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  الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة
  

  عشرة احلادية الدورة
        2013201320132013    مايومايومايومايو    17171717ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     13131313جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 

  
  

 تقدمها التي التقنية للمساعدة اخلارجية املراجعة تقرير من املستخلصة التوصيات بعض تنفيذ وضع
  التنمية ألغراض التعاون جمال يف الويبو

  أالمانة من ٕاعداد

المتست اللجنة املعنية 	لتمنية وامللكية الفكرية ("اللجنة") خالل دورهتا العارشة من أالمانة ٕاعداد وثيقة ٔالغراض  .1
يف جمال التعاون اSورة املقبQ للجنة حتّدد التوصيات املضمنة يف املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدGا الويبو 

 ٔالغراض التمنية ("تقرير املراجعة اخلارجية") اجلاري تنفيذها، وتقرير عن التقدم احملرز فهيا.

رد إالدارة  2012مايو  11ٕاىل  7بأن اللجنة درست خالل دورهتا التاسعة اليت عقدت يف الفرتة من وجيدر التذكري  .2
وقد سعت أالمانة يف هذا الرد ٕاىل تقسـمي التوصيات الواردة يف تقرير عىل تقرير املراجعة اخلارجية اjي ٔاعدته أالمانة. 

 املراجعة اخلارجية ٕاىل ما ييل:

  و ٔاو يف برامج إالصالحات اجلاريةالتوصيات اجلاري تنفيذها يف ٔانشطة الويب  (الفئة ٔالف)

  يات اليت تسـتحق مزيدا من اSراسةالتوص    (الفئة 	ء)

 مشالك من حيث تنفيذها. التوصيات اليت تطرح  (الفئة جمي)

واسـتجابة لطلب اللجنة، نظرت أالمانة يف لك التوصيات اليت وضعت يف البداية يف الفئة ٔالف من رد إالدارة،  .3
واعتربت يف حاالت ٔاخرى أن التقسـمي أالويل خضع للتحديث واملراجعة ليعكس الظروف احلالية. و	لتايل، تقدم هذه 

 ز يف تنفيذ لك التوصيات املصنفة حاليا بشلك لكي أو جزيئ يف الفئة ٔالف.الوثيقة معلومات عن التقدم احملر 

ٕان اللجنة مدعوة ٕاىل إالحاطة علامً  .4
 	ملعلومات الواردة هبذه الوثيقة.
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قامئة 	لتوصيات قيد التنفيذ املسـتخلصة من تقرير املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدGا الويبو يف جمال قامئة 	لتوصيات قيد التنفيذ املسـتخلصة من تقرير املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدGا الويبو يف جمال قامئة 	لتوصيات قيد التنفيذ املسـتخلصة من تقرير املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدGا الويبو يف جمال قامئة 	لتوصيات قيد التنفيذ املسـتخلصة من تقرير املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدGا الويبو يف جمال 
        اض التمنية كام يه مضمنة يف رد إالدارةاض التمنية كام يه مضمنة يف رد إالدارةاض التمنية كام يه مضمنة يف رد إالدارةاض التمنية كام يه مضمنة يف رد إالدارةالتعاون ٔالغر التعاون ٔالغر التعاون ٔالغر التعاون ٔالغر 

لك توصية واردة ٔاد�ه حسب أالقسام الواردة يف تقرير املراجعة اخلارجية (مثال املالحظات العامة، والوجاهة والتوجه     مجعت
  ٕاخل). ويشار يف لك حا¡ ٕاىل رمق الصفحة والفقرة يف رد إالدارة عىل تقرير املراجعة اخلارجية.

لك توصية بشأن وضع تنفيذها حيث حيدد ما ٕاذا اكنت قد اسـتمكلت ٔاو قيد ¤سـتكامل ٔاو مسـمترة. كام يرد وصف عن 
وتعمل أالمانة يف الوقت الراهن عىل تنفيذ غالبية التوصيات الواردة يف هذه الوثيقة 	عتبارها مسأ¡ اعتيادية ومن مث توصف 

زته أالمانة بشأن لك توصية عىل حدة، اسـمتدت ٔامثQ توضيحية بكوهنا "مسـمترة". ويف التقرير املنجز عن التقدم اjي ٔاحر 
  من ٔانشطة خمتلف الربامج والقطاعات يف أالمانة.

        املالحظات العامةاملالحظات العامةاملالحظات العامةاملالحظات العامة        ....أوالأوالأوالأوال

ينبغي لنطاق وكثافة أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية بشأن قضا السـياسة العامة العاملية، وٕاعادة التوازن يف نظام ينبغي لنطاق وكثافة أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية بشأن قضا السـياسة العامة العاملية، وٕاعادة التوازن يف نظام ينبغي لنطاق وكثافة أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية بشأن قضا السـياسة العامة العاملية، وٕاعادة التوازن يف نظام ينبغي لنطاق وكثافة أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية بشأن قضا السـياسة العامة العاملية، وٕاعادة التوازن يف نظام         ....1111
ٕابراز أالولوت إالمنائية، والبحث يف امللكية الفكرية والتمنية، وتقليص الفجوة املعرفية عرب نقل ٕابراز أالولوت إالمنائية، والبحث يف امللكية الفكرية والتمنية، وتقليص الفجوة املعرفية عرب نقل ٕابراز أالولوت إالمنائية، والبحث يف امللكية الفكرية والتمنية، وتقليص الفجوة املعرفية عرب نقل ٕابراز أالولوت إالمنائية، والبحث يف امللكية الفكرية والتمنية، وتقليص الفجوة املعرفية عرب نقل     امللكية الفكرية من أجلامللكية الفكرية من أجلامللكية الفكرية من أجلامللكية الفكرية من أجل

    التكنولوجيا والنفاذ ٕاىل املعارف، أن جيسدا بشلك مناسب درجة أالولوية اليت تولهيا الب¶ان النامية هلام.التكنولوجيا والنفاذ ٕاىل املعارف، أن جيسدا بشلك مناسب درجة أالولوية اليت تولهيا الب¶ان النامية هلام.التكنولوجيا والنفاذ ٕاىل املعارف، أن جيسدا بشلك مناسب درجة أالولوية اليت تولهيا الب¶ان النامية هلام.التكنولوجيا والنفاذ ٕاىل املعارف، أن جيسدا بشلك مناسب درجة أالولوية اليت تولهيا الب¶ان النامية هلام.

  6، الفقرة 2: الصفحة املرجع

  الوضع: مسـمتر

وفق احتياجات اSول أالعضاء، وت¹ىش أالنشطة اليت تضطلع هبا أالمانة يف جمال املساعدة ٔالغراض الويبو منظمة تسري 
التمنية بشلك كبري مع أالولوت اليت تفاوضت ووافقت علهيا اSول أالعضاء اكفة. وحيدد املسار التشاوري اخلاص ٕ	عداد 

وية اليت تولهيا اSول أالعضاء لعمل أالمانة. والب¶ان النامية والب¶ان الرب�مج واملوازنة لفرتة السـنتني بشلك رئييس درجة أالول
أالقل تقدما يه من بني اSول أالعضاء اليت قامت بدور ردي يف توجيه املناقشات بشأن ٔانشطة الويبو املوÁة ٕاىل التمنية 

ية منتدى متواصال للنقاش ومواءمة أالولوت من خالل جدول ٔاعامل التمنية. وتتيح اللجنة املعنية 	لتمنية وامللكية الفكر 
  ¤سرتاتيجية للمنظمة يف جمال التمنية مع احتياجات الب¶ان املعنية.

ونتيجة Æj، اكن تنفيذ الويبو لهذه التوصية خيضع دامئا للطلبات وفق أالولوت اليت حددهتا اSول أالعضاء من الب¶ان النامية 
بيل املثال، خيضع ٕانشاء الشـباكت الوطنية ملراكز تطوير التكنولوجيا ودمع ¤بتاكر يف الب¶ان النامية والب¶ان أالقل منوا. فعىل س 

والب¶ان أالقل منوا ملرشوع وثيقة تعده وتوافق علهيا لك من اSو¡ العضو املعنية وأالمانة حيث حتدد فيه أالولوت الرئيسة للب¶ 
التقنية واملعلومات بشأن الرباءات. وفضال عن ٕاÍحة وتيسري النفاذ ٕاىل املعلومات بلكفة -ةيف جمال النفاذ ٕاىل املعلومات العلمي

منخفضة، ختضع احتياجات ؤاولوت التدريب بشأن ¤سـتخدام الفعيل لهذه املعلومات و¤نتفاع هبا للمناقشة واالتفاق بني 
  ون تبعا Æj من ٔاجل ¤سـتجابة لهذه أالولوت.أالمانة واSول أالعضاء، وتنفÐذ أنشطة التعاون يف جمال التعا

د ٔاعامل البحث بشأن امللكية الفكرية والتمنية اليت تقوم هبا شعبة الويبو للشؤون ¤قتصادية ويف سـياق آخر، تسـمت
ت الوطنية يف وإالحصاءات مبارشة من مشاريع اللجنة املعنية 	لتمنية وامللكية الفكرية؛ وتنجز اSراسات 	لتشاور مع احلكوما

  الب¶ان النامية وتعكس بشلك مبارش احتياجاهتا ؤاولوهتا.

وتركز املنظمة الكثري من املوارد من خالل معل أالمانة ملواÁة التحدت العاملية عىل املنصات العملية املوÁة حنو النتاجئ 
تركز عىل نقل التكنولوجيا ونقل املعارف الæين حيققان نتاجئ  WIPO Green وبر�مج WIPO Re:Search مثل بر�مج

  وتكوين الكفاءات البرشية.
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أما يف شعبة الويبو لالبتاكر، واعتبارا ملا لالبتاكر ونقل املعارف من ٔاثر كبري عىل التمنية، يمت ختطيط وتنظمي وتنفيذ لك 
فكرية يف الرشاكت الصغرية واملتوسطة، أالنشطة من قبيل برامج تدريب املدربني يف جمال إالدارة الفعا¡ ٔالصول امللكية ال

واجلامعات ومؤسسات البحث بناء عىل طلب الب¶ان النامية والب¶ان أالقل منوا املعنية وبتنسـيق وثيق معها. كام ٔان هذه 
فكرية ال اسرتاتيجيات هذه الب¶ان وأولوهتا الوطنية. وتوجÐه هذه أالنشطة حنو تعزيز حقوق امللكية أالنشطة ختضع لتحليل

الرشاكت الصغرية واملتوسطة  وٕادارة الكفاءات و¤ختصاصات يف الرشاكت الصغرية واملتوسطة، ومؤسسات دمع
 Æواملؤسسات االٔاكدميية اليت غالبا ما تكون املصدر الرئييس لتوليد التكنولوجيا وامللكية الفكرية يف الب¶ان النامية. ويسامه ذ

 يا وسد الفجوة املعرفية.بدوره يف رفع مسـتوى نقل التكنولوج 

ينبغي توجيه تركزي ٔاكرب بشلك عام عىل أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية اليت ميكن أن تسامه مبارشة يف بلوغ هدف ينبغي توجيه تركزي ٔاكرب بشلك عام عىل أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية اليت ميكن أن تسامه مبارشة يف بلوغ هدف ينبغي توجيه تركزي ٔاكرب بشلك عام عىل أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية اليت ميكن أن تسامه مبارشة يف بلوغ هدف ينبغي توجيه تركزي ٔاكرب بشلك عام عىل أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية اليت ميكن أن تسامه مبارشة يف بلوغ هدف         ....2222
        تقليص الفجوة املعرفية مثلام هو احلال 	لنسـبة لٔالنشطة اليت قد تساعد الب¶ان يف حتقيق ما ييل:تقليص الفجوة املعرفية مثلام هو احلال 	لنسـبة لٔالنشطة اليت قد تساعد الب¶ان يف حتقيق ما ييل:تقليص الفجوة املعرفية مثلام هو احلال 	لنسـبة لٔالنشطة اليت قد تساعد الب¶ان يف حتقيق ما ييل:تقليص الفجوة املعرفية مثلام هو احلال 	لنسـبة لٔالنشطة اليت قد تساعد الب¶ان يف حتقيق ما ييل:

مهنا وٕانتاÁا أو تعزيز النفاذ بتاكليف ميسورة ٕاىل املعارف اليت قد مهنا وٕانتاÁا أو تعزيز النفاذ بتاكليف ميسورة ٕاىل املعارف اليت قد مهنا وٕانتاÁا أو تعزيز النفاذ بتاكليف ميسورة ٕاىل املعارف اليت قد مهنا وٕانتاÁا أو تعزيز النفاذ بتاكليف ميسورة ٕاىل املعارف اليت قد     التعملالتعملالتعملالتعملجذب التكنولوجيات واستيعاهبا و جذب التكنولوجيات واستيعاهبا و جذب التكنولوجيات واستيعاهبا و جذب التكنولوجيات واستيعاهبا و         (أ)(أ)(أ)(أ)        
        تسامه يف معليات ¤بتاكر احمللية؛تسامه يف معليات ¤بتاكر احمللية؛تسامه يف معليات ¤بتاكر احمللية؛تسامه يف معليات ¤بتاكر احمللية؛

        تعزيز اتساق سـياسات امللكية الفكرية واñاالت أالخرى للسـياسة العامة الوطنية؛تعزيز اتساق سـياسات امللكية الفكرية واñاالت أالخرى للسـياسة العامة الوطنية؛تعزيز اتساق سـياسات امللكية الفكرية واñاالت أالخرى للسـياسة العامة الوطنية؛تعزيز اتساق سـياسات امللكية الفكرية واñاالت أالخرى للسـياسة العامة الوطنية؛و و و و         (ب)(ب)(ب)(ب)        

سـياساتية اخلاصة اليت من شأهنا حتسني سـياساتية اخلاصة اليت من شأهنا حتسني سـياساتية اخلاصة اليت من شأهنا حتسني سـياساتية اخلاصة اليت من شأهنا حتسني ¤سـتخدام العميل لالسـتثناءات اôتلفة أو اخليارات القانونية/ال ¤سـتخدام العميل لالسـتثناءات اôتلفة أو اخليارات القانونية/ال ¤سـتخدام العميل لالسـتثناءات اôتلفة أو اخليارات القانونية/ال ¤سـتخدام العميل لالسـتثناءات اôتلفة أو اخليارات القانونية/ال وووو        (ج)(ج)(ج)(ج)        
        النفاذ ٕاىل التكنولوجيات أالجنبية أو ٕادارة امحلاية اليت تمتتع هبا؛النفاذ ٕاىل التكنولوجيات أالجنبية أو ٕادارة امحلاية اليت تمتتع هبا؛النفاذ ٕاىل التكنولوجيات أالجنبية أو ٕادارة امحلاية اليت تمتتع هبا؛النفاذ ٕاىل التكنولوجيات أالجنبية أو ٕادارة امحلاية اليت تمتتع هبا؛

دمع الب¶ان النامية محلاية معارفها ومنتجاهتا إالبداعية أو تكنولوجياهتا يف أالسواق اSولية والهنوض حبقوقها يف دمع الب¶ان النامية محلاية معارفها ومنتجاهتا إالبداعية أو تكنولوجياهتا يف أالسواق اSولية والهنوض حبقوقها يف دمع الب¶ان النامية محلاية معارفها ومنتجاهتا إالبداعية أو تكنولوجياهتا يف أالسواق اSولية والهنوض حبقوقها يف دمع الب¶ان النامية محلاية معارفها ومنتجاهتا إالبداعية أو تكنولوجياهتا يف أالسواق اSولية والهنوض حبقوقها يف و و و و         (د)(د)(د)(د)        
        الوالت القضائية أالخرى؛الوالت القضائية أالخرى؛الوالت القضائية أالخرى؛الوالت القضائية أالخرى؛

تخدام آليات ميكهنا حتسني التوازن يف أنظمة امللكية الفكرية الوطنية مثل تù املتعلقة 	العرتاض تخدام آليات ميكهنا حتسني التوازن يف أنظمة امللكية الفكرية الوطنية مثل تù املتعلقة 	العرتاض تخدام آليات ميكهنا حتسني التوازن يف أنظمة امللكية الفكرية الوطنية مثل تù املتعلقة 	العرتاض تخدام آليات ميكهنا حتسني التوازن يف أنظمة امللكية الفكرية الوطنية مثل تù املتعلقة 	العرتاض وضع واسـ وضع واسـ وضع واسـ وضع واسـ و و و و         (ه)(ه)(ه)(ه)        
.ú السابق ملنح الرباءة و¤عرتاض الالحق.ú السابق ملنح الرباءة و¤عرتاض الالحق.ú السابق ملنح الرباءة و¤عرتاض الالحق.ú السابق ملنح الرباءة و¤عرتاض الالحق    

  7، الفقرة 2: الصفحة املرجع

  الوضع: مسـمتر

الب¶ان النامية واملتقدمة يف اسـهتدفت ٔانشطة الويبو خالل العقد أالخري بشلك خاص بناء الكفاءات ومعاجلة التباين بني 
  النفاذ ٕاىل املعارف حيث ركزت يف االٓونة أالخرية عىل ¤حتياجات اخلاصة اليت ٔابرزهتا توصيات جدول ٔاعامل التمنية.

ففü يتعلق 	جلزء أالول من هذه التوصية، وضعت شعبة ¤بتاكر ٔادوات خاصة وبرامج لتكوين الكفاءات لفائدة اجلهات 
جمال ¤بتاكر داخل الب¶ان النامية واليت يتضمن ٔاحد ٔاهدافها متكني هذه الب¶ان من فهم سـياسات وهيالك الفاعQ يف 

قنية يف "مرشوع ماكتب نقل الت  –ومعليات ¤بتاكر ونقل التكنولوجيا (مثل املشاريع الهادفة ٕاىل اسـتحداث بىن ¤بتاكر 
"تقيمي امللكية الفكرية"؛  –"صياغة الرباءات"؛ وكيفية تقيمي التكنولوجيا –ريب حول حامية ¤خرتاع املنطقة العربية"؛ والتد

"الرتخيص الناحج للتكنولوجيا")، بغرض رفع كفاءاهتا يف جذب واستيعاب  –وكيفية التفاوض حول عقد الرتخيص 
  واسـتحداث وحامية منتجاهتا يف جمال املعارف والتكنولوجيا و¤بتاكر.

رار اSول أالعضاء للمرحQ الثانية من مشاريع جدول ٔاعامل التمنية بشأن النفاذ املتخصص ٕاىل ويف سـياق خمتلف، يقدم ٕاق
اSليل عىل أن اه¹ما  2013 - 2012املعلومات ودمعها واسـتحداث ٔادوات للنفاذ ٕالهيا وتنفيذها بشلك �حج خالل الفرتة 

فة ٕاىل تشجيع النفاذ ٕاىل املعارف بتاكليف ميسورة. وخالل أكرب يوجه لتنفيذ ٔانشطة ومشاريع التعاون ٔالغراض التمنية الهاد
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 10 000فرتة التنفيذ، سامه بر�مج النفاذ ٕاىل البحث ٔالغراض التطوير و¤بتاكر بشلك كبري يف رفع احملتوى ٕاىل أكرث من 
ام ٔان عدد املسـتخدمني من جمQ وكتاب يف حني يزتايد عدد املنتفعني بشلك رسيع يف الب¶ان النامية والب¶ان أالقل منوا. ك

  املؤسسات لرب�مج النفاذ ٕاىل املعلومات املتخصصة بشأن الرباءات آخذ يف الزدة.

وتدرك ماكتب الويبو إالقلميية وخمتلف شعهبا اليت تقدم املساعدة التقنية احلاجة ٕاىل تأمني اتساق سـياسات امللكية الفكرية مع 
ل التمنية. ومن بني ٔاهداف ٕاطار اسرتاتيجية امللكية الفكرية الوطنية اjي تساعد عاملية احتياجات ٔاي ب¶ ؤاهدافه يف جما

املاكتب إالقلميية الب¶ان عىل صياغته وتنفيذه حتقيق ¤تساق بني سـياسات امللكية الفكرية وجماالت ٔاخرى يف السـياسة 
حل ء ٔاسايس يمتثل يف ¤ستشارة مع ٔاحصاب مصاالعامة؛ و	لتايل، تنطوي معلية ٕاعداد اسرتاتيجيات امللكية الفكرية عىل جز 

  ٕاسداء املشورة الترشيعية للب¶ان بطلب مهنا ¤ه¹م الالزم لتحقيق هذا ¤تساق. متعددين. وٕاضافة ٕاىل ذÆ، يوىل

Sى  ويف سـياق خمتلف، هتدف لك أالنشطة واملشاريع اليت تضطلع هبا شعبة الويبو لالبتاكر ٕاىل رفع مسـتوى الفهم والكفاءة
اجلهات الفاعQ يف جمال ¤بتاكر داخل الب¶ان النامية من ٔاجل ¤سـتخدام العميل للخيارات يف جمال القانون وأالعامل من 

خالل توجيه برامج مركزة لبناء الكفاءات حبيث توفر معارف ملموسة حول القضا احلامسة (مثال كيفية حامية املعارف، 
لكية الفكرية، وحتديد سعر التكنولوجيا خالل املراحل أالوىل) واملشاريع اخلاصة (مثال والتفاوض بشأن عقود تراخيص امل 

  كيفية اسـتحداث بىن ¤بتاكر واملؤسسات الوسـيطة املالمئة عىل الصعيدين الوطين وإالقلميي).

Sعندما تقدم الويبو املشورة التقنية، وخاصة املساعدة الترشيعية، بطلب من بعض ا ،Æول أالعضاء، فٕاهنا وفضال عن ذ
تسدي النصح بشأن اسـتخدام لك اخليارات القانونية والسـياسـية اليت ميكن اللجوء ٕالهيا لالسـتجابة ٕاىل ¤حتياجات 

وأالولوت احمللية. فعند ٕاسداء املشورة حول قضا قانون الرباءات مثال، تبارش ٔامانة الويبو بطبيعة احلال ٔانشطة ٕاذاكء 
اسـتثناءات حقوق الرباءات وتقييداهتا، ومن املزمع تنظمي ٔانشطة ٕاضافية يف ٕاطار اللجنة اSامئة املعنية الوعي بشأن اسـتخدام 

  بقانون الرباءات.

وفü يتعلق مبسأ¡ اSمع املوجه للب¶ان النامية محلاية معارفها وابتاكراهتا وتكنولوجياهتا وٕانفاذ حقوق ملكيهتا الفكرية عىل 
أالمانة بعدد من املبادرات ذات الصQ واليت تعكس ٔامهية هذه التوصية. فعىل سبيل املثال، جتري  املسـتوى اSويل، تضطلع

حاليا مفاوضات دولية داخل اللجنة احلكومية اSولية املعنية 	مللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور 
ٔاو أكرث من ٔاجل ضامن امحلاية الفعا¡ للموارد الوراثية واملعارف هبدف التوصل ٕاىل اتفاق حول نص صك قانوين دويل 

فريقيا أ لتجمعات إالقلميية يف الاكرييب و التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وتواصل أمانة الويبو عند الطلب مساعدة ا
د الطلب املشورة الترشيعية والسـياساتية واحمليط الهادئ لتطوير وتنفيذ سـياسات وأطر ٕاقلميية. كام تقدم ٔامانة الويبو عن

  لبعض الب¶ان النامية بشأن الترشيعات الوطنية يف جمال املعارف التقليدية.

ترمجة توصية من خالل ٕاعداد وتكييف و ويف سـياق خمتلف، تعمل شعبة ¤بتاكر بشلك متواصل عىل تنفيذ هذه ال 
بعضها 	لتعاون مع مركز التجارة اSولية يف جنيف) وأداة العرض منشورات الويبو اخلاصة 	لرشاكت الصغرية واملتوسطة (

التصوري حول امللكية الفكرية، وتنظمي برامج تدريب املدربني حول ٕادارة ٔاصول امللكية الفكرية لفائدة الرشاكت الصغرية 
ة واملتوسطة؛ اكت الصغري واملتوسطة ونرش املعلومات ذات الصQ من خالل موقع الويبو إاللكرتوين والنرشة الشهرية للرش 

ترمجة الربامج وأالدوات يف جمال ¤بتاكر اكٔالد¡ والكتيبات حول ¤بتاكر ونقل التكنولوجيا، واملواد وٕاعداد وتكييف و 
التدريبية اليت ميكن ل¶ول أالعضاء أن تسـتخدGا وتسـتنسخها من ٔاجل زدة كفاءة نرش املعارف لفائدة اجلهات الفاعQ يف 

بتاكر (صناع القرار واملؤسسات االٔاكدميية والرشاكت)؛ وتعزيز كفاءة الب¶ان النامية محلاية معارفها ٔاو منتجاهتا جمال ¤
¤بتاكرية ٔاو تكنولوجياهتا يف أالسواق اSولية وٕانفاذ حقوقها يف والت قضائية أخرى. وعالوة عىل ذÆ، تصمم برامج شعبة 

فري املعارف العملية واملشورة املتخصصة حول لك موضوع يطلبه امجلهور املسـهتدف، مبا ¤بتاكر يف جمال بناء الكفاءات لتو 
  يف ذÆ االٓليات اليت من شأهنا أن حتسن التوازن داخل نظم امللكية الفكرية الوطنية.
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 قيد التنفيذ والتوصية اخلاصة بتحسني التوازن داخل نظم امللكية الفكرية الوطنية كرباءات ما قبل ¤عرتاض وما بعده يه
املسـمتر من خالل ما تقدمه ٔامانة الويبو من مشورة ترشيعية حول قضا قانون الرباءات. كام بورشت ٔانشطة ٕاذاكء الوعي 

Sامئة املعنية بشأن اسـتخدام نظم ما قبل ¤عرتاض وما بعده، ومن املزمع تنظمي ٔانشطة ٕاضافية يف ٕاطار اللجنة ا
 الرباءات. بقانون

        ٕازا¡ اللبس احلاصل بني اSول أالعضاء وداخل أالمانة بشأن معٕازا¡ اللبس احلاصل بني اSول أالعضاء وداخل أالمانة بشأن معٕازا¡ اللبس احلاصل بني اSول أالعضاء وداخل أالمانة بشأن معٕازا¡ اللبس احلاصل بني اSول أالعضاء وداخل أالمانة بشأن معىنىنىنىن "قا "قا "قا "قامئمئمئمئ عىل الطلب": عىل الطلب": عىل الطلب": عىل الطلب":ينبغي ينبغي ينبغي ينبغي         ....3333

ينبغي ٕارساء حوار بني املسـتفيدين الوطنيني وأالمانة حول ¤سرتاتيجيات إالمنائية وأالولوت و¤حتياجات ينبغي ٕارساء حوار بني املسـتفيدين الوطنيني وأالمانة حول ¤سرتاتيجيات إالمنائية وأالولوت و¤حتياجات ينبغي ٕارساء حوار بني املسـتفيدين الوطنيني وأالمانة حول ¤سرتاتيجيات إالمنائية وأالولوت و¤حتياجات ينبغي ٕارساء حوار بني املسـتفيدين الوطنيني وأالمانة حول ¤سرتاتيجيات إالمنائية وأالولوت و¤حتياجات         ب)ب)ب)ب)((((        
    الوطنية وحول الالوطنية وحول الالوطنية وحول الالوطنية وحول الزتزتزتزتامات الويبو للمامات الويبو للمامات الويبو للمامات الويبو للميضيضيضيض قدما  قدما  قدما  قدما جبجبجبجبدول أعامل التمنية.دول أعامل التمنية.دول أعامل التمنية.دول أعامل التمنية.

  8، الفقرة 2الصفحة : املرجع

  الوضع: مسـمتر

تتخذ ٔامانة الويبو بشلك متواصل خطوات من ٔاجل ضامن تقدمي املساعدة إالمنائية بشلك متسق وفعال وم¹يش مع 
¤حتياجات وأالولوت الوطنية يف جمال التمنية كام عربت عهنا السلطات الوطنية ل¶ول أالعضاء املعنية. وبشلك خاص، 

ٕالقلميية 	عتبارها نقط تنسـيق بني الويبو واSول أالعضاء عىل ٕارشاك اSول أالعضاء واملؤسسات النظرية يف تعمل املاكتب ا
احلوار والتشاور بشأن معلية صياغة اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية، ويف االتفاق بشأن خطة قطرية لفرتة زمنية معينة. 

ر اSول أالعضاء بتنظمي ٔانشطة لتنفيذ املشاريع املتفق بشأهنا والعمل يف ٕاطار وعالوة عىل ذÆ، تقوم املنظمة يف ٕاطار حوا
 جدول ٔاعامل التمنية.

ينبغي ٕاجراء نقاش كبري بني موينبغي ٕاجراء نقاش كبري بني موينبغي ٕاجراء نقاش كبري بني موينبغي ٕاجراء نقاش كبري بني موظظظظفي الويبو واSول أالعضاء حول أالخطار املرتبطة 	الٔنشطة أو الظروف واملتطلبات في الويبو واSول أالعضاء حول أالخطار املرتبطة 	الٔنشطة أو الظروف واملتطلبات في الويبو واSول أالعضاء حول أالخطار املرتبطة 	الٔنشطة أو الظروف واملتطلبات في الويبو واSول أالعضاء حول أالخطار املرتبطة 	الٔنشطة أو الظروف واملتطلبات         ....4444
 احمللية اليت قد تياحمللية اليت قد تياحمللية اليت قد تياحمللية اليت قد تيرسرسرسرس    جنجنجنجناح أالنشطة أو تقيده.اح أالنشطة أو تقيده.اح أالنشطة أو تقيده.اح أالنشطة أو تقيده.

  9، الفقرة 3صفحة : الاملرجع

  الوضع: مسـمتر

انسجاما مع تقومي الويبو ¤سرتاتيجي وفق هنج قامئ عىل النتاجئ، يعمل التخطيط ¤سرتاتيجي داخل ٔامانة الويبو يف الوقت 
ن معلية ٕاعداد احلايل عىل ٕابراز ٔامهية تقيمي اôاطر مع مراعاة حتليل بعيد النظر لتقيمي اôاطر ونتاجئ التقيüت تبعا Æj. وتتضم

الرب�مج واملزيانية وخطة العمل يف الوقت احلايل مسامهة الربامج يف جسل مركزي للمخاطر. وٕاضافة ٕاىل ذÆ، تُبذل Áود 
 متواصQ من ٔاجل حتديد اôاطر عىل املسـتوى الوطين عند تنفيذ املشاريع وأالنشطة.

رترترترت&&&&ا أالمانة عىل الصعيد إالقلا أالمانة عىل الصعيد إالقلا أالمانة عىل الصعيد إالقلا أالمانة عىل الصعيد إالقلميميميميي، وأن تكون لها عالقة ي، وأن تكون لها عالقة ي، وأن تكون لها عالقة ي، وأن تكون لها عالقة ٕان املطلوب هو الشفافية فü خيص أصل أالنشطة اليت تقٕان املطلوب هو الشفافية فü خيص أصل أالنشطة اليت تقٕان املطلوب هو الشفافية فü خيص أصل أالنشطة اليت تقٕان املطلوب هو الشفافية فü خيص أصل أالنشطة اليت تق        ....5555
واواواواحضحضحضحضة 	لتخطيط ¤سرتاتيجي العام، وٕادارة النتاجئ وحتديد أالولوت عىل مسـتوى الب¶ان وعىل مسـتوى املنظمة، وٕاÍحة ة 	لتخطيط ¤سرتاتيجي العام، وٕادارة النتاجئ وحتديد أالولوت عىل مسـتوى الب¶ان وعىل مسـتوى املنظمة، وٕاÍحة ة 	لتخطيط ¤سرتاتيجي العام، وٕادارة النتاجئ وحتديد أالولوت عىل مسـتوى الب¶ان وعىل مسـتوى املنظمة، وٕاÍحة ة 	لتخطيط ¤سرتاتيجي العام، وٕادارة النتاجئ وحتديد أالولوت عىل مسـتوى الب¶ان وعىل مسـتوى املنظمة، وٕاÍحة 

حصحصحصحصاب املصلحة لتقداب املصلحة لتقداب املصلحة لتقداب املصلحة لتقدميميميمي مساهامت كü تضمن توجه أالنشطة توÁا مناسـبا حنو الت  مساهامت كü تضمن توجه أالنشطة توÁا مناسـبا حنو الت  مساهامت كü تضمن توجه أالنشطة توÁا مناسـبا حنو الت  مساهامت كü تضمن توجه أالنشطة توÁا مناسـبا حنو الت   منية.منية.منية.منية.فرص ل¶ول أالعضاء وأفرص ل¶ول أالعضاء وأفرص ل¶ول أالعضاء وأفرص ل¶ول أالعضاء وأ

  10، الفقرة 3: الصفحة املرجع

  الوضع: مسـمتر

تتشاور أمانة الويبو يف ٕاطار ٕاجراءاهتا وسـياسـهتا مع اSول أالعضاء حول أالنشطة املسـتقبلية عند ¤قتضاء، وتقدم التقارير 
ٔاخرى ٕالعداد التقارير ل¶ول أالعضاء عن لك أالنشطة من خالل وثيقة الرب�مج واملزيانية وتقارير ٔاداء الرب�مج وٕاجراءات 
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كتقرير املدير العام للجنة املعنية 	لتمنية وامللكية الفكرية. كام ختطط أالنشطة وتنفذ من ٔاجل حتقيق ٔاعىل قدر من الشفافية مع 
ة الب¶ املعين واSول أالعضاء بصفة عامة. فعىل سبيل املثال، ٔاعدت مراجعة القوانني المنوذجية حول الرباءات ومناذج املنفع

 	لتشاور الوثيق مع اSول أالعضاء. 2014 -  2013اôطط لها للفرتة 

ينبغي اسـتخدام مهنجية مناسـبة ملساعدة الب¶ان النامية عىل تقيمي احتياجاهتا إالمنائية وقدراهتا واسرتاتيجياهتا املناسـبة ينبغي اسـتخدام مهنجية مناسـبة ملساعدة الب¶ان النامية عىل تقيمي احتياجاهتا إالمنائية وقدراهتا واسرتاتيجياهتا املناسـبة ينبغي اسـتخدام مهنجية مناسـبة ملساعدة الب¶ان النامية عىل تقيمي احتياجاهتا إالمنائية وقدراهتا واسرتاتيجياهتا املناسـبة ينبغي اسـتخدام مهنجية مناسـبة ملساعدة الب¶ان النامية عىل تقيمي احتياجاهتا إالمنائية وقدراهتا واسرتاتيجياهتا املناسـبة         ....6666
 يف جمال امللكية الفكرية.يف جمال امللكية الفكرية.يف جمال امللكية الفكرية.يف جمال امللكية الفكرية.

  11، الفقرة 3: الصفحة املرجع

  الوضع: مسـمتر

أمانة الويبو بشلك مسـمتر، وخاصة من خالل ٔانشطهتا املتعلقة 	سرتاتيجية امللكية الفكرية وهنجها املتعلق 	خلطط تعمل 
القطرية، عىل حتسني مهنجياهتا ملساعدة اSول أالعضاء عىل تقيمي احتياجاهتا إالمنائية وحتديد ٔافضل السـبل الكفيQ 	سـهتداف 

  ما تقدمه الويبو من مساعدة تقنية.

ملساعدة الب¶ان  - ويه نتاج ٔاحد مشاريع جدول ٔاعامل التمنية -وتسـتخدم املاكتب إالقلميية مهنجية اسرتاتيجية امللكية الفكرية 
يف معليات صياغة سـياساهتا يف جمال امللكية الفكرية. وتتضمن مجموعة من أالدوات العملية واملكيفة مبا يف ذÆ كتيب مهنجي 

دراسة اسـتقصائية ٔاساسـية حول ٕاجناز البحوث التوثيقية وامليدانية؛ وكتيب حول مؤرشات  مع مناذج معلية واسـتبيان
  القياس، Sمع اسـتخدام أداة اSراسة ¤سـتقصائية أالساسـية. وتتيح هذه أالدوات:

  تقيمي الوضع احلايل لنظام الب¶ يف جمال امللكية الفكرية.  ٔا)(  

 الفكرية وامليادين ذات أالولوية.حتديد أالهداف ¤سرتاتيجية للملكية   (ب)  

تقيمي ¤حتياجات اخلاصة يف جمال امللكية الفكرية من ٔاجل صياغة اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية ت¹ىش   (ج)  
 مع أالولوت وأالهداف إالمنائية الوطنية.

حصحصحصحصاب املصااب املصااب املصااب املصاحلحلحلحل واخلرباء  واخلرباء  واخلرباء  واخلرباء سيتطلب مرشوعا اسرتاتيجيات امللكية الفكرية مشاركة نشطة مع سيتطلب مرشوعا اسرتاتيجيات امللكية الفكرية مشاركة نشطة مع سيتطلب مرشوعا اسرتاتيجيات امللكية الفكرية مشاركة نشطة مع سيتطلب مرشوعا اسرتاتيجيات امللكية الفكرية مشاركة نشطة مع مجممجممجممجموعة متنوعة من وعة متنوعة من وعة متنوعة من وعة متنوعة من         ....7777 أأأأ
اخلارجيني، اخلارجيني، اخلارجيني، اخلارجيني، مبمبمبمبا يف ذÆ املنظامت احلكومية اSولية والواكالت إالمنائية واملنظامت غري احلكومية، وتنسـيقا داخليا ا يف ذÆ املنظامت احلكومية اSولية والواكالت إالمنائية واملنظامت غري احلكومية، وتنسـيقا داخليا ا يف ذÆ املنظامت احلكومية اSولية والواكالت إالمنائية واملنظامت غري احلكومية، وتنسـيقا داخليا ا يف ذÆ املنظامت احلكومية اSولية والواكالت إالمنائية واملنظامت غري احلكومية، وتنسـيقا داخليا حمحمحمحمكام للجوانب كام للجوانب كام للجوانب كام للجوانب 

    املوضوعية وإالجرائية للك مرشوع عىل حدة.املوضوعية وإالجرائية للك مرشوع عىل حدة.املوضوعية وإالجرائية للك مرشوع عىل حدة.املوضوعية وإالجرائية للك مرشوع عىل حدة.

  12، الفقرة 3: الصفحة املرجع

  الوضع: مسـمتر

الهادفة ٕاىل مساعدة الب¶ان أالقل منوا والب¶ان النامية عىل صياغة اسرتاتيجيات وطنية يف  تعمل أمانة الويبو يف لك ٔانشطهتا
جمال امللكية الفكرية و¤بتاكر بشلك نشـيط ٕاىل جانب أحصاب املصلحة واخلرباء اخلارجيني مع تأمني التنسـيق الرضوري بني 

ول اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية عىل مسـتوى الب¶ الزمالء داخل املنظمة. ففي ٕاطار مرشوع جدول ٔاعامل التمنية ح
حصاب املصاحل املتعددين.     الرائد، ٔاحدثت بىن استشارية تتضمن مجموعات من أ

	لنسـبة ٔالنشطة تعزيز أنظمة دمع مسـتخد	لنسـبة ٔالنشطة تعزيز أنظمة دمع مسـتخد	لنسـبة ٔالنشطة تعزيز أنظمة دمع مسـتخد	لنسـبة ٔالنشطة تعزيز أنظمة دمع مسـتخديميميميم نظام امللكية الفكرية، ينبغي ٕايالء اه¹م أكرب لٔالنشطة اليت من شأهنا  نظام امللكية الفكرية، ينبغي ٕايالء اه¹م أكرب لٔالنشطة اليت من شأهنا  نظام امللكية الفكرية، ينبغي ٕايالء اه¹م أكرب لٔالنشطة اليت من شأهنا  نظام امللكية الفكرية، ينبغي ٕايالء اه¹م أكرب لٔالنشطة اليت من شأهنا         ....8888
حصحصحصحصاب املصلحة االٓخرين عىل التصدي للتحدت اليت يطراب املصلحة االٓخرين عىل التصدي للتحدت اليت يطراب املصلحة االٓخرين عىل التصدي للتحدت اليت يطراب املصلحة االٓخرين عىل التصدي للتحدت اليت يطر&&&&ا ضامن ٕاطار ملكية فكرية ترشيعي أو ا ضامن ٕاطار ملكية فكرية ترشيعي أو ا ضامن ٕاطار ملكية فكرية ترشيعي أو ا ضامن ٕاطار ملكية فكرية ترشيعي أو ٔان تساعد احلكومات ٔان تساعد احلكومات ٔان تساعد احلكومات ٔان تساعد احلكومات  وأوأوأوأ

        تنظتنظتنظتنظميميميميي أو سـياساي أو سـياساي أو سـياساي أو سـياسايتيتيتيت متوازن وموجه حنو التمنية: متوازن وموجه حنو التمنية: متوازن وموجه حنو التمنية: متوازن وموجه حنو التمنية:
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حصحصحصحصاب املصلحة احملمتلني عىل الصعيد اب املصلحة احملمتلني عىل الصعيد اب املصلحة احملمتلني عىل الصعيد اب املصلحة احملمتلني عىل الصعيد ((((         أ) ينبغي توجيه اه¹م أكرب لتقيمي احتياجات أ) ينبغي توجيه اه¹م أكرب لتقيمي احتياجات أ) ينبغي توجيه اه¹م أكرب لتقيمي احتياجات أ) ينبغي توجيه اه¹م أكرب لتقيمي احتياجات مجممجممجممجموعة متنوعة من املسـتخدمني وأوعة متنوعة من املسـتخدمني وأوعة متنوعة من املسـتخدمني وأوعة متنوعة من املسـتخدمني وأ
    ولوهتم ¤سرتاتيجية عىل أساس أالولوت إالمنائية.ولوهتم ¤سرتاتيجية عىل أساس أالولوت إالمنائية.ولوهتم ¤سرتاتيجية عىل أساس أالولوت إالمنائية.ولوهتم ¤سرتاتيجية عىل أساس أالولوت إالمنائية.الوطالوطالوطالوطينينينين وبتحديد أ  وبتحديد أ  وبتحديد أ  وبتحديد أ 

  13، الفقرة 3: الصفحة املرجع

  الوضع: مسـمتر

حترص ٔامانة الويبو بشلك مسـمتر من خالل تقدمي اSمع للمنتفعني من نظام امللكية الفكرية عىل تلبية احلاجة ٕاىل مساعدة 
يث يكون متواز� وممتشـيا مع احتياجات لك ٔاحصاب املصلحة املعنيني. هؤالء املنتفعني لضامن اع¹د نظام للملكية الفكرية حب 

فعىل سبيل املثال، تعاجل املاكتب إالقلميية هذه املسأ¡ من خالل معلية ٕاعداد اسرتاتيجية امللكية الفكرية الوطنية اخلاصة بلك 
  ن أالقل منوا والب¶ان النامية.ب¶ واليت تراعي أالوضاع وأالهداف وأالولوت اخلاصة للك ب¶ معين من الب¶ا

ويف سـياق املشورة الترشيعية اليت تقدGا أالمانة، عادة ما تراعي أالمانة احتياجات املنتفعني من نظام امللكية الفكرية عىل 
 الرمغ من أن السلطات املعنية وصناع القرار مه املسؤولون عن ٕاجراء املشاورات يف ٕاطار لك معلية مشورة ترشيعية. ففي

شعبة ٕاذاكء ¤حرتام للملكية الفكرية مثال، ٔارسل اسـتبيان حول اتفاق تريبس ٕاىل اSول أالعضاء اليت اكنت قد طلبت 
¤سـتفادة من املساعدة الترشيعية من ٔاجل التثبت من امتثال إالطار القانوين يف الب¶ املعين لاللزتامات واخليارات املضمنة 

  قبل تقدمي ٔاي مساعدة ترشيعية.يف اجلزء الثالث من اتفاق تريبس 

 Æم ومزتايد من املنظامت غري احلكومية، مبا يف ذG لنسـبة ٔالنشطة الويبو اخلاصة بوضع القواعد واملعايري، يشارك عدد	و
املنظامت غري احلكومية الوطنية، يف ٔاعامل اللجان اSامئة بصفة مراقب مؤقت. وللعديد مهنا وضع مراقب دامئ داخل الويبو. 

عىل سبيل املثال، هتدف أالنشطة املتعلقة حبامية املعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية ٕاىل ف
 املسامهة يف ضامن ٕاطار ملكية فكرية ترشيعي ٔاو تنظميي ٔاو سـياسايت متوازن وموجه حنو التمنية يف هذا اñال.

وأالدوات ملساعدة الب¶ان عىل قياس وقع التغيري يف سـياسات امللكية الفكرية وأالدوات ملساعدة الب¶ان عىل قياس وقع التغيري يف سـياسات امللكية الفكرية وأالدوات ملساعدة الب¶ان عىل قياس وقع التغيري يف سـياسات امللكية الفكرية وأالدوات ملساعدة الب¶ان عىل قياس وقع التغيري يف سـياسات امللكية الفكرية تفتقر الويبو ٕاىل تنوع املهنجيات تفتقر الويبو ٕاىل تنوع املهنجيات تفتقر الويبو ٕاىل تنوع املهنجيات تفتقر الويبو ٕاىل تنوع املهنجيات         ....9999
والقوانني املعنية 	ٔالهداف إالمنائية وأالهداف ¤سرتاتيجية أالخرى، وال ميكهنا أن تقمي تقيü سلü كيف ميكن ٔالنشطهتا يف والقوانني املعنية 	ٔالهداف إالمنائية وأالهداف ¤سرتاتيجية أالخرى، وال ميكهنا أن تقمي تقيü سلü كيف ميكن ٔالنشطهتا يف والقوانني املعنية 	ٔالهداف إالمنائية وأالهداف ¤سرتاتيجية أالخرى، وال ميكهنا أن تقمي تقيü سلü كيف ميكن ٔالنشطهتا يف والقوانني املعنية 	ٔالهداف إالمنائية وأالهداف ¤سرتاتيجية أالخرى، وال ميكهنا أن تقمي تقيü سلü كيف ميكن ٔالنشطهتا يف 

 جمال التعاون ٔالغراض التمنية أن تؤثر يف بلوغ ذÆ الوقع.جمال التعاون ٔالغراض التمنية أن تؤثر يف بلوغ ذÆ الوقع.جمال التعاون ٔالغراض التمنية أن تؤثر يف بلوغ ذÆ الوقع.جمال التعاون ٔالغراض التمنية أن تؤثر يف بلوغ ذÆ الوقع.

  16، الفقرة 3لصفحة : ااملرجع

  الوضع: مالحظ ومسـمتر

لنئ اكن ذÆ مبثابة مالحظة من حيث املبدٔا، فتجدر إالشارة ٕاىل ٔان تقيüت حافظة اSول يه خطوة أوىل حنو معاجلة هذه 
 املسأ¡ 	لتعاون مع خمتلف شعب الويبو مككتب خبري الويبو ¤قتصادي.

نية مكيفة مع احتياجات املتلقني، وينبغي ٕاجراء املتابعة لضامن ¤سـتفادة من نية مكيفة مع احتياجات املتلقني، وينبغي ٕاجراء املتابعة لضامن ¤سـتفادة من نية مكيفة مع احتياجات املتلقني، وينبغي ٕاجراء املتابعة لضامن ¤سـتفادة من نية مكيفة مع احتياجات املتلقني، وينبغي ٕاجراء املتابعة لضامن ¤سـتفادة من ينبغي أن تكون التدريبات وأالنشطة امله ينبغي أن تكون التدريبات وأالنشطة امله ينبغي أن تكون التدريبات وأالنشطة امله ينبغي أن تكون التدريبات وأالنشطة امله         ....10101010
 هذه أالنشطة واسـتغالل أية منافع.هذه أالنشطة واسـتغالل أية منافع.هذه أالنشطة واسـتغالل أية منافع.هذه أالنشطة واسـتغالل أية منافع.

  17، الفقرة 4: الصفحة املرجع

  الوضع: مسـمتر

عنية. تعمل أمانة الويبو عىل تكييف ٔانشطة التدريب املهين وبناء الكفاءات لتتالءم مع احتياجات اSو¡ العضو ٔاو املنطقة امل 
وتقّمي هذه ¤حتياجات من خالل بعثات التقيمي اليت تقوم هبا املاكتب إالقلميية ٕاىل ب¶ان خمتارة. مث تنفذ أالنشطة داخل الب¶ 
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املعين عقب حوار لتحديد ¤حتياجات وأالولوت اخلاصة. كام تُبذل اجلهود بشلك مسـمتر لتقيمي فعالية لك نشاط ومدى 
  لغرض اjي أحدث من ٔاج3.مالءمته وتناسـبه مع ا

ففي شعبة ٕاذاكء ¤حرتام للملكية الفكرية مثال، حيدد حمتوى لك أالنشطة التدريبية 	لتشاور مع اSول أالعضاء املعنية ووفق 
من جدول ٔاعامل التمنية، وُجيرى تقيمي صارم ملدى تالؤم املواضيع مع  45¤حتياجات اليت عربت عهنا يف ٕاطار التوصية 

  ات املشاركني، وجودة احملارضات واملتحدثني. كام تكيف ٔانشطة تدريبية أخرى وفق ردود املشاركني السابقني.احتياج

ريب حسب الطلب بشأن قضا امللكية الفكرية املتعلقة 	ملعارف التقليدية، فقد قدمت حمارضات وتدأما يف جمال املعارف 
 ارد الوراثية ôتلف املتلقني يف ب¶ان خمتلفة. التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملو 

ينبغي أن حتدد الربامج لكها النتاجئ املرتقبة املناسـبة والبيا�ت املالمئة اñمعة عىل املسـتوى الوطينبغي أن حتدد الربامج لكها النتاجئ املرتقبة املناسـبة والبيا�ت املالمئة اñمعة عىل املسـتوى الوطينبغي أن حتدد الربامج لكها النتاجئ املرتقبة املناسـبة والبيا�ت املالمئة اñمعة عىل املسـتوى الوطينبغي أن حتدد الربامج لكها النتاجئ املرتقبة املناسـبة والبيا�ت املالمئة اñمعة عىل املسـتوى الوطينينينين واملؤسيس من أجل  واملؤسيس من أجل  واملؤسيس من أجل  واملؤسيس من أجل         ....11111111
 .تعزيز آليات ٕاعداد التقارير والرصد والتقيمي، ومن مث الشفافية واملساء¡تعزيز آليات ٕاعداد التقارير والرصد والتقيمي، ومن مث الشفافية واملساء¡تعزيز آليات ٕاعداد التقارير والرصد والتقيمي، ومن مث الشفافية واملساء¡تعزيز آليات ٕاعداد التقارير والرصد والتقيمي، ومن مث الشفافية واملساء¡

  19لفقرة ، ا4: الصفحة املرجع

  الوضع: مسـمتر

أقرت املنظمة 	حلاجة ٕاىل النتاجئ املرتقبة املناسـبة والبيا�ت املالمئة اñمعة عىل املسـتوى الوطين واملؤسيس حيث تتصدى 
لهذه املسأ¡ بشلك تدرجيي من خالل ٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ. ولنئ اكن مجع البيا�ت عىل املسـتوى الوطين 

 يرس بشلك منتظم داخل أالمانة، فقد ُرشع يف وضع ٔانظمة لتلقي الردود من املسـتفيدين من املساعدة التقنية واملؤسيس مل
 اليت تقدGا ٔامانة الويبو.

ينبغي تقدينبغي تقدينبغي تقدينبغي تقدميميميمي نظرة عامة اسرتاتيجية مالمئة ل¶ول االٔعضاء حول أولوت الويبو وأنشطهتا واع¹دات املزيانية يف جمال  نظرة عامة اسرتاتيجية مالمئة ل¶ول االٔعضاء حول أولوت الويبو وأنشطهتا واع¹دات املزيانية يف جمال  نظرة عامة اسرتاتيجية مالمئة ل¶ول االٔعضاء حول أولوت الويبو وأنشطهتا واع¹دات املزيانية يف جمال  نظرة عامة اسرتاتيجية مالمئة ل¶ول االٔعضاء حول أولوت الويبو وأنشطهتا واع¹دات املزيانية يف جمال         ....12121212
 لتمنية.لتمنية.لتمنية.لتمنية.التعاون ٔالغراض االتعاون ٔالغراض االتعاون ٔالغراض االتعاون ٔالغراض ا

  20، الفقرة 4: الصفحة املرجع

  الوضع: مسـمتر

تتناول معلية ٕاعداد الرب�مج واملزيانية بشلك مسـمتر احلاجة ٕاىل تقدمي نظرة عامة اسرتاتيجية مالمئة ل¶ول أالعضاء حول 
 أولوت الويبو ؤانشطهتا واع¹دات املزيانية يف جمال التعاون إالمنايئ.

الرتكزي عىل الوقع بعيد املدى أو الرتاالرتكزي عىل الوقع بعيد املدى أو الرتاالرتكزي عىل الوقع بعيد املدى أو الرتاالرتكزي عىل الوقع بعيد املدى أو الرتامكمكمكمكي ٔالنشطة التعاون ٔالغراض التمنية، ال عىل املشاريع ي ٔالنشطة التعاون ٔالغراض التمنية، ال عىل املشاريع ي ٔالنشطة التعاون ٔالغراض التمنية، ال عىل املشاريع ي ٔالنشطة التعاون ٔالغراض التمنية، ال عىل املشاريع ينبغي أن ينصب ينبغي أن ينصب ينبغي أن ينصب ينبغي أن ينصب         ....13131313
 املدى.املدى.املدى.املدى.        قصريةقصريةقصريةقصرية

  21، الفقرة 4: الصفحة املرجع

  الوضع: مسـمتر

دمي يتناول ٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ وٕاطار اسرتاتيجية امللكية الفكرية الوطنية احلاجة ٕاىل منظور بعيد املدى يف تق
 املساعدة التقنية. وتراعي املاكتب إالقلميية بشلك رصحي عند ختطيط معلها الوقع والنتاجئ عىل املدى البعيد.

        من أجل احلفامن أجل احلفامن أجل احلفامن أجل احلفاظظظظ عىل الكفاءة من حيث التلكفة يف أنشطة التعاون اليت تنظمها الويبو ٔالغراض التمنية، ينبغي: عىل الكفاءة من حيث التلكفة يف أنشطة التعاون اليت تنظمها الويبو ٔالغراض التمنية، ينبغي: عىل الكفاءة من حيث التلكفة يف أنشطة التعاون اليت تنظمها الويبو ٔالغراض التمنية، ينبغي: عىل الكفاءة من حيث التلكفة يف أنشطة التعاون اليت تنظمها الويبو ٔالغراض التمنية، ينبغي:        ....14141414
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        مناسـبا؛مناسـبا؛مناسـبا؛مناسـبا؛اسـتخدام أدوات ختطيط املشاريع اسـتخداما اسـتخدام أدوات ختطيط املشاريع اسـتخداما اسـتخدام أدوات ختطيط املشاريع اسـتخداما اسـتخدام أدوات ختطيط املشاريع اسـتخداما         أ)أ)أ)أ)((((        

        ٕايالء املزيد من ¤ه¹م لالعتبارات املتعلقة 	لتاكليف؛ٕايالء املزيد من ¤ه¹م لالعتبارات املتعلقة 	لتاكليف؛ٕايالء املزيد من ¤ه¹م لالعتبارات املتعلقة 	لتاكليف؛ٕايالء املزيد من ¤ه¹م لالعتبارات املتعلقة 	لتاكليف؛و و و و         ب)ب)ب)ب)((((        

        تفادي ¤زدواجية؛تفادي ¤زدواجية؛تفادي ¤زدواجية؛تفادي ¤زدواجية؛و و و و         ج)ج)ج)ج)((((        

        ٕازا¡ العوائق أو إالجراءات املؤسسـية؛ٕازا¡ العوائق أو إالجراءات املؤسسـية؛ٕازا¡ العوائق أو إالجراءات املؤسسـية؛ٕازا¡ العوائق أو إالجراءات املؤسسـية؛و و و و         د)د)د)د)((((        

 ضامن ٕاماكنيات مناسـبة لتوضامن ٕاماكنيات مناسـبة لتوضامن ٕاماكنيات مناسـبة لتوضامن ٕاماكنيات مناسـبة لتوظظظظيف مويف مويف مويف موظظظظفني أو خرباء استشاريني مؤهلني.فني أو خرباء استشاريني مؤهلني.فني أو خرباء استشاريني مؤهلني.فني أو خرباء استشاريني مؤهلني.و و و و         ه)ه)ه)ه)((((        

  22، الفقرة 4: الصفحة املرجع

  الوضع: مسـمتر

الويبو بشلك مسـمتر ٕاىل حفص إالجراءات وحتسيهنا عند الرضورة من ٔاجل ضامن ¤سـتخدام أالمثل للموارد  تسعى ٔامانة
سـü من خالل التخطيط للموارد املؤسسـية اjي سـيعزز قدرات املنظمة من ٔاجل تتبع  املتاحة. والتوصية قيد التنفيذ وال

التقارير احملددة سلفا. وفضال عن ذÆ، سـيتيح ذÆ للمنظمة الفهم  أفضل للنفقات الفعلية بناء عىل مجموعة من مقاييس ٕاعداد
اجليد لبنيات التاكليف اليت ينطوي علهيا تنفيذ أالنشطة وحتقيق النتاجئ، وتعزيز قدرهتا عىل حتديد ٔاوجه ¤زدواجية بشلك 

  ية من حيث التلكفة.أفضل (خالل معلييت ختطيط الرب�مج واملزيانية وخطة العمل) وتعزيز تدابري رفع الفعال 

كام متت ¤سـتجابة للمالحظات املقدمة من خالل تعزيز الثقافة القامئة عىل النتاجئ عىل مسـتوى املنظمة. وسيتواصل ترسـيخ 
ثقافة قامئة عىل النتاجئ من خالل تطوير ٔادوات ختطيط أفضل للمشاريع وتعزيز قدرات ٕادارة املشاريع/الربامج عىل مسـتوى 

  دم املساعدة التقنية.الربامج اليت تق

كام جيري العمل بشلك مسـمتر عىل حتديد العوائق ٔاو إالجراءات املؤسسـية وٕازالهتا وبصفة خاصة، وليس عىل سبيل احلرص، 
  من خالل تنفيذ مرشوع التخطيط للموارد املؤسسـية.

جي حمدد يسـهتدف وضع اسرتاتيجيات ويف جماالت معينة للمنظمة كشعبة ٕاذاكء ¤حرتام للملكية الفكرية، يُعمتد هنج اسرتاتي
وطنية ٕالذاكء وعي امجلهور يف ٕاطار هنج ختطيطي للمشاريع. ٔاما يف املاكتب إالقلميية، فيتناول هنج التخطيط القطري املسائل 

 املتعلقة 	زدواجية العمل. وقامئة اخلرباء ¤ستشاريني اليت وضعت كنتاج ملرشوع آخر من مشاريع جدول ٔاعامل التمنية يه
 أحد املرافق اليت اسـتحدثهتا املنظمة ملعاجلة املسأ¡ املتعلقة بتوظيف خرباء استشاريني مؤهلني.

        ينبغي حتسني التنسـيق اSاخيل ٔالنشطة التعاون إالمنائية املتنوعة اليت تنظمها خمتلف القطاعات والربامج:ينبغي حتسني التنسـيق اSاخيل ٔالنشطة التعاون إالمنائية املتنوعة اليت تنظمها خمتلف القطاعات والربامج:ينبغي حتسني التنسـيق اSاخيل ٔالنشطة التعاون إالمنائية املتنوعة اليت تنظمها خمتلف القطاعات والربامج:ينبغي حتسني التنسـيق اSاخيل ٔالنشطة التعاون إالمنائية املتنوعة اليت تنظمها خمتلف القطاعات والربامج:        ....11115555

    تاليف ¤زدواجية واسـتغالل أوجه التاكمل بشلك أفضل.تاليف ¤زدواجية واسـتغالل أوجه التاكمل بشلك أفضل.تاليف ¤زدواجية واسـتغالل أوجه التاكمل بشلك أفضل.تاليف ¤زدواجية واسـتغالل أوجه التاكمل بشلك أفضل.        أ)أ)أ)أ)((((        

  23، الفقرة 4: الصفحة املرجع

  الوضع: مسـمتر

Qاللقاءات إالعالمية "ما اجلديد"  هتدف قمية الويبو أالساسـية "العمل يدا واحدة" ومبادرات التواصل اجلديدة كسلس
  واجللسات إالعالمية اSاخلية اليت تعقد بعد اج¹عات اللجنة ٕاىل حتسني التنسـيق اSاخيل بني القطاعات والربامج.
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في الربامج املتعلقة 	لرباءات مثال، تُبذل Áود متواصQ لتفادي ¤زدواجية بني العمل اjي تضطلع به اللجنة املعنية 	لتمنية ف
وامللكية الفكرية والعمل اjي تقوم به اللجنة اSامئة املعنية بقانون الرباءات. وفضال عن ذÆ، حتتفظ اSول أالعضاء 

د من وجود ¤زدواجية ٔاو غياهبا يف أالنشطة اليت تقوم هبا خمتلف هيئات الويبو. وقد عوجلت 	الختصاص وإالرشاف للتأك
هذه املسأ¡ ٔايضا من خالل تعزيز دور املاكتب إالقلميية يف تنسـيق ¤تساق وحتقيقه عىل مسـتوى املنظمة فü يتعلق بتقدمي 

ملزيانية بشلك واحض الصالت بني الربامج وجيري العمل بشلك املساعدة التقنية. ويف لك احلاالت، تعكس وثيقة الرب�مج وا
  مسـمتر عىل تقيمي تنفيذها.

ٔاعاله، يمت التصدي للحاجة ٕاىل حتسني التنسـيق اSاخيل من خالل  18وعالوة عىل ذÆ، وكام هو الشأن 	لنسـبة للتوصية 
 خل املنظمة.نظام التخطيط للموارد املؤسسـية، وتعزيز الثقافة القامئة عىل النتاجئ دا

ينبغي أن تكون (ل¶ول أالعضاء) لٔالمانة رينبغي أن تكون (ل¶ول أالعضاء) لٔالمانة رينبغي أن تكون (ل¶ول أالعضاء) لٔالمانة رينبغي أن تكون (ل¶ول أالعضاء) لٔالمانة رؤؤؤؤية اسرتاتيجية اكمQ حول الرشااكت وعالقات التعاون اخلارجية ية اسرتاتيجية اكمQ حول الرشااكت وعالقات التعاون اخلارجية ية اسرتاتيجية اكمQ حول الرشااكت وعالقات التعاون اخلارجية ية اسرتاتيجية اكمQ حول الرشااكت وعالقات التعاون اخلارجية         ....16161616
        الالالالرضرضرضرضورية لتنفيذ والية جدول أعامل التمنية.ورية لتنفيذ والية جدول أعامل التمنية.ورية لتنفيذ والية جدول أعامل التمنية.ورية لتنفيذ والية جدول أعامل التمنية.

    ينبغي بذل Áود أكرب للتعمل من مقدينبغي بذل Áود أكرب للتعمل من مقدينبغي بذل Áود أكرب للتعمل من مقدينبغي بذل Áود أكرب للتعمل من مقديميميميم املساعدة االٓخرين عىل املسـتوى اSويل والوط املساعدة االٓخرين عىل املسـتوى اSويل والوط املساعدة االٓخرين عىل املسـتوى اSويل والوط املساعدة االٓخرين عىل املسـتوى اSويل والوطينينينين....        أ)أ)أ)أ)((((        

  24، الفقرة 5 : الصفحةاملرجع

  مسـمتر الوضع:

جيري تنفيذ جدول ٔاعامل الويبو بشأن التمنية ٕ	رشاف شعبة تنسـيق جدول ٔاعامل التمنية ومن خالل التنسـيق اSاخيل 
املسـمتر واملكثف وخماطبة ٔاحصاب املصلحة اخلارجيني العاملني يف جمال امللكية الفكرية واملساعدة التقنية. وبصفة خاصة، 

لويبو للعالقات اخلارجية ٕاىل دمع املنظمة الع¹د هنج اسرتاتيجي هيدف ٕاىل تطوير ٔاشاكل الرشاكة مع يسعى بر�مج ا
املنظامت احلكومية اSولية والرشاكء غري احلكوميني اjين يدمعون التنفيذ الفعيل جلدول ٔاعامل التمنية. ٔاما عىل املسـتوى 

، 2015بيل أالهداف إالمنائية لٔاللفية، وٕاطار التمنية ملا بعد عام اSويل، فيتضمن ذÆ مشاركة املنظمة يف مسارات من ق 
 ومجموعة من املنتدت ذات الصQ 	ملناقشات حول امللكية الفكرية والتمنية. 20ومؤمتر ريو +

        الوجاهة والتوجه الوجاهة والتوجه الوجاهة والتوجه الوجاهة والتوجه         ....CCCCنيانيانيانيا

        ٕادماج مبادٕادماج مبادٕادماج مبادٕادماج مبادئئئئ جدول أعامل التمنية واملباد جدول أعامل التمنية واملباد جدول أعامل التمنية واملباد جدول أعامل التمنية واملبادئئئئ التوجهيية وأفضل املامرسات: التوجهيية وأفضل املامرسات: التوجهيية وأفضل املامرسات: التوجهيية وأفضل املامرسات:        ....17171717

ترمجة التقدم احملرز يف ٕادماج أولوت ومبادترمجة التقدم احملرز يف ٕادماج أولوت ومبادترمجة التقدم احملرز يف ٕادماج أولوت ومبادترمجة التقدم احملرز يف ٕادماج أولوت ومبادئئئئ جدول أعامل التمنية عىل مسـتوى التخطيط ٕاىل نتاجئ  جدول أعامل التمنية عىل مسـتوى التخطيط ٕاىل نتاجئ  جدول أعامل التمنية عىل مسـتوى التخطيط ٕاىل نتاجئ  جدول أعامل التمنية عىل مسـتوى التخطيط ٕاىل نتاجئ ينبغي ينبغي ينبغي ينبغي         أ)أ)أ)أ)((((        
    أفضل عىل مسـتوى التنفيذ.أفضل عىل مسـتوى التنفيذ.أفضل عىل مسـتوى التنفيذ.أفضل عىل مسـتوى التنفيذ.

  4، الفقرة 5: الصفحة املرجع

  الوضع: مسـمتر

ن إالحاالت ٕالهيا يف لك آل  Ðوتضم ،Qيات ٕاعداد تراَعى مبادئ وتوصيات جدول أعامل التمنية يف لك أنشطة الويبو ذات الص
التقارير مبا يف ذÆ وثيقة الرب�مج واملزيانية، وتقارير ٔاداء الرب�مج وتقيüت املشاريع. وتلزتم املاكتب إالقلميية عند ختطيط 

أالنشطة مع اSول أالعضاء الزتاما Íما مببادئ وتوصيات جدول أعامل التمنية. ويربز هذا الهنج ٔايضا من خالل معل الربامج 
ففي شعبة ٕاذاكء ¤حرتام للملكية الفكرية مثال، تستند لك أنشطة املساعدة الترشيعية وبناء الكفاءات ٕاىل  املتخصصة:

    من جدول ٔاعامل التمنية والهدف ¤سرتاتيجي السادس. 45التوصية 
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        حتسني توجه أالنشطة حنو التمنية:حتسني توجه أالنشطة حنو التمنية:حتسني توجه أالنشطة حنو التمنية:حتسني توجه أالنشطة حنو التمنية:        ....11118888

واسع واملبادواسع واملبادواسع واملبادواسع واملبادئئئئ التوجهيية وأفضل املامرسات يف جمال  التوجهيية وأفضل املامرسات يف جمال  التوجهيية وأفضل املامرسات يف جمال  التوجهيية وأفضل املامرسات يف جمال ينبغي أن تلينبغي أن تلينبغي أن تلينبغي أن تلزتزتزتزتم أنشطة الويبو 	ملبادم أنشطة الويبو 	ملبادم أنشطة الويبو 	ملبادم أنشطة الويبو 	ملبادئئئئ املقبو¡ عىل نطاق  املقبو¡ عىل نطاق  املقبو¡ عىل نطاق  املقبو¡ عىل نطاق         أ)أ)أ)أ)((((        
        التعاون إالمنايئ أالوسع نطاقا (مثل مبادالتعاون إالمنايئ أالوسع نطاقا (مثل مبادالتعاون إالمنايئ أالوسع نطاقا (مثل مبادالتعاون إالمنايئ أالوسع نطاقا (مثل مبادئئئئ 	ريس). 	ريس). 	ريس). 	ريس).

ينبغي ٕابالغ مجيع موينبغي ٕابالغ مجيع موينبغي ٕابالغ مجيع موينبغي ٕابالغ مجيع موظظظظفي الويبو واخلرباء ¤ستشاريني املشاركني يف أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية هبذه في الويبو واخلرباء ¤ستشاريني املشاركني يف أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية هبذه في الويبو واخلرباء ¤ستشاريني املشاركني يف أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية هبذه في الويبو واخلرباء ¤ستشاريني املشاركني يف أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية هبذه         ب)ب)ب)ب)((((        
ٔايضا أن يشاركوا يف التدريب املسـمتر عىل التطورات ٔايضا أن يشاركوا يف التدريب املسـمتر عىل التطورات ٔايضا أن يشاركوا يف التدريب املسـمتر عىل التطورات ٔايضا أن يشاركوا يف التدريب املسـمتر عىل التطورات املباداملباداملباداملبادئئئئ وأفضل املامرسات وعلهيم أالخذ هبا، وينبغي هلم  وأفضل املامرسات وعلهيم أالخذ هبا، وينبغي هلم  وأفضل املامرسات وعلهيم أالخذ هبا، وينبغي هلم  وأفضل املامرسات وعلهيم أالخذ هبا، وينبغي هلم 

        الرئيسـية يف جمال املساعدة إالمنائية.الرئيسـية يف جمال املساعدة إالمنائية.الرئيسـية يف جمال املساعدة إالمنائية.الرئيسـية يف جمال املساعدة إالمنائية.

حصحصحصحصاب املصلحة، اب املصلحة، اب املصلحة، اب املصلحة، مبمبمبمبن فهيم اخلرباء ¤ستشاريون ن فهيم اخلرباء ¤ستشاريون ن فهيم اخلرباء ¤ستشاريون ن فهيم اخلرباء ¤ستشاريون         ه)ه)ه)ه)((((         ينبغي أن تينبغي أن تينبغي أن تينبغي أن تُُُُسـتخدم املبادسـتخدم املبادسـتخدم املبادسـتخدم املبادئئئئ التوجهيية من قبل مجيع أ التوجهيية من قبل مجيع أ التوجهيية من قبل مجيع أ التوجهيية من قبل مجيع أ
اد من مقداد من مقداد من مقداد من مقديميميميم هذه أالنشطة  هذه أالنشطة  هذه أالنشطة  هذه أالنشطة املشاركون يف أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية، وينبغي كذÆ وضع قواعد سلواملشاركون يف أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية، وينبغي كذÆ وضع قواعد سلواملشاركون يف أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية، وينبغي كذÆ وضع قواعد سلواملشاركون يف أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية، وينبغي كذÆ وضع قواعد سلوكككك لٔالفر  لٔالفر  لٔالفر  لٔالفر 

        واخلرباء (سواء أاكنوا من موواخلرباء (سواء أاكنوا من موواخلرباء (سواء أاكنوا من موواخلرباء (سواء أاكنوا من موظظظظفي الويبو أو خرباء استشاريني أو متحدثني/خرباء دون ٔاجر.في الويبو أو خرباء استشاريني أو متحدثني/خرباء دون ٔاجر.في الويبو أو خرباء استشاريني أو متحدثني/خرباء دون ٔاجر.في الويبو أو خرباء استشاريني أو متحدثني/خرباء دون ٔاجر.

حتتاج النتاجئ املتوقعة احملددة يف وثيقة الرب�مج واملزيانية ٕاىل ٔان تحتتاج النتاجئ املتوقعة احملددة يف وثيقة الرب�مج واملزيانية ٕاىل ٔان تحتتاج النتاجئ املتوقعة احملددة يف وثيقة الرب�مج واملزيانية ٕاىل ٔان تحتتاج النتاجئ املتوقعة احملددة يف وثيقة الرب�مج واملزيانية ٕاىل ٔان تُُُُصقل بغية ضامن ٕادماج العناصقل بغية ضامن ٕادماج العناصقل بغية ضامن ٕادماج العناصقل بغية ضامن ٕادماج العنارصرصرصرص اôتلفة  اôتلفة  اôتلفة  اôتلفة         و)و)و)و)((((        
    شطهتا.شطهتا.شطهتا.شطهتا.للتوجه حنو التمنية يف برامج الويبو وأن للتوجه حنو التمنية يف برامج الويبو وأن للتوجه حنو التمنية يف برامج الويبو وأن للتوجه حنو التمنية يف برامج الويبو وأن 

  5، الفقرة 6و 5: الصفحتان املرجع

  الوضع: مسـمتر

هيدف إالصالح التنظميي داخل ٔامانة الويبو وتعممي جدول ٔاعامل التمنية ٕاىل ترشـيد توجه ٔانشطة الويبو يف جمال املساعدة 
نطاقا للتعاون ٔالغراض التقنية حنو التمنية. وتنفذ هذه التحسينات مع مراعاة أفضل املامرسات والتطورات يف السـياق أالوسع 

التمنية عىل املسـتوى العاملي. فاملاكتب إالقلميية مثال تتصدى لهذه التوصية من خالل تطويرها ٔالطر اسرتاتيجيات امللكية 
  الفكرية الوطنية وٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ.

رب�مج واملزيانية، فقد مت إالقرار بأن حصة التمنية وفü خيص اجلزء (و) من التوصية، ٔاي اسـهتداف النتاجئ املتوقعة يف وثيقة ال
 تتضمن توجه لك نتيجة متوقعة مؤسسـية حنو التمنية.

        حتسني كيفية حتديد أولوت أالنشطة املنجزة وحتسني توازهنا:حتسني كيفية حتديد أولوت أالنشطة املنجزة وحتسني توازهنا:حتسني كيفية حتديد أولوت أالنشطة املنجزة وحتسني توازهنا:حتسني كيفية حتديد أولوت أالنشطة املنجزة وحتسني توازهنا:        ....11119999

    حتتاج الويبو (واSول أالعضاء) ٕاىل وضع أهداف وأولوت أكحتتاج الويبو (واSول أالعضاء) ٕاىل وضع أهداف وأولوت أكحتتاج الويبو (واSول أالعضاء) ٕاىل وضع أهداف وأولوت أكحتتاج الويبو (واSول أالعضاء) ٕاىل وضع أهداف وأولوت أكرثرثرثرث وضوحا ملا تقوم به من أنشطة التعاون وضوحا ملا تقوم به من أنشطة التعاون وضوحا ملا تقوم به من أنشطة التعاون وضوحا ملا تقوم به من أنشطة التعاون        ج)ج)ج)ج)((((        
        ٔالغراض التمنية وٕاىل معلية لرتتيب أولوت أالنشطة ومعايري لتحديد أالنشطة اليت تندرج ٔالغراض التمنية وٕاىل معلية لرتتيب أولوت أالنشطة ومعايري لتحديد أالنشطة اليت تندرج ٔالغراض التمنية وٕاىل معلية لرتتيب أولوت أالنشطة ومعايري لتحديد أالنشطة اليت تندرج ٔالغراض التمنية وٕاىل معلية لرتتيب أولوت أالنشطة ومعايري لتحديد أالنشطة اليت تندرج مضمضمضمضن تù االٔولوت.ن تù االٔولوت.ن تù االٔولوت.ن تù االٔولوت.

ينبغي ضامن شفافية أكرب يف العمليات اSاخلية لرتتيب أولوت أالنشطة حسب الرب�مج والنتاجئ املتوقعة ينبغي ضامن شفافية أكرب يف العمليات اSاخلية لرتتيب أولوت أالنشطة حسب الرب�مج والنتاجئ املتوقعة ينبغي ضامن شفافية أكرب يف العمليات اSاخلية لرتتيب أولوت أالنشطة حسب الرب�مج والنتاجئ املتوقعة ينبغي ضامن شفافية أكرب يف العمليات اSاخلية لرتتيب أولوت أالنشطة حسب الرب�مج والنتاجئ املتوقعة         د)د)د)د)((((        
        �مج واملزيانية.�مج واملزيانية.�مج واملزيانية.�مج واملزيانية.والب¶ و¤ع¹دات من أالموال العادية عند وضع الربوالب¶ و¤ع¹دات من أالموال العادية عند وضع الربوالب¶ و¤ع¹دات من أالموال العادية عند وضع الربوالب¶ و¤ع¹دات من أالموال العادية عند وضع الرب

ينبغي ٕايالء اه¹م أكرب Sمج أهداف التمنية وأولوهتا وتعمينبغي ٕايالء اه¹م أكرب Sمج أهداف التمنية وأولوهتا وتعمينبغي ٕايالء اه¹م أكرب Sمج أهداف التمنية وأولوهتا وتعمينبغي ٕايالء اه¹م أكرب Sمج أهداف التمنية وأولوهتا وتعمميميميميها عىل مسـتوى برامج الويبو 	تباع هنج تنازيل يف ها عىل مسـتوى برامج الويبو 	تباع هنج تنازيل يف ها عىل مسـتوى برامج الويبو 	تباع هنج تنازيل يف ها عىل مسـتوى برامج الويبو 	تباع هنج تنازيل يف         ه)ه)ه)ه)((((        
مكمكمكمكلها لها لها لها  معلية ٕاعداد الرب�مج واملزيانية وهنج تصاعدي عن طريق ضامن أن تستند الربامج املنفذة عىل صعيد املنظمة بأمعلية ٕاعداد الرب�مج واملزيانية وهنج تصاعدي عن طريق ضامن أن تستند الربامج املنفذة عىل صعيد املنظمة بأمعلية ٕاعداد الرب�مج واملزيانية وهنج تصاعدي عن طريق ضامن أن تستند الربامج املنفذة عىل صعيد املنظمة بأمعلية ٕاعداد الرب�مج واملزيانية وهنج تصاعدي عن طريق ضامن أن تستند الربامج املنفذة عىل صعيد املنظمة بأ

        اون ٔالغراض التمنية ٕاىل ¤حتياجات وأالولوت القطرية وأن ت¹ىش معها.اون ٔالغراض التمنية ٕاىل ¤حتياجات وأالولوت القطرية وأن ت¹ىش معها.اون ٔالغراض التمنية ٕاىل ¤حتياجات وأالولوت القطرية وأن ت¹ىش معها.اون ٔالغراض التمنية ٕاىل ¤حتياجات وأالولوت القطرية وأن ت¹ىش معها.وأنشطة وأولوت التعوأنشطة وأولوت التعوأنشطة وأولوت التعوأنشطة وأولوت التع

        ٕادماج ٕادماج ٕادماج ٕادماج مخمخمخمخسة مصادر سة مصادر سة مصادر سة مصادر حمحمحمحممتQ يف حتديد أالولوت والتخطيط ٔالنشطة التعاون ٔالغراض التمنية:متQ يف حتديد أالولوت والتخطيط ٔالنشطة التعاون ٔالغراض التمنية:متQ يف حتديد أالولوت والتخطيط ٔالنشطة التعاون ٔالغراض التمنية:متQ يف حتديد أالولوت والتخطيط ٔالنشطة التعاون ٔالغراض التمنية:        و)و)و)و)((((        
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        """"1111""""         Æا يف ذ Æا يف ذ Æا يف ذ Æينبغي أن يأخذ تقيمي ¤حتياجات والتخطيط عىل املسـتوى القطري بهنج "تصاعدي"، ينبغي أن يأخذ تقيمي ¤حتياجات والتخطيط عىل املسـتوى القطري بهنج "تصاعدي"، ينبغي أن يأخذ تقيمي ¤حتياجات والتخطيط عىل املسـتوى القطري بهنج "تصاعدي"، ينبغي أن يأخذ تقيمي ¤حتياجات والتخطيط عىل املسـتوى القطري بهنج "تصاعدي"، مبمبمبمبا يف ذ
        أالولوت عند ٕاعداد الرب�مج واملزيانية؛أالولوت عند ٕاعداد الرب�مج واملزيانية؛أالولوت عند ٕاعداد الرب�مج واملزيانية؛أالولوت عند ٕاعداد الرب�مج واملزيانية؛حتديد حتديد حتديد حتديد 

        ينبغي الرتكزي أكينبغي الرتكزي أكينبغي الرتكزي أكينبغي الرتكزي أكرثرثرثرث عند ٕاعداد الرب�مج واملزيانية عىل حتديد االٔولوت االٔساسـية وٕادماÁا يف الربامج؛ عند ٕاعداد الرب�مج واملزيانية عىل حتديد االٔولوت االٔساسـية وٕادماÁا يف الربامج؛ عند ٕاعداد الرب�مج واملزيانية عىل حتديد االٔولوت االٔساسـية وٕادماÁا يف الربامج؛ عند ٕاعداد الرب�مج واملزيانية عىل حتديد االٔولوت االٔساسـية وٕادماÁا يف الربامج؛و و و و         """"2222""""        

        ينبغي تعممي رينبغي تعممي رينبغي تعممي رينبغي تعممي رؤؤؤؤية جدول أعامل التمنية حول دور الويبو يف جمال امللكية الفكرية والتمنية؛ية جدول أعامل التمنية حول دور الويبو يف جمال امللكية الفكرية والتمنية؛ية جدول أعامل التمنية حول دور الويبو يف جمال امللكية الفكرية والتمنية؛ية جدول أعامل التمنية حول دور الويبو يف جمال امللكية الفكرية والتمنية؛و و و و         """"3333""""        

Sروس املسـتخلصة حول أالولوت وأالنشطة الناSروس املسـتخلصة حول أالولوت وأالنشطة الناSروس املسـتخلصة حول أالولوت وأالنشطة الناSروس املسـتخلصة حول أالولوت وأالنشطة الناحجحجحجحجة من نتاجئ معليات التقيمي ة من نتاجئ معليات التقيمي ة من نتاجئ معليات التقيمي ة من نتاجئ معليات التقيمي ينبغي ينبغي ينبغي ينبغي جتجتجتجتسـيد اسـيد اسـيد اسـيد او و و و         """"4444""""        
نة يف التخطيط يف املسـتقبل؛ نة يف التخطيط يف املسـتقبل؛احملسـّ نة يف التخطيط يف املسـتقبل؛احملسـّ نة يف التخطيط يف املسـتقبل؛احملسـّ         احملسـّ

ميكن للجنة املعنية 	لتمنية وامللكية الفكرية ¤ضطالع بدور يف حتديد املرشوعات وأالنشطة ميكن للجنة املعنية 	لتمنية وامللكية الفكرية ¤ضطالع بدور يف حتديد املرشوعات وأالنشطة ميكن للجنة املعنية 	لتمنية وامللكية الفكرية ¤ضطالع بدور يف حتديد املرشوعات وأالنشطة ميكن للجنة املعنية 	لتمنية وامللكية الفكرية ¤ضطالع بدور يف حتديد املرشوعات وأالنشطة و و و و         """"5555""""        
ضا التمنية لتقدضا التمنية لتقدضا التمنية لتقدضا التمنية لتقدميميميمي املشورة ٕاىل الويبو واSول  املشورة ٕاىل الويبو واSول  املشورة ٕاىل الويبو واSول  املشورة ٕاىل الويبو واSول واقرتاواقرتاواقرتاواقرتا&&&&ا (مثال، ميكن لهذه اللجنة ٕانشاء فريق خرباء يا (مثال، ميكن لهذه اللجنة ٕانشاء فريق خرباء يا (مثال، ميكن لهذه اللجنة ٕانشاء فريق خرباء يا (مثال، ميكن لهذه اللجنة ٕانشاء فريق خرباء يُُُُععععىنىنىنىن بق بق بق بق

أالعضاء حول املبادرات عرب الوطنية لتعزيز نظام ملكية فكرية أكأالعضاء حول املبادرات عرب الوطنية لتعزيز نظام ملكية فكرية أكأالعضاء حول املبادرات عرب الوطنية لتعزيز نظام ملكية فكرية أكأالعضاء حول املبادرات عرب الوطنية لتعزيز نظام ملكية فكرية أكرثرثرثرث تواز� واسـتكامل ¤قرتاحات القطرية  تواز� واسـتكامل ¤قرتاحات القطرية  تواز� واسـتكامل ¤قرتاحات القطرية  تواز� واسـتكامل ¤قرتاحات القطرية 
    الطلب).الطلب).الطلب).الطلب).        القامئة عىلالقامئة عىلالقامئة عىلالقامئة عىل
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خل الويبو، مبا يف ذÆ تنفيذ اخلطة ¤سرتاتيجية لٔالجل املتوسط، هيدف التعديل الهيلكي اjي ٔاجري وال يزال جيري دا
وإالدارة القامئة عىل النتاجئ ؤانظمة ختطيط املوارد املؤسسـية، ٕاىل ٕارساء هنج م¹سك ٔالنشطة املنظمة وضامن حتديد ٔاولوت 

ل خالل معلية التخطيط لفرتة هذه أالنشطة حىت ت¹ىش مع ٔاولوت اSول أالعضاء واحتياجاهتا. وقد ٔاجري هذا العم
السـنتني، وفق وثيقة الرب�مج واملزيانية، ويف معليات التخطيط لٔالنشطة السـنوية اليت تقوم هبا لك الربامج عىل صعيد 

  الويبو. أمانة

تاجئه أما عىل مسـتوى املاكتب إالقلميية، فتصاغ خطط العمل 	لتشاور مع اSول أالعضاء مع مراعاة أهداف قطاع التعاون ون 
وقد تناولت املاكتب إالقلميية لك اجلوانب املتعلقة هبذه التوصية يف مهنجياهتا  املرتقبة كام هو مبني يف وثيقة الرب�مج واملزيانية.

سـü من خالل معليات ٕاعداد اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية وهنج  احلالية يف جمال تقدمي املساعدة التقنية، وال
ي حيث تدمج املبادئ واملبادئ التوجهيية الواردة يف توصيات جدول ٔاعامل التمنية يف ٔانشطة التعاون إالمنايئ التخطيط القطر 

  اليت تقوم هبا أالمانة.

وتعمل املنظمة من خالل الرتكزي عىل هنج قامئ عىل النتاجئ ٕازاء ٔانشطة أالمانة، واعرتاف مزتايد بدور التقيمي الرمسي وغري 
ول ٔاعامل التمنية وأالنشطة اجلارية، عىل دمج العرب املسـتخلصة يف التخطيط ٔالنشطة املساعدة التقنية يف الرمسي ملشاريع جد

املسـتقبل. ففي شعبة ٕاذاكء ¤حرتام للملكية الفكرية مثال، ختضع لك أالنشطة لتقيمي صارم ملدى صQ املواضيع بوضع العمل 
ومجع تعليقات واقرتاحات ٕاضافية من املشاركني. كام تطور برامج ٔاخرى اليويم للمشاركني؛ وجودة احملارضات واملتحدثني؛ 

  داخل الشعبة 	عتبار ذÆ ٕاحدى وظائف التقيمي السابق ذكره.

وفü يتعلق 	لهيئات املسؤو¡ ٔاو اليت ينبغي أن تكون مسؤو¡ عن حتديد أالنشطة واقرتا&ا، يالحظ أن آليات ختطيط 
املساعدة التقنية تتخذ بتشاور وثيق مع اSول أالعضاء وفق التوصية أالوىل من جدول  العمل وتنفيذه فü خيص ٔانشطة

 التمنية. أعامل

        توحيد املزيانيات ومعليات التخطيط للك أنشطة التعاون إالمنايئ توحيد املزيانيات ومعليات التخطيط للك أنشطة التعاون إالمنايئ توحيد املزيانيات ومعليات التخطيط للك أنشطة التعاون إالمنايئ توحيد املزيانيات ومعليات التخطيط للك أنشطة التعاون إالمنايئ مضمضمضمضن معلية ٕاعداد وثيقة الرب�مج واملزيانية العادية:ن معلية ٕاعداد وثيقة الرب�مج واملزيانية العادية:ن معلية ٕاعداد وثيقة الرب�مج واملزيانية العادية:ن معلية ٕاعداد وثيقة الرب�مج واملزيانية العادية:        ....20202020
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ينبغي أن تنعكس أالنشطة اليت تدمعها الصناديق ¤ستينبغي أن تنعكس أالنشطة اليت تدمعها الصناديق ¤ستينبغي أن تنعكس أالنشطة اليت تدمعها الصناديق ¤ستينبغي أن تنعكس أالنشطة اليت تدمعها الصناديق ¤ستKKKKنية يف مزيانية الويبو العادية وبراجمها ومعليات نية يف مزيانية الويبو العادية وبراجمها ومعليات نية يف مزيانية الويبو العادية وبراجمها ومعليات نية يف مزيانية الويبو العادية وبراجمها ومعليات         أ)أ)أ)أ)((((        
        إالبالغ ويف معليات التخطيط القطرية؛إالبالغ ويف معليات التخطيط القطرية؛إالبالغ ويف معليات التخطيط القطرية؛إالبالغ ويف معليات التخطيط القطرية؛

        ينبغي ضامن ٕارشاف ٔاكرب ل¶ول أالعضاء عىل مضمون خطط معل الصناديق ¤ستينبغي ضامن ٕارشاف ٔاكرب ل¶ول أالعضاء عىل مضمون خطط معل الصناديق ¤ستينبغي ضامن ٕارشاف ٔاكرب ل¶ول أالعضاء عىل مضمون خطط معل الصناديق ¤ستينبغي ضامن ٕارشاف ٔاكرب ل¶ول أالعضاء عىل مضمون خطط معل الصناديق ¤ستKKKKنية وتقينية وتقينية وتقينية وتقيميميميميها؛ها؛ها؛ها؛و و و و         ب)ب)ب)ب)((((                

ينبغي توجيه املزيد من التفكري حول املزية النسبية للويبو مقارنة 	ملاحنني ومقدينبغي توجيه املزيد من التفكري حول املزية النسبية للويبو مقارنة 	ملاحنني ومقدينبغي توجيه املزيد من التفكري حول املزية النسبية للويبو مقارنة 	ملاحنني ومقدينبغي توجيه املزيد من التفكري حول املزية النسبية للويبو مقارنة 	ملاحنني ومقديميميميم املساعدة إالمنائية املرتبطة  املساعدة إالمنائية املرتبطة  املساعدة إالمنائية املرتبطة  املساعدة إالمنائية املرتبطة و و و و         ه)ه)ه)ه)((((        
        	مللكية الفكرية، واSور ¤سرتاتيجي للمنظمة والطرائق اليت يه يف وضع أفضل السـتخداGا.	مللكية الفكرية، واSور ¤سرتاتيجي للمنظمة والطرائق اليت يه يف وضع أفضل السـتخداGا.	مللكية الفكرية، واSور ¤سرتاتيجي للمنظمة والطرائق اليت يه يف وضع أفضل السـتخداGا.	مللكية الفكرية، واSور ¤سرتاتيجي للمنظمة والطرائق اليت يه يف وضع أفضل السـتخداGا.

        وتشمل أالسـوتشمل أالسـوتشمل أالسـوتشمل أالسـئئئئQ املطروحة ما ييل:Q املطروحة ما ييل:Q املطروحة ما ييل:Q املطروحة ما ييل:        

الويبو عىل تنفيذ أالنشطة عىل املسـتوى الوطالويبو عىل تنفيذ أالنشطة عىل املسـتوى الوطالويبو عىل تنفيذ أالنشطة عىل املسـتوى الوطالويبو عىل تنفيذ أالنشطة عىل املسـتوى الوطينينينين يف مقابل تيسري تنسـيق  يف مقابل تيسري تنسـيق  يف مقابل تيسري تنسـيق  يف مقابل تيسري تنسـيق ٕاىل أي مدى ينبغي ٔان تركز ٕاىل أي مدى ينبغي ٔان تركز ٕاىل أي مدى ينبغي ٔان تركز ٕاىل أي مدى ينبغي ٔان تركز         """"1111""""        
        أالنشطة بني الكثري من املاحنني أو التفاوض للحصول عىل موارد جديدة بناء عىل طلب من اSول أالعضاءأالنشطة بني الكثري من املاحنني أو التفاوض للحصول عىل موارد جديدة بناء عىل طلب من اSول أالعضاءأالنشطة بني الكثري من املاحنني أو التفاوض للحصول عىل موارد جديدة بناء عىل طلب من اSول أالعضاءأالنشطة بني الكثري من املاحنني أو التفاوض للحصول عىل موارد جديدة بناء عىل طلب من اSول أالعضاء؟؟؟؟

ٕاىل أي مدى ينبغي للويبو أن تكون معهدا للتدريب وما يه اñاالت اليت ينبغي أن تكون ٕاىل أي مدى ينبغي للويبو أن تكون معهدا للتدريب وما يه اñاالت اليت ينبغي أن تكون ٕاىل أي مدى ينبغي للويبو أن تكون معهدا للتدريب وما يه اñاالت اليت ينبغي أن تكون ٕاىل أي مدى ينبغي للويبو أن تكون معهدا للتدريب وما يه اñاالت اليت ينبغي أن تكون و و و و         """"2222""""        
        لويةلويةلويةلوية؟؟؟؟أالو أالو أالو أالو         لهالهالهالها

ٕاىل أي مدى ميكن للمنظمة أن تكّون خربهتا اSاخلية وتنوعها وٕاىل أي مدى ينبغي لها ذÆ ملعاجلة ٕاىل أي مدى ميكن للمنظمة أن تكّون خربهتا اSاخلية وتنوعها وٕاىل أي مدى ينبغي لها ذÆ ملعاجلة ٕاىل أي مدى ميكن للمنظمة أن تكّون خربهتا اSاخلية وتنوعها وٕاىل أي مدى ينبغي لها ذÆ ملعاجلة ٕاىل أي مدى ميكن للمنظمة أن تكّون خربهتا اSاخلية وتنوعها وٕاىل أي مدى ينبغي لها ذÆ ملعاجلة و و و و         """"3333""""        
        الطلبات املتنوعة املالطلبات املتنوعة املالطلبات املتنوعة املالطلبات املتنوعة املزتزتزتزتايدة اليت تتلقاهاايدة اليت تتلقاهاايدة اليت تتلقاهاايدة اليت تتلقاها؟؟؟؟

ٕاىل أي مدى ينبغي لها أن تسـتعني يف معلها ٕاىل أي مدى ينبغي لها أن تسـتعني يف معلها ٕاىل أي مدى ينبغي لها أن تسـتعني يف معلها ٕاىل أي مدى ينبغي لها أن تسـتعني يف معلها خبخبخبخبرباء استشاريني خارجيني أو أن تنجزه يف ٕاطار رشااكت مع رباء استشاريني خارجيني أو أن تنجزه يف ٕاطار رشااكت مع رباء استشاريني خارجيني أو أن تنجزه يف ٕاطار رشااكت مع رباء استشاريني خارجيني أو أن تنجزه يف ٕاطار رشااكت مع و و و و         """"4444""""
    مؤسسات ٔاخرىمؤسسات ٔاخرىمؤسسات ٔاخرىمؤسسات ٔاخرى؟؟؟؟

  7، الفقرة 7: الصفحة املرجع

  الوضع: مسـمتر

يتواصل ٕادماج لك املبادرات (من مشاريع ؤانشطة وغريها) يف ٕاطار نتاجئ املنظمة (ٔاي أالهداف ¤سرتاتيجية والنتاجئ 
سامهة املرتقبة)، بغض النظر عن مصدر المتويل، لضامن التاكمل بني لك أالنشطة واملبادرات اليت تضطلع هبا املنظمة يف امل 

 2011 - 2010يف حتقيق أالهداف املرسومة (مبا يف ذÆ مشاريع جدول أعامل التمنية). وقد بدٔات هذه اجلهود يف الفرتة 
عىل آلية ٕادماج مشاريع جدول ٔاعامل التمنية يف دورة ٕاعداد وثيقة بر�مج املنظمة  2010عقب موافقة اSول أالعضاء يف سـنة 

معلومات ٕاضافية عن الصناديق ¤ستKنية حسب  2013 - �2012مج واملزيانية للفرتة ومزيانيهتا. وتتضمن وثيقة الرب
مرتبطة ٕ	طار  2012الرب�مج. وفضال عن ذÆ، ٔاصبحت لك املبادرات وأالنشطة املضمنة يف خطط العمل ابتداء من سـنة 

درات املمو¡ من أالموال ¤حتياطية النتاجئ املؤسيس اjي حظي مبوافقة اSول أالعضاء، مبا يف ذÆ أالنشطة واملبا
  مصادر المتويل من خارج املزيانية.  أو

ه ٕاطار النتاجئ لك أالنشطة اليت متولها املنظمة من املزيانية العادية ٔاو من الصناديق ¤ستKنية، كام ٔانه يساعد  ويف الواقع، يوّجِ
، واÍٔح املسـتوى 2013 - 2012ة الرب�مج واملزيانية للفرتة عىل ضامن املواءمة والتوافق. وقد اكن ذÆ عنرصا جديدا يف وثيق

  املالمئ لٕالرشاف عىل أنشطة املنظمة وتقيميها.

وتقوم الويبو بشلك مسـمتر بتقيمي دورها ¤سرتاتيجي واملزية النسبية مقارنة مع مقديم املساعدة إالمنائية االٓخرين، وهو عنرص 
 حلشد املوارد.أسايس يف اجلهود اليت تبذلها املنظمة 
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    حتسني ٕادارة الطلبات والرشااكت والتوعية ٔالغراض التعاون إالمنايئ:حتسني ٕادارة الطلبات والرشااكت والتوعية ٔالغراض التعاون إالمنايئ:حتسني ٕادارة الطلبات والرشااكت والتوعية ٔالغراض التعاون إالمنايئ:حتسني ٕادارة الطلبات والرشااكت والتوعية ٔالغراض التعاون إالمنايئ:        ....21212121

        ينبغي عىل الويبو ٕاذاكء وعي اSول أالعضاء وٕارشادها فü خيص ينبغي عىل الويبو ٕاذاكء وعي اSول أالعضاء وٕارشادها فü خيص ينبغي عىل الويبو ٕاذاكء وعي اSول أالعضاء وٕارشادها فü خيص ينبغي عىل الويبو ٕاذاكء وعي اSول أالعضاء وٕارشادها فü خيص مجممجممجممجموعة أنشطة التعاون إالمنايئ اليت تقدGا.وعة أنشطة التعاون إالمنايئ اليت تقدGا.وعة أنشطة التعاون إالمنايئ اليت تقدGا.وعة أنشطة التعاون إالمنايئ اليت تقدGا.        ج)ج)ج)ج)((((        

موقع الويبو إاللكرتوموقع الويبو إاللكرتوموقع الويبو إاللكرتوموقع الويبو إاللكرتوينينينين ملساعدة الب¶ان  ملساعدة الب¶ان  ملساعدة الب¶ان  ملساعدة الب¶ان ينبغي ٕاÍحة "قامئة" أو فهرس ٔالنشطة التعاون ٔالغراض التمنية عىل ينبغي ٕاÍحة "قامئة" أو فهرس ٔالنشطة التعاون ٔالغراض التمنية عىل ينبغي ٕاÍحة "قامئة" أو فهرس ٔالنشطة التعاون ٔالغراض التمنية عىل ينبغي ٕاÍحة "قامئة" أو فهرس ٔالنشطة التعاون ٔالغراض التمنية عىل         د)د)د)د)((((        
        عىل تبّني نطاق أالنشطة احملمتQ اليت ميكن ٕادماÁا يف خططها الوطنية.عىل تبّني نطاق أالنشطة احملمتQ اليت ميكن ٕادماÁا يف خططها الوطنية.عىل تبّني نطاق أالنشطة احملمتQ اليت ميكن ٕادماÁا يف خططها الوطنية.عىل تبّني نطاق أالنشطة احملمتQ اليت ميكن ٕادماÁا يف خططها الوطنية.

        ينبغي اسـتعراض هذا اSليل وحتديثه سـنو، وينبغي ú تفصيل: ينبغي اسـتعراض هذا اSليل وحتديثه سـنو، وينبغي ú تفصيل: ينبغي اسـتعراض هذا اSليل وحتديثه سـنو، وينبغي ú تفصيل: ينبغي اسـتعراض هذا اSليل وحتديثه سـنو، وينبغي ú تفصيل:         ه)ه)ه)ه)((((        

        أنواع أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية اليت تقدGا الويبو (حسب املنطقة والرب�مج)؛أنواع أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية اليت تقدGا الويبو (حسب املنطقة والرب�مج)؛أنواع أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية اليت تقدGا الويبو (حسب املنطقة والرب�مج)؛أنواع أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية اليت تقدGا الويبو (حسب املنطقة والرب�مج)؛        """"1111""""        

        ٕاجراءات طلب املساعدة؛ٕاجراءات طلب املساعدة؛ٕاجراءات طلب املساعدة؛ٕاجراءات طلب املساعدة؛و و و و         """"2222""""        

        إالطار الزمإالطار الزمإالطار الزمإالطار الزمينينينين لتلقي املساعدة املطلوبة؛ لتلقي املساعدة املطلوبة؛ لتلقي املساعدة املطلوبة؛ لتلقي املساعدة املطلوبة؛و و و و         """"3333""""        

        طرق التعاون املمكنة؛طرق التعاون املمكنة؛طرق التعاون املمكنة؛طرق التعاون املمكنة؛و و و و         """"4444""""        

        نقط التنسـيق يف الويبو؛نقط التنسـيق يف الويبو؛نقط التنسـيق يف الويبو؛نقط التنسـيق يف الويبو؛و و و و         """"5555""""        

        ٕان اكنت املساعدة سـتقدم عىل الصعيد إالقلٕان اكنت املساعدة سـتقدم عىل الصعيد إالقلٕان اكنت املساعدة سـتقدم عىل الصعيد إالقلٕان اكنت املساعدة سـتقدم عىل الصعيد إالقلميميميميي أو الوطي أو الوطي أو الوطي أو الوطينينينين أو عىل مسـتوى احملافظات أو املدن؛ أو عىل مسـتوى احملافظات أو املدن؛ أو عىل مسـتوى احملافظات أو املدن؛ أو عىل مسـتوى احملافظات أو املدن؛و و و و         """"6666""""        

حصحصحصحصاب املصلحة الوطنيني اjين مياب املصلحة الوطنيني اjين مياب املصلحة الوطنيني اjين مياب املصلحة الوطنيني اjين ميو و و و         """"7777""""                 كهنم طلب املساعدة وعرب ٔاية قنوات؛كهنم طلب املساعدة وعرب ٔاية قنوات؛كهنم طلب املساعدة وعرب ٔاية قنوات؛كهنم طلب املساعدة وعرب ٔاية قنوات؛أأأأ

        ٕاجراءات ٕارشإاجراءات ٕارشإاجراءات ٕارشإاجراءات ٕارشاكككك مقد مقد مقد مقديميميميم مساعدة أو ماحنني أو خرباء آخرين يف هذه أالنشطة؛ مساعدة أو ماحنني أو خرباء آخرين يف هذه أالنشطة؛ مساعدة أو ماحنني أو خرباء آخرين يف هذه أالنشطة؛ مساعدة أو ماحنني أو خرباء آخرين يف هذه أالنشطة؛و و و و         """"8888""""        

        ٕاجراءات لرصد أالنشطة القطرية وتقيٕاجراءات لرصد أالنشطة القطرية وتقيٕاجراءات لرصد أالنشطة القطرية وتقيٕاجراءات لرصد أالنشطة القطرية وتقيميميميميها؛ها؛ها؛ها؛و و و و         """"9999""""        

        ¤عتبارات املتعلقة ¤عتبارات املتعلقة ¤عتبارات املتعلقة ¤عتبارات املتعلقة مبمبمبمبدى اسـتعداد ب¶ ما مثل القدرة ¤ستيعابية واôاطر واملوارد املطلوبة؛دى اسـتعداد ب¶ ما مثل القدرة ¤ستيعابية واôاطر واملوارد املطلوبة؛دى اسـتعداد ب¶ ما مثل القدرة ¤ستيعابية واôاطر واملوارد املطلوبة؛دى اسـتعداد ب¶ ما مثل القدرة ¤ستيعابية واôاطر واملوارد املطلوبة؛وووو        """"10101010""""        

إالجراءات اليت ميكن أن توجه بواسطهتا اSول أالعضاء التخطيط ٔالنشطة التعاون الٔغراض التمنية إالجراءات اليت ميكن أن توجه بواسطهتا اSول أالعضاء التخطيط ٔالنشطة التعاون الٔغراض التمنية إالجراءات اليت ميكن أن توجه بواسطهتا اSول أالعضاء التخطيط ٔالنشطة التعاون الٔغراض التمنية إالجراءات اليت ميكن أن توجه بواسطهتا اSول أالعضاء التخطيط ٔالنشطة التعاون الٔغراض التمنية و و و و         """"11111111""""        
        ووضع أولوهتا.ووضع أولوهتا.ووضع أولوهتا.ووضع أولوهتا.

توضيح معتوضيح معتوضيح معتوضيح معىنىنىنىن مصطلح "¤حتياجات القامئة عىل الطلب". فينبغي أال ينصب الرتكزي يف أنشطة التعاون  مصطلح "¤حتياجات القامئة عىل الطلب". فينبغي أال ينصب الرتكزي يف أنشطة التعاون  مصطلح "¤حتياجات القامئة عىل الطلب". فينبغي أال ينصب الرتكزي يف أنشطة التعاون  مصطلح "¤حتياجات القامئة عىل الطلب". فينبغي أال ينصب الرتكزي يف أنشطة التعاون         و)و)و)و)((((        
عىل تعزيز احلوار مع اSول أالعضاء وفü بيهنا حول عىل تعزيز احلوار مع اSول أالعضاء وفü بيهنا حول عىل تعزيز احلوار مع اSول أالعضاء وفü بيهنا حول عىل تعزيز احلوار مع اSول أالعضاء وفü بيهنا حول     ٔالغراض التمنية عىل تلبية الطلبات، بل ينبغي ٔان تركزٔالغراض التمنية عىل تلبية الطلبات، بل ينبغي ٔان تركزٔالغراض التمنية عىل تلبية الطلبات، بل ينبغي ٔان تركزٔالغراض التمنية عىل تلبية الطلبات، بل ينبغي ٔان تركز

¤حتياجات وأالولوت ومدى مالءمة خمتلف أنواع املساعدة وفقا ملسـتوى التمنية يف ب¶ ما، ودرجة ¤سـتعداد ¤حتياجات وأالولوت ومدى مالءمة خمتلف أنواع املساعدة وفقا ملسـتوى التمنية يف ب¶ ما، ودرجة ¤سـتعداد ¤حتياجات وأالولوت ومدى مالءمة خمتلف أنواع املساعدة وفقا ملسـتوى التمنية يف ب¶ ما، ودرجة ¤سـتعداد ¤حتياجات وأالولوت ومدى مالءمة خمتلف أنواع املساعدة وفقا ملسـتوى التمنية يف ب¶ ما، ودرجة ¤سـتعداد 
التمنية التمنية التمنية التمنية     والقدرة ¤ستيعابية واôاطر، فضال عن املطالب اôتلفة عىل موارد الويبو والوالقدرة ¤ستيعابية واôاطر، فضال عن املطالب اôتلفة عىل موارد الويبو والوالقدرة ¤ستيعابية واôاطر، فضال عن املطالب اôتلفة عىل موارد الويبو والوالقدرة ¤ستيعابية واôاطر، فضال عن املطالب اôتلفة عىل موارد الويبو والزتزتزتزتاماهتا 	لتقدم اماهتا 	لتقدم اماهتا 	لتقدم اماهتا 	لتقدم جبجبجبجبدول أعاملدول أعاملدول أعاملدول أعامل

        أالمام.أالمام.أالمام.أالمام.        ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل

        ينبغي عىل املوينبغي عىل املوينبغي عىل املوينبغي عىل املوظظظظفني تناول العقبات واôاطر بفني تناول العقبات واôاطر بفني تناول العقبات واôاطر بفني تناول العقبات واôاطر برصرصرصرصاحة مع السلطات الوطنية كü تكون النتاجئ املرتقبة واقعية.احة مع السلطات الوطنية كü تكون النتاجئ املرتقبة واقعية.احة مع السلطات الوطنية كü تكون النتاجئ املرتقبة واقعية.احة مع السلطات الوطنية كü تكون النتاجئ املرتقبة واقعية.        ز)ز)ز)ز)((((        

ينبغي بذل Áود أكرب لتحديد اخليارات ومناقشة البدائل، وٕاذا اكنت هذه أالنشطة تتجاوز نطاق تù اليت ينبغي بذل Áود أكرب لتحديد اخليارات ومناقشة البدائل، وٕاذا اكنت هذه أالنشطة تتجاوز نطاق تù اليت ينبغي بذل Áود أكرب لتحديد اخليارات ومناقشة البدائل، وٕاذا اكنت هذه أالنشطة تتجاوز نطاق تù اليت ينبغي بذل Áود أكرب لتحديد اخليارات ومناقشة البدائل، وٕاذا اكنت هذه أالنشطة تتجاوز نطاق تù اليت         ح)ح)ح)ح)((((        
         أالمانة مساعدة الب¶ان عىل ٕاجياد مقد أالمانة مساعدة الب¶ان عىل ٕاجياد مقد أالمانة مساعدة الب¶ان عىل ٕاجياد مقد أالمانة مساعدة الب¶ان عىل ٕاجياد مقديميميميم مساعدة آخرين. مساعدة آخرين. مساعدة آخرين. مساعدة آخرين.تسـتطيع املنظمة تنفيذها فعىلتسـتطيع املنظمة تنفيذها فعىلتسـتطيع املنظمة تنفيذها فعىلتسـتطيع املنظمة تنفيذها فعىل

ينبغي النظر يف ما ٕاذا اكنت أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية حتتاج ٕاىل ٔان يمت تغيريها أو زدهتا أو اسـتكاملها ينبغي النظر يف ما ٕاذا اكنت أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية حتتاج ٕاىل ٔان يمت تغيريها أو زدهتا أو اسـتكاملها ينبغي النظر يف ما ٕاذا اكنت أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية حتتاج ٕاىل ٔان يمت تغيريها أو زدهتا أو اسـتكاملها ينبغي النظر يف ما ٕاذا اكنت أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية حتتاج ٕاىل ٔان يمت تغيريها أو زدهتا أو اسـتكاملها         طططط))))((((        
اكتب امللكية اكتب امللكية اكتب امللكية اكتب امللكية لتلبية احتياجات فئات معينة من الب¶ان اليت ميكن أن تسـتخلص من بيهنا اSروس وتبادلها (مثال، ملتلبية احتياجات فئات معينة من الب¶ان اليت ميكن أن تسـتخلص من بيهنا اSروس وتبادلها (مثال، ملتلبية احتياجات فئات معينة من الب¶ان اليت ميكن أن تسـتخلص من بيهنا اSروس وتبادلها (مثال، ملتلبية احتياجات فئات معينة من الب¶ان اليت ميكن أن تسـتخلص من بيهنا اSروس وتبادلها (مثال، م
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الفكرية الصغرية والكبرية، وبني الب¶ان اليت تتوفر عىل قدرات يف البحث والفحص وتù اليت تفتقر ٕالهيا، وبني اSول الفكرية الصغرية والكبرية، وبني الب¶ان اليت تتوفر عىل قدرات يف البحث والفحص وتù اليت تفتقر ٕالهيا، وبني اSول الفكرية الصغرية والكبرية، وبني الب¶ان اليت تتوفر عىل قدرات يف البحث والفحص وتù اليت تفتقر ٕالهيا، وبني اSول الفكرية الصغرية والكبرية، وبني الب¶ان اليت تتوفر عىل قدرات يف البحث والفحص وتù اليت تفتقر ٕالهيا، وبني اSول 
الناشـالناشـالناشـالناشـئئئئة الكبرية والب¶ان النامية متوسطة اSخل). ورة الكبرية والب¶ان النامية متوسطة اSخل). ورة الكبرية والب¶ان النامية متوسطة اSخل). ورة الكبرية والب¶ان النامية متوسطة اSخل). ورمبمبمبمبا ا ا ا ململململ تعد بع تعد بع تعد بع تعد بعضضضض ٔاكرب اSول النامية الناشـ ٔاكرب اSول النامية الناشـ ٔاكرب اSول النامية الناشـ ٔاكرب اSول النامية الناشـئئئئة أالعضاء يف الويبو ة أالعضاء يف الويبو ة أالعضاء يف الويبو ة أالعضاء يف الويبو 

ة التعاون ٔالغراض التمنية كام يه معروفة، ولكن قد تكون لها احتياجات ومصاة التعاون ٔالغراض التمنية كام يه معروفة، ولكن قد تكون لها احتياجات ومصاة التعاون ٔالغراض التمنية كام يه معروفة، ولكن قد تكون لها احتياجات ومصاة التعاون ٔالغراض التمنية كام يه معروفة، ولكن قد تكون لها احتياجات ومصاحلحلحلحل    من أبرز املطالبني بأنشطمن أبرز املطالبني بأنشطمن أبرز املطالبني بأنشطمن أبرز املطالبني بأنشط
        اسرتاتيجية يتعني عىل الويبو أن تسـتجيب لها.اسرتاتيجية يتعني عىل الويبو أن تسـتجيب لها.اسرتاتيجية يتعني عىل الويبو أن تسـتجيب لها.اسرتاتيجية يتعني عىل الويبو أن تسـتجيب لها.

ينبغي أن تكون أالولوية ٔالنشطة التعاون إالمنائية اليت تعزز التعاون بني ب¶ان اجلنوب وتعزز تبادل التجارب ينبغي أن تكون أالولوية ٔالنشطة التعاون إالمنائية اليت تعزز التعاون بني ب¶ان اجلنوب وتعزز تبادل التجارب ينبغي أن تكون أالولوية ٔالنشطة التعاون إالمنائية اليت تعزز التعاون بني ب¶ان اجلنوب وتعزز تبادل التجارب ينبغي أن تكون أالولوية ٔالنشطة التعاون إالمنائية اليت تعزز التعاون بني ب¶ان اجلنوب وتعزز تبادل التجارب         ي)ي)ي)ي)((((        
    ة.ة.ة.ة.واخلربات فü بني الب¶ان الناميواخلربات فü بني الب¶ان الناميواخلربات فü بني الب¶ان الناميواخلربات فü بني الب¶ان النامي

  8، الفقرة 8و 7: الصفحتان املرجع

  الوضع: مسـمتر

عد فهرس ٔالنشطة التعاون ٔالغراض التمنية  Oول أالعضاء واملنظمة، اSمن ٔاجل حتسني ٕادارة الطلبات وتعزيز الرشاكة بني ا
  ونرش عىل موقع الويبو إاللكرتوين بوصفه ٔاحد منشورات املنظمة.

ة، اعُتمدت مقار	ت متنوعة داخل املنظمة. ففي جمال املعارف التقليدية مثال، وفü يتعلق 	جلزأين (ز) و(ي) من التوصي
تتطرق املعلومات أالساسـية املوجزة وكتيب ومنشورات ومواد ٔاخرى عن املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 

Sول أالعضاء للمعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري واملوارد الوراثية للعوائق واôاطر، وحتدد اخليارات والبدائل حول حامية ا
  الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية.

وترد املعاجلة املسـبقة للعوائق واôاطر بشلك رصحي يف املهنجية اليت تتبعها خمتلف برامج الويبو كشعبة ٕاذاكء ¤حرتام 
عىل  2012تحديد اôاطر يف النصف الثاين من سـنة للملكية الفكرية. وٕاضافة ٕاىل ذÆ، سيساعد اع¹د معلية مهنجية ل 

  ¤سـتجابة لهذه التوصية.

وكثريا ما توَىل أالولوية ٔالنشطة التعاون إالمنايئ املصممة لتعزيز التعاون بني دول اجلنوب وتبادل التجارب بني الب¶ان النامية. 
والتمنية فü بني ب¶ان اجلنوب من الب¶ان النامية فعىل سبيل املثال، هيدف مرشوع تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية 

والب¶ان ٔاقل منوا ٕاىل املسامهة يف: (ٔا) حتسني فهم امللكية الفكرية ومسامههتا املمكنة يف التمنية يف الب¶ان النامية والب¶ان 
وا يف جمال امللكية الفكرية والتمنية أالقل منوا؛ (ب) وحتديد أالولوت و¤حتياجات اخلاصة للب¶ان النامية والب¶ان أالقل من

مبا يف ذÆ وضع القواعد واملعايري عىل املسـتوت الوطنية وإالقلميية واSولية؛ (ج) وقرارات مسـتنرية بشلك ٔافضل وواعية 
	لسـياق ¤ج¹عي و¤قتصادي تتÐخذ بشأن سـياسات امللكية الفكرية عىل املسـتويني الوطين وإالقلميي يف اجلنوب؛ 

وحتسني حامية إالبداعات احمللية ودمع ¤بتاكر يف الب¶ان النامية والب¶ان أالقل منوا؛ (ه) وتشجيع نقل التكنولوجيا  (د)
ونرشها؛ (و) وتعزيز الهيالك أالساسـية والكفاءات لصاحل الب¶ان النامية والب¶ان أالقل منوا لالنتفاع بأقىص قدر من الفعالية 

ٔالغراض التمنية مع مراعاة الظروف ¤ج¹عية و¤قتصادية لهذه الب¶ان ومسـتوهتا إالمنائية املتفاوتة؛ (ز) 	مللكية الفكرية 
  وزدة قدرة الب¶ان النامية والب¶ان أالقل منوا عىل تقامس معارفها وجتارهبا يف جمال امللكية الفكرية والتمنية.

ملعنية 	ٕالنفاذ هنجا هيدف ٕاىل تيسري تبادل التجارب بني الب¶ان النامية والب¶ان كام اعمتدت جلان الويبو اكللجنة ¤ستشارية ا
أالقل منوا. كام جيري العمل ٔايضا عىل حتقيق هذا الهدف من خالل ¤ج¹عات إالقلميية وأالقالميية اليت تنظمها الويبو ٔاو 

 ملامرسات.عرب املسـتخلصة ؤافضل اتشرتك يف تنظميها من ٔاجل تقامس التجارب وال
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        تعزيز تويل الب¶ان لزمام أالمور:تعزيز تويل الب¶ان لزمام أالمور:تعزيز تويل الب¶ان لزمام أالمور:تعزيز تويل الب¶ان لزمام أالمور:        ....22222222

ينبغي تكثيف اجلهود الرامية ٕاىل تكييف أفضل ٔالنشطة جمال التعاون الٔغراض التمنية لينبغي تكثيف اجلهود الرامية ٕاىل تكييف أفضل ٔالنشطة جمال التعاون الٔغراض التمنية لينبغي تكثيف اجلهود الرامية ٕاىل تكييف أفضل ٔالنشطة جمال التعاون الٔغراض التمنية لينبغي تكثيف اجلهود الرامية ٕاىل تكييف أفضل ٔالنشطة جمال التعاون الٔغراض التمنية ليكيكيكيك ت¹ىش وأالهداف  ت¹ىش وأالهداف  ت¹ىش وأالهداف  ت¹ىش وأالهداف         أ)أ)أ)أ)((((        
إالمنائية والظروف الوطنية، والعمل عىل ٕادماج السـياق ¤ج¹عي و¤قتصادي وأالهداف إالمنائية وأالولوت إالمنائية والظروف الوطنية، والعمل عىل ٕادماج السـياق ¤ج¹عي و¤قتصادي وأالهداف إالمنائية وأالولوت إالمنائية والظروف الوطنية، والعمل عىل ٕادماج السـياق ¤ج¹عي و¤قتصادي وأالهداف إالمنائية وأالولوت إالمنائية والظروف الوطنية، والعمل عىل ٕادماج السـياق ¤ج¹عي و¤قتصادي وأالهداف إالمنائية وأالولوت 

        الوطنية وإالطار التنظالوطنية وإالطار التنظالوطنية وإالطار التنظالوطنية وإالطار التنظميميميميي واملؤسيس أالوسع نطاقا للب¶.ي واملؤسيس أالوسع نطاقا للب¶.ي واملؤسيس أالوسع نطاقا للب¶.ي واملؤسيس أالوسع نطاقا للب¶.

ينبغي عىل الويبو مساعدة الب¶ان عىل تنفيذ وحتديث تقيüت ¤حتياجات الوطنية من أنشطة التعاون ينبغي عىل الويبو مساعدة الب¶ان عىل تنفيذ وحتديث تقيüت ¤حتياجات الوطنية من أنشطة التعاون ينبغي عىل الويبو مساعدة الب¶ان عىل تنفيذ وحتديث تقيüت ¤حتياجات الوطنية من أنشطة التعاون ينبغي عىل الويبو مساعدة الب¶ان عىل تنفيذ وحتديث تقيüت ¤حتياجات الوطنية من أنشطة التعاون         ب)ب)ب)ب)((((        
        ٔالغراض التمنية املتعلقة 	مللكية الفكرية:ٔالغراض التمنية املتعلقة 	مللكية الفكرية:ٔالغراض التمنية املتعلقة 	مللكية الفكرية:ٔالغراض التمنية املتعلقة 	مللكية الفكرية:

ية للملكية الفكرية والسـياسات ية للملكية الفكرية والسـياسات ية للملكية الفكرية والسـياسات ية للملكية الفكرية والسـياسات ينبغي أن تستند معليات تقيمي ¤حتياجات ٕاىل السـياسات الوطن ينبغي أن تستند معليات تقيمي ¤حتياجات ٕاىل السـياسات الوطن ينبغي أن تستند معليات تقيمي ¤حتياجات ٕاىل السـياسات الوطن ينبغي أن تستند معليات تقيمي ¤حتياجات ٕاىل السـياسات الوطن         """"1111""""        
حصحصحصحصاب املصلحة؛اب املصلحة؛اب املصلحة؛اب املصلحة؛         و¤سرتاتيجيات إالمنائية الوطنية اليت وضعت و¤سرتاتيجيات إالمنائية الوطنية اليت وضعت و¤سرتاتيجيات إالمنائية الوطنية اليت وضعت و¤سرتاتيجيات إالمنائية الوطنية اليت وضعت مبمبمبمبساساساسامهمهمهمهة من إالدارات احلكومية وأة من إالدارات احلكومية وأة من إالدارات احلكومية وأة من إالدارات احلكومية وأ

ينبغي اسـتخدام معليات تقيمي ¤حتياجات لتحسني التخطيط عىل املسـتوى القطري ٔالنشطة ينبغي اسـتخدام معليات تقيمي ¤حتياجات لتحسني التخطيط عىل املسـتوى القطري ٔالنشطة ينبغي اسـتخدام معليات تقيمي ¤حتياجات لتحسني التخطيط عىل املسـتوى القطري ٔالنشطة ينبغي اسـتخدام معليات تقيمي ¤حتياجات لتحسني التخطيط عىل املسـتوى القطري ٔالنشطة و و و و         """"2222""""        
        ات أداء واات أداء واات أداء واات أداء واحضحضحضحضة؛ة؛ة؛ة؛التعاون إالمنايئ اليت ترتبط بنتاجئ مرتقبة وأهداف ومؤرشالتعاون إالمنايئ اليت ترتبط بنتاجئ مرتقبة وأهداف ومؤرشالتعاون إالمنايئ اليت ترتبط بنتاجئ مرتقبة وأهداف ومؤرشالتعاون إالمنايئ اليت ترتبط بنتاجئ مرتقبة وأهداف ومؤرش

ينبغي ٕابالغ أالمانة واSول أالعضاء 	جلهود اليت تبذلها يف ذات الوقت Áات أخرى لوضع ينبغي ٕابالغ أالمانة واSول أالعضاء 	جلهود اليت تبذلها يف ذات الوقت Áات أخرى لوضع ينبغي ٕابالغ أالمانة واSول أالعضاء 	جلهود اليت تبذلها يف ذات الوقت Áات أخرى لوضع ينبغي ٕابالغ أالمانة واSول أالعضاء 	جلهود اليت تبذلها يف ذات الوقت Áات أخرى لوضع و و و و         """"3333""""        
واسـتخدام أدوات ٕالواسـتخدام أدوات ٕالواسـتخدام أدوات ٕالواسـتخدام أدوات ٕالجنجنجنجناز هذه التقيüت والعمل عىل التنسـيق مع هذه اجلهات أو اسـتكامل ما تضعه از هذه التقيüت والعمل عىل التنسـيق مع هذه اجلهات أو اسـتكامل ما تضعه از هذه التقيüت والعمل عىل التنسـيق مع هذه اجلهات أو اسـتكامل ما تضعه از هذه التقيüت والعمل عىل التنسـيق مع هذه اجلهات أو اسـتكامل ما تضعه 

        ....أدواتأدواتأدواتأدوات        منمنمنمن

Æ ٕالعداد خطط قطرية متعددة السـنوات Æ ٕالعداد خطط قطرية متعددة السـنوات Æ ٕالعداد خطط قطرية متعددة السـنوات Æ ٕالعداد خطط قطرية متعددة السـنوات ينبغي للويبو أن تواصل صقل قالب مرن وتسـتخدمه بعد ذينبغي للويبو أن تواصل صقل قالب مرن وتسـتخدمه بعد ذينبغي للويبو أن تواصل صقل قالب مرن وتسـتخدمه بعد ذينبغي للويبو أن تواصل صقل قالب مرن وتسـتخدمه بعد ذ        ج)ج)ج)ج)((((        
        ٔالنشطة التعاون إالمنايئ:ٔالنشطة التعاون إالمنايئ:ٔالنشطة التعاون إالمنايئ:ٔالنشطة التعاون إالمنايئ:

ينبغي اسـتخدام القوالب 	ملوازاة مع سـياسات واسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية وأدوات تقيمي ينبغي اسـتخدام القوالب 	ملوازاة مع سـياسات واسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية وأدوات تقيمي ينبغي اسـتخدام القوالب 	ملوازاة مع سـياسات واسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية وأدوات تقيمي ينبغي اسـتخدام القوالب 	ملوازاة مع سـياسات واسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية وأدوات تقيمي         """"1111""""        
        ¤حتياجات من أجل حتديد أولوت أنشطة املساعدة؛¤حتياجات من أجل حتديد أولوت أنشطة املساعدة؛¤حتياجات من أجل حتديد أولوت أنشطة املساعدة؛¤حتياجات من أجل حتديد أولوت أنشطة املساعدة؛

حلوار مع اSول أالعضاء والتخطيط حلوار مع اSول أالعضاء والتخطيط حلوار مع اSول أالعضاء والتخطيط حلوار مع اSول أالعضاء والتخطيط مجلمجلمجلمجليع يع يع يع ينبغي أن تكون اخلطط القطرية نقطة تنسـيق ٕالرساء اينبغي أن تكون اخلطط القطرية نقطة تنسـيق ٕالرساء اينبغي أن تكون اخلطط القطرية نقطة تنسـيق ٕالرساء اينبغي أن تكون اخلطط القطرية نقطة تنسـيق ٕالرساء او و و و         """"2222""""        
        أنشطة موأنشطة موأنشطة موأنشطة موظظظظفي الويبو يف ب¶ معني لتعزيز التنسـيق وحتديد أالولوت والكفاءة يف اسـتخدام املوارد؛في الويبو يف ب¶ معني لتعزيز التنسـيق وحتديد أالولوت والكفاءة يف اسـتخدام املوارد؛في الويبو يف ب¶ معني لتعزيز التنسـيق وحتديد أالولوت والكفاءة يف اسـتخدام املوارد؛في الويبو يف ب¶ معني لتعزيز التنسـيق وحتديد أالولوت والكفاءة يف اسـتخدام املوارد؛

ينبغي أن تتوافق اخلطط القطرية مع توصيات جدول أعامل التمنية وأالهداف ¤سرتاتيجية وٕاطار ينبغي أن تتوافق اخلطط القطرية مع توصيات جدول أعامل التمنية وأالهداف ¤سرتاتيجية وٕاطار ينبغي أن تتوافق اخلطط القطرية مع توصيات جدول أعامل التمنية وأالهداف ¤سرتاتيجية وٕاطار ينبغي أن تتوافق اخلطط القطرية مع توصيات جدول أعامل التمنية وأالهداف ¤سرتاتيجية وٕاطار و و و و         """"3333""""        
        ارد املالية والبرشية للمنظمة؛ارد املالية والبرشية للمنظمة؛ارد املالية والبرشية للمنظمة؛ارد املالية والبرشية للمنظمة؛إالدارة القامئة عىل النتاجئ واملو إالدارة القامئة عىل النتاجئ واملو إالدارة القامئة عىل النتاجئ واملو إالدارة القامئة عىل النتاجئ واملو 

ينبغي أن تشمل هذه اخلطط ختطيطا ٔالنشطة اجلهات املاحنة واجلهات الفاعQ أالخرى وحتدد اñال ينبغي أن تشمل هذه اخلطط ختطيطا ٔالنشطة اجلهات املاحنة واجلهات الفاعQ أالخرى وحتدد اñال ينبغي أن تشمل هذه اخلطط ختطيطا ٔالنشطة اجلهات املاحنة واجلهات الفاعQ أالخرى وحتدد اñال ينبغي أن تشمل هذه اخلطط ختطيطا ٔالنشطة اجلهات املاحنة واجلهات الفاعQ أالخرى وحتدد اñال و و و و         """"4444""""        
        املناسب لتدخالت الويبو؛املناسب لتدخالت الويبو؛املناسب لتدخالت الويبو؛املناسب لتدخالت الويبو؛

ينبغي عىل الويبو تشجيع اSول أالعضاء ومساعدهتا عىل وضع اسرتاتيجية ال¹س وٕادارة املساعدة ينبغي عىل الويبو تشجيع اSول أالعضاء ومساعدهتا عىل وضع اسرتاتيجية ال¹س وٕادارة املساعدة ينبغي عىل الويبو تشجيع اSول أالعضاء ومساعدهتا عىل وضع اسرتاتيجية ال¹س وٕادارة املساعدة ينبغي عىل الويبو تشجيع اSول أالعضاء ومساعدهتا عىل وضع اسرتاتيجية ال¹س وٕادارة املساعدة و و و و         """"5555""""        
        حتديد فرص الوصول ٕاىل مصادر أخرى للمساعدة وتيسري ذÆ.حتديد فرص الوصول ٕاىل مصادر أخرى للمساعدة وتيسري ذÆ.حتديد فرص الوصول ٕاىل مصادر أخرى للمساعدة وتيسري ذÆ.حتديد فرص الوصول ٕاىل مصادر أخرى للمساعدة وتيسري ذÆ.    وٕاعانهتا عىلوٕاعانهتا عىلوٕاعانهتا عىلوٕاعانهتا عىل

    جيب عىل الويبو واملسـتفيدين مواصQ حوار أجدى بشأن درجة ¤سـتعداد والتحدت واôاطر:جيب عىل الويبو واملسـتفيدين مواصQ حوار أجدى بشأن درجة ¤سـتعداد والتحدت واôاطر:جيب عىل الويبو واملسـتفيدين مواصQ حوار أجدى بشأن درجة ¤سـتعداد والتحدت واôاطر:جيب عىل الويبو واملسـتفيدين مواصQ حوار أجدى بشأن درجة ¤سـتعداد والتحدت واôاطر:        د)د)د)د)((((        

يتعني عىل أالمانة بذل مزيد من اجلهود املسـبقة ٕالبالغ الب¶ان يتعني عىل أالمانة بذل مزيد من اجلهود املسـبقة ٕالبالغ الب¶ان يتعني عىل أالمانة بذل مزيد من اجلهود املسـبقة ٕالبالغ الب¶ان يتعني عىل أالمانة بذل مزيد من اجلهود املسـبقة ٕالبالغ الب¶ان مبمبمبمبا قد تتطلبه أنشطة التعاون ٔالغراض ا قد تتطلبه أنشطة التعاون ٔالغراض ا قد تتطلبه أنشطة التعاون ٔالغراض ا قد تتطلبه أنشطة التعاون ٔالغراض         """"1111""""        
وارد الوطنية (املؤسسـية والبرشية واملالية) ابتداء من مرحQ تقيمي ¤حتياجات ووصوال ٕاىل وارد الوطنية (املؤسسـية والبرشية واملالية) ابتداء من مرحQ تقيمي ¤حتياجات ووصوال ٕاىل وارد الوطنية (املؤسسـية والبرشية واملالية) ابتداء من مرحQ تقيمي ¤حتياجات ووصوال ٕاىل وارد الوطنية (املؤسسـية والبرشية واملالية) ابتداء من مرحQ تقيمي ¤حتياجات ووصوال ٕاىل التمنية من املالتمنية من املالتمنية من املالتمنية من امل

        تصممي اخلطط القطرية وتنفيذها؛تصممي اخلطط القطرية وتنفيذها؛تصممي اخلطط القطرية وتنفيذها؛تصممي اخلطط القطرية وتنفيذها؛
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ينبغي تكييف أالنشطة املقرتحة أو تعديلها أو تأجيلها بناء عىل تقيمي للموارد اSاخلية املتاحة يف ينبغي تكييف أالنشطة املقرتحة أو تعديلها أو تأجيلها بناء عىل تقيمي للموارد اSاخلية املتاحة يف ينبغي تكييف أالنشطة املقرتحة أو تعديلها أو تأجيلها بناء عىل تقيمي للموارد اSاخلية املتاحة يف ينبغي تكييف أالنشطة املقرتحة أو تعديلها أو تأجيلها بناء عىل تقيمي للموارد اSاخلية املتاحة يف و و و و         """"2222""""        
        الب¶ان املسـتفيدة؛الب¶ان املسـتفيدة؛الب¶ان املسـتفيدة؛الب¶ان املسـتفيدة؛

التخطيط القطري أداة للتفامه املتبادل حول القيود املالية واحلاجة ٕاىل التخطيط القطري أداة للتفامه املتبادل حول القيود املالية واحلاجة ٕاىل التخطيط القطري أداة للتفامه املتبادل حول القيود املالية واحلاجة ٕاىل التخطيط القطري أداة للتفامه املتبادل حول القيود املالية واحلاجة ٕاىل ينبغي أن يكون ينبغي أن يكون ينبغي أن يكون ينبغي أن يكون و و و و         """"3333""""        
    أالولوت.أالولوت.أالولوت.أالولوت.        حتديدحتديدحتديدحتديد

راض راض راض راض ينبغي عىل أالمانة (واSول أالعضاء) وضع ٕاجراءات لتعزيز إالرشاف عىل أنشطهتا يف جمال التعاون ٔالغينبغي عىل أالمانة (واSول أالعضاء) وضع ٕاجراءات لتعزيز إالرشاف عىل أنشطهتا يف جمال التعاون ٔالغينبغي عىل أالمانة (واSول أالعضاء) وضع ٕاجراءات لتعزيز إالرشاف عىل أنشطهتا يف جمال التعاون ٔالغينبغي عىل أالمانة (واSول أالعضاء) وضع ٕاجراءات لتعزيز إالرشاف عىل أنشطهتا يف جمال التعاون ٔالغ        ه)ه)ه)ه)((((        
        ::::التمنية عىل الصعيد إالقلالتمنية عىل الصعيد إالقلالتمنية عىل الصعيد إالقلالتمنية عىل الصعيد إالقلميميميمييييي

ئية املقدمة للماكتب إالقلئية املقدمة للماكتب إالقلئية املقدمة للماكتب إالقلئية املقدمة للماكتب إالقلميميميميية للملكية الفكرية من خالل التشاور ية للملكية الفكرية من خالل التشاور ية للملكية الفكرية من خالل التشاور ية للملكية الفكرية من خالل التشاور ينبغي للويبو اسـتعراض أنشطهتا إالمناينبغي للويبو اسـتعراض أنشطهتا إالمناينبغي للويبو اسـتعراض أنشطهتا إالمناينبغي للويبو اسـتعراض أنشطهتا إالمنا        """"1111""""        
مثال مع اSول أالعضاء حول كيفية حتسني توّجه تù املاكتب حنو التمنية ودمع اخلربة اليت حتتاÁا عىل مثال مع اSول أالعضاء حول كيفية حتسني توّجه تù املاكتب حنو التمنية ودمع اخلربة اليت حتتاÁا عىل مثال مع اSول أالعضاء حول كيفية حتسني توّجه تù املاكتب حنو التمنية ودمع اخلربة اليت حتتاÁا عىل مثال مع اSول أالعضاء حول كيفية حتسني توّجه تù املاكتب حنو التمنية ودمع اخلربة اليت حتتاÁا عىل 

 املسـتوى الوطاملسـتوى الوطاملسـتوى الوطاملسـتوى الوطينينينين ملراقبة تù الرتتيبات إالقل ملراقبة تù الرتتيبات إالقل ملراقبة تù الرتتيبات إالقل ملراقبة تù الرتتيبات إالقلميميميميية يف جمال امللكية الفكرية.ية يف جمال امللكية الفكرية.ية يف جمال امللكية الفكرية.ية يف جمال امللكية الفكرية.

  9لفقرة ، ا10و 9: الصفحتان املرجع

  الوضع: مسـمتر

تعمل أمانة الويبو عىل ¤سـتجابة للحاجة ٕاىل تويل الب¶ان لزمام أالمور يف جمال املساعدة التقنية من خالل بعض املبادرات 
من قبيل مهنجية ٕاعداد ¤سرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية اليت هتدف ٕاىل تكييف املساعدة التقنية اليت تقدGا الويبو 

لت¹ىش مع ¤حتياجات وأالولوت اخلاصة ٔالي ب¶. وتتضمن هذه املهنجية تدقيقا ٔاو تقيü لالحتياجات يف جمال أالنشطة 
املتعلقة 	مللكية الفكرية. وعالوة عىل ذÆ، يستند هنج التخطيط القطري اjي اعمتدته أالمانة ٕاىل معليات تقيمي ¤حتياجات 

لك ب¶ يف جمال امللكية الفكرية والتمنية. ويكفل تطوير اخلطط القطرية منظورا بعيد أالمد القطرية اليت تراعي سـياسات 
ٔالمانة الويبو ول¶ول أالعضاء املعنية من ٔاجل ضامن اسـمترارية املساعدة التقنية اليت تقدGا الويبو واسـمترارية مقديم املساعدة 

  التقنية االٓخرين.

أالمانة من خالل التعاون مع منظامت حكومية دولية ومنظامت غري حكومية ٔاخرى.  وتنَجز هذه التقيüت يف بعض برامج
Ðغ أالمانة يف بعض احلاالت مبا ينجز يف ٔاماكن  فعىل سبيل املثال، اعمتدت شعبة ٕاذاكء ¤حرتام للملكية الفكرية هذا الهنج. وتبل

ت أالخرى اليت تقدم املساعدة التقنية مكنظمة التجارة أخرى من معل مرتبط هبذه املسأ¡ وذÆ من خالل اتصاالهتا 	ملنظام
  العاملية واملفوضية أالوروبية واملؤسسة املالية اSولية.

وهتدف قاعدة البيا�ت ملطابقة ¤حتياجات إالمنائية يف جمال امللكية الفكرية ٕاىل مساعدة اSول أالعضاء عىل حتديد وٕادارة 
  املساعدة الثنائية ومتعددة أالطراف.

وتعرب ٔانشطة املساعدة التقنية اليت تنظمها أمانة الويبو بشلك واحض عام يُتوقع من ٔاحصاب املصلحة الوطنيني من مسامهة 
 ومشاركة. وتراِعي مشاركة الطرفني املوارد البرشية واملالية لضامن تنفيذ النشاط واسـتدامته.

حصحصحصحصاب املصلحة وضامن توازن التصورات وتعزياب املصلحة وضامن توازن التصورات وتعزياب املصلحة وضامن توازن التصورات وتعزياب املصلحة وضامن توازن التصورات وتعزي        ....23232323     ز الشفافية:ز الشفافية:ز الشفافية:ز الشفافية:توسـيع مشاركة أتوسـيع مشاركة أتوسـيع مشاركة أتوسـيع مشاركة أ

ينبغي عىل الويبو أن تدمع Áود الب¶ان الرامية ٕاىل ٕانشاء جلان وطنية معنية 	لتمنية وامللكية الفكرية تشارينبغي عىل الويبو أن تدمع Áود الب¶ان الرامية ٕاىل ٕانشاء جلان وطنية معنية 	لتمنية وامللكية الفكرية تشارينبغي عىل الويبو أن تدمع Áود الب¶ان الرامية ٕاىل ٕانشاء جلان وطنية معنية 	لتمنية وامللكية الفكرية تشارينبغي عىل الويبو أن تدمع Áود الب¶ان الرامية ٕاىل ٕانشاء جلان وطنية معنية 	لتمنية وامللكية الفكرية تشاركككك            أ)أ)أ)أ)((((        
فهيا مجيع الواكالت احلكومية املعنية العامQ يف السـياسة العامة يف اñاالت املتأثرة ٕ	صالحات امللكية الفكرية (مثل فهيا مجيع الواكالت احلكومية املعنية العامQ يف السـياسة العامة يف اñاالت املتأثرة ٕ	صالحات امللكية الفكرية (مثل فهيا مجيع الواكالت احلكومية املعنية العامQ يف السـياسة العامة يف اñاالت املتأثرة ٕ	صالحات امللكية الفكرية (مثل فهيا مجيع الواكالت احلكومية املعنية العامQ يف السـياسة العامة يف اñاالت املتأثرة ٕ	صالحات امللكية الفكرية (مثل 

حصحصحصحصاب املصلحة غري احلكوميني؛اب املصلحة غري احلكوميني؛اب املصلحة غري احلكوميني؛اب املصلحة غري احلكوميني؛الصحة والتعلمي واملؤس الصحة والتعلمي واملؤس الصحة والتعلمي واملؤس الصحة والتعلمي واملؤس          سات الثقافية والزراعية والصناعية) وأسات الثقافية والزراعية والصناعية) وأسات الثقافية والزراعية والصناعية) وأسات الثقافية والزراعية والصناعية) وأ
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ينبغي أن يشمل ذÆ دمع التشاور مع اينبغي أن يشمل ذÆ دمع التشاور مع اينبغي أن يشمل ذÆ دمع التشاور مع اينبغي أن يشمل ذÆ دمع التشاور مع امجلمجلمجلمجلهور ومشاركته يف صياغة اخلطط القطرية وتقدهور ومشاركته يف صياغة اخلطط القطرية وتقدهور ومشاركته يف صياغة اخلطط القطرية وتقدهور ومشاركته يف صياغة اخلطط القطرية وتقدميميميمي املساعدة  املساعدة  املساعدة  املساعدة         """"1111""""        
        إالمنائية املرتبطة 	مللكية الفكرية.إالمنائية املرتبطة 	مللكية الفكرية.إالمنائية املرتبطة 	مللكية الفكرية.إالمنائية املرتبطة 	مللكية الفكرية.

حصحصحصحصاب املصلحة واخلاب املصلحة واخلاب املصلحة واخلاب املصلحة واخل        ب)ب)ب)ب)((((         رباء املشاركني يف تقدرباء املشاركني يف تقدرباء املشاركني يف تقدرباء املشاركني يف تقدميميميمي املساعدة (مثل اخلرباء  املساعدة (مثل اخلرباء  املساعدة (مثل اخلرباء  املساعدة (مثل اخلرباء ينبغي للويبو أن ترصد 	نتظام ٔاكينبغي للويبو أن ترصد 	نتظام ٔاكينبغي للويبو أن ترصد 	نتظام ٔاكينبغي للويبو أن ترصد 	نتظام ٔاكرثرثرثرث تنوع أ تنوع أ تنوع أ تنوع أ
        ¤ستشاريني واملتحدثني واملدربني) لضامن توازن التصورات:¤ستشاريني واملتحدثني واملدربني) لضامن توازن التصورات:¤ستشاريني واملتحدثني واملدربني) لضامن توازن التصورات:¤ستشاريني واملتحدثني واملدربني) لضامن توازن التصورات:

حصحصحصحصاب املصلحة اب املصلحة اب املصلحة اب املصلحة         """"2222""""         هناهناهناهناكككك حاجة ٕاىل ثقافة مؤسسـية أقوى تشجع عىل التعامل مع  حاجة ٕاىل ثقافة مؤسسـية أقوى تشجع عىل التعامل مع  حاجة ٕاىل ثقافة مؤسسـية أقوى تشجع عىل التعامل مع  حاجة ٕاىل ثقافة مؤسسـية أقوى تشجع عىل التعامل مع مجممجممجممجموعة متنوعة من أوعة متنوعة من أوعة متنوعة من أوعة متنوعة من أ
ائل إالعالم ٕالرساء حوار حول التحدت ائل إالعالم ٕالرساء حوار حول التحدت ائل إالعالم ٕالرساء حوار حول التحدت ائل إالعالم ٕالرساء حوار حول التحدت اخلارجيني والتعمل مهنم، واتباع هنج ٔاكاخلارجيني والتعمل مهنم، واتباع هنج ٔاكاخلارجيني والتعمل مهنم، واتباع هنج ٔاكاخلارجيني والتعمل مهنم، واتباع هنج ٔاكرثرثرثرث انفتاحا يف العالقات مع وس انفتاحا يف العالقات مع وس انفتاحا يف العالقات مع وس انفتاحا يف العالقات مع وس

        يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية وٕاقامة حوارات موضوعية بشأن امللكية الفكرية والتمنية.يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية وٕاقامة حوارات موضوعية بشأن امللكية الفكرية والتمنية.يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية وٕاقامة حوارات موضوعية بشأن امللكية الفكرية والتمنية.يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية وٕاقامة حوارات موضوعية بشأن امللكية الفكرية والتمنية.

ينبغي ٕاجراء حتسينات عىل توجه أنشطة التعاون إالمنايئ حنو التمنية وتيسري البحث لها واستنادها ٕاىل أالد¡ ينبغي ٕاجراء حتسينات عىل توجه أنشطة التعاون إالمنايئ حنو التمنية وتيسري البحث لها واستنادها ٕاىل أالد¡ ينبغي ٕاجراء حتسينات عىل توجه أنشطة التعاون إالمنايئ حنو التمنية وتيسري البحث لها واستنادها ٕاىل أالد¡ ينبغي ٕاجراء حتسينات عىل توجه أنشطة التعاون إالمنايئ حنو التمنية وتيسري البحث لها واستنادها ٕاىل أالد¡         ج)ج)ج)ج)((((        
جية من قبل النظراء وضامن اجلودة ووضع اسرتاتيجية اتصال وتوافر أالحباجية من قبل النظراء وضامن اجلودة ووضع اسرتاتيجية اتصال وتوافر أالحباجية من قبل النظراء وضامن اجلودة ووضع اسرتاتيجية اتصال وتوافر أالحباجية من قبل النظراء وضامن اجلودة ووضع اسرتاتيجية اتصال وتوافر أالحباثثثث    (ٕاجراء اسـتعراضات داخلية وخار (ٕاجراء اسـتعراضات داخلية وخار (ٕاجراء اسـتعراضات داخلية وخار (ٕاجراء اسـتعراضات داخلية وخار 

 واSراسات اليت واSراسات اليت واSراسات اليت واSراسات اليت جتجتجتجتررررهيهيهيهيا الويبو).ا الويبو).ا الويبو).ا الويبو).

  10، الفقرة 11و 10: الصفحتان املرجع

  الوضع: مسـمتر

 تعمل أمانة الويبو بشلك مسـمتر، مبا يف ذÆ من خالل املاكتب إالقلميية، عىل توسـيع مشاركة ٔاحصاب املصلحة يف مجموعة
من أالنشطة. فعىل سبيل املثال، هتدف بعض املبادرات يف جمال املعارف التقليدية ٕاىل تعزيز املشاركة الفعلية ملمثيل 

الشعوب أالصلية وامجلاعات احمللية يف معل الويبو. ويف سـياق خمتلف، يمت ¤لزتام يف شعبة ٕاذاكء ¤حرتام للملكية الفكرية 
 ية املعنية 	ٕالنفاذ، مبا يف ذÆ من خالل ٔانشطة بناء الكفاءات وٕاذاكء الوعي.بهنج متوازن يف اللجنة ¤ستشار 

        الوقعالوقعالوقعالوقع        ....CCCCلثالثالثالثا

    تعزيز ٔادوات ومعليات قياس الوقع:تعزيز ٔادوات ومعليات قياس الوقع:تعزيز ٔادوات ومعليات قياس الوقع:تعزيز ٔادوات ومعليات قياس الوقع:        ....24242424

حتتاج الويبو ٕاىل وضع واسـتخدام أدوات ومعليات لقياس وقع أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية بشلك أفضل حتتاج الويبو ٕاىل وضع واسـتخدام أدوات ومعليات لقياس وقع أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية بشلك أفضل حتتاج الويبو ٕاىل وضع واسـتخدام أدوات ومعليات لقياس وقع أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية بشلك أفضل حتتاج الويبو ٕاىل وضع واسـتخدام أدوات ومعليات لقياس وقع أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية بشلك أفضل         أ)أ)أ)أ)((((        
        واملؤسسات.واملؤسسات.واملؤسسات.واملؤسسات.عىل صعيد الب¶ان والقطاعات عىل صعيد الب¶ان والقطاعات عىل صعيد الب¶ان والقطاعات عىل صعيد الب¶ان والقطاعات 

ينبغي ٕانشاء فريق خرباء مؤلف من موينبغي ٕانشاء فريق خرباء مؤلف من موينبغي ٕانشاء فريق خرباء مؤلف من موينبغي ٕانشاء فريق خرباء مؤلف من موظظظظفي الويبو وخرباء خارجيني للمساعدة عىل اسـتعراض متكرر لٔالدوات في الويبو وخرباء خارجيني للمساعدة عىل اسـتعراض متكرر لٔالدوات في الويبو وخرباء خارجيني للمساعدة عىل اسـتعراض متكرر لٔالدوات في الويبو وخرباء خارجيني للمساعدة عىل اسـتعراض متكرر لٔالدوات         ج)ج)ج)ج)((((        
    الالزمة لقياس الوقع وأدوات إالدارة القامئة عىل النتاجئ يف املنظمة بشلك عام.الالزمة لقياس الوقع وأدوات إالدارة القامئة عىل النتاجئ يف املنظمة بشلك عام.الالزمة لقياس الوقع وأدوات إالدارة القامئة عىل النتاجئ يف املنظمة بشلك عام.الالزمة لقياس الوقع وأدوات إالدارة القامئة عىل النتاجئ يف املنظمة بشلك عام.

  1، الفقرة 11: الصفحة املرجع

  الوضع: مسـمتر ؤاجنز

مسـمتر عىل تعزيز اسـتخداGا ٔالدوات تقيمي وقياس فعالية ٔانشطة املساعدة التقنية ووقعها يف جمال تعمل أمانة الويبو بشلك 
التمنية. وتطور أالمانة حاليا أدوات واسرتاتيجيات حمسـنة مجلع بيا�ت أالداء من ٔاجل تتبع النتاجئ عىل الصعيدين الوطين 

وإالقلميي يف قلب هنج قامئ عىل النتاجئ، وعىل الرمغ من ٔانه هنج  وإالقلميي. ويقع مجع بيا�ت أالداء عىل الصعيدين الوطين
حمايد من حيث التاكليف، فيتعني اعتباره مبثابة استTر يف فهم العمل اجليد وكيفيته، والعالقات واالCٓر الطارئة، مبا يف  غري

طلب مجع وحتليل بيا�ت أالداء يف جمال ذÆ يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية، وتعزيز املساء¡ ٔامام اSول أالعضاء. ويت
  التعاون ٔالغراض التمنية التواصل والتعاون أالفقيني بني املاكتب إالقلميية من Áة، والقطاعات املتخصصة من Áة ٔاخرى.
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وتعمتَد أدوات تقيمي خاصة لٔالنشطة املعينة. ففي املاكتب إالقلميية مثال، ٔاجنزت معلية تقيمي يف ٕاطار صندوق اليا	ن 
¤ستKين. ٔاما يف شعبة ٕاذاكء ¤حرتام للملكية الفكرية، فعادة ما تسـتخدم اسـ¹رات التقيمي يف ٔانشطة بناء الكفاءات، كام 

 عند تقدمي املشورة الترشيعية ل¶ول أالعضاء.تسـتخدم ٔادوات لتقيمي املتابعة 

        ينبغي تعزيز ٕاجراءات اسـتخالص العرب و¤سـتفادة مهنا وتعزيز متابعة وقع أالنشطة واملساء¡ عليه:ينبغي تعزيز ٕاجراءات اسـتخالص العرب و¤سـتفادة مهنا وتعزيز متابعة وقع أالنشطة واملساء¡ عليه:ينبغي تعزيز ٕاجراءات اسـتخالص العرب و¤سـتفادة مهنا وتعزيز متابعة وقع أالنشطة واملساء¡ عليه:ينبغي تعزيز ٕاجراءات اسـتخالص العرب و¤سـتفادة مهنا وتعزيز متابعة وقع أالنشطة واملساء¡ عليه:        ....22225555

ينبغي عىل الويبو وضع أدوات وٕاجراءات لتحسني اسـتخالص العرب و¤سـتفادة مهنا وتعزيز الرصد واملتابعة ينبغي عىل الويبو وضع أدوات وٕاجراءات لتحسني اسـتخالص العرب و¤سـتفادة مهنا وتعزيز الرصد واملتابعة ينبغي عىل الويبو وضع أدوات وٕاجراءات لتحسني اسـتخالص العرب و¤سـتفادة مهنا وتعزيز الرصد واملتابعة ينبغي عىل الويبو وضع أدوات وٕاجراءات لتحسني اسـتخالص العرب و¤سـتفادة مهنا وتعزيز الرصد واملتابعة         أ)أ)أ)أ)((((        
        ة ومساء¡ املوة ومساء¡ املوة ومساء¡ املوة ومساء¡ املوظظظظفني يف جمال أالنشطة إالمنائية، فني يف جمال أالنشطة إالمنائية، فني يف جمال أالنشطة إالمنائية، فني يف جمال أالنشطة إالمنائية، مبمبمبمبا يف ذÆ:ا يف ذÆ:ا يف ذÆ:ا يف ذÆ:واjاكرة املؤسسـيواjاكرة املؤسسـيواjاكرة املؤسسـيواjاكرة املؤسسـي

        حتسني االتصاالت أالفقية بني قطاعات الويبو وبراجمها لتوليد أالفاكر وتبادل اخلربات؛حتسني االتصاالت أالفقية بني قطاعات الويبو وبراجمها لتوليد أالفاكر وتبادل اخلربات؛حتسني االتصاالت أالفقية بني قطاعات الويبو وبراجمها لتوليد أالفاكر وتبادل اخلربات؛حتسني االتصاالت أالفقية بني قطاعات الويبو وبراجمها لتوليد أالفاكر وتبادل اخلربات؛        """"1111""""        

ضامن مجع منتظم للمعلومات بوسائل ٕالكرتونية عن نتاجئ أالنشطة مصنفة حسب املوضوع والب¶ ضامن مجع منتظم للمعلومات بوسائل ٕالكرتونية عن نتاجئ أالنشطة مصنفة حسب املوضوع والب¶ ضامن مجع منتظم للمعلومات بوسائل ٕالكرتونية عن نتاجئ أالنشطة مصنفة حسب املوضوع والب¶ ضامن مجع منتظم للمعلومات بوسائل ٕالكرتونية عن نتاجئ أالنشطة مصنفة حسب املوضوع والب¶ و و و و         """"2222""""        
        نسق ميكن نسق ميكن نسق ميكن نسق ميكن مجلمجلمجلمجليع املويع املويع املويع املوظظظظفني اسـتخدامه عىل مسـتوى املنظمة لكها.فني اسـتخدامه عىل مسـتوى املنظمة لكها.فني اسـتخدامه عىل مسـتوى املنظمة لكها.فني اسـتخدامه عىل مسـتوى املنظمة لكها.والنتاجئ املرتقبة يف والنتاجئ املرتقبة يف والنتاجئ املرتقبة يف والنتاجئ املرتقبة يف 

ينبغي وضع ٕاجراءات ٕالطالع املوينبغي وضع ٕاجراءات ٕالطالع املوينبغي وضع ٕاجراءات ٕالطالع املوينبغي وضع ٕاجراءات ٕالطالع املوظظظظفني عىل آخر التطورات يف جمال ختصصهم ودمج أحدفني عىل آخر التطورات يف جمال ختصصهم ودمج أحدفني عىل آخر التطورات يف جمال ختصصهم ودمج أحدفني عىل آخر التطورات يف جمال ختصصهم ودمج أحدثثثث املعارف  املعارف  املعارف  املعارف         ب)ب)ب)ب)((((        
واSروس املسـتخلصة حول املساعدة الفعا¡ داخل الويبو وخارÁا حواSروس املسـتخلصة حول املساعدة الفعا¡ داخل الويبو وخارÁا حواSروس املسـتخلصة حول املساعدة الفعا¡ داخل الويبو وخارÁا حواSروس املسـتخلصة حول املساعدة الفعا¡ داخل الويبو وخارÁا حىتىتىتىت لو تعلق أالمر بقضا خمتلفة أو يف  لو تعلق أالمر بقضا خمتلفة أو يف  لو تعلق أالمر بقضا خمتلفة أو يف  لو تعلق أالمر بقضا خمتلفة أو يف 

    ....متباينةمتباينةمتباينةمتباينة        مناطقمناطقمناطقمناطق

  2، الفقرة 12و 11: الصفحتان املرجع

  الوضع: مسـمتر ؤاجنز

عىل حتسني ٔادوات مجع املعلومات ورصدها وحتليلها عىل  24تعمل الويبو كام سـبق وصف ذÆ ٔاعاله 	لنسـبة للتوصية 
ال، تنسق الصعيدين الوطين وإالقلميي. ويضطلع لك بر�مج داخل املنظمة بدور خمتلف يف هذه العملية: فعىل سبيل املث

اSراسة اليت تنجزها شعبة الشؤون ¤قتصادية وإالحصاءات مع املاكتب إالقلميية، ومع الربامج أالخرى عند الرضورة. 
وفضال عن ذÆ، تسـتخدم اخلطط القطرية يف املاكتب إالقلميية 	عتبارها ٕاطارا ٔالنشطة الويبو وتسهل الرصد واjاكرة 

  املؤسسـية والتقيمي.

رضورة قيام املنظمة بتحسني ٕاجراءات اسـتخالص العرب وفق ٔافضل املامرسات اليت تتبعها منظومة أالمم املتحدة، وفü يتعلق ب
تسري الويبو قدما يف معلية بناء الكفاءات لتصبح منظمة تعلمية. واكن من بني اخلطوات املهمة يف هذه العملية تنفيذ نظام 

اjي يتضمن الكفاءات الرئيسـية املرغوبة (الكفاءات أالساسـية وإالدارية  الويبو اجلديد ٔالداء املوظفني وتطوير أالداء
والتقنية)، وأالهداف إالمنائية، واحتياجات التدريب. ويتيح اسـتخالص هذه ¤حتياجات التدريبية للويبو حتديد ٔاولوت 

وردت تقارير بكوهنا تساعد التعمل بشلك جيد وتنظمي تدريبات شامQ لقطاعات متعددة وداخل الصفوف اSراسـية حيث 
  بشلك كبري عىل ٕاذاكء الفهم وتبادل اخلربات بني قطاعات الويبو.

وقاعدة بيا�ت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية اليت نفذت من خالل ٔاحد مشاريع جدول ٔاعامل التمنية يه مثال عىل 
شطة اليت تقوم هبا الويبو يف جمال املساعدة التقنية حيث مصمت امجلع املنتظم للمعلومات بوسائل ٕالكرتونية بشأن نتاجئ أالن 

 ٕالطالع موظفي الويبو واSول أالعضاء ؤاحصاب املصلحة االٓخرين عىل التقدم احملرز يف ٔانشطة املنظمة املتعلقة 	لتمنية.

    التمنية:التمنية:التمنية:التمنية:ينبغي دمع مجع البيا�ت والتحليل واSروس املسـتخلصة حول نقط تقاطع امللكية الفكرية و ينبغي دمع مجع البيا�ت والتحليل واSروس املسـتخلصة حول نقط تقاطع امللكية الفكرية و ينبغي دمع مجع البيا�ت والتحليل واSروس املسـتخلصة حول نقط تقاطع امللكية الفكرية و ينبغي دمع مجع البيا�ت والتحليل واSروس املسـتخلصة حول نقط تقاطع امللكية الفكرية و         ....26262626
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ينبغي عىل الويبو أن تدمع اجلهود الرامية ٕاىل بناء املعارف واخلربات داخل املنظمة وخارÁا ينبغي عىل الويبو أن تدمع اجلهود الرامية ٕاىل بناء املعارف واخلربات داخل املنظمة وخارÁا ينبغي عىل الويبو أن تدمع اجلهود الرامية ٕاىل بناء املعارف واخلربات داخل املنظمة وخارÁا ينبغي عىل الويبو أن تدمع اجلهود الرامية ٕاىل بناء املعارف واخلربات داخل املنظمة وخارÁا خبخبخبخبصوص العالقة صوص العالقة صوص العالقة صوص العالقة         أ)أ)أ)أ)((((        
بني خمتلف أنظمة امللكية الفكرية والقواعد والسـياسات واملامرسات ووقعها إالمنايئ عىل مسـتوت متباينة ويف بني خمتلف أنظمة امللكية الفكرية والقواعد والسـياسات واملامرسات ووقعها إالمنايئ عىل مسـتوت متباينة ويف بني خمتلف أنظمة امللكية الفكرية والقواعد والسـياسات واملامرسات ووقعها إالمنايئ عىل مسـتوت متباينة ويف بني خمتلف أنظمة امللكية الفكرية والقواعد والسـياسات واملامرسات ووقعها إالمنايئ عىل مسـتوت متباينة ويف 

    قطاعات خمتلفة:قطاعات خمتلفة:قطاعات خمتلفة:قطاعات خمتلفة:

    مدى مسامدى مسامدى مسامدى مسامهمهمهمهة أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية يف حتقيق نتاجئ ٕامنائية معينة.ة أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية يف حتقيق نتاجئ ٕامنائية معينة.ة أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية يف حتقيق نتاجئ ٕامنائية معينة.ة أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية يف حتقيق نتاجئ ٕامنائية معينة.املساعدة عىل فهم املساعدة عىل فهم املساعدة عىل فهم املساعدة عىل فهم         """"1111""""        

  3، الفقرة 12: الصفحة املرجع

  الوضع: مسـمتر

سـü من خالل شعبة الشؤون ¤قتصادية وإالحصاءات واملاكتب إالقلميية، املعلومات بشأن  عادة ما جتمع ٔامانة الويبو، وال
والتمنية، كام ٔاهنا تسـتطيع من خالل ربط االتصال مع لك دو¡ عضو عىل حدة التوصل ٕاىل فهم العالقة بني امللكية الفكرية 

    الوقع اjي حتدثه ٔانشطهتا إالمنائية.

        تعزيز الرصد والتقيمي وإالبالغ واملتابعة بشأن النتاجئ والوقع:تعزيز الرصد والتقيمي وإالبالغ واملتابعة بشأن النتاجئ والوقع:تعزيز الرصد والتقيمي وإالبالغ واملتابعة بشأن النتاجئ والوقع:تعزيز الرصد والتقيمي وإالبالغ واملتابعة بشأن النتاجئ والوقع:        ....27272727

الرتكزي عىل النتاجئ والوقع (بدل الرتكزي عىل النتاجئ والوقع (بدل الرتكزي عىل النتاجئ والوقع (بدل الرتكزي عىل النتاجئ والوقع (بدل ينبغي اسـتخدام ٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ بشلك متناسق من أجل ينبغي اسـتخدام ٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ بشلك متناسق من أجل ينبغي اسـتخدام ٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ بشلك متناسق من أجل ينبغي اسـتخدام ٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ بشلك متناسق من أجل         أ)أ)أ)أ)((((        
        املساهامت أو عدد أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية):املساهامت أو عدد أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية):املساهامت أو عدد أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية):املساهامت أو عدد أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية):

ينبغي دمج إالبالغ بشأن الوقع والتحدت املطروحة عند القيام بذÆ يف أدوات ٕابالغ اينبغي دمج إالبالغ بشأن الوقع والتحدت املطروحة عند القيام بذÆ يف أدوات ٕابالغ اينبغي دمج إالبالغ بشأن الوقع والتحدت املطروحة عند القيام بذÆ يف أدوات ٕابالغ اينبغي دمج إالبالغ بشأن الوقع والتحدت املطروحة عند القيام بذÆ يف أدوات ٕابالغ امجلمجلمجلمجلعية العامة عية العامة عية العامة عية العامة         """"1111""""        
        واللجنة املعنية 	لتمنية وامللكية الفكرية بشأن أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية. واللجنة املعنية 	لتمنية وامللكية الفكرية بشأن أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية. واللجنة املعنية 	لتمنية وامللكية الفكرية بشأن أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية. واللجنة املعنية 	لتمنية وامللكية الفكرية بشأن أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية. 

ينبغي ٕاجراء معليات الرصد والتقيمي وإالبالغ واملتابعة بشلك مسـمتر ومنتظم من أجل الرتكزي عىل النتاجئ ينبغي ٕاجراء معليات الرصد والتقيمي وإالبالغ واملتابعة بشلك مسـمتر ومنتظم من أجل الرتكزي عىل النتاجئ ينبغي ٕاجراء معليات الرصد والتقيمي وإالبالغ واملتابعة بشلك مسـمتر ومنتظم من أجل الرتكزي عىل النتاجئ ينبغي ٕاجراء معليات الرصد والتقيمي وإالبالغ واملتابعة بشلك مسـمتر ومنتظم من أجل الرتكزي عىل النتاجئ         ب)ب)ب)ب)((((        
سـü تù الرامية ٕاىل تعزيز القدرة املؤسسـية عىل سـü تù الرامية ٕاىل تعزيز القدرة املؤسسـية عىل سـü تù الرامية ٕاىل تعزيز القدرة املؤسسـية عىل سـü تù الرامية ٕاىل تعزيز القدرة املؤسسـية عىل     بعيدة املدى والوقع الرتابعيدة املدى والوقع الرتابعيدة املدى والوقع الرتابعيدة املدى والوقع الرتامكمكمكمكي ٔالنشطة التعاون إالمنايئ يف الويبو، والي ٔالنشطة التعاون إالمنايئ يف الويبو، والي ٔالنشطة التعاون إالمنايئ يف الويبو، والي ٔالنشطة التعاون إالمنايئ يف الويبو، وال

        املدى البعيد:املدى البعيد:املدى البعيد:املدى البعيد:

سابقة والحقة للنتاجئ املتوقعة للتعاون إالمنايئ عىل مسـتوى الرب�مج/النشاسابقة والحقة للنتاجئ املتوقعة للتعاون إالمنايئ عىل مسـتوى الرب�مج/النشاسابقة والحقة للنتاجئ املتوقعة للتعاون إالمنايئ عىل مسـتوى الرب�مج/النشاسابقة والحقة للنتاجئ املتوقعة للتعاون إالمنايئ عىل مسـتوى الرب�مج/النشاطططط عىل  عىل  عىل  عىل     ينبغي ٕاجراء تقيüتينبغي ٕاجراء تقيüتينبغي ٕاجراء تقيüتينبغي ٕاجراء تقيüت        """"1111""""        
سـنوات (مالحظة: تتوقع اسرتاتيجية الويبو للتقيمي اسـتكامل معليات تقيمي سـنوات (مالحظة: تتوقع اسرتاتيجية الويبو للتقيمي اسـتكامل معليات تقيمي سـنوات (مالحظة: تتوقع اسرتاتيجية الويبو للتقيمي اسـتكامل معليات تقيمي سـنوات (مالحظة: تتوقع اسرتاتيجية الويبو للتقيمي اسـتكامل معليات تقيمي     10101010ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     5555طول فرتة زمنية ما بني طول فرتة زمنية ما بني طول فرتة زمنية ما بني طول فرتة زمنية ما بني 

 لعرشة ب¶ان ولعرشة ب¶ان ولعرشة ب¶ان ولعرشة ب¶ان ومخمخمخمخسة برامج خالل السـنوات أالربع أو اسة برامج خالل السـنوات أالربع أو اسة برامج خالل السـنوات أالربع أو اسة برامج خالل السـنوات أالربع أو امخلمخلمخلمخلس القادمة).س القادمة).س القادمة).س القادمة).

  4، الفقرة 13و 12 : الصفحتاناملرجع

  الوضع: ٔاجنز ومسـمتر

يُسـتخدم نظام إالدارة القامئة عىل النتاجئ اjي ينفذ عىل مسـتوى املنظمة، ومعلية ٕاعداد الرب�مج واملزيانية ومعلية ٕاعداد خطة 
 العمل السـنوية لتعزيز الرتكزي عىل التقيمي والرصد والنتاجئ.

ري احلكومية للمساعدة عىل ضامن اسـتدامة النتاجئ وتعزيز وÁات ري احلكومية للمساعدة عىل ضامن اسـتدامة النتاجئ وتعزيز وÁات ري احلكومية للمساعدة عىل ضامن اسـتدامة النتاجئ وتعزيز وÁات ري احلكومية للمساعدة عىل ضامن اسـتدامة النتاجئ وتعزيز وÁات توسـيع نطاق أشاكل التعاون بني اجلهات غتوسـيع نطاق أشاكل التعاون بني اجلهات غتوسـيع نطاق أشاكل التعاون بني اجلهات غتوسـيع نطاق أشاكل التعاون بني اجلهات غ        ....22228888
        متنوعة:متنوعة:متنوعة:متنوعة:        نظرنظرنظرنظر

ينبغي زدة عدد اجلهات غري احلكومية للتعاون والتشاور يف ختطيط وتنفيذ أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية، ينبغي زدة عدد اجلهات غري احلكومية للتعاون والتشاور يف ختطيط وتنفيذ أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية، ينبغي زدة عدد اجلهات غري احلكومية للتعاون والتشاور يف ختطيط وتنفيذ أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية، ينبغي زدة عدد اجلهات غري احلكومية للتعاون والتشاور يف ختطيط وتنفيذ أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية،         أ)أ)أ)أ)((((        
        من أجل تنويع وÁات نظر نظام امللكية الفكرية والتمنية اليت توجه معل الويبو.من أجل تنويع وÁات نظر نظام امللكية الفكرية والتمنية اليت توجه معل الويبو.من أجل تنويع وÁات نظر نظام امللكية الفكرية والتمنية اليت توجه معل الويبو.من أجل تنويع وÁات نظر نظام امللكية الفكرية والتمنية اليت توجه معل الويبو.
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ينبغي تعزيز اسـتدامة النتاجئ وحتقيق تعاون ٔاكرب مع طيف واسع من الفاعلني احملليني اSامئني داخل الب¶ان ينبغي تعزيز اسـتدامة النتاجئ وحتقيق تعاون ٔاكرب مع طيف واسع من الفاعلني احملليني اSامئني داخل الب¶ان ينبغي تعزيز اسـتدامة النتاجئ وحتقيق تعاون ٔاكرب مع طيف واسع من الفاعلني احملليني اSامئني داخل الب¶ان ينبغي تعزيز اسـتدامة النتاجئ وحتقيق تعاون ٔاكرب مع طيف واسع من الفاعلني احملليني اSامئني داخل الب¶ان         ب)ب)ب)ب)((((        
(مثال املنظامت غري احلكومية، ومراكز البحث يف الب¶ان النامية، وغرف التجارة احمللية، والرشاكت الصغرية (مثال املنظامت غري احلكومية، ومراكز البحث يف الب¶ان النامية، وغرف التجارة احمللية، والرشاكت الصغرية (مثال املنظامت غري احلكومية، ومراكز البحث يف الب¶ان النامية، وغرف التجارة احمللية، والرشاكت الصغرية (مثال املنظامت غري احلكومية، ومراكز البحث يف الب¶ان النامية، وغرف التجارة احمللية، والرشاكت الصغرية 

ة يف تنظمي أالنشطة، والبحوة يف تنظمي أالنشطة، والبحوة يف تنظمي أالنشطة، والبحوة يف تنظمي أالنشطة، والبحوثثثث، وأنشطة املساعدة التقنية ، وأنشطة املساعدة التقنية ، وأنشطة املساعدة التقنية ، وأنشطة املساعدة التقنية واملتوسطة، ومجعيات اôرتعني العاملية) من خالل املشاركواملتوسطة، ومجعيات اôرتعني العاملية) من خالل املشاركواملتوسطة، ومجعيات اôرتعني العاملية) من خالل املشاركواملتوسطة، ومجعيات اôرتعني العاملية) من خالل املشارك
 والتدريب).والتدريب).والتدريب).والتدريب).

  5، الفقرة 13: الصفحة املرجع

  الوضع: مسـمتر

اسـتجابت ٔامانة الويبو للسـياق املتغري لصياغة سـياسات امللكية الفكرية من خالل خماطبة رشحية واسعة من ٔاحصاب املصلحة 
ة. وال تمت هذه اôاطبة ٕاال يف أالنشطة املناسـبة، وال تشمل جماالت من قبيل اخلارجيني، مبا يف ذÆ الهيئات غري احلكومي

  تقدمي املساعدة الترشيعية اليت ال تتناسب طبيعهتا مع إالعالن عهنا ٔاو تلكيف أطراف خارجية هبا.

ٕاىل تعزيز املشاركة  ويف بعض احلاالت اخلاصة كام هو الشأن يف جمال املعارف التقليدية، اتXبعت بعض املبادرات الهادفة
 الفعلية ملمثيل الشعوب أالصلية وامجلاعات احمللية يف معل الويبو.

حصحصحصحصاب املصلحة:اب املصلحة:اب املصلحة:اب املصلحة:        ....22229999         ينبغي اع¹د سـياسة للويبو بشأن أشاكل الرشاكة اخلارجية ومشاركة أينبغي اع¹د سـياسة للويبو بشأن أشاكل الرشاكة اخلارجية ومشاركة أينبغي اع¹د سـياسة للويبو بشأن أشاكل الرشاكة اخلارجية ومشاركة أينبغي اع¹د سـياسة للويبو بشأن أشاكل الرشاكة اخلارجية ومشاركة أ

احلكومية احلكومية احلكومية احلكومية     وضع سـياسة واسرتاتيجية عىل مسـتوى املنظمة بشأن اSمع وأشاكل املشاركة والرشاكة مع املنظامتوضع سـياسة واسرتاتيجية عىل مسـتوى املنظمة بشأن اSمع وأشاكل املشاركة والرشاكة مع املنظامتوضع سـياسة واسرتاتيجية عىل مسـتوى املنظمة بشأن اSمع وأشاكل املشاركة والرشاكة مع املنظامتوضع سـياسة واسرتاتيجية عىل مسـتوى املنظمة بشأن اSمع وأشاكل املشاركة والرشاكة مع املنظامت        أ)أ)أ)أ)((((        
اSولية واجلهات غري احلكومية (املنظامت غري احلكومية، والقطاع الصناعي، واملؤسسات االٔاكدميية، وGنيو امللكية اSولية واجلهات غري احلكومية (املنظامت غري احلكومية، والقطاع الصناعي، واملؤسسات االٔاكدميية، وGنيو امللكية اSولية واجلهات غري احلكومية (املنظامت غري احلكومية، والقطاع الصناعي، واملؤسسات االٔاكدميية، وGنيو امللكية اSولية واجلهات غري احلكومية (املنظامت غري احلكومية، والقطاع الصناعي، واملؤسسات االٔاكدميية، وGنيو امللكية 

        الفكرية) وعرضها عىل اSول أالعضاء.الفكرية) وعرضها عىل اSول أالعضاء.الفكرية) وعرضها عىل اSول أالعضاء.الفكرية) وعرضها عىل اSول أالعضاء.

حصحصحصحصاب املصلحة يف ختطيط وتنفيذ وتقيمي أالنشطة ٔالغراض التمنية (مثال من اب املصلحة يف ختطيط وتنفيذ وتقيمي أالنشطة ٔالغراض التمنية (مثال من اب املصلحة يف ختطيط وتنفيذ وتقيمي أالنشطة ٔالغراض التمنية (مثال من اب املصلحة يف ختطيط وتنفيذ وتقيمي أالنشطة ٔالغراض التمنية (مثال من         ب)ب)ب)ب)((((         وضع مبادوضع مبادوضع مبادوضع مبادئئئئ توجهيية ملشاركة أ توجهيية ملشاركة أ توجهيية ملشاركة أ توجهيية ملشاركة أ
معلية ٕاعداد الرب�مج واملزيانية وٕاعداد اخلطط القطرية)، واملشاركة يف االٔنشطة املشرتكة وأنشطة التعاون معلية ٕاعداد الرب�مج واملزيانية وٕاعداد اخلطط القطرية)، واملشاركة يف االٔنشطة املشرتكة وأنشطة التعاون معلية ٕاعداد الرب�مج واملزيانية وٕاعداد اخلطط القطرية)، واملشاركة يف االٔنشطة املشرتكة وأنشطة التعاون معلية ٕاعداد الرب�مج واملزيانية وٕاعداد اخلطط القطرية)، واملشاركة يف االٔنشطة املشرتكة وأنشطة التعاون     خاللخاللخاللخالل

        ٔالغراض التمنية، واSمع املايل للمشاركة يف ¤ج¹عات والندوات؛ٔالغراض التمنية، واSمع املايل للمشاركة يف ¤ج¹عات والندوات؛ٔالغراض التمنية، واSمع املايل للمشاركة يف ¤ج¹عات والندوات؛ٔالغراض التمنية، واSمع املايل للمشاركة يف ¤ج¹عات والندوات؛

حصحصحصحصاب املصلحة لتعزيز املساء¡ وفهماب املصلحة لتعزيز املساء¡ وفهماب املصلحة لتعزيز املساء¡ وفهماب املصلحة لتعزيز املساء¡ وفهمو و و و         ج)ج)ج)ج)((((             معل الويبو.معل الويبو.معل الويبو.معل الويبو.    تنظمي اج¹عات ٕاعالمية منتظمة لفائدة طائفة واسعة من أتنظمي اج¹عات ٕاعالمية منتظمة لفائدة طائفة واسعة من أتنظمي اج¹عات ٕاعالمية منتظمة لفائدة طائفة واسعة من أتنظمي اج¹عات ٕاعالمية منتظمة لفائدة طائفة واسعة من أ

  6، الفقرة 14و 13: الصفحتان املرجع

  الوضع: مسـمتر

ٔاعدت ٔامانة الويبو مرشوع سـياسة للرشااكت وحشد املوارد حيث يوجد حاليا قيد املراجعة اSاخلية. ويتناول مرشوع 
  السـياسة التواصل مع املنظامت احلكومية اSولية والقطاع اخلاص.

ٔاجل ٕاخبار اجلهات غري احلكومية (املنظامت غري احلكومية) يف العديد من املناسـبات. فقد وقد بذلت ٔامانة الويبو Áودا من 
. وقد ٔاÍح هذا 2012اسـتضاف املدير العام ٔاول اج¹ع سـنوي مفتوح مع لك املنظامت غري احلكومية املعمتدة يف شهر أبريل 

وحول قضا أوسع تتعلق 	لنظام اSويل للملكية  2012¤ج¹ع فرصة ٕارساء حوار حول ٔاولوت الويبو ؤاهدافها يف سـنة 
الفكرية. ويف ٕاطار اسرتاتيجية جديدة تقيض بعقد هذه ¤ج¹عات مرتني يف السـنة، اسـتضاف املدير العام مرة ٔاخرى 

ل سـنة حيث اسـتعرض فيه ٕاجنازات املنظمة خال 2013اج¹عا مفتوحا مع لك املنظامت غري احلكومية املعمتدة يف شهر فرباير 
. وتستند هذه ¤ج¹عات اليت تعكس أالمهية اليت تولهيا الويبو ملشاركة ٔاحصاب 2013وأولوهتا 	لنسـبة لسـنة  2012

 مصلحة متعددين ٕاىل مبادرات ٔاخرى اكجللسات إالعالمية و¤ج¹عات الفردية اليت تنظم لفائدة املنظامت غري احلكومية.



CDIP/11/4 

22 

 

        إالدارةإالدارةإالدارةإالدارة        ....رابعارابعارابعارابعا

        مراجعة الهيالك التنظمراجعة الهيالك التنظمراجعة الهيالك التنظمراجعة الهيالك التنظميميميميية للمراقبة وإالدارة: ية للمراقبة وإالدارة: ية للمراقبة وإالدارة: ية للمراقبة وإالدارة:         ....30303030

        حتسني معلية ¤سـتعراض والتوجيه اليت تقوم هبا اSول االٔعضاء بشأن أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية:حتسني معلية ¤سـتعراض والتوجيه اليت تقوم هبا اSول االٔعضاء بشأن أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية:حتسني معلية ¤سـتعراض والتوجيه اليت تقوم هبا اSول االٔعضاء بشأن أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية:حتسني معلية ¤سـتعراض والتوجيه اليت تقوم هبا اSول االٔعضاء بشأن أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية:        أ)أ)أ)أ)((((        

ينبغي أن تناقينبغي أن تناقينبغي أن تناقينبغي أن تناقشششش الهي الهي الهي الهيئئئئة املناسـبة التابعة ل¶و¡ العضو تقيüت أالنشطة القطرية اليت تقوم هبا شعبة ة املناسـبة التابعة ل¶و¡ العضو تقيüت أالنشطة القطرية اليت تقوم هبا شعبة ة املناسـبة التابعة ل¶و¡ العضو تقيüت أالنشطة القطرية اليت تقوم هبا شعبة ة املناسـبة التابعة ل¶و¡ العضو تقيüت أالنشطة القطرية اليت تقوم هبا شعبة         """"2222""""        
        أن املساعدة اليت تقدGا الويبو.أن املساعدة اليت تقدGا الويبو.أن املساعدة اليت تقدGا الويبو.أن املساعدة اليت تقدGا الويبو.خيل والرقابة إالدارية بشخيل والرقابة إالدارية بشخيل والرقابة إالدارية بشخيل والرقابة إالدارية بشالتدقيق اSاالتدقيق اSاالتدقيق اSاالتدقيق اSا

        ينبغي وضع آلية للرصد والتقيمي لضامن تلبية املساعدة التقنية اليت تقدGا الويبو ٔالغراض التمنية:ينبغي وضع آلية للرصد والتقيمي لضامن تلبية املساعدة التقنية اليت تقدGا الويبو ٔالغراض التمنية:ينبغي وضع آلية للرصد والتقيمي لضامن تلبية املساعدة التقنية اليت تقدGا الويبو ٔالغراض التمنية:ينبغي وضع آلية للرصد والتقيمي لضامن تلبية املساعدة التقنية اليت تقدGا الويبو ٔالغراض التمنية:        ب)ب)ب)ب)((((        

ينبغي أن تكون هذه االٓلية مسـتقQ عن أالمانة ومسؤو¡ مبارشة أمام اSول أالعضاء وينبغي أن تكون هذه االٓلية مسـتقQ عن أالمانة ومسؤو¡ مبارشة أمام اSول أالعضاء وينبغي أن تكون هذه االٓلية مسـتقQ عن أالمانة ومسؤو¡ مبارشة أمام اSول أالعضاء وينبغي أن تكون هذه االٓلية مسـتقQ عن أالمانة ومسؤو¡ مبارشة أمام اSول أالعضاء وممممممممو¡ من خالل و¡ من خالل و¡ من خالل و¡ من خالل         """"1111""""        
        نية الويبو (توجد مثل هذه االٓلية يف لك املنظامت احلكومية اSولية أالخرى)؛نية الويبو (توجد مثل هذه االٓلية يف لك املنظامت احلكومية اSولية أالخرى)؛نية الويبو (توجد مثل هذه االٓلية يف لك املنظامت احلكومية اSولية أالخرى)؛نية الويبو (توجد مثل هذه االٓلية يف لك املنظامت احلكومية اSولية أالخرى)؛مزيامزيامزيامزيا

ينبغي أن تتلقينبغي أن تتلقينبغي أن تتلقينبغي أن تتلقىىىى هذه االٓلية الردود من ٔا هذه االٓلية الردود من ٔا هذه االٓلية الردود من ٔا هذه االٓلية الردود من ٔاحصحصحصحصاب املصلحة واختاذ التدابري املناسـبة بعد التحقيق بشأن اب املصلحة واختاذ التدابري املناسـبة بعد التحقيق بشأن اب املصلحة واختاذ التدابري املناسـبة بعد التحقيق بشأن اب املصلحة واختاذ التدابري املناسـبة بعد التحقيق بشأن و و و و         """"2222""""        
    الشاكت.الشاكت.الشاكت.الشاكت.

  1، الفقرة 15و 14: الصفحتان املرجع

  مترومسـ  الوضع: ٔاجنز

تسعى الويبو بشلك مسـمتر، بوصفها منظمة تعمل بقيادة اSول أالعضاء، ٕاىل تعزيز الوسائل اليت تتيح ل¶ول أالعضاء تقدمي 
التوجهيات بشأن أالنشطة إالمنائية. ففü خيص تقيüت أالنشطة القطرية اليت تقوم هبا شعبة التدقيق اSاخيل والرقابة إالدارية، 

لتوجهيات من اSول أالعضاء خالل مرحQ التخطيط خلطهتا وتقاريرها السـنوية املقدمة ل¶ول حترص الشعبة عىل تلقي ا
)، 4أالعضاء بشأن التقرير التقيميي. خفالل مرحQ التخطيط، تأخذ الشعبة يف اعتبارها، وفق ميثاق الرقابة اSاخلية (الفقرة 

، عقدت الشعبة اج¹عني مع اSول 2013بة. وفü خيص خطة تعليقات اSول أالعضاء عند ٕاعداد خطهتا السـنوية بشأن الرقا
). وتقارير تقيüت أالنشطة القطرية متاحة ل¶ول أالعضاء عند طلهبا. وُقدمت 2013ويناير  2012أالعضاء (ديسمرب 

السـنوي املوجز  ¤سـتنتاجات الرئيسـية بشأن تقيüت أالنشطة القطرية اليت ٔاجنزت ٕاىل حدود هذا التارخي من خالل التقرير
وامجلعية  2012لشعبة التدقيق اSاخيل والرقابة إالدارية ٕاىل اSول أالعضاء خالل اج¹ع جلنة الرب�مج واملزيانية يف سـنة 

  العامة للويبو.

وفü يتعلق 	لتوصية املرتبطة 	لتحقيقات، توفر شعبة التدقيق اSاخيل والرقابة إالدارية ٕاطارا شامال للتحقيق 
 الشاكت. بشأن

        تدعمي ٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ:تدعمي ٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ:تدعمي ٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ:تدعمي ٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ:    ....31313131

        مواصQ حتسني ٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ لتسهيل التخطيط اجليد ورصد وقع أنشطة الويبو عىل التمنية؛مواصQ حتسني ٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ لتسهيل التخطيط اجليد ورصد وقع أنشطة الويبو عىل التمنية؛مواصQ حتسني ٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ لتسهيل التخطيط اجليد ورصد وقع أنشطة الويبو عىل التمنية؛مواصQ حتسني ٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ لتسهيل التخطيط اجليد ورصد وقع أنشطة الويبو عىل التمنية؛    أ)أ)أ)أ)((((        

        صقل أالهداف والنتاجئ ومؤرشات أالداء املناسـبة واملصقل أالهداف والنتاجئ ومؤرشات أالداء املناسـبة واملصقل أالهداف والنتاجئ ومؤرشات أالداء املناسـبة واملصقل أالهداف والنتاجئ ومؤرشات أالداء املناسـبة وامليضيضيضيض يف حتسني أسس املقارنة للك مهنا؛ يف حتسني أسس املقارنة للك مهنا؛ يف حتسني أسس املقارنة للك مهنا؛ يف حتسني أسس املقارنة للك مهنا؛    """"1111""""        

ينبغي ¤لينبغي ¤لينبغي ¤لينبغي ¤لزتزتزتزتام 	الضطالع بدور قيادي متناسق عىل مسـتوى إالدارة العليا لتحفزي مشاركة املوام 	الضطالع بدور قيادي متناسق عىل مسـتوى إالدارة العليا لتحفزي مشاركة املوام 	الضطالع بدور قيادي متناسق عىل مسـتوى إالدارة العليا لتحفزي مشاركة املوام 	الضطالع بدور قيادي متناسق عىل مسـتوى إالدارة العليا لتحفزي مشاركة املوظظظظفني فني فني فني     """"2222""""        
        خالل مرحليت التخطيط والتنفيذ.خالل مرحليت التخطيط والتنفيذ.خالل مرحليت التخطيط والتنفيذ.خالل مرحليت التخطيط والتنفيذ.

        ينبغي ٕانشاء فريق خرباء معينبغي ٕانشاء فريق خرباء معينبغي ٕانشاء فريق خرباء معينبغي ٕانشاء فريق خرباء معينينينين 	ملراجعة من أجل اسـتعراض وتطوير ٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ: 	ملراجعة من أجل اسـتعراض وتطوير ٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ: 	ملراجعة من أجل اسـتعراض وتطوير ٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ: 	ملراجعة من أجل اسـتعراض وتطوير ٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ:    ب)ب)ب)ب)((((        
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ووووظظظظفي الويبو وخرباء خارجيني يف امللكية الفكرية والتمنية وٕاطار في الويبو وخرباء خارجيني يف امللكية الفكرية والتمنية وٕاطار في الويبو وخرباء خارجيني يف امللكية الفكرية والتمنية وٕاطار في الويبو وخرباء خارجيني يف امللكية الفكرية والتمنية وٕاطار ينبغي أن يتألف الفريق من كبار مينبغي أن يتألف الفريق من كبار مينبغي أن يتألف الفريق من كبار مينبغي أن يتألف الفريق من كبار م    """"1111""""        
        إالدارة القامئة عىل النتاجئ؛إالدارة القامئة عىل النتاجئ؛إالدارة القامئة عىل النتاجئ؛إالدارة القامئة عىل النتاجئ؛

        مساعدة املنظمة عىل وضع/صقل أسس مقارنة وأهداف ونتاجئ مرتقبة ومؤرشات مفيدة؛مساعدة املنظمة عىل وضع/صقل أسس مقارنة وأهداف ونتاجئ مرتقبة ومؤرشات مفيدة؛مساعدة املنظمة عىل وضع/صقل أسس مقارنة وأهداف ونتاجئ مرتقبة ومؤرشات مفيدة؛مساعدة املنظمة عىل وضع/صقل أسس مقارنة وأهداف ونتاجئ مرتقبة ومؤرشات مفيدة؛و و و و     """"2222""""        

مواصQ التشاور والتفاعل مع الواكالت متعددة أالطراف والواكالت إالمنائية بشأن مواصQ التشاور والتفاعل مع الواكالت متعددة أالطراف والواكالت إالمنائية بشأن مواصQ التشاور والتفاعل مع الواكالت متعددة أالطراف والواكالت إالمنائية بشأن مواصQ التشاور والتفاعل مع الواكالت متعددة أالطراف والواكالت إالمنائية بشأن و و و و         """"3333""""        
        واخلربات.واخلربات.واخلربات.واخلربات.    املامرساتاملامرساتاملامرساتاملامرسات

        ينبغي للويبو أن تويل اه¹ما أكرب للبيا�ت اليت ينبغي للويبو أن تويل اه¹ما أكرب للبيا�ت اليت ينبغي للويبو أن تويل اه¹ما أكرب للبيا�ت اليت ينبغي للويبو أن تويل اه¹ما أكرب للبيا�ت اليت جتجتجتجتمعها وتنسقها واملسـتخدمة لقياس أدامعها وتنسقها واملسـتخدمة لقياس أدامعها وتنسقها واملسـتخدمة لقياس أدامعها وتنسقها واملسـتخدمة لقياس أداهئهئهئهئا:ا:ا:ا:        ج)ج)ج)ج)((((        

ينبغي أيضا تقدينبغي أيضا تقدينبغي أيضا تقدينبغي أيضا تقدميميميمي اSمع ل¶ول االٔعضاء لتجمع البيا�ت املتعلقة بتقيمي العالقة بني سـياسة امللكية الفكرية  اSمع ل¶ول االٔعضاء لتجمع البيا�ت املتعلقة بتقيمي العالقة بني سـياسة امللكية الفكرية  اSمع ل¶ول االٔعضاء لتجمع البيا�ت املتعلقة بتقيمي العالقة بني سـياسة امللكية الفكرية  اSمع ل¶ول االٔعضاء لتجمع البيا�ت املتعلقة بتقيمي العالقة بني سـياسة امللكية الفكرية         """"1111""""
        نتاجئ إالمنائية، ووقع أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية؛نتاجئ إالمنائية، ووقع أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية؛نتاجئ إالمنائية، ووقع أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية؛نتاجئ إالمنائية، ووقع أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية؛وأالطر القانونية والتنظوأالطر القانونية والتنظوأالطر القانونية والتنظوأالطر القانونية والتنظميميميميية وخمتلف ال ية وخمتلف ال ية وخمتلف ال ية وخمتلف ال 

يف بداية أالنشطة الرئيسـية، ينبغي ملويف بداية أالنشطة الرئيسـية، ينبغي ملويف بداية أالنشطة الرئيسـية، ينبغي ملويف بداية أالنشطة الرئيسـية، ينبغي ملوظظظظفي الويبو والسلطات احمللية االتفاق عىل طريقة قياس التقدم في الويبو والسلطات احمللية االتفاق عىل طريقة قياس التقدم في الويبو والسلطات احمللية االتفاق عىل طريقة قياس التقدم في الويبو والسلطات احمللية االتفاق عىل طريقة قياس التقدم وووو        """"2222""""
    والنجاح يف النشاوالنجاح يف النشاوالنجاح يف النشاوالنجاح يف النشاطططط وينبغي لعملية مجع البيا�ت ٔان تضطلع 	لتقيمي. وينبغي لعملية مجع البيا�ت ٔان تضطلع 	لتقيمي. وينبغي لعملية مجع البيا�ت ٔان تضطلع 	لتقيمي. وينبغي لعملية مجع البيا�ت ٔان تضطلع 	لتقيمي.

  2، الفقرة 15: الصفحة املرجع

  الوضع: مسـمتر

فü خيص التحسينات اليت أدخلت عىل ٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ، تتواصل اجلهود لتعزيز ٕاطار املنظمة يف جمال 
التخطيط، مبا يف ذÆ صقل النتاجئ املرتقبة، وتعممي التمنية، ومواصÁ Qود وضع املزيانية استنادا ٕاىل النتاجئ. وسيستند 

لك مزتايد ٕاىل تقيüت ¤حتياجات القطرية يف ٕاطار ممارسات التخطيط القطرية حيث التخطيط املؤسيس لفرتة السـنتني بش
سـيكون ذÆ ممكال للردود الواردة من اSول أالعضاء عىل ¤سـتبيان اخلاص 	لرب�مج واملزيانية. وفضال عن ذÆ، سرتكز 

بدل أالنشطة والنتاجئ (مثال، عدد اجلهود عىل حتسني مؤرشات أالداء حبيث سـتعمل عىل قياس مدى حتقيق النتاجئ 
  أالشخاص املدربني). 

 اjيأما فü يتعلق جبمع وتنسـيق البيا�ت املسـتخدمة لقياس أالداء، فقد ٔاجنز معل يف هذا ¤جتاه من خالل العمل املنتظم 
  تقوم به العديد من هيئات الويبو اكللجنة ¤ستشارية املعنية 	ٕالنفاذ.

Áود اSول أالعضاء لقياس العالقة بني سـياسات ؤاطر امللكية الفكرية ووقعها عىل النتاجئ إالمنائية. ففي  كام تدمع أالمانة ٔايضا
جمال املعارف التقليدية مثال، سيمت جتميع عدد من الصكوك الوطنية وإالقلميية املتعلقة 	ملعارف التقليدية ؤاشاكل 

 الثقايف.  التعبري

        س ورصد أنشطة التعاون إالمنايئ والنفقات والنتاجئ:س ورصد أنشطة التعاون إالمنايئ والنفقات والنتاجئ:س ورصد أنشطة التعاون إالمنايئ والنفقات والنتاجئ:س ورصد أنشطة التعاون إالمنايئ والنفقات والنتاجئ:ينبغي ٕاجراء حتسينات عىل قياينبغي ٕاجراء حتسينات عىل قياينبغي ٕاجراء حتسينات عىل قياينبغي ٕاجراء حتسينات عىل قيا        ....32323232

مواصQ اجلهود من أجل حتسني تدابري تقدير مزيانية موارد املومواصQ اجلهود من أجل حتسني تدابري تقدير مزيانية موارد املومواصQ اجلهود من أجل حتسني تدابري تقدير مزيانية موارد املومواصQ اجلهود من أجل حتسني تدابري تقدير مزيانية موارد املوظظظظفني ومزيانية خالف املوارد البرشية اôصصة فني ومزيانية خالف املوارد البرشية اôصصة فني ومزيانية خالف املوارد البرشية اôصصة فني ومزيانية خالف املوارد البرشية اôصصة         أ)أ)أ)أ)((((        
    ٔالنشطة التعاون إالمنايئ، وحتسني أنظمة املعلومات لتقدير النفقات الفعلية وتتبّعها.ٔالنشطة التعاون إالمنايئ، وحتسني أنظمة املعلومات لتقدير النفقات الفعلية وتتبّعها.ٔالنشطة التعاون إالمنايئ، وحتسني أنظمة املعلومات لتقدير النفقات الفعلية وتتبّعها.ٔالنشطة التعاون إالمنايئ، وحتسني أنظمة املعلومات لتقدير النفقات الفعلية وتتبّعها.

  3لفقرة ، ا16: الصفحة املرجع

  سـمترالوضع: م 

    ، تواصل أمانة الويبو Áودها لتحسني ٕاطار التخطيط داخل املنظمة وتعزيز فعاليته ٕاىل ٔاقىص حد.31ارتباطا 	لتوصية 
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        وضع وتنفيذ ٕاطار فعال لتقيمي أنشطة الويبو ٔالغراض التمنية:وضع وتنفيذ ٕاطار فعال لتقيمي أنشطة الويبو ٔالغراض التمنية:وضع وتنفيذ ٕاطار فعال لتقيمي أنشطة الويبو ٔالغراض التمنية:وضع وتنفيذ ٕاطار فعال لتقيمي أنشطة الويبو ٔالغراض التمنية:        ....33333333

إالمنائية من أجل توفري منافع أكرب وقإالمنائية من أجل توفري منافع أكرب وقإالمنائية من أجل توفري منافع أكرب وقإالمنائية من أجل توفري منافع أكرب وقميميميمية أعىل ة أعىل ة أعىل ة أعىل وضع ٕاطار ٔاكوضع ٕاطار ٔاكوضع ٕاطار ٔاكوضع ٕاطار ٔاكرثرثرثرث    مشمشمشمشولية وانتظاما لرصد وتقيمي أنشطة الويبو ولية وانتظاما لرصد وتقيمي أنشطة الويبو ولية وانتظاما لرصد وتقيمي أنشطة الويبو ولية وانتظاما لرصد وتقيمي أنشطة الويبو         أ)أ)أ)أ)((((        
        املال:املال:املال:املال:        لقاءلقاءلقاءلقاء

اسـتخدام اسـتخدام اسـتخدام اسـتخدام مجممجممجممجموعة من املؤرشات المكية والنوعية واملرجعيات إالمنائية املفيدة واملتاحة للعموم، استنادا وعة من املؤرشات المكية والنوعية واملرجعيات إالمنائية املفيدة واملتاحة للعموم، استنادا وعة من املؤرشات المكية والنوعية واملرجعيات إالمنائية املفيدة واملتاحة للعموم، استنادا وعة من املؤرشات المكية والنوعية واملرجعيات إالمنائية املفيدة واملتاحة للعموم، استنادا         """"1111""""        
        ٕاىل املبادٕاىل املبادٕاىل املبادٕاىل املبادئئئئ واملباد واملباد واملباد واملبادئئئئ التوجهيية اليت أعدت من خالل املشاورات مع اخلرباء اSوليني؛ التوجهيية اليت أعدت من خالل املشاورات مع اخلرباء اSوليني؛ التوجهيية اليت أعدت من خالل املشاورات مع اخلرباء اSوليني؛ التوجهيية اليت أعدت من خالل املشاورات مع اخلرباء اSوليني؛

املؤرشات واملقاييس يف تقيمي ¤حتياجات عىل مسـتوى الب¶ان ومعليات التخطيط املؤرشات واملقاييس يف تقيمي ¤حتياجات عىل مسـتوى الب¶ان ومعليات التخطيط املؤرشات واملقاييس يف تقيمي ¤حتياجات عىل مسـتوى الب¶ان ومعليات التخطيط املؤرشات واملقاييس يف تقيمي ¤حتياجات عىل مسـتوى الب¶ان ومعليات التخطيط     ينبغي ٕادماجينبغي ٕادماجينبغي ٕادماجينبغي ٕادماجو و و و         """"2222""""        
        القطري (لضامن مراعاة النتاجئ والتقيمي عند صياغهتا)؛القطري (لضامن مراعاة النتاجئ والتقيمي عند صياغهتا)؛القطري (لضامن مراعاة النتاجئ والتقيمي عند صياغهتا)؛القطري (لضامن مراعاة النتاجئ والتقيمي عند صياغهتا)؛

توجد أداة �جعة لتقيمي أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية يه عبارة عن جدول يتضمن مؤرشات الويبو توجد أداة �جعة لتقيمي أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية يه عبارة عن جدول يتضمن مؤرشات الويبو توجد أداة �جعة لتقيمي أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية يه عبارة عن جدول يتضمن مؤرشات الويبو توجد أداة �جعة لتقيمي أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية يه عبارة عن جدول يتضمن مؤرشات الويبو و و و و         """"3333""""        
        ع ومسـتوت النتاجئ إالمنائية.ع ومسـتوت النتاجئ إالمنائية.ع ومسـتوت النتاجئ إالمنائية.ع ومسـتوت النتاجئ إالمنائية.لٔالداء ويتيح املقارنة مع خمتلف أنوالٔالداء ويتيح املقارنة مع خمتلف أنوالٔالداء ويتيح املقارنة مع خمتلف أنوالٔالداء ويتيح املقارنة مع خمتلف أنوا

ينبغي أن ينصب اه¹م التقيمي بشلك أكرب عىل تيسري معرفة املواضع اليت ينبغي أن ينصب اه¹م التقيمي بشلك أكرب عىل تيسري معرفة املواضع اليت ينبغي أن ينصب اه¹م التقيمي بشلك أكرب عىل تيسري معرفة املواضع اليت ينبغي أن ينصب اه¹م التقيمي بشلك أكرب عىل تيسري معرفة املواضع اليت جنجنجنجنحت فهيا أالنشطة وكيفية حت فهيا أالنشطة وكيفية حت فهيا أالنشطة وكيفية حت فهيا أالنشطة وكيفية جنجنجنجناااا&&&&ا، ا، ا، ا،         ب)ب)ب)ب)((((        
        والعناوالعناوالعناوالعنارصرصرصرص اليت تؤثر عىل مسـتوى النجاح، واملواضع اليت أحرز أو  اليت تؤثر عىل مسـتوى النجاح، واملواضع اليت أحرز أو  اليت تؤثر عىل مسـتوى النجاح، واملواضع اليت أحرز أو  اليت تؤثر عىل مسـتوى النجاح، واملواضع اليت أحرز أو ململململ حيرز فهيا التقدم، وكيفية ٕاجراء التحسينات: حيرز فهيا التقدم، وكيفية ٕاجراء التحسينات: حيرز فهيا التقدم، وكيفية ٕاجراء التحسينات: حيرز فهيا التقدم، وكيفية ٕاجراء التحسينات:

        يضيضيضيض معليات التقيمي ٕاىل اختاذ القرار بشأن أنشطة الربامج وأولوهتا يف املسـتقبل؛ معليات التقيمي ٕاىل اختاذ القرار بشأن أنشطة الربامج وأولوهتا يف املسـتقبل؛ معليات التقيمي ٕاىل اختاذ القرار بشأن أنشطة الربامج وأولوهتا يف املسـتقبل؛ معليات التقيمي ٕاىل اختاذ القرار بشأن أنشطة الربامج وأولوهتا يف املسـتقبل؛ينبغي أن تفينبغي أن تفينبغي أن تفينبغي أن تف        """"1111""""        

ينبغي أن ينبغي أن ينبغي أن ينبغي أن جتجتجتجترى معليات التقيمي عىل خمتلف مسـتوت املنظمة (عىل مسـتوى الرب�مج، وعىل رى معليات التقيمي عىل خمتلف مسـتوت املنظمة (عىل مسـتوى الرب�مج، وعىل رى معليات التقيمي عىل خمتلف مسـتوت املنظمة (عىل مسـتوى الرب�مج، وعىل رى معليات التقيمي عىل خمتلف مسـتوت املنظمة (عىل مسـتوى الرب�مج، وعىل و و و و         """"2222""""        
        مسـتوى الب¶، وعىل مسـتوى املرشوع) وفق النتاجئ املرتقبة؛مسـتوى الب¶، وعىل مسـتوى املرشوع) وفق النتاجئ املرتقبة؛مسـتوى الب¶، وعىل مسـتوى املرشوع) وفق النتاجئ املرتقبة؛مسـتوى الب¶، وعىل مسـتوى املرشوع) وفق النتاجئ املرتقبة؛

ىل التوجه حنو التمنية، والوقع إالمنايئ، وإالدارة، والكفاءة من حيث ىل التوجه حنو التمنية، والوقع إالمنايئ، وإالدارة، والكفاءة من حيث ىل التوجه حنو التمنية، والوقع إالمنايئ، وإالدارة، والكفاءة من حيث ىل التوجه حنو التمنية، والوقع إالمنايئ، وإالدارة، والكفاءة من حيث ينبغي أن تركز معليات التقيمي عينبغي أن تركز معليات التقيمي عينبغي أن تركز معليات التقيمي عينبغي أن تركز معليات التقيمي عو و و و         """"3333""""        
        التلكفة، والتنسـيق؛التلكفة، والتنسـيق؛التلكفة، والتنسـيق؛التلكفة، والتنسـيق؛

        ينبغي أن تتضمن أنواع معليات التقيمي:ينبغي أن تتضمن أنواع معليات التقيمي:ينبغي أن تتضمن أنواع معليات التقيمي:ينبغي أن تتضمن أنواع معليات التقيمي:و و و و         """"4444""""        

تقيمي داخيل داخل الرب�مج لتشجيع التعمل وحتسني أالنشطة، ورفع التقارير اjاتية عىل تقيمي داخيل داخل الرب�مج لتشجيع التعمل وحتسني أالنشطة، ورفع التقارير اjاتية عىل تقيمي داخيل داخل الرب�مج لتشجيع التعمل وحتسني أالنشطة، ورفع التقارير اjاتية عىل تقيمي داخيل داخل الرب�مج لتشجيع التعمل وحتسني أالنشطة، ورفع التقارير اjاتية عىل         ))))1111((((        
        مسـتوى املنظمة حول أداء الرب�مج؛مسـتوى املنظمة حول أداء الرب�مج؛مسـتوى املنظمة حول أداء الرب�مج؛مسـتوى املنظمة حول أداء الرب�مج؛

يمي داخيل مسـتقل عىل مسـتوى الب¶ والرب�مج والقطاع واملرشوع يقوم به مويمي داخيل مسـتقل عىل مسـتوى الب¶ والرب�مج والقطاع واملرشوع يقوم به مويمي داخيل مسـتقل عىل مسـتوى الب¶ والرب�مج والقطاع واملرشوع يقوم به مويمي داخيل مسـتقل عىل مسـتوى الب¶ والرب�مج والقطاع واملرشوع يقوم به موظظظظفو الويبو فو الويبو فو الويبو فو الويبو تق تق تق تق و و و و         ))))2222((((        
        املسـتقلون أو شعبة التدقيق اSاخيل والرقابة إالدارية؛املسـتقلون أو شعبة التدقيق اSاخيل والرقابة إالدارية؛املسـتقلون أو شعبة التدقيق اSاخيل والرقابة إالدارية؛املسـتقلون أو شعبة التدقيق اSاخيل والرقابة إالدارية؛

        تقيüت مشرتكة داخلية/خارجية؛تقيüت مشرتكة داخلية/خارجية؛تقيüت مشرتكة داخلية/خارجية؛تقيüت مشرتكة داخلية/خارجية؛و و و و         ))))3333((((        

    تقيüت خارجية مسـتقQ؛تقيüت خارجية مسـتقQ؛تقيüت خارجية مسـتقQ؛تقيüت خارجية مسـتقQ؛و و و و         ))))4444((((        

املتغري حول إالدارة القامئة عىل النتاجئ أو املتغري حول إالدارة القامئة عىل النتاجئ أو املتغري حول إالدارة القامئة عىل النتاجئ أو املتغري حول إالدارة القامئة عىل النتاجئ أو ينبغي أن تسعينبغي أن تسعينبغي أن تسعينبغي أن تسعىىىى لك التقيüت ٕاىل اسـتخدام ٕاطار الويبو  لك التقيüت ٕاىل اسـتخدام ٕاطار الويبو  لك التقيüت ٕاىل اسـتخدام ٕاطار الويبو  لك التقيüت ٕاىل اسـتخدام ٕاطار الويبو         ج)ج)ج)ج)((((        
        ٕاليه:ٕاليه:ٕاليه:ٕاليه:        ¤ستناد¤ستناد¤ستناد¤ستناد

        ينبغي أن تتضمن تقارير أداء الرب�مج نتاجئ التقيüت؛ينبغي أن تتضمن تقارير أداء الرب�مج نتاجئ التقيüت؛ينبغي أن تتضمن تقارير أداء الرب�مج نتاجئ التقيüت؛ينبغي أن تتضمن تقارير أداء الرب�مج نتاجئ التقيüت؛        """"1111""""        

ينبغي حتسني تقارير أداء الرب�مج لضامن ترمجة التقدم يف حتديد النتاجئ املرتقبة وأالهداف ومؤرشات ينبغي حتسني تقارير أداء الرب�مج لضامن ترمجة التقدم يف حتديد النتاجئ املرتقبة وأالهداف ومؤرشات ينبغي حتسني تقارير أداء الرب�مج لضامن ترمجة التقدم يف حتديد النتاجئ املرتقبة وأالهداف ومؤرشات ينبغي حتسني تقارير أداء الرب�مج لضامن ترمجة التقدم يف حتديد النتاجئ املرتقبة وأالهداف ومؤرشات و و و و         """"2222""""        
        وٕاعداد التقارير. وٕاعداد التقارير. وٕاعداد التقارير. وٕاعداد التقارير. أالداء ٕاىل معليات أالداء ٕاىل معليات أالداء ٕاىل معليات أالداء ٕاىل معليات حمحمحمحمسـنة للرصد والتقيمي سـنة للرصد والتقيمي سـنة للرصد والتقيمي سـنة للرصد والتقيمي 
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        ينبغي اعتبار ينبغي اعتبار ينبغي اعتبار ينبغي اعتبار جتجتجتجتربة واسـتعراض ٕاطار تقيمي أالنشطة القطرية أولوية مؤسسـية:ربة واسـتعراض ٕاطار تقيمي أالنشطة القطرية أولوية مؤسسـية:ربة واسـتعراض ٕاطار تقيمي أالنشطة القطرية أولوية مؤسسـية:ربة واسـتعراض ٕاطار تقيمي أالنشطة القطرية أولوية مؤسسـية:        د)د)د)د)((((        

ينبغي أن يستند ٕاطار التقيمي القطري ٕاىل املوارد املسـتخدمة يف ٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ، ينبغي أن يستند ٕاطار التقيمي القطري ٕاىل املوارد املسـتخدمة يف ٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ، ينبغي أن يستند ٕاطار التقيمي القطري ٕاىل املوارد املسـتخدمة يف ٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ، ينبغي أن يستند ٕاطار التقيمي القطري ٕاىل املوارد املسـتخدمة يف ٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ،         """"1111""""        
        اليت ينجزها كبري ¤قتصاديني؛اليت ينجزها كبري ¤قتصاديني؛اليت ينجزها كبري ¤قتصاديني؛اليت ينجزها كبري ¤قتصاديني؛واسرتاتيجيات امللكية الفكرية والتمنية، والتخطيط القطري، والبحوواسرتاتيجيات امللكية الفكرية والتمنية، والتخطيط القطري، والبحوواسرتاتيجيات امللكية الفكرية والتمنية، والتخطيط القطري، والبحوواسرتاتيجيات امللكية الفكرية والتمنية، والتخطيط القطري، والبحوثثثث    

ينبغي أن تتوىل ينبغي أن تتوىل ينبغي أن تتوىل ينبغي أن تتوىل مجممجممجممجموعة خارجية مكونة من خرباء داخليني وخارجيني يف التقيمي وامللكية الفكرية وعة خارجية مكونة من خرباء داخليني وخارجيني يف التقيمي وامللكية الفكرية وعة خارجية مكونة من خرباء داخليني وخارجيني يف التقيمي وامللكية الفكرية وعة خارجية مكونة من خرباء داخليني وخارجيني يف التقيمي وامللكية الفكرية و و و و         """"2222""""        
        والتمنية اسـتعراض إالطار الهنايئ واSراسات التجريبية القطرية؛والتمنية اسـتعراض إالطار الهنايئ واSراسات التجريبية القطرية؛والتمنية اسـتعراض إالطار الهنايئ واSراسات التجريبية القطرية؛والتمنية اسـتعراض إالطار الهنايئ واSراسات التجريبية القطرية؛

    ينبغي ٕاÍحة ٕاطار تقيمي جدول أعامل التمنية ليعلق عليه اينبغي ٕاÍحة ٕاطار تقيمي جدول أعامل التمنية ليعلق عليه اينبغي ٕاÍحة ٕاطار تقيمي جدول أعامل التمنية ليعلق عليه اينبغي ٕاÍحة ٕاطار تقيمي جدول أعامل التمنية ليعلق عليه امجلمجلمجلمجلهور.هور.هور.هور.و و و و         """"3333""""        

  4، الفقرة 18و 17و 16: الصفحات رجعامل

  الوضع: مسـمتر

املذكورتني ٔاعاله، تواصل ٔامانة الويبو Áودها لتحسني ٕاطار التخطيط داخل املنظمة وتعزيز  32و 31ارتباطا 	لتوصيتني 
ٔاجل قياس وقعها فعاليته ٕاىل ٔاقىص حد. ففي املاكتب إالقلميية مثال، تسـتخدم ٔادوات التقيمي والردود 	لنسـبة لٔالنشطة من 

وختطيط التحسينات اليت يتعني ٕاجراؤها عىل تصممي أالنشطة املسـتقبلية. وتتوىل شعبة التدقيق اSاخيل والرقابة إالدارية 
ٕاجناز التقيüت القطرية عىل ٔاساس انتقايئ. كام ُجتري برامج أخرى عىل مسـتوت خمتلفة يف ٔامانة الويبو تقيüت وفق النتاجئ 

تسـتخدم هذه الربامج مبا فهيا شعبة ٕاذاكء ¤حرتام للملكية الفكرية مثال عددا من أالدوات مثل التقارير الفصلية عن املرتقبة. و 
    إالدارة وتقارير أداء الرب�مج والتقيمي اjي جتريه شعبة التدقيق اSاخيل والرقابة إالدارية لتعزيز الوجاهة والفعالية.

        سـتوى ¤سرتاتيجي ملشاريع اللجنة املعنية 	لتمنية وامللكية الفكرية: سـتوى ¤سرتاتيجي ملشاريع اللجنة املعنية 	لتمنية وامللكية الفكرية: سـتوى ¤سرتاتيجي ملشاريع اللجنة املعنية 	لتمنية وامللكية الفكرية: سـتوى ¤سرتاتيجي ملشاريع اللجنة املعنية 	لتمنية وامللكية الفكرية: اختاذ القرار والتخطيط عىل امل اختاذ القرار والتخطيط عىل امل اختاذ القرار والتخطيط عىل امل اختاذ القرار والتخطيط عىل امل         ....34343434

ة الفكرية وٕاماكنية متديدها ة الفكرية وٕاماكنية متديدها ة الفكرية وٕاماكنية متديدها ة الفكرية وٕاماكنية متديدها ضامن إالدماج اجليد لعملية اسـتعراض املشاريع القامئة للجنة املعنية 	لتمنية وامللكيضامن إالدماج اجليد لعملية اسـتعراض املشاريع القامئة للجنة املعنية 	لتمنية وامللكيضامن إالدماج اجليد لعملية اسـتعراض املشاريع القامئة للجنة املعنية 	لتمنية وامللكيضامن إالدماج اجليد لعملية اسـتعراض املشاريع القامئة للجنة املعنية 	لتمنية وامللكي        أ)أ)أ)أ)((((        
التخطيط ¤سرتاتيجي عىل مسـتوى املنظمة التخطيط ¤سرتاتيجي عىل مسـتوى املنظمة التخطيط ¤سرتاتيجي عىل مسـتوى املنظمة التخطيط ¤سرتاتيجي عىل مسـتوى املنظمة تعمتعمتعمتعمميميميميها يف معليات ٕاعداد الرب�مج واملزيانية يف املسـتقبل، ومتاشـهيا مع ها يف معليات ٕاعداد الرب�مج واملزيانية يف املسـتقبل، ومتاشـهيا مع ها يف معليات ٕاعداد الرب�مج واملزيانية يف املسـتقبل، ومتاشـهيا مع ها يف معليات ٕاعداد الرب�مج واملزيانية يف املسـتقبل، ومتاشـهيا مع و و و و 

        والربامج والب¶ان:والربامج والب¶ان:والربامج والب¶ان:والربامج والب¶ان:

توضيح أدوار اSول أالعضاء والويبو يف صياغة مشاريع اللجنة املعنية 	لتمنية وامللكية الفكرية ومعلية توضيح أدوار اSول أالعضاء والويبو يف صياغة مشاريع اللجنة املعنية 	لتمنية وامللكية الفكرية ومعلية توضيح أدوار اSول أالعضاء والويبو يف صياغة مشاريع اللجنة املعنية 	لتمنية وامللكية الفكرية ومعلية توضيح أدوار اSول أالعضاء والويبو يف صياغة مشاريع اللجنة املعنية 	لتمنية وامللكية الفكرية ومعلية         """"1111""""        
        حتديد الب¶ان املسـتفيدة وأالولوت.حتديد الب¶ان املسـتفيدة وأالولوت.حتديد الب¶ان املسـتفيدة وأالولوت.حتديد الب¶ان املسـتفيدة وأالولوت.

)، ينبغي أال ختضع مشاريع )، ينبغي أال ختضع مشاريع )، ينبغي أال ختضع مشاريع )، ينبغي أال ختضع مشاريع 2013201320132013    - - - -     2012201220122012ة (ة (ة (ة (يف انتظار اسـتعراض آلية التنسـيق وتنفيذ جدول أعامل التمنييف انتظار اسـتعراض آلية التنسـيق وتنفيذ جدول أعامل التمنييف انتظار اسـتعراض آلية التنسـيق وتنفيذ جدول أعامل التمنييف انتظار اسـتعراض آلية التنسـيق وتنفيذ جدول أعامل التمني        ب)ب)ب)ب)((((        
اللجنة املعنية 	لتمنية وامللكية الفكرية للمتديد التلقايئ دون ٕاجراء تقيüت عقب ¤سـتكامل، وخاصة 	لنسـبة اللجنة املعنية 	لتمنية وامللكية الفكرية للمتديد التلقايئ دون ٕاجراء تقيüت عقب ¤سـتكامل، وخاصة 	لنسـبة اللجنة املعنية 	لتمنية وامللكية الفكرية للمتديد التلقايئ دون ٕاجراء تقيüت عقب ¤سـتكامل، وخاصة 	لنسـبة اللجنة املعنية 	لتمنية وامللكية الفكرية للمتديد التلقايئ دون ٕاجراء تقيüت عقب ¤سـتكامل، وخاصة 	لنسـبة 

        للمشاريع الرائدة واملشاريع الرامية ٕاىل للمشاريع الرائدة واملشاريع الرامية ٕاىل للمشاريع الرائدة واملشاريع الرامية ٕاىل للمشاريع الرائدة واملشاريع الرامية ٕاىل جتجتجتجتريب املهنجيات:ريب املهنجيات:ريب املهنجيات:ريب املهنجيات:

لعليا ضامن تعممي املشاريع النالعليا ضامن تعممي املشاريع النالعليا ضامن تعممي املشاريع النالعليا ضامن تعممي املشاريع الناحجحجحجحجة للجنة املعنية ة للجنة املعنية ة للجنة املعنية ة للجنة املعنية عقب ٕاجراء التقيüت، ينبغي ل¶ول أالعضاء وإالدارة اعقب ٕاجراء التقيüت، ينبغي ل¶ول أالعضاء وإالدارة اعقب ٕاجراء التقيüت، ينبغي ل¶ول أالعضاء وإالدارة اعقب ٕاجراء التقيüت، ينبغي ل¶ول أالعضاء وإالدارة ا        """"1111""""        
	لتمنية وامللكية الفكرية (يف احلاالت اليت ت¹ىش فهيا مع أالهداف ¤سرتاتيجية والقدرات املؤسسـية ومصا	لتمنية وامللكية الفكرية (يف احلاالت اليت ت¹ىش فهيا مع أالهداف ¤سرتاتيجية والقدرات املؤسسـية ومصا	لتمنية وامللكية الفكرية (يف احلاالت اليت ت¹ىش فهيا مع أالهداف ¤سرتاتيجية والقدرات املؤسسـية ومصا	لتمنية وامللكية الفكرية (يف احلاالت اليت ت¹ىش فهيا مع أالهداف ¤سرتاتيجية والقدرات املؤسسـية ومصاحلحلحلحل    

    أالعضاء) يف وضع برامج املنظمة اخلاصة 	لتعاون إالمنايئ.أالعضاء) يف وضع برامج املنظمة اخلاصة 	لتعاون إالمنايئ.أالعضاء) يف وضع برامج املنظمة اخلاصة 	لتعاون إالمنايئ.أالعضاء) يف وضع برامج املنظمة اخلاصة 	لتعاون إالمنايئ.

  5، الفقرة 18: الصفحة املرجع

  الوضع: مسـمتر ؤاجنز
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عىل ٕادماج صياغة مشاريع جدول ٔاعامل  2007لت أمانة الويبو بشلك مزتايد منذ اع¹د جدول ٔاعامل التمنية يف سـنة مع
التمنية واملوافقة علهيا وٕادارهتا يف معل املنظمة. وقد حظيت معلية ٕادماج مشاريع جدول ٔاعامل التمنية يف معليات ٕاعداد مزيانية 

  .2010 سبمترب املنظمة مبوافقة اSول أالعضاء يف

.úويالحظ عدم وجود ٔاي متديد تلقايئ ٔالي مرشوع من مشاريع جدول ٔاعامل التمنية دون ٔان خيضع للتقيمي بعد اسـتكام  

نادا وكام ثبت من تقارير ٔاداء الرب�مج ووثيقة الرب�مج واملزيانية وتقرير املدير العام للجنة املعنية 	لتمنية وامللكية الفكرية، واست 
توصيات املقدمة يف معليات التقيمي الرمسية وغري الرمسية، جيري العمل عىل تعممي العنارص الناحجة يف مشاريع جدول ٕاىل ال 

    أعامل التمنية بشلك تدرجيي عىل ٔانشطة املنظمة.

        حتسني الشفافية وإالبالغ والتواصل بشأن أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية:حتسني الشفافية وإالبالغ والتواصل بشأن أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية:حتسني الشفافية وإالبالغ والتواصل بشأن أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية:حتسني الشفافية وإالبالغ والتواصل بشأن أنشطة التعاون ٔالغراض التمنية:        ....33335555

التمنية أن تبلالتمنية أن تبلالتمنية أن تبلالتمنية أن تبلغغغغ بشلك ٔاك بشلك ٔاك بشلك ٔاك بشلك ٔاكرثرثرثرث فعالية ٕاىل اSول أالعضاء ؤا فعالية ٕاىل اSول أالعضاء ؤا فعالية ٕاىل اSول أالعضاء ؤا فعالية ٕاىل اSول أالعضاء ؤاحصحصحصحصاب املصلحة اب املصلحة اب املصلحة اب املصلحة     ينبغي ٔالنشطة التعاون ٔالغراضينبغي ٔالنشطة التعاون ٔالغراضينبغي ٔالنشطة التعاون ٔالغراضينبغي ٔالنشطة التعاون ٔالغراض        أ)أ)أ)أ)((((        
        الرئيسـيني واملوالرئيسـيني واملوالرئيسـيني واملوالرئيسـيني واملوظظظظفني واملاحنني ومقدفني واملاحنني ومقدفني واملاحنني ومقدفني واملاحنني ومقديميميميم اخلدمات العاملني يف هذا اñال؛ اخلدمات العاملني يف هذا اñال؛ اخلدمات العاملني يف هذا اñال؛ اخلدمات العاملني يف هذا اñال؛

ينبغي أن يتيح نظام ختطيط املوارد املؤسسـية فرصا لرصد منتظم ٔالنشطة التعاون ٔالغراض التمنية يف ينبغي أن يتيح نظام ختطيط املوارد املؤسسـية فرصا لرصد منتظم ٔالنشطة التعاون ٔالغراض التمنية يف ينبغي أن يتيح نظام ختطيط املوارد املؤسسـية فرصا لرصد منتظم ٔالنشطة التعاون ٔالغراض التمنية يف ينبغي أن يتيح نظام ختطيط املوارد املؤسسـية فرصا لرصد منتظم ٔالنشطة التعاون ٔالغراض التمنية يف         """"2222""""        
        	لرب�مج.	لرب�مج.	لرب�مج.	لرب�مج.خطط العمل اخلاصة خطط العمل اخلاصة خطط العمل اخلاصة خطط العمل اخلاصة 

(ينبغي ل¶ول االٔعضاء) توضيح/توسـيع نطاق توصية جدول أعامل التمنية املتعلقة هبدف/طبيعة قاعدة بيا�ت (ينبغي ل¶ول االٔعضاء) توضيح/توسـيع نطاق توصية جدول أعامل التمنية املتعلقة هبدف/طبيعة قاعدة بيا�ت (ينبغي ل¶ول االٔعضاء) توضيح/توسـيع نطاق توصية جدول أعامل التمنية املتعلقة هبدف/طبيعة قاعدة بيا�ت (ينبغي ل¶ول االٔعضاء) توضيح/توسـيع نطاق توصية جدول أعامل التمنية املتعلقة هبدف/طبيعة قاعدة بيا�ت         ب)ب)ب)ب)((((        
        الويبو للمساعدة التقنية حالويبو للمساعدة التقنية حالويبو للمساعدة التقنية حالويبو للمساعدة التقنية حىتىتىتىت تمتكن قاعدة البيا�ت من: تمتكن قاعدة البيا�ت من: تمتكن قاعدة البيا�ت من: تمتكن قاعدة البيا�ت من:

        العمل العمل العمل العمل ̂̂̂^ٔداة لالسـتعراض النقدي ٔالنشطة التعاون ٔالغراض التمنية بشأن الوجاهة والفعالية؛ٔداة لالسـتعراض النقدي ٔالنشطة التعاون ٔالغراض التمنية بشأن الوجاهة والفعالية؛ٔداة لالسـتعراض النقدي ٔالنشطة التعاون ٔالغراض التمنية بشأن الوجاهة والفعالية؛ٔداة لالسـتعراض النقدي ٔالنشطة التعاون ٔالغراض التمنية بشأن الوجاهة والفعالية؛        """"1111""""        

        ٕاÍحة التقيمي املنظم لتنفيذ التوصية االٔوىل من جدول أعامل التمنية حول التوجه حنو التمنية؛ٕاÍحة التقيمي املنظم لتنفيذ التوصية االٔوىل من جدول أعامل التمنية حول التوجه حنو التمنية؛ٕاÍحة التقيمي املنظم لتنفيذ التوصية االٔوىل من جدول أعامل التمنية حول التوجه حنو التمنية؛ٕاÍحة التقيمي املنظم لتنفيذ التوصية االٔوىل من جدول أعامل التمنية حول التوجه حنو التمنية؛و و و و         """"2222""""        

        سـü من خالل املسـتفيدين واملاحنني احملمتلني.سـü من خالل املسـتفيدين واملاحنني احملمتلني.سـü من خالل املسـتفيدين واملاحنني احملمتلني.سـü من خالل املسـتفيدين واملاحنني احملمتلني.    تيسري املقارنة بني أالنشطة عند العرض والتيسري املقارنة بني أالنشطة عند العرض والتيسري املقارنة بني أالنشطة عند العرض والتيسري املقارنة بني أالنشطة عند العرض والو و و و         """"3333""""        

        ينبغي ٕاعادة تصممي قاعدة بيا�ت املساعدة التقنية من أجل:ينبغي ٕاعادة تصممي قاعدة بيا�ت املساعدة التقنية من أجل:ينبغي ٕاعادة تصممي قاعدة بيا�ت املساعدة التقنية من أجل:ينبغي ٕاعادة تصممي قاعدة بيا�ت املساعدة التقنية من أجل:        ج)ج)ج)ج)((((        

البحث عىل املسـتوى اSاخيل والعام عن أالنشطة وفق الرب�مج واملنطقة والب¶ والنتاجئ املرتقبة البحث عىل املسـتوى اSاخيل والعام عن أالنشطة وفق الرب�مج واملنطقة والب¶ والنتاجئ املرتقبة البحث عىل املسـتوى اSاخيل والعام عن أالنشطة وفق الرب�مج واملنطقة والب¶ والنتاجئ املرتقبة البحث عىل املسـتوى اSاخيل والعام عن أالنشطة وفق الرب�مج واملنطقة والب¶ والنتاجئ املرتقبة     تيسريتيسريتيسريتيسري        """"1111""""        
ونوع أالنشطة وإالطار الزمونوع أالنشطة وإالطار الزمونوع أالنشطة وإالطار الزمونوع أالنشطة وإالطار الزمينينينين وفئات املسـتفيدين وطرق التنفيذ، مع ما يرتبط هبا من معلومات عن ختصيص  وفئات املسـتفيدين وطرق التنفيذ، مع ما يرتبط هبا من معلومات عن ختصيص  وفئات املسـتفيدين وطرق التنفيذ، مع ما يرتبط هبا من معلومات عن ختصيص  وفئات املسـتفيدين وطرق التنفيذ، مع ما يرتبط هبا من معلومات عن ختصيص 

        املوارد والنفقات؛املوارد والنفقات؛املوارد والنفقات؛املوارد والنفقات؛

        رجية لٔالنشطة يف نسق ميرجية لٔالنشطة يف نسق ميرجية لٔالنشطة يف نسق ميرجية لٔالنشطة يف نسق ميرسرسرسرس وقابل للبحث؛ وقابل للبحث؛ وقابل للبحث؛ وقابل للبحث؛ٕاÍحة نتاجئ التقيüت املسـتقQ اSاخلية واخلإاÍحة نتاجئ التقيüت املسـتقQ اSاخلية واخلإاÍحة نتاجئ التقيüت املسـتقQ اSاخلية واخلإاÍحة نتاجئ التقيüت املسـتقQ اSاخلية واخلاو و و و         """"2222""""        

        مراعاة إالطار العام لٕالدارة القامئة عىل النتاجئ ومعلية ٕاعداد التقرير عن أداء الرب�مج. مراعاة إالطار العام لٕالدارة القامئة عىل النتاجئ ومعلية ٕاعداد التقرير عن أداء الرب�مج. مراعاة إالطار العام لٕالدارة القامئة عىل النتاجئ ومعلية ٕاعداد التقرير عن أداء الرب�مج. مراعاة إالطار العام لٕالدارة القامئة عىل النتاجئ ومعلية ٕاعداد التقرير عن أداء الرب�مج. و و و و         """"3333""""        

        ضامن حتديث منتظم ودوري حملتوى قاعدة بيا�ت املساعدة التقنية من مجيع الربامج.ضامن حتديث منتظم ودوري حملتوى قاعدة بيا�ت املساعدة التقنية من مجيع الربامج.ضامن حتديث منتظم ودوري حملتوى قاعدة بيا�ت املساعدة التقنية من مجيع الربامج.ضامن حتديث منتظم ودوري حملتوى قاعدة بيا�ت املساعدة التقنية من مجيع الربامج.    ينبغيينبغيينبغيينبغي        د)د)د)د)((((        

حصحصحصحصاب املصلحة واملسـتفيدين اب املصلحة واملسـتفيدين اب املصلحة واملسـتفيدين اب املصلحة واملسـتفيدين ينبغي حتديث موقع الويبو إاللكرت ينبغي حتديث موقع الويبو إاللكرت ينبغي حتديث موقع الويبو إاللكرت ينبغي حتديث موقع الويبو إاللكرت         ه)ه)ه)ه)((((         ووووينينينين ليكون ٔاداة أك ليكون ٔاداة أك ليكون ٔاداة أك ليكون ٔاداة أكرثرثرثرث فعالية يف التواصل مع أ فعالية يف التواصل مع أ فعالية يف التواصل مع أ فعالية يف التواصل مع أ
        واملاحنني حول أنشطة التعاون إالمنايئ:واملاحنني حول أنشطة التعاون إالمنايئ:واملاحنني حول أنشطة التعاون إالمنايئ:واملاحنني حول أنشطة التعاون إالمنايئ:

    ثثثث وإالحصاءات والبحث فهيا. وإالحصاءات والبحث فهيا. وإالحصاءات والبحث فهيا. وإالحصاءات والبحث فهيا.ينبغي اختاذ ٕاجراءات فورية لتحسني سهو¡ النفاذ ٕاىل املعلومات وأالحباينبغي اختاذ ٕاجراءات فورية لتحسني سهو¡ النفاذ ٕاىل املعلومات وأالحباينبغي اختاذ ٕاجراءات فورية لتحسني سهو¡ النفاذ ٕاىل املعلومات وأالحباينبغي اختاذ ٕاجراءات فورية لتحسني سهو¡ النفاذ ٕاىل املعلومات وأالحبا        """"1111""""        
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  6، الفقرة 19و 18: الصفحتان املرجع

  و	نتظار ¤سـتكامل الوضع: مسـمتر

هتدف اسرتاتيجية ٔامانة الويبو لالتصاالت ٕاىل حتقيق ٔاقىص قدر من الشفافية يف ٔانشطة املنظمة، مبا يف ذÆ ٔانشطة التعاون 
إالمنايئ. وٕاذا اكنت بعض أالنشطة من قبيل ٕاسداء املشورة الترشيعية تتطلب من حيث طبيعهتا الرسية بني الويبو والب¶ 

لغالبية العظمى من أنشطة املساعدة التقنية اليت تضطلع هبا الويبو ختطط 	لتعاون مع اSول أالعضاء وتبلغ ل¶ول املعين، فٕان ا
أالعضاء وجممتع امللكية الفكرية املوسع بشلك تفصييل. وتُسـتخدم آليات متنوعة لتحقيق هذه الشفافية، مبا يف ذÆ الرسائل 

للقاءات إالعالمية، والبالغات الصحفية، ونرش وCئق الويبو سواء 	عتبارها وCئق إالخبارية وموقع الويبو إاللكرتوين، وا
  رمسية من خالل خمتلف هيئات الويبو أو 	عتبارها منشورات خمصصة.

وعىل املسـتوى ¤سرتاتيجي، تساعد قدرات التخطيط للموارد املؤسسـية وتقارير أداء الرب�مج الوسائل عىل حتقيق ٔاكرب 
فافية يف ٔانشطة الويبو. أما عىل املسـتوى العميل، فيبلغ عن ٔانشطة التعاون ٔالغراض التمنية من خالل حوار قدر من الش

وتشاور منتظمني بني أالمانة واSول أالعضاء. وتتناول قاعدة بيا�ت املساعدة التقنية ٕاىل حد ما ¤حتياجات اليت حددهتا 
  هذه التوصية.

يف ٕاجراء تغيري شامل عىل  2012 وانسجاما مع التوصية، فقد رشعت أالمانة يف سـنة وفü خيص موقع الويبو إاللكرتوين
. 2013حمتوى املوقع وبنية املعلومات والتصممي حيث يُتوقع ٕاطالق املوقع إاللكرتوين اجلديد خالل الفصل الثالث من سـنة 

ض بشأن ٔاحصاب املصلحة ومسـتخديم ويستند تنفيذ مرشوع التحسني اjي ميتد عىل ثالث مراحل ٕاىل البحث املسـتفي
والتشاور اSاخيل عىل مسـتوى املنظمة، وتوظيف خرباء خارجيني ميلكون جتربة مسـتخديم إالنرتنت، وبنية  شـبكة إالنرتنت

  املعلومات واخلربة يف تصممي املواقع إاللكرتونية. 

لتوزيع املناسب للموارد البرشية وتقامس املسؤوليات وتواصل شعبتا الويبو املعنيتان 	التصاالت وتكنولوجيا املعلومات تأمني ا
  من ٔاجل ضامن صيانة وحتديث موقع الويبو إاللكرتوين اجلديد بأكرب قدر ممكن من الفعالية.

وهيدف لك بر�مج يف الويبو ٕاىل ضامن ٔاكرب قدر ممكن من الشفافية والنفاذ ٕاىل املعلومات املتعلقة بأنشطته بلغات معل 
ياسة اللغات يف الويبو. و	لنسـبة لبعض جماالت الويبو، تعد ٕاÍحة املعلومات لطائفة واسعة من ٔاحصاب املنظمة ووفق سـ 

املصلحة ٔامرا حيو لالضطالع 	ملهام املنوطة هبم. فشعبة الشؤون ¤قتصادية وإالحصاءات مثال تسعى بشلك متواصل ٕاىل 
مركز بيا�ت  2012لفكرية. ولهذا الغرض، ٔاحدثت الشعبة يف سـنة حتسني سهو¡ النفاذ ٕاىل ٕاحصاءات الويبو بشأن امللكية ا

    ٕاحصاءات امللكية الفكرية اjي يتيح النفاذ ٕاىل طائفة واسعة من إالحصاءات وفقا لالحتياجات.

    واخلرباء ¤ستشاريني: واخلرباء ¤ستشاريني: واخلرباء ¤ستشاريني: واخلرباء ¤ستشاريني:     املواملواملواملوظظظظفنيفنيفنيفني    منمنمنمنحتسني ٕادماج التوجه إالمنايئ يف جمال ٕادارة املوارد البرشية حتسني ٕادماج التوجه إالمنايئ يف جمال ٕادارة املوارد البرشية حتسني ٕادماج التوجه إالمنايئ يف جمال ٕادارة املوارد البرشية حتسني ٕادماج التوجه إالمنايئ يف جمال ٕادارة املوارد البرشية  ....36363636

ليل للثغرات املتعلقة ليل للثغرات املتعلقة ليل للثغرات املتعلقة ليل للثغرات املتعلقة مبمبمبمبهارات املوهارات املوهارات املوهارات املوظظظظفني وكفاءاهتم ٕالدرافني وكفاءاهتم ٕالدرافني وكفاءاهتم ٕالدرافني وكفاءاهتم ٕالدراكككك املواطن اليت تنقص فهيا اخلربة الالزمة  املواطن اليت تنقص فهيا اخلربة الالزمة  املواطن اليت تنقص فهيا اخلربة الالزمة  املواطن اليت تنقص فهيا اخلربة الالزمة ينبغي ٕاجراء حت ينبغي ٕاجراء حت ينبغي ٕاجراء حت ينبغي ٕاجراء حت         ))))(أ (أ (أ (أ 
    لتحسني توّجه أالنشطة للتعاون إالمنايئ ووقعها وٕادارهتا. لتحسني توّجه أالنشطة للتعاون إالمنايئ ووقعها وٕادارهتا. لتحسني توّجه أالنشطة للتعاون إالمنايئ ووقعها وٕادارهتا. لتحسني توّجه أالنشطة للتعاون إالمنايئ ووقعها وٕادارهتا. 

يكيكيكيك            (ب)(ب)(ب)(ب) ينبغي اسـتغالل ٕاجراءات التعيني ونظام ٕادارة أالداء وتطوير املوينبغي اسـتغالل ٕاجراءات التعيني ونظام ٕادارة أالداء وتطوير املوينبغي اسـتغالل ٕاجراءات التعيني ونظام ٕادارة أالداء وتطوير املوينبغي اسـتغالل ٕاجراءات التعيني ونظام ٕادارة أالداء وتطوير املوظظظظفني لتكييف ٕادارة املوارد البرشية لفني لتكييف ٕادارة املوارد البرشية لفني لتكييف ٕادارة املوارد البرشية لفني لتكييف ٕادارة املوارد البرشية ل
    ق مع أهداف التمنية: ق مع أهداف التمنية: ق مع أهداف التمنية: ق مع أهداف التمنية: تتوافتتوافتتوافتتواف

    ينبغي مراعاة جدول أعامل التمنية يف ٕاجراءات التوينبغي مراعاة جدول أعامل التمنية يف ٕاجراءات التوينبغي مراعاة جدول أعامل التمنية يف ٕاجراءات التوينبغي مراعاة جدول أعامل التمنية يف ٕاجراءات التوظظظظيف، يف، يف، يف، مبمبمبمبا يف ذÆ ٕاعال�ت التوا يف ذÆ ٕاعال�ت التوا يف ذÆ ٕاعال�ت التوا يف ذÆ ٕاعال�ت التوظظظظيف؛ يف؛ يف؛ يف؛         """"1111""""
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ينبغي أن يسـهتدف التوينبغي أن يسـهتدف التوينبغي أن يسـهتدف التوينبغي أن يسـهتدف التوظظظظيف مريف مريف مريف مرحشحشحشحشني خرباء يف جماالت غري جماالت امللكية الفكرية التقليدية (خرباء ني خرباء يف جماالت غري جماالت امللكية الفكرية التقليدية (خرباء ني خرباء يف جماالت غري جماالت امللكية الفكرية التقليدية (خرباء ني خرباء يف جماالت غري جماالت امللكية الفكرية التقليدية (خرباء و و و و         """"2222""""
يف التمنية ¤قتصادية وتطوير أالعامل والسـياسة وجماالت القانون والصحة والزراعة، ٕاخل، اليت ال تتعلق يف التمنية ¤قتصادية وتطوير أالعامل والسـياسة وجماالت القانون والصحة والزراعة، ٕاخل، اليت ال تتعلق يف التمنية ¤قتصادية وتطوير أالعامل والسـياسة وجماالت القانون والصحة والزراعة، ٕاخل، اليت ال تتعلق يف التمنية ¤قتصادية وتطوير أالعامل والسـياسة وجماالت القانون والصحة والزراعة، ٕاخل، اليت ال تتعلق 

    	مللكية الفكرية)؛ 	مللكية الفكرية)؛ 	مللكية الفكرية)؛ 	مللكية الفكرية)؛ 

املواملواملواملوظظظظفني لزدة حتفزي املوفني لزدة حتفزي املوفني لزدة حتفزي املوفني لزدة حتفزي املوظظظظفني من أجل تعزيز توجه فني من أجل تعزيز توجه فني من أجل تعزيز توجه فني من أجل تعزيز توجه ينبغي ¤سـتعانة بنظام ٕادارة أالداء وتطوير ينبغي ¤سـتعانة بنظام ٕادارة أالداء وتطوير ينبغي ¤سـتعانة بنظام ٕادارة أالداء وتطوير ينبغي ¤سـتعانة بنظام ٕادارة أالداء وتطوير و و و و         """"3333""""
    أالنشطة للتعاون إالمنايئ ووقعها وكفاءهتا؛ أالنشطة للتعاون إالمنايئ ووقعها وكفاءهتا؛ أالنشطة للتعاون إالمنايئ ووقعها وكفاءهتا؛ أالنشطة للتعاون إالمنايئ ووقعها وكفاءهتا؛ 

ينبغي أن تكون التعلüت للموينبغي أن تكون التعلüت للموينبغي أن تكون التعلüت للموينبغي أن تكون التعلüت للموظظظظفني/اخلرباء ¤ستشاريني فü يتعلق فني/اخلرباء ¤ستشاريني فü يتعلق فني/اخلرباء ¤ستشاريني فü يتعلق فني/اخلرباء ¤ستشاريني فü يتعلق مبمبمبمببادبادبادبادئئئئ جدول أعامل التمنية أك جدول أعامل التمنية أك جدول أعامل التمنية أك جدول أعامل التمنية أكرثرثرثرث    و و و و         """"4444""""
	لتوجه حنو التمنية) مع وضع معايري قياس 	لتوجه حنو التمنية) مع وضع معايري قياس 	لتوجه حنو التمنية) مع وضع معايري قياس 	لتوجه حنو التمنية) مع وضع معايري قياس     ٕالزاًما (ربط احلوافز واملاكفآت املهنية ٕالزاًما (ربط احلوافز واملاكفآت املهنية ٕالزاًما (ربط احلوافز واملاكفآت املهنية ٕالزاًما (ربط احلوافز واملاكفآت املهنية مبمبمبمبؤرشات أالداء فü يتعلقؤرشات أالداء فü يتعلقؤرشات أالداء فü يتعلقؤرشات أالداء فü يتعلق

    واواواواحضحضحضحضة ٔالغراض املراقبة/التقيمي؛ ة ٔالغراض املراقبة/التقيمي؛ ة ٔالغراض املراقبة/التقيمي؛ ة ٔالغراض املراقبة/التقيمي؛ 

    ينبغي حتسني أنظمة متابعة أوقات املوينبغي حتسني أنظمة متابعة أوقات املوينبغي حتسني أنظمة متابعة أوقات املوينبغي حتسني أنظمة متابعة أوقات املوظظظظفني اôصصة ٔالنشطة التمنية؛ فني اôصصة ٔالنشطة التمنية؛ فني اôصصة ٔالنشطة التمنية؛ فني اôصصة ٔالنشطة التمنية؛ و و و و         """"5555""""

ينبغي ¤سـتعانة بنظام ٕادارة أالداء وتطوير املوينبغي ¤سـتعانة بنظام ٕادارة أالداء وتطوير املوينبغي ¤سـتعانة بنظام ٕادارة أالداء وتطوير املوينبغي ¤سـتعانة بنظام ٕادارة أالداء وتطوير املوظظظظفني فني فني فني مجلمجلمجلمجلع البيا�ت ورصدها بشأن مقدار الوقت ع البيا�ت ورصدها بشأن مقدار الوقت ع البيا�ت ورصدها بشأن مقدار الوقت ع البيا�ت ورصدها بشأن مقدار الوقت و و و و         """"6666""""
    اjي يقضيه املواjي يقضيه املواjي يقضيه املواjي يقضيه املوظظظظفون يف املسافون يف املسافون يف املسافون يف املسامهمهمهمهة يف حتقيق النتاجئ املرتقبة؛ ة يف حتقيق النتاجئ املرتقبة؛ ة يف حتقيق النتاجئ املرتقبة؛ ة يف حتقيق النتاجئ املرتقبة؛ 

من اخليارات املقرتحة أن يمن اخليارات املقرتحة أن يمن اخليارات املقرتحة أن يمن اخليارات املقرتحة أن يُُُُدرج يف مجيع أوصاف الودرج يف مجيع أوصاف الودرج يف مجيع أوصاف الودرج يف مجيع أوصاف الوظظظظائف وخطط العمل السـنوية تقدير ملقدار ائف وخطط العمل السـنوية تقدير ملقدار ائف وخطط العمل السـنوية تقدير ملقدار ائف وخطط العمل السـنوية تقدير ملقدار و و و و         """"7777""""
صه لتحقيق النتاجئ املرتقبة بشأن عناصه لتحقيق النتاجئ املرتقبة بشأن عناصه لتحقيق النتاجئ املرتقبة بشأن عناصه لتحقيق النتاجئ املرتقبة بشأن عنارصرصرصرص التمنية، 	سـتخدام نظام ٕادارة االٔداء وتطوير  التمنية، 	سـتخدام نظام ٕادارة االٔداء وتطوير  التمنية، 	سـتخدام نظام ٕادارة االٔداء وتطوير  التمنية، 	سـتخدام نظام ٕادارة االٔداء وتطوير الوقت املتوقع ختصيالوقت املتوقع ختصيالوقت املتوقع ختصيالوقت املتوقع ختصي

    املواملواملواملوظظظظفني (وليس اجلداول الزمنية). فني (وليس اجلداول الزمنية). فني (وليس اجلداول الزمنية). فني (وليس اجلداول الزمنية). 

تبتبتبتبينينينين مدونة ٔالخالقيات العمل 	لنسـبة للمو مدونة ٔالخالقيات العمل 	لنسـبة للمو مدونة ٔالخالقيات العمل 	لنسـبة للمو مدونة ٔالخالقيات العمل 	لنسـبة للموظظظظفني/اخلرباء ¤ستشاريني تعكس مبادفني/اخلرباء ¤ستشاريني تعكس مبادفني/اخلرباء ¤ستشاريني تعكس مبادفني/اخلرباء ¤ستشاريني تعكس مبادئئئئ جدول أعامل التمنية  جدول أعامل التمنية  جدول أعامل التمنية  جدول أعامل التمنية و و و و         (ج)(ج)(ج)(ج)
    وتشمل أحاكًما خاصة بتضارب املصاوتشمل أحاكًما خاصة بتضارب املصاوتشمل أحاكًما خاصة بتضارب املصاوتشمل أحاكًما خاصة بتضارب املصاحلحلحلحل: : : : 

    بغي ٕادراج مبادبغي ٕادراج مبادبغي ٕادراج مبادبغي ٕادراج مبادئئئئ جدول أعامل التمنية كتعديل يف مجيع العقود.  جدول أعامل التمنية كتعديل يف مجيع العقود.  جدول أعامل التمنية كتعديل يف مجيع العقود.  جدول أعامل التمنية كتعديل يف مجيع العقود. ين ين ين ين         """"2222""""

    تبتبتبتبينينينين مباد مباد مباد مبادئئئئ توجهيية لضامن شفافية ٕاجراءات اختيار اخلرباء واخلرباء ¤ستشاريني اخلارجيني:  توجهيية لضامن شفافية ٕاجراءات اختيار اخلرباء واخلرباء ¤ستشاريني اخلارجيني:  توجهيية لضامن شفافية ٕاجراءات اختيار اخلرباء واخلرباء ¤ستشاريني اخلارجيني:  توجهيية لضامن شفافية ٕاجراءات اختيار اخلرباء واخلرباء ¤ستشاريني اخلارجيني: و و و و         (د)(د)(د)(د)

    ينبغي تسلمي العقود من خالل ٕاجراء مناقصة مفتوحة؛ ينبغي تسلمي العقود من خالل ٕاجراء مناقصة مفتوحة؛ ينبغي تسلمي العقود من خالل ٕاجراء مناقصة مفتوحة؛ ينبغي تسلمي العقود من خالل ٕاجراء مناقصة مفتوحة؛         """"1111""""

حة تقارير ٕاىل موحة تقارير ٕاىل موحة تقارير ٕاىل موحة تقارير ٕاىل موظظظظفني آخرين يف الويبو للمراجعة فني آخرين يف الويبو للمراجعة فني آخرين يف الويبو للمراجعة فني آخرين يف الويبو للمراجعة ينبغي تقيمي اخلرباء ¤ستشاريني بعد لك عقد وٕاÍينبغي تقيمي اخلرباء ¤ستشاريني بعد لك عقد وٕاÍينبغي تقيمي اخلرباء ¤ستشاريني بعد لك عقد وٕاÍينبغي تقيمي اخلرباء ¤ستشاريني بعد لك عقد وٕاÍو و و و         """"2222""""
    قبل تسلمي اخلبري ¤ستشاري عقدا آخر؛ قبل تسلمي اخلبري ¤ستشاري عقدا آخر؛ قبل تسلمي اخلبري ¤ستشاري عقدا آخر؛ قبل تسلمي اخلبري ¤ستشاري عقدا آخر؛ 

ينبغي تبينبغي تبينبغي تبينبغي تبينينينين مهنج متعدد التخصصات عن طريق اسـتعامل Gنيني ذوي خلفيات وختصصات متنوعة  مهنج متعدد التخصصات عن طريق اسـتعامل Gنيني ذوي خلفيات وختصصات متنوعة  مهنج متعدد التخصصات عن طريق اسـتعامل Gنيني ذوي خلفيات وختصصات متنوعة  مهنج متعدد التخصصات عن طريق اسـتعامل Gنيني ذوي خلفيات وختصصات متنوعة و و و و         """"3333""""
    وآراء خمتلفة بشأن نظام امللكية الفكرية؛ وآراء خمتلفة بشأن نظام امللكية الفكرية؛ وآراء خمتلفة بشأن نظام امللكية الفكرية؛ وآراء خمتلفة بشأن نظام امللكية الفكرية؛ 

    من خالل عقود اخلدمات ¤ستشارية؛ من خالل عقود اخلدمات ¤ستشارية؛ من خالل عقود اخلدمات ¤ستشارية؛ من خالل عقود اخلدمات ¤ستشارية؛     ينبغي ¤سـتعانة 	خلربة احمللية وتعزيزهاينبغي ¤سـتعانة 	خلربة احمللية وتعزيزهاينبغي ¤سـتعانة 	خلربة احمللية وتعزيزهاينبغي ¤سـتعانة 	خلربة احمللية وتعزيزهاو و و و         """"4444""""

 7، الفقرة 21، 20الصفحات  املرجع:

  مسـمتر الوضع:

مثة ارتباط مبارش بني ٕادارة املوارد البرشية يف ٔامانة الويبو وأهداف السـياسات املتعلقة 	لتمنية اليت اتفقت علهيا اSول 
الهدف ¤سرتاتيجي الثالث املتعلق 	لتمنية، يف اخلطة وقد حددت أالمانة أالهداف ¤سرتاتيجية، مبا يف ذÆ  أالعضاء.

دخلت ٔاهداف حمددة مهنا يف الرب�مج واملزيانية ليك تعمتدها اSول أالعضاء. Oينعكس و  ¤سرتاتيجية لٔالجل املتوسط، وقد ا
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امج املعنية 	لتعاون مع ا يف خطط العمل السـنوية اليت تضعها الرب واملزيانية لفرتة السـنتني انعاكسا مبارش مرشوع الرب�مج 
إالدارة العليا لٔالمانة وبناًء عىل ٔاهداف ونتاجئ مرتقبة تراعي بشلك مبارش مرشوع الرب�مج واملزيانية. ويف املقابل، تسـتخدم 

̂ٔساس لتخصيص املوارد املالية واملوارد البرشية، واليت ترتبط بدورها 	ٔالهداف والنتاجئ املرتقبة احملددة يف  خطط العمل 
مرشوع الرب�مج واملزيانية. ومن مث يراعي تقيمي املوارد البرشية، مبا يف ذÆ تقيمي املوظفني وفق نظام ٕادارة أالداء وتطوير 

املوظفني، بشلك مبارش اعتبارات التمنية عندما تتعلق Gام املوظف املعين بتحقيق النتاجئ املوÁة حنو التمنية املسـتقاة من 
 رب�مج واملزيانية.خطة العمل ومن مرشوع ال

ينعكس التوجه إالمنايئ بشلك مناسب يف مجيع ٔاوصاف الوظائف فü يتعلق مبوظفي ٔامانة الويبو املعنيني، مبا يف ذÆ و 
ء وتطوير املوظفني املسـتحدث فضًال عن ذÆ، يشمل نظام ٕادارة أالدا املبادئ املبينة يف جدول ٔاعامل الويبو بشأن التمنية.

 ٔاهداف ترتبط بقضا التمنية اليت تتعلق بتقدمي املوظفني للمساعدة التقنية والتعاون إالمنايئ، ويمت تقيميا معلية وضع مؤخر 
 ا ٕاىل هذه أالهداف.املوظفني عىل حنو منتظم استناد

القيات وفü يتعلق بدمج اعتبارات ٔاخالقيات العمل يف ممارسات ٕادارة املوارد البرشية يف ٔامانة الويبو، مت وضع مدونة ٔالخ
صيغت مدونة  العمل كجزء من بر�مج التقومي ¤سرتاتيجي، وكجزء من نظام شامل لٔالخالقيات والزناهة يف الويبو.

مت بني مجيع موظفي الويبو أخالقيات العمل اليت تتضمن القمي واملبادئ أالساسـية من خالل معلية تشاور داخلية ومع
 بادئ تتعلق 	ملوضوعية واملساء¡.. ويه حتتوي عىل م 2012فرباير  1ا من اعتبار 

تدريب ٕالزايم عىل أالخالقيات والزناهة، مبا يف ذÆ مدونة ٔاخالقيات الويبو، مجليع موظفي الويبو يف  ؤاجري
 .2013 بهناية الربع أالول من ، ومن املتوقع اكú¹ جوهر2012 ديسمرب

بشلك رمسي يف  2001معايري السلوك يف اخلدمة املدنية اSولية اليت وضعهتا جلنة اخلدمة املدنية اSولية سـنة  ؤادجمت
. وقد ٔادجمت بشلك واحض يف اتفاق 2013يناير  1ا من عة نظام املوظفني والحئته اعتبار إالطار التنظميي للويبو مع ٕاقرار مراج

 ظيف اخلرباء واخلرباء ¤ستشاريني اخلارجيني.اخلدمات اخلاصة المنوذc املسـتخدم يف تو 

مبوجب هذه التوصية، تسـتعني ٔامانة الويبو 	خلربة احمللية بشلك متكرر، وخاصة املاكتب إالقلميية، يف سـياق تقدميها و 
تعانة خببريين من وعىل سبيل املثال، يف الندوات إالقلميية حول مواطن املرونة املتعلقة 	لرباءات، يمت ¤سـ  للمساعدة التقنية.

وعىل حنو مماثل، ساعد خرباء حمليون شعبة املعارف التقليدية يف  املنطقة املعنية بشلك منتظم ٕالعداد التقارير حول احلدث.
 بعض املرشوعات مثل ٕاعداد مجموعة ٔادوات الويبو لتوثيق املعارف التقليدية.

    مراجعة أنشطة طرق التنفيذ واخلربة الومراجعة أنشطة طرق التنفيذ واخلربة الومراجعة أنشطة طرق التنفيذ واخلربة الومراجعة أنشطة طرق التنفيذ واخلربة الوظظظظيفية: يفية: يفية: يفية:  ....37373737

مدى فعالية تصممي وتنفيذ مؤمترات واج¹عات الويبو يف حتقيق النتاجئ املرجوة من �حية مدى فعالية تصممي وتنفيذ مؤمترات واج¹عات الويبو يف حتقيق النتاجئ املرجوة من �حية مدى فعالية تصممي وتنفيذ مؤمترات واج¹عات الويبو يف حتقيق النتاجئ املرجوة من �حية مدى فعالية تصممي وتنفيذ مؤمترات واج¹عات الويبو يف حتقيق النتاجئ املرجوة من �حية حتديد حتديد حتديد حتديد         """"2222""""        
    ٕاجراءات املتابعة أو اخلربة اجلديدة أو التعاون اجلديد؛ ٕاجراءات املتابعة أو اخلربة اجلديدة أو التعاون اجلديد؛ ٕاجراءات املتابعة أو اخلربة اجلديدة أو التعاون اجلديد؛ ٕاجراءات املتابعة أو اخلربة اجلديدة أو التعاون اجلديد؛ 

و¡ عن التخطيط للمضمون وجدول و¡ عن التخطيط للمضمون وجدول و¡ عن التخطيط للمضمون وجدول و¡ عن التخطيط للمضمون وجدول ؤ ؤ ؤ ؤ مراجعة لك من قسم خدمات املؤمترات والربامج املسمراجعة لك من قسم خدمات املؤمترات والربامج املسمراجعة لك من قسم خدمات املؤمترات والربامج املسمراجعة لك من قسم خدمات املؤمترات والربامج املسو و و و         """"3333""""        
    أالعامل واملشاركة يف ¤ج¹عات.أالعامل واملشاركة يف ¤ج¹عات.أالعامل واملشاركة يف ¤ج¹عات.أالعامل واملشاركة يف ¤ج¹عات.

اسـتكشاف طرق لتعزيز اخلربة الواسـتكشاف طرق لتعزيز اخلربة الواسـتكشاف طرق لتعزيز اخلربة الواسـتكشاف طرق لتعزيز اخلربة الوظظظظيفية، يفية، يفية، يفية، مبمبمبمبا يف ذÆ تعيني موا يف ذÆ تعيني موا يف ذÆ تعيني موا يف ذÆ تعيني موظظظظفني داخليني كنقافني داخليني كنقافني داخليني كنقافني داخليني كنقاطططط اتصال أو خرباء  اتصال أو خرباء  اتصال أو خرباء  اتصال أو خرباء         (ب)(ب)(ب)(ب)
    بشأن طرق التنفيذ املتنوعة مثل التدريب وتوعية ابشأن طرق التنفيذ املتنوعة مثل التدريب وتوعية ابشأن طرق التنفيذ املتنوعة مثل التدريب وتوعية ابشأن طرق التنفيذ املتنوعة مثل التدريب وتوعية امجلمجلمجلمجلهور وٕاعداد حلقات العمل واملؤمترات والندوات، ٕاخل: هور وٕاعداد حلقات العمل واملؤمترات والندوات، ٕاخل: هور وٕاعداد حلقات العمل واملؤمترات والندوات، ٕاخل: هور وٕاعداد حلقات العمل واملؤمترات والندوات، ٕاخل: 

    واسـتخداGا عىل حنو فعال؛ واسـتخداGا عىل حنو فعال؛ واسـتخداGا عىل حنو فعال؛ واسـتخداGا عىل حنو فعال؛     عىل سبيل املثال، تعيني نقطة اتصال داخلية بشأن تصممي ¤سـتبيا�تعىل سبيل املثال، تعيني نقطة اتصال داخلية بشأن تصممي ¤سـتبيا�تعىل سبيل املثال، تعيني نقطة اتصال داخلية بشأن تصممي ¤سـتبيا�تعىل سبيل املثال، تعيني نقطة اتصال داخلية بشأن تصممي ¤سـتبيا�ت        """"1111""""
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تعزيز دور شعبة االتصاالت كنقطة اتصال 	لنسـبة لتوعية اتعزيز دور شعبة االتصاالت كنقطة اتصال 	لنسـبة لتوعية اتعزيز دور شعبة االتصاالت كنقطة اتصال 	لنسـبة لتوعية اتعزيز دور شعبة االتصاالت كنقطة اتصال 	لنسـبة لتوعية امجلمجلمجلمجلهور واملنشورات اخلاصة 	ٔالحباهور واملنشورات اخلاصة 	ٔالحباهور واملنشورات اخلاصة 	ٔالحباهور واملنشورات اخلاصة 	ٔالحباثثثث    و و و و         """"2222""""
    واSراسات.واSراسات.واSراسات.واSراسات.

 8، الفقرة 22، 21الصفحات  املرجع:

 مسـمتر الوضع:

رتقبة والنتاجئ املرغوبة املنصوص علهيا 	لنسـبة للك ا ٕاىل النتاجئ املمؤمتراهتا واج¹عاهتا استنادتراجع ٔامانة الويبو 	سـمترار فعالية 
وتسـتخدم أدوات مثل اسـ¹رات التقيمي الالحق لالج¹ع واملشاورات املنتظمة مع اSول أالعضاء كجزء من معلية  اج¹ع.

  التقيمي هذه.

ات عن طريق شعبة فü يتعلق 	ملواد املطبوعة من قبل الويبو، مت وضع سـياسة منشورات جديدة وجملس منشورو 
وذÆ لضامن جودة املنشورات واSراسات ومراجعات النظراء وٕازا¡ التداخل  ،2012االتصاالت وطبقت السـياسة يف 

و¤زدواجية وضامن اسـهتداف امجلهور الصحيح. فضًال عن ذÆ، سيمت تشكيل فريق اتصاالت بني القطاعات وٕاعداد دليل 
لضامن التواصل الفعال وزدة  2013ة اSاخلية (إالنرتانيت) يف النصف أالول من لالتصاالت وخدمات التوعية عىل الشـبك

 الوعي بأنشطة املنظمة.

    ضامن وجود ٕاجراءات للتعمل من أنشطة التعاون إالمنايئ ومشاريعه:ضامن وجود ٕاجراءات للتعمل من أنشطة التعاون إالمنايئ ومشاريعه:ضامن وجود ٕاجراءات للتعمل من أنشطة التعاون إالمنايئ ومشاريعه:ضامن وجود ٕاجراءات للتعمل من أنشطة التعاون إالمنايئ ومشاريعه: ....33338888

ينبغي بذل Áد خاص ملراجعة ينبغي بذل Áد خاص ملراجعة ينبغي بذل Áد خاص ملراجعة ينبغي بذل Áد خاص ملراجعة جنجنجنجناح أو فشل أنشطة التعاون إالمنايئ حيث يفوق الطلب عىل املشاريع غالبًا اح أو فشل أنشطة التعاون إالمنايئ حيث يفوق الطلب عىل املشاريع غالبًا اح أو فشل أنشطة التعاون إالمنايئ حيث يفوق الطلب عىل املشاريع غالبًا اح أو فشل أنشطة التعاون إالمنايئ حيث يفوق الطلب عىل املشاريع غالبًا         ))))(أ (أ (أ (أ 
نطاق املشاريع اôطط ú يف أالصل وتقام مشاريع عديدة "نطاق املشاريع اôطط ú يف أالصل وتقام مشاريع عديدة "نطاق املشاريع اôطط ú يف أالصل وتقام مشاريع عديدة "نطاق املشاريع اôطط ú يف أالصل وتقام مشاريع عديدة "مكمكمكمكشاريع شاريع شاريع شاريع جتجتجتجتريبية" لالختبار/التعديل قبل التوسع. سـيضمن ريبية" لالختبار/التعديل قبل التوسع. سـيضمن ريبية" لالختبار/التعديل قبل التوسع. سـيضمن ريبية" لالختبار/التعديل قبل التوسع. سـيضمن 

    تطلب املشاركة يف املشاريع. تطلب املشاركة يف املشاريع. تطلب املشاركة يف املشاريع. تطلب املشاركة يف املشاريع. ذÆ وجود توقعات واقعية واسـتعداد واقعي Sى الب¶ان اليت ذÆ وجود توقعات واقعية واسـتعداد واقعي Sى الب¶ان اليت ذÆ وجود توقعات واقعية واسـتعداد واقعي Sى الب¶ان اليت ذÆ وجود توقعات واقعية واسـتعداد واقعي Sى الب¶ان اليت 

 10، الفقرة 22الصفحة  املرجع:

 مسـمتر الوضع:

تضمن شعبة تنسـيق جدول ٔاعامل التمنية، 	لتعاون مع برامج أالمانة املتخصصة وشعبة التدقيق اSاخيل والرقابة إالدارية، ٔان 
ه يف أالنشطة املنتظمة للمنظمة، فضًال عن تنعكس اSروس املسـتفادة من مشاريع جدول ٔاعامل التمنية وأالنشطة املتعلقة ب

 ٔاي مشاريع معنية خبصوص جبدول ٔاعامل التمنية يف املسـتقبل.

    فةفةفةفةفعالية التلكفعالية التلكفعالية التلكفعالية التلك        خامسا.خامسا.خامسا.خامسا.

    ::::اااامراجعة فعالية التلكفة داخليمراجعة فعالية التلكفة داخليمراجعة فعالية التلكفة داخليمراجعة فعالية التلكفة داخلي ....33339999

    تقليل ازدواجية أالنشطة وتداخلها داخل الويبو ومع املزودين االٓخرين. تقليل ازدواجية أالنشطة وتداخلها داخل الويبو ومع املزودين االٓخرين. تقليل ازدواجية أالنشطة وتداخلها داخل الويبو ومع املزودين االٓخرين. تقليل ازدواجية أالنشطة وتداخلها داخل الويبو ومع املزودين االٓخرين.         ))))(أ (أ (أ (أ 

    وختصيص املوارد فü يتعلق بأنشطة التعاون إالمنايئ. وختصيص املوارد فü يتعلق بأنشطة التعاون إالمنايئ. وختصيص املوارد فü يتعلق بأنشطة التعاون إالمنايئ. وختصيص املوارد فü يتعلق بأنشطة التعاون إالمنايئ.     حتسني مسـتوى الشفافية حتسني مسـتوى الشفافية حتسني مسـتوى الشفافية حتسني مسـتوى الشفافية خبخبخبخبصوص التلكفةصوص التلكفةصوص التلكفةصوص التلكفة        (ب)(ب)(ب)(ب)

    ٕاجراء مراجعة لفعالية التلكفة للمساعدة يف حتديد فرص توفري التلكفة: ٕاجراء مراجعة لفعالية التلكفة للمساعدة يف حتديد فرص توفري التلكفة: ٕاجراء مراجعة لفعالية التلكفة للمساعدة يف حتديد فرص توفري التلكفة: ٕاجراء مراجعة لفعالية التلكفة للمساعدة يف حتديد فرص توفري التلكفة:         (ج)(ج)(ج)(ج)

النظر يف التاكليف وفقًا العتبارات "طريقة التنفيذ" وأهلية املوالنظر يف التاكليف وفقًا العتبارات "طريقة التنفيذ" وأهلية املوالنظر يف التاكليف وفقًا العتبارات "طريقة التنفيذ" وأهلية املوالنظر يف التاكليف وفقًا العتبارات "طريقة التنفيذ" وأهلية املوظظظظفني وإالجراءات/العوائق املؤسسـية فني وإالجراءات/العوائق املؤسسـية فني وإالجراءات/العوائق املؤسسـية فني وإالجراءات/العوائق املؤسسـية         """"1111""""
     مال مال مال مالمئمئمئمئ؛ ؛ ؛ ؛ اليت ترفع تلكفة أالنشطة عىل حنو غرياليت ترفع تلكفة أالنشطة عىل حنو غرياليت ترفع تلكفة أالنشطة عىل حنو غرياليت ترفع تلكفة أالنشطة عىل حنو غري



CDIP/11/4 

31 

 

        النظر يف كفاية املوارد لتحقيق النتاجئ املرتقبة وتعزيزها. النظر يف كفاية املوارد لتحقيق النتاجئ املرتقبة وتعزيزها. النظر يف كفاية املوارد لتحقيق النتاجئ املرتقبة وتعزيزها. النظر يف كفاية املوارد لتحقيق النتاجئ املرتقبة وتعزيزها. و و و و         """"2222""""

ينبغي ¤سـتعانة أكينبغي ¤سـتعانة أكينبغي ¤سـتعانة أكينبغي ¤سـتعانة أكرثرثرثرث 	لتعاون فü بني ب¶ان اجلنوب بوصفه أساًسا للتعمل، و¤سـتعانة أك 	لتعاون فü بني ب¶ان اجلنوب بوصفه أساًسا للتعمل، و¤سـتعانة أك 	لتعاون فü بني ب¶ان اجلنوب بوصفه أساًسا للتعمل، و¤سـتعانة أك 	لتعاون فü بني ب¶ان اجلنوب بوصفه أساًسا للتعمل، و¤سـتعانة أكرثرثرثرث بتبادل اخلربات  بتبادل اخلربات  بتبادل اخلربات  بتبادل اخلربات         ))))(د(د(د(د
        كوسـيQ لرتشـيد التلكفة؛كوسـيQ لرتشـيد التلكفة؛كوسـيQ لرتشـيد التلكفة؛كوسـيQ لرتشـيد التلكفة؛

    ميكن حتقيق فعالية التلكفة ٔايًضا من خالل:ميكن حتقيق فعالية التلكفة ٔايًضا من خالل:ميكن حتقيق فعالية التلكفة ٔايًضا من خالل:ميكن حتقيق فعالية التلكفة ٔايًضا من خالل:        (ه)(ه)(ه)(ه)

    زدة تنوع اخلرباء/اخلرباء ¤ستشاريني إالقلزدة تنوع اخلرباء/اخلرباء ¤ستشاريني إالقلزدة تنوع اخلرباء/اخلرباء ¤ستشاريني إالقلزدة تنوع اخلرباء/اخلرباء ¤ستشاريني إالقلميميميمييني واحملليني بوصفهم مزودين للمساعدة التقنية؛ يني واحملليني بوصفهم مزودين للمساعدة التقنية؛ يني واحملليني بوصفهم مزودين للمساعدة التقنية؛ يني واحملليني بوصفهم مزودين للمساعدة التقنية؛         """"1111""""        

    ¤سـتعانة ¤سـتعانة ¤سـتعانة ¤سـتعانة مبمبمبمبصادر خارجية ٕالمتام وصادر خارجية ٕالمتام وصادر خارجية ٕالمتام وصادر خارجية ٕالمتام وظظظظائف تكنولوجيا املعلومات؛ ائف تكنولوجيا املعلومات؛ ائف تكنولوجيا املعلومات؛ ائف تكنولوجيا املعلومات؛ وووو        """"2222""""        

    اسـتخدام برامج املصدر املفتوح احلاسوبية؛اسـتخدام برامج املصدر املفتوح احلاسوبية؛اسـتخدام برامج املصدر املفتوح احلاسوبية؛اسـتخدام برامج املصدر املفتوح احلاسوبية؛و و و و         """"3333""""        

    ¤ج¹ع عرب الفيديو 	لنسـبة ٔالنشطة التدريب؛ ¤ج¹ع عرب الفيديو 	لنسـبة ٔالنشطة التدريب؛ ¤ج¹ع عرب الفيديو 	لنسـبة ٔالنشطة التدريب؛ ¤ج¹ع عرب الفيديو 	لنسـبة ٔالنشطة التدريب؛ وووو        """"4444""""        

    بث بث بث بث حمحمحمحمافل الويبو الوطنية وإالقلافل الويبو الوطنية وإالقلافل الويبو الوطنية وإالقلافل الويبو الوطنية وإالقلميميميميية والعاملية عىل إالنرتنت؛ ية والعاملية عىل إالنرتنت؛ ية والعاملية عىل إالنرتنت؛ ية والعاملية عىل إالنرتنت؛ و و و و         """"5555""""        

    اسـتخدام أدوات ساكيب وبروتوكول ربط احملاداسـتخدام أدوات ساكيب وبروتوكول ربط احملاداسـتخدام أدوات ساكيب وبروتوكول ربط احملاداسـتخدام أدوات ساكيب وبروتوكول ربط احملادCCCCت الصوتية عرب إالنرتنت؛ ت الصوتية عرب إالنرتنت؛ ت الصوتية عرب إالنرتنت؛ ت الصوتية عرب إالنرتنت؛ و و و و         """"6666""""        

        زدة تدريب املدربني عىل الصعيدين القوزدة تدريب املدربني عىل الصعيدين القوزدة تدريب املدربني عىل الصعيدين القوزدة تدريب املدربني عىل الصعيدين القويميميميم وإالقل وإالقل وإالقل وإالقلميميميميي.ي.ي.ي.و و و و         """"7777""""        

أالجل الطويل عىل صعيدي الب¶ واملرشوع أالجل الطويل عىل صعيدي الب¶ واملرشوع أالجل الطويل عىل صعيدي الب¶ واملرشوع أالجل الطويل عىل صعيدي الب¶ واملرشوع ينبغي حتسني مسـتوى ¤ه¹م 	سـتدامة أالنشطة ووقعها عىل ينبغي حتسني مسـتوى ¤ه¹م 	سـتدامة أالنشطة ووقعها عىل ينبغي حتسني مسـتوى ¤ه¹م 	سـتدامة أالنشطة ووقعها عىل ينبغي حتسني مسـتوى ¤ه¹م 	سـتدامة أالنشطة ووقعها عىل         (و)(و)(و)(و)
        لزدة فعالية التلكفة: لزدة فعالية التلكفة: لزدة فعالية التلكفة: لزدة فعالية التلكفة: 

سـنوات، بدالً من التخطيط Sورات مدهتا سـنتني للرتكزي عىل سـنوات، بدالً من التخطيط Sورات مدهتا سـنتني للرتكزي عىل سـنوات، بدالً من التخطيط Sورات مدهتا سـنتني للرتكزي عىل سـنوات، بدالً من التخطيط Sورات مدهتا سـنتني للرتكزي عىل     5555    - - - -     3333¤سـتعانة بأفق ختطيطي مدته ¤سـتعانة بأفق ختطيطي مدته ¤سـتعانة بأفق ختطيطي مدته ¤سـتعانة بأفق ختطيطي مدته         """"1111""""        
    النتاجئ عىل أالجلني املتوسط والطويل.النتاجئ عىل أالجلني املتوسط والطويل.النتاجئ عىل أالجلني املتوسط والطويل.النتاجئ عىل أالجلني املتوسط والطويل.

 1، الفقرة 23، 22الصفحات  املرجع:

  مسـمتر الوضع:

ٔاعاله، تبذل أمانة الويبو Áوًدا مسـمترة لتعزيز ٕاطار التخطيط 	ملنظمة بغية زدة فعالية  33و 32و 31خبصوص التوصيات 
وجيري التعاون اSاخيل بني الشعب لضامن سد الفجوات يف جمال املساعدة التقنية وجتنب ¤زدواجية يف سـياق  التلكفة.

  تنفيذ أالنشطة املتفق علهيا يف الرب�مج واملزيانية.

عىل سبيل املثال يمت عقد املؤمترات عن بعد مىت ٔامكن  تسـمتر ٔامانة الويبو يف اسـتكشاف وسائل ٕابداعية لتقليل التلكفة.و 
	لنسـبة ٔالنشطة التدريب والستبدال بعثات السفر، ؤايًضا يمت اسـتخدام تقنية ساكيب مىت ٔامكن بدًال من شـباكت 

  االتصاالت مدفوعة الرسوم.

    قع أنشطة التعاون إالمنايئ ومزيانياته: قع أنشطة التعاون إالمنايئ ومزيانياته: قع أنشطة التعاون إالمنايئ ومزيانياته: قع أنشطة التعاون إالمنايئ ومزيانياته: حتسني القدرة عىل تو حتسني القدرة عىل تو حتسني القدرة عىل تو حتسني القدرة عىل تو  ....40404040

ينبغي احلفاينبغي احلفاينبغي احلفاينبغي احلفاظظظظ عىل املسـتوت احلالية ملوارد أنشطة التعاون إالمنايئ عىل أالقل، وزدهتا 	لنسـبة لٔالنشطة  عىل املسـتوت احلالية ملوارد أنشطة التعاون إالمنايئ عىل أالقل، وزدهتا 	لنسـبة لٔالنشطة  عىل املسـتوت احلالية ملوارد أنشطة التعاون إالمنايئ عىل أالقل، وزدهتا 	لنسـبة لٔالنشطة  عىل املسـتوت احلالية ملوارد أنشطة التعاون إالمنايئ عىل أالقل، وزدهتا 	لنسـبة لٔالنشطة         (أ)(أ)(أ)(أ)        
        كثرية املطالب/عظكثرية املطالب/عظكثرية املطالب/عظكثرية املطالب/عظميميميمية التأثري: ة التأثري: ة التأثري: ة التأثري: 

        مبمبمبمبرور الوقت؛رور الوقت؛رور الوقت؛رور الوقت؛    التخطيط الفعال متعدد السـنوات للتعاون إالمنايئ يتطلب القدرة عىل توقع املواردالتخطيط الفعال متعدد السـنوات للتعاون إالمنايئ يتطلب القدرة عىل توقع املواردالتخطيط الفعال متعدد السـنوات للتعاون إالمنايئ يتطلب القدرة عىل توقع املواردالتخطيط الفعال متعدد السـنوات للتعاون إالمنايئ يتطلب القدرة عىل توقع املوارد        """"1111""""                
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ينبغي حث اSول أالعضاء عىل اختاذ القرارات بشأن أهداف/اسرتاتيجيات الرب�مج ينبغي حث اSول أالعضاء عىل اختاذ القرارات بشأن أهداف/اسرتاتيجيات الرب�مج ينبغي حث اSول أالعضاء عىل اختاذ القرارات بشأن أهداف/اسرتاتيجيات الرب�مج ينبغي حث اSول أالعضاء عىل اختاذ القرارات بشأن أهداف/اسرتاتيجيات الرب�مج مبمبمبمبا يتجاوز ٕاعداد ا يتجاوز ٕاعداد ا يتجاوز ٕاعداد ا يتجاوز ٕاعداد و و و و         """"2222""""        
        املزيانية لفرتة السـنتني؛املزيانية لفرتة السـنتني؛املزيانية لفرتة السـنتني؛املزيانية لفرتة السـنتني؛

        /الربامج متعددة السـنوات سيسهل من مسا/الربامج متعددة السـنوات سيسهل من مسا/الربامج متعددة السـنوات سيسهل من مسا/الربامج متعددة السـنوات سيسهل من مسامهمهمهمهة املاحنني اخلارجيني.ة املاحنني اخلارجيني.ة املاحنني اخلارجيني.ة املاحنني اخلارجيني.حتديد أالنشطةحتديد أالنشطةحتديد أالنشطةحتديد أالنشطةو و و و         """"3333""""                

    ينبغي تعزيز اجلهود من أجل:ينبغي تعزيز اجلهود من أجل:ينبغي تعزيز اجلهود من أجل:ينبغي تعزيز اجلهود من أجل:        (ب)(ب)(ب)(ب)        

    يع قاعدة املاحنني 	لنسـبة ٔالنشطة التعاون إالمنايئ لتتجاوز رشاكء ماكتب امللكية الفكرية؛ يع قاعدة املاحنني 	لنسـبة ٔالنشطة التعاون إالمنايئ لتتجاوز رشاكء ماكتب امللكية الفكرية؛ يع قاعدة املاحنني 	لنسـبة ٔالنشطة التعاون إالمنايئ لتتجاوز رشاكء ماكتب امللكية الفكرية؛ يع قاعدة املاحنني 	لنسـبة ٔالنشطة التعاون إالمنايئ لتتجاوز رشاكء ماكتب امللكية الفكرية؛ توسـ توسـ توسـ توسـ         """"1111""""        

تسهيل وصول اSول أالعضاء ل¶مع التقتسهيل وصول اSول أالعضاء ل¶مع التقتسهيل وصول اSول أالعضاء ل¶مع التقتسهيل وصول اSول أالعضاء ل¶مع التقينينينين/املايل من املصادر احلكومية أو الثنائية أو /املايل من املصادر احلكومية أو الثنائية أو /املايل من املصادر احلكومية أو الثنائية أو /املايل من املصادر احلكومية أو الثنائية أو و و و و         """"2222""""        
QاملسـتقQاملسـتقQاملسـتقQأالخرى؛ أالخرى؛ أالخرى؛ أالخرى؛         املسـتق    

ااااجتجتجتجتيات وسـياسات امللكية الفكرية يات وسـياسات امللكية الفكرية يات وسـياسات امللكية الفكرية يات وسـياسات امللكية الفكرية مساعدة الب¶ان عىل الوصول ٕاىل املوارد وتعزيزها لتنفيذ اسرت مساعدة الب¶ان عىل الوصول ٕاىل املوارد وتعزيزها لتنفيذ اسرت مساعدة الب¶ان عىل الوصول ٕاىل املوارد وتعزيزها لتنفيذ اسرت مساعدة الب¶ان عىل الوصول ٕاىل املوارد وتعزيزها لتنفيذ اسرت و و و و         """"3333""""        
        والتمنية عىل الصعيد الوطوالتمنية عىل الصعيد الوطوالتمنية عىل الصعيد الوطوالتمنية عىل الصعيد الوطينينينين. . . . 

ينبغي التعاون مع اSول أالعضاء يف وضع سـياسة تسرتشد هبا مفاوضات احلصول عىل موارد خارجية ٕاضافية، ينبغي التعاون مع اSول أالعضاء يف وضع سـياسة تسرتشد هبا مفاوضات احلصول عىل موارد خارجية ٕاضافية، ينبغي التعاون مع اSول أالعضاء يف وضع سـياسة تسرتشد هبا مفاوضات احلصول عىل موارد خارجية ٕاضافية، ينبغي التعاون مع اSول أالعضاء يف وضع سـياسة تسرتشد هبا مفاوضات احلصول عىل موارد خارجية ٕاضافية،         (ج)(ج)(ج)(ج)
        مبمبمبمبا يف ذÆ الصناديق ¤ستا يف ذÆ الصناديق ¤ستا يف ذÆ الصناديق ¤ستا يف ذÆ الصناديق ¤ستKKKKنية: نية: نية: نية: 

املاحنني لضامن اسرتداد تاكليف دمع الرب�مج املاحنني لضامن اسرتداد تاكليف دمع الرب�مج املاحنني لضامن اسرتداد تاكليف دمع الرب�مج املاحنني لضامن اسرتداد تاكليف دمع الرب�مج جيب احلفاجيب احلفاجيب احلفاجيب احلفاظظظظ عىل مرونة الرتتيبات 	لنسـبة ٕالدارة موارد  عىل مرونة الرتتيبات 	لنسـبة ٕالدارة موارد  عىل مرونة الرتتيبات 	لنسـبة ٕالدارة موارد  عىل مرونة الرتتيبات 	لنسـبة ٕالدارة موارد         """"1111""""        
.... ٍٍ     بشلك اكفبشلك اكفبشلك اكفبشلك اكٍفٍ

 2، الفقرة 24، 23الصفحات  املرجع:

 مسـمتر الوضع:

 تمت دراسة Áود أمانة الويبو لتعزيز القدرة عىل توقع املزيانية اôصصة لٔالنشطة إالمنائية خالل معلية التخطيط لفرتة السـنتني:
 أي مرشوع الرب�مج واملزيانية.

ص التوصية املتعلقة بتوسـيع قاعدة املاحنني 	لنسـبة ٔالنشطة التعاون إالمنايئ، يسـمتر بر�مج الويبو للعالقات اخلارجية وخبصو 
ة يعد الوصول ٕاىل ماحنني جدد هبدف توسـيع قاعدة املشاركني من أالوجه أالساسـيو  يف العمل عىل حشد اSمع من املاحنني.

. ويعد دمع اSول 2013-2012نشطة الرب�مج يف مرشوع الرب�مج واملزيانية للفرتة ا يف أ لهذا النشاط، وهو ما ينعكس ٔايض
فضًال عن ذÆ، تمت ¤سـتعانة  أالعضاء للوصول ٕاىل اSمع املايل والتقين ٔايًضا جزًءا من Áود ٔامانة الويبو حلشد املوارد.

 ببعض املبادرات لتوزيع العمل يف ٕاطار الصناديق ¤ستKنية.

    لتاكليف واملنح:لتاكليف واملنح:لتاكليف واملنح:لتاكليف واملنح:تقاتقاتقاتقامسمسمسمس ا ا ا ا ....41414141

ينبغي السعي حنو رشااكت تقاينبغي السعي حنو رشااكت تقاينبغي السعي حنو رشااكت تقاينبغي السعي حنو رشااكت تقامسمسمسمس التاكليف والتعاون وترتيبات اSمع العي التاكليف والتعاون وترتيبات اSمع العي التاكليف والتعاون وترتيبات اSمع العي التاكليف والتعاون وترتيبات اSمع العيينينينين للتقليل من تكبد تاكليف  للتقليل من تكبد تاكليف  للتقليل من تكبد تاكليف  للتقليل من تكبد تاكليف         ))))(أ (أ (أ (أ 
    املعامالت والتاكليف إالدارية اليت ال ميكن اسرتدادها يف حا¡ املشاريع املمو¡ خارجيًا؛ املعامالت والتاكليف إالدارية اليت ال ميكن اسرتدادها يف حا¡ املشاريع املمو¡ خارجيًا؛ املعامالت والتاكليف إالدارية اليت ال ميكن اسرتدادها يف حا¡ املشاريع املمو¡ خارجيًا؛ املعامالت والتاكليف إالدارية اليت ال ميكن اسرتدادها يف حا¡ املشاريع املمو¡ خارجيًا؛ 

        املسـتحق ٔالاملسـتحق ٔالاملسـتحق ٔالاملسـتحق ٔالحصحصحصحصاب املصلحة أالقوء.اب املصلحة أالقوء.اب املصلحة أالقوء.اب املصلحة أالقوء.من املهم ضامن تنوع التعاون وحاميته من التأثري غري من املهم ضامن تنوع التعاون وحاميته من التأثري غري من املهم ضامن تنوع التعاون وحاميته من التأثري غري من املهم ضامن تنوع التعاون وحاميته من التأثري غري         """"1111""""

ينبغي ¤ه¹م أكينبغي ¤ه¹م أكينبغي ¤ه¹م أكينبغي ¤ه¹م أكرثرثرثرث بزدة تقا بزدة تقا بزدة تقا بزدة تقامسمسمسمس التاكليف (المتويل املنا التاكليف (المتويل املنا التاكليف (المتويل املنا التاكليف (المتويل املناظظظظر أو "¤لر أو "¤لر أو "¤لر أو "¤لزتزتزتزتامات املتناامات املتناامات املتناامات املتناظظظظرة") مع الب¶ان النامية ذات رة") مع الب¶ان النامية ذات رة") مع الب¶ان النامية ذات رة") مع الب¶ان النامية ذات         ))))(ب(ب(ب(ب
    اSخل املرتفع، وأيًضا حتقيق مسـتوى أعىل من املشاركة/امللكية Sى املسـتفيدين، والوقع. اSخل املرتفع، وأيًضا حتقيق مسـتوى أعىل من املشاركة/امللكية Sى املسـتفيدين، والوقع. اSخل املرتفع، وأيًضا حتقيق مسـتوى أعىل من املشاركة/امللكية Sى املسـتفيدين، والوقع. اSخل املرتفع، وأيًضا حتقيق مسـتوى أعىل من املشاركة/امللكية Sى املسـتفيدين، والوقع. 
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املنح ل¶ول أالعضاء لتنفيذ أالنشطة بأنفسها، وذÆ لتقليل تكبد الويبو لتاكليف املنح ل¶ول أالعضاء لتنفيذ أالنشطة بأنفسها، وذÆ لتقليل تكبد الويبو لتاكليف املنح ل¶ول أالعضاء لتنفيذ أالنشطة بأنفسها، وذÆ لتقليل تكبد الويبو لتاكليف املنح ل¶ول أالعضاء لتنفيذ أالنشطة بأنفسها، وذÆ لتقليل تكبد الويبو لتاكليف     ينبغي ¤ه¹م بتقدينبغي ¤ه¹م بتقدينبغي ¤ه¹م بتقدينبغي ¤ه¹م بتقدميميميمي        (ج)(ج)(ج)(ج)        
    املواملواملواملوظظظظفني املؤسسـيني واملساعدة يف تكوين الكفاءات عىل الصعيد الوطفني املؤسسـيني واملساعدة يف تكوين الكفاءات عىل الصعيد الوطفني املؤسسـيني واملساعدة يف تكوين الكفاءات عىل الصعيد الوطفني املؤسسـيني واملساعدة يف تكوين الكفاءات عىل الصعيد الوطينينينين....

  3، الفقرة 25، 24الصفحات  املرجع:

 مسـمتر الوضع:

برتتيبات جديدة لتقامس التلكفة مبا يف ذÆ بعض يف سبيل تقامس التلكيف وزدة املوارد تسعى ٔامانة الويبو حنو القيام 
 عىل سبيل املثال القمة أاليبريية أالمريكية. الصناديق ¤ستKنية حيث يمت ٕاقامة رشااكت جديدة ؤاشاكل جديدة للتعاون:

    التنسـيق اSاخيل واخلارالتنسـيق اSاخيل واخلارالتنسـيق اSاخيل واخلارالتنسـيق اSاخيل واخلارcccc        سادًسا.سادًسا.سادًسا.سادًسا.

    ىل حنو أوىل حنو أوىل حنو أوىل حنو أوحضحضحضحض: : : : وليات 	لنسـبة للقطاعات والشعب الفرعية عوليات 	لنسـبة للقطاعات والشعب الفرعية عوليات 	لنسـبة للقطاعات والشعب الفرعية عوليات 	لنسـبة للقطاعات والشعب الفرعية عؤ ؤ ؤ ؤ ينبغي حتديد االٔدوار واملسينبغي حتديد االٔدوار واملسينبغي حتديد االٔدوار واملسينبغي حتديد االٔدوار واملس ....42424242

ينبغي ٕاجراء مراجعة اسرتاتيجية للهيلك التنظينبغي ٕاجراء مراجعة اسرتاتيجية للهيلك التنظينبغي ٕاجراء مراجعة اسرتاتيجية للهيلك التنظينبغي ٕاجراء مراجعة اسرتاتيجية للهيلك التنظميميميميي اSاخيل للويبو لضامن ¤تساق مع أهداف املنظمة ي اSاخيل للويبو لضامن ¤تساق مع أهداف املنظمة ي اSاخيل للويبو لضامن ¤تساق مع أهداف املنظمة ي اSاخيل للويبو لضامن ¤تساق مع أهداف املنظمة         أ)أ)أ)أ)((((        
وأالولوت املتعلقة 	لتمنية وفقًا للخطة ¤سرتاتيجية لٔالجل املتوسط (وتعليقات اSول أالعضاء املنتسـبة) والرب�مج وأالولوت املتعلقة 	لتمنية وفقًا للخطة ¤سرتاتيجية لٔالجل املتوسط (وتعليقات اSول أالعضاء املنتسـبة) والرب�مج وأالولوت املتعلقة 	لتمنية وفقًا للخطة ¤سرتاتيجية لٔالجل املتوسط (وتعليقات اSول أالعضاء املنتسـبة) والرب�مج وأالولوت املتعلقة 	لتمنية وفقًا للخطة ¤سرتاتيجية لٔالجل املتوسط (وتعليقات اSول أالعضاء املنتسـبة) والرب�مج 

    واملزيانية وجدول أعامل التمنية؛ واملزيانية وجدول أعامل التمنية؛ واملزيانية وجدول أعامل التمنية؛ واملزيانية وجدول أعامل التمنية؛ 

    ينبغي أن يتسق الوصول ٕاىل التخطيط للموارد واملزيانية وأقدمية املوينبغي أن يتسق الوصول ٕاىل التخطيط للموارد واملزيانية وأقدمية املوينبغي أن يتسق الوصول ٕاىل التخطيط للموارد واملزيانية وأقدمية املوينبغي أن يتسق الوصول ٕاىل التخطيط للموارد واملزيانية وأقدمية املوظظظظفني مع الهيلك التنظفني مع الهيلك التنظفني مع الهيلك التنظفني مع الهيلك التنظميميميميي. ي. ي. ي.         """"1111""""                

وليات املاكتب إالقلوليات املاكتب إالقلوليات املاكتب إالقلوليات املاكتب إالقلميميميميية عىل حنو أوية عىل حنو أوية عىل حنو أوية عىل حنو أوحضحضحضحض    مبمبمبمبا يف ذÆ أدوار املسؤولني ا يف ذÆ أدوار املسؤولني ا يف ذÆ أدوار املسؤولني ا يف ذÆ أدوار املسؤولني ؤ ؤ ؤ ؤ ينبغي حتديد أدوار ومسينبغي حتديد أدوار ومسينبغي حتديد أدوار ومسينبغي حتديد أدوار ومس        ب)ب)ب)ب)((((        
    ومسؤولياهتم. ومسؤولياهتم. ومسؤولياهتم. ومسؤولياهتم.     إالدارينيإالدارينيإالدارينيإالداريني

    إالقلإالقلإالقلإالقلميميميميية من أجل:ية من أجل:ية من أجل:ية من أجل:ولية الفنية للماكتب ولية الفنية للماكتب ولية الفنية للماكتب ولية الفنية للماكتب ؤ ؤ ؤ ؤ ينبغي تعزيز املسينبغي تعزيز املسينبغي تعزيز املسينبغي تعزيز املس        (ج)(ج)(ج)(ج)        

    صياغة اسرتاتيجيات امللكية الفكرية عىل الصعيد الوطصياغة اسرتاتيجيات امللكية الفكرية عىل الصعيد الوطصياغة اسرتاتيجيات امللكية الفكرية عىل الصعيد الوطصياغة اسرتاتيجيات امللكية الفكرية عىل الصعيد الوطينينينين؛؛؛؛        """"1111""""        

    التخطيط عىل الصعيد الوطالتخطيط عىل الصعيد الوطالتخطيط عىل الصعيد الوطالتخطيط عىل الصعيد الوطينينينين؛؛؛؛و و و و         """"2222""""        

    التنسـيق واملتابعة/التقيمي؛التنسـيق واملتابعة/التقيمي؛التنسـيق واملتابعة/التقيمي؛التنسـيق واملتابعة/التقيمي؛و و و و         """"3333""""        

    وضع خريطة للامحنني؛وضع خريطة للامحنني؛وضع خريطة للامحنني؛وضع خريطة للامحنني؛و و و و         """"4444""""        

    التنسـيق بني املاحنني بطلب من اSو¡ العضو؛  التنسـيق بني املاحنني بطلب من اSو¡ العضو؛  التنسـيق بني املاحنني بطلب من اSو¡ العضو؛  التنسـيق بني املاحنني بطلب من اSو¡ العضو؛  و و و و         """"5555""""        

    ¤سـتخبارات احمللية؛¤سـتخبارات احمللية؛¤سـتخبارات احمللية؛¤سـتخبارات احمللية؛وووو        """"6666""""        

حصحصحصحصاب مصلحة اب مصلحة اب مصلحة اب مصلحة حمحمحمحمليني آخرين.ليني آخرين.ليني آخرين.ليني آخرين.التعالتعالتعالتعو و و و         """"7777""""             اون مع ماحنني/أاون مع ماحنني/أاون مع ماحنني/أاون مع ماحنني/أ

ينبغي ٕالزام موينبغي ٕالزام موينبغي ٕالزام موينبغي ٕالزام موظظظظفي املكتب 	لتحيل 	ملعرفة السـياسـية عن الب¶ وأن يكونوا عىل دراية واسعة بأنظمة في املكتب 	لتحيل 	ملعرفة السـياسـية عن الب¶ وأن يكونوا عىل دراية واسعة بأنظمة في املكتب 	لتحيل 	ملعرفة السـياسـية عن الب¶ وأن يكونوا عىل دراية واسعة بأنظمة في املكتب 	لتحيل 	ملعرفة السـياسـية عن الب¶ وأن يكونوا عىل دراية واسعة بأنظمة         (د)(د)(د)(د)
    وسـياسات امللكية الفكرية املرتبطة بسـياسات التمنية الوطنية: وسـياسات امللكية الفكرية املرتبطة بسـياسات التمنية الوطنية: وسـياسات امللكية الفكرية املرتبطة بسـياسات التمنية الوطنية: وسـياسات امللكية الفكرية املرتبطة بسـياسات التمنية الوطنية: 

ي أن تدمع أوصاف الوي أن تدمع أوصاف الوي أن تدمع أوصاف الوي أن تدمع أوصاف الوظظظظائف ائف ائف ائف تطوير/حتديث اخلطط الوطنية ومعليات تقيمي املوتطوير/حتديث اخلطط الوطنية ومعليات تقيمي املوتطوير/حتديث اخلطط الوطنية ومعليات تقيمي املوتطوير/حتديث اخلطط الوطنية ومعليات تقيمي املوظظظظفني وينبغفني وينبغفني وينبغفني وينبغ        """"1111""""        
    التغيري؛ التغيري؛ التغيري؛ التغيري؛     هذاهذاهذاهذا
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ينبغي أن تظل الصناديق ¤ستينبغي أن تظل الصناديق ¤ستينبغي أن تظل الصناديق ¤ستينبغي أن تظل الصناديق ¤ستKKKKنية خاضعة لتنسـيق املكتب ولكن ينبغي ختصيص موارد أالنشطة نية خاضعة لتنسـيق املكتب ولكن ينبغي ختصيص موارد أالنشطة نية خاضعة لتنسـيق املكتب ولكن ينبغي ختصيص موارد أالنشطة نية خاضعة لتنسـيق املكتب ولكن ينبغي ختصيص موارد أالنشطة و و و و         """"2222""""        
        و¡ عن حتقيق النتاجئ املرتقبة. و¡ عن حتقيق النتاجئ املرتقبة. و¡ عن حتقيق النتاجئ املرتقبة. و¡ عن حتقيق النتاجئ املرتقبة. ؤ ؤ ؤ ؤ للربامج/القطاعات املعنية املسللربامج/القطاعات املعنية املسللربامج/القطاعات املعنية املسللربامج/القطاعات املعنية املس

بشلك مبارش عىل أالنشطة إالقلبشلك مبارش عىل أالنشطة إالقلبشلك مبارش عىل أالنشطة إالقلبشلك مبارش عىل أالنشطة إالقلميميميميية/دون ية/دون ية/دون ية/دون ينبغي أن يقتينبغي أن يقتينبغي أن يقتينبغي أن يقترصرصرصرص دور املاكتب إالقل دور املاكتب إالقل دور املاكتب إالقل دور املاكتب إالقلميميميميية يف تقدية يف تقدية يف تقدية يف تقدميميميمي وتنفيذ أالنشطة  وتنفيذ أالنشطة  وتنفيذ أالنشطة  وتنفيذ أالنشطة         (ه)(ه)(ه)(ه)
    إالقلإالقلإالقلإالقلميميميميية بشأن القضا اليت تتناسب مع خربة القطاعات اجلوهرية. ية بشأن القضا اليت تتناسب مع خربة القطاعات اجلوهرية. ية بشأن القضا اليت تتناسب مع خربة القطاعات اجلوهرية. ية بشأن القضا اليت تتناسب مع خربة القطاعات اجلوهرية. 

ينبغي أن تتضمن معلية تشاور املدير العام ينبغي أن تتضمن معلية تشاور املدير العام ينبغي أن تتضمن معلية تشاور املدير العام ينبغي أن تتضمن معلية تشاور املدير العام خبخبخبخبصوص ماكتب الويبو اخلارجية مراجعة وتوضيح Sورها يف صوص ماكتب الويبو اخلارجية مراجعة وتوضيح Sورها يف صوص ماكتب الويبو اخلارجية مراجعة وتوضيح Sورها يف صوص ماكتب الويبو اخلارجية مراجعة وتوضيح Sورها يف         (و)(و)(و)(و)
    ٕاعداد/تنفيذ أنشطة التعاون إالمنايئ: ٕاعداد/تنفيذ أنشطة التعاون إالمنايئ: ٕاعداد/تنفيذ أنشطة التعاون إالمنايئ: ٕاعداد/تنفيذ أنشطة التعاون إالمنايئ: 

ل ملزم للتاكليف واملنافع لزدة وجود الويبو يف ٔاي ب¶/ٕاقلمي لتقدل ملزم للتاكليف واملنافع لزدة وجود الويبو يف ٔاي ب¶/ٕاقلمي لتقدل ملزم للتاكليف واملنافع لزدة وجود الويبو يف ٔاي ب¶/ٕاقلمي لتقدل ملزم للتاكليف واملنافع لزدة وجود الويبو يف ٔاي ب¶/ٕاقلمي لتقدميميميمي أنشطة  أنشطة  أنشطة  أنشطة ال ميكن ٕاجراء حتليال ميكن ٕاجراء حتليال ميكن ٕاجراء حتليال ميكن ٕاجراء حتلي        """"1111""""        
    إالمنايئ؛ إالمنايئ؛ إالمنايئ؛ إالمنايئ؛     التعاونالتعاونالتعاونالتعاون

ال ينظر للماكتب اخلارجية بوجه عام عىل أهنا مصدر جوهري للعمل، ولكن عىل أهنا Áات ال ينظر للماكتب اخلارجية بوجه عام عىل أهنا مصدر جوهري للعمل، ولكن عىل أهنا Áات ال ينظر للماكتب اخلارجية بوجه عام عىل أهنا مصدر جوهري للعمل، ولكن عىل أهنا Áات ال ينظر للماكتب اخلارجية بوجه عام عىل أهنا مصدر جوهري للعمل، ولكن عىل أهنا Áات وووو        """"2222""""        
    لوجستية؛ لوجستية؛ لوجستية؛ لوجستية؛         اتصالاتصالاتصالاتصال

تب اخلارجية يف تعزيز ٔاهداف تب اخلارجية يف تعزيز ٔاهداف تب اخلارجية يف تعزيز ٔاهداف تب اخلارجية يف تعزيز ٔاهداف ينبغي تقدينبغي تقدينبغي تقدينبغي تقدميميميمي املزيد من إالرشاد ¤سرتاتيجي بشأن دور املاك املزيد من إالرشاد ¤سرتاتيجي بشأن دور املاك املزيد من إالرشاد ¤سرتاتيجي بشأن دور املاك املزيد من إالرشاد ¤سرتاتيجي بشأن دور املاكو و و و         """"3333""""        
    إالمنايئ. إالمنايئ. إالمنايئ. إالمنايئ.     التعاونالتعاونالتعاونالتعاون

 1، الفقرة 26، 25الصفحات  املرجع:

 منجز ومسـمتر الوضع:

مراجعة اسرتاتيجية شامQ للهيلك التنظميي للويبو يف ٕاطار بر�مج التقومي ¤سرتاتيجي، حيث ٔاطلقهتا ٔامانة الويبو  ٔاجريت
مبادرة هتدف ٕاىل جعل املنظمة أكرث فعالية وجتاوً	،  19قومي ¤سرتاتيجي . وقد ٔافرز بر�مج الت2012ؤامتهتا يف  2009يف 
 وضع اخلطة ¤سرتاتيجية لٔالجل املتوسط.و يف ذÆ ٕاعادة هيلكة ٔامانة الويبو فü يتعلق 	ٔالهداف ¤سرتاتيجية   مبا

قطاعات وفقًا لٔالهداف  7دمج أالمانة يف وتضمنت ٕاحدى املبادرات ¤سرتاتيجية وضع البنية التنظميية للويبو، مما نتج عنه 
¤سرتاتيجية، مبا يف ذÆ ترشـيد الوظائف املعنية ملزيد من الفعالية، ودمج هذه البنية التنظميية يف املوارد البرشية 

  املايل. والتخطيط

http://www.wipo.int/about-الهيلك التنظميي ٔالمانة الويبو (متاح عىل ويوحض 
org_en.pdf-wipo/en/pdf/organigram/visio( وليات اليت تضطلع هبا الوحدات إالدارية ؤ جيًدا أالدوار واملس
ولني إالداريني يف ؤ املس لهيلك التنظميي، مبا يف ذÆوليات مجيع املوظفني وفقًا لهذا اؤ وقد حتددت أدوار ومس داخل املنظمة.

املاكتب إالقلميية، عىل حنو واحض يف خطط العمل للك بر�مج، 	التساق مع وCئق الرب�مج واملزيانية اليت وافقت علهيا 
 أالعضاء.  اSول

 وجه وكنتيجة لتعممي جدول ٔاعامل التمنية واملساعدة التقنية يف خمتلف جوانب أمانة الويبو، ملساعدة اSول أالعضاء عىل
التحديد، تضطلع مجيع القطاعات يف ٔامانة الويبو 	لتعاون إالمنايئ، وداخل إالطار الشامل لهذه ¤سرتاتيجية تسـمتر املاكتب 

ويؤكد  إالقلميية يف لعب دور حموري يف تنسـيق طلبات اSول أالعضاء وتلبية طلباهتا احملددة بأسلوب قامئ عىل الطلب.
 ولية اجلوهرية.ؤ عليه املاكتب إالقلميية هذه املسرشف نشاط التخطيط القطري اjي ت 

تركز طبيعة املاكتب إالقلميية ووظيفهتا عىل اخلصوصيات السـياسـية و¤قتصادية و¤ج¹عية للب¶ان املعنية ليك تمتكن و 
 يتعني عىل موظفي ومن مث املنظمة من ختصيص املساعدة التقنية املناسـبة لها وSمج وقائع الظروف احمللية عىل حنو ٔافضل.
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وتدمع قطاعات  املاكتب إالقلميية اôولني 	لتعامل مع فرادى الب¶ان أن يتحلوا 	Sراية واخلربة بشأن خصوصيات لك ب¶.
 أخرى يف أمانة الويبو اجلهود الرامية لتلبية الطلبات اخلاصة بلك ب¶.

وليات اخلاصة ؤ قة منه، بشلك واحض أالدوار واملسية املنبثوقد حدد بر�مج التقومي ¤سرتاتيجي، ومعلية البنية التنظمي 
مبوظفي الويبو املرشفني عىل املساعدة التقنية، واÍٔح قدًرا من املرونة املطلوبة للتنسـيق واSمع ٔافقيًا لتلبية طلبات اSول 

 أالعضاء عىل النحو أالفضل.

من فرادى اSول أالعضاء ويه تليب متطلبات خاصة بتù وفü يتعلق مباكتب الويبو اخلارجية، فهـي تقام بناء عىل طلب 
بدًال من تبين مهنج واحد يناسب امجليع، يمت توجيه هذه املاكتب لتلبية املتطلبات اخلاصة 	لب¶ان و  الب¶ان ٔاو أالقالمي.

 وقد عاجلت معلية تشاور املدير العام هذا اجلانب بشلك اكٍف. وأالقالمي.

    شأن التعاون إالمنايئ: شأن التعاون إالمنايئ: شأن التعاون إالمنايئ: شأن التعاون إالمنايئ: حتسني التواصل اSاخيل ب حتسني التواصل اSاخيل ب حتسني التواصل اSاخيل ب حتسني التواصل اSاخيل ب  ....43434343

ينبغي زدة مسـتوى الشفافية والتنسـيق والتواصل داخل الويبو بشأن أالنشطة اليت تضطلع هبا املنظمة يف ينبغي زدة مسـتوى الشفافية والتنسـيق والتواصل داخل الويبو بشأن أالنشطة اليت تضطلع هبا املنظمة يف ينبغي زدة مسـتوى الشفافية والتنسـيق والتواصل داخل الويبو بشأن أالنشطة اليت تضطلع هبا املنظمة يف ينبغي زدة مسـتوى الشفافية والتنسـيق والتواصل داخل الويبو بشأن أالنشطة اليت تضطلع هبا املنظمة يف         ))))(أ (أ (أ (أ         
    لك ب¶؛ لك ب¶؛ لك ب¶؛ لك ب¶؛ 

    ينبغي ¤سـتعانة بعملية الرب�مج واملزيانية ينبغي ¤سـتعانة بعملية الرب�مج واملزيانية ينبغي ¤سـتعانة بعملية الرب�مج واملزيانية ينبغي ¤سـتعانة بعملية الرب�مج واملزيانية ̂̂̂^ٓلية لتحسني التنسـيق ووضع االٔولوت ¤سرتاتيجية عرب الويبو؛ ٓلية لتحسني التنسـيق ووضع االٔولوت ¤سرتاتيجية عرب الويبو؛ ٓلية لتحسني التنسـيق ووضع االٔولوت ¤سرتاتيجية عرب الويبو؛ ٓلية لتحسني التنسـيق ووضع االٔولوت ¤سرتاتيجية عرب الويبو؛         (ب)(ب)(ب)(ب)        

اجة ٕاىل آليات وااجة ٕاىل آليات وااجة ٕاىل آليات وااجة ٕاىل آليات واحضحضحضحضة لة لة لة ليكيكيكيك تتبادل الربامج املعلومات وتتعاون بشأن حتقيق النتاجئ املرتقبة  تتبادل الربامج املعلومات وتتعاون بشأن حتقيق النتاجئ املرتقبة  تتبادل الربامج املعلومات وتتعاون بشأن حتقيق النتاجئ املرتقبة  تتبادل الربامج املعلومات وتتعاون بشأن حتقيق النتاجئ املرتقبة تدعو احلتدعو احلتدعو احلتدعو احل        """"1111""""        
    . . . . 2013201320132013- - - - 2012201220122012املشرتكة يف مرشوع الرب�مج واملزيانية للفرتة املشرتكة يف مرشوع الرب�مج واملزيانية للفرتة املشرتكة يف مرشوع الرب�مج واملزيانية للفرتة املشرتكة يف مرشوع الرب�مج واملزيانية للفرتة 

 2، الفقرة 26الصفحة  املرجع:

 منجز ومسـمتر الوضع:

وقد مت ذÆ  املساعدة التقنية ؤانشطة التعاون إالمنايئ.تبذل أمانة الويبو Áوًدا مسـمترة لتحسني التواصل اSاخيل بشأن تقدمي 
من خالل اجللسات إالعالمية والتحديثات اSاخلية لتبادل املعلومات بشأن آخر التطورات املتعلقة بأنشطة الويبو وتبادل 

لتسهيل التنسـيق فضًال عن ذÆ، توفر معلية التخطيط القطري ٕاطاًرا و  املعلومات من خالل املذكرات وتقارير البعثات.
 والتواصل وتعزيز اjاكرة املؤسسـية خبصوص ٔانشطة الويبو يف لك ب¶.

رسرسرسرسة أالة أالة أالة أالمممممممم املتحدة وواكالت التمنية: املتحدة وواكالت التمنية: املتحدة وواكالت التمنية: املتحدة وواكالت التمنية: ....44444444     حتسني التعاون بني أحتسني التعاون بني أحتسني التعاون بني أحتسني التعاون بني أ

رسرسرسرسة أالة أالة أالة أالمممممممم املتحدة وواكالت التعاون إالمنايئ وينبغي حتديد مناذج لهذا التعاون:  املتحدة وواكالت التعاون إالمنايئ وينبغي حتديد مناذج لهذا التعاون:  املتحدة وواكالت التعاون إالمنايئ وينبغي حتديد مناذج لهذا التعاون:  املتحدة وواكالت التعاون إالمنايئ وينبغي حتديد مناذج لهذا التعاون:         أ)أ)أ)أ)((((             ينبغي حتسني التعاون مع أينبغي حتسني التعاون مع أينبغي حتسني التعاون مع أينبغي حتسني التعاون مع أ

نشطة التعاون إالمنايئ اليت تضطلع هبا الويبو من خالل أطر أالنشطة التعاون إالمنايئ اليت تضطلع هبا الويبو من خالل أطر أالنشطة التعاون إالمنايئ اليت تضطلع هبا الويبو من خالل أطر أالنشطة التعاون إالمنايئ اليت تضطلع هبا الويبو من خالل أطر أالمممممممم املتحدة للمساعدة  املتحدة للمساعدة  املتحدة للمساعدة  املتحدة للمساعدة ينبغي ٕاجراء أ ينبغي ٕاجراء أ ينبغي ٕاجراء أ ينبغي ٕاجراء أ         """"2222""""        
    إالمنائية القطرية؛ إالمنائية القطرية؛ إالمنائية القطرية؛ إالمنائية القطرية؛ 

مممممممم املتحدة بشأن كيفية مسا املتحدة بشأن كيفية مسا املتحدة بشأن كيفية مسا املتحدة بشأن كيفية مسامهمهمهمهة أنشطة الويبو للتعاون ة أنشطة الويبو للتعاون ة أنشطة الويبو للتعاون ة أنشطة الويبو للتعاون         """"3333""""         ينبغي رفع التقارير بشلك منتظم ملنظومة االٔينبغي رفع التقارير بشلك منتظم ملنظومة االٔينبغي رفع التقارير بشلك منتظم ملنظومة االٔينبغي رفع التقارير بشلك منتظم ملنظومة االٔ
    إالمنايئ يف حتقيق أولوت أالإالمنايئ يف حتقيق أولوت أالإالمنايئ يف حتقيق أولوت أالإالمنايئ يف حتقيق أولوت أالمممممممم املتحدة بشأن التمنية. املتحدة بشأن التمنية. املتحدة بشأن التمنية. املتحدة بشأن التمنية.

رسرسرسرسة أالة أالة أالة أالمممممممم املتحدة وطبيعته و املتحدة وطبيعته و املتحدة وطبيعته و املتحدة وطبيعته وحمحمحمحمتواه:تواه:تواه:تواه:ويويويوي        (ج)(ج)(ج)(ج)             مكن التحدي يف حتسني جودة تعاون الويبو مع أمكن التحدي يف حتسني جودة تعاون الويبو مع أمكن التحدي يف حتسني جودة تعاون الويبو مع أمكن التحدي يف حتسني جودة تعاون الويبو مع أ

    ينبغي التعامل مع هذا التعاون من منظور ٕامنايئ بدالً من املنظور القاينبغي التعامل مع هذا التعاون من منظور ٕامنايئ بدالً من املنظور القاينبغي التعامل مع هذا التعاون من منظور ٕامنايئ بدالً من املنظور القاينبغي التعامل مع هذا التعاون من منظور ٕامنايئ بدالً من املنظور القامئمئمئمئ عىل امللكية الفكرية؛  عىل امللكية الفكرية؛  عىل امللكية الفكرية؛  عىل امللكية الفكرية؛         """"1111""""                
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	مللكية الفكرية 	مللكية الفكرية 	مللكية الفكرية 	مللكية الفكرية     ينبغي أال يكون الهدف من التعاون هو ٕاجياد منظور موحد للتعاون إالمنايئ املرتبطينبغي أال يكون الهدف من التعاون هو ٕاجياد منظور موحد للتعاون إالمنايئ املرتبطينبغي أال يكون الهدف من التعاون هو ٕاجياد منظور موحد للتعاون إالمنايئ املرتبطينبغي أال يكون الهدف من التعاون هو ٕاجياد منظور موحد للتعاون إالمنايئ املرتبطو و و و         """"2222""""        
    عرب أالعرب أالعرب أالعرب أالمممممممم املتحدة أو تعيني الويبو  املتحدة أو تعيني الويبو  املتحدة أو تعيني الويبو  املتحدة أو تعيني الويبو ككككصوت أالصوت أالصوت أالصوت أالمممممممم املتحدة بشأن امللكية الفكرية.  املتحدة بشأن امللكية الفكرية.  املتحدة بشأن امللكية الفكرية.  املتحدة بشأن امللكية الفكرية. 

ينبغي أن تتيح الويبو خربهتا للمنظامت أالخرى، ولكن ال ينبغي تشجيع هيينبغي أن تتيح الويبو خربهتا للمنظامت أالخرى، ولكن ال ينبغي تشجيع هيينبغي أن تتيح الويبو خربهتا للمنظامت أالخرى، ولكن ال ينبغي تشجيع هيينبغي أن تتيح الويبو خربهتا للمنظامت أالخرى، ولكن ال ينبغي تشجيع هيئئئئات أالات أالات أالات أالمممممممم املتحدة أالخرى عىل أن  املتحدة أالخرى عىل أن  املتحدة أالخرى عىل أن  املتحدة أالخرى عىل أن         (د)(د)(د)(د)        
ٔامور "تقنية"، ولكن ينبغي إالقرار بأن الهئامور "تقنية"، ولكن ينبغي إالقرار بأن الهئامور "تقنية"، ولكن ينبغي إالقرار بأن الهئامور "تقنية"، ولكن ينبغي إالقرار بأن الهيئئئئات ات ات ات     تذعن الٓراء الويبو بشأن قضا امللكية الفكرية عىل أساس أهناتذعن الٓراء الويبو بشأن قضا امللكية الفكرية عىل أساس أهناتذعن الٓراء الويبو بشأن قضا امللكية الفكرية عىل أساس أهناتذعن الٓراء الويبو بشأن قضا امللكية الفكرية عىل أساس أهنا

    أالخرى قد تتحىل بقدر أكرب من املعرفة املتخصصة بقضا امللكية الفكرية يف قطاعات أالخرى قد تتحىل بقدر أكرب من املعرفة املتخصصة بقضا امللكية الفكرية يف قطاعات أالخرى قد تتحىل بقدر أكرب من املعرفة املتخصصة بقضا امللكية الفكرية يف قطاعات أالخرى قد تتحىل بقدر أكرب من املعرفة املتخصصة بقضا امللكية الفكرية يف قطاعات حمحمحمحمددة. ددة. ددة. ددة. 

 3، الفقرة 27الصفحة  املرجع:

 مسـمتر الوضع:

 السـياق أالّمع للملكية الفكرية والتمنية.زادت ٔامانة الويبو Áودها يف التعاون مع أالمم املتحدة هبدف دمج ٔانشطة املنظمة يف 
عىل سبيل املثال،  تقريًرا مفصًال عن زدة تعاون الويبو مع أالمم املتحدة. 2011 ـ 2010 يوفر تقرير أداء الرب�مج للفرتة

) التابعة UNDAFsيف مرشوع رائد يتعلق بأطر أالمم املتحدة للمساعدة إالمنائية القطرية ( 2012اخنرط قطاع التمنية سـنة 
وشاركت أالمانة يف اSورة املوضوعية للمجلس ¤قتصادي و¤ج¹عي التابع لٔالمم املتحدة يف  لرب�مج أالمم املتحدة إالمنايئ.

، واليت تضمنت مراجعة ٔالطر أالمم املتحدة للمساعدة إالمنائية ؤاجرت بعض املراجعات ؤاقامت اتصاالت مع 2012يوليو 
ا عىل بدء مرشوع رائد ويمت ٕايالء ¤ه¹م لعدد من الب¶ان وقد مت التصديق داخلي ملتحدة يف اñال.ماكتب جسالت أالمم ا

  النامية للمشاركة يف املرشوع الرائد.

، 2013عىل سبيل املثال، يف يناير و  وترفع ٔامانة الويبو تقارير منتظمة ملنظومة أالمم املتحدة بشأن مسامهة ٔانشطهتا يف التمنية.
لٔالمني العام لٔالمم املتحدة كام ٔارسل ú تقرير املدير العام حول  2011 - 2010 املدير العام تقرير ٔاداء الرب�مج للفرتة ٔارسل

وحتظى الويبو 	عرتاف مزتايد بكوهنا مصدر قّمي للمعلومات واملساعدة واSمع عرب مجموعة  اللجنة املعنية 	لتمنية وامللكية الفكرية.
وتعمل ٔامانة الويبو عن كثب مع املنظامت أالخرى التابعة لٔالمم  امللكية الفكرية اليت تنشأ يف احملافل أالخرى.كبرية من قضا 

وهيدف التعاون ٕاىل ٕاجياد ٔارضية مشرتكة تعكس آراء اSول  املتحدة اليت تتنوع والهتا واجتاهاهتا بشأن قضية امللكية الفكرية.
 كة للتحدت.أالعضاء وتساعد عىل تطوير حلول مشرت 

عىل سبيل املثال، توفر خدمة و  ا ما تقدر عليه من خدمات كجزء من ٔارسة منظامت أالمم املتحدة.وتوفر ٔامانة الويبو ٔايض
 قواعد البيا�ت العاملية التابعة للويبو املساعدة ملقر أالمم املتحدة بشأن الرتمجة االٓلية (انظر 

http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/magazines/languagestranslation/document
s/issue_06_en.pdf(. 

    تنويع التعاون وتعزيزه مع ماحنني آخرين: تنويع التعاون وتعزيزه مع ماحنني آخرين: تنويع التعاون وتعزيزه مع ماحنني آخرين: تنويع التعاون وتعزيزه مع ماحنني آخرين:  ....44445555

التواصل مع التواصل مع التواصل مع التواصل مع مجممجممجممجموعة متنوعة من الرشاكء ذوي املنظور إالمنايئ عرب راكوعة متنوعة من الرشاكء ذوي املنظور إالمنايئ عرب راكوعة متنوعة من الرشاكء ذوي املنظور إالمنايئ عرب راكوعة متنوعة من الرشاكء ذوي املنظور إالمنايئ عرب راكئئئئز أالنشطة ز أالنشطة ز أالنشطة ز أالنشطة ينبغي تعزيز التعاون و ينبغي تعزيز التعاون و ينبغي تعزيز التعاون و ينبغي تعزيز التعاون و         ))))(أ (أ (أ (أ 
    	لويبو: 	لويبو: 	لويبو: 	لويبو:         إالمنائيةإالمنائيةإالمنائيةإالمنائية

ينبغي توسـيع نطاق الرتكزي ليتجاوز حشد املوارد ٕاىل حتديد خربات واينبغي توسـيع نطاق الرتكزي ليتجاوز حشد املوارد ٕاىل حتديد خربات واينبغي توسـيع نطاق الرتكزي ليتجاوز حشد املوارد ٕاىل حتديد خربات واينبغي توسـيع نطاق الرتكزي ليتجاوز حشد املوارد ٕاىل حتديد خربات واجتجتجتجتاهات واهات واهات واهات وجتجتجتجتارب جديدة، ارب جديدة، ارب جديدة، ارب جديدة،         """"1111""""        
    ها مع الب¶ان النامية.ها مع الب¶ان النامية.ها مع الب¶ان النامية.ها مع الب¶ان النامية.ورشاكء جدد لتعزيز أوجه التآزر بشأن أالنشطة إالمنائية أالورشاكء جدد لتعزيز أوجه التآزر بشأن أالنشطة إالمنائية أالورشاكء جدد لتعزيز أوجه التآزر بشأن أالنشطة إالمنائية أالورشاكء جدد لتعزيز أوجه التآزر بشأن أالنشطة إالمنائية أالمشمشمشمشل اجلاري تنفيذل اجلاري تنفيذل اجلاري تنفيذل اجلاري تنفيذ

ينبغي عقد اج¹ع مائدة مسـتديرة سـنوي للامحنني يف جمال امللكية الفكرية بتعزيز تبادل املعلومات ينبغي عقد اج¹ع مائدة مسـتديرة سـنوي للامحنني يف جمال امللكية الفكرية بتعزيز تبادل املعلومات ينبغي عقد اج¹ع مائدة مسـتديرة سـنوي للامحنني يف جمال امللكية الفكرية بتعزيز تبادل املعلومات ينبغي عقد اج¹ع مائدة مسـتديرة سـنوي للامحنني يف جمال امللكية الفكرية بتعزيز تبادل املعلومات         (ب)(ب)(ب)(ب)        
    والتنسـيق:والتنسـيق:والتنسـيق:والتنسـيق:        والتآزروالتآزروالتآزروالتآزر
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ينبغي ٕايالء ¤ه¹م ل¶روس املسـتفادة من قواعد بيا�ت املساعدة التقنية (مثل قاعدة البيا�ت العاملية ينبغي ٕايالء ¤ه¹م ل¶روس املسـتفادة من قواعد بيا�ت املساعدة التقنية (مثل قاعدة البيا�ت العاملية ينبغي ٕايالء ¤ه¹م ل¶روس املسـتفادة من قواعد بيا�ت املساعدة التقنية (مثل قاعدة البيا�ت العاملية ينبغي ٕايالء ¤ه¹م ل¶روس املسـتفادة من قواعد بيا�ت املساعدة التقنية (مثل قاعدة البيا�ت العاملية         (ه)(ه)(ه)(ه)        
عدة التقنية املتعلقة 	لتجارة التابعة ملنظمة التجارة العاملية، وقاعدة بيا�ت املساعدة يف جمال امللكية عدة التقنية املتعلقة 	لتجارة التابعة ملنظمة التجارة العاملية، وقاعدة بيا�ت املساعدة يف جمال امللكية عدة التقنية املتعلقة 	لتجارة التابعة ملنظمة التجارة العاملية، وقاعدة بيا�ت املساعدة يف جمال امللكية عدة التقنية املتعلقة 	لتجارة التابعة ملنظمة التجارة العاملية، وقاعدة بيا�ت املساعدة يف جمال امللكية اخلاصة 	ملسااخلاصة 	ملسااخلاصة 	ملسااخلاصة 	ملسا

الفكرية التابعة حلكومة الوالت املتحدة) لضامن حتقيق الفائدة املرجوة من قاعدة بيا�ت مطابقة ¤حتياجات إالمنائية الفكرية التابعة حلكومة الوالت املتحدة) لضامن حتقيق الفائدة املرجوة من قاعدة بيا�ت مطابقة ¤حتياجات إالمنائية الفكرية التابعة حلكومة الوالت املتحدة) لضامن حتقيق الفائدة املرجوة من قاعدة بيا�ت مطابقة ¤حتياجات إالمنائية الفكرية التابعة حلكومة الوالت املتحدة) لضامن حتقيق الفائدة املرجوة من قاعدة بيا�ت مطابقة ¤حتياجات إالمنائية 
    يف جمال امللكية الفكرية: يف جمال امللكية الفكرية: يف جمال امللكية الفكرية: يف جمال امللكية الفكرية: 

 4، الفقرة 28، 27 الصفحات املرجع:

 مسـمتر الوضع:

تسـمتر ٔامانة الويبو يف تعزيز وحتسني سـبل التعاون مع الرشاكء االٓخرين ذوي التوجه إالمنايئ، خاصة قسم العالقات اخلارجية 
 WIPOعد بر�مجويا من مهنج الويبو اللكي خبصوص الرشااكت وحشد املوارد؛ ويعد ذÆ جزء واملاكتب إالقلميية.

Re:Search  بر�مج وWIPO Green .هذه الرشااكت Qوجتري أنشطة التعاون من  بشأن التكنولوجيا اخلرضاء من أمث
عىل سبيل املثال، يتعاون قسم ٕاذاكء احرتام امللكية الفكرية  خالل برامج متخصصة داخل أالمانة بغية حتسني ٔانشطة العمل:

 رتبطة 	لتخلص من البضائع اليت خترق حامية امللكية الفكرية.مع بر�مج أالمم املتحدة للبيئة بشأن القضا البيئية امل

عىل سبيل املثال، عقدت أالمانة و  ا لتبادل املعلومات بني املاحنني يف جمال امللكية الفكرية.ٔامانة الويبو 	لفعل فرص توفرو 
وميكن دراسة  سـمترار هذه املامرسة.ال، وجيري ٕايالء ¤ه¹م 2011و 2010اج¹عات ملاحني الصناديق ¤ستKنية احلالية يف 

 ا للامحنني يف جمال امللكية الفكرية ٕاذا حظي 	ه¹م اكٍف من املاحنني.ة أالوسع نطاقخيار اج¹ع املائدة املسـتدير 

وقد اسـتفادت ٔامانة الويبو من جتارب قواعد بيا�ت املساعدة التقنية أالخرى وما زالت تسـتفيد مهنا يف تعظمي الفائدة 
 .لكية الفكريةتحققة من قاعدة بيا�ت مطابقة ¤حتياجات إالمنائية يف جمال امل امل 

    تعزيز التعاون بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية:تعزيز التعاون بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية:تعزيز التعاون بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية:تعزيز التعاون بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية: ....46464646

ينبغي حتسني التنسـيق بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية يف اتفاق التعاون القاينبغي حتسني التنسـيق بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية يف اتفاق التعاون القاينبغي حتسني التنسـيق بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية يف اتفاق التعاون القاينبغي حتسني التنسـيق بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية يف اتفاق التعاون القامئمئمئمئ لتقد لتقد لتقد لتقدميميميمي املساعدة التقنية  املساعدة التقنية  املساعدة التقنية  املساعدة التقنية         أ)أ)أ)أ)((((        
üفüفüفüتفاق تريب        ف	تفاق تريبيتعلق 	تفاق تريبيتعلق 	تفاق تريبيتعلق 	س:س:س:س:يتعلق     

تبادل املعلومات والتخطيط املشرتتبادل املعلومات والتخطيط املشرتتبادل املعلومات والتخطيط املشرتتبادل املعلومات والتخطيط املشرتكككك والتعاون بشأن تقيمي ¤حتياجات لتجنب ¤زدواجية وتعظمي  والتعاون بشأن تقيمي ¤حتياجات لتجنب ¤زدواجية وتعظمي  والتعاون بشأن تقيمي ¤حتياجات لتجنب ¤زدواجية وتعظمي  والتعاون بشأن تقيمي ¤حتياجات لتجنب ¤زدواجية وتعظمي         """"1111""""        
    الفائدة املرجوة من التآزر والتعمل وفعالية التلكفة؛الفائدة املرجوة من التآزر والتعمل وفعالية التلكفة؛الفائدة املرجوة من التآزر والتعمل وفعالية التلكفة؛الفائدة املرجوة من التآزر والتعمل وفعالية التلكفة؛

ينبغي أن يتعاون لك من الويبو ومنظمة التجارة العاملية واSول أالعضاء بشأن تقيمي ¤حتياجات ينبغي أن يتعاون لك من الويبو ومنظمة التجارة العاملية واSول أالعضاء بشأن تقيمي ¤حتياجات ينبغي أن يتعاون لك من الويبو ومنظمة التجارة العاملية واSول أالعضاء بشأن تقيمي ¤حتياجات ينبغي أن يتعاون لك من الويبو ومنظمة التجارة العاملية واSول أالعضاء بشأن تقيمي ¤حتياجات و و و و         """"2222""""        
    ان االٔقل منًوا؛ ان االٔقل منًوا؛ ان االٔقل منًوا؛ ان االٔقل منًوا؛ 	لنسـبة للب¶	لنسـبة للب¶	لنسـبة للب¶	لنسـبة للب¶

ينبغي رفع التقارير بشأن مساعدة الويبو التقنية فü خيص القضا املتعلقة برتيبس، ينبغي رفع التقارير بشأن مساعدة الويبو التقنية فü خيص القضا املتعلقة برتيبس، ينبغي رفع التقارير بشأن مساعدة الويبو التقنية فü خيص القضا املتعلقة برتيبس، ينبغي رفع التقارير بشأن مساعدة الويبو التقنية فü خيص القضا املتعلقة برتيبس، مبمبمبمبا يف ذÆ ا يف ذÆ ا يف ذÆ ا يف ذÆ و و و و         """"3333""""        
املعلومات حول املزيانية، ٕاىل قاعدة البيا�ت العاملية اخلاصة 	ملساعدة التقنية املتعلقة 	لتجارة التابعة ملنظمة املعلومات حول املزيانية، ٕاىل قاعدة البيا�ت العاملية اخلاصة 	ملساعدة التقنية املتعلقة 	لتجارة التابعة ملنظمة املعلومات حول املزيانية، ٕاىل قاعدة البيا�ت العاملية اخلاصة 	ملساعدة التقنية املتعلقة 	لتجارة التابعة ملنظمة املعلومات حول املزيانية، ٕاىل قاعدة البيا�ت العاملية اخلاصة 	ملساعدة التقنية املتعلقة 	لتجارة التابعة ملنظمة 

    التجارة العاملية. التجارة العاملية. التجارة العاملية. التجارة العاملية. 

 5، الفقرة 28الصفحة  املرجع:

 مسـمتر الوضع:

مثة تعاون وتنسـيق وثيقان بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية، مبا يف ذÆ التخطيط املشرتك لٔالنشطة اليت تنظم فü بيهنام، 
 وتبادل املعلومات بشأن تقيمي احتياجات الب¶ان أالقل منًوا.
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    سـياسات واسرتاتيجيات امللكية الفكريةسـياسات واسرتاتيجيات امللكية الفكريةسـياسات واسرتاتيجيات امللكية الفكريةسـياسات واسرتاتيجيات امللكية الفكرية        سابًعا.سابًعا.سابًعا.سابًعا.

    حتسني التوجه حنو التمنية:حتسني التوجه حنو التمنية:حتسني التوجه حنو التمنية:حتسني التوجه حنو التمنية: ....47474747

ينبغي ¤سـتعانة ينبغي ¤سـتعانة ينبغي ¤سـتعانة ينبغي ¤سـتعانة مبمبمبمبجموعة م¹سكة من املهنجيات حبيث يمت تقيجموعة م¹سكة من املهنجيات حبيث يمت تقيجموعة م¹سكة من املهنجيات حبيث يمت تقيجموعة م¹سكة من املهنجيات حبيث يمت تقيميميميميها وتثبيهتا وحتسيهنا ها وتثبيهتا وحتسيهنا ها وتثبيهتا وحتسيهنا ها وتثبيهتا وحتسيهنا مبمبمبمبرور الوقت لضامن توÁها رور الوقت لضامن توÁها رور الوقت لضامن توÁها رور الوقت لضامن توÁها         أ)أ)أ)أ)((((        
    حنو التمنية وحتسني هذا التوجه بصفة مسـمترة. حنو التمنية وحتسني هذا التوجه بصفة مسـمترة. حنو التمنية وحتسني هذا التوجه بصفة مسـمترة. حنو التمنية وحتسني هذا التوجه بصفة مسـمترة. 

 إالبداع والصناعات الثقافية،  إالبداع والصناعات الثقافية،  إالبداع والصناعات الثقافية،  إالبداع والصناعات الثقافية، ينبغي ٕايالء املزيد من ¤ه¹م عند وضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية لقضاينبغي ٕايالء املزيد من ¤ه¹م عند وضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية لقضاينبغي ٕايالء املزيد من ¤ه¹م عند وضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية لقضاينبغي ٕايالء املزيد من ¤ه¹م عند وضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية لقضا        (ب)(ب)(ب)(ب)        
    فضًال عن ¤بتاكر. فضًال عن ¤بتاكر. فضًال عن ¤بتاكر. فضًال عن ¤بتاكر. 

ينبغي تعديل أي أدوات تسـتخدم لتوفري املعلومات لوضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية، مثل ¤سـتبيا�ت، ينبغي تعديل أي أدوات تسـتخدم لتوفري املعلومات لوضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية، مثل ¤سـتبيا�ت، ينبغي تعديل أي أدوات تسـتخدم لتوفري املعلومات لوضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية، مثل ¤سـتبيا�ت، ينبغي تعديل أي أدوات تسـتخدم لتوفري املعلومات لوضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية، مثل ¤سـتبيا�ت،         (ج)(ج)(ج)(ج)        
    قطاع ولك جمالقطاع ولك جمالقطاع ولك جمالقطاع ولك جماللللليكيكيكيك تسـتعمل عن أالطر/أالنظمة احلالية لالبتاكر وأولوت/احتياجات التمنية الوطنية 	لنسـبة للك  تسـتعمل عن أالطر/أالنظمة احلالية لالبتاكر وأولوت/احتياجات التمنية الوطنية 	لنسـبة للك  تسـتعمل عن أالطر/أالنظمة احلالية لالبتاكر وأولوت/احتياجات التمنية الوطنية 	لنسـبة للك  تسـتعمل عن أالطر/أالنظمة احلالية لالبتاكر وأولوت/احتياجات التمنية الوطنية 	لنسـبة للك 

    العامة، والقطاعات ¤قتصادية ذات أالولوية.العامة، والقطاعات ¤قتصادية ذات أالولوية.العامة، والقطاعات ¤قتصادية ذات أالولوية.العامة، والقطاعات ¤قتصادية ذات أالولوية.    ةةةةمن جماالت السـياسمن جماالت السـياسمن جماالت السـياسمن جماالت السـياس

ينبغي بذل اجلهود أوالً لفهم اسرتاتيجيات وأولوت التمنية عىل الصعيد الوطينبغي بذل اجلهود أوالً لفهم اسرتاتيجيات وأولوت التمنية عىل الصعيد الوطينبغي بذل اجلهود أوالً لفهم اسرتاتيجيات وأولوت التمنية عىل الصعيد الوطينبغي بذل اجلهود أوالً لفهم اسرتاتيجيات وأولوت التمنية عىل الصعيد الوطينينينين يف ب¶ ما وجوانب نظام  يف ب¶ ما وجوانب نظام  يف ب¶ ما وجوانب نظام  يف ب¶ ما وجوانب نظام         (د)(د)(د)(د)        
كرية املوجود كرية املوجود كرية املوجود كرية املوجود امللكية الفكرية اليت ميكن ٔان حتقق أعظم فائدة للب¶، قبل طرح أالسـامللكية الفكرية اليت ميكن ٔان حتقق أعظم فائدة للب¶، قبل طرح أالسـامللكية الفكرية اليت ميكن ٔان حتقق أعظم فائدة للب¶، قبل طرح أالسـامللكية الفكرية اليت ميكن ٔان حتقق أعظم فائدة للب¶، قبل طرح أالسـئئئئQ حول نوع نظام امللكية الفQ حول نوع نظام امللكية الفQ حول نوع نظام امللكية الفQ حول نوع نظام امللكية الف

    اjي ينبغي ٕاقامته. اjي ينبغي ٕاقامته. اjي ينبغي ٕاقامته. اjي ينبغي ٕاقامته.     أوأوأوأو

 1، الفقرة 29الصفحة  املرجع:

 مسـمتر الوضع:

وضعت ٔامانة الويبو مهنجيات متعددة لتقدمي املساعدة التقنية املوÁة حنو التمنية ل¶ول أالعضاء، وهذه أالدوات ختضع 
ت اسرتاتيجيات امللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين يف املاكتب إالقلميية، توفر أدوات ومهنجياو للتحسني والتقيمي املسـمترين.

مثاًال لكيفية وضع هذه أالدوات ليك تليب ¤حتياجات إالمنائية بشلك خاص، ويه ختضع للتثبيت والتقيمي والتعديل 	لتشاور 
  مع خرباء خارجيني ومع اSول أالعضاء.

زي بشدة عىل الصناعات الثقافية وإالبداع (وهو ما متث3 الربامج من خالل برامج املساعدة التقنية اخلاصة 	لويبو، يمت الرتكو 
وتعكس ٔانشطة زدة الوعي اليت جترهيا  ا عىل ¤بتاكر (وهو ما متث3 الربامج املتعلقة 	لرباءات).ة حبق املؤلف)، وأيضاملتعلق

مهية إالبداع 	لنسـبة للتمنية.   أمانة الويبو أ

ا، هيدف مرشوع الرتاث إالبداعي ٕاىل حتقيق إالدارة ¤سرتاتيجية حلقوق امللكية الفكرية يديف جمال املعارف التقليدية حتدو
 كام جيري التحضري لسلسQ من اجللسات إالعالمية.  واملصاحل املرتبطة هبا يف سـياقات معلية حمددة.

    التأكيد عىل معليات التشاور لصياغة ¤سرتاتيجيات: التأكيد عىل معليات التشاور لصياغة ¤سرتاتيجيات: التأكيد عىل معليات التشاور لصياغة ¤سرتاتيجيات: التأكيد عىل معليات التشاور لصياغة ¤سرتاتيجيات:  ....44448888

اتيجيات امللكية الفكرية ينبغي ٔان تصحبه Áود تدمع اتيجيات امللكية الفكرية ينبغي ٔان تصحبه Áود تدمع اتيجيات امللكية الفكرية ينبغي ٔان تصحبه Áود تدمع اتيجيات امللكية الفكرية ينبغي ٔان تصحبه Áود تدمع ظظظظهور آليات وطنية هور آليات وطنية هور آليات وطنية هور آليات وطنية اSمع املقدم لسـياسات/اسرت اSمع املقدم لسـياسات/اسرت اSمع املقدم لسـياسات/اسرت اSمع املقدم لسـياسات/اسرت         أ)أ)أ)أ)((((        
للتشاور/التنسـيق للتشاور/التنسـيق للتشاور/التنسـيق للتشاور/التنسـيق خبخبخبخبصوص قضا امللكية الفكرية واليت تربط معلية اختاذ القرارات املتعلقة 	مللكية الفكرية 	ٕالطار صوص قضا امللكية الفكرية واليت تربط معلية اختاذ القرارات املتعلقة 	مللكية الفكرية 	ٕالطار صوص قضا امللكية الفكرية واليت تربط معلية اختاذ القرارات املتعلقة 	مللكية الفكرية 	ٕالطار صوص قضا امللكية الفكرية واليت تربط معلية اختاذ القرارات املتعلقة 	مللكية الفكرية 	ٕالطار 

    أالّمع للسـياسات العامة املوÁة حنو التمنية والنطاق الاكمل ٔالأالّمع للسـياسات العامة املوÁة حنو التمنية والنطاق الاكمل ٔالأالّمع للسـياسات العامة املوÁة حنو التمنية والنطاق الاكمل ٔالأالّمع للسـياسات العامة املوÁة حنو التمنية والنطاق الاكمل ٔالحصحصحصحصاب املصلحة. اب املصلحة. اب املصلحة. اب املصلحة. 

 2، الفقرة 29الصفحة  جع:املر 

 مسـمتر الوضع:
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ا يف وضع سـياسات امللكية الفكرية ¶ان النامية والب¶ان أالقل منو تقدم الويبو 	سـمترار املساعدة التقنية ل¶ول أالعضاء من الب
حملليني وجممتع امللكية ا املسامهني امانة واحلكومة املعنية، ولكن ٔايضويه معلية تشاورية ال تتضمن فقط االٔ  الوطنية اخلاصة هبا.

ا من خالل املهنجية املطبقة يف وضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية عىل ويعد ذÆ جلي الفكرية عىل نطاق ٔاوسع.
 الوطين. الصعيد

44449999.... ::::ccccتعزيز التنسـيق اخلارتعزيز التنسـيق اخلارتعزيز التنسـيق اخلارتعزيز التنسـيق اخلار    

حصحصحصحصاب املصلحة االٓخرين ٕالعداد مهنجيات وأدوات اب املصلحة االٓخرين ٕالعداد مهنجيات وأدوات اب املصلحة االٓخرين ٕالعداد مهنجيات وأدوات اب املصلحة االٓخرين ٕالعداد مهنجيات وأدوات     ينبغي بذلينبغي بذلينبغي بذلينبغي بذل        أ)أ)أ)أ)((((         املزيد من اجلهود للتعاون مع املنظامت اSولية وأاملزيد من اجلهود للتعاون مع املنظامت اSولية وأاملزيد من اجلهود للتعاون مع املنظامت اSولية وأاملزيد من اجلهود للتعاون مع املنظامت اSولية وأ
        ::::لكية الفكرية عىل الصعيد الوطلكية الفكرية عىل الصعيد الوطلكية الفكرية عىل الصعيد الوطلكية الفكرية عىل الصعيد الوطينينينينلوضع اسرتاتيجيات امل لوضع اسرتاتيجيات امل لوضع اسرتاتيجيات امل لوضع اسرتاتيجيات امل 

ينبغي أن يمت هذا التعاون عىل الصعيد الوطينبغي أن يمت هذا التعاون عىل الصعيد الوطينبغي أن يمت هذا التعاون عىل الصعيد الوطينبغي أن يمت هذا التعاون عىل الصعيد الوطينينينين أثناء ٕاعداد اسرتاتيجيات امللكية الفكرية، وأثناء تعديل  أثناء ٕاعداد اسرتاتيجيات امللكية الفكرية، وأثناء تعديل  أثناء ٕاعداد اسرتاتيجيات امللكية الفكرية، وأثناء تعديل  أثناء ٕاعداد اسرتاتيجيات امللكية الفكرية، وأثناء تعديل         """"1111""""        
    أدوات اسرتاتيجيات امللكية الفكرية اليت تسـتعني هبا الويبو. أدوات اسرتاتيجيات امللكية الفكرية اليت تسـتعني هبا الويبو. أدوات اسرتاتيجيات امللكية الفكرية اليت تسـتعني هبا الويبو. أدوات اسرتاتيجيات امللكية الفكرية اليت تسـتعني هبا الويبو. 

  3، الفقرة 29الصفحة  املرجع:

 منجز ومسـمتر الوضع:

ة التقنية اليت تقدGا الويبو يف جمال وضع سـياسات امللكية الفكرية ، تعد املساعد48و 47نوقش فü يتعلق 	لتوصيتني  حسـ�
الكثري من ة مثو  وحتدد اSو¡ العضو املعنية درجة املشورة اخلارجية املطلوبة. عىل الصعيد الوطين معلية تشاورية وتعاونية.

ناء عىل طلب املاكتب إالقلميية، ميكن لقسم ب و  املهام اليت جتري عىل الصعيد الوطين ٔاثناء وضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية.
 العالقات اخلارجية 	لويبو ٔان يقدم اSمع املطلوب لتحديد اجلهات املعنية من املنظامت اSولية/ٔاحصاب املصلحة اخلارجيني.

    مراجعة وتقيمي وتنسـيق أنشطة الويبو بشأن اسرتاتيجيات امللكية الفكرية: مراجعة وتقيمي وتنسـيق أنشطة الويبو بشأن اسرتاتيجيات امللكية الفكرية: مراجعة وتقيمي وتنسـيق أنشطة الويبو بشأن اسرتاتيجيات امللكية الفكرية: مراجعة وتقيمي وتنسـيق أنشطة الويبو بشأن اسرتاتيجيات امللكية الفكرية:  ....55550000

ني مرشوع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية التابع للجنة املعنية 	لتمنية وامللكية ني مرشوع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية التابع للجنة املعنية 	لتمنية وامللكية ني مرشوع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية التابع للجنة املعنية 	لتمنية وامللكية ني مرشوع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية التابع للجنة املعنية 	لتمنية وامللكية التأكد من التنسـيق الوثيق بالتأكد من التنسـيق الوثيق بالتأكد من التنسـيق الوثيق بالتأكد من التنسـيق الوثيق ب        أ)أ)أ)أ)((((        
    الفكرية وٕاطار الويبو املعالفكرية وٕاطار الويبو املعالفكرية وٕاطار الويبو املعالفكرية وٕاطار الويبو املعينينينين    مبمبمبمبرشوع تصممي اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية من أجل التمنية. رشوع تصممي اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية من أجل التمنية. رشوع تصممي اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية من أجل التمنية. رشوع تصممي اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية من أجل التمنية. 

    ينبغي توفري أالدوات للعامة عىل موقع الويبو.ينبغي توفري أالدوات للعامة عىل موقع الويبو.ينبغي توفري أالدوات للعامة عىل موقع الويبو.ينبغي توفري أالدوات للعامة عىل موقع الويبو.        """"1111""""        (ب)(ب)(ب)(ب)        

مللكية الفكرية للمساعدة يف تقيمي احتياجات الب¶ ومللكية الفكرية للمساعدة يف تقيمي احتياجات الب¶ ومللكية الفكرية للمساعدة يف تقيمي احتياجات الب¶ ومللكية الفكرية للمساعدة يف تقيمي احتياجات الب¶ و̂̂̂^ٔساس للتخطيط ٔساس للتخطيط ٔساس للتخطيط ٔساس للتخطيط ينبغي أن تينبغي أن تينبغي أن تينبغي أن تُُُُسـتخدم اسرتاتيجيات اسـتخدم اسرتاتيجيات اسـتخدم اسرتاتيجيات اسـتخدم اسرتاتيجيات ا        (ج)(ج)(ج)(ج)        
    القطري ٔالنشطة التعاون إالمنايئ: القطري ٔالنشطة التعاون إالمنايئ: القطري ٔالنشطة التعاون إالمنايئ: القطري ٔالنشطة التعاون إالمنايئ: 

ينبغي ٕادماج أالدوات واSروس املسـتفادة من مشاريع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية عرب أنشطة ينبغي ٕادماج أالدوات واSروس املسـتفادة من مشاريع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية عرب أنشطة ينبغي ٕادماج أالدوات واSروس املسـتفادة من مشاريع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية عرب أنشطة ينبغي ٕادماج أالدوات واSروس املسـتفادة من مشاريع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية عرب أنشطة         """"1111""""        
    بدال أي مساعدة عىل أساس خاص؛ بدال أي مساعدة عىل أساس خاص؛ بدال أي مساعدة عىل أساس خاص؛ بدال أي مساعدة عىل أساس خاص؛ التعاون إالمنايئ يف املسـتقبل يف قطاع التمنية والقطاعات اجلوهرية، واست التعاون إالمنايئ يف املسـتقبل يف قطاع التمنية والقطاعات اجلوهرية، واست التعاون إالمنايئ يف املسـتقبل يف قطاع التمنية والقطاعات اجلوهرية، واست التعاون إالمنايئ يف املسـتقبل يف قطاع التمنية والقطاعات اجلوهرية، واست 

ينبغي ٕاعالم اSول أالعضاء اليت تطلب املساعدة يف وضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية بشأن ينبغي ٕاعالم اSول أالعضاء اليت تطلب املساعدة يف وضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية بشأن ينبغي ٕاعالم اSول أالعضاء اليت تطلب املساعدة يف وضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية بشأن ينبغي ٕاعالم اSول أالعضاء اليت تطلب املساعدة يف وضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية بشأن و و و و         """"2222""""        
    أالدوات/املهنجيات اليت وضعهتا الويبو واجلهات الفاعQ أالخرى يف اñال.أالدوات/املهنجيات اليت وضعهتا الويبو واجلهات الفاعQ أالخرى يف اñال.أالدوات/املهنجيات اليت وضعهتا الويبو واجلهات الفاعQ أالخرى يف اñال.أالدوات/املهنجيات اليت وضعهتا الويبو واجلهات الفاعQ أالخرى يف اñال.

 4، الفقرة 30الصفحة  املرجع:

 منجز ومسـمتر الوضع:

بر�مج مفصل بشأن وضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين، وهو يتضمن مهنجيات Sى ٔامانة الويبو 
عىل سبيل املثال، تضمن و  ا.ملراجعة مسـتفيضة، داخليا وخارجيأالدوات ت هذه عوقد خض ؤادوات لتدقيق امللكية الفكرية.
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الفكرية مراجعة من خالل خرباء خارجيني للمهنجية مرشوع جدول ٔاعامل التمنية اخلاص 	السرتاتيجيات الوطنية للملكية 
 وأالدوات املوضوعة.

وقد راجعها الزمالء يف ¤حتاد اSويل محلاية أالصناف النباتية اجلديدة فü يتعلق  وأالدوات متاحة للعامة عىل موقع الويبو.
ة بيا�ت جديدة قيد ضًال عن ذÆ، مثة قاعدف بأوجه ¤رتباط بني اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وسـياسات الزراعة/البذور.

ا ٔالغراض تقدمي ٔاداة للب¶ان املعنية لتخزين البيا�ت البحثية احملصQ من تدقيقات امللكية الفكرية واSراسات إالنشاء حالي
 الصعيد وستشلك مثل هذه البيا�ت أالساس لوضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية عىل ¤سـتقصائية أالساسـية يف الب¶ان.

 الوطين، فضًال عن ٔانشطة التعاون إالمنايئ املسـتقبيل.

وقد بدٔات  ا.كية الفكرية من ٔاجل التمنية نشاطا مسـمتر ويعد ٕاطار الويبو املعين مبرشوع تصممي اسرتاتيجيات وطنية للمل 
ل التمنية اخلاص أالمانة هذه املبادرة لوضع مبادئ لالسرتشاد هبا يف وضع السـياسات بغية تمكQ مرشوع جدول ٔاعام

ومع ذÆ، ٔاعيد تقيمي هذه املبادرة يف  	السرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية فضًال عن ٔانشطة التعاون إالمنايئ املسـمترة.
ضوء ردود أالفعال الواردة من اSول أالعضاء ومت تأجيل العمل إالضايف بشأن هذه املبادرة للسامح 	ك¹ل Gام أالمانة 

 هذا املوضوع.  أالخرى حول

    تعزيز الشفافية: تعزيز الشفافية: تعزيز الشفافية: تعزيز الشفافية:  ....55551111

ينبغي ٕاÍحة مجيع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وسـياساهتا وخططها للعامة عىل موقع الويبو فور اك¹لها، بعد ينبغي ٕاÍحة مجيع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وسـياساهتا وخططها للعامة عىل موقع الويبو فور اك¹لها، بعد ينبغي ٕاÍحة مجيع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وسـياساهتا وخططها للعامة عىل موقع الويبو فور اك¹لها، بعد ينبغي ٕاÍحة مجيع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وسـياساهتا وخططها للعامة عىل موقع الويبو فور اك¹لها، بعد         (ب)(ب)(ب)(ب)        
    موافقة اSو¡ العضو املعنية. موافقة اSو¡ العضو املعنية. موافقة اSو¡ العضو املعنية. موافقة اSو¡ العضو املعنية. 

 5، الفقرة 30الصفحة  املرجع:

 مسـمتر الوضع:

شهار إ و¡ العضو فü يتعلق 	ملشورة و نفذ ٔامانة الويبو توجهيات وطلبات اSعند تقدمي املساعدة التقنية Sو¡ عضو معينة، ت 
مت ٕارسال املعلومات وثيقة الصQ 	ملوضوع، بعد موافقة اSو¡ العضو، بشلك روتيين للزمالء يف قاعدة يو  العملية أو التوثيق.

 ليك تتاح للعامة. WIPO Lexبيا�ت 

    والتنظوالتنظوالتنظوالتنظميميميمييةيةيةيةاملساعدة الترشيعية املساعدة الترشيعية املساعدة الترشيعية املساعدة الترشيعية         CCCCمنًا.منًا.منًا.منًا.

    تعزيز الشفافية والتقيمي تعزيز الشفافية والتقيمي تعزيز الشفافية والتقيمي تعزيز الشفافية والتقيمي خبخبخبخبصوص املشورة الترشيعية: صوص املشورة الترشيعية: صوص املشورة الترشيعية: صوص املشورة الترشيعية:  ....55552222

ينبغي لٕالدارة العليا ٔان تضمن أن ترسل مجيع القطاعات/الربامج املعلومات 	لاكمل لقاعدة بيا�ت املساعدة ينبغي لٕالدارة العليا ٔان تضمن أن ترسل مجيع القطاعات/الربامج املعلومات 	لاكمل لقاعدة بيا�ت املساعدة ينبغي لٕالدارة العليا ٔان تضمن أن ترسل مجيع القطاعات/الربامج املعلومات 	لاكمل لقاعدة بيا�ت املساعدة ينبغي لٕالدارة العليا ٔان تضمن أن ترسل مجيع القطاعات/الربامج املعلومات 	لاكمل لقاعدة بيا�ت املساعدة         (ج)(ج)(ج)(ج)        
    التقنية بشأن أنشطهتا الترشيعية. التقنية بشأن أنشطهتا الترشيعية. التقنية بشأن أنشطهتا الترشيعية. التقنية بشأن أنشطهتا الترشيعية. 

النتاجئ املناسـبة 	لنسـبة للمساعدة التقنية لالنتاجئ املناسـبة 	لنسـبة للمساعدة التقنية لالنتاجئ املناسـبة 	لنسـبة للمساعدة التقنية لالنتاجئ املناسـبة 	لنسـبة للمساعدة التقنية ليكيكيكيك تؤخذ يف  تؤخذ يف  تؤخذ يف  تؤخذ يف وينبغي ٕاعداد املزيد من النتاجئ املرتقبة ومؤرشات وينبغي ٕاعداد املزيد من النتاجئ املرتقبة ومؤرشات وينبغي ٕاعداد املزيد من النتاجئ املرتقبة ومؤرشات وينبغي ٕاعداد املزيد من النتاجئ املرتقبة ومؤرشات         (د)(د)(د)(د)        
    احلسـبان يف تقارير أداء الرب�مج.احلسـبان يف تقارير أداء الرب�مج.احلسـبان يف تقارير أداء الرب�مج.احلسـبان يف تقارير أداء الرب�مج.

 1، الفقرة 31الصفحة  املرجع:

 مسـمتر الوضع:
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ٔاعاله، حتدد اSو¡ العضو اSرجة املناسـبة لٕالشهار ٔاو إالفصاح عن املشورة املقدمة عىل حنو  51كام نوقش يف التوصية 
  يبو ل¶و¡ العضو.ثنايئ من أمانة الو 

 وتعاجل معلية الرب�مج واملزيانية مسأ¡ احلاجة لنتاجئ مرتقبة ومؤرشات للنتاجئ 	لنسـبة للمساعدة الترشيعية.

    اسـتخدام تقيمي ¤حتياجات واسرتاتيجيات امللكية الفكرية لتوفري املعلومات للمشورة الترشيعية والتنظاسـتخدام تقيمي ¤حتياجات واسرتاتيجيات امللكية الفكرية لتوفري املعلومات للمشورة الترشيعية والتنظاسـتخدام تقيمي ¤حتياجات واسرتاتيجيات امللكية الفكرية لتوفري املعلومات للمشورة الترشيعية والتنظاسـتخدام تقيمي ¤حتياجات واسرتاتيجيات امللكية الفكرية لتوفري املعلومات للمشورة الترشيعية والتنظميميميميية:ية:ية:ية: ....55553333

الترشيعية، ينبغي للويبو أن تعمل مع الب¶ السـتقصاء أولوته إالمنائية الترشيعية، ينبغي للويبو أن تعمل مع الب¶ السـتقصاء أولوته إالمنائية الترشيعية، ينبغي للويبو أن تعمل مع الب¶ السـتقصاء أولوته إالمنائية الترشيعية، ينبغي للويبو أن تعمل مع الب¶ السـتقصاء أولوته إالمنائية وقبل الرد عىل طلب املساعدة وقبل الرد عىل طلب املساعدة وقبل الرد عىل طلب املساعدة وقبل الرد عىل طلب املساعدة         أ)أ)أ)أ)((((        
واحتياجاته قطاعا قطاعا والواحتياجاته قطاعا قطاعا والواحتياجاته قطاعا قطاعا والواحتياجاته قطاعا قطاعا والزتزتزتزتاماته اSولية يف هذا الصدد (تعد اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وٕاجراءاهتا موردا اماته اSولية يف هذا الصدد (تعد اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وٕاجراءاهتا موردا اماته اSولية يف هذا الصدد (تعد اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وٕاجراءاهتا موردا اماته اSولية يف هذا الصدد (تعد اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وٕاجراءاهتا موردا 

    أساسـيا).أساسـيا).أساسـيا).أساسـيا).

 2، الفقرة 31الصفحة  املرجع:

 مسـمتر الوضع:

سـتعانة بتقيمي احتياجات الب¶ واسرتاتيجيات امللكية الفكرية لتوفري املعلومات بشأن تقدمي ا ممارسة ¤تطبق ٔامانة الويبو حالي
يسـبق تقدمي املساعدة الترشيعية عىل حنو و  املشورة الترشيعية يف الب¶ان اليت توجد هبا هذه أالدوات ٔاو جيري تطبيقها.

ب امللكية الفكرية املعنية يف الب¶ اjي يطلب املساعدة، ويمت روتيين طلبات للحصول عىل املعلومات ترسلها أالمانة ٕاىل ماكت
عىل سبيل املثال،  مث يتبع ذÆ التشاور اSاخيل وٕاجراءات التحقق: ا.االتصال يف احلكومة الطالبة ٔايض التواصل مع Áات

رسل اسرتاتيجيات امللكية الفكرية عىل حنو مهنجي لشعبة قانون الرباءات للتعليق عىل القض  ا املتعلقة 	لرباءات.تُ

ويف جمال ٕاسداء املشورة السـياسـية والترشيعية بشأن قانون العالمات التجارية والرسوم وال�ذج الصناعية والبيا�ت 
ا ت التوسـمي والرسوم وال�ذج نظاماجلغرافية ل¶ول أالعضاء، وضعت شعبة املشورة القانونية والترشيعية التابعة لقطاع أدوا

أالفعال، واjي من خالú تمت دعوة اSول اليت تلقت املشورة الترشيعية لتقدمي ردود ٔافعالها لٔالمانة بشأن مدى  مجلع ردود
ا من مؤرشات أالداء 	لنسـبة للنشاط املعين يف الرب�مج قهتا. وتعد ردود أالفعال هذه ٔايضرضاها عن املشورة اليت تل

 .15ـ  2014مرشوع الرب�مج واملزيانية للفرتة  ويمت طر&ا يف 2013ـ  2012واملزيانية للفرتة 

ا آليات مناسـبة لتعزيز تقيمي املشورة الترشيعية اليت تقدGا صة خمتلفة داخل ٔامانة الويبو ٔايضوقد اعمتدت برامج متخص
رشيعية بعد التحاور ا مبوجبه يمت تقدمي املساعدة الت اكء احرتام امللكية الفكرية نظامعىل سبيل املثال، طبق قسم ٕاذف ومراجعهتا.

مع اSو¡ العضو املعنية ـ مبا يف ذÆ ٕارسال اسـتبيان تريبس لتقيمي إالطار القانوين احلايل من �حية امتثاú اللزتامات 
 وخيارات اجلزء الثالث من اتفاق تريبس ـ واعتبار ¤حتياجات املعرب عهنا واسرتاتيجيات امللكية الفكرية، ٕان وجدت.

ا ومت ٔايض وجهيية داخلية يف شعبة املعارف التقليدية بشأن خطوات تقدمي املشورة الترشيعية والسـياسـية.ومت وضع مبادئ ت
ٕاعداد جلسة ٕاعالمية بشأن وضع سـياسة وطنية للملكية الفكرية واملعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي 

 الوراثية.   واملوارد

    واالٔولوت إالمنائية:واالٔولوت إالمنائية:واالٔولوت إالمنائية:واالٔولوت إالمنائية:    اع¹د هنج فعال بشأن مواطن املرونةاع¹د هنج فعال بشأن مواطن املرونةاع¹د هنج فعال بشأن مواطن املرونةاع¹د هنج فعال بشأن مواطن املرونة ....55554444

    ينبغي تقدينبغي تقدينبغي تقدينبغي تقدميميميمي    مجممجممجممجموعة من اخليارات ومواطن املرونة املتاحة يف القوانني اSولية للب¶ان النامية. وعة من اخليارات ومواطن املرونة املتاحة يف القوانني اSولية للب¶ان النامية. وعة من اخليارات ومواطن املرونة املتاحة يف القوانني اSولية للب¶ان النامية. وعة من اخليارات ومواطن املرونة املتاحة يف القوانني اSولية للب¶ان النامية.         أ)أ)أ)أ)((((        

ينبغي أن ترشح الويبو وتفصح عن خربهتا بشأن كيف ميكن للخيارات اôتلفة ٔان تعوق/تعزز سعهيا حنو حتقيق ينبغي أن ترشح الويبو وتفصح عن خربهتا بشأن كيف ميكن للخيارات اôتلفة ٔان تعوق/تعزز سعهيا حنو حتقيق ينبغي أن ترشح الويبو وتفصح عن خربهتا بشأن كيف ميكن للخيارات اôتلفة ٔان تعوق/تعزز سعهيا حنو حتقيق ينبغي أن ترشح الويبو وتفصح عن خربهتا بشأن كيف ميكن للخيارات اôتلفة ٔان تعوق/تعزز سعهيا حنو حتقيق         (ب)(ب)(ب)(ب)        
    أهداف التمنية:أهداف التمنية:أهداف التمنية:أهداف التمنية:
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تباع هنج م¹ستباع هنج م¹ستباع هنج م¹ستباع هنج م¹سكككك وموجه حنو التمنية لتنفيذ ال وموجه حنو التمنية لتنفيذ ال وموجه حنو التمنية لتنفيذ ال وموجه حنو التمنية لتنفيذ الزتزتزتزتامات امات امات امات ااااءات التقنية للب¶ان من أجل ءات التقنية للب¶ان من أجل ءات التقنية للب¶ان من أجل ءات التقنية للب¶ان من أجل لكفالكفالكفالكفاينبغي تكوين اينبغي تكوين اينبغي تكوين اينبغي تكوين ا        """"1111""""        
ا يف وضع ا يف وضع ا يف وضع ا يف وضع يف االتفاقات اSولية للميف االتفاقات اSولية للميف االتفاقات اSولية للميف االتفاقات اSولية للميضيضيضيض قدم قدم قدم قدم    امللكية الفكرية اSولية وحتديد كيفية اسـتخدام مواطن املرونةامللكية الفكرية اSولية وحتديد كيفية اسـتخدام مواطن املرونةامللكية الفكرية اSولية وحتديد كيفية اسـتخدام مواطن املرونةامللكية الفكرية اSولية وحتديد كيفية اسـتخدام مواطن املرونة

    السـياسات ودمع التوافق مع االتفاقات اSولية أالخرى وتبادل اSمع معها؛ السـياسات ودمع التوافق مع االتفاقات اSولية أالخرى وتبادل اSمع معها؛ السـياسات ودمع التوافق مع االتفاقات اSولية أالخرى وتبادل اSمع معها؛ السـياسات ودمع التوافق مع االتفاقات اSولية أالخرى وتبادل اSمع معها؛ 

ينبغي أن متتد املساعدة لتشمل خيارات تتعلق بضامن وجود مù عام حيوي وتعزيز الوصول ينبغي أن متتد املساعدة لتشمل خيارات تتعلق بضامن وجود مù عام حيوي وتعزيز الوصول ينبغي أن متتد املساعدة لتشمل خيارات تتعلق بضامن وجود مù عام حيوي وتعزيز الوصول ينبغي أن متتد املساعدة لتشمل خيارات تتعلق بضامن وجود مù عام حيوي وتعزيز الوصول و و و و         """"2222""""        
    للتقنيات واملعارف الللتقنيات واملعارف الللتقنيات واملعارف الللتقنيات واملعارف الرضرضرضرضورية والورية والورية والورية وال����ذج اôتلفة للتشجيع عىل ¤بتاكر ونقل التكنولوجيا.ذج اôتلفة للتشجيع عىل ¤بتاكر ونقل التكنولوجيا.ذج اôتلفة للتشجيع عىل ¤بتاكر ونقل التكنولوجيا.ذج اôتلفة للتشجيع عىل ¤بتاكر ونقل التكنولوجيا.

 3، الفقرة 32، 31الصفحات  املرجع:

 مسـمتر الوضع:

وعة من اخليارات ومواطن املرونة املتاحة يف سـياق تقدمي املشورة توفر ٔامانة الويبو بشلك مهنجي للب¶ان النامية مجم
ا احلاالت، توفر ٔامانة الويبو ٔايض ا ما تقدم بيا�ت املشورة الترشيعية حلوالً عقالنية ومربرة؛ ويف العديد مندامئو  الترشيعية.

يه عناية الب¶ان النامية اليت تتلقى املشورة بشلك عىل سبيل املثال، يف جمال إالنفاذ، يمت توج  حلوًال بديQ لتلبية نفس احلاجة.
ا وعىل حنو مشابه، دامئ ومواطن املرونة واخليارات الواردة يف اجلزء الثالث من اتفاق تريبس. 8 - 7مهنجي ٕاىل املادتني 

تقدGا للسلطات تشري املشورة الترشيعية يف جمال الرباءات ٕاىل مواطن املرونة املتاحة يف نظام الرباءات العاملي و   ما
  املعنية.  الوطنية

وقد تشمل املشورة الترشيعية  ا لطلب اSو¡ العضو عند تقدمي املشورة الترشيعية.وتعاجل ٔامانة الويبو حاليا مجيع القضا وفق
ع جدول ويف هذا السـياق، يُشار ٕاىل مرشو املقدمة معلومات حول اخليارات املتعلقة 	ملù العام، خاصة يف جمال الرباءات.

ا ٕاىل مرشوع جدول أعامل التمنية بشأن نقل التكنولوجيا "التحدت ويُشار أيض أعامل التمنية بشأن الرباءات واملù العام.
 املشرتكة وبناء احللول" (مل يرد ٔاي طلب حمدد حىت Íرخيه بشأن قضا املù العام يف جمال قانون حق املؤلف).

تكون قضا املù العام معقدة و	لغة أالمهية، مت ٕاعداد مذكرة مفاهميية بشأن القضا ويف جمال املعارف التقليدية، حيث 
اجلوهرية املتعلقة 	ملعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية وموجزات ٕاعالمية متعددة وكتيب 

لثقايف التقليدي واملوارد الوراثية مبا يف ذÆ ٕارسال آخر ومنشورات ومواد أخرى حول املعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري ا
ا ٕاعداد "مذكرة عن معاين مصطلح "املù العام" يف ٔايضومت  املسـتجدات وأالخبار للمشرتكني عرب الربيد إاللكرتوين 	نتظام.

لتقليدي/الفوللكور" نظام امللكية الفكرية مع ٕاشارة خاصة ٕاىل حامية املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف ا
)WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8.وليةSورة السابعة عرش للجنة احلكومية اSلتقدميها يف ا ( 

        الهنوض بتحليل االٓالهنوض بتحليل االٓالهنوض بتحليل االٓالهنوض بتحليل االCCCCٓر وتبادل املعلومات:ر وتبادل املعلومات:ر وتبادل املعلومات:ر وتبادل املعلومات: ....55555555

أن تهنأن تهنأن تهنأن تهنضضضض بتبادل املعلومات بني الب¶ان بشأن  بتبادل املعلومات بني الب¶ان بشأن  بتبادل املعلومات بني الب¶ان بشأن  بتبادل املعلومات بني الب¶ان بشأن جتجتجتجتارهبا يف جمال ترشيعات امللكية الفكرية ونتاجئ ارهبا يف جمال ترشيعات امللكية الفكرية ونتاجئ ارهبا يف جمال ترشيعات امللكية الفكرية ونتاجئ ارهبا يف جمال ترشيعات امللكية الفكرية ونتاجئ     ينبغي للويبوينبغي للويبوينبغي للويبوينبغي للويبو        (ب)(ب)(ب)(ب)        
    التمنية، التمنية، التمنية، التمنية، مبمبمبمبا يف ذÆ التحليل التارخيي ل¶ول املتقدمة ٕا	ن تكوين قاعدهتا الصناعية وقدراهتا إالمنائية؛ا يف ذÆ التحليل التارخيي ل¶ول املتقدمة ٕا	ن تكوين قاعدهتا الصناعية وقدراهتا إالمنائية؛ا يف ذÆ التحليل التارخيي ل¶ول املتقدمة ٕا	ن تكوين قاعدهتا الصناعية وقدراهتا إالمنائية؛ا يف ذÆ التحليل التارخيي ل¶ول املتقدمة ٕا	ن تكوين قاعدهتا الصناعية وقدراهتا إالمنائية؛

    ع عند انضامGا ملعاهدات الويبو: ع عند انضامGا ملعاهدات الويبو: ع عند انضامGا ملعاهدات الويبو: ع عند انضامGا ملعاهدات الويبو: ينبغي للويبو أن تدمع اSول االٔعضاء يف تقيمي التاكليف واملنافينبغي للويبو أن تدمع اSول االٔعضاء يف تقيمي التاكليف واملنافينبغي للويبو أن تدمع اSول االٔعضاء يف تقيمي التاكليف واملنافينبغي للويبو أن تدمع اSول االٔعضاء يف تقيمي التاكليف واملنافو و و و         (ج)(ج)(ج)(ج)        

ينبغي توحيد قواعد بيا�ت الويبو بشأن املامرسات الترشيعية والتنظينبغي توحيد قواعد بيا�ت الويبو بشأن املامرسات الترشيعية والتنظينبغي توحيد قواعد بيا�ت الويبو بشأن املامرسات الترشيعية والتنظينبغي توحيد قواعد بيا�ت الويبو بشأن املامرسات الترشيعية والتنظميميميميية وٕاÍحة الوصول ٕالهيا من خالل بوابة ية وٕاÍحة الوصول ٕالهيا من خالل بوابة ية وٕاÍحة الوصول ٕالهيا من خالل بوابة ية وٕاÍحة الوصول ٕالهيا من خالل بوابة         (د)(د)(د)(د)        
    مشرتكة واحدة:مشرتكة واحدة:مشرتكة واحدة:مشرتكة واحدة:

    ينبغي أن توفر الويبو، 	لتعاون مع منظمة التجارة العاملية، أداة ٕالكرتونية للبحث املقارن يف ترشيعاتينبغي أن توفر الويبو، 	لتعاون مع منظمة التجارة العاملية، أداة ٕالكرتونية للبحث املقارن يف ترشيعاتينبغي أن توفر الويبو، 	لتعاون مع منظمة التجارة العاملية، أداة ٕالكرتونية للبحث املقارن يف ترشيعاتينبغي أن توفر الويبو، 	لتعاون مع منظمة التجارة العاملية، أداة ٕالكرتونية للبحث املقارن يف ترشيعات        """"1111""""        
    الب¶ان وحتليلها، الب¶ان وحتليلها، الب¶ان وحتليلها، الب¶ان وحتليلها، مبمبمبمبا يف ذÆ القدرة عىل املقارنة بني اسـتخدام خمتلف الب¶ان ملواطن املرونة واخليارات.ا يف ذÆ القدرة عىل املقارنة بني اسـتخدام خمتلف الب¶ان ملواطن املرونة واخليارات.ا يف ذÆ القدرة عىل املقارنة بني اسـتخدام خمتلف الب¶ان ملواطن املرونة واخليارات.ا يف ذÆ القدرة عىل املقارنة بني اسـتخدام خمتلف الب¶ان ملواطن املرونة واخليارات.
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 4، الفقرة 33، 32الصفحات  املرجع:

 منجز ومسـمتر الوضع:

ىل سبيل املثال ا، ع¶ان النامية والب¶ان أالقل منو وضعت ٔامانة الويبو مجموعة من أالدوات للهنوض بتبادل املعلومات بني الب
من خالل اج¹عات جلان الويبو مثل اللجنة ¤ستشارية املعنية 	ٕالنفاذ واللجنة اSامئة املعنية بقانون العالمات التجارية 
 IPوالرسوم وال�ذج الصناعية والبيا�ت اجلغرافية، وكذا ¤ج¹عات إالقلميية واسـتضافة قواعد البيا�ت مثل قاعدة بيا�ت

Advantage .بني ب¶ان اجلنوب üراسات إالفرادية وتسهيل ٔانشطة التعاون فSلتبادل ا 

ا ومواطن املرونة املتعلقة هبا فرصعىل سبيل املثال، توفر ¤ج¹عات إالقلميية ودون إالقلميية حول سـياسات الرباءات و 
ء بشأن اخليارات املتاحة واالCٓر املرتتبة عىل ملمثيل العديد من الب¶ان النامية ليك يتقامسوا اخلربات ويتعلموا من اخلربا

ا تنظمي حلقات معل ٕاقلميية يف جمال املعارف التقليدية لتسهيل تبادل يمت ٔايضو  اسـتخدام مواطن املرونة يف جمال الرباءات.
  املعارف بني اñمتعات احمللية وأالصلية.

مل املسـمتر للجنة اSامئة املعنية بقانون العالمات التجارية ويف جمال العالمات التجارية والرسوم وال�ذج، وكجزء من الع
والرسوم وال�ذج الصناعية والبيا�ت اجلغرافية حول ٕاجراءات تسجيل الرسوم وال�ذج الصناعية، ٔاعدت أالمانة، 	لتعاون مع 

ال قانون الرسوم وال�ذج اخلبري ¤قتصادي الرئييس للويبو، دراسة لالCٓر ونرشهتا خبصوص معل جلنة العالمات يف جم
الصناعية وممارساهتا، واليت، يف مجQ أمور، تبحث يف التاكليف واملنافع احملمتQ ٔالنشطة وضع القواعد واملعايري 	لنسـبة مجليع 

اSول أالعضاء (ومهنا الب¶ان النامية) ومسـتخديم نظام الرسوم وال�ذج يف مجيع اSول أالعضاء (انظر الوثيقة 
SCT/27/4.( 

 ا.ي والوطين لتلبية هذه احلاجة أيضويف جمال حق املؤلف، مت تنظمي عدد من احملافل لزدة الوعي عىل الصعيدين إالقلمي
لسمعي فضًال عن ذÆ، قدم عدد من اSراسات حول مواضيع خمتلفة (مثل ¤سـتثناءات والتقييدات وحامية أالداء او 

 ا للترشيعات واحللول الوطنية القامئة.ملù العام) حتليًال مقار� متعمقنت واولية مورد خدمات إالنرت ؤ البرصي ومس
واسـتعرضت دراسة حمددة للويبو، بعنوان "¤نتفاع حبق املؤلف للهنوض 	لنفاذ ٕاىل املعلومات واملواد إالبداعية"، مبادرات 

 ومعلومات القطاع العام. السـياسات العامة الناحجة يف جماالت التعلمي والبحث وتطوير الربامج احلاسوبية

 WIPO Lexوفü خيص ٕاشارة التوصية ٕاىل توحيد قاعدة بيا�ت الويبو للنصوص الترشيعية، 
(http://www.wipo.int/wipolex/en/)،  فٕان قاعدة بيا�ت املنظمة عىل إالنرتنت بشأن ترشيعات امللكية الفكرية

 170ا (ٔاعضاء الويبو ومنظمة التجارة العاملية)، فضًال عن حوايل ب¶ 195نني والقواعد املتبعة يف ومعاهداهتا تغطي القوا
ت يف نظام ويف جمال مواطن املرونة املتعلقة 	لرباءا معاهدة ثنائية فü يتعلق 	مللكية الفكرية. 500معاهدة متعددة أالطراف و

ن يبحثوا يف العديد من القوانني الوطنية عن ا، توفر ٔامانة الويبو قاعدة بيا�ت تتيح للمسـتخدمني أ امللكية الفكرية حتديد
 أحاكم تتعلق بعدد من مواطن املرونة املتعلقة 	لرباءات، حسـ� اتفقت اSول أالعضاء. 

    حتسني التنسـيق اSاخيل بشأن املشورة الترشيعية: حتسني التنسـيق اSاخيل بشأن املشورة الترشيعية: حتسني التنسـيق اSاخيل بشأن املشورة الترشيعية: حتسني التنسـيق اSاخيل بشأن املشورة الترشيعية:  ....55556666

    و¡ عن املساعدة الترشيعية: و¡ عن املساعدة الترشيعية: و¡ عن املساعدة الترشيعية: و¡ عن املساعدة الترشيعية: ؤ ؤ ؤ ؤ ينبغي تعزيز التواصل والتعاون بني املوينبغي تعزيز التواصل والتعاون بني املوينبغي تعزيز التواصل والتعاون بني املوينبغي تعزيز التواصل والتعاون بني املوظظظظفني يف خمتلف القطاعات املسفني يف خمتلف القطاعات املسفني يف خمتلف القطاعات املسفني يف خمتلف القطاعات املس    (أ)(أ)(أ)(أ)    

ينبغي للماكتب إالقلينبغي للماكتب إالقلينبغي للماكتب إالقلينبغي للماكتب إالقلميميميميية أن تلعب دورا يف الهنوض 	لتعاون وية أن تلعب دورا يف الهنوض 	لتعاون وية أن تلعب دورا يف الهنوض 	لتعاون وية أن تلعب دورا يف الهنوض 	لتعاون وجتجتجتجتميع معارف املوميع معارف املوميع معارف املوميع معارف املوظظظظفني بشأن مناقشات فني بشأن مناقشات فني بشأن مناقشات فني بشأن مناقشات         """"1111""""        
السـياسات الوطنية وأولوهتا واSروس املسـتفادة من املساعدة الترشيعية يف جماالت امللكية الفكرية أالخرى السـياسات الوطنية وأولوهتا واSروس املسـتفادة من املساعدة الترشيعية يف جماالت امللكية الفكرية أالخرى السـياسات الوطنية وأولوهتا واSروس املسـتفادة من املساعدة الترشيعية يف جماالت امللكية الفكرية أالخرى السـياسات الوطنية وأولوهتا واSروس املسـتفادة من املساعدة الترشيعية يف جماالت امللكية الفكرية أالخرى 

    نونية املامثQ وحتدت التمنية؛نونية املامثQ وحتدت التمنية؛نونية املامثQ وحتدت التمنية؛نونية املامثQ وحتدت التمنية؛ووووجتجتجتجتارب الب¶ان ذات أالنظمة القاارب الب¶ان ذات أالنظمة القاارب الب¶ان ذات أالنظمة القاارب الب¶ان ذات أالنظمة القا
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ينبغي للماكتب إالقلينبغي للماكتب إالقلينبغي للماكتب إالقلينبغي للماكتب إالقلميميميميية أن تضمن أن املوية أن تضمن أن املوية أن تضمن أن املوية أن تضمن أن املوظظظظفني/اخلرباء ¤ستشاريني اjين يقدمون املشورة فني/اخلرباء ¤ستشاريني اjين يقدمون املشورة فني/اخلرباء ¤ستشاريني اjين يقدمون املشورة فني/اخلرباء ¤ستشاريني اjين يقدمون املشورة و و و و         """"2222""""        
ا ا ا ا تكون قامئة يف الب¶ املعتكون قامئة يف الب¶ املعتكون قامئة يف الب¶ املعتكون قامئة يف الب¶ املعينينينين ؤايض ؤايض ؤايض ؤايضالترشيعية عىل دراية بسـياسات/اسرتاتيجيات امللكية الفكرية اليت قد الترشيعية عىل دراية بسـياسات/اسرتاتيجيات امللكية الفكرية اليت قد الترشيعية عىل دراية بسـياسات/اسرتاتيجيات امللكية الفكرية اليت قد الترشيعية عىل دراية بسـياسات/اسرتاتيجيات امللكية الفكرية اليت قد 

حصحصحصحصاب املصااب املصااب املصااب املصاحلحلحلحل وإالجراءات املشرتكة بني  وإالجراءات املشرتكة بني  وإالجراءات املشرتكة بني  وإالجراءات املشرتكة بني املناقشات السـياسـية املعنية واخلربة ااملناقشات السـياسـية املعنية واخلربة ااملناقشات السـياسـية املعنية واخلربة ااملناقشات السـياسـية املعنية واخلربة ا حمللية واملشاورات مع أحمللية واملشاورات مع أحمللية واملشاورات مع أحمللية واملشاورات مع أ
    الوزارات لضامن أخذ ¤عتبارات إالمنائية يف احلسـبان عند تقدالوزارات لضامن أخذ ¤عتبارات إالمنائية يف احلسـبان عند تقدالوزارات لضامن أخذ ¤عتبارات إالمنائية يف احلسـبان عند تقدالوزارات لضامن أخذ ¤عتبارات إالمنائية يف احلسـبان عند تقدميميميمي املشورة. املشورة. املشورة. املشورة.

 5، الفقرة 33الصفحة  املرجع:

 مسـمتر الوضع:

املؤلف، واملاكتب إالقلميية قريبا يعد التنسـيق اSاخيل عرب أمانة الويبو بني اSوائر القانونية املتخصصة، مثل الرباءات وحق 
ا 	لغ أالمهية يف التنسـيق بني اخلربة وتلعب املاكتب إالقلميية حاليا دور ا 	لفعل من حتقيق ٔاهداف املساعدة الترشيعية.جد

 ويطلب من أالقسام والربامج املؤسسـية واملعرفة عرب املنظمة من �حية تقدمي املشورة الترشيعية للب¶ان حسب الطلب.
عىل سبيل املثال، يف قسم ٕاذاكء  أالخرى بشلك منتظم ٔان تسامه يف هذه العملية ؤان تليب هذه الطلبات بشلك مهنجي.

ا من أالقسام أالخرى اليت تقدم املساعدة الترشيعية للحصول عىل مدخالت حول لكية الفكرية، تأيت الطلبات غالباحرتام امل 
رسل نسخة من التعليقات ذات الصQ 	ٕالنفاذ ٕاىل املكتب املعين  لفكرية.القضا املتعلقة ٕ	نفاذ حقوق امللكية ا ومن مث تُ

وأالقسام أالخرى اليت تقدم املساعدة الترشيعية، وعندما يلزم، قد تنفذ مبادرة لتنظمي زرة دراسـية للب¶ املعين 	لتعاون مع 
 املاكتب ومع أالقسام أالخرى اليت تقدم املساعدة الترشيعية.

     املزيد من املساعدة بشأن املسائل القانونية والتنظ املزيد من املساعدة بشأن املسائل القانونية والتنظ املزيد من املساعدة بشأن املسائل القانونية والتنظ املزيد من املساعدة بشأن املسائل القانونية والتنظميميميميية والسـياسـية الناشـية والسـياسـية الناشـية والسـياسـية الناشـية والسـياسـية الناشـئئئئة للب¶ان النامية:ة للب¶ان النامية:ة للب¶ان النامية:ة للب¶ان النامية:تقدتقدتقدتقدميميميمي ....55557777

ينبغي للويبو أن تسـتكشف وسائل ٕاليالء املزيد من ¤ه¹م لنصح الب¶ان وتوفري املعلومات لها بشأن ينبغي للويبو أن تسـتكشف وسائل ٕاليالء املزيد من ¤ه¹م لنصح الب¶ان وتوفري املعلومات لها بشأن ينبغي للويبو أن تسـتكشف وسائل ٕاليالء املزيد من ¤ه¹م لنصح الب¶ان وتوفري املعلومات لها بشأن ينبغي للويبو أن تسـتكشف وسائل ٕاليالء املزيد من ¤ه¹م لنصح الب¶ان وتوفري املعلومات لها بشأن         أ)أ)أ)أ)((((        
    أو سلبية)؛أو سلبية)؛أو سلبية)؛أو سلبية)؛    معاهدات/مفاوضات امللكية الفكرية، واالٓمعاهدات/مفاوضات امللكية الفكرية، واالٓمعاهدات/مفاوضات امللكية الفكرية، واالٓمعاهدات/مفاوضات امللكية الفكرية، واالCCCCٓر احملمتQ لها (ٕاجيابية اكنتر احملمتQ لها (ٕاجيابية اكنتر احملمتQ لها (ٕاجيابية اكنتر احملمتQ لها (ٕاجيابية اكنت

عىل سبيل املثال، عن طريق عقد ندوات مفتوحة وٕاعداد عىل سبيل املثال، عن طريق عقد ندوات مفتوحة وٕاعداد عىل سبيل املثال، عن طريق عقد ندوات مفتوحة وٕاعداد عىل سبيل املثال، عن طريق عقد ندوات مفتوحة وٕاعداد حصحصحصحصائف وقائع وموجزات ٕاعالمية ائف وقائع وموجزات ٕاعالمية ائف وقائع وموجزات ٕاعالمية ائف وقائع وموجزات ٕاعالمية         """"1111""""        
    السـياسات.السـياسات.السـياسات.السـياسات.    بشانبشانبشانبشان

ينبغي زدة دمع املشورة إالمنائية من �حية الرتتيبات واملفاوضات واملناقشات والتعاون بني ب¶ان اجلنوب ينبغي زدة دمع املشورة إالمنائية من �حية الرتتيبات واملفاوضات واملناقشات والتعاون بني ب¶ان اجلنوب ينبغي زدة دمع املشورة إالمنائية من �حية الرتتيبات واملفاوضات واملناقشات والتعاون بني ب¶ان اجلنوب ينبغي زدة دمع املشورة إالمنائية من �حية الرتتيبات واملفاوضات واملناقشات والتعاون بني ب¶ان اجلنوب         (ب)(ب)(ب)(ب)        
    نفيذ الرتتيبات املربمة.نفيذ الرتتيبات املربمة.نفيذ الرتتيبات املربمة.نفيذ الرتتيبات املربمة.ا، وت ا، وت ا، وت ا، وت ئيا وٕاقلئيا وٕاقلئيا وٕاقلئيا وٕاقلميميميميييييبشأن امللكية الفكرية، ثنابشأن امللكية الفكرية، ثنابشأن امللكية الفكرية، ثنابشأن امللكية الفكرية، ثنا

ينبغي ٕايالء املزيد من ¤ه¹م للتحدت القانونية/التنظينبغي ٕايالء املزيد من ¤ه¹م للتحدت القانونية/التنظينبغي ٕايالء املزيد من ¤ه¹م للتحدت القانونية/التنظينبغي ٕايالء املزيد من ¤ه¹م للتحدت القانونية/التنظميميميميية املتعلقة 	لمتù غري املرشوع حلقوق امللكية ية املتعلقة 	لمتù غري املرشوع حلقوق امللكية ية املتعلقة 	لمتù غري املرشوع حلقوق امللكية ية املتعلقة 	لمتù غري املرشوع حلقوق امللكية         (ج)(ج)(ج)(ج)        
الفكرية يف الب¶ان النامية وٕانفاذها عىل الصعيد العاملي، واملسائل الناشـالفكرية يف الب¶ان النامية وٕانفاذها عىل الصعيد العاملي، واملسائل الناشـالفكرية يف الب¶ان النامية وٕانفاذها عىل الصعيد العاملي، واملسائل الناشـالفكرية يف الب¶ان النامية وٕانفاذها عىل الصعيد العاملي، واملسائل الناشـئئئئة اليت هتم الب¶ان النامية عىل وجه اخلصوص ة اليت هتم الب¶ان النامية عىل وجه اخلصوص ة اليت هتم الب¶ان النامية عىل وجه اخلصوص ة اليت هتم الب¶ان النامية عىل وجه اخلصوص 

التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية)، واملسائل التنظالتقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية)، واملسائل التنظالتقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية)، واملسائل التنظالتقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية)، واملسائل التنظميميميميية وإالدارية العملية املتعلقة ية وإالدارية العملية املتعلقة ية وإالدارية العملية املتعلقة ية وإالدارية العملية املتعلقة (املعارف (املعارف (املعارف (املعارف 
    	لهنوض بنظام ملكية فكرية م	لهنوض بنظام ملكية فكرية م	لهنوض بنظام ملكية فكرية م	لهنوض بنظام ملكية فكرية مزتزتزتزتن.ن.ن.ن.

ينبغي دمع آليات تساعد الب¶ان النامية عىل تذليل العقبات القانونية واملالية والعملية اليت تواÁها أثناء ماكينبغي دمع آليات تساعد الب¶ان النامية عىل تذليل العقبات القانونية واملالية والعملية اليت تواÁها أثناء ماكينبغي دمع آليات تساعد الب¶ان النامية عىل تذليل العقبات القانونية واملالية والعملية اليت تواÁها أثناء ماكينبغي دمع آليات تساعد الب¶ان النامية عىل تذليل العقبات القانونية واملالية والعملية اليت تواÁها أثناء ماكحفحفحفحفة ة ة ة         (د)(د)(د)(د)        
ملنح اخلاطملنح اخلاطملنح اخلاطملنح اخلاطئئئئ حلقوق امللكية الفكرية أو سوء اسـتغالل حقوق امللكية الفكرية يف الب¶ان النامية  حلقوق امللكية الفكرية أو سوء اسـتغالل حقوق امللكية الفكرية يف الب¶ان النامية  حلقوق امللكية الفكرية أو سوء اسـتغالل حقوق امللكية الفكرية يف الب¶ان النامية  حلقوق امللكية الفكرية أو سوء اسـتغالل حقوق امللكية الفكرية يف الب¶ان النامية مبمبمبمبا يتعارض مع حقوق ا يتعارض مع حقوق ا يتعارض مع حقوق ا يتعارض مع حقوق اااا

    ٔاخرى، وتعزيز ٕاقرار/ٕانفاذ حقوق امللكية الفكرية يف الب¶ان النامية. ٔاخرى، وتعزيز ٕاقرار/ٕانفاذ حقوق امللكية الفكرية يف الب¶ان النامية. ٔاخرى، وتعزيز ٕاقرار/ٕانفاذ حقوق امللكية الفكرية يف الب¶ان النامية. ٔاخرى، وتعزيز ٕاقرار/ٕانفاذ حقوق امللكية الفكرية يف الب¶ان النامية. 

  6، الفقرة 34، 33الصفحات  املرجع:

 مسـمتر الوضع:
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دة ل¶ول أالعضاء حول املسائل القانونية والتنظميية والسـياسـية الناشـئة مضن نطاق تسـمتر ٔامانة الويبو يف تقدمي املساع
وقد تأخذ هذه املساعدة عدة ٔاشاكل، مهنا اجللسات إالعالمية واملناقشات الثنائية والتقارير وحلقات العمل لتكوين  واليهتا.

 ر.ثت والزرات اSراسـية ودراسات االٔ الكفاءات والندوا

ثال، يف جمال املعارف التقليدية يمت ترتيب جلسات ٕاعالمية ل¶ول أالعضاء قبل لك دورة للجنة احلكومية عىل سبيل امل 
وتسـمتر ٔامانة الويبو يف مساعدة  اSولية، ويمت تنظمي جلسات ٕاعالمية للمراقبني خالل لك دورة للجنة احلكومية اSولية.

إالطارات والسـياسات إالقلميية ق الاكرييب وأفريقيا والهادئ لوضع اñموعات إالقلميية بناًء عىل طلهبا، وذÆ يف مناط
 وتقدم ٔامانة الويبو، حسب الطلب، املشورة الترشيعية والسـياسـية بشأن الترشيعات الوطنية يف بعض الب¶ان. تنفيذها.و 

التعبري الثقايف  ومت ٕاعداد موجزات ٕاعالمية متعددة وكتيب ومنشورات ومواد أخرى حول املعارف التقليدية ؤاشاكل
 التقليدي واملوارد الوراثية مبا يف ذÆ ٕارسال آخر املسـتجدات وأالخبار للمشرتكني عرب الربيد إاللكرتوين 	نتظام.

ويف جمال العالمات التجارية، وكجزء من العمل املسـمتر للجنة اSامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم وال�ذج 
ت اجلغرافية حول ٕاجراءات تسجيل الرسوم وال�ذج الصناعية، ٔاعدت أالمانة، 	لتعاون مع اخلبري الصناعية والبيا�

ر ونرشهتا خبصوص معل جلنة العالمات يف جمال قانون الرسوم وال�ذج الصناعية ثقتصادي الرئييس للويبو، دراسة لالٔ ¤
ع احملمتQ ٔالنشطة وضع القواعد واملعايري 	لنسـبة مجليع اSول وممارساهتا، واليت، يف مجQ ٔامور، تبحث يف التاكليف واملناف

 ).SCT/27/4أالعضاء (ومهنا الب¶ان النامية) ومسـتخديم نظام الرسوم وال�ذج يف مجيع اSول أالعضاء (انظر الوثيقة 

واليت تناولت ٔايًضا املسائل ويف جمال حق املؤلف، مت تنظمي عدد من احملافل لزدة الوعي عىل الصعيدين إالقلميي والوطين 
وبناء عىل طلب اSول  الهامة اليت نوقشت يف سـياق اللجنة اSامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اñاورة يف أوقات حمددة.

أالعضاء، مت ٕاعداد عدد من اSراسات للمسامهة يف هذه املناقشات، مبا يف ذÆ دراسات حول ¤سـتثناءات والتقييدات 
 ات البث وحامية أالداء السمعي البرصي.وحامية هيئ

ومع ذÆ، من اجلدير 	jكر يف هذا السـياق ٔان املساعدة اليت تقدGا ٔامانة الويبو ال تغطي املفاوضات بشأن املعاهدات 
ٔاو من حيث املبدٔا، تتعلق املساعدة فقط 	ٔالمور اجلوهرية اخلاضعة للتفاوض و  متعددة أالطراف ٔاو إالقلميية ٔاو الثنائية.

 بتنفيذ املعاهدات من خالل القوانني الوطنية، ولكن ال تتحزي ٕاىل جانب من أالطراف املتفاوضة. 

    حتسني التعاون مع أطراف فاعQ أخرى ذات حتسني التعاون مع أطراف فاعQ أخرى ذات حتسني التعاون مع أطراف فاعQ أخرى ذات حتسني التعاون مع أطراف فاعQ أخرى ذات مجممجممجممجموعة متنوعة من االٓراء واخلربات:وعة متنوعة من االٓراء واخلربات:وعة متنوعة من االٓراء واخلربات:وعة متنوعة من االٓراء واخلربات: ....58585858

من من من من     ينبغي للويبو أن تعزز من التعاون مع املنظامت اSولية احلكومية وأن تسعينبغي للويبو أن تعزز من التعاون مع املنظامت اSولية احلكومية وأن تسعينبغي للويبو أن تعزز من التعاون مع املنظامت اSولية احلكومية وأن تسعينبغي للويبو أن تعزز من التعاون مع املنظامت اSولية احلكومية وأن تسعىىىى للحصول عىل املزيد للحصول عىل املزيد للحصول عىل املزيد للحصول عىل املزيد        أ)أ)أ)أ)((((        
حصحصحصحصاب املصااب املصااب املصااب املصاحلحلحلحل ل ل ل ليكيكيكيك تسرتشد هبا يف وضع مهنجها  تسرتشد هبا يف وضع مهنجها  تسرتشد هبا يف وضع مهنجها  تسرتشد هبا يف وضع مهنجها خبخبخبخبصوص تقدصوص تقدصوص تقدصوص تقدميميميمي املساعدة  املساعدة  املساعدة  املساعدة         املدخالتاملدخالتاملدخالتاملدخالت من من من من مجممجممجممجموعة متنوعة من أوعة متنوعة من أوعة متنوعة من أوعة متنوعة من أ

    الترشيعية والتنظالترشيعية والتنظالترشيعية والتنظالترشيعية والتنظميميميميية.ية.ية.ية.

  7، الفقرة 34الصفحة  املرجع:

 مسـمتر الوضع:

سبيل املثال، يف عىل و  مه يف احلسـبان قدر إالماكن.ءع ٔاحصاب مصاحل خارجيني وتأخذ آراتضطلع ٔامانة الويبو 	لتواصل م
جمال إالنفاذ، يمت التواصل من خالل اللجنة ¤ستشارية املعنية 	ٕالنفاذ جبانب حلقات العمل واج¹عات املائدة املسـتديرة 

 بشأن املساعدة التقنية ملواÁة أالدوية املزيفة.

قة الصQ 	ملساعدة الترشيعية اليت تقدGا بي� تؤخذ آراء أالطراف الفاعQ أالخرى يف ¤عتبار، قد ال تكون هذه االٓراء وثيو 
 الويبو، ٔالن املشورة تعد ثنائية ورسية.
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    حتسني املبادحتسني املبادحتسني املبادحتسني املبادئئئئ التوجهيية بشأن املشاركة يف احملافل اSولية وإالقل التوجهيية بشأن املشاركة يف احملافل اSولية وإالقل التوجهيية بشأن املشاركة يف احملافل اSولية وإالقل التوجهيية بشأن املشاركة يف احملافل اSولية وإالقلميميميميية وتوÁها إالمنايئ:ية وتوÁها إالمنايئ:ية وتوÁها إالمنايئ:ية وتوÁها إالمنايئ: ....59595959

ينبغي وضع مبادينبغي وضع مبادينبغي وضع مبادينبغي وضع مبادئئئئ توجهيية 	لتشاور مع اSول أالعضاء الختيار مواط توجهيية 	لتشاور مع اSول أالعضاء الختيار مواط توجهيية 	لتشاور مع اSول أالعضاء الختيار مواط توجهيية 	لتشاور مع اSول أالعضاء الختيار مواطينينينين الب¶ان النامية املشاركني يف  الب¶ان النامية املشاركني يف  الب¶ان النامية املشاركني يف  الب¶ان النامية املشاركني يف         أ)أ)أ)أ)((((        
    اج¹عات الويبو: اج¹عات الويبو: اج¹عات الويبو: اج¹عات الويبو: 

    زدة بث احملافل عىل إالنرتنت ومتكني مشاركة املتحدثني عن بعد.زدة بث احملافل عىل إالنرتنت ومتكني مشاركة املتحدثني عن بعد.زدة بث احملافل عىل إالنرتنت ومتكني مشاركة املتحدثني عن بعد.زدة بث احملافل عىل إالنرتنت ومتكني مشاركة املتحدثني عن بعد.        """"1111""""        

 8، الفقرة 34الصفحة  املرجع:

 مسـمتر الوضع:

بشلك مهنجي مع املاكتب إالقلميية بغية حتسني التوجه إالمنايئ وٕاجراءات املشاركة يف  تتشاور برامج عديدة داخل أمانة الويبو
ويف حا¡ اقرتاح وضع مبادئ توجهيية ذات صبغة عاملية ٔاكرث، ينبغي أن تُناقش اCٓر مثل هذه املبادئ  احملافل اليت تنظمها.

 التوجهيية 	لتفصيل مع اSول أالعضاء.

    كية الفكريةكية الفكريةكية الفكريةكية الفكريةحتديث ماكتب املل حتديث ماكتب املل حتديث ماكتب املل حتديث ماكتب املل         Íسًعا.Íسًعا.Íسًعا.Íسًعا.

    حتسني مسـتوى دمع حتديث ماكتب امللكية الفكرية وٕايالء املزيد من ¤ه¹م ملسائل امللكية الفكرية الناشـحتسني مسـتوى دمع حتديث ماكتب امللكية الفكرية وٕايالء املزيد من ¤ه¹م ملسائل امللكية الفكرية الناشـحتسني مسـتوى دمع حتديث ماكتب امللكية الفكرية وٕايالء املزيد من ¤ه¹م ملسائل امللكية الفكرية الناشـحتسني مسـتوى دمع حتديث ماكتب امللكية الفكرية وٕايالء املزيد من ¤ه¹م ملسائل امللكية الفكرية الناشـئئئئة.ة.ة.ة. ....60606060

    وضع معلية/معيار للتقيمي املفصل الٓوضع معلية/معيار للتقيمي املفصل الٓوضع معلية/معيار للتقيمي املفصل الٓوضع معلية/معيار للتقيمي املفصل الCCCCٓر أنشطة حتديث املاكتب وتنفيذ هذه العملية/هذا املعيار.ر أنشطة حتديث املاكتب وتنفيذ هذه العملية/هذا املعيار.ر أنشطة حتديث املاكتب وتنفيذ هذه العملية/هذا املعيار.ر أنشطة حتديث املاكتب وتنفيذ هذه العملية/هذا املعيار.        أ)أ)أ)أ)((((        

ع أنشطة التحديث املقدمة للماكتب االٔكرب/االٔكع أنشطة التحديث املقدمة للماكتب االٔكرب/االٔكع أنشطة التحديث املقدمة للماكتب االٔكرب/االٔكع أنشطة التحديث املقدمة للماكتب االٔكرب/االٔكرثرثرثرث تقدًما مقارنة  تقدًما مقارنة  تقدًما مقارنة  تقدًما مقارنة دراسة اسرتاتيجيات ملزيد من المتيزي بني أنوادراسة اسرتاتيجيات ملزيد من المتيزي بني أنوادراسة اسرتاتيجيات ملزيد من المتيزي بني أنوادراسة اسرتاتيجيات ملزيد من المتيزي بني أنوا        (ب)(ب)(ب)(ب)        
    	ملاكتب أالصغر/البادئة.	ملاكتب أالصغر/البادئة.	ملاكتب أالصغر/البادئة.	ملاكتب أالصغر/البادئة.

 1، الفقرة 35الصفحة  املرجع:

 مسـمتر الوضع:

يف سـياق تقيمي ٔانشطة ٔامانة الويبو املتعلقة بتحديث ماكتب امللكية الفكرية، مت ٕارشاك خبري استشاري ليك يويص ٕ	طار 
، ودورة الرب�مج واملزيانية 2013وسيمت تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذا التقيمي يف سـنة  	لنسـبة للرب�مج.لٔالداء والتقيمي 

 .2015ـ  2014للفرتة 

بي� تشري هذه التوصية ٕاىل المتيزي بني ٔانواع ٔانشطة التحديث 	لنسـبة للماكتب الكبرية والصغرية، من اجلدير 	jكر ٔان و 
 ا.كرب واالٔكرث تقدمالرتكزي ٔاكرث عىل اSمع املبارش للماكتب الصغرية ونقل املعارف 	لنسـبة للماكتب االٔ  أنشطة الويبو متيل ٕاىل

ا لٔالولوت اليت حتددها اSول أالعضاء، فٕان ٔانشطة الويبو احلالية وفري هذه املساعدة التحديثية وفقوبي� تشري التوصية ٕاىل ت
 ا رمقنة موارد املعارف التقليدية.اء بأنفسها، ولكهنا ال تشمل حاليضتليب أالولوت اليت حتددها اSول أالع

ومت ٕاعداد  ولكن يف جمال املعارف التقليدية عىل النطاق أالوسع، فٕان الويبو تليب ٔاولوت واحتياجات اSول أالعضاء.
ون الثقافات التقليدية: مسائل مرشوع تشاوري بشأن مجموعة ٔادوات الويبو لتوثيق املعارف التقليدية وامللكية الفكرية وص

عىل  وجتري مساعدة اSول أالعضاء يف ٕانشاء قواعد البيا�ت: قانونية وخيارات معلية للمتاحف واملكتبات ودور احملفوظات.
سبيل املثال، مت تنظمي مؤمتر دويل بشأن اسـتخدام املكتبة الرمقية للمعارف التقليدية كمنوذج محلاية املعارف التقليدية يف 

 . 2013وسـتجرى زرة دراسـية دولية للمكتبة الرمقية للمعارف التقليدية يف مارس  .2011نيودلهـي، الهند، مارس 

    زدة ¤ه¹م 	جلوانب املؤسسـية لتحديث ماكتب امللكية الفكرية:زدة ¤ه¹م 	جلوانب املؤسسـية لتحديث ماكتب امللكية الفكرية:زدة ¤ه¹م 	جلوانب املؤسسـية لتحديث ماكتب امللكية الفكرية:زدة ¤ه¹م 	جلوانب املؤسسـية لتحديث ماكتب امللكية الفكرية: ....61616161
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ٓينبغي زدة ¤ه¹م بدراسة اCCCCٓر املنار املنار املنار املناجهجهجهجه اôتلفة ٕالدارة وهيلك ومتويل وحتديد نطاق ماكت اôتلفة ٕالدارة وهيلك ومتويل وحتديد نطاق ماكت اôتلفة ٕالدارة وهيلك ومتويل وحتديد نطاق ماكت اôتلفة ٕالدارة وهيلك ومتويل وحتديد نطاق ماكت        أ)أ)أ)أ)((((         ٓينبغي زدة ¤ه¹م بدراسة ا ٓينبغي زدة ¤ه¹م بدراسة ا ب امللكية الفكرية ب امللكية الفكرية ب امللكية الفكرية ب امللكية الفكرية ينبغي زدة ¤ه¹م بدراسة ا
.Æورفع التقارير عن ذ.Æورفع التقارير عن ذ.Æورفع التقارير عن ذ.Æورفع التقارير عن ذ    

 2، الفقرة 35الصفحة  املرجع:

 مسـمتر الوضع:

أمانة الويبو جمهزة وقادرة عىل توفري املشورة ل¶ول أالعضاء بشأن اجلوانب املؤسسـية ٕالدارة ماكتب امللكية الفكرية 
  الطلب. حسب

    اجلنوب:اجلنوب:اجلنوب:اجلنوب:ا وفü بني ب¶ان ا وفü بني ب¶ان ا وفü بني ب¶ان ا وفü بني ب¶ان ٔالولوت التحديث ٕاقلٔالولوت التحديث ٕاقلٔالولوت التحديث ٕاقلٔالولوت التحديث ٕاقلميميميميييييزدة اSمع زدة اSمع زدة اSمع زدة اSمع  ....62626262

ينبغي تقدينبغي تقدينبغي تقدينبغي تقدميميميمي املزيد من اSمع ٔالنشطة التحديث املصممة لتعزيز التعاون وتسهيل تبادل اخلربات واملعلومات بني  املزيد من اSمع ٔالنشطة التحديث املصممة لتعزيز التعاون وتسهيل تبادل اخلربات واملعلومات بني  املزيد من اSمع ٔالنشطة التحديث املصممة لتعزيز التعاون وتسهيل تبادل اخلربات واملعلومات بني  املزيد من اSمع ٔالنشطة التحديث املصممة لتعزيز التعاون وتسهيل تبادل اخلربات واملعلومات بني         أ)أ)أ)أ)((((        
    ماكتب امللكية الفكرية يف الب¶ان النامية والهيماكتب امللكية الفكرية يف الب¶ان النامية والهيماكتب امللكية الفكرية يف الب¶ان النامية والهيماكتب امللكية الفكرية يف الب¶ان النامية والهيئئئئات احلكومية املعنية داخل املناطق أو فü بيهنا.ات احلكومية املعنية داخل املناطق أو فü بيهنا.ات احلكومية املعنية داخل املناطق أو فü بيهنا.ات احلكومية املعنية داخل املناطق أو فü بيهنا.

    اجلنوب من تبادل اخلربات بشأن حتديث املاكتب.اجلنوب من تبادل اخلربات بشأن حتديث املاكتب.اجلنوب من تبادل اخلربات بشأن حتديث املاكتب.اجلنوب من تبادل اخلربات بشأن حتديث املاكتب.ينبغي تقدينبغي تقدينبغي تقدينبغي تقدميميميمي املزيد من اSمع لمتكني ب¶ان  املزيد من اSمع لمتكني ب¶ان  املزيد من اSمع لمتكني ب¶ان  املزيد من اSمع لمتكني ب¶ان         (ب)(ب)(ب)(ب)        

  3، الفقرة 36، 35الصفحات  املرجع:

 مسـمتر الوضع:

تزيد ٔامانة الويبو من دمعها ٔالولوت التحديث إالقلميي وفü بني ب¶ان اجلنوب عىل وجه اخلصوص اكسـتجابة مبارشة لطلبات 
ن "تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فü بني ب¶ان اجلنوب ويريم مرشوع جدول ٔاعامل التمنية بعنوا اSول أالعضاء.

ا" ٕاىل حصد املعارف والتجارب املسـتقQ وتقامسها بشأن ¤سـتخدام ¤سرتاتيجي للملكية ب¶ان أقل منو من ب¶ان �مية و 
ا ومن خالل تبادل النامية والب¶ان أالقل منو ¶ان الفكرية لتمنية ب¶ان اجلنوب من خالل تعزيز التعاون يف هذا اñال بني الب

ا ٔان تسـتعني هبا ٔاو اسـتعانت هبا 	لفعل ليك ¶ان النامية والب¶ان أالقل منو املعلومات بشأن املبادرات العملية اليت ميكن للب
̂ٔداة لتحقيق أهداف السـياسات العامة والتمنية عىل النطاق أالوسعتسـتغل امللكية الفكرية اسرتاتيجي للصفحة ومن املتوقع  .ا 

̂ٔداة موحدة للبإاللكرتونية املنشأة حالي ا ؤانشطة الويبو يف ¶ان النامية والب¶ان أالقل منو ا حول التعاون بني ب¶ان اجلنوب 
وستشمل  جمال التعاون بني ب¶ان اجلنوب حول امللكية الفكرية ٔان تسهل بشلك كبري ٔانشطة تبادل اخلربات والتعاون.

لكرتونية منصة تفاعلية لتسهيل تبادل اخلربات وتعزيز تكوين الروابط وٕاقامة مشاريع البحث التعاوين بني ماكتب الصفحة االٕ 
 ا. ¶ان النامية والب¶ان أالقل منو امللكية الفكرية واجلامعات واملؤسسات البحثية العامة ومنظامت اñمتع املدين يف الب

قلميية حول أالمتتة يف مجيع أالقالمي، ويعد تبادل اخلربات بني ماكتب امللكية فضًال عن ذÆ، تنظم أالمانة حلقات معل إ 
 الفكرية يف الب¶ان النامية من أالولوت اSامئة يف جدول ٔاعامل هذه ¤ج¹عات. 

    حتسني تقيمي اôاطر وٕادارهتا:حتسني تقيمي اôاطر وٕادارهتا:حتسني تقيمي اôاطر وٕادارهتا:حتسني تقيمي اôاطر وٕادارهتا: ....63636363

ب¶ان املسـتفيدة حول رشوب¶ان املسـتفيدة حول رشوب¶ان املسـتفيدة حول رشوب¶ان املسـتفيدة حول رشوطططط    جنجنجنجناح اح اح اح ينبغي ٕايالء املزيد من ¤ه¹م للتقيمي املسـبق للمخاطر والتحاور مع ال ينبغي ٕايالء املزيد من ¤ه¹م للتقيمي املسـبق للمخاطر والتحاور مع ال ينبغي ٕايالء املزيد من ¤ه¹م للتقيمي املسـبق للمخاطر والتحاور مع ال ينبغي ٕايالء املزيد من ¤ه¹م للتقيمي املسـبق للمخاطر والتحاور مع ال         أ)أ)أ)أ)((((        
    مشاريع حتديث ماكتب امللكية الفكرية واملتابعة املسـمترة و¤لمشاريع حتديث ماكتب امللكية الفكرية واملتابعة املسـمترة و¤لمشاريع حتديث ماكتب امللكية الفكرية واملتابعة املسـمترة و¤لمشاريع حتديث ماكتب امللكية الفكرية واملتابعة املسـمترة و¤لزتزتزتزتام من قبل الب¶ان املسـتفيدة.ام من قبل الب¶ان املسـتفيدة.ام من قبل الب¶ان املسـتفيدة.ام من قبل الب¶ان املسـتفيدة.

 للمخاطر بشأن أنشطهتا الرامية ٕاىل وضع خمتلف الربامج احلاسوبية  للمخاطر بشأن أنشطهتا الرامية ٕاىل وضع خمتلف الربامج احلاسوبية  للمخاطر بشأن أنشطهتا الرامية ٕاىل وضع خمتلف الربامج احلاسوبية  للمخاطر بشأن أنشطهتا الرامية ٕاىل وضع خمتلف الربامج احلاسوبية و أن و أن و أن و أن جتجتجتجتري حتليًال مفصًال وتقيüري حتليًال مفصًال وتقيüري حتليًال مفصًال وتقيüري حتليًال مفصًال وتقيüينبغي للويبينبغي للويبينبغي للويبينبغي للويب        (ب)(ب)(ب)(ب)        
    لفائدة الب¶ان النامية ملعاجلة:لفائدة الب¶ان النامية ملعاجلة:لفائدة الب¶ان النامية ملعاجلة:لفائدة الب¶ان النامية ملعاجلة:    وخدمات إالنرتنت واسـتغاللهاوخدمات إالنرتنت واسـتغاللهاوخدمات إالنرتنت واسـتغاللهاوخدمات إالنرتنت واسـتغاللها
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    ؛؛؛؛إالنشاءإالنشاءإالنشاءإالنشاء    التآزر/التنسـيق بني حزم الربامج احلاسوبية املتنوعة قيدالتآزر/التنسـيق بني حزم الربامج احلاسوبية املتنوعة قيدالتآزر/التنسـيق بني حزم الربامج احلاسوبية املتنوعة قيدالتآزر/التنسـيق بني حزم الربامج احلاسوبية املتنوعة قيد        """"1111""""        

    حتدت توفري منتجات/خدمات متطورة يف حتدت توفري منتجات/خدمات متطورة يف حتدت توفري منتجات/خدمات متطورة يف حتدت توفري منتجات/خدمات متطورة يف ظظظظل التغريات التكنولوجية املتالحقة؛ل التغريات التكنولوجية املتالحقة؛ل التغريات التكنولوجية املتالحقة؛ل التغريات التكنولوجية املتالحقة؛و و و و         """"2222""""        

رسرسرسرسع ليواكب تغري احتياجات الب¶ان؛ع ليواكب تغري احتياجات الب¶ان؛ع ليواكب تغري احتياجات الب¶ان؛ع ليواكب تغري احتياجات الب¶ان؛و و و و         """"3333""""             كيفية تكييف تنفيذ أالنشطة بطريقة أكيفية تكييف تنفيذ أالنشطة بطريقة أكيفية تكييف تنفيذ أالنشطة بطريقة أكيفية تكييف تنفيذ أالنشطة بطريقة أ

هيهيهيهيا يفضل ٕاجراا يفضل ٕاجراا يفضل ٕاجراا يفضل ٕاجراؤؤؤؤه ه ه ه     ااااأي أالنشطة يفضل ٕاجراأي أالنشطة يفضل ٕاجراأي أالنشطة يفضل ٕاجراأي أالنشطة يفضل ٕاجراؤؤؤؤههههو و و و         """"4444""""         هيهيهيهيا يفضل ¤سـتعانة ا يفضل ¤سـتعانة ا يفضل ¤سـتعانة ا يفضل ¤سـتعانة مبمبمبمبصادر خارجية ٕالمتامه وأصادر خارجية ٕالمتامه وأصادر خارجية ٕالمتامه وأصادر خارجية ٕالمتامه وأ داخليًا وأداخليًا وأداخليًا وأداخليًا وأ
    من خالل اخلرباء إالقلمن خالل اخلرباء إالقلمن خالل اخلرباء إالقلمن خالل اخلرباء إالقلميميميمييني.يني.يني.يني.

وفعاليهتا من وفعاليهتا من وفعاليهتا من وفعاليهتا من     PPPPATENTATENTATENTATENTSSSSCCCCOPOPOPOPEEEEينبغي ٕاجراء تقيمي مفصل للمخاطر بشأن املزا املقارنة ٔالداة ركن الرباءات ينبغي ٕاجراء تقيمي مفصل للمخاطر بشأن املزا املقارنة ٔالداة ركن الرباءات ينبغي ٕاجراء تقيمي مفصل للمخاطر بشأن املزا املقارنة ٔالداة ركن الرباءات ينبغي ٕاجراء تقيمي مفصل للمخاطر بشأن املزا املقارنة ٔالداة ركن الرباءات         (ج)(ج)(ج)(ج)        
    اخلدمات العامة/اخلاصة أالخرى للبحث يف الرباءات. اخلدمات العامة/اخلاصة أالخرى للبحث يف الرباءات. اخلدمات العامة/اخلاصة أالخرى للبحث يف الرباءات. اخلدمات العامة/اخلاصة أالخرى للبحث يف الرباءات. حيث التلكفة، يف حيث التلكفة، يف حيث التلكفة، يف حيث التلكفة، يف ظظظظل وجود عدد من ل وجود عدد من ل وجود عدد من ل وجود عدد من 

ينبغي ٕاجراء مراجعة لرب�مج النفاذ ٕاىل أالحباينبغي ٕاجراء مراجعة لرب�مج النفاذ ٕاىل أالحباينبغي ٕاجراء مراجعة لرب�مج النفاذ ٕاىل أالحباينبغي ٕاجراء مراجعة لرب�مج النفاذ ٕاىل أالحباثثثث من أجل التمنية و¤بتاكر وبر�مج النفاذ ٕاىل املعلومات  من أجل التمنية و¤بتاكر وبر�مج النفاذ ٕاىل املعلومات  من أجل التمنية و¤بتاكر وبر�مج النفاذ ٕاىل املعلومات  من أجل التمنية و¤بتاكر وبر�مج النفاذ ٕاىل املعلومات         (د)(د)(د)(د)        
كون كون كون كون     املتخصصة بشأن الرباءات لفهم أسـباب قQ انتفاع املسـتفيدين املسـهتدفني، ومعاجلة اôاطر املمتثQ يف اح¹لاملتخصصة بشأن الرباءات لفهم أسـباب قQ انتفاع املسـتفيدين املسـهتدفني، ومعاجلة اôاطر املمتثQ يف اح¹لاملتخصصة بشأن الرباءات لفهم أسـباب قQ انتفاع املسـتفيدين املسـهتدفني، ومعاجلة اôاطر املمتثQ يف اح¹لاملتخصصة بشأن الرباءات لفهم أسـباب قQ انتفاع املسـتفيدين املسـهتدفني، ومعاجلة اôاطر املمتثQ يف اح¹ل

    منوذج العمل غري مسـتدام. منوذج العمل غري مسـتدام. منوذج العمل غري مسـتدام. منوذج العمل غري مسـتدام. 

 4، الفقرة 36الصفحة  املرجع:

 مسـمتر الوضع:

أمانة الويبو عىل دراية 	حلاجة ٕاىل مناقشة تقيمي اôاطر والرشوط املسـبقة لنجاح مشاريع حتديث ماكتب امللكية الفكرية 
التعاون بني الويبو وماكتب امللكية الفكرية تربم اتفاقيات و  توطئة ٔالي نشاط مساعدة تقنية يف ٔاي من اSول أالعضاء.

وليات والزتامات املوارد 	لنسـبة ؤ ستوحض االتفاقيات امل و  املسـتفيدة قبل البدء يف ٔاي مشاريع حتديث ملاكتب امللكية الفكرية.
لرشوط املسـبقة قبل ميكن القيام 	ملزيد من العمل لتقيمي خماطر املشاريع قبل البدء فهيا، وضامن حتقيق او  ؛للك من الطرفني
 البدء يف املشاريع.

    توسـيع نطاق املساعدة ليشمل احلكومات الوطنية: توسـيع نطاق املساعدة ليشمل احلكومات الوطنية: توسـيع نطاق املساعدة ليشمل احلكومات الوطنية: توسـيع نطاق املساعدة ليشمل احلكومات الوطنية:  ....64646464

حصحصحصحصاب املصلحة الوطنيني املدربني عىل اسـتخدام قواعد البيا�ت اب املصلحة الوطنيني املدربني عىل اسـتخدام قواعد البيا�ت اب املصلحة الوطنيني املدربني عىل اسـتخدام قواعد البيا�ت اب املصلحة الوطنيني املدربني عىل اسـتخدام قواعد البيا�ت         أ)أ)أ)أ)((((         تدعو احلاجة يف بعتدعو احلاجة يف بعتدعو احلاجة يف بعتدعو احلاجة يف بعضضضض الب¶ان ٕاىل تنويع أ الب¶ان ٕاىل تنويع أ الب¶ان ٕاىل تنويع أ الب¶ان ٕاىل تنويع أ
    ومدخالت التحديث أالخرى.ومدخالت التحديث أالخرى.ومدخالت التحديث أالخرى.ومدخالت التحديث أالخرى.

إالجراءات أو زدة التدريب عىل اسـتخدام املعايري اSولية إالجراءات أو زدة التدريب عىل اسـتخدام املعايري اSولية إالجراءات أو زدة التدريب عىل اسـتخدام املعايري اSولية إالجراءات أو زدة التدريب عىل اسـتخدام املعايري اSولية     وتدعو احلاجة ٕاىل بذل املزيد من اجلهود لتبسـيطوتدعو احلاجة ٕاىل بذل املزيد من اجلهود لتبسـيطوتدعو احلاجة ٕاىل بذل املزيد من اجلهود لتبسـيطوتدعو احلاجة ٕاىل بذل املزيد من اجلهود لتبسـيط        (ب)(ب)(ب)(ب)        
    لتصنيف حقوق امللكية الفكرية، وذÆ لتحسني معدل ¤نتفاع بربامج الويبو احلاسوبية.لتصنيف حقوق امللكية الفكرية، وذÆ لتحسني معدل ¤نتفاع بربامج الويبو احلاسوبية.لتصنيف حقوق امللكية الفكرية، وذÆ لتحسني معدل ¤نتفاع بربامج الويبو احلاسوبية.لتصنيف حقوق امللكية الفكرية، وذÆ لتحسني معدل ¤نتفاع بربامج الويبو احلاسوبية.

تقارير تقارير تقارير تقارير تقارير البحث والفحص اSولية و تقارير البحث والفحص اSولية و تقارير البحث والفحص اSولية و تقارير البحث والفحص اSولية و     ويف جمال الرباءات، ينبغي تقدويف جمال الرباءات، ينبغي تقدويف جمال الرباءات، ينبغي تقدويف جمال الرباءات، ينبغي تقدميميميمي املزيد من املساعدة للب¶ان ل املزيد من املساعدة للب¶ان ل املزيد من املساعدة للب¶ان ل املزيد من املساعدة للب¶ان ليكيكيكيك تراجع تراجع تراجع تراجع        (ج)(ج)(ج)(ج)        
الرباءات الوطنية أالخرى يف ضوء الترشيعات الوطنية، خاصة يف اñاالت املرتبطة بتحقيق أهداف الرباءات الوطنية أالخرى يف ضوء الترشيعات الوطنية، خاصة يف اñاالت املرتبطة بتحقيق أهداف الرباءات الوطنية أالخرى يف ضوء الترشيعات الوطنية، خاصة يف اñاالت املرتبطة بتحقيق أهداف الرباءات الوطنية أالخرى يف ضوء الترشيعات الوطنية، خاصة يف اñاالت املرتبطة بتحقيق أهداف ماكتب ماكتب ماكتب ماكتب 

        ::::الوطنيةالوطنيةالوطنيةالوطنية    التمنيةالتمنيةالتمنيةالتمنية

تعزيز املساعدة املقدمة للب¶ان احلريصة عىل تعزيز خرباهتا يف جماالت تعزيز املساعدة املقدمة للب¶ان احلريصة عىل تعزيز خرباهتا يف جماالت تعزيز املساعدة املقدمة للب¶ان احلريصة عىل تعزيز خرباهتا يف جماالت تعزيز املساعدة املقدمة للب¶ان احلريصة عىل تعزيز خرباهتا يف جماالت حمحمحمحمددة مرتبطة 	لسـياسات ددة مرتبطة 	لسـياسات ددة مرتبطة 	لسـياسات ددة مرتبطة 	لسـياسات         """"1111""""        
    ¶ان أالخرى.¶ان أالخرى.¶ان أالخرى.¶ان أالخرى.العامة، أو عندما ختتلف أحاكم قانونية العامة، أو عندما ختتلف أحاكم قانونية العامة، أو عندما ختتلف أحاكم قانونية العامة، أو عندما ختتلف أحاكم قانونية حمحمحمحمددة ّمعا يف البددة ّمعا يف البددة ّمعا يف البددة ّمعا يف الب

    يف جمال حق املؤلف، ينبغي ٕايالء املزيد من ¤ه¹م لتحديث ماكتب حق املؤلف ومنظامت إالدارة ايف جمال حق املؤلف، ينبغي ٕايالء املزيد من ¤ه¹م لتحديث ماكتب حق املؤلف ومنظامت إالدارة ايف جمال حق املؤلف، ينبغي ٕايالء املزيد من ¤ه¹م لتحديث ماكتب حق املؤلف ومنظامت إالدارة ايف جمال حق املؤلف، ينبغي ٕايالء املزيد من ¤ه¹م لتحديث ماكتب حق املؤلف ومنظامت إالدارة امجلمجلمجلمجلاعية:اعية:اعية:اعية:        (د)(د)(د)(د)        
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ينبغي ٕاجراء دراسات واسـتكامل أالنشطة بشأن مساعدة الب¶ان يف مراجعة/اختيار الينبغي ٕاجراء دراسات واسـتكامل أالنشطة بشأن مساعدة الب¶ان يف مراجعة/اختيار الينبغي ٕاجراء دراسات واسـتكامل أالنشطة بشأن مساعدة الب¶ان يف مراجعة/اختيار الينبغي ٕاجراء دراسات واسـتكامل أالنشطة بشأن مساعدة الب¶ان يف مراجعة/اختيار ال����ذج املناسـبة ذج املناسـبة ذج املناسـبة ذج املناسـبة         """"1111""""        
    ية.ية.ية.ية.لٕالدارة الٕالدارة الٕالدارة الٕالدارة امجلمجلمجلمجلاعية للحقوق، خاصة يف البيئة الراعية للحقوق، خاصة يف البيئة الراعية للحقوق، خاصة يف البيئة الراعية للحقوق، خاصة يف البيئة الرمقمقمقمق    

  5، الفقرة 37، 36الصفحات  املرجع:

 مسـمتر الوضع:

تعي ٔامانة الويبو ٔانه يف العديد من الب¶ان تدعو احلاجة ٕاىل زدة التدريب عىل اسـتخدام التصنيفات اSولية للرباءات 
	 Qوتوفر أالمانة  ملوضوع.والعالمات التجارية والرسوم وال�ذج الصناعية لتحسني ¤نتفاع بقواعد بيا�ت الويبو ذات الص

 التدريب عىل اسـتخدام التصنيفات بناء عىل احلاجة، ٔاي ٔان ماكتب امللكية الفكرية ترسل طلباهتا لٔالمانة للتدريب.
üيتعلق بقواعد البيا�ت العاملية، عىل سبيل املثال، تنظم أالمانة ندوات جمانية عىل إالنرتنت حول كيفية اسـتخدام ٔاداة ركن  وف

 . PATENTSCOPEت الرباءا

فضًال عن ذÆ، تقام حالًيا اج¹عات التخطيط الوطين السـنوية ملراكز دمع التكنولوجيا و¤بتاكر حبضور كبار ٔاحصاب و 
و¡ عن تنفيذ مرشوع مراكز دمع ؤ ت يف البداية السلطة احلكومية ونقطة االتصال الوطنية املساملصاحل حسـ� حدد

اج¹ع التخطيط، يمت حتديد مجيع ٔاحصاب املصاحل االٓخرين من املؤسسات االٔاكدميية والبحثية وخالل  التكنولوجيا و¤بتاكر.
 والتجارية ويدعون للمشاركة يف شـبكة مراكز دمع التكنولوجيا و¤بتاكر الوطنية. 

وفü خيص ٕاشارة هذه التوصية ٕاىل احلاجة ٕاىل حتسني املساعدة التقنية لتعزيز قدرات البحث عن الرباءات، دٔابت أمانة 
الويبو خالل العامني املنرصمني، من خالل قطاع البنية التحتية العاملية و	لتنسـيق مع قطاع التمنية ومبساعدة صندوق اليا	ن 

 ¤ستKين، عىل تنظمي حلقات معل تدريبية بشأن ¤نتفاع 	لنتاجئ اخلارجية لبحث ¤ستKين وصندوق مجهورية كور
الفحص المتهيدي توفري الفرصة للمشاركني لفهم فعالية اسـتخدام نتاجئ  "1" وأهداف حلقات العمل هذه يه: وحفص الرباءات.
سبيل املثال املراحل الوطنية ملعاهدة التعاون الفحص) اليت تعدها ماكتب امللكية الفكرية أالخرى، عىل (تقارير البحث و 

بشأن الرباءات، ٔاو نتاجئ الفحص الهنايئ (املطالب املمنوحة ٔاو حاالت الرفض) يف تقليل ٔاعباء العمل عىل ماكتب امللكية 
تعاون تكوين املهارات املطلوبة السـتخدام خدمات مثل بر�مج الويبو لل و  "2"الفكرية وترشـيد ٕاجراءات منح الرباءات؛ 

تبادل املامرسات املثىل و  "3"اSويل يف جمال الفحص والشـبكة املتقدمة للملكية الصناعية اليت يتيحها مكتب براءات اليا	ن؛ 
تبادل جتارب خمتلف ماكتب امللكية الفكرية و  "4"يف حتليل املطالب وصياغة املطالب املعد¡ يف جماالت تكنولوجية حمددة؛ 

 ت اليت واÁوها يف ترسيع معليات الفحص وزدة جودة الرباءات. والفاحصني بشأن التحد

    التدريب وتكوين كفاءات املوارد البرشيةالتدريب وتكوين كفاءات املوارد البرشيةالتدريب وتكوين كفاءات املوارد البرشيةالتدريب وتكوين كفاءات املوارد البرشية        عاًرشا.عاًرشا.عاًرشا.عاًرشا.

    حتديد أالولوت ¤سرتاتيجية:حتديد أالولوت ¤سرتاتيجية:حتديد أالولوت ¤سرتاتيجية:حتديد أالولوت ¤سرتاتيجية: ....66665555

ينبغي حتديد ٔاهداف وأولوت ونتاجئ مرتقبة أكينبغي حتديد ٔاهداف وأولوت ونتاجئ مرتقبة أكينبغي حتديد ٔاهداف وأولوت ونتاجئ مرتقبة أكينبغي حتديد ٔاهداف وأولوت ونتاجئ مرتقبة أكرثرثرثرث حتديًدا واسرتاتيجية 	لنسـبة ٔالنشطة الويبو املتعلقة  حتديًدا واسرتاتيجية 	لنسـبة ٔالنشطة الويبو املتعلقة  حتديًدا واسرتاتيجية 	لنسـبة ٔالنشطة الويبو املتعلقة  حتديًدا واسرتاتيجية 	لنسـبة ٔالنشطة الويبو املتعلقة         أ)أ)أ)أ)((((        
    اءات املوارد البرشية.اءات املوارد البرشية.اءات املوارد البرشية.اءات املوارد البرشية.	لتدريب وتكوين كف	لتدريب وتكوين كف	لتدريب وتكوين كف	لتدريب وتكوين كف

ينبغي أن يركز التدريب عىل تكوين ينبغي أن يركز التدريب عىل تكوين ينبغي أن يركز التدريب عىل تكوين ينبغي أن يركز التدريب عىل تكوين مكمكمكمك هائل من اخلربة اجلوهرية املبنية عىل املعلومات السـياسـية داخل  هائل من اخلربة اجلوهرية املبنية عىل املعلومات السـياسـية داخل  هائل من اخلربة اجلوهرية املبنية عىل املعلومات السـياسـية داخل  هائل من اخلربة اجلوهرية املبنية عىل املعلومات السـياسـية داخل         (ب)(ب)(ب)(ب)        
        الب¶ان النامية بشأن امللكية الفكرية والتمنية وذÆ من خالل أنشطة مكثفة لتكوين الكفاءات وتوجيه اخلرباء.الب¶ان النامية بشأن امللكية الفكرية والتمنية وذÆ من خالل أنشطة مكثفة لتكوين الكفاءات وتوجيه اخلرباء.الب¶ان النامية بشأن امللكية الفكرية والتمنية وذÆ من خالل أنشطة مكثفة لتكوين الكفاءات وتوجيه اخلرباء.الب¶ان النامية بشأن امللكية الفكرية والتمنية وذÆ من خالل أنشطة مكثفة لتكوين الكفاءات وتوجيه اخلرباء.

ير عن التدريب من رفع التقارير بشأن عدد أالفراد/نوع املسـتفيدين ٕاىل كيفية ٕامتام ير عن التدريب من رفع التقارير بشأن عدد أالفراد/نوع املسـتفيدين ٕاىل كيفية ٕامتام ير عن التدريب من رفع التقارير بشأن عدد أالفراد/نوع املسـتفيدين ٕاىل كيفية ٕامتام ير عن التدريب من رفع التقارير بشأن عدد أالفراد/نوع املسـتفيدين ٕاىل كيفية ٕامتام وينبغي أن يتحول رفع التقار وينبغي أن يتحول رفع التقار وينبغي أن يتحول رفع التقار وينبغي أن يتحول رفع التقار         (ج)(ج)(ج)(ج)        
    التدريب معليًا وكيف سامه يف خدمة أهداف التمنية.التدريب معليًا وكيف سامه يف خدمة أهداف التمنية.التدريب معليًا وكيف سامه يف خدمة أهداف التمنية.التدريب معليًا وكيف سامه يف خدمة أهداف التمنية.



CDIP/11/4 

50 

 

 1، الفقرة 37الصفحة  املرجع:

 مسـمتر الوضع:

يجية والنتاجئ املرتقبة تتسق معلية حتديد ٔاولوت ٔانشطة الويبو 	لنسـبة للتدريب وتكوين الكفاءات مع أالهداف ¤سرتات 
احملددة يف خطط العمل السـنوية، واليت ترجع مبارشة ٕاىل أالولوت ¤سرتاتيجية اليت اتفقت علهيا اSول أالعضاء يف 

مرشوع الرب�مج واملزيانية لفرتة السـنتني، واjي يعكس بدوره الرؤية ¤سرتاتيجية املوحضة يف اخلطة ¤سرتاتيجية لٔالجل 
ا ما تأيت أالنشطة املنفذة عىل الصعيد الوطين نتيجة للحوار بني دامئو  ا ٔالهدافه احملددة.يمت تقيمي لك نشاط وفقو  املتوسط.

 أالمانة واSو¡ العضو حول ¤حتياجات وأالولوت.

    مراجعة توجه التدريب حنو التمنية: مراجعة توجه التدريب حنو التمنية: مراجعة توجه التدريب حنو التمنية: مراجعة توجه التدريب حنو التمنية:  ....66666666

نبغي أن تراجع جلنة مسـتقQ للهينبغي أن تراجع جلنة مسـتقQ للهينبغي أن تراجع جلنة مسـتقQ للهينبغي أن تراجع جلنة مسـتقQ للهيئئئئات االٔاكدميية الرائدة مجيع املواد واملناات االٔاكدميية الرائدة مجيع املواد واملناات االٔاكدميية الرائدة مجيع املواد واملناات االٔاكدميية الرائدة مجيع املواد واملناجهجهجهجه التدريبية للويبو للتحقق والتيقن من  التدريبية للويبو للتحقق والتيقن من  التدريبية للويبو للتحقق والتيقن من  التدريبية للويبو للتحقق والتيقن من ي ي ي ي         (أ)(أ)(أ)(أ)        
    توÁها إالمنايئ. وينبغي للمراجعة أن تتضمن ما ييل: توÁها إالمنايئ. وينبغي للمراجعة أن تتضمن ما ييل: توÁها إالمنايئ. وينبغي للمراجعة أن تتضمن ما ييل: توÁها إالمنايئ. وينبغي للمراجعة أن تتضمن ما ييل: 

        ؛؛؛؛فيذه وتوÁهفيذه وتوÁهفيذه وتوÁهفيذه وتوÁهالرتكزي عىل جودة التدريب املقدم من أاكدميية الويبو وبراجمها وكيفية تصمالرتكزي عىل جودة التدريب املقدم من أاكدميية الويبو وبراجمها وكيفية تصمالرتكزي عىل جودة التدريب املقدم من أاكدميية الويبو وبراجمها وكيفية تصمالرتكزي عىل جودة التدريب املقدم من أاكدميية الويبو وبراجمها وكيفية تصمميميميميه وتن ه وتن ه وتن ه وتن         """"1111""""        

    الرتكزي عىل التوازن اللكي بني أنشطة التدريب لضامن أهنا تعكس توصيات جدول أعامل التمنية؛الرتكزي عىل التوازن اللكي بني أنشطة التدريب لضامن أهنا تعكس توصيات جدول أعامل التمنية؛الرتكزي عىل التوازن اللكي بني أنشطة التدريب لضامن أهنا تعكس توصيات جدول أعامل التمنية؛الرتكزي عىل التوازن اللكي بني أنشطة التدريب لضامن أهنا تعكس توصيات جدول أعامل التمنية؛و و و و         """"2222""""        

ٕادراج تقيمي للمامرسات املثىل الناشـٕادراج تقيمي للمامرسات املثىل الناشـٕادراج تقيمي للمامرسات املثىل الناشـٕادراج تقيمي للمامرسات املثىل الناشـئئئئة يف دورات امللكية الفكرية ذات التوجه إالمنايئ يف جامعات ة يف دورات امللكية الفكرية ذات التوجه إالمنايئ يف جامعات ة يف دورات امللكية الفكرية ذات التوجه إالمنايئ يف جامعات ة يف دورات امللكية الفكرية ذات التوجه إالمنايئ يف جامعات و و و و         """"3333""""        
Sعىل سبيل املثال مراعاة شفافية مواد ا) Sعىل سبيل املثال مراعاة شفافية مواد ا) Sعىل سبيل املثال مراعاة شفافية مواد ا) Sورة/املهنج، و¤ع¹د عىل املوارد التعلورة/املهنج، و¤ع¹د عىل املوارد التعلورة/املهنج، و¤ع¹د عىل املوارد التعلورة/املهنج، و¤ع¹د عىل املوارد التعلميميميميية ية ية ية امللكية الفكرية حول العاامللكية الفكرية حول العاامللكية الفكرية حول العاامللكية الفكرية حول العاململململ (عىل سبيل املثال مراعاة شفافية مواد ا

املفتوحة قدر إالماكن، وتناول املفتوحة قدر إالماكن، وتناول املفتوحة قدر إالماكن، وتناول املفتوحة قدر إالماكن، وتناول مجممجممجممجموعة متنوعة من االٓراء حول قضا السـياسات العامة، ومتكني املشاركني من وعة متنوعة من االٓراء حول قضا السـياسات العامة، ومتكني املشاركني من وعة متنوعة من االٓراء حول قضا السـياسات العامة، ومتكني املشاركني من وعة متنوعة من االٓراء حول قضا السـياسات العامة، ومتكني املشاركني من 
    التفكري النقدي/املسـتقل). التفكري النقدي/املسـتقل). التفكري النقدي/املسـتقل). التفكري النقدي/املسـتقل). 

خرى وقضا السـياسات خرى وقضا السـياسات خرى وقضا السـياسات خرى وقضا السـياسات ينبغي أال يكون تعلمي امللكية الفكرية منعزالً، بل جيب ٔان يرتبط ينبغي أال يكون تعلمي امللكية الفكرية منعزالً، بل جيب ٔان يرتبط ينبغي أال يكون تعلمي امللكية الفكرية منعزالً، بل جيب ٔان يرتبط ينبغي أال يكون تعلمي امللكية الفكرية منعزالً، بل جيب ٔان يرتبط مبمبمبمبجاالت التعلمي االٔ جاالت التعلمي االٔ جاالت التعلمي االٔ جاالت التعلمي االٔ         (ب)(ب)(ب)(ب)        
    العامة عىل النطاق أالوسع مثل سـياسات ¤بتاكر والعلوم والتكنولوجيا والتعلمي والصناعات الثقافية: العامة عىل النطاق أالوسع مثل سـياسات ¤بتاكر والعلوم والتكنولوجيا والتعلمي والصناعات الثقافية: العامة عىل النطاق أالوسع مثل سـياسات ¤بتاكر والعلوم والتكنولوجيا والتعلمي والصناعات الثقافية: العامة عىل النطاق أالوسع مثل سـياسات ¤بتاكر والعلوم والتكنولوجيا والتعلمي والصناعات الثقافية: 

ينبغي تقيمي مرشوع اللجنة املعنية 	لتمنية وامللكية الفكرية املعينبغي تقيمي مرشوع اللجنة املعنية 	لتمنية وامللكية الفكرية املعينبغي تقيمي مرشوع اللجنة املعنية 	لتمنية وامللكية الفكرية املعينبغي تقيمي مرشوع اللجنة املعنية 	لتمنية وامللكية الفكرية املعينينينين 	الٔاكدمييات الوطنية مع الرتكزي عىل  	الٔاكدمييات الوطنية مع الرتكزي عىل  	الٔاكدمييات الوطنية مع الرتكزي عىل  	الٔاكدمييات الوطنية مع الرتكزي عىل         """"1111""""        
ن �حية املهنج/نوع أالنشطة التدريبية مع املهنج املوجه حنو التمنية ن �حية املهنج/نوع أالنشطة التدريبية مع املهنج املوجه حنو التمنية ن �حية املهنج/نوع أالنشطة التدريبية مع املهنج املوجه حنو التمنية ن �حية املهنج/نوع أالنشطة التدريبية مع املهنج املوجه حنو التمنية اSروس املسـتفادة وضامن ¤تساق ماSروس املسـتفادة وضامن ¤تساق ماSروس املسـتفادة وضامن ¤تساق ماSروس املسـتفادة وضامن ¤تساق م

    للتدريب عىل امللكية الفكرية.للتدريب عىل امللكية الفكرية.للتدريب عىل امللكية الفكرية.للتدريب عىل امللكية الفكرية.

من اجلودة التعلمن اجلودة التعلمن اجلودة التعلمن اجلودة التعلميميميميية لتحقيق أعظم فائدة، ية لتحقيق أعظم فائدة، ية لتحقيق أعظم فائدة، ية لتحقيق أعظم فائدة،     ةةةةينبغي وضع أنظمة لضامن متتع مجيع تدريبات الويبو بأعىل درجة ينبغي وضع أنظمة لضامن متتع مجيع تدريبات الويبو بأعىل درجة ينبغي وضع أنظمة لضامن متتع مجيع تدريبات الويبو بأعىل درجة ينبغي وضع أنظمة لضامن متتع مجيع تدريبات الويبو بأعىل درجة ممممممممكنكنكنكن        (د)(د)(د)(د)        
    اجئ املوÁة حنو التمنية يف الرب�مج واملزيانية واخلطط القطرية.اجئ املوÁة حنو التمنية يف الرب�مج واملزيانية واخلطط القطرية.اجئ املوÁة حنو التمنية يف الرب�مج واملزيانية واخلطط القطرية.اجئ املوÁة حنو التمنية يف الرب�مج واملزيانية واخلطط القطرية.ولضامن اتساقها مع جدول أعامل التمنية واتساقها مع النتولضامن اتساقها مع جدول أعامل التمنية واتساقها مع النتولضامن اتساقها مع جدول أعامل التمنية واتساقها مع النتولضامن اتساقها مع جدول أعامل التمنية واتساقها مع النت

 2، الفقرة 38، 37الصفحات  املرجع:

 قيد ¤ك¹ل الوضع:

تعمل أاكدميية الويبو عىل وضع آلية لضامن التوجه إالمنايئ حملتوى براجمها التدريبية (سواء اSورات التدريبية املهنية ٔاو اSورات 
وجيري ٕادراج اقرتاحات مفصQ يف هذا الصدد يف أالجزاء املعنية من مرشوع  امج التعمل عن بعد اخلاصة هبا).ا لرب وفقاملقدمة 

من خرباء امللكية الفكرية ملساعدة  وسيتضمن ذÆ اقرتاح تشكيل جلنة مسـتقQ .2015 - 2014الرب�مج واملزيانية للفرتة 
اجلوانب التعلميية ل¶ورات التدريبية اليت تقدGا ٔااكدميية الويبو ل¶راسة وختضع طرق وأساليب حتسني  أالمانة يف هذا املسعى.
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) CDIP/9/6وعىل الناحية أالخرى، تضمن تقيمي املرحQ أالول من مرشوع االٔاكدمييات اجلديدة (الوثيقة  عىل حنو مماثل.
 ا مسـتفادة بشأن كيفية ضامن التوجه إالمنايئ لتدريبات امللكية الفكرية. دروس

    ع الويبو والرشااكت اخلارجية: ع الويبو والرشااكت اخلارجية: ع الويبو والرشااكت اخلارجية: ع الويبو والرشااكت اخلارجية: وضوضوضوض ....67676767

ينبغي ٕاجراء مراجعة معمقة ونقدية للوضع ¤سرتاتيجي ٔالنشطة الويبو التدريبية، خاصة أنشطة أاكدميية ينبغي ٕاجراء مراجعة معمقة ونقدية للوضع ¤سرتاتيجي ٔالنشطة الويبو التدريبية، خاصة أنشطة أاكدميية ينبغي ٕاجراء مراجعة معمقة ونقدية للوضع ¤سرتاتيجي ٔالنشطة الويبو التدريبية، خاصة أنشطة أاكدميية ينبغي ٕاجراء مراجعة معمقة ونقدية للوضع ¤سرتاتيجي ٔالنشطة الويبو التدريبية، خاصة أنشطة أاكدميية         أ)أ)أ)أ)((((        
    الويبو، يف الويبو، يف الويبو، يف الويبو، يف ظظظظل مبادرات التدريب أالخرى حول العال مبادرات التدريب أالخرى حول العال مبادرات التدريب أالخرى حول العال مبادرات التدريب أالخرى حول العاململململ. وينبغي للمراجعة أن تتضمن ما ييل: . وينبغي للمراجعة أن تتضمن ما ييل: . وينبغي للمراجعة أن تتضمن ما ييل: . وينبغي للمراجعة أن تتضمن ما ييل: 

حفحفحفحفص عروض املؤسسات االٔاكدميية الرائدة بشأن امللكية الفكرية وما يرتبط هبا من قضا التكنولوجيا ص عروض املؤسسات االٔاكدميية الرائدة بشأن امللكية الفكرية وما يرتبط هبا من قضا التكنولوجيا ص عروض املؤسسات االٔاكدميية الرائدة بشأن امللكية الفكرية وما يرتبط هبا من قضا التكنولوجيا ص عروض املؤسسات االٔاكدميية الرائدة بشأن امللكية الفكرية وما يرتبط هبا من قضا التكنولوجيا         """"1111""""        
    و¤بتاكر والتمنية؛ و¤بتاكر والتمنية؛ و¤بتاكر والتمنية؛ و¤بتاكر والتمنية؛ 

اسـتكشاف فرص لتقليل الفجوة مع مؤسسات التدريب أالخرى والتعاون/التنسـيق معها بشأن اسـتكشاف فرص لتقليل الفجوة مع مؤسسات التدريب أالخرى والتعاون/التنسـيق معها بشأن اسـتكشاف فرص لتقليل الفجوة مع مؤسسات التدريب أالخرى والتعاون/التنسـيق معها بشأن اسـتكشاف فرص لتقليل الفجوة مع مؤسسات التدريب أالخرى والتعاون/التنسـيق معها بشأن و و و و         """"2222""""        
ملكتب أالوروملكتب أالوروملكتب أالوروملكتب أالورويبيبيبيب للرباءات ومكتب الوالت  للرباءات ومكتب الوالت  للرباءات ومكتب الوالت  للرباءات ومكتب الوالت مسائل تقنية مسائل تقنية مسائل تقنية مسائل تقنية حمحمحمحمددة ددة ددة ددة خبخبخبخبصوص امللكية الفكرية (عىل سبيل املثال اصوص امللكية الفكرية (عىل سبيل املثال اصوص امللكية الفكرية (عىل سبيل املثال اصوص امللكية الفكرية (عىل سبيل املثال ا

    املتحدة للرباءات والعالمات وماكتب امللكية الفكرية يف الب¶ان النامية).املتحدة للرباءات والعالمات وماكتب امللكية الفكرية يف الب¶ان النامية).املتحدة للرباءات والعالمات وماكتب امللكية الفكرية يف الب¶ان النامية).املتحدة للرباءات والعالمات وماكتب امللكية الفكرية يف الب¶ان النامية).

ينبغي اسـتكشاف الفرص Sمع املنح اSراسـية يف اSورات اليت تديرها املراكز االٔاكدميية اSولية الرائدة ينبغي اسـتكشاف الفرص Sمع املنح اSراسـية يف اSورات اليت تديرها املراكز االٔاكدميية اSولية الرائدة ينبغي اسـتكشاف الفرص Sمع املنح اSراسـية يف اSورات اليت تديرها املراكز االٔاكدميية اSولية الرائدة ينبغي اسـتكشاف الفرص Sمع املنح اSراسـية يف اSورات اليت تديرها املراكز االٔاكدميية اSولية الرائدة         (ب)(ب)(ب)(ب)        
    يت تديرها الويبو.يت تديرها الويبو.يت تديرها الويبو.يت تديرها الويبو.ٕالكامل/استبدال املنح اSراسـية يف اSورات الٕالكامل/استبدال املنح اSراسـية يف اSورات الٕالكامل/استبدال املنح اSراسـية يف اSورات الٕالكامل/استبدال املنح اSراسـية يف اSورات ال

 3، الفقرة 39الصفحة  املرجع:

 مسـمتر الوضع:

وتضمنت اختصاصات التقيمي حتديد الوضع ¤سرتاتيجي  .2012لوالية ٔااكدميية الويبو يف سـنة  مسـتقالً  أالمانة تقيü أجرت
عن خيارات تسهيل وصول مواطين  الٔاكدميية الويبو مقارنة مبقديم اSورات التدريبية االٓخرين يف جمال امللكية الفكرية فضالً 

وتدرس أالمانة توصيات التقرير الصادر عن هذا  الب¶ان النامية للربامج احلالية اليت تقدGا املؤسسات االٔاكدميية املرموقة.
 .2015 - 2014التقيمي املسـتقل، وستنعكس كام ينبغي يف مرشوع الرب�مج واملزيانية للفرتة 

    ن التدريب:ن التدريب:ن التدريب:ن التدريب:حتسني التنسـيق اSاخيل بشأ حتسني التنسـيق اSاخيل بشأ حتسني التنسـيق اSاخيل بشأ حتسني التنسـيق اSاخيل بشأ  ....66668888

    ينبغي تعزيز التآزر والتخطيط املشرتينبغي تعزيز التآزر والتخطيط املشرتينبغي تعزيز التآزر والتخطيط املشرتينبغي تعزيز التآزر والتخطيط املشرتكككك ٔالنشطة التدريب امله ٔالنشطة التدريب امله ٔالنشطة التدريب امله ٔالنشطة التدريب املهينينينين اليت تقدGا أاكدميية الويبو والربامج/القطاعات؛ اليت تقدGا أاكدميية الويبو والربامج/القطاعات؛ اليت تقدGا أاكدميية الويبو والربامج/القطاعات؛ اليت تقدGا أاكدميية الويبو والربامج/القطاعات؛        أ)أ)أ)أ)((((        

    املزيد من الشفافية، والتنسـيق أالفضل.املزيد من الشفافية، والتنسـيق أالفضل.املزيد من الشفافية، والتنسـيق أالفضل.املزيد من الشفافية، والتنسـيق أالفضل.        """"1111""""        

 4، الفقرة 39الصفحة  املرجع:

 مسـمتر الوضع:

، فٕان أالمانة بصدد حتديد مجيع وحدات العمل والربامج اليت 2015 - 2014يف ٕاطار ¤سـتعداد للرب�مج واملزيانية للفرتة 
والفكرة يه جتميع هذه اخلدمات حتت مظQ واحدة  تقدم خدمات التدريب 	ٕالضافة ٕاىل التدريب املقدم من االٔاكدميية عادة.

 أو عىل أالقل ٕانشاء آلية تضمن تنسـيق اخلدمات املقدمة يف مرحQ التخطيط.
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    التلكفة:التلكفة:التلكفة:التلكفة:حتسني فعالية حتسني فعالية حتسني فعالية حتسني فعالية  ....66669999

ينبغي حتسني فعالية التلكفة من خالل زدة اسـتخدام اSورات التدريبية عىل إالنرتنت والرشااكت مع مراكز ينبغي حتسني فعالية التلكفة من خالل زدة اسـتخدام اSورات التدريبية عىل إالنرتنت والرشااكت مع مراكز ينبغي حتسني فعالية التلكفة من خالل زدة اسـتخدام اSورات التدريبية عىل إالنرتنت والرشااكت مع مراكز ينبغي حتسني فعالية التلكفة من خالل زدة اسـتخدام اSورات التدريبية عىل إالنرتنت والرشااكت مع مراكز         أ)أ)أ)أ)((((        
حصحصحصحصاب املصااب املصااب املصااب املصاحلحلحلحل وم وم وم ومىتىتىتىت     التدريب إالقلالتدريب إالقلالتدريب إالقلالتدريب إالقلميميميميية وأدوات ¤ج¹ع عرب الفيديو وتدريب املدربني وتقيمي كيفية انتفاع خمتلف أية وأدوات ¤ج¹ع عرب الفيديو وتدريب املدربني وتقيمي كيفية انتفاع خمتلف أية وأدوات ¤ج¹ع عرب الفيديو وتدريب املدربني وتقيمي كيفية انتفاع خمتلف أية وأدوات ¤ج¹ع عرب الفيديو وتدريب املدربني وتقيمي كيفية انتفاع خمتلف أ

    ينتفعون وعىل ٔاي أساس معيل.ينتفعون وعىل ٔاي أساس معيل.ينتفعون وعىل ٔاي أساس معيل.ينتفعون وعىل ٔاي أساس معيل.

 5، الفقرة 39لصفحة ا املرجع:

 مسـمتر الوضع:

وتأخذ ٔامانة الويبو يف اعتبارها شواغل اSول أالعضاء خبصوص املزيانية، وÆj فهـي تبحث 	سـمترار عن وسائل لتوفري 
ومن هذه السـبل ¤سـتعانة 	الج¹ع عرب الفيديو وأدوات  التاكليف دون التأثري عىل جودة املساعدة التقنية اليت تقدGا.

ادثة الهاتفية اñانية مثل ساكيب وزدة ¤سـتعانة ببث اج¹عات الويبو وندواهتا عرب إالنرتنت وتوفري تسجيالت مرئية احمل
  ومسعية حملافل الويبو وندوات عىل إالنرتنت ودورات تعلميية عن بعد عىل موقع الويبو إاللكرتوين.

    ٔانظمة دمع املسـتخدمٔانظمة دمع املسـتخدمٔانظمة دمع املسـتخدمٔانظمة دمع املسـتخدم        ....عرشعرشعرشعرش    حاديحاديحاديحادي

    الهنوض 	لتوجه حنو التمنية والتوازن يف نطاق أالنشطة اSامعة للمسـتخدم: الهنوض 	لتوجه حنو التمنية والتوازن يف نطاق أالنشطة اSامعة للمسـتخدم: الهنوض 	لتوجه حنو التمنية والتوازن يف نطاق أالنشطة اSامعة للمسـتخدم: الهنوض 	لتوجه حنو التمنية والتوازن يف نطاق أالنشطة اSامعة للمسـتخدم:  ....70707070

    ينبغي أن يراعي دمع املسـتخدم ينبغي أن يراعي دمع املسـتخدم ينبغي أن يراعي دمع املسـتخدم ينبغي أن يراعي دمع املسـتخدم مجممجممجممجموعة أهداف/عناوعة أهداف/عناوعة أهداف/عناوعة أهداف/عنارصرصرصرص الهنج املوجه حنو التمنية:  الهنج املوجه حنو التمنية:  الهنج املوجه حنو التمنية:  الهنج املوجه حنو التمنية:         أ)أ)أ)أ)((((        

    ينبغي زدة ¤ه¹م 	ٔالنشطة اليت تساعد عىل تقليل تاكليف املشاركة يف نظام امللكية الفكرية؛ينبغي زدة ¤ه¹م 	ٔالنشطة اليت تساعد عىل تقليل تاكليف املشاركة يف نظام امللكية الفكرية؛ينبغي زدة ¤ه¹م 	ٔالنشطة اليت تساعد عىل تقليل تاكليف املشاركة يف نظام امللكية الفكرية؛ينبغي زدة ¤ه¹م 	ٔالنشطة اليت تساعد عىل تقليل تاكليف املشاركة يف نظام امللكية الفكرية؛        """"1111""""        

    دة املنفعة 	لنسـبة للصناعات إالبداعية والثقافية احمللية؛دة املنفعة 	لنسـبة للصناعات إالبداعية والثقافية احمللية؛دة املنفعة 	لنسـبة للصناعات إالبداعية والثقافية احمللية؛دة املنفعة 	لنسـبة للصناعات إالبداعية والثقافية احمللية؛ززززو و و و         """"2222""""        

    تقليل الفجوة املعرفية/التقنية من �حية توليد املعارف والوصول ٕالهيا.تقليل الفجوة املعرفية/التقنية من �حية توليد املعارف والوصول ٕالهيا.تقليل الفجوة املعرفية/التقنية من �حية توليد املعارف والوصول ٕالهيا.تقليل الفجوة املعرفية/التقنية من �حية توليد املعارف والوصول ٕالهيا.و و و و         """"3333""""        

 3، الفقرة 40الصفحة  املرجع:

 مسـمتر الوضع:

ناجه لضامن تقدمي مساعدة تقنية تسـمتر ٔامانة الويبو، وعىل وجه اخلصوص املاكتب إالقلميية، يف اسـتكشاف مجموعة كبرية من امل 
 فعا¡ من حيث التلكفة ومسـتدامة وخمصصة حسب احتياجات الب¶ان.

حصحصحصحصاب املصااب املصااب املصااب املصاحلحلحلحل عىل الصعيد الوط عىل الصعيد الوط عىل الصعيد الوط عىل الصعيد الوطينينينين:::: ....71717171     حتسني ٕادارة تفاعل الويبو مع حتسني ٕادارة تفاعل الويبو مع حتسني ٕادارة تفاعل الويبو مع حتسني ٕادارة تفاعل الويبو مع مجممجممجممجموعة من أوعة من أوعة من أوعة من أ

نفيذها نفيذها نفيذها نفيذها ينبغي تعديل االٓليات اليت تسـتعني هبا احلكومات الوطنية وأالمانة ٕالدارة ختطيط أنشطة الويبو وت ينبغي تعديل االٓليات اليت تسـتعني هبا احلكومات الوطنية وأالمانة ٕالدارة ختطيط أنشطة الويبو وت ينبغي تعديل االٓليات اليت تسـتعني هبا احلكومات الوطنية وأالمانة ٕالدارة ختطيط أنشطة الويبو وت ينبغي تعديل االٓليات اليت تسـتعني هبا احلكومات الوطنية وأالمانة ٕالدارة ختطيط أنشطة الويبو وت         أ)أ)أ)أ)((((        
    وتقيوتقيوتقيوتقيميميميميها وتنسـيق هذه إالجراءات Sمع ها وتنسـيق هذه إالجراءات Sمع ها وتنسـيق هذه إالجراءات Sمع ها وتنسـيق هذه إالجراءات Sمع مجممجممجممجموعات املسـتخدمني: وعات املسـتخدمني: وعات املسـتخدمني: وعات املسـتخدمني: 

سيتعني اسـتخدام آليات اتصال واسرتاتيجيات تواصل مالمئة للوصول ٕاىل ٔاسيتعني اسـتخدام آليات اتصال واسرتاتيجيات تواصل مالمئة للوصول ٕاىل ٔاسيتعني اسـتخدام آليات اتصال واسرتاتيجيات تواصل مالمئة للوصول ٕاىل ٔاسيتعني اسـتخدام آليات اتصال واسرتاتيجيات تواصل مالمئة للوصول ٕاىل ٔاحصحصحصحصاب املصااب املصااب املصااب املصاحلحلحلحل خارج نقا خارج نقا خارج نقا خارج نقاطططط            """"1111""""        
    االتصال التقليدية يف ماكتب امللكية الفكرية.االتصال التقليدية يف ماكتب امللكية الفكرية.االتصال التقليدية يف ماكتب امللكية الفكرية.االتصال التقليدية يف ماكتب امللكية الفكرية.
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بيا�هتا اSاخلية واحلفابيا�هتا اSاخلية واحلفابيا�هتا اSاخلية واحلفابيا�هتا اSاخلية واحلفاظظظظ علهيا من خالل  علهيا من خالل  علهيا من خالل  علهيا من خالل مجممجممجممجموعة وعة وعة وعة ينبغي أن تستينبغي أن تستينبغي أن تستينبغي أن تستمثمثمثمثر الويبو يف حتسني أدوات متابعة قواعد ر الويبو يف حتسني أدوات متابعة قواعد ر الويبو يف حتسني أدوات متابعة قواعد ر الويبو يف حتسني أدوات متابعة قواعد         (ب)(ب)(ب)(ب)        
متنوعة من Áات االتصال الوطنية عىل صعيد الرب�مج/املنظمة، فضًال عن ٔادوات االتصال إاللكرتومتنوعة من Áات االتصال الوطنية عىل صعيد الرب�مج/املنظمة، فضًال عن ٔادوات االتصال إاللكرتومتنوعة من Áات االتصال الوطنية عىل صعيد الرب�مج/املنظمة، فضًال عن ٔادوات االتصال إاللكرتومتنوعة من Áات االتصال الوطنية عىل صعيد الرب�مج/املنظمة، فضًال عن ٔادوات االتصال إاللكرتوينينينين واالتصال عرب  واالتصال عرب  واالتصال عرب  واالتصال عرب 

    إالنرتنت لنرش املعلومات وتلقي ردود أالفعال.إالنرتنت لنرش املعلومات وتلقي ردود أالفعال.إالنرتنت لنرش املعلومات وتلقي ردود أالفعال.إالنرتنت لنرش املعلومات وتلقي ردود أالفعال.

 6، الفقرة 41الصفحة  املرجع:

 مسـمتر الوضع:

عىل صعيد نظام امللكية  ة	سـمترار لتحسني مناذج االتصال والتواصل ليك تسـتجيب للظروف املتغري تسعى ٔامانة الويبو 
ويف لك أالحوال، تسـمتر أالمانة يف ¤سرتشاد 	Sو¡ العضو  الفكرية العاملي وتغري اه¹مات ٔاحصاب املصاحل اخلارجيني.

 ية تشاور.املعنية عند التواصل مع ٔاحصاب املصاحل الوطنيني يف ٔاي معل 

    التأكد من التقيمي قبل التوسع يف أالنشطة واملشاريع:التأكد من التقيمي قبل التوسع يف أالنشطة واملشاريع:التأكد من التقيمي قبل التوسع يف أالنشطة واملشاريع:التأكد من التقيمي قبل التوسع يف أالنشطة واملشاريع: ....72727272

ينبغي تقيمي مدى ينبغي تقيمي مدى ينبغي تقيمي مدى ينبغي تقيمي مدى جنجنجنجناح املشاريع الرائدة اجلاري تنفيذها قبل التوسع، بغاح املشاريع الرائدة اجلاري تنفيذها قبل التوسع، بغاح املشاريع الرائدة اجلاري تنفيذها قبل التوسع، بغاح املشاريع الرائدة اجلاري تنفيذها قبل التوسع، بغضضضض النظر عن ارتفاع الطلب من قبل  النظر عن ارتفاع الطلب من قبل  النظر عن ارتفاع الطلب من قبل  النظر عن ارتفاع الطلب من قبل         أ)أ)أ)أ)((((        
    مي ٔان يفيد فü ييل: مي ٔان يفيد فü ييل: مي ٔان يفيد فü ييل: مي ٔان يفيد فü ييل: ميكن للتقيميكن للتقيميكن للتقيميكن للتقيو و و و اSول أالعضاء (عىل سبيل املثال الطلب عىل ٕانشاء مراكز دمع التكنولوجيا و¤بتاكر). اSول أالعضاء (عىل سبيل املثال الطلب عىل ٕانشاء مراكز دمع التكنولوجيا و¤بتاكر). اSول أالعضاء (عىل سبيل املثال الطلب عىل ٕانشاء مراكز دمع التكنولوجيا و¤بتاكر). اSول أالعضاء (عىل سبيل املثال الطلب عىل ٕانشاء مراكز دمع التكنولوجيا و¤بتاكر). 

    دروس مسـتفادة للعمل املقبل؛دروس مسـتفادة للعمل املقبل؛دروس مسـتفادة للعمل املقبل؛دروس مسـتفادة للعمل املقبل؛        """"1111""""        

تقيمي كيف ميكن تعممي/دمج أنشطة مراكز دمع التكنولوجيا و¤بتاكر يف أنشطة جدول أعامل تقيمي كيف ميكن تعممي/دمج أنشطة مراكز دمع التكنولوجيا و¤بتاكر يف أنشطة جدول أعامل تقيمي كيف ميكن تعممي/دمج أنشطة مراكز دمع التكنولوجيا و¤بتاكر يف أنشطة جدول أعامل تقيمي كيف ميكن تعممي/دمج أنشطة مراكز دمع التكنولوجيا و¤بتاكر يف أنشطة جدول أعامل و و و و         """"2222""""        
    أالخرى؛أالخرى؛أالخرى؛أالخرى؛    التمنيةالتمنيةالتمنيةالتمنية

حتديد أالولوت 	لنسـبة لطلبات الب¶ان 	التساق مع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية حتديد أالولوت 	لنسـبة لطلبات الب¶ان 	التساق مع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية حتديد أالولوت 	لنسـبة لطلبات الب¶ان 	التساق مع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية حتديد أالولوت 	لنسـبة لطلبات الب¶ان 	التساق مع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية و و و و         """"3333""""        
يكيكيكيك تقدم الويبو مساعدهتا. تقدم الويبو مساعدهتا. تقدم الويبو مساعدهتا. تقدم الويبو مساعدهتا.واحت واحت واحت واحت      ياجاهتا وتقيüهتا واخلطط القطرية لياجاهتا وتقيüهتا واخلطط القطرية لياجاهتا وتقيüهتا واخلطط القطرية لياجاهتا وتقيüهتا واخلطط القطرية ل

 7، الفقرة 41الصفحة  املرجع:

 مسـمتر الوضع:

مبقتىض الهنج القامئ عىل النتاجئ اjي تتبناه املنظمة، والرتكزي عىل التقيمي عىل النحو املوحض يف جدول أعامل التمنية، تضمن 
و التمنية ؤاخذ التوصيات يف احلسـبان قبل النظر يف ¤نتقال ٕاىل املرحQ التالية أمانة الويبو تقيمي أالنشطة املوÁة حن

مجيع املشاريع الرائدة املنفذة عىل ٔاهنا مضن مشاريع جدول ٔاعامل التمنية بشلك مسـتقل،  وتقميّ  التوسع يف ٔاي نشاط كهذا.  أو
ها يف ¤عتبار خبصوص العمل املقبل مبا يف ذÆ اع¹د املرحQ وتقدم النتاجئ ٕاىل اللجنة املعنية 	لتمنية وامللكية الفكرية ٔالخذ

 الثانية من املرشوع ٔاو دمج Gام املرشوع يف ٔانشطة الويبو الرئيسـية.

    الهنوض 	البتاكر وإالبداع والنفاذ ٕاىل املعارف والتكنولوجياالهنوض 	البتاكر وإالبداع والنفاذ ٕاىل املعارف والتكنولوجياالهنوض 	البتاكر وإالبداع والنفاذ ٕاىل املعارف والتكنولوجياالهنوض 	البتاكر وإالبداع والنفاذ ٕاىل املعارف والتكنولوجيا        عرش.عرش.عرش.عرش.    CينCينCينCين

    دمع أنشطة الهنوض 	لنفاذ ٕاىل املعارف ونقل التكنولوجيا:دمع أنشطة الهنوض 	لنفاذ ٕاىل املعارف ونقل التكنولوجيا:دمع أنشطة الهنوض 	لنفاذ ٕاىل املعارف ونقل التكنولوجيا:دمع أنشطة الهنوض 	لنفاذ ٕاىل املعارف ونقل التكنولوجيا: ....73737373

    بغي تعزيز أنشطة النفاذ ٕاىل املعارف ونقل التكنولوجيا.بغي تعزيز أنشطة النفاذ ٕاىل املعارف ونقل التكنولوجيا.بغي تعزيز أنشطة النفاذ ٕاىل املعارف ونقل التكنولوجيا.بغي تعزيز أنشطة النفاذ ٕاىل املعارف ونقل التكنولوجيا.ين ين ين ين         أ)أ)أ)أ)((((        

 1، الفقرة 42الصفحة  املرجع:

 مسـمتر الوضع:
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متاشـًيا مع أالولوت اليت ٔاعربت عهنا اSول أالعضاء للويبو، تسـمتر أالمانة يف تعزيز ٔانشطهتا الرامية ٕاىل الهنوض 	لنفاذ ٕاىل 
ا ن النامية والب¶ان أالقل منو مجيع ٔانشطة شعبة ¤بتاكر 	لتحديد حنو تعزيز قدرات الب¶ا وتوجه املعارف ونقل التكنولوجيا.

و	لنسـبة لٔالنشطة املنفذة يف ٕاطار توصيات جدول أعامل  ليك تصري مبدعة ملعارفها وتقنياهتا احمللية ومالكة ومسـتخدمة لها.
 املشاريع املتعلقة بوضع أدوات للملكية الفكرية ونقل )، تشارك شعبة ¤بتاكر يف36و 28و 26و 25و 19و 10التمنية (

التكنولوجيا وٕانشاء موقع ٕالكرتوين لتسهيل نرش املعارف وثيقة الصQ بنقل التكنولوجيا، واملشاريع املتعلقة بتحديد منصات 
رشاكء من الب¶ان املتقدمة لالبتاكر (املفتوح) عرب الشـباكت والتعاون يف جمال امللكية الفكرية، مبا يف ذÆ التعاون بني ال 

والنامية، واملشاريع املتعلقة جبمع اSراسات إالفرادية امللموسة وحتليلها، واملشاريع املتعلقة بتحديد سـياسات التحفزي فü خيص 
 لوجيا.دمع النفاذ ٕاىل املعارف والتكنولوجيا ونرشها، واملسائل أالخرى اليت تؤثر عىل الهنوض 	لنفاذ ٕاىل املعارف والتكنو 

عىل سبيل املثال، أالنشطة اليت تضطلع  ٔانشطة حمددة عديدة يف ٕاطار معل املنظمة حنو دمع النفاذ ٕاىل املعارف: وتوجه ٔايًضا
هبا خدمة قواعد البيا�ت العاملية بشأن تتبع التكنولوجيا ؤانشطة البحث والتطوير عىل أالجل الطويل بشأن الرتمجة االٓلية 

 ن الرباءات.والبحث متعدد اللغات ع

    اSمج يف أنشطة التعاون إالمنايئ التابعة للويبو:اSمج يف أنشطة التعاون إالمنايئ التابعة للويبو:اSمج يف أنشطة التعاون إالمنايئ التابعة للويبو:اSمج يف أنشطة التعاون إالمنايئ التابعة للويبو: ....74747474

ينبغي دمج الهنوض 	لنفاذ ٕاىل املعارف والتكنولوجيا و¤بتاكر وإالبداع عىل حنو أفضل يف مجيع أنشطة ينبغي دمج الهنوض 	لنفاذ ٕاىل املعارف والتكنولوجيا و¤بتاكر وإالبداع عىل حنو أفضل يف مجيع أنشطة ينبغي دمج الهنوض 	لنفاذ ٕاىل املعارف والتكنولوجيا و¤بتاكر وإالبداع عىل حنو أفضل يف مجيع أنشطة ينبغي دمج الهنوض 	لنفاذ ٕاىل املعارف والتكنولوجيا و¤بتاكر وإالبداع عىل حنو أفضل يف مجيع أنشطة         أ)أ)أ)أ)((((        
    التعاون إالمنايئ التابعة للويبو:التعاون إالمنايئ التابعة للويبو:التعاون إالمنايئ التابعة للويبو:التعاون إالمنايئ التابعة للويبو:

بناء عىل طلب اSول االٔعضاء يف أنشطة بناء عىل طلب اSول االٔعضاء يف أنشطة بناء عىل طلب اSول االٔعضاء يف أنشطة بناء عىل طلب اSول االٔعضاء يف أنشطة ينبغي بذل املزيد من اجلهود للتأكد من دمج أالحباينبغي بذل املزيد من اجلهود للتأكد من دمج أالحباينبغي بذل املزيد من اجلهود للتأكد من دمج أالحباينبغي بذل املزيد من اجلهود للتأكد من دمج أالحباثثثث املنفذة  املنفذة  املنفذة  املنفذة         """"1111""""        
التعاون إالمنايئ أالخرى مثل املشورة الترشيعية واملساعدة التنظالتعاون إالمنايئ أالخرى مثل املشورة الترشيعية واملساعدة التنظالتعاون إالمنايئ أالخرى مثل املشورة الترشيعية واملساعدة التنظالتعاون إالمنايئ أالخرى مثل املشورة الترشيعية واملساعدة التنظميميميميية ووضع سـياسات/اسرتاتيجيات امللكية ية ووضع سـياسات/اسرتاتيجيات امللكية ية ووضع سـياسات/اسرتاتيجيات امللكية ية ووضع سـياسات/اسرتاتيجيات امللكية 

    الفكرية؛الفكرية؛الفكرية؛الفكرية؛

ينبغي عىل أالمانة واSول أالعضاء أن حتدد ٔاينبغي عىل أالمانة واSول أالعضاء أن حتدد ٔاينبغي عىل أالمانة واSول أالعضاء أن حتدد ٔاينبغي عىل أالمانة واSول أالعضاء أن حتدد ٔاحصحصحصحصاب املصلحة وترشاب املصلحة وترشاب املصلحة وترشاب املصلحة وترشككككهم فü خيص هذه املسائل عىل هم فü خيص هذه املسائل عىل هم فü خيص هذه املسائل عىل هم فü خيص هذه املسائل عىل و و و و         """"2222""""        
يف ذÆ عرب دمع اللجان املشرتكة بني الوزارات واملشاورات مع ٔايف ذÆ عرب دمع اللجان املشرتكة بني الوزارات واملشاورات مع ٔايف ذÆ عرب دمع اللجان املشرتكة بني الوزارات واملشاورات مع ٔايف ذÆ عرب دمع اللجان املشرتكة بني الوزارات واملشاورات مع ٔاحصحصحصحصاب املصااب املصااب املصااب املصاحلحلحلحل لوضع  لوضع  لوضع  لوضع الصعيد الوطالصعيد الوطالصعيد الوطالصعيد الوطينينينين، ، ، ، مبمبمبمبا ا ا ا 

    ¤سرتاتيجيات/السـياسات املتعلقة 	مللكية الفكرية. ¤سرتاتيجيات/السـياسات املتعلقة 	مللكية الفكرية. ¤سرتاتيجيات/السـياسات املتعلقة 	مللكية الفكرية. ¤سرتاتيجيات/السـياسات املتعلقة 	مللكية الفكرية. 

 2، الفقرة 42الصفحة  املرجع:

 مسـمتر الوضع:

تنسـيق أالنشطة احملددة ٔاعاله فü ويمت  تسـمتر ٔامانة الويبو يف بذل اجلهود Sمج الهنوض 	لنفاذ ٕاىل املعارف يف مجيع ٔانشطهتا.
مع املاكتب إالقلميية والربامج املعنية أالخرى، ويضمن التنسـيق عىل مسـتوى القطاع تعممي مدخالت  73يتعلق 	لتوصية رمق 

ساعدة أي حبث ٔاو مبادرة تنفذها أمانة الويبو بناء عىل طلب اSول أالعضاء، يف حا¡ تقيميها تقيميًا ٕاجيابًيا، يف ٔانشطة امل 
 التقنية املنتظمة لٔالمانة مثل توفري املشورة الترشيعية وتنظمي حلقات العمل ٔاو ¤ج¹عات إالقلميية. 

    وضع بعد امللكية الفكرية املتعلق 	لهنوض 	البتاكر وإالبداع يف السـياق:وضع بعد امللكية الفكرية املتعلق 	لهنوض 	البتاكر وإالبداع يف السـياق:وضع بعد امللكية الفكرية املتعلق 	لهنوض 	البتاكر وإالبداع يف السـياق:وضع بعد امللكية الفكرية املتعلق 	لهنوض 	البتاكر وإالبداع يف السـياق: ....77775555

أن أنظمة ¤بتاكر أن أنظمة ¤بتاكر أن أنظمة ¤بتاكر أن أنظمة ¤بتاكر ينبغي أن تسـتفيد أنشطة ¤بتاكر وإالبداع من املناقشات والتجارب أالوسع نطاقا بشينبغي أن تسـتفيد أنشطة ¤بتاكر وإالبداع من املناقشات والتجارب أالوسع نطاقا بشينبغي أن تسـتفيد أنشطة ¤بتاكر وإالبداع من املناقشات والتجارب أالوسع نطاقا بشينبغي أن تسـتفيد أنشطة ¤بتاكر وإالبداع من املناقشات والتجارب أالوسع نطاقا بش        أ)أ)أ)أ)((((        
    واسرتاتيجيات التمنية وأهداف السـياسات العامة، مثل النفاذ ٕاىل املعارف.واسرتاتيجيات التمنية وأهداف السـياسات العامة، مثل النفاذ ٕاىل املعارف.واسرتاتيجيات التمنية وأهداف السـياسات العامة، مثل النفاذ ٕاىل املعارف.واسرتاتيجيات التمنية وأهداف السـياسات العامة، مثل النفاذ ٕاىل املعارف.

    ينبغي أن يشمل دور الويبو ما ييل: ينبغي أن يشمل دور الويبو ما ييل: ينبغي أن يشمل دور الويبو ما ييل: ينبغي أن يشمل دور الويبو ما ييل:         (ب)(ب)(ب)(ب)        
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بناء التفامه حول كيف/مبناء التفامه حول كيف/مبناء التفامه حول كيف/مبناء التفامه حول كيف/مىتىتىتىت ميكن الٓليات امللكية الفكرية واسرتاتيجياهتا أن تساعد الب¶ان النامية أو  ميكن الٓليات امللكية الفكرية واسرتاتيجياهتا أن تساعد الب¶ان النامية أو  ميكن الٓليات امللكية الفكرية واسرتاتيجياهتا أن تساعد الب¶ان النامية أو  ميكن الٓليات امللكية الفكرية واسرتاتيجياهتا أن تساعد الب¶ان النامية أو         """"1111""""        
    هذه اñاالت؛ هذه اñاالت؛ هذه اñاالت؛ هذه اñاالت؛ تساعدها عىل املتساعدها عىل املتساعدها عىل املتساعدها عىل امليضيضيضيض قدما يف  قدما يف  قدما يف  قدما يف     الالالال

وضع هذا التحليل/هذه املساعدة يف سـياق نطاق إالجراءات السـياسـية االٔخرى وإالجراءات وضع هذا التحليل/هذه املساعدة يف سـياق نطاق إالجراءات السـياسـية االٔخرى وإالجراءات وضع هذا التحليل/هذه املساعدة يف سـياق نطاق إالجراءات السـياسـية االٔخرى وإالجراءات وضع هذا التحليل/هذه املساعدة يف سـياق نطاق إالجراءات السـياسـية االٔخرى وإالجراءات و و و و         """"2222""""        
    املؤسسـية املطلوبة.املؤسسـية املطلوبة.املؤسسـية املطلوبة.املؤسسـية املطلوبة.

 3، الفقرة 42الصفحة  املرجع:

 مسـمتر الوضع:

احلكومية واñمتع املدين،  تسـمتر ٔامانة الويبو، من خالل تعاوهنا مع املنظامت اSولية احلكومية أالخرى وتفاعلها مع املنظامت غري
ويف  ا يف جمال امللكية الفكرية.ءمهتا لسـياق التمنية أالوسع نطاقيف التأكد من حتديث ٔانشطة التعاون إالمنايئ اليت تنفذها ومال

الوسـيQ تيار مجيع احلاالت، توفر أالمانة املعلومات واملوارد ليك متكن أي من اSول أالعضاء من دراسة اخليارات املتاحة واخ 
  ا السـتخدام نظام امللكية الفكرية لتلبية ٔاهدافها واحتياجاهتا إالمنائية.أالفضل واالٔكرث نفع

عىل سبيل املثال، الربامج التدريبية بشأن ٕادارة امللكية الفكرية يف الرشاكت الصغرية واملتوسطة وتركزي املؤسسات االٔاكدميية و 
ة محلاية ¤بتاكر وإالبداع يف اجلامعات واملؤسسات البحثية والرشاكت الصغرية عىل ¤سـتخدام ¤سرتاتيجي للملكية الفكري

تمنّي هذه الربامج Gارات وكفاءات الرشاكت الصغرية واملتوسطة ؤاحصاب املصاحل يف جمال ¤بتاكر ليك و  واملتوسطة.
وانب معينة من نظام امللكية الفكرية تسـتخلص قمية أفضل من استTراهتا يف جمال ¤بتاكر وإالبداع عن طريق اسـتخدام ج

 ويشمل ذÆ دراسة اخليارات املتنوعة املتاحة مبا يف ذÆ املنافع واôاطر املتأصQ يف النظام. بفعالية وٕاغفال جوانب ٔاخرى.

ة لصاحل التمنية  مع التأكيد عىل الهنوض 	حرتام امللكية الفكرياول أالمانة جاهدة ٔان تتبىن هنجا متواز�ويف مجيع أالحوال، حت
عىل سبيل املثال، يف جمال املعارف التقليدية، حددت أمانة الويبو هذا الهنج املتوازن يف و  ¤ج¹عية والثقافية و¤قتصادية.

موجزات ٕاعالمية متعددة وكتيب ومنشورات ومواد أخرى حول املعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد 
 ا يف ذÆ ٕارسال آخر املسـتجدات وأالخبار للمشرتكني عرب الربيد إاللكرتوين 	نتظام. الوراثية مب

    حتديد الوضع ¤سرتاتيجي للويبو: حتديد الوضع ¤سرتاتيجي للويبو: حتديد الوضع ¤سرتاتيجي للويبو: حتديد الوضع ¤سرتاتيجي للويبو:  ....76767676

ينبغي أن تضع االٔمانة خارطة للمبادرات اSولية احلكومية أالخرى واجلهود غري احلكومية للهنوض 	البتاكر ينبغي أن تضع االٔمانة خارطة للمبادرات اSولية احلكومية أالخرى واجلهود غري احلكومية للهنوض 	البتاكر ينبغي أن تضع االٔمانة خارطة للمبادرات اSولية احلكومية أالخرى واجلهود غري احلكومية للهنوض 	البتاكر ينبغي أن تضع االٔمانة خارطة للمبادرات اSولية احلكومية أالخرى واجلهود غري احلكومية للهنوض 	البتاكر         أ)أ)أ)أ)((((        
    املعارف.املعارف.املعارف.املعارف.وإالبداع ونقل التكنولوجيا والنفاذ ٕاىل وإالبداع ونقل التكنولوجيا والنفاذ ٕاىل وإالبداع ونقل التكنولوجيا والنفاذ ٕاىل وإالبداع ونقل التكنولوجيا والنفاذ ٕاىل 

حصحصحصحصاب املصااب املصااب املصااب املصاحلحلحلحل ذوي اخلربة وأن  ذوي اخلربة وأن  ذوي اخلربة وأن  ذوي اخلربة وأن         (ب)(ب)(ب)(ب)         ينبغي لٔالمانة أن تكون روابط مع املنظامت اSولية احلكومية االٔخرى وأينبغي لٔالمانة أن تكون روابط مع املنظامت اSولية احلكومية االٔخرى وأينبغي لٔالمانة أن تكون روابط مع املنظامت اSولية احلكومية االٔخرى وأينبغي لٔالمانة أن تكون روابط مع املنظامت اSولية احلكومية االٔخرى وأ
    تساعد الب¶ان عىل تكوين هذه الروابط.تساعد الب¶ان عىل تكوين هذه الروابط.تساعد الب¶ان عىل تكوين هذه الروابط.تساعد الب¶ان عىل تكوين هذه الروابط.

سـتحدد اخلارطة وضع الويبو ¤سرتاتيجي والرشااكت ذات أالسـتحدد اخلارطة وضع الويبو ¤سرتاتيجي والرشااكت ذات أالسـتحدد اخلارطة وضع الويبو ¤سرتاتيجي والرشااكت ذات أالسـتحدد اخلارطة وضع الويبو ¤سرتاتيجي والرشااكت ذات أالمهمهمهمهية مع ية مع ية مع ية مع مجممجممجممجموعة من االٔطراف الفاعQ اخلارجية وعة من االٔطراف الفاعQ اخلارجية وعة من االٔطراف الفاعQ اخلارجية وعة من االٔطراف الفاعQ اخلارجية         (ج)(ج)(ج)(ج)        
    نافسـية ٔاكرب:نافسـية ٔاكرب:نافسـية ٔاكرب:نافسـية ٔاكرب:مع مزية ت مع مزية ت مع مزية ت مع مزية ت 

تأخذ قضا ¤بتاكر/إالبداع الويبو ٕاىل ما وراء اخلربة التقليدية يف جمال امللكية الفكرية حنو اñاالت تأخذ قضا ¤بتاكر/إالبداع الويبو ٕاىل ما وراء اخلربة التقليدية يف جمال امللكية الفكرية حنو اñاالت تأخذ قضا ¤بتاكر/إالبداع الويبو ٕاىل ما وراء اخلربة التقليدية يف جمال امللكية الفكرية حنو اñاالت تأخذ قضا ¤بتاكر/إالبداع الويبو ٕاىل ما وراء اخلربة التقليدية يف جمال امللكية الفكرية حنو اñاالت         """"1111""""        
التجارية واملامرسات احلكومية التجارية واملامرسات احلكومية التجارية واملامرسات احلكومية التجارية واملامرسات احلكومية رسرسرسرسيعة التطور بشأن قضا امللكية الفكرية، وأحديعة التطور بشأن قضا امللكية الفكرية، وأحديعة التطور بشأن قضا امللكية الفكرية، وأحديعة التطور بشأن قضا امللكية الفكرية، وأحدثثثث املناقشات بشأن قضا  املناقشات بشأن قضا  املناقشات بشأن قضا  املناقشات بشأن قضا 

لوجيا) وقضا القطاع (الصحة العامة والتكنولوجيا البيولوجية)، لوجيا) وقضا القطاع (الصحة العامة والتكنولوجيا البيولوجية)، لوجيا) وقضا القطاع (الصحة العامة والتكنولوجيا البيولوجية)، لوجيا) وقضا القطاع (الصحة العامة والتكنولوجيا البيولوجية)، السـياسات العامة (التعلمي والعلوم والتكنو السـياسات العامة (التعلمي والعلوم والتكنو السـياسات العامة (التعلمي والعلوم والتكنو السـياسات العامة (التعلمي والعلوم والتكنو 
    حيث تعد خربهتا حيث تعد خربهتا حيث تعد خربهتا حيث تعد خربهتا حشحشحشحشيحة يف هذه اñاالت وتندر املوارد عىل حنو ال ميكن معه ٕاحدايحة يف هذه اñاالت وتندر املوارد عىل حنو ال ميكن معه ٕاحدايحة يف هذه اñاالت وتندر املوارد عىل حنو ال ميكن معه ٕاحدايحة يف هذه اñاالت وتندر املوارد عىل حنو ال ميكن معه ٕاحداثثثث فارق. فارق. فارق. فارق.
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 4، الفقرة 43الصفحة  املرجع:

 مسـمتر الوضع:

أالخرى عىل الصعيدين الوطين واSويل طاملا اكن تسـمتر الويبو يف ٕاذاكء معرفهتا ٕازاء أالنشطة الهامة املنفذة يف املنظامت 
عىل سبيل املثال، يف جمال املعارف التقليدية، تنسق و  ا يف سـياق نشاط مساعدة تقنية حمدد.ارطة ذÆ مفيدنشاط رمس اخل

قية بشأن التنوع الويبو Áودها عىل حنو وثيق وبشلك منتظم مع العديد من املنظامت اSولية احلكومية مبا يف ذÆ "أمانة االتفا
البيولوc" حول قضا التنوع البيولوc ومنظمة أالغذية والزراعة حول قضا الزراعة ومنظمة التجارة العاملية حول قضا 
التجارة ومنظمة الصحة العاملية حول قضا الصحة العامة واملنتدى اSامئ لٔالمم املتحدة املعين بقضا الشعوب أالصلية حول 

 وب أالصلية.قضا الشع

شعبة ¤بتاكر عىل حنو روتيين معل املنظامت اSولية احلكومية واملنظامت غري احلكومية أالخرى،  تتابعوعىل حنو مشابه 
يف ذÆ املؤسسات املهنية (مثل منظمة خرباء الرتاخيص اSولية ومجعية مديري التكنولوجيا يف اجلامعات) املنخرطة يف   مبا

وقد حددت  معل أالمانة. لصاحلوجيا لضامن النفاذ ٕاىل ٔاحدث املعلومات واملعارف لتوفري املعلومات ¤بتاكر ونقل التكنول
ا عديدة للتعاون من املشاورات املتخصصة مع اخلرباء ٕاىل ٕاجياد طريقة مؤسسـية ٔاكرث للتعاون (مثل مذكرات أالمانة صور

واملنظمة أالوروبية للبحوث النووية ومركز  قتصادية ٔالورو	وجلنة أالمم املتحدة ¤التفامه) مع منظامت مثل البنك اSويل 
البحوث املشرتكة التابع للمفوضية أالوروبية ومؤمتر أالمم املتحدة للتجارة والتمنية ومنظمة التعاون ¤قتصادي والتمنية ومركز 

 التجارة اSولية وغرفة التجارة اSولية.

 [هناية الوثيقة]

 


