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 اإلدارة على 
ّ
املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية التي تقدمها الويبو يف جمال حتديث بشأن رد

 التعاون ألغراض التنمية

مانة عداد الأ  من اإ

ىل  20اليت ُعقدت يف الفرتة من  –طلبت ادلورُة اخلامسة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )اللجنة(  .1  24اإ
 اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنيةاملراجعة ، يف أأثناء مناقشة مسأأةل 2015أأبريل 
 (.CDIP/9/14ي ُعرض عىل ادلورة التاسعة للجنة )الوثيقة الأمانة حتديث رّد الإدارة عىل املراجعة املذكورة اذل من –

ىل أأن ردَّ الإدارة املذكور أ نفًا قد صنَّف التوصيات  .2 ىل الفئات الثالث وجتدر الإشارة اإ الواردة يف املراجعة اخلارجية اإ
 التالية:

 اجلارية؛ اتالتوصيات اجلاري تنفيذها يف أأنشطة الويبو أأو يف برامج الإصالح  )أأِلف(

 والتوصيات اليت تس تحق مزيدًا من ادلراسة؛ )ابء(

 والتوصيات اليت تطرح مشالك من حيث تنفيذها. )جمي(

 بشأأن توصيات الفئتني )أأِلف( و)ابء( من رّد الإدارة. قة حتديث  مرفق هذه الوثييف  يردوذلكل  .3

ىل  .4 واللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية مدعوة  اإ
 الإحاطة علاًم ابملعلومات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 مقدمة أأوًل.

طار  2009يف نومفرب  يت ُعقدتلجنة( يف دورهتا الرابعة الوامللكية الفكرية )ال  اللجنة املعنية ابلتمنيةأأقرت  "مرشوع تعزيز اإ
. واكن أأحد عنارص هذا املرشوع يمتثل "الويبو لالإدارة القامئة عىل النتاجئ بغية دمع معلية رصد وتقيمي أأثر أأنشطة الويبو التمنوية

جراء مراجعة خارجية  للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية. يف اإ

ليه فامي  وأأجرى هذه املراجعة اخلارجية الس يد اكرولني ديري بوركبيك والس يد سانتياغو رواك، وُعِرض تقريرهام )اذلي يُشار اإ
 (.CDIP/8/INF/11الوثيقة ) 2011ييل ابمس "التقرير"( عىل ادلورة الثامنة للجنة اليت ُعقدت يف نومفرب 

ت مع الرتكزي عىل حتديد التوصيات " ،CDIP/8/INF/1ثيقة لقيام بأأمور مهنا مراجعة الو ل  اً خمصص عامالً  اً فريق اللجنةُ  وشلكَّ
يالءدون  ،الزائدة عن احلاجة أأو اليت مل تعد ذات صةل من  10الفقرة يف  جاءحس امب ) "ي من التوصياتلأ  ةأأي أأولوي اإ

م ردَّ  ب من الأمانة أأيضاً لِ (. وطُ الرئيسملخص  ونظرت  ،لتقرير للمساعدة يف معل الفريق العامل اخملصصعىل االإدارة  أأن تُقّدِ
 (.CDIP/9/14)الوثيقة أأيضًا  اللجنُة يف الرد

من تقرير املراجعة اخلارجية للمساعدة  املأأخوذةتنفيذ بعض التوصيات  حاةل الأمانةُ عرضت للجنة،  ادية عرشةيف ادلورة احلو
أأو  لكياً  تعضِ وُ اليت يف مجيع التوصيات ونظرت  (،CDIP/11/4)التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية 

الوقت. عكس الظروف الراهنة يف ذكل يالأويل ل التقس مي يف بعض احلالت تعديل  جرىالإدارة، و رد  يفيف الفئة )أأ(  جزئياً 
املقرتحات املقدمة من ادلول الأعضاء،  بشأأنمن الإجراءات  اً مزيدأأن تتخذ وطلبت اللجنة من الأمانة أأن تواصل معلها، و 

عداد دليل  عادة هيلكة موقع الويبو CDIP/12/7التقنية )الوثيقة الويبو تقدمي مساعدة  بشأأنمثل اإ الإلكرتوين (، وكذكل اإ
 (.IP-TAD) التقنية يف جمال امللكية الفكريةقاعدة بياانت املساعدة وحتديث 

لطلب وتلبيًة . CDIP/9/14الإدارة الوارد يف الوثيقة  ردمن الأمانة حتديث امسة عرشة، اخل ايف دورهت ،طلبت اللجنةُ و 
)التوصيات اجلاري تنفيذها يف أأنشطة الويبو أأو يف برامج  )أألف(يف الفئة املُدرجة التوصيات  يف الأمانةُ نظرت اللجنة، 

ثهتا )التوصيات اليت تس تحق مزيدًا من ادلراسة( )ابء(الإصالحات اجلارية( والفئة  يف املُدرجة ، يف حني أأن التوصيات وحدَّ
 .البدايةيف ُعرضت كام ظلت ( التوصيات اليت تطرح مشالك من حيث تنفيذها) )جمي(الفئة 

ثلك توصية يرد بعد . و CDIP/9/14يف الوثيقة اذلي ُعرضت به نفس الرتتيب ب فامي ييل وصيات وترد الت قد ، و ردٌّ ُمحدَّ
 .النظر فهيا ادلول الأعضاءلتُسهِّل عىل لك توصية  حاةلقرتاح اب أأيضاً  الأمانةُ ابدرت 

 قد تنطبق عىل توصيات متعددة. اأ خر، رمغ أأهنلك توصية يف أأي ماكن حتت مة قدَّ ر املعلومات املُ كرَّ الإجياز، مل تُ وتوخيًا ل

 

 التوصياتعىل ث حدَّ مُ  ردّ  اثنيًا.

 التوصيات اجلاري تنفيذها يف أأنشطة الويبو أأو يف برامج الإصالحات اجلارية  )أألف(

 مبا فيه الكفاية للأغراض العامة لأنشطة التعاون الإمنايئ. وشامالً  اً واحض فهامً  يف معلهاالويبو  تدمج يويص التقرير بأأن .1

، يف س ياق التخطيط لأنشطة التعاون التقين عندللأهداف الإمنائية لدلول الأعضاء  أأولويةً  ل تزال الويبو تويل -
لك جُترى  اليت يةالتعاون الويبو عملية التخطيط لأنشطة ف ، وكذكل خطط العمل الس نوية. برانمج الثنائية ومزيانيهتا

                                                
1
 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182842التقرير متاح عىل العنوان التايل:  

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182842


CDIP/16/6 
Annex 
2 

أأهداف مجيع أأن املاكتب الإقلميية يف الويبو وتضمن ابلتشاور الوثيق مع ادلول الأعضاء. جُترى عام يه معلية تعاونية 
 املرشوعاتش ىت يف  اكملابل مدجمةجدول أأعامل التمنية توصيات ، وأأن مبادئ متاماً  فق علهياتَّ الأنشطة مفهومة ومُ 

 والأنشطة املتوخاة يف خطط العمل.

عىل الطلب، ة قامئ  حنو التمنية و  ة  وّجَّ نظمة مُ قامت هبا امل اليت تكوين الكفاءات أأنشطة املساعدة التقنية و اإن ف كلذلو
 .يف الاعتبار الاحتياجات اخلاصة للبدلان وضعمع 

 .ةً ذنفَّ مُ وميكن اعتبار هذه التوصية 

يتسم مبزيد من  لويبو منتدى متعدد الأطرافدول أأعامل التمنية هو جعل اجل الأمشلصد الق   يفرتض التقرير أأنَّ و  .2
لتقدمي  مصدراً جعل الويبو ، و ت اخلاصة هبذه القضاايل املشالحلو  التمنيةمع امللكية الفكرية فهيا قاطع تت قضااي فعالية ملناقشة ال
ىل ملساعدة ا طار متوازن عىل ال  البدلاناإ  العاملي والإقلميي والوطين. صعيديف س ياق اإ

اللتان ن تانص وامل . دور   اليت يكون فهيا للملكية الفكريةاملتعددة الأطراف التمنوية اقة يف دمع اجلهود س بّ  الويبول تزال  -
طلقت يف أ  اليت ( WIPO Re:Searchقاعدة بياانت الويبو للبحث )أأل وهام  –حل اأأحصاب املصمتتازان بتعدد 

 ناقشةامل مسامهة الويبو يف عىل  مثالن – 2013طلقت يف عام أ  اليت  "ويبو غرين"قاعدة بياانت ، و 2011عام 
ىل احللوللتوجيه  وهنج   ،لس ياساتاب اخلاصة تحفزي ل و  ،الأمراض املدارية املهمةل واملالراي والسل لبحث يفا اإ

خطة التمنية ملا بعد  يف حمافل أأخرى مثل هتامشاركة الويبو ومسامهما و الابتاكر ونرش التكنولوجيات اخلرضاء. 
لفية الأهداف ا للإمنائية للأ  احتياجات ادلول الأعضاء فهيا.لتلبية املنظمة جانب حماوةل أأخرى من  اإ

 أأنشطة املتابعة.وسوف تواصل الأمانة تنفيذ . ةً ذنفَّ مُ ميكن اعتبار هذه التوصية و 

يرتبط به من  وماجدول أأعامل التمنية " يذهبيك قدر أأكرب من التوجيه والقيادة تضطلع الأمانُة ب أأنبالتقرير  يويصو  .3
ىل حتول يف توجه أأنشطة التعاون لأغراض التمنية ىل ما هو أأبعد من " دعوات اإ تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية لأغراض "اإ

 ".التمنية

ن التمنية"، أأبعد من تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية لأغراض ا هو "املقصود مبد دِّ حيرمغ أأن التقرير ل  - الأمانة فاإ
مراعاة أأن ، مع ةالإمنائي يةالتعاون  هتاتوجيه أأنشط يف يقيادبدور ، عند الاقتضاء، ًا وتضطلعتيسي  دوراً تؤدي 

 .املنظمة تقودها ادلول الأعضاء

 .ةً ذنفَّ مُ ميكن اعتبار هذه التوصية و 

الأولوية اليت جيسدا بشلك مناسب درجة ينبغي أأن  هتاأأنشطة الويبو للتعاون الإمنايئ وكثاف نطاق أأنَّ بالتقرير  يويصو  .4
سهامًا مبارشًا يفلأنشطة اليت تسامه عىل ازايدة الرتكزي عىل سبيل املثال، مفن املقرتح، . تولهيا البدلان النامية هلام  تقليص اإ

 الفجوة املعرفية.

ىل تقليص تواصل الويبو الرتكزي عىل الأنشطة اليت تسعى  - نشاء ة عىل ذكلالرئيس يمن الأمثةل الفجوة املعرفية. و اإ  اإ
املعلومات  ىلاإ نفاذ تيسي ال جدول أأعامل التمنية بشأأن توصيات اس تجابًة ل الابتاكر والتكنولوجيا مراكز دمع 

. م هذه املعلوماتاس تخداتيسي و الرباءات وغيها من املستندات غي املتعلقة ابلرباءات التكنولوجية الواردة يف 
ذا بلغ عدد ادل جنازًا همامً اإ باكت ش  عدد وبلغ حىت ال ن،  دوةلً  50ول الأعضاء املشاركة وقد حققت هذه املراكز اإ
 يناهز مراكز اليت أ نشئت، يف حني أأن العدد الإجاميل للش بكة 40 املراكز الوطنية دلمع التكنولوجيا والابتاكر حنو

نقل املعرفة، عىل سبيل املثال، لتكوين الكفاءات و  أأنشطة الويبو املس مترةتدمعه يف تكل البدلان. وهذا المنو  400
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لكرتونيةدروس اس ُتمِكلت ب ميدانيةمن خالل تنظمي دورات تدريبية  نصة املراكز مب و عرب الإنرتنت  وحلقات دراس ية اإ
مراكز دمع  من مسؤول 1300أأكرث من  حالياً  اتخدهميس  نرتنت الإ ش بكة منصة عىل ويه ) (eTISCsالإلكرتونية )

لك ذكل يف سامه و العامل لتبادل املعارف واخلربات وتعزيز التعاون والتواصل(، لك أأحناء التكنولوجيا والابتاكر يف 
حلقة  2015يف أأبريل وأ قميت . جبودة فائقة وتلكفة مناس بةتقدمي خدمات ذات تأأثي أأقوى واس تدامة طويةل الأمد 

مساعدة  قدميغية تب  "مساعدة اخملرتعبرانمج جديد يُسمى " وبرانمج مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكربني وصل 
 مراكز دمع مس تخديم يكونون منمن حمرتيف امللكية الفكرية للمخرتعني يف البدلان النامية املؤهةل اذلين تطوعية 

 .التكنولوجيا والابتاكر

ىل قواعد  لكفةالت ميسورأأو نفاذ جماين مداد الباحثني ب ابإ الفجوة املعرفية، و بتضييقالزتامًا شديدًا وتلزتم الويبو  اإ
ىل هو برانمج  ، أأوهلامبني القطاعني العام واخلاصادلولية  رشااكتلل الويبو برانجمني دير وتُ بياانت التكنولوجيا.  النفاذ اإ

ىل انضمفقد (. ARDIمن أأجل التمنية والابتاكر ) البحوث للرشااكت بني القطاعني برانمج الأمم املتحدة ت الويبو اإ
ىل البحوثبرانمج تدمج فيه ( ل R4Lمن أأجل احلياة )البحث العام واخلاص، و  يف أأجل التمنية والابتاكر من  النفاذ اإ

ىل البحوثيف برانمج ، ومنذ ذكل احلني توسعت بشلك كبي 2011عام   التلكفة ميسورأأو  جماينوفي نفاذ لت النفاذ اإ
ىل ا يف الس نوات الأخية،  فزاد حمتواه زايدًة كبيةً  .الأقل منواً البدلان جملالت العلمية والتقنية يف البدلان النامية و اإ
ىل أأكرث من  300عدد املس تخدمني من أأيضًا وزاد  هو برانمج و  – الربانمج الثاينأأما . بدلاً  72مؤسسة من  500اإ

ىل  ىل ASPI) املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءاتالنفاذ اإ مداد (، اذلي هيدف اإ  منواً الأقل املس تخدمني يف البدلان اإ
ماكنية النفاذ لبدلان النامية ذات ادلخل املنخفض وا ىل قواعد البياانت التجاريةابإ عدد تضاعف  قدف – احملمتةل اإ

ىل أأكرث من  20مس تخدميه من   .2015يف عام مؤسسة  40اإ

مع ادلول الأعضاء، واملنظامت احلكومية ادلولية، واملنظامت غي احلكومية يف توفي أأدوات تتعاون الويبو ول تزال 
النظام يف مسامهة تربهن عىل تسهل اس تخدام املعلومات املتعلقة ابلرباءات و  اليتاءات واقع الرب حتليلية مثل تقارير 

ذوي الإعاقة و لأشخاص ضعاف البرص ساعدة لوالأّجزة امل والزراعة،  اءلقضااي العاملية مثل الصحة العامة والغذا
 ، وغيها.السمعية والعاجزين عن قراءة املطبوعات

 أأنشطة املتابعة.وسوف تواصل الأمانة تنفيذ . ةً ذنفَّ مُ ميكن اعتبار هذه التوصية و 

س ياق  يفماكتب الويبو اخلارجية خبصوص املدير العام  ايقوم هب اليتمعلية التشاور تش متل أأن ب يويص التقريرو  .5
عداديف  هذه املاكتب وردل وتوضيح   مراجعة   عىل التنس يق ادلاخيل واخلاريج  .هاوتنفيذ أأنشطة التعاون الإمنايئ اإ

ملبادئ اب متةل أأولإجراءات احمل ابعلقة ، مبا يف ذكل املسائل املتاملس تقبلية احملمتةل ملاكتب اخلارجيةابفامي يتعلق  -
 لية حتديد الأمور يف هذا الصدد.ادلول الأعضاء مسؤو حتملّتالتوجهيية، 

 ،وروس يا ،والياابن ،والصني ،الربازيلمكتب  أأل ويه) امخلسة ماكتب الويبو اخلارجيةمن اجلدير ابذلكر أأن و 
جة  وس نغافورة(  طار نتاجئ امل اتمًا  دجماً  ُمدم  ن التخطيط الس نوي لعمل املاكتب يكون ابلتنس يق  ومن. نظمةيف اإ مثَّ فاإ

قلميية والقطاعات الأخرى املوجودة يف املقر الرئييس لضامن تنفيذ الربامج املس هتدفة دون ازدواج  مع املاكتب الإ
شطة عىل أأن  كذكلتنطبق هذه الاعتبارات و  اجلهود وابلس تفادة الاكمةل من مزااي املنظمة اليت لها وجود ميداين.

مع  اً مكثفتعاواًن املزيانية و شعبة أأداء الربامج  تعاونت، 2015يف عام والتعاون الإمنايئ اليت تقوم هبا املاكتب اخلارجية. 
عداد وثيقة اللعمل يف س ياق لتخطيط يف ال تنس يق ال املاكتب اخلارجية لتحسني وضامن  للثنائية ربانمج واملزيانية اإ

2016/17. 
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يناير  من . وابتداءً ةللماكتب اخلارجية امخلس الشامللتنس يق اب 2014يف ديسمرب ر العام مكتب املدي اضطلع مديرو 
نتاجية املاكتب اخلارجية، أ  2014 ، مثل هتاوكفاء طلقت مجموعة من املبادرات امللموسة اليت هتدف اإىل حتسني اإ
ىل ، و الإمنايئ، مبا يف ذكل ما يتعلق ابلتعاون الرئييس مجيع القطاعات والربامج يف املقر التنس يق بيهنا وبني تبس يط اإ

دارهتا  قامة  "1": عىل لت هذه املبادراتمتش  ا. وقد بشلك عامتعزيز اتساق اإ شامل  تكنولوجيا معلوماتبرانمج اإ
عقد و  "2"؛ الرئييس يف املقراملوجودة والأمن  تكنولوجيا املعلوماتنفس وظائف ب لتجهزي املاكتب اخلارجية 

بني القطاعات  دوريةمؤمترات فيديو قامة اإ و  "3"الأول بني رؤساء املاكتب اخلارجية يف جنيف؛  ينس يقالاجامتع الت 
عداد 4؛ "والربامج يف املقر الرئييس واملاكتب اخلارجية من املاكتب اخلارجية  منتظمة تقارير نصف شهرية" واإ

ىل  نشاء و  "5" ؛بقية املنظمةوتقدميها اإ ، من املوارد البرشيةبدءًا  القضااي احلامسة )أأي  ش ىت معل دلراسة  أأفرقةاإ
تكنولوجيا املعلومات واملباين والأمن( وتبس يط الس ياسات والإجراءات املتعلقة بسي معل املاكتب اإىل وصوًل 

ا يف ذكل أأنشطة ، مبورصدها لأنشطةلتخطيط ال اخلارجية. وقد أأدى ذكل اإىل حتسن التنس يق والاتساق يف 
 املاكتب اخلارجية وكذكل من حيث أأداهئا.ِقبل ، من التعاون الإمنايئ

 وميكن اعتبار هذه التوصية قيد التنفيذ.

)التنس يق(،  املواءمة، و البدلان لزمام الأمور تويّل و ، مبادئ فعالية املعونة/التمنية تتبىنأأن الويبو من  التقريرُ  ويطلب .6
 واملساءةل املتبادةل. ،نتاجئال  زيوترك

طار مت  تصممياملنظمة  أأقرتو  - دارة القامئة عىل لسق اإ  وقعرصد وتقيمي دمع معلية  من أأجل ،هءنشااإ وتطويره و  النتاجئالإ
وتعزيز الكفاءات الالزمة للتقدير عن تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية،  التمنية، فضالً عىل أأنشطة املنظمة 
طارُ  وكف لالأنشطة. املوضوعي لوقع  و التمنية حنوّجة املاملنظمة ن أأنشطة أأ أأمورًا مهنا  الإدارة القامئة عىل النتاجئ اإ

لفية حتقيقيف  تسامه عالن ابريس بشأأن فعالية املعونة. وامتثلت  ،الأهداف الإمنائية للأ اإىل ذكل،  ضافةً واإ ملبادئ اإ
عداد عىلل تزال املساعدة  تليب شامةل تشاور وطين معلية  الوطنية بناًء عىلمللكية الفكرية ااسرتاتيجيات  اإ

 الاحتياجات احملددة للك بدل من أأجل حتقيق أأهدافه الإمنائية.

 .ة  ذنفَّ مُ وميكن اعتبار هذه التوصية 

دارة الطلباإ عىل الطلب"، و القامئة توصيات هتدف اإىل حتسني مفهوم املساعدة التقنية " م التقريرُ قدِّ يُ و  .7 . اتىل حتسني اإ
ىل  ويشي التقرير أأيضاً   ،حول اسرتاتيجيات التمنية الوطنية والأمانة ينياملس تفيدين الوطن  بنيحوار حدوث أأنه ينبغي اإ

 جدول أأعامل التمنية.يف  مليض قدماً ابوالزتامات الويبو  ،والأولوايت والاحتياجات

من خالل حوار دامئ مع السلطات  املتلقيةتفاعل منتظم مع البدلان أأساس عىل  أأنشطة الويبو للتعاون الإمنايئ تقومو  -
تكوين الأولوايت والتفاق عىل تنفيذ أأنشطة املساعدة التقنية و وضع الوطنية اخملتصة من أأجل حتديد الاحتياجات و 

مراعاة الواقع الاجامتعي مع لك بدل و اخلاصة بالتمنية الوطنية اسرتاتيجيات مع ىش مبا يامت، وذكل الكفاءات
ىل وقامئة  حنو التمنية  موّجة   معلية  وهذه ء. الاقتصادي لدلول الأعضا تنفيذ توصيات جدول  عىل الطلب هتدف اإ
 .يةالتعاون  الويبو أأعامل التمنية يف مجيع أأنشطة

نشاء أأاكدمييات  عىلالتعاون من أأجل املساعدة جُيرى أأنه ذكل من أأمثةل و   بناءً عىل امللكية الفكرية لتدريب وطنية ل اإ
وتُستشار ّجات  .عىل امللكية الفكريةوطنية يف جمال التدريب الولوايت الأ حتياجات و لالتبعًا عىل طلبات وطنية و 

برامج و تنفيذها. وتوافق علهيا تكل اجلهات وتشارك يف  ،مجيع الأنشطة املتعلقة ابلتعاون بشأأن الوطنية التنس يق
م أأاكدميية الويبو واجلامعات الوطنية اليت تشرتك يف تقدميها  املاجس تي ، معهالتفاق ابو ابلتشاور مع اجلامعاتتُصمَّ

م ابلشرتاك مع ّجات عىل طلب من ادلول الأعضاء، و  املدارس الصيفية بناءً ّد وتُع  . اوبدمع من حكوماهت تُصمَّ
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لتمنية الاجامتعية ا عىل امللكية الفكرية من أأجللالحتياجات الوطنية يف جمال التدريب  وفقاً التنس يق الوطنية 

دورات الويبو  تكييف عىلدول أأعضاء  أأاكدميية الويبو س بع  بعد اخلاص ب التعمل عن برانمجُ ساعد وقد صادية. والاقت
رصتَّ وال وطنية الللغة  )الأساس ية واملتقدمة( وفقاً للتعمل عن بعد  عىل طلب من ادلول الأعضاء املعنية  ، بناءً الوطين وُّ

يف  ينياحلكوم  وظفنياملبرانمج تدريب  رشع. وقد ابمللكية الفكريةوطنية يف جمال التوعية اللالسرتاتيجيات  وفقاً و 
تقيمي الاحتياجات  من أأجل مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو يفملكية الفكرية وطنية لل الاكتب املمعلية تشاور مع 

 لموظفنيلأأاكدميية الويبو ات اليت تقدهما ادلورتصممي كتالوج وسوف يُعاد . امللكية الفكرية علمياملتعلقة بتالوطنية 
 .ذكل يف الاعتبارنتاجئ وضع مع  ينياحلكوم 

 أأنشطة املتابعة.وسوف تواصل الأمانة تنفيذ . ةً ذنفَّ مُ ميكن اعتبار هذه التوصية و 

 .ااملنجزة وحتسني توازهنالإمنائية والتعاونية يفية حتديد أأولوايت الأنشطة بتحسني ك يويص التقرير و  .8

عداد الربانمج واملزيانيةادلول الأعضاء خالل  نظرتو  - اخلاص  الثنايئ احلول لتعاون الإمنايئابرانمج يف  معلية اإ
نشطة التعاون الإمنايئ الربانمج الثنايئ احلول يف بنود وفقًا لأ هذا ُرتِّب وافقت عليه ادلول الأعضاء. مث و  ،ملنظمةاب

ن وجدت، تقوم عىل أأساس احملددة يف خطط العمل الس نوية اليت  يف  وأأ اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية، اإ
عدادها والتفاق علهيا مع طط اخل  .أأو يف لكهيام ،ادلول الأعضاء املس تفيدة بعضالقطرية اليت جرى اإ

عداد مهنجية وقد ُوِضعت واخُتربت   يةجدول أأعامل التمن من خالل مرشوع الوطنية مللكية الفكرية ااسرتاتيجيات اإ
قلميية.  عىلهنجية امل تعممي جرى بعد الانهتاء من املرشوع، و الصةل.  يذ يسعى الهنج املذكور و معل مجيع املاكتب الإ

ىل أأعاله  لهي تنفيذاإ  .ابلاكمل االتوصية املشار اإ

 .ةً ذنفَّ مُ ميكن اعتبار هذه التوصية و 

مداد يويص التقرير و  .9 واعامتدات املزيانية  اأأولوايهتالويبو و أأنشطة حول عامة اسرتاتيجية مالمئة  بنظرةادلول الأعضاء ابإ
 .يف جمال التعاون لأغراض التمنية

أأولوايت الويبو وأأنشطهتا واعامتدات اخلاصة بسرتاتيجية الاعامة ال جرى يف جلنة الربانمج واملزيانية تناول النظرةو  -
 .املزيانية يف جمال التعاون لأغراض التمنية

 .ةً ذنفَّ مُ كن اعتبار هذه التوصية ميو 

م و  .10 طار املتوصيات عددًا من ال التقرير يُقّدِ دارة القامئة عىل النتاجئوّجة حنو حتسني اإ ىل تعزيز أأدوات اليت ، و الإ هتدف اإ
عدد من التوصيات يوجد يف هذا الس ياق، و. عنه عداد تقاريراإ و هذا الوقع وتقيمي أأنشطة التعاون الإمنايئ وقع ومعليات قياس 

املنتظمة لوضع الربانمج  عمليةال ، ودمج أأنشطة التعاون الإمنايئ يف من حيث التلكفة حتسني كفاءة الأنشطةحنو  أأيضاً املوّجة 
ىل تشي التوصيات أأيضاً و ة. بق رت والنتاجئ امل ،والأولوايت ،وحتديد الأولوايت الاسرتاتيجية للأهداف، واملزيانية رضورة  اإ

طار تقيمي فعال  طبيقت  دماج مبادئ نشطة الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنيةلأ اإ جدول ، والتأأكد من أأن التقدم احملرز يف اإ
ىل نتاجئ أأفضل عىل مس توى التنفيذ.رتج  يُ عىل مس توى التخطيط  أأعامل التمنية  م اإ

دارة الربامج لقد جرى تعزيز و  - نظام الإدارة القامئة عىل النتاجئ. واكن  مضنداخل املنظمة تعزيزًا كبيًا مجيع مراحل اإ
الرتكزي يف  حتولالأساس للمراحل الالحقة. وقد  ريسيُ نه اإ عىل حتسني التخطيط، حيث ينصب الرتكزي الأول 

ىل  2014/15الثنائية  ورصد  ،التخطيطأأن ورمغ اس تكامل دورة الأداء. من مثَّ رصد التنفيذ وتقيمي الأداء، و اإ
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عمليات ب  حالياً يُدمعَّ و  2008/2009الثنائية أأحناء املنظمة منذ  لكيف كبيًا  حتس ناً  شهدقد اء تنفيذ، وتقيمي الأدال 
 .ديناميكيةمعلية ل تزال تعزيز الإدارة القامئة عىل النتاجئ فاإن مواصةل ، قويةة نظمأأ أأدوات و و 

اكنت، ول شعبة الرقابة ادلاخلية. و جترهيا تقياميت مس تقةل ب الإدارة القامئة عىل النتاجئ لنظام الويبو  لوجيري اس تكام
يف حتديد اجملالت اليت ميكن فهيا فائدة  كبية  لتقياميت القطرية ل و ات جدول أأعامل التمنية مرشوع تتقياميل تزال، 

 .املنظمة يف جمال التعاون من أأجل التمنيةحتسني أأنشطة 

 .ةً ذنفَّ مُ ميكن اعتبار هذه التوصية و 

الصناديق برامج ن خالل ل س امي مالتعاون مع اجلهات املاحنة، أأوجه  وتعزيز توصيات هتدف اإىل تنويعرد يف التقرير ي .11
 الاستامئنية.

ىل يونيو  2013يف الفرتة من يناير و - مجهورية مع ستامئنية الاصناديق ال  ن جديدان من اتفاقاتااتفاقأ برم ، 2015اإ
 املزيانية. خارجمن  املتاحة لأنشطة الربامجة يف املوارد زايدة مطرد 2010منذ عام وتوجد كوراي والربازيل. 

 أأنشطة املتابعة.وسوف تواصل الأمانة تنفيذ . ةً ذنفَّ مُ ميكن اعتبار هذه التوصية و 

لرتكزي عىل من أأجل ا بشلك دوري ومنتظم املتابعةو الإبالغ والرصد والتقيمي  وجود مزيد من برضورةالتقرير  ويصيو  .12
 لأنشطة التعاون الإمنايئ.النتاجئ البعيدة املدى والوقع الرتامكي 

م و  - عداد الربانمج واملزيانيةنظام الإدارة القامئة عىل النتاجئ، ومعلية يُس تخد  التخطيط الس نوي للعمل من  معليةو  ،اإ
 تعزيز الرتكزي عىل النتاجئ والرصد والتقيمي.أأجل 

 .ةً ذنفَّ مُ ميكن اعتبار هذه التوصية و 

مو  .13 مثل ، )مراجعة الهيالك التنظميية للمراقبة والإدارة، مبا يف ذكل حلومكةابتعلقة من التوصيات امل  اً التقرير عدد يُقّدِ
ىل أ ليات رصد/ تقيمي مس تقةل لضامن أأن  تناول التمنية(. وت  يساعد عىل حتقيققنية ت مساعدة ما تقدمه الويبو من احلاجة اإ

اخلدمات يف  يمقدِّ مُ  ش ىتطة التعاون الإمنايئ، ورضورة توضيح أأدوار ومسؤوليات أأنشتنفيذ منوذج  توصيات أأخرى أأيضاً 
 املنظمة.

قضااي املساعدة تقارير تتناول أأربعة ، مهنا ، س بعة تقارير تقيمي2013، منذ يناير قدمت شعبة الرقابة ادلاخليةو  -
وترد : لمراجعة حالياً ل ختضعاليت  2015-2010يثاق الرقابة ادلاخلية وس ياسة التقيمي مل ل التقيمي عامأأ ضع ختالتقنية. و 

 .عملهذا التقيمي أأمهية ل ، وكذكل اخلاص ابلتمنية معل الأمانة أأحاكم لس تقالليف لك وثيقة من هاتني الوثيقتني 

 .ةً ذنفَّ مُ ميكن اعتبار هذه التوصية و 

جراء مناقشة أأكرب التقرير  ويصيو  .14 وادلول الأعضاء بشأأن اخملاطر املرتبطة ابلأنشطة، أأو الظروف احمللية بني الأمانة ابإ
 .عيقهتُ أأو  ل جناح الأنشطةاليت من شأأهنا أأن تسهِّ

طارًا مامتساكً ذا صبغة رمسية لإدارة  وضعتمن الواثئق اليت  عدد   أ ِعدَّ ، 2014يف تقرير أأداء الربانمج لعام  ُذكركام  - اإ
طار الويبو ادلاخلية اخملاطر والضوابط   ،وبيان الويبو بشأأن قابلية حتمل اخملاطرلمساءةل، ل للمنظمة، مبا يف ذكل اإ

دارة اخملاطر، و  نشاء فريق اإ دارة اخملاطر وس ياسةاإ دارة اخملاطر والضو  ،اإ اس تعرضت ادلول قد و . يةل بط ادلاخ اودليل اإ
طار الويبو للمساءةل وبيان الويبو بشأأن قابلية حتمل ا  .2014وأأقرهتام يف هناية عام  ،خملاطرالأعضاء اإ
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الإدارة الاستباقية للمخاطر والضوابط، دمع ومن أأجل تسهيل النفاذ ال ين اإىل معلومات اخملاطر والضوابط، و 
قتوالاس تجابة الفعاةل لهيئات التدقيق،   ،لإدارة اخملاطر املؤسس ية أأداة   2014عام يف النصف الثاين من  ُطّبِ

معليات رصد اخملاطر والإبالغ عهنا عرب القيام مبا  زت أأيضاً . وُعزِّ 2015عمل لتخطيط ال خدمت دلمع معلية واس تُ 
جراء اس تعراضات نصف س نوية للمخاطر، و 1ييل: " " 2الأساس للنقطة " تشلك أأيضاً هذه الاس تعراضات " اإ

دا دارة اخملاطر للتقارير نصف الس نوية بشأأن اإ دماج 3رة اخملاطر، "املمتثةل يف اس تعراض فريق اإ " واس مترار تعزيز اإ
دارة أأداء الربانمج. دارة اخملاطر يف معليات اإ  اإ

ثنائية دة يف وثيقة الربانمج واملزيانية لل حدَّ وعي عىل النحو الواجب وقع اخملاطر املُ ويف معرض تقيمي الأداء، رُ 
 –مثلها يف ذكل مثل الثنائية السابقة  – 2016/17وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة للثنائية  وحتتوي، 2014/15

 .عرض لك برانمجأأسفل عىل اخملاطر احملددة فامي خيص حتقيق النتاجئ املرتقبة 

 .ةً ذنفَّ مُ ميكن اعتبار هذه التوصية و 

، يف يويصو  ،توازن بني وّجات النظرحدوث حل لضامن ااإرشاك أأحصاب املص يفالويبو تتوسع أأن  التقرير بويصيو  .15
نشاء جلان وطنية الرامية اإىل دمع ّجود البدلان بهذا الس ياق،   تمنية وامللكية الفكرية.معنية ابل اإ

يف مجيع  املعنينيحل احصاب املصلأ واسعة ال شاركةامل تعمل الويبو عن كثب مع السلطات الوطنية هبدف تعزيز و  -
 يةتعاون  خمططاتدمع ّجود البدل لإنشاء وتعزيز ية و مللكية الفكريا بشأأناتباع هنج متوازن مما يضمن  أأنشطة التعاون،

 يف جمال التمنية وامللكية الفكرية.

قلمييةُ  املاكتُب وتقدم  لإنشاء جلان توجهيية وطنية يف جمال امللكية الفكرية يف ادلول الأعضاء،  وادلمع   املشورة   الإ
، مع احرتام هاوتنفيذ هاواعامتد ل يتجزأأ من معلية صياغة الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية ابعتبارها جزءاً 

 ادلول الأعضاء.اليت تتخذها القرارات الس يادية 

 أأنشطة املتابعة.وسوف تواصل الأمانة تنفيذ . ةً ذنفَّ مُ ميكن اعتبار هذه التوصية و 

اجلهات املاحنة الرئيس ية من املقدمة تربعات ال التربعات، مبا يف ذكل  شدح الرامية اإىل زايدة اجلهود بويص التقرير يو  .16
 واملؤسسات اخليية.

من اجلهات املاحنة الرئيس ية ومن املقدمة اجلهود املبذوةل لزايدة التربعات  ، بتعزيزمعتاد عىل حنوتقوم أأمانة الويبو، و  -
 دةدَّ حمُ  ملرشوعاتحشد املوارد الالزمة  عىل، 2013منذ عام وينصب معظم تركزي هذا اجلهد، املؤسسات اخليية. 
ة واحتاد ،قاعدة بياانت الويبو للبحثو ، "ويبو غرين"قاعدة بياانت مثل ، من مرشوعات الويبو . الكتب املُيَّسَّ

م اخل، 2014منذ عام و  ىل املوارد حلشد ستشارية الا دماتتُقدَّ  فاميمن أأجل دمعهم الويبو مرشوعات مديري اإ
 .اتهود الرامية اإىل حشد املوارد عىل أأساس املرشوعاجل يبذلونه من 

 أأنشطة املتابعة.وسوف تواصل الأمانة تنفيذ . ةً ذنفَّ مُ ميكن اعتبار هذه التوصية و 

معها ، املتعاونني ادلولية رشاكء، ل س امي املنظامت احلكوميةال  اختياربأأن تكون الويبو أأكرث نشاطًا يف التقرير  ويصيو  .17
 وطنية عىلمع مؤسسات  تمن الرشااك اً زيدمالويبو تقمي بأأن  التقرير أأيضاً  يويصو  لتعاون الإمنايئ.هتا اخلاصة ابأأنشطيف 

 املس توى احمليل.
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طاريف و - من  بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية، تتعاون الويبو مع منظمة التجارة العاملية يف لّك  املربم تفاق ال اإ
قلميية الأ  برانمج التعاون الثاليث مع منظمة التجارة العاملية ومنظمة و . تكوين الكفاءاتلتدريب و ل نشطة الوطنية والإ

أأنشطة تعاون  يف، 2013منذ عام شاركت الويبو، اإىل ذكل،  ضافةً واإ التعاون الإمنايئ.  الصحة العاملية قد تناول أأيضاً 
منايئ مع منظمة الأمم املتحدة للرتبية وال دارة الأمم املتحدة للشؤون الاقتصادية اإ عمل والثقافة )اليونسكو(، واإ

(، وبرانمج FAOلأغذية والزراعة )ومنظمة ا(، ITU(، والاحتاد ادلويل لالتصالت )UN-DESAوالاجامتعية )
تحدة الإطارية اتفاقية الأمم امل و (، الأونكتاد(، ومؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتمنية )UNEPالأمم املتحدة للبيئة )

(، ومنظمة الأمم املتحدة للتمنية الصناعية ITC(، ومركز التجارة ادلولية )UNFCCCتغي املناخ )بشأأن 
اكةل ادلولية للطاقة اذلرية الو(، و OHCHR) مفوضية الأمم املتحدة السامية حلقوق الإنسانو (، اليونيدو)
(IAEA ،)وال( واكةل ادلولية للطاقة املتجددةIRENA و ،)( منظمة امجلارك العامليةWCO)،  ومكتب الرباءات

 (.EPOالأورويب )

 أأنشطة املتابعة.وسوف تواصل الأمانة تنفيذ . ةً ذنفَّ مُ ميكن اعتبار هذه التوصية و 

دماج املساعدة التقنية العادية واملموةل من اجلهات املاحنة دلمع حتسني قياس البالتقرير  ويصيو  .18 الإمنايئ، وقع زايدة اإ
 حل ال خرين.اوالشفافية للجهات املاحنة واملس تفيدين وأأحصاب املص

دماج املساعدة التقنية العادية واملموةل من اجلهات املاحنة يف الربانمج واملزيانية للمرة الأوىل يف  جرىو  - وثيقة اإ
املساعدة التقنية املموةل من  تعممي أأيضاً  وجرى، 2014/15  الثنائيةيفو. 2012/13الربانمج واملزيانية للثنائية 

 لعمل.الس نوي لمعلية التخطيط  بشأأناجلهات املاحنة 

 .ةً ذنفَّ مُ ميكن اعتبار هذه التوصية و 

تقيمي  حني الإمنايئ أأنشطة التعاون اإىلعزو النجاح أأو الفشل مزيدًا من احلذر يف ن واملوظف يتوىخأأن بالتقرير  ويصيو  .19
 والنتاجئ. الوقع

عداد الربانمج واملزيانيةنظام الإدارة القامئة عىل النتاجئ، ومعلية حلايل يف الوقت ا ويس تخدم - عدادمعلية ، و اإ خطة  اإ
 تعزيز الرتكزي عىل الرصد والنتاجئ والتقيمي.لالس مترار يف  العمل الس نوية

 أأنشطة املتابعة.وسوف تواصل الأمانة تنفيذ . ةً ذنفَّ مُ ميكن اعتبار هذه التوصية و 

اللجنة، وضامن تقيمي هذه رشوعات اختاذ القرارات الاسرتاتيجية والتخطيط مل أأيضًا تناول بعض توصيات التقرير ت و  .20
 .هاأأو جتديد فهيا توسعال قبل  اتعواملرش 

. هوتقيميهذا التنفيذ  رصدو لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ومرشوعاته للتخطيط  فعالً  اً الويبو نظام طبقتو  -
قرار أأما أ لية تقيمي خاريج مس تقل بعد الانهتاء من لك مرشوع.  ات وجودعواملهنجية القامئة عىل املرش تتوقع و 

يقافه أأو تعمميه جتديد   قمّيِ املُ قدهما ياللجنة بناء عىل توصية دورة ادلول الأعضاء خالل تتخذه ف أأحد املرشوعات أأو اإ
 اريج.اخل

 أأنشطة املتابعة.اصل الأمانة تنفيذ وسوف تو . ةً ذنفَّ مُ ميكن اعتبار هذه التوصية و 

ضامن الاتساق مع أأهداف  من أأجل التنظميي ادلاخيلالويبو جراء مراجعة اسرتاتيجية لهيلك ابإ التقرير  ويصيو  .21
 .املنظمة والأولوايت املتعلقة ابلتمنية
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تخطيط ال  دخالابإ ذكل  مكلبرانمج التقومي الاسرتاتيجي. واس تُ مضن  2010بدأأت مبادرة تصممي تنظميي يف عام و  -
دارة القامئة عىل النتاجئ.لنظام الويبو يف ابلاكمل حاليًا أ دِمج اذلي  2014/15ثنائية العامةل يف ال  ةلقو ل  الإ

 .ةً ذنفَّ مُ ميكن اعتبار هذه التوصية و 

عالتقرير  ويصيو  .22 منائي ياً تعاون  اً عترب "نشاطملا يُ  تعريف واف   بأأن يُوض  بأأن ، و واملزيانيةغراض وثيقة الربانمج " لأ اً اإ
م يف  ُ يُس تخد  قس تتقدير نس بة وقت املوظفني امل جناز أأنشطة التعاون الإمنايئ.  غر   بأأن: يف الوقت نفسه، يقر التقرير أأيضاً ويف اإ

 ةً مقارن، نفقات التمنية"عترب  من "تُ  النفقات اليتأأفضل عىل حنو ف ّرِ تُع 2012/13للثنائية وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة "
 ."ابلس نوات السابقة

 الربانمج واملزيانية.س ياق التمنية يف نفقات تعريف بشأأن مناقشات جُترى حاليًا يف اللجنة و  -

 وميكن اعتبار هذه التوصية قيد التنفيذ.

يف جمال امللكية  ااحتياجاهتا الإمنائية، وقدراهت تقيميمن أأجل لبدلان النامية ل تقدمي مساعدة أأفضل ب التقرير  ويصيو  .23
ىل . ويشي التقرير أأيضاً املناس بة ا، واسرتاتيجياهتالفكرية مهنجية مرضية ملساعدة البدلان النامية عىل تقيمي رضورة وجود  اإ

 املناس بة. ا، واسرتاتيجياهتامللكية الفكريةيف جمال  ااحتياجاهتا الإمنائية، وقدراهت

ا يف جمال قدراهتو ، ابمللكية الفكريةاملتعلقة الإمنائية  امساعدة ادلول الأعضاء يف تقيمي احتياجاهتعن الويبو ل تكف و -
هداف الأ وضع  يف م املساعدة أأيضاً قدَّ املؤسس ية، من أأجل حتديد الأولوايت بوضوح. وتُ  هاوأأطر  امللكية الفكرية،

دام املهنجية القامئة عىل النتاجئ واملوّجة حنو التمنية من خالل صياغة اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية بعد اس تخ
ة والأدوات املناس بة  طار املُعدَّ  .أأحد مرشوعات جدول أأعامل التمنيةيف اإ

مجيع الربامج اليت وضعهتا أأاكدميية الويبو اس تخدام امللكية الفكرية يف تعزيز حتقيق توازن  تراعيعىل سبيل املثال، و 
 قضاايمراعاة المع ابس مترار حتديث حمتوايت مواد التدريب  وجيري عادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة.

 يندحدَّ مُ ني تدريبي نيجمرانبأأيضًا تقدم الأاكدميية و اجلديدة للملكية الفكرية من أأجل التمنية الاجامتعية والاقتصادية. 
عداداليت من املتوقع أأن  الأقل منواً البدلان مسؤولني من البدلان النامية و ل ل  بشأأن اس تخدام  اتعورش م  يقوموا فهيا ابإ

 .تنفيذ هذه املرشوعات عىل الصعيد الوطينب و  لتمنية الاجامتعية والاقتصادية الوطنيةمن أأجل ا امللكية الفكرية

 أأنشطة املتابعة.وسوف تواصل الأمانة تنفيذ . ةً ذنفَّ مُ ميكن اعتبار هذه التوصية و 

مع مجموعة متنوعة  نشطة   مشاركة   الوطنية مللكية الفكريةااسرتاتيجية الويبو بشأأن  ملرشوعيّ  يكونبأأن  يويص التقريرو  .24
 داخيل اثبت. تنس يق  بأأن يكون هلام ، و من أأحصاب املصاحل واخلرباء اخلارجيني

طار السرتاتيجية الاصياغة بشأأن مهنجية عت ُوضِ و  - أأحد مرشوعات جدول أأعامل التمنية، وطنية للملكية الفكرية يف اإ
تعزيز قدرات املؤسسات واملس تخدمني عىل لك من الصعيد الوطين ودون الإقلميي والإقلميي. مرشوع أأل وهو 
توجهيية لعملية تشاور ال بادئ امل و  ،أأدوات لتقيمي الاحتياجات، ووضع أأسس املقارنة عىل ل هذه الاسرتاتيجيةمتوتش  

قلميية وتس تعني  وحتقق متكررة بني أأحصاب املصلحة املتعددين. ذه املهنجية دلمع صياغة اسرتاتيجية هباملاكتب الإ
من القطاعات ذات الصةل، ل س امي املقدمة  املعلوماتمع طقة لك مهنا يف مناليت تقع لبدلان اخلاصة ابامللكية الفكرية 
 يف مرحةل التنفيذ.

 .ةً ذنفَّ مُ ميكن اعتبار هذه التوصية و 
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 عىلللمساعدة  نيغي احلكوميأأحصاب املصاحل مع التعاون أأوجه توس يع نطاق ب الويبو تقوم أأن بالتقرير  ويصيو  .25
 النتاجئ وتعزيز تنوع وّجات النظر. اس تدامة

 ذكل ، مبا يفأأحصاب املصاحل اخلارجينيمتنوعة من والتشاور مع طائفة التحاور  تشارك الويبو ابس مترار يفو  -
ىل   تنوعتعزيز الرشاكة والاس تفادة من املنظامت غي احلكومية العامةل يف جمال امللكية الفكرية. وهيدف هذا احلوار اإ

قامة وّجات النظر.  ىل من خاللها  ىسعت عدد من احملافل اخملتلفة اليت وتداوم املنظمة عىل تيسي اإ التعاون مع اإ
قامة ، مبا يف ذكل نيغي احلكوميأأحصاب املصاحل   اتعومرش بشأأن ومشاورات حلقات دراس ية، معل و حلقات اإ

 دة، وأأحداث جانبية.حدَّ مُ 

ملنظامت غي احلكومية املعمتدة، اس مترارًا لتقليد قمّي يمتثل يف يقترص عىل ا س نوايً  اً س تضيف املدير العام اجامتعوي 
جنازاهتا. ويبوبشأأن معل ال نياخلارجيأأحصاب املصاحل التفاعل املنفتح والشفاف واملتجاوب مع   واإ

ع  ، لتعزيز تنوع وتُسهِّل مشاركة اجملمتع املدين الفعاةل والهادفةوسوف تواصل الويبو انهتاج طريق املبادرات اليت تُشّجِ
 يف أأنشطهتا. وّجات النظر،

 أأنشطة املتابعة.وسوف تواصل الأمانة تنفيذ . ةً ذنفَّ مُ ميكن اعتبار هذه التوصية و 

ن الويبو التقرير  ويصيو  .26  نظمة التجارة العاملية.م ل س امي ، الإمنائية اكلتالوو أأرسة الأمم املتحدة مع  اتعاوهنبأأن حُتّسِ

ضافةً و  - ىل املعلومات  اإ ىل أأن أأمانة الويبو ميكن ، 17التوصية رمق أأسفل  املذكورةاإ ىل  تقاريرترفع ابنتظام الإشارة اإ اإ
، أأرسل املدير 2014و 2013عىل سبيل املثال، يف يناير فنظومة الأمم املتحدة بشأأن مسامهة أأنشطهتا يف التمنية. م 

ىل ا 2010/11تقرير أأداء الربانمج للثنائية للويبو العام  لأمني العام للأمم املتحدة كام أأرسل هل تقرير املدير العام اإ
للمعلومات  قياّمً  اً مصدر الويبو ويزداد يومًا بعد يوم الاعرتاف بكون  حول اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.

 يف حمافل أأخرى. تُثاركية الفكرية اليت من قضااي املل طائفة كبية  يفواملساعدة وادلمع 

 وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذًة. وسوف تواصل الأمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.

اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية، وضع مهنجيات لس تحداث ل اخلاريج هاالويبو تنس يق تُعزز يويص التقرير بأأن و  .27
 تكل الاسرتاتيجيات. صياغةيف أأثناء مس توى البدلان عىل وبأأن يكون ذكل التنس يق 

تصممي اسرتاتيجيات امللكية الفكرية  عندالبدلان  لتسرتشد هبا مفاهمييةً  كام ذكران من قبل، أأداةً اس تحدثت الويبو، و  -
أأحصاب مجيع  تقتيض اإرشاك هاوتنفيذللملكية الفكرية هذه الأداة أأن معلية صياغة اسرتاتيجية وطنية  وتذكرالوطنية. 
وذلكل حيدث واجلهات املاحنة.  ،واملنظامت احلكومية ادلولية ،كياانت الأمم املتحدة ذكل ، مبا يفنياملعني املصاحل
رادة  تتوقف عىلل تزال درجة "التشاور اخلاريج" ومع املنظامت ادلولية الأخرى يف كثي من احلالت. تعاون  اإ

 ادلول الأعضاء املعنية.

 هذه التوصية ُمنفَّذًة. وسوف تواصل الأمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.وميكن اعتبار 

قصية ات العورش امل  ل عىلنشطة التعاون الإمنايئ، لأ الرتامكية ابلرتكزي عىل ال اثر الأبعد مدى أأو التقرير  ويصيو  .28
 .املدى

تكوين ملساعدة التقنية و اخلاصة ابتركزي أأنشطهتا الويبو توجيه  تأأعادالقليةل املاضية، الثنائيات  عىل مدىو  -
أأنظمة ممثر لصاحل قيق نتاجئ ملموسة وتوفي تعاون حت دف هب، مدطويةل الأ  مس تدامةالكفاءات حنو مرشوعات 
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لإنشاء مد الأ  طويةلُ  بادرة  م  حالياً تُصاغ . عىل سبيل املثال، الأقل منواً البدلان للبدلان النامية و  الشامةلامللكية الفكرية 
دة ثنائيتني، هذه املبادرة ملوسوف تس متر الابتاكر التكنولويج. وتية ة يف البدلان النامية لتَّسيع مراكز ملكية فكري

فادة برامج الويبو ش ىت أأنشطة  بني معجتسوف و  تكوين الكفاءات ل و من أأحصاب املصاحل فة س هتد  مُ  مجموعةلإ
 املؤسس ية للكياانت اليت ميثلوهنا.

 وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذًة. وسوف تواصل الأمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.

وس يةل أأكرث كفاءة ذكل ، ابعتبار اهنيب  تبادل اخلرباتل الأولوية للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب و يالء التقرير ابإ  يويصو  .29
 .من انحية ما لتقدمي املساعدة التقنية

موقع هو ما أأاتحه حوار تفاعيل بني الأطراف املعنية، و جراء س تخدام وظيفة لإ اخلربات ابتبادل تعزيز من املتوقع و  -
 .التكنولوجياتومنصات نقل  ،املرونة مواطن فامي بني بدلان اجلنوب، وقاعدة بياانت الإلكرتوين للتعاون الويبو

 وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذًة.

ىل بناء البنية التحتية. يت هتدفالعدد من التوصيات عىل حيتوي التقرير  .30  اإ

امللكية مؤسسات غيها من ماكتب امللكية الفكرية و ية من أأجل عرف املالتحتية التقنية و  هتابنيتعزيز تواصل الويبو و  -
دارة احل )ااجلودة لأحصاب املصالفائقة من اخلدمات متنوعة  طائفةمن خالل توفي وذكل ، الفكرية مللكية نظام اإ

نظام الويبو و (، DAS)(، وخدمة الويبو للنفاذ الرمقي WCC) وش بكة الويبو حلق املؤلف(، IPASالصناعية )
ىل نتاجئ البحث والفحص )  .((CASEللنفاذ املركزي اإ

 وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذًة.

م التقرير و  .31 يف جمال  يويص التقرير،، . عىل سبيل املثالحتديث ماكتب امللكية الفكرية من التوصيات يف جمال اً عدديُقّدِ
ماكتب الرباءات ة عن ر والتقارير الصادادلولية البحث والفحص تقارير ليك تراجع  البدلانبتقدمي مساعدة أأكرب اإىل رباءات، ال

 الوطنية الأخرى يف ضوء الترشيعات الوطنية.

ابس تخدام  االعمل اخلاصة هبحتسني أأنظمة من أأجل ماكتب امللكية الفكرية اإىل دمع ما تقدمه من الويبو  تزادو  -
اليت تس تخدم الأنظمة اليت تقدهما  عدد ماكتب امللكية الفكرية اد، ز 2011منذ عام و حديثة.  ةتكنولوجي أأنظمة
دارهتا وحفصها لس تقبال الويبو  ىل  48 ، منتقريباً % 50بنس بة  هاونرش حقوق امللكية الفكرية واإ  وتبدأأ كتب. م  70اإ

جراء املرشوعات بعد  ًء اوبنس تعداد للمرشوع. الاو ،الزتام الإدارةو واملوارد املتاحة،  ،فهم الأولوايتيشمل تقيمي اإ
ملاكتب امللكية املقدمة برانمج املساعدة التقنية توسعت الويبو يف  ىل الأولوايت اليت أأعربت عهنا ادلول الأعضاء،ع

فريق دمع يُس تعان ب، تهوجود التنفيذتدامة لتحسني اس  و نرتنت. الإ  ربععىل الإيداع والنرش شمل املساعدة ي الفكرية ل 
دارة امللكية الصناعيةاخلاص ب ساعدة امل مكتب )" ُمتفّرِغ  "(.نظام اإ

 وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذًة. وسوف تواصل الأمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.

م و  .32 ىل تعزيز الشفافية وتقيمي املشورة الترشيعية.  اً التقرير عدديُقّدِ عىل ويويص التقرير، من التوصيات اليت هتدف اإ
 للمساعدة الترشيعية. معمقةً  مراجعةً  من اخلرباء القانونيني اخلارجيني فريق  بأأن جُيري وجه اخلصوص، 

عداد الربانمج واملزيانية و  - ملساعدة انتاجئ ل ومؤرشات  بةمرتقبة مناس  نتاجئ تناول احلاجة اإىل جرى يف معلية اإ
أأطر ترشيعية وتنظميية " رتقبًة بشأأنم نتيجةً  2014/15وتضمنت وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  .الترشيعية
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ىل أأن املشورة املقدمة عىل مس توى وس ياس ية مناس بة ومتوازنة للملكية الفكرية  ثنايئ". ومع ذكل، جتدر الإشارة اإ
ىل  ف عهنا أأو من أأمانة الويبو اإ حدى ادلول الأعضاء مل يُكش  ل بناء عىل قرار اختذته  تُنرش  اإ  ادلوةل العضو املعنية.اإ

نفاذ حقوق امللكية ل  خاريجٌّ  تقيمي  أ جري ومن اجلدير ابذلكر أأنه فامي يتعلق هبذه التوصية،  لمساعدة الترشيعية بشأأن اإ
طار تقيمي الهدف الاسرتاتيجي السادس.  ، وذكلالفكرية وأأكدت مقابالت مع عينة من البدلان املس تفيدة يف اإ
 غي متحزية.املشورة  واعُتربت، هاوحياداملشورة جودة ارتفاع 

 وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذًة. وسوف تواصل الأمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.

الترشيعية  هتامعلومات اكمةل عن أأنشطربامج تقدم القطاعات/ المجيع من أأنَّ الإدارة العليا بأأن تتأأكد التقرير  ويصيو  .33
ىل قاعدة بياانت املساعدة التقنية.  اإ

ن و  -  مجيعسوف يضمن أأن ، ، اجلاري حالياً يةموارد املؤسس  للتخطيط ال مع قاعدة بياانت املساعدة التقنية تزامن اإ
ج ملساعدة الترشيعية، الأنشطة املتعلقة ابتكل ا أأنشطة املساعدة التقنية، مبا فهي قاعدة بياانت   حصيح يفبشلكتُدر 

 .املساعدة التقنية

 قيد التنفيذ.وميكن اعتبار هذه التوصية 

واسرتاتيجيات امللكية الفكرية احتياجات البدلان تقياميت ب  ملشورة الترشيعية والتنظمييةتسرتشد ا أأنبالتقرير  ويصيو  .34
منائيةيويص بأأن تعمل الويبو مع البدل طلب املساعدة الترشيعية، و الرد عىل قبل   قطاعاتهواحتياجات  لس تقصاء أأولوايته الإ

 ادلولية ذات الصةل. هوالزتامات

 لتوفي معلوماتواسرتاتيجيات امللكية الفكرية  انممارسة الاس تعانة بتقيمي احتياجات البدل تطبق أأمانة الويبو حالياً و  -
دوات أأو جيري تطبيقها. ويس بق تقدمي تقدمي املشورة الترشيعية يف البدلان اليت توجد هبا هذه الأ  تسرتشد هبا يف

ىل   وجُيرى، البدل املعيناملساعدة الترشيعية عىل حنو روتيين طلبات للحصول عىل املعلومات ترسلها الأمانة اإ
جراءات التحقق  يأأيت بعدمث  .التواصل مع ّجات التصال يف احلكومة الطالبة أأيضاً  )أأي أأن ذكل التشاور ادلاخيل واإ

ىل لكية الفكرية تُرسل عىل حنو مهنجي اسرتاتيجيات امل  شعبة قانون الرباءات للتعليق عىل القضااي املتعلقة اإ
 .(ابلرباءات

سداء املشورة الترشيعية  الصناعية والبياانت تصاممي بشأأن قانون العالمات التجارية وال الس ياس ية و ويف جمال اإ
والترشيعية التابعة لقطاع أأدوات التوس مي والرسوم اجلغرافية لدلول الأعضاء، وضعت شعبة املشورة القانونية 

ىل ادلول اليت تلقت املشورة الترشيعية هذه النظام تُدعى ، ومن خالل التعقيباتمجلع  والامنذج نظاماً  تعقيباهتا تقدمي اإ
مانة بشأأن مدى رضاها عن املشورة اليت تلقهتا.  للأ

 مانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذًة. وسوف تواصل الأ 

ّ أأن بالتقرير  ويصيو  .35 من  طائفةً لبدلان النامية أأن تقدم ل رونة، و يف التعامل مع مواطن امل ياً استباق  اً املنظمة هنجبع تت
ىل أأن املرونة املتاحة يف القوانني ادلولية. وعالوة عىل ذكل، مواطن اخليارات و  كيف  ينبغي أأن توحض الويبويشي التقرير اإ
 أأهداف التمنية.حنو حتقيق تعيق أأو تعزز سعي البدلان  أأن تلفةاخمل خيارات ميكن لل 
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املشورة  اإسداءمن اخليارات ومواطن املرونة املتاحة يف س ياق  للبدلان النامية مجموعةً  ابنتظامالويبو  تقدم أأمانةُ و  -
مرة؛ ويف العديد من احلالت، تُ ربَّ ما تقدم بياانت املشورة الترشيعية حلوًل عقالنية ومُ  ودامئاً الترشيعية.   أأمانةُ  قّدِ
 .ذاهتا حلاجةاحلوًل بديةل لتلبية  الويبو أأيضاً 

نفاذ، و  ىل املادتني  عنايةُ ابنتظام ه وجَّ تُ عىل سبيل املثال، يف جمال الإ  8و 7البدلان النامية اليت تتلقى املشورة اإ
تفاق تريبس. وعىل حنو مشابه، دامئا ما تشي املشورة ومواطن املرونة واخليارات الواردة يف اجلزء الثالث من ا

ىل مواطن املرونة املتاحة يف نظام الرباءات العاملي ىل اهما قدِّ وتُ  ،الترشيعية يف جمال الرباءات اإ لسلطات الوطنية اإ
ُ  املعنية. الأطراف تعدد امل وقشت أأربع واثئق بشأأن مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين وقد ن

مواطن لمسائل املتعلقة بعدد من توضيح اللجنة ل الوطين والإقلميي يف س ياق ين وتنفيذها الترشيعي عىل الصعيد
ُِّبعت اخملتلفة اليت  هُنُجاملرونة وال http://www.wipo.int/ip-) عامل معهاالوطين والإقلميي للت صعيدينعىل ال ات

/development/en/agenda/flexibilities.) 

 وميكن اعتبار هذه التوصية قيد التنفيذ.

بشأأهنا  املنظمةُ سدي القضااي الترشيعية اليت ت  بشأأنطار املوجه حنو التمنية الإ نرش سلسةل من واثئق ب  تقريرُ ال ويص يو  .36
 املشورة.

، امللكية الفكريةنظام ب املنتفعني احتياجات  الأمانةُ تراعي عادًة ما ، اليت تقدهما الأمانةيف س ياق املشورة الترشيعية و -
طار متخذي رمغ أأن السلطات املعنية و  جراء املشاورات يف اإ معلية مشورة ترشيعية.  أأيالقرار مه املسؤولون عن اإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية مث ىل ادلول الأعضاء اليترس  يُ ، الً ففي شعبة اإ طلب ت ل اس تبيان حول اتفاق تريبس اإ
يف  الواردةاملساعدة الترشيعية من أأجل التثبت من امتثال الإطار القانوين يف البدل املعين لاللزتامات واخليارات 

 اجلزء الثالث من اتفاق تريبس قبل تقدمي أأي مساعدة ترشيعية.

 التنفيذ. وميكن اعتبار هذه التوصية قيد

الأهداف  عىل ديدةاجلولية امللكية الفكرية ادلاتفاقات  وقعلتحليل بأأن تقدم الويبو مزيدًا من ادلمع التقرير  ويصيو  .37
مع  اجتارهب بشأأنتبادل املعلومات بني البدلان، مبا فهيا البدلان املتقدمة،  تعززأأن بالعامة، و  اتالس ياسالوطنية للتمنية و 

 التمنية.نتاجئ و ات امللكية الفكرية ترشيع

ىل  ابس مترار أأنشطةً  ي الويبوجتر و  - ىل معاهدات  ادمع البدلان يف حتليلههتدف اإ واتفاقات لتاكليف وفوائد الانضامم اإ
ذاكء الافي جمال فامللكية الفكرية اجلديدة.  الاستشارية  اللجنةُ  وفرلملكية الفكرية، عىل سبيل املثال، تل  حرتاماإ

نفاذ املعنية  نفاذاملعنية اب للجنة الاستشارية التاسعة)ادلورة ابلإ منتدى لتبادل املعلومات بني ادلول الأعضاء يف  (لإ
مما يعين مراعاة من جدول أأعامل التمنية،  45لتوصية اباإىل حد كبي الاستشارية هذه اللجنة الويبو. ويسرتشد معل 

 .اً نطاق الأوسعاملصاحل اجملمتعية و منائية التوجه الإ الشواغل 

قلمييةً  الويبو أأيضاً وعقدت  عداد  تفرباءات، ولكَّ الاملرونة يف جمال مواطن بشأأن  اجامتعات اإ قلميني ابإ أأوراق خرباء اإ
 مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات عىل الصعيدين الإقلميي والوطين.طبيق ت  حبثية عن

 ة تنفيذ أأنشطة املتابعة.وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذًة. وسوف تواصل الأمان

اتحة قواعد بياانهتبأأن تتوىل ا التقريرُ  ويصيو  .38 لترشيعات واملامرسات التنظميية من خالل بوابة اب اخلاصةاخملتلفة  الويبو اإ
لكرتونية   مشرتكة.اإ

http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/
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 "ليكس ويبو"من خالل بوابة  اخلاصة ابمللكية الفكريةنظمة قاعدة بياانت عاملية للمعلومات القانونية امل  تقدمو  -
(http://www.wipo.int/wipolex/ .) للحصول عىل  اً عامليرجعًا م "ويبو ليكسقاعدة بياانت "أأصبحت وقد

 اليت ختص اومعاهداهت هتامن قوانني امللكية الفكرية وأأنظم ممتزيةمجموعة امللكية الفكرية نظرًا لحتواهئا عىل معلومات 
ما يقرب  جماانً وتُتيح مجلهورها ات الرمسية الست للأمم املتحدة، ابللغقاعدة البياانت تعمل العامل. و  حول بدلاً  196
. رتمجة حيامث اكن ذكل ممكناً ابللغات وطنية( و 81الأصلية للنصوص القانونية ) ابللغةقانونية،  ةقثيو  13 000من 

من لك قارة وبدل يف  س نوايً مس تخدم مليون  1.5، يصل اإىل الازدايد رسيعُ  مجهور   "ليكسولقاعدة بياانت "ويبو 
راد يف البدلان النامية يفوق  "ويبو ليكس"مجهور ازدايد العامل. ومن املثي لالهامتم أأن  يف زايدة اليت حتدث الابّطِ

معلومات أأساس ية  أأيضاً وتعرض قاعدة البياانت ادلول الصناعية، مما يساعد عىل سد جفوة املعلومات القانونية. 
ىل ج املوجودة هبا القوانني واملعاهداتخبصوص   مماالنظام ادلويل للملكية الفكرية،  عنمناس بة  وّجات نظرنب ااإ

 .للملكية الفكرية قانونية الوطنيةعىل وضع أأنظمهتا الساعد البدلان ي 

 وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذًة. وسوف تواصل الأمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.

حل واجلهات املاحنة االتواصل مع أأحصاب املصالإلكرتوين من أأجل حتسني الويبو  تحديث موقعب التقرير  ويصيو  .39
 بحث عن املعلومات.عىل ال واملس تفيدين حول أأنشطة الويبو، وحتسني القدرة 

عادة تصممي و  - عادة هيلكة اكمةل واإ جراء اإ  تلبية احتياجات املس تخدمنيدف هب ،الإلكرتوين وقع الويبوملقامت الأمانة ابإ
رجع العاملي للحصول عىل يف أأن تكون الويبو يه املاملمتثل مع هدف الويبو الاسرتاتيجي دلأأفضل و عىل حنو
من  ابس تحسان كبي، 2013طلق يف نومفرب اجلديد، اذلي أ  الإلكرتوين املوقع حظي و . امللكية الفكريةمعلومات 

وتضمن املرشوع . كبي بشأأن الويب لمتزي يف مؤمتر دويلاملوقع بوصفه مثاًل ل عادة تصممي ابإ شهد املس تخدمني، واستُ 
فُقدمت ) ة املواد الرئيس ية املتاحة ابللغات الست بشلك كبيدوزاي ،أأجزاء املوقع الإلكرتوين لكتنقية املضمون يف 

جراء مراجعة و ، وتطوير اسرتاتيجية جديدة لتجربة املس تخدمني، (ة يف املوقع بست لغاتيمجيع الصفحات الرئيس   اإ
عادة هيلكة شامةل و  مع الاحتياجات اخملتلفة جملموعات أأحصاب املصاحل، ووضع مبا يامتىش بنية املعلومات يف املوقع ل اإ

تصممي متطور حيسن جتاوب املوقع الإلكرتوين، ويعرض مضمون املوقع ابلشلك املثايل حسب جحم الشاشة يف 
ىل اجلها جعاب . ولقت الصفحات ااملوقع الإلكرتوينز املس تخدم للنفاذ اإ جلديدة املتعلقة مبرتسامت الويبو القطرية اإ

حدى التحسينات اليت أ دخلت عىل املضمون، وتضم مواد تفاعلية تتعلق مبا  املس تخدمني، وتعد تكل الصفحات اإ
 .قاعدة بياانت من قواعد بياانت الويبو الاكمنة 20بدلًا من  190يفوق 

ادلنيا صفحات التنقية ، مع املوقع الإلكرتويناملرحةل الثانية من مرشوع يف العمل  2015و 2014واس متر يف عايم 
عادة تصممي  اوحتسيهنابنتظام  صفحة توظيف جديدة، و جامتعات(، لال)جديدة للجداول الزمنية نشاء صفحة ها، واإ واإ

ضافة "روابط ذات الصةل" يف اجلزء اإ جوبة؛ و الأ س ئةل و جديدة للأ صفحة و ، للخدماتجديدة رئيس ية صفحة و 
 –جديدة ملاكتب الويبو اخلارجية  رئيس ية صفحة 2015طلقت يف أأبريل أ  و السفيل من العديد من الصفحات. 

ضافة اإىل  عىل املوقع يف وأ طلقت . الضوء عىل أأنشطة املاكتب لتسليط – صفحات منفصةل للك مكتب خاريجاإ
ختيار لحل اوفر وس يةل سهةل لأحصاب املصمما يالنرشة الإلكرتونية، يف  الشرتاكل جديدة مبسطة منصة 2015يونيو 
 ترمجةوعالوة عىل ذكل، ل تزال جُترى  عرضًا. 23، من حنو يف احلصول عليه من أأخبار الويبو ونيرغبما  وتنظمي

 اإىل ست لغات.ادلنيا  صفحاتال

وأ نشئت مس مترة. يف املوقع الإلكرتوين، ول تزال تكل التحسينات سينات هممة عىل وظيفة البحث حت أ دخلت  وقد
موقع احتاد الكتب ضيف أ  ، و تقنية غوغل للبحث اخملصصواّجة حبث جديدة أأسهل يف الاس تعامل وتعمتد عىل 

ىل  "غرين ويبو"موقع ( و ABC)امليَّسة  رة كام ميكن ال ن البحث يف املقالت الإخبارية املنشو ، البحث يف املوقعاإ
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شأأنه من ( Solrللبحث ) جديد   ش بيكٌّ  تطبيق   2015حبلول هناية عام  يُنفَّذأأن . ومن املقرر wipo.intعىل موقع 
، اتواثئق الاجامتعو منشورات الويبو والاجامتعات  عنعىل سبيل املثال، ، ن مدى مالءمة نتاجئ البحثّسِ أأن حيُ 
 .تفصيالً أأكرث أأن يقوم بتصفية النتاجئ وتصنيفها عىل حنو و 

 وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذًة. وسوف تواصل الأمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.

قاعدة البياانت  قواعد بياانت املساعدة التقنية الأخرى، مثل دلروس املس تفادة مناب يالء اهامتمابإ التقرير  ويصيو  .40
لضامن حتقيق الفائدة املرجوة من قاعدة بياانت مة التجارة العاملية، العاملية اخلاصة ابملساعدة التقنية املتعلقة ابلتجارة التابعة ملنظ

 .مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية

ل س امي من خالل شعبة ، اكء ال خرين ذوي التوجه الإمنايئمع الرش  اأأمانة الويبو تعزيز وحتسني س بل تعاوهن تواصل -
قلميية. ويعد ذكل جزءاً العالقات اخلارجية واملاكتب  الرشااكت وحشد  بشأأنالويبو  الشامل اذلي تتبعه هنجاملمن  الإ

من أأمثةل هذه الرشااكت.  "ويبو غرين"وبرانمج  (WIPO Re:Searchالويبو للبحث ) ويعد برانمج .املوارد
الويبو معل  حلقة: أأنشطة التعاون من خالل برامج متخصصة داخل الأمانة بغية حتسني أأنشطة العمل ىوجتر 

قلميية  مت اب ،التخلص ال من بيئيًا من السلع املتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية بشأأنالإ لشرتاك مع جلنة اليت نُّظِ
ش بكة أ س يا واحمليط الهادئ (، و UN ESCAPالأمم املتحدة الاقتصادية والاجامتعية ل س يا واحمليط الهادئ )

 (.UNEPوبرانمج الأمم املتحدة للبيئة ) ،(ARTNeT)للبحث والتدريب املعنية ابلتجارة 

لكرتونية اليت أ عدت لتكون  – قاعدة بياانت مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكريةل تزال و أأداة اإ
منائية مُ   ي ُمس تغ ةلغ –دة متعلقة ابمللكية الفكرية مع املوارد اليت تقدهما ّجات ماحنة حممتةل حدَّ ملطابقة احتياجات اإ

 ادلول الأعضاء.اكفيًا من جانب  اس تغاللً 

 وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذًة. وسوف تواصل الأمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.

مو  .41 ىل  اً التقرير عدد يُقّدِ دارة املوارد البرشية من املوظفني واخلرباء التوجه الإمنايئ يف ج ادماإ من التوصيات اليت هتدف اإ اإ
رضورة  تتناول التوصيات أأيضاً و ، وضامن الشفافية يف هذه الإجراءات. طّبقةختيار املُ الاالاستشاريني، مبا يف ذكل معلية 

مدونة رضورة وجود ( مع أأهداف التمنية، وPMSDSدارة الأداء وتمنية قدرات املوظفني )اإ نظام توظيف و ال  معليات مواءمة
 .أأخالقيات

مراجعة دورية جُترى لهذه الغاية،  حتقيقاً و البرشية مع احتياجات الربانمج.  اتواصل الويبو ضامن مواءمة مواههبو  -
ضفاء ال ن وقد اكمتلالتنظميي.  للتصممي من خالل تاكمل تخطيط الفعال للقوة العامةل لطابع املؤسيس عىل ال ا اإ

وينعكس التوجه ية، عىل حنو يضمن اخنراط املديرين عىل مجيع املس توايت. الأنظمة مع دورات الربانمج واملزيان 
الإمنايئ بشلك مناسب يف مجيع أأوصاف الوظائف فامي يتعلق مبوظفي أأمانة الويبو املعنيني، مبا يف ذكل املبادئ املبينة 

 يف جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية.

املوظف معل تعلق ي امن حيالتمنية التوجه حنو اعتبارات ىل اإ  مبارشةً  املوظفنيدارة الأداء وتمنية قدرات اإ  نظامُ  يلحي و 
 هداف  الأ  ،املوارد البرشية، مبا يف ذكل تقيمي املوظفني تقيميُ يُراِعي أأيضًا . و املعين بتحقيق نتاجئ موّجة حنو التمنية

 ساعدة التقنية والتعاون الإمنايئ.املوظفني يف تقدمي امل يف حاةل اشرتاك ية ذات الصةل بقضااي التمنية و التمن

دارة املوارد البرشية يف أأمانة الويبو، وُ الأ دمج اعتبارات  خيصوفامي  مدونة أأخالقيات  تضعخالقيات يف ممارسات اإ
صيغت مدونة و برانمج التقومي الاسرتاتيجي، كجزء من نظام شامل للأخالقيات والزناهة يف الويبو. مضن 
مجيع موظفي الويبو  عىلمت ومُع  ،من خالل معلية تشاور داخلية ،ومبادئ أأساس ية اليت تتضمن قاميً  ،خالقياتالأ 
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 2012وبدأأ يف ديسمرب عىل مبادئ تتعلق ابملوضوعية واملساءةل. هذه املدونة . وحتتوي 2012فرباير  1من  اعتباراً و 
لزايم عىل الأخالقيات والزناهة، مبا يف ذكل مدونة  تقدمي ل يزال أأخالقيات الويبو، مجليع موظفي الويبو، وتدريب اإ
م ىل ال ن يُقدَّ  .اإ

يف  اً رمسي دجمتأ   2001ومعايي السلوك يف اخلدمة املدنية ادلولية اليت وضعهتا جلنة اخلدمة املدنية ادلولية س نة 
طار  قرار نظام املوظفني ولحئتهالويبو اإ هذه دجمت . وقد أ  2013يناير  1من  اعتباراً  املُنقَّحني الساريني التنظميي مع اإ
لهيا بشلك واحض املعايي  اتفاق اخلدمات اخلاصة المنوذيج املس تخدم يف توظيف اخلرباء يف عن طريق الإشارة اإ

 والاستشاريني اخلارجيني.

 وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذًة. وسوف تواصل الأمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.

 من ادلراسة مزيداً التوصيات اليت تس تحق  )ابء(

ىل ت  توصيات   ،الس ياقات اخملتلفةش ىت يف ، يقدم التقريرُ  .1 مزيد من التنس يق ادلاخيل يف الويبو رضورة وجود شي اإ
 ابلتعاون الإمنايئ.علقة بشأأن القضااي املت

، بو، عىل أأن الوي WO/PBC/24/11، الواردة يف الوثيقة 2016/17ثنائية الربانمج واملزيانية لل شددت وثيقة و  -
ضافةً  ىل اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية و  اإ صممة التعاون املُ ، تواصل تعزيز أ ليات وبرامج قطريةطط الاخلاإ
تواصل و والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية.  احتياجات البدلان النامية والبدلان الأقل منواً تناسب ل  خصيصاً 

أأطر قانونية وضع و  للملكية الفكريةحتديث البنية التحتية  يسي تعزيز تمنية املهارات البرشية واملهنية، وت  الويبو أأيضاً 
، أأهدافها التمنوية الوطنيةالتعهدات احملددة للبدلان املتلقية و  مراعاة، مع مللكية الفكريةيف جمال اتنظميية مناس بة و 

ىل املعاهدات والتفاوالتشجيع عىل  قلميية دوراً . قات اليت تديرها الويبوالانضامم اإ يف هذه  حمورايً  وتؤدي املاكتب الإ
التعهدات بصفهتا ّجات تنس يق عامة تضمن ختطيط وتنفيذ املرشوعات املتسقة وامللموسة عىل حنو فعال وانجع يف 

 ادلول الأعضاء.

 / القطاعاتالربامجمع اع التمنية تعاون قط 2016/17 للثنائية الربانمج واملزيانيةوثيقة من  14.9وتوحض الفقرة 
 الأخرى.

 وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذًة. وسوف تواصل الأمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.

دخال يويص التقرير و  .2 ماكنية عىل حتسينات ابإ  البحوث والأدةل كأساس لأنشطة التعاون الإمنايئ. عىل الاطالعاإ

لأنشطة املوّجة حنو التمنية يف البحوث اخلاصة ابيف الويبو تطوير وتوس يع قاعدة كبي الاقتصاديني مكتب يواصل و  -
اتحة جمال امللكية الفكرية.  حلقات الويبو ديدة من خالل سلسةل اجلبحثية ال  الاس تكشافاتنتاجئ وجُترى ابنتظام اإ

 ديد من أأوراق العمل املتاحة جماانً ، والعالعاملي مللكية الفكريةابشأأن اقتصادايت امللكية الفكرية، وتقرير ادلراس ية 
 عىل هذا املوقع انجديد انموردأ تيح مؤخرًا اإىل ذكل،  ضافةً واإ . قتصادايتموقع الويبو الإلكرتوين لالعىل 

ىلاملورد اندف هذهي؛ و "نيلباحثل بياانت الاقتصادية، وصفحة " ادلراساتقاعدة بياانت هام : الإلكرتوين  ان اإ
جراء عىل ضعف املوارد ظل ومساعدة الباحثني يف امللكية الفكرية، س ياسات وضع الالزمة ل قاعدة الأدةل سنيحت  اإ

 ".اس تكشافاهتم

 وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذًة. وسوف تواصل الأمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.
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ملوظفني واملستشارين مجيع ال س امي بشأأن رضورة أأن يكون ، وجاهة املنظمة وتوّجهايقدم التقرير توصيات بشأأن و  .3
 ملبادئ واملامرسات املقبوةل عىل نطاق واسع.عىل عمل اباملشاركني يف أأنشطة التعاون الإمنايئ 

عىل عمل مبا أأقرته املنظامت ادلولية الأخرى من مبادئ وممارسات مجيع املوظفني رضورة أأن يكون ل أأمهيةً  الويبوُ  تويلو  -
قرارًا بأأمهية ، عند الاقتضاء. و هذه املبادئ واملامرساتيتبعوا ، وأأن الإمنايئيف جمال التعاون مقبوةل عىل نطاق واسع  اإ

طار نظام  اً ذاتياحملددة التدريبية املوظفني تدريب املوظفني واحتياجات اخلاصة ب س مترة امل برامج الويبو فاإن ، ذكل يف اإ
ىل أأيضاً يه تستند للتعاون الإمنايئ، وبع املتغي امن مواكبة الطتُمكِّهنم دارة الأداء وتمنية قدرات املوظفني اإ  مبادئ  اإ

ز تعممي جدول أأعامل التمنية عىل دمج هذه املبادئ يف الأنشطة اليومية مجليع موظفي ركِّ يُ جدول أأعامل التمنية. و 
 الويبو.

 وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذًة. وسوف تواصل الأمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.

ا مللكية الصناعية مهنيف حاةل ازيانية أأكرب اعامتدات املمن التوصيات اليت تفيد بأأن أأنشطة الويبو و  م التقرير عدداً قدِّ يُ و  .4
بداعية والثقافية"، و ل  الكبياملؤلف واحلقوق اجملاورة "رمغ التطور احملمتل يف حاةل حق  أأن اسرتاتيجيات امللكية لصناعات الإ

 قضااي الإبداع والصناعات الثقافية.باهامتم أأكرب عىل  لمتش  ت ينبغي أأن الفكرية 

جناز يف جمال وضع القواعد واملعايي خالل و  - معاهدتني جديدتني حلق نص اعامتد الس نوات الأخية هو اكن أأبرز اإ
ىل الأداء السمعي البرصي )معاهدة بيجني( و  بشأأناملؤلف هام: معاهدة بيجني  معاهدة مراكش لتيسي النفاذ اإ
خرى يف قراءة املطبوعات الأ عاقات الإ ة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي املصنفات املنشورة لفائد

وضع ز تقدم يف حرِ أ  قد تواصل الويبو تعزيز دورها يف جمال حق املؤلف يف البيئة الرمقية. و و  .)معاهدة مراكش(
)أأي المتزّي يف  "TAG of Excellence"ودة الإدارة امجلاعية يُعرف ابمسمعيار دويل طوعي جديد لضامن ج
 اكمةلً  اس تحدثت الويبو دورة تعمل عن بعد تس تخدم مجموعةً اإىل ذكل،  ضافةً اإ . و الشفافية واملساءةل وحسن الإدارة(

دارة امجلاعية لفائدة موظفي  لتوفيمن تقنيات التواصل احلديثة املُس تعمةل يف القرن احلادي والعرشين  أأداة معلية لالإ
راسات وطنية دوتواصل املنظمة نرش  وواضعي الس ياسات والعاملني يف اجملال القانوين.منظامت الإدارة امجلاعية 

ىل الإسهام الاقتصادي لصناعات حق املؤلف عن دليل الويبو لس تقصاء املسامهة الاقتصادية ، وذكل استنادًا اإ
لك جمالت امللكية عىل حتافظ املنظمة عىل توازن تركزيها  بذكلو  .2003للصناعات القامئة عىل حق املؤلف 

 الفكرية.

 وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذًة. وسوف تواصل الأمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.

5.  َّ تنوع  أأكرث انتظاماً  عىل حنوأأن ترصد لويبو ل ينبغي، حلامن أأجل توس يع مشاركة أأحصاب املصه ويويص التقرير بأأن
 املساعدة، وذكل لضامن توازن وّجات النظر.حل واخلرباء املشاركني يف تقدمي اأأحصاب املص

مبا يف ذكل ، من الأنشطة طائفةحل يف امشاركة أأحصاب املصنطاق توس يع ل تكف أأمانة الويبو عن بذل اجلهود ل و -
ىل تعزيز  قلميية. فعىل سبيل املثال، هتدف بعض املبادرات يف جمال املعارف التقليدية اإ من خالل املاكتب الإ

ذاكء تلزتم ملمثيل الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية يف معل الويبو. ويف س ياق خمتلف،  املشاركة الفعلية شعبة اإ
نفاذ، مبا يف ذكل من خالل أأنشطة   تكوينالاحرتام للملكية الفكرية بهنج متوازن يف اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

ذاكء الوعي.  الكفاءات واإ

 سوف تواصل الأمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذًة. و 
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لتلبية احتياجات فئات معينة من البدلان. التعاون الإمنايئ اخلاصة ابلويبو عادة تنظمي أأنشطة لهامتم ابإ التقرير اب يويصو  .6
ىل أأن ويشي التقرير أأيضاً  الهيلكية امس لأغراض تقدمي املساعدة التقنية عىل أأساس القو بدلان يف مجموعات ال ه ينبغي تصنيف اإ

 ، أأو قدرات ماكتب امللكية الفكرية.هوجحم املشرتكة، مثل طبيعة الاقتصاد

 راحلامل ويفناطق ش ىت امل يف ا احملددة وأأولوايهتالبدلان احتياجات اخلاصة ابلويبو لتعاون الإمنايئ ا تس هتدف أأنشطةُ و  -
ع يف الاعتبارلتلبية تكل الاحتياجات.  مة خصيصاً صمَّ مُ هذه الأنشطة تلفة، و التمنوية اخمل  حاةل التمنية  فدامئًا ما تُوض 
يُوىل لتعاون الإمنايئ، الويبو ل برامج يف مجيع ويف البدل املتلقي.  ،وضع امللكية الفكريةوالبرشية، وكذكل  الاقتصادية

 نفيذت يف  بأأمكلهانظمة امل  وتشارك. لبدلان الأقل منواً اخلاصة اب املتفاوتةوالأولوايت حتياجات الاالاهامتم بتحديد 
دلول اجلزرية الصغية عىل ا تركزي خاص أأيضاً ينصب (. و IPoAربانمج معل اسطنبول )لالتوصيات ذات الصةل 

طار املكتب الإقلميي لأمرياك  ،2010يف عام  نشئتأ  اليت  – الاكرييبمنطقة عىل سبيل املثال، وحدة ف. النامية يف اإ
لبدلان منطقة البحر الاكرييب  ملعاجلة جمالت حمددة من الاحتياجات ذات الأولوية ،الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب

يت – ىل قسم  ُرقِّ التعاون  عىل تعزيزاملكتب الإقلميي ل س يا واحمليط الهادئ يعمل . و 2014اكرييب يف عام منطقة الاإ
يف املوجودة ؤساء ماكتب امللكية الفكرية عقد اجامتعات مع ر الإقلميي يف بدلان جزر احمليط الهادئ من خالل  دون

قامة املنطقة و   عالقات مع كياانت الأمم املتحدة الأخرى.اإ

 وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذًة. وسوف تواصل الأمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.

لبتاكر والإبداع لهنوض ابالأخرى واجلهود غي احلكومية ل ادلولية لمبادرات احلكوميةل  بوضع خارطةيويص التقرير و  .7
ىل املعنفاذ ونقل التكنولوجيا وال   رف.ااإ

ذاكء معرفهتا أأمانة  واصلتو  - منظامت أأخرى عىل الصعيدين ادلويل رى يف ذات الصةل اليت جتُ لأنشطة ابالويبو اإ
عىل  أأمثةلضع وفامي ييل ب تقنية.ال ساعدة أأحد أأنشطة امل يف س ياق  اً دمفيوضع تكل اخلارطة  حيامث اكن الوطينو 

الابتاكر والإبداع ونقل عىل تشجع  أأخرى هيئات أأومنظامت  عم ،هذه املشاركةمن  اس تفادهتاو  ،املنظمةمشاركة 
ىل التكنولوجيا وال   املعارف.نفاذ اإ

 مع العديد من املنظامت ادلولية احلكوميةن كثب وابنتظام الويبو عأأمانة يف جمال املعارف التقليدية، تنسق و
ومنظمة الأغذية والزراعة  ،قضااي التنوع البيولويج بشأأن (CBD) أأمانة اتفاقية التنوع البيولويجهيا مبا ف الأخرى،

(FAO )ومنظمة التجارة العاملية ،قضااي الزراعة بشأأن (WTO) ومنظمة الصحة  ،لتجارةاملتعلقة اب قضاايال بشأأن
 UN)املعين بقضااي الشعوب الأصلية ادلامئ لأمم املتحدة اومنتدى  ،قضااي الصحة العامة بشأأن( WHO)العاملية 
PFII قضااي الشعوب الأصلية.( بشأأن 

براجمها من أأجل خارج املزيانية مصادر دمع مايل من البحث عن رشاكء و ال العمل عىل حتديد  أأيضاً  تواصل الأمانةً و 
قامة ا. وتركزت ّجود التوعية عىل اهتعوومرش  وبرانمج  ،(WIPO GREENبرانمج الويبو للبيئة ) رشااكت دلمعاإ

عن كثب يف الويبو . كام شاركت أأمانة واحتاد الكتب امليَّسة ،(WIPO Re:Searchالويبو املتعلق ابلبحث )
اللجنة التنفيذية  ي)أأ  تغي املناخبشأأن تفاقية الأمم املتحدة الإطارية لالالزم لتنفيذ ال لية التكنولوجية تقدمي ادلمع 

اللجنة شاركت الأمانة يف اجامتعات و (. (CTCN)تكنولوجيا املناخ وش بكة ( ومركز TEC)املعنية ابلتكنولوجيا 
ل ائو حد الأعضاء الأ أأ الويبو ت أأصبحابملثل ، وذكل املركز من رشاكء برانمج الويبو للبيئة وأأصبحواملركز املذكورين 

 .تكنولوجيا املناخش بكة يف 

(، وهو مبادرة دولية تشّجع الش باب عىل GEWواس تأأنفت الويبو مشاركهتا الفعاةل يف الأس بوع العاملي للمقاوةل )
تنظمي أأس بوع من الفعاليات  يفوشاركت الأمانة املقاوةل والابتاكر من خالل أأنشطة حملية ووطنية وعاملية. 
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طار الأس بوع العاملي للمقاوةل لعام وادلورات ال  ومكتب الأمم  ،مع الأونكتاد ابلتعاون، وذكل 2014تدريبية يف اإ
دارة التمنية الاقتصادية يف اكنتون جنيف ،ومركز التجارة ادلولية ،املتحدة يف جنيف واحتاد  ،وجامعة جنيف ،واإ

الرشاكت السويَّسية. وانصب الرتكزي يف املقام الأول عىل تعزيز الابتاكر وتشجيع الش باب عىل املقاوةل وتنظمي 
 دورات لتكوين الكفاءات يف جمال امللكية الفكرية وتوفي معلومات عن الرباءات.

 بعة.وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذًة. وسوف تواصل الأمانة تنفيذ أأنشطة املتا

 أأنشطة التعاون الإمنايئ.ب اً " أأو كتالوجالويبو "قامئةً  تيحتُ  يويص التقرير بأأنو  .8

ادلورة خالل مساعدة الويبو التقنية قدمي تبشأأن  دليالً ، وعرضت تقدمي املساعدة التقنيةبشأأن مواد  الأمانةُ مجعت و  -
ىل أأن يكون (. CDIP/12/7الثانية عرشة للجنة )الوثيقة  مبثابة بوابة لأنشطة املساعدة التقنية ويسعى ادلليل اإ
ىل ادلول الأعضاء واملؤسسات والأفراد املهمتني بربامج الويبو للمساعدة  وخدماهتا اليت تقدهما الويبو. ه  اإ وهو ُموجَّ

 شلك ليل يفادل هذا نرشت الأمانةُ و  التقنية يف البدلان النامية وأأقل البدلان منوًا والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية.
 حتديث حمتواه.، وتواصل كتيب

 وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذًة.

جراءات حتقيق وفورات يف من التوصيات كثي يتناول و  .9 زدواج الا، مبا يف ذكل جتنب وتعزيز الكفاءة التاكليفاإ
 ملوارد التكنولوجية.الانتفاع ابوحتسني 

طارُ و  - عىل جتنب ازدواج الأنشطة داخل املنظمة و  ، عىلورصاحةً  مضناً  ،الإدارة القامئة عىل النتاجئ لقد ساعد اإ
وارد تكنولوجية مثل مؤمترات الانتفاع مباإىل ذكل، تواصل املنظمة  ضافةً اإ ملوارد املالية والبرشية. و الانتفاع ابحتسني 

 التدريبية. االفيديو والبث عرب الإنرتنت يف أأنشطهت

 وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذًة.

 م توصيات معينة تتعلق بعمل أأاكدميية الويبو. ويويصقدِّ ، ويُ ويبوالقامت هبا اليت  يةالتدريب  نشطة  الأ  تقريرُ ال يتناول و  .10
تكوين مك ز التدريب عىل ركِّ بأأن يُ و ، حتديدًا واسرتاتيجيةً  حنو أأكرثوأأولوايته ونتاجئه املرتقبة عىل  التدريب أأهداف بوضعالتقرير 
 بأأن تركزو  ،من اخلربة اجلوهرية املبنية عىل املعلومات الس ياس ية داخل البدلان النامية بشأأن امللكية الفكرية والتمنية اكف

 أأهداف التمنية.اليت سامه هبا التدريُب يف حتقيق  كيفيةالتقارير املرفوعة بشأأن التدريب عىل ال 

 لأغراضمللكية الفكرية ابالفعال الانتفاع رد البرشية من أأجل املوا كفاءاتتعزيز  عىلز أأنشطة أأاكدميية الويبو ركِّ تُ و  -
من أأجل حتقيق هذه و والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية.  التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منواً 

جراء مراجعة اكمةل حملاكدميية الأ  رشعتالنتيجة،  ، مبا يف  احلكومينينيموظفللاملقدمة ادلورات التدريبية  ةفظيف اإ
 ومعايي اختيار املؤسسات ،املس هتدفةوالأهداف التعلميية، والفئات املس تفيدة  ،وحمتواها الربامجات عو ذكل موض
جراء . وعالوة عىل ذكل، رشعت يف ةالرشيك توى دورات التعمل عن بعد، حمل  وحتديث شامةل ةخارجيمراجعة اإ
عن  ، فضالً السواءميع لغات الأمم املتحدة عىل املتاحة جب ادلورات عدد ، وزايدة ةتكنولوجيال تعمل ال منصة وتعزيز 

ماكنية  ،عدد الربامجوقامت أأيضًا بزايدة خرى. الأ لغات ال يف اجلامعات،  ربامج التعلمي العايلب الالتحاقوزايدة اإ
نشاء مراكز  عىلاملساعدة تقدمي واصلت و  من املدربني احملليني ذوي اخلربة  اتمجموعمنية همارات وطنية وت تدريب اإ

خرباء امللكية الفكرية والتمنية، ل من  اكفيةوتوجد حاليًا مجموعة . التدريسومهنجيات والتمنية يف جمال امللكية الفكرية 
دلورات ، من خالل تقدمي منح دراس ية فردية خاصة مرشوعات الأاكدمييات الناش ئةس امي يف البدلان املس تفيدة من 

ىل حنو عخدمات التدريب اس هتداف ضامن من أأجل  ذت خطوات لتحسني أأدوات التقيمي،اختُّ و اجس تي. درجة امل
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عادة لإ ملوارد، وابالأمثل  الانتفاعضامن لتلبية احتياجات البدلان املس تفيدة واجلهات املعنية الأخرى، و  عندفعال 
 عند الرضورة. هوأأساليبالتدريب توجيه حمتوى 

 توصية ُمنفَّذًة. وسوف تواصل الأمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.وميكن اعتبار هذه ال 

منايئ التوجه عىل امللكية الفكريةالتدريب يكون أأن بالتقرير  ويصيو  .11 قضااي ب امللكية الفكريةتعلمي ويويص بربط ، اإ
 الس ياسة العامة الأخرى.

هذه  حتديثالأاكدميية  تواصلو  ،يف مناجههامللكية الفكرية والتمنية اخلاصة ابالويبو املكوانت  أأاكدمييةُ اس تحدثت و  -
ربانمج التطوير املهين، وبرانمج املؤسسات الأاكدميية، وبرانمج التعمل عن بعد، وبرامج ب وذكل فامي يتعلق، املكوانت

يالءرس الصيفية. ااملد تتعلق ابمللكية الفكرية  عىل موضوعاتتدريب املدربني احملليني ب اهامتم خاص  وجرى اإ
رف متخصصة، ان يف برامج الأاكدميية معواملشاركيكتسب ج تفاعلية وديناميكية وجتريبية، من خالل هنُُ و . والتمنية

قلميية  موضع التطبيق رفاتكل املع وضعالقدرة عىل  وهو أأمه،يكتس بون ما هو و  للمسامهة يف التمنية الوطنية والإ
م. ماخلاصة هب التحدايت العاملية، بعض يف جمال امللكية الفكرية و  لتعمل عن بعدخاصة جديدة ل دورات أأيضًا  وتُقدَّ

 مثل الصحة العامة والتجارة وكذكل املعارف التقليدية وأأشاكل التعبي الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية.

 وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذًة. وسوف تواصل الأمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.

أأاكدميية ، ل س امي أأنشطة التدريبية االاسرتاتيجي لأنشطهت ونقديًة للوضع معمقةً مراجعًة الويبو بأأن جُتري  التقريرُ  ويصيو  .12
 املبادرات التدريبية الأخرى يف مجيع أأحناء العامل. س ياقالويبو، يف 

نشاهئااكنت ول تزال أأاكدميية الويبو و  - جل البدلان من أأ  لتدريب والبحث يف جمال امللكية الفكريةل  رائداً  مركزاً  منذ اإ
اجملال اذلي متغية ، وكذكل أأنشطهتا  فاإن والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية. ومع ذكل، الأقل منواً البدلان النامية و 
عىل وضعها، بناًء  وتعديل اكدمييةالأ لإصالح توسطة الأجل تنفيذ خطة م حاليًا يف هذا الس ياق، جيري و. تعمل فيه

 .داخيل للحساابتتدقيق و  ةخارجيتقارير مراجعة 

 وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذًة. وسوف تواصل الأمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.

مو  .13 ىل  اً التقرير عدد يُقّدِ  تدريبية.الويبو ال تقدمي أأنشطة  يففعالية من حيث التلكفة حتقيق من التوصيات الرامية اإ

قلميية و ، يف حني أأن القطاعات املتخصصة يةالتدريب الويبو أأنشطة قوم أأاكدميية الويبو جبزء كبي من تو  - املاكتب الإ
م أأيضًا  منواً الأقل وشعبة البدلان  فرادية،ية، ودراسات و أأنشطة تدريبية متخصصة، وأأنشطة توعتُقّدِ غيها و  ،وأأدةل اإ

مع  كثبعن . وتعمل الأاكدميية امللكية الفكريةمجموعة متنوعة من موضوعات من الأدوات التدريبية والتدريس ية يف 
جراءات ل مجيع القطاعات املعنية يف الويبو لوضع وتنفيذ  لمشاورات ادلاخلية والتنس يق والتخطيط وتبادل اإ

 يف الوقت املناسب.وتلبيهتا بكفاءة وية التدريب  والطلبات حتياجاتالاحتديد من أأجل املعلومات 

دارهتا وتقاكدميية بذل ّجود من أأجل ضامن الأ تواصل و  عداد براجمها واإ مع الرتكزي بشلك خاص  بتلكفة جمدية،دميها اإ
، يواللغو  اجلغرايف مداهاتوس يع أأيضًا الأاكدمييُة تواصل و . الأمد الطويةل والكفاءاتاخلربات الوطنية  تمنيةعىل 

 .ةً تصبح مس تدامعىل أأن ووضع معايي ورشوط حمددة للرشااكت ملساعدة املؤسسات التدريبية الوطنية 

 وصية ُمنفَّذًة. وسوف تواصل الأمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.وميكن اعتبار هذه الت
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ىل أأن قاعدة بياانت املساعدة التقنية ينبغي أأن يُ شي ي و  .14 ادلاخيل  عىل املس تويني بحثال  سيي عاد تصمميها لت التقرير اإ
ماكنية البحث فهيا متاحةنتاجئ التقياميت ادلاخلية واخلارجية  وجلعلملعايي عديدة،  برامج الويبو وفقاً عن والعام  . للجمهور مع اإ

ث وعالوة عىل ذكل،  تخطيط ال ج يف نظام دم  بأأن تُ الربامج، و مجيع بل من قِ  ابنتظام أأكربقاعدة البياانت يُويص بأأن حُتدَّ
 .يةموارد املؤسس  لل

عداد ملخص ملرشوع دممع فريق التخطيط للموارد املؤسس ية قطاع التمنية اشرتك فريق نظام و  - بياانت قواعد  جيف اإ
 بياانت ةوقاعد (IP-TAD) قاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية)اليت تضم  نظام قطاع التمنية

ية عىل نطاق موارد املؤسس  للتخطيط نظام ال ( يف (IP-ROC) قامئة اخلرباء الاستشاريني يف جمال امللكية الفكرية
 .املنظمة

ىل و  ث وقوي متامًا  التمنية قطاعحتسني نظام هيدف املرشوع اإ ىل نظام ُمحدَّ بنقل البياانت أ ليًا يسمح وحتويهل اإ
ىل نظام قطاع التمنية يةموارد املؤسس  للتخطيط ال من نظام لكرتونيًا اإ و  من خالل دمج و . بأأقل تدخل يدوي ممكن، اإ

احامتل حدوث جنب سوف نت مكصدر للبياانت الإلكرتونية،  نظام التخطيط للموارد املؤسس يةالنظامني، واس تخدام 
معايي القدرة  يتناول املرشوع أأيضاً و . أ لياً ج التحديثات در  وسوف تُ النظامني، البياانت بني يف تناقض أأخطاء أأو 

عداد التقارير.عىل   البحث لأغراض التوثيق واإ

 وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذًة. وسوف تواصل الأمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.

 اليت تطرح مشالك من حيث تنفيذها التوصيات )ج(

التوجه حنو منظور "اإىل " امللكية الفكرية "مركزيةمنظور ن متحول ينبغي أأن ت ملنظمة ا أأنتشي بعض التوصيات اليت  .1
ىل أأن الويبو ينبغي أأل تسعى ا مع منظامت الأمم املتحدة الأخرى. ويشي التقرير أأيضاً هت، ل س امي يف تعامال"التمنية  اإىل جعل اإ
 جمال امللكية الفكرية. الأمم املتحدة يفاملتحدث ابمس نفسها 

تتمثل للأمم املتحدة اتبعة متخصصة  الويبو واكةل  بأأن مع الأمم املتحدة املرُبم والتفاق  املنش ئة للويبوالتفاقية تقطع و  -

وتقر أأيضًا وثيقة الربانمج حامية امللكية الفكرية من أأجل التمنية الثقافية والاقتصادية والاجامتعية.  تعزيزوليهتا يف 
لتناول القامس املشرتك  الرائد  ادلويلكويماحلنتدى بقدرة الويبو عىل أأن تكون مبثابة امل  2012/13واملزيانية للثنائية 

وملا اكنت الويبو يه الواكةل التابعة للأمم املتحدة  .لعامة العامليةا الس ياساتقضااي الابتاكر و امللكية الفكرية وبني 
ىل تيسي احلوار ادلويل  هنا تسعى اإ الابتاكر ني قامس املشرتك ببشأأن الاملتخصصة يف جمال امللكية الفكرية، فاإ

، بل ايف حد ذاهت غايةً  تليسالإقرار بأأن امللكية الفكرية ، مع وامللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية
 الاقتصادية والتمنوية.ووس يةل لتحقيق الأهداف الاجامتعية 

ىل أ شي و  واكةل الإدلء برأأهيا بوصفها ددة يف جمال امللكية الفكرية، و احملالويبو ينبغي أأن تس متر يف تطوير خرباهتا أأن اإ
الصحة مثلها يف ذكل مثل منظمة ة الفكرية، جال امللكيوتتعلق وليهتا الرئيس ية مبمتخصصة اتبعة للأمم املتحدة 

الأمم  اليت تتحدث يف الزراعة بلسانالأمم املتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة  بلسان الصحة اليت تتحدث يفالعاملية 
 واكلت الأمم املتحدة الأخرى من املشاركة يف جمال امللكية الفكرية. مينعهذا ل و املتحدة. 

لهيا ادلول  خبصوصتوصيات ضع م التقرير بقدِّ يُ و  .2 اخلطة الاسرتاتيجية املتوسطة الأجل، والتفاقات اليت توصلت اإ
عام يف امجلعيات العامة  يفو، املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية التنس يق بني جلنة الربانمج واملزيانية واللجنةبشأأن الأعضاء 
2011. 
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ن و  - لهيا يف اللجنةاليت  تفاقاتالاإ وامجلعيات  الربانمج واملزيانية،جلنة و ، عنية ابلتمنية وامللكية الفكريةامل  مت التوصل اإ
حأأو فهيا عاد النظر يُ ي أأل العامة، مبا يف ذكل التنس يق بني هذه الهيئات، ينبغ ملزيد من املناقشات. من جديد  تُطر 

اتفاقاهتا ينبغي أأل يُعاد طرح ، و تنيمتأأني  التفاق بعد دراسة ومناقشةاإىل وصل ادلول الأعضاء تت في تكل الهيئات، ف
 ُ  رمبا تأأيت بنتاجئ عكس ية.اليت بعناية ملزيد من املناقشات صاغة امل

حمتوى معني فتنص مثاًل عىل ) مس توى التفاصيلوجهيية للغاية عىل التمن التوصيات  يقدم التقرير عدداً و  .3
 .ما نشاطب م الس تبياانت(، واليت تعكس وّجة نظر واحدة فقط فامي يتعلق بكيفية القيال

ن و  - رم املنظمة من املرونة حت ايف بعض احلالت، لأهن والتفصيل يف التوصيات ليست مفيدةً التحديد درجة اإ
ظروف دامئة تناقضة يف كثي من الأحيان، يف امل تلفة، بني املصاحل والأوليات اخمل لتحقيق التوازن  الالزمةادليناميكية 

هنا تغفل جوانب أأخرى، و موضوع ماللغاية يف بعض جوانب  دةً حدَّ توصيات مُ وحيامث تكون ال تطور. ال  تكون ، فاإ
 .يتعلق الأمر بقضااي حساسة س ياس ياً حيامن ، ل س امي ةوغي معلي ةالنتيجة غي واقعي

ىل يالء مزيد من الاهامتم لإ لإ  الويبو س بالً تس تكشف التقرير بأأن  يويصو  .4 علومات املالبدلان وتوفي سداء املشورة اإ
يويص التقرير بأأن متنح الويبو دعامً أأكرب احملمتةل. وعالوة عىل ذكل،  هاامللكية الفكرية، وأ اثر معاهدات و فاوضات لها بشأأن م

قلميية امللكية الفكرية  ترتيبات بشأأنالتفاوض  خبصوصللمشورة املوّجة حنو التمنية  فامي بني بدلان اجلنوب و الثنائية والإ
 والتعاون. ،واحلوار ،واملفاوضات ،هذه الرتتيبات تنفيذخبصوص و 

أأو  الثنايئ ىعىل املس تو اليت جُترى مللكية الفكرية اتدخل يف مفاوضات ي أأل ت ينبغ اأأهن يمتثل يفموقفًا  نظمةتتخذ امل و  -
قلمي ىل اتواصل املنظمة تقدمي املساعدة . ومع ذكل، يالإ  امللكية الفكريةتنفيذ اتفاقات ص فامي خيدلول الأعضاء اإ
قلميية. عىل سبيل املثال، الثنائي طار اتفاق  بشأأنالويبو املشورة لبدلان أأمرياك الوسطى أأسدت ة والإ لتجارة احلرة ااإ

التجارة ما أأبرماه من اتفاقات  بشأأنكولومبيا وبيو أأسدت املشورة لو  ،(CAFTAمع الولايت املتحدة الأمريكية )
ىل البدلان كام الولايت املتحدة الأمريكية والاحتاد الأورويب. مع  احلرة تنفيذ اتفاق يف تقدم الويبو املساعدة اإ

طار التفاق املربم بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية.  تريبس، يف اإ

م يويص التقرير بأأن و  .5 ىل ا اً الويبو منحتُقّدِ تاكليف موظفي قليل لت و ، ة اخلاصة هبذه ادلولنشطالأ دلول الأعضاء لتنفيذ اإ
 وطنية.لتكوين كفاءات و  ،الويبو

حدى ادلول دده حتمتويل خبي دويل من أأجل مع دلالويبو تقدمي عدد من أأنشطة التعاون الإمنايئ عىل ينطوي و  - اإ
ىل أأن ه شاريُ مؤسسة وطنية. ومع ذكل،  تُِعّدهاخدمات استشارية من أأجل متويل ، أأو الأعضاء ذه التوصية متثل اإ
ِّ تُ أأن  امن شأأهن ، لأناً زائف توفياً  جودة من تنفيذ وتقيمي النتاجئ، و ال ل بشلك كبي من قدرة املنظمة عىل رصد قل

 للتقرير.أأساس يًا  مغزى أأيضاً تعترب اخلدمة، اليت 

قلميية و  هاوتنفيذالأنشطة  تقدميدور املاكتب الإقلميية يف يقترص أأن بالتقرير  يويصو  .6 قلميية  دونعىل الأنشطة الإ الإ
 خربة القطاعات املتخصصة.مع  تتناسب قضااياخلاصة ب

قلميية و مقصورًة عىل ااملاكتب الإقلميية جعل ميكن الاس مترار يف ل و - قلميية دون لأنشطة الإ تنطوي عىل اليت الإ
قلميية أأن عالوة عىل و . يف جمال امللكية الفكرية متعددة اجلوانبقضااي  لخربات اخلاصة لمس تودعات يه املاكتب الإ

 بلك بدل يف جمال امللكية الفكرية.

 .هذه املشورة وأأغراض قدهما الويبو لدلول الأعضاءتيقدم التقرير توصيات بشأأن حمتوى املشورة الترشيعية اليت و  .7
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ىل أأن املشورة الترشيعية املقدمة من الأمانة ينبغي دامئاً و  - اسرتاتيجيات هتدف اإىل عىل ل متأأن تش   يشي التقرير اإ
املشورة ورمغ أأن مثل املعارف التقليدية.  ملكية الفكريةوأأشاكل "بديةل" لل وفي انتفاع أأكرب مبواطن املرونة ت

 ، مبا يف ذكلاملنطبقةمعلومات عن اتساع قضااي امللكية الفكرية عىل  توي دامئاً حت الترشيعية املقدمة من الأمانة 
مع طلب من  ،يف معظم احلالت، تقرير ل يتفقال قرتحه اذلي ي التأأكيدفاإن املرونة يف نظام امللكية الفكرية،  مواطن

 اخلاصة للمشورة الترشيعية. اادلول الأعضاء واحتياجاهت

احتياجات مجموعة متنوعة من ، عند تقدمي املشورة الترشيعية، "يف اعتبارها الويبو تضعيقرتح التقرير أأن  وكذكل
طلبات بيد أأن و ". وحتديد أأولوايهتم الاسرتاتيجية ،ىل الصعيد الوطيناملس تخدمني وأأحصاب املصلحة احملمتلني ع

 س يايس بطابعالقضااي تتسم ، و عىل هذا النحو تُصاغ لالويبو من ادلول الأعضاء  اليت تتلقاها حلصول عىل املشورةا
 .غي جمدمناسب أأو للغاية جيعل تناول الويبو لها أأمرًا غي شديد وحميل 

ىل أأن أأنشطة الويبو ينبغي أأن شياليت ت من التوصيات  يقدم التقرير عدداً و  .8 وأأن تكون التمنية" )قامئة عىل كون "ت اإ
ىل أأن املنظمة "تويّل البدلان زمام الأمورل أأو "ُمعّزِزة  ،"ادلول الأعضاءقامئة عىل أأو "، "الطلبأأيضًا "قامئة عىل  (، ويشي اإ

 ".التمنية"التوجه حنو هنج لهنوض بل هتاه أأنشطوجِّ تُ أأن ينبغي 

نو  - ، هتاومزيانيالثنائية ادلول الأعضاء يف برانمج  اليت تضعهاالولية يف جمال التعاون الإمنايئ تتبع أأنشطة الويبو  اإ
ادلول الأعضاء. حس امب اتفقت عليه ربانمج واملزيانية، بوثيقة التقرير ال سرتشد مجيع التوصيات الواردة يف ت وينبغي أأن 
ىل أأن الأمانة يشي لتقرير ورمغ أأن ا ربانمج فاإن وثيقة ال، هاوتنفيذ حرية الترصف يف تفسي هذه الولية لهااإ
 وثيقة الثنائيةخيص فامي ، وأأحد هذه الأهداف، يف حتقيقهاترغب ادلول الأعضاء  واحضةً  اً أأهدافتقدم واملزيانية 
منو اقتصادي، لتحقيق  ية الفكريةمن اس تخدام امللك  قل منواً البدلان الأ متكني البدلان النامية و هو ، 2012/13

لتحقيق هذا الهدف،  الإمنايئ خصيصاً يف جمال التعاون أأنشطة الويبو مت وقد ُص الوطنية. ها التمنوية وحتقيق أأهداف 
 من خالل املساعدة عىل تنفيذ ما ييل:ل س امي 

 ،الوطنيةالتمنوية هداف الأ امللكية الفكرية تامتىش مع  وس ياسات وطنية يف جمال " اسرتاتيجيات1"

 ،ز الإبداع والابتاكرعزِّ تُ  للملكية الفكرية أأطر تنظمييةو " 2"

ًة حنو التمنية وحنو تقدمي اخلدمات،بنية حتتية فعاةل و " 3"  للملكية الفكرية تكون ُموّجَّ

 .مللكية الفكريةالانتفاع ابعىل الاس تفادة من اقتصاد املعرفة من خالل معززة قدرة و " 4"

، من أأجل نرشبأأن تُ تعزيز الشفافية، ل س امي الويبو عن طريق  لأنشطةبتحسني التوجه الإمنايئ يويص التقرير و  .9
الانهتاء قبل  مبديئيف شلك من الويبو املدعومة  هاوخطط  اوس ياساهت امللكية الفكريةمجيع اسرتاتيجيات  املراجعة اخلارجية،

 .مهنا

ن نرش و  - ن ، املعنية دون غيهاعضو الدلوةل حتدده ا أأمر  ادلاخلية  احلكومة اتالس ياسواثئق الصيغة املبدئية لاإ واإ
 .مراجعهتا عند الطلبو هذه الواثئق نرش  سيي الويبو مس تعدة لت اكنت 

ىل أأنو  .10 يف حتديد  دوراً تؤدي أأن  اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةهيئة خاصة يف ه ميكن ل يشي التقرير اإ
 .اواقرتاهح والأنشطة اتعواملرش 
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قلميية  متارسو  - ، يف اواقرتاهح والأنشطة املوّجة حنو التمنيةاملرشوعات وتنس يق يف بدء  ما يلزم من رقابةاملاكتب الإ
تقرتح تس تطيع ادلول الأعضاء من خاللها أأن  أأن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية توفر الهيئة اليتحني 

 .الأمانةتنفذها  أأو توافق عىل اعامتدها ليكوأأنشطته تمنية جدول أأعامل ال مرشوعات 

توس يع نطاق ب املنظمة تقوم أأن يقرتح التقرير نشطة الويبو للتعاون الإمنايئ، و أأ  وقعىل تشي اإ التقرير توصيات يقدم و  .11
 .هوتنفيذ لتعاون الإمنايئل تخطيط ال يف  متعاون معهن ت ياذل نيحل غي احلكومياأأحصاب املص

املنظامت غي  امع مجيع املنظامت اخلارجية، مبا فهي هااسرتاتيجيات تواصل تقومي توس يع و تعمل عىل الويبو  أأنيف حني و -
من أأجل ضامن حياد املنظامت غي احلكومية، وذكل المتحيص ادلقيق ومن احلذر ل بد من تويخ احلكومية، 

منايئ عىل  الرتكزي عىل توفي نشاط تعاوين نصبب أأن ي اذلاتية، حيث جي اصلحهتمللتجنب العمل مع كياانت تعمل  اإ
 ية.و التمن هاأأساس احتياجات ادلول الأعضاء وأأهداف 

 من التوصيات املتعلقة بدور ماكتب الويبو اخلارجية، يف س ياق التنس يق ادلاخيل/ اخلاريج. اً التقرير عدديقدم و  .12

ع ل بد و - يقوم  والأدوار املتنوعة اليتذات الصةل دور ماكتب الويبو اخلارجية مع مراعاة القضااي الس ياس ية أأن يُراج 
ىل ينبغي و هبا لك مكتب خاريج.  مانة أأن جُتري  ينبغيمسائل عىل أأهنا تقرير ال اخملاوف اليت حددها أأن يُنظر اإ للأ

معلية تشاور مع ادلول  املدير العام حالياً جُيري يف هذا الس ياق، ومن املشاورات مع ادلول الأعضاء.  اً مزيد بشأأهنا
 الأعضاء بشأأن مسأأةل ماكتب الويبو اخلارجية.

قلميية واملاكتب اخلارجية يناقش ال و  .13 ولكن هذه املناقشة . اً واحد اً دوحَّ مُ  اً ترتيبابعتبارها تقرير العالقة بني املاكتب الإ
 يف أأنشطة التعاون الإمنايئ.مشاركة ودرجة  اً فريد اً هنجلك مكتب خاريج ل، لأن دقيقةً  ليست

نه لوجستي ّجة اتصالس نغافورة ليس جمرد يف عىل سبيل املثال، مكتب الويبو و  - عدد كبي من أأنشطة يقوم بة، بل اإ
رسال زمالء من املقر  غيناليت تُ  املوضوعيةالعمل  ىل اإ ىل املنطقة، مما يعين الرئييس عن احلاجة اإ وفورات حتقيق اإ
متوازن، حنو  عىل معاهدات الويبو نرش ي س نغافورة يف مكتب الويبو أأن  التاكليف. ومن هذه الأنشطةيف كبية 
دارة أأصول امللكية الفكرية وش باكهت وسعويوالابتاكر،  امللكية الفكريةز أأنشطة دمع عزِّ ويُ  دمات التحكمي روج خلوي ،ااإ

نشاء وتعزيز ي(، و aRDiمن أأجل التمنية والابتاكر ) برانمج النفاذ اإىل البحوثوالوساطة، ويدمع  عمل عىل اإ
دارة جامعية يف منطقة أ س يا.  منظامت اإ

بأأن عىل وجه التحديد يويص وواكلت التمنية، و  الأخرى لأمم املتحدةاتحسني التعاون مع منظامت ب تقرير ال  ويصيو  .14
 .تحدة للمساعدة الإمنائية القطريةالأمم امل معل أأطر من خالل أأنشطة الويبو للتعاون الإمنايئ جُترى 

ىل ربط أأنشطهتا أأن تسعى ا ينبغيو  -  طر ليست هميأأةً لكن هذه الأ معل الأمم املتحدة للمساعدة الإمنائية، و بأأطر لويبو اإ
 اس تكشاف كيفية حتقيق هذا الهدف.أأن تواصل . وينبغي للويبو يف الوقت احلارض ملثل هذه اجلهودجيدًا 

دارة املوارد البرشية،  ويصيو  .15 اخلرباء والاستشاريني اخلارجيني من خالل يكون التعاقد مع أأن بالتقرير، يف س ياق اإ
 .عامةعطاءات 

املساعدة التقنية، لأن هذه  اتعومرش يف لتعيني خرباء استشاريني عطاءات عامة  جراءاإ ن س تحس  من املُ يس ل و  -
شاريني خارجيني ابلطريقة الأكرث فعالية واس تجابة، توظيف است يف نتقص من مرونة املنظمة سوف ت الرشوط 

جراءً سوف تو  دارايً  فرض اإ  لن يكون هل ما يربره يف مجيع الظروف. ُمعرِقالً  اإ
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ىل أأن قاعدة بياانت مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية ينبغي يشي و  .16 قاعدة بياانت بط رب  أأن تُ التقرير اإ
 التقنية.لمساعدة ل الويبو 

قاعدة بياانت املساعدة التقنية مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية تُرب ط بقاعدة بياانت رمغ أأن و  -
املتطلبات فقاعديت البياانت. برجميات فائدة يف دمج ل توجد من أأي مرشوع، فور الانهتاء عىل مس توى البياانت 

 أأغراض خمتلفة.لك مهنام لمس تقةل، و البياانت قاعديت لالتقنية 

الويبو التقنية فامي خيص القضااي املتعلقة برتيبس، مبا يف ذكل  اتمساعدمجيع  رفع تقارير بشأأنبالتقرير  ويصيو  .17
ىل منظمة التجارة العامليةاب املتعلقة علوماتامل دخالها يف  ملزيانية، اإ قاعدة البياانت العاملية اخلاصة ابملساعدة التقنية من أأجل اإ

 .املتعلقة ابلتجارة

ىلتقدم ابنتظام رمغ أأن الويبو و  - من أأجل ملساعدة التقنية اخلاصة ابمنظمة التجارة العاملية معلومات عن أأنشطهتا  اإ
دخالها يف   حقرت  يُ  ، ملقاعدة البياانت العاملية اخلاصة ابملساعدة التقنية املتعلقة ابلتجارة التابعة ملنظمة التجارة العامليةاإ

ملزيانية املتعلقة ابعلومات حتذف امل ،يف هذا الس ياق، نظمة التجارة العاملية نفسهامف علومات املتعلقة ابملزيانية. املتقدمي 
 وسوء الفهم.شالك من امل  اً كثي  لأهنا رأأت أأن تكل املعلومات أأاثرت امن قاعدة البياانت اخلاصة هب

قرارها تبس يط بعض توصيات التقرير تبالغ يف و  .18 ىل أأو احللول املطلوب اإ برامج تبالغ يف تعممي تكل احللول عند الإشارة اإ
 لبنية التحتية.املتعلقة ابالويبو 

ىل تشي عىل سبيل املثال، و  - عىل أأهنا  يف جمال تكنولوجيا املعلوماتالاس تعانة مبصادر خارجية بعض التوصيات اإ
ل اإىل حتديد أأفضل  ىسعجند أأن من عادة الويبو أأن ت ، عىل النقيض من ذكلو . ُمث ىل، أأو قاعدة خيار ُمفضَّ
من منظور ، "(، لأن الاس تعانة مبصادر خارجية قد ل تكونالاس تعانة بأأفضل املصادر"الصناعة ) املامرسات يف
دارة اخملاطر فادًة  فعاليةً أأكرث  ،اإ الاس تعانة مبصادر قد تكون من الناحية الاسرتاتيجية، و من حيث التلكفة أأو أأكرث اإ

 أأفضل يف بعض الظروف. ديالً ب داخلية

ل فضِّ تُ من عادة الويبو أأهنا  يف حني أأنَّ وبرجميات مفتوحة املصدر.  ابس تخدامومن ق بيل ذكل، يويص التقرير  -
جراء يف حاةل معينة، بعد  ةنس تحس   مُ حيامن تُعترب  فتوحة املصدر الربجميات امل   .والعوائدلتاكليف ل حتليل اإ

الويبو،  اذلي تتبعه هنجالدمع تكنولوجيا املعلومات، يف حني أأن يف خدمات المركزية بتحقيق ال التقرير أأيضاً  يويصو  -
ىل اخلربة، هو أأن الالمركزية ليست دامئا الهنج الصحيح.  استناداً  وادلمع  ياملركز  امجلع بني التحمكأأفضل هنج هو و اإ

ِّم لل خرالإقلميي الالمركزي، والكهام   .ُممت

ل أأن . التجارية ملاكتب امللكية الفكرية حلول الأعاملذج واحد يناسب امجليع فامي خيص بمنو يويص التقرير و  - حلول اإ
دلول حمددة دلى ااحتياجات ليناسب هنج الويبو  تعديلول بد من خر، ل  ختتلف من مكتب  التجارية الأعامل

 الأعضاء يف هذا الصدد.

عامة/ خاصة وجود خدمات نظرًا للمخاطر لتفصييل  لتقيمي "الرباءاتبأأن ختضع قاعدة بياانت "ركن التقرير  يويصو  -
بياانت ال قواعد بيهنا وبني ختيار الضع لختل  "الرباءاتقاعدة بياانت "ركن يف حني أأن رباءات، يف اللبحث أأخرى ل 

أأن تُطور بوصفها أأحد  ينبغيا مت التفاق عىل أأهنقد اكن و هذه التوصية. تنفيذ ب ح نص  ل يُ ، ولعامة الناستاحة امل 
 الفجوة املعرفية. تقليصاملمتثل يف  لتعزيز هدفهاأأصول الويبو الاسرتاتيجية 
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وافقة ادلول الأعضاء، مب، ًا لعامة الناسلبدلان متاحاملقدمة ل مضمون املشورة الترشيعية يكون أأن بالتقرير  ويصيو  .19
 .نيحل الوطنيااخلرباء اخلارجيني وأأحصاب املص بلمن قِ لتسهيل املراجعة والنقاش 

ن و  - تكل املشورة ل  املُتلقونيتبادلها الويبو الترشيعية والس ياس ية يف قسم املشورة اليت يُعّدها املسودات والتعليقات اإ
 وذكل ،يرى املتلقون أأن من املناسب تبادلها معهماذلين  نيحل الوطنياالترشيعية والس ياس ية مع مجيع أأحصاب املص

ده دِّ حتُ مس توى الَّسية و ملصاحلهم اخلاصة.  وفقاً و هبم  اصةاخل نيوادلوليني الوطنيأأحصاب املصاحل  ةش بكداخل 
السلطة لع عىل الواثئق سوى لتضمن أأل يطّ جراءات اإ  نظمةُ ذلكل تتخذ امل . وهبا ملعاييها اخلاصة ادلول الأعضاء وفقاً 

 وافقة ادلول الأعضاء.مباملامرسة احلالية حتظى و ادلامئة يف جنيف.  هتاالطالبة وبعث

 

 [هناية املرفق والوثيقة]


