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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 15 :مارس 2018

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة احلادية والعشرون

جنيف ،من  14اإىل  18مايو 2018

ممارسات الويبو بشأن اختيار اخلرباء االستشاريني ألغراض املساعدة التقنية

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1وافقت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (جلنة التمنية) يف دورهتا الثامنة عرشة ،اليت عقدت يف الفرتة من 31
أأكتوبر اإىل  4نومفرب  ،2016عىل اقرتاح من ست نقاط طلب اإىل ا ألمانة مجةل أأمور مهنا "تقدمي وثيقة حتتوي عىل ممارسات
الويبو احلالية فامي يتعلق ابختيار الاستشاريني ألغراض املساعدة التقنية" .ويرد هذا الطلب يف الفقرة  4من امللقق ا ألول
مللخص رئيس ادلورة السابعة عرشة للجنة التمنية .وتس تجيب هذه الوثيقة للطلب املذكور أأعاله.

أأول .معلومات أأساس ية
 .2تعمل الويبو بتعاون وثيق مع احلكومات واملنظامت احلكومية ادلولية وغري احلكومية وغريها من أأحصاب املصلحة من
القطاعني العام واخلاص يف مجيع أأحناء العامل لتقدمي املساعدة التقنية بغية حتقيق فوائد امللكية الفكرية يف التمنية الاجامتعية
والاقتصادية والتكنولوجية والثقافية.
 .3وحددت توصيات أأجندة التمنية اليت اعمتدت عام  2007بعض املبادئ التوجيية لعمل الويبو يف جمال املساعدة
بناء عليه ،تقدّم أأنشطة املساعدة التقنية للويبو بطريقة موهجة حنو التمنية وقامئة عىل الطلب وففافة .ويه أأيضا
التقنية .و ً
مساعدة خمصصة للك بدل تراعي احتياجات و أأولوايت ادلول ا ألعضاء ومس توايت التمنية اخملتلفة .وحس امب ورد يف خطة
الويبو الاسرتاتيجية املتوسطة ا ألجل للفرتة  ،12021-2016تسرتفد أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية ابلدد
الاسرتاتيجي الثالث :تسديل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية .ويعمم هذا الدد بشلك أأفقي عرب مجيع برامج
املنظمة وقطاعاهتا.
 1خطة الويبو الاسرتاتيجية املتوسطة ا ألجل للفرتة ( 2021-2016الوثيقة  ،)WO/PBC/25/18ولالطالع عليا:
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=347458
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 .4ول تعمتد الويبو يف تقدمي املساعدة التقنية عىل مواردها البرشية وبرباهتا سحسب ،بل تس تعني أأيضا بعدد من اخلرباء
اخلارجيني ملساعدهتا يف تنفيذ أأنشطهتا ومشاريعدا تنفيذا فعال.
 .5وترد أأحاكم الإطار العام لالس تعانة ابخلرباء الاستشاريني اخلارجيني يف التعممي الإداري للويبو رمق  2013/45املعنون
"س ياسة الويبو بشأأن اخلدمات التعاقدية الفردية" (يشار اإليا فامي ييل ابمس س ياسة اخلدمات التعاقدية) ونظام الويبو املايل
ولحئته ،ول س امي يف الفصل اخلامس .2ويرد هذا الإطار ،مبا يف ذكل بعض املبادئ العامة وإاجراءات الاختيار ،يف القسم
الثاين من هذه الوثيقة.
 .6ونظر ًا لطابعدا اخلاص ،تطبق املنظمة ممارسات حبمك الواقع يف معلية اختيار الاستشاريني ألغراض املساعدة التقنية.
وقد مجعت هذه املامرسات يف القسم الثالث من هذه الوثيقة ،ويه تنطبق عىل الفئات التالية غري الشامةل للمساعدة التقنية
يف جمالت "1" :اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية وخطط التمنية؛ " "2والبنية التقتية الفنية والإدارية؛ " "3وتكوين
الكفاءات؛ " "4واملساعدة الترشيعية؛ " "5واملشاريع املرتبطة بأأجندة التمنية؛ " "6والرشااكت بني القطاعني العام واخلاص.

اثنيا .املامرسات العامة املط ّبقة يف اختيار املتعاقدين
املبادئ
 .7وفقا للامدة ( 11.5الفصل  ،5القسم جمي) من نظام الويبو املايل ولحئته والفقرة  7من القسم الثالث من س ياسة
اخلدمات التعاقدية ،ترد فامي ييل املبادئ العامة املط ّبقة عىل عقود بال املوظفني:
" "1اإجراءات اختيار تنافس ية وفعاةل3؛
" "2وتقدمي بدمات فعاةل للمنظمة؛
4
" "3و أأفضل قمية للنقد أ(أكّدهتا معلومات السوق جملموعة املدارات اخلاصة مبوارد بال املوظفني) ؛
" "4والزناهة والرسية والشفافية يف التنفيذ؛
" "5وبدمة مصلحة املنظمة عىل أأفضل وجه؛
" "6وممارسات التعيني احلصيفة.
الإجراءات الرمسية
 .8يتوىل مديرو الربامج مسؤولية اختيار الاستشاريني وفقا للفقرة  9من القسم الرابع من س ياسة اخلدمات التعاقدية
واملادة  9.5والقاعدة ( 4.105الفصل  ،5القسم ابء) من نظام الويبو املايل ولحئته .ويتبّعون اإجراءات الاختيار املنصوص
عليا يف القسم اخلامس ومرفق س ياسة اخلدمات التعاقدية .وتشدّد هذه ا إلجراءات عىل عنارص رئيس ية يه "1" :رضورة
احلصول عىل موافقة يف خطة العمل للنشاط اذلي يتطلب التعاقد مع موارد بال املوظفني؛ " "2والالزتام ابإدراج
ضم ّ
املزيات املتوقعة املعقوةل (ا ألهدا والغاايت واخملرجات امللموسة والقابةل للقياس ملدام
الاختصاصات التفصيلية اليت ت ّ
العمل ومواعيد تسلمي ُمحدَّدة ومؤرشات ا ألداء لتقيمي النتاجئ)؛ " "3وواجب الالزتام ابلإجراءات الرمسية احملددة التالية فامي
يتعلق اب ألتعاب:

 2ميكن الاطالع عىل النظام املايل ولحئته عىل الرابطhttp://www.wipo.int/export/sites/www/about- :
wipo/ar/pdf/wipo_financial_regulations.pdf
 3تنص املادة  ،11.5والقاعدة ( 14.105الفصل  ،5القسم جمي) من نظام الويبو املايل ولحئته عىل هذا املبد أأ أأيضا.
 4القسم اخلامس ،الفقرة  14من س ياسة الويبو بشأأن اخلدمات التعاقدية الفردية.
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معلية الاختيار
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التعاقد املبارش

الق مية الس نوية ل ألتعاب
(ابلفرنك السويرسي)

الإجراءات الرمسية

لغاية 20000

" "1اس تعراض مكتيب لعقود الويبو احلالية لعمليات التعاقد املامثةل /أأو
دراسة اس تقصائية غري رمسية للسوق بشأأن معليات
التعاقد املامثةل؛
يدون نتاجئ مراجعته كتابيا يف ملف
" "2وعىل مدير الربانمج أأن ّ 6
اخلدمات التعاقدية الفردية .
" "1حتديد ثالثة مرحشني يطلب مهنم تقدمي عروض بشأأن
العمل املعين؛
" "2اإجراء مقابالت اختيارية؛
" "3اإدراج العروض املض ّمنة كجزء من ملف اخلدمات التعاقدية
الفردية مع بيان ا ألس باب.
7
" "1الإعالن يف منصة مناس بة أأو اس تخدام بدمة اختيار مناس بة ؛
" "2انتقاء عينة واسعة من املرحشني ومقارنة كفاءاهتم؛
" "3ونصح بشدة اإجراء مقابالت معدم؛
" "4وتنفيذ الفقوص املرجعية الإلزامية؛
املدونة ،وكذكل بيان
" "5وإاضافة مجيع مالحظات الفقوص املرجعية ّ
ا ألس باب ،اإىل السجل الشخيص كجزء من ملف اخلدمات
التعاقدية الفردية.
 الإعالن الرمسي عىل موقع أأو جمةل أأو وس يط مماثل
 التقيمي الإلزايم للمرحشني
 مقابالت اإجبارية للمرحشني اخملتارين
 التققق من ثالثة مراجع وإارفاقدا مع بيان ا ألس باب اإىل السجل
الشخيص كجزء من ملف اخلدمات التعاقدية الفردية

طلب العروض

من  20000اإىل 50000

ا ألعالن
الاس تجابة

من  50000اإىل 100000

التقيمي

اإعالن عىل املس توى
العاملي

أأكرث من 100000

اجلنسني
 .9تتبع ا ألمانة يف اختيار الاستشاريني أأحاكم التعممي الإداري عن س ياسة الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني (التعممي
الإداري رمق  )47/2014من أأجل ضامن املساواة بني اجلنسني ومتكني املر أأة يف اإطار ولية الويبو ومعال ابلزتام ا أل م املتحدة.8

 .5القسم السادس ،الفقرة  (16أأ) ومرفق س ياسة الويبو بشأأن اخلدمات التعاقدية الفردية.
 .6القسم الثاين ،الفقرة (6ح) من س ياسة الويبو بشأأن اخلدمات التعاقدية الفردية" :امللف :يقصد مبصطلح "امللف" مجموعة الواثئق وا ألدةل املطلوبة املرفقة بطلب
الاس تعانة مبوارد بال املوظفني .ويشمل ذكل (عىل سبيل املثال ل احلرص) السري اذلاتية أأو العروض أأو معلومات السوق أأو املذكرات أأو تقارير التقيمي أأو
رسائل الربيد الإلكرتوين ذات الصةل".
أ
أ
أ
 .7املرفق ،الفقرة  3من س ياسة الويبو بشأن اخلدمات التعاقدية الفردية )...(" :ابلنس بة للخدمات عالية التخصص مثل ادلراسات الاكدميية أو العلمية اليت ل
ميكن الإعالن عهنا ،جيري مدير الربانمج مسحا واسعا للسوق ،حسب الإماكن ،لضامن أأن يكون السعر اذلي تدفعه الويبو مقابل هذا العمل مضن
املعدل الطبيعي".
 8ميكن الاطالع عىل التعممي الإداري رمق  47/2014خبصوص س ياسة الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني ،عىل الرابط:
http://www.wipo.int/export/sites/www/women-and-ip/docs/en/wipo_policy_gender_equality_en.pdf
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اثلثا .ممارسات خمصصة لختيار اخلرباء الاستشاريني ألغراض املساعدة التقنية
 .10نظرا للطبائع اخملتلفة لفئات املساعدة التقنية املذكورة يف قسم املعلومات ا ألساس ية أأعاله ،تتبع املنظمة هنج "حسب
الطلب" لتلبية احتياجات لك نشاط معني تنفذه .وتربز اخلطوات التالية بعض املامرسات الشائعة للويبو يف توظيف
مستشاري املساعدة التقنية:
أألف .تقيمي الاحتياجات
 .11ا ّإن معلية حتديد احلاجة لتعيني مستشار باريج ألنشطة املساعدة التقنية يه نقطة البداية يف اإجراء الاختيار .ويف
هذه اخلطوة ،تراعى املعايري التالية وتق ّمي بشلك مالمئ:
" "1عدم توافر اخلربة التقنية الالزمة يف الويبو أأو متتع املستشار اخلاريج بقمية مضافة كبرية مقارنة
ابملوظفني ادلابليني؛
" "2واحلاجة اإىل اس تكامل معار وبربات الفريق ادلابيل امللكف ابلنشاط؛
" "3واملعار احمللية احملددة املطلوبة من قبل مقدم الطلب؛
" "4واحلاجة اإىل همارات لغوية حمددة ل يتقهنا املوظفون ادلابليون؛
" "5والقيود الزمنية لتقدمي املساعدة من منظور عبء معل الشعبة/القسم؛
" "6واعتبارات الكفاءة من حيث التلكفة؛
" "7واحلاجة اإىل تقياميت مس تقةل (مثل مشاريع أأجندة التمنية).
ابء .اإعداد لحئة الاختصاصات
 .12مبجرد إاقرار رضورة الاس تعانة خببري استشاري باريج ألغراض املساعدة التقنية ،يقوم مدير الربانمج املعين ابإعداد
لحئة الاختصاصات .وحتدد الاختصاصات غرض النشاط وبنيته ،وتصاغ مع مراعاة املعايري احملددة أأثناء تقيمي الاحتياجات،
كام هو موحض أأعاله .ومعوما ،تدرج يف الاختصاصات العنارص التالية اليت تشمل العنارص املنبثقة عن الإجراءات الرمسية
املذكورة أأعاله:
( أأ) نطاق العمل؛
(ب) وا ألهدا املتوباة لالستشارة؛
(ج) واملدام والواجبات احملددة اليت يتعني عىل الاستشاري تنفيذها حتقيقا لتكل ا ألهدا ؛
(د) والنتاجئ املتوقعة (اخملرجات)؛
(هـ) وا ألثر املتوقع للعمل املنفّذ؛
(و) واجلدول الزمين واملدة؛
(ز) واملزيانية اخملصصة للمدمة؛
(ح) واملؤهالت ا ألساس ية واملس تق ّبة للخبري ،مبا يف ذكل التجارب السابقة يف امليدان املالمئ عىل املس تويني
الوطين وادلويل واملعر احملل ّية واملدارات اللغوية املشار اإليا أأعاله
(ط) واخلربة احملددة الالزمة لختصاص معني (اإن اقتىض ا ألمر)؛
(ي) وجتربة اخلبري الاستشاري يف همام مماثةل؛
(ك) وماكن املدمة؛
(ل) وعدد البعثات امليدانية (اإن وجدت)؛
(م) واملتطلبات اخلاصة ملقدم الطلب؛
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(ن) واخلصوصيات املتعلقة ابجلودة والإبالغ والرصد؛
(س) وخصوصيات تتعلق ابس تعراضات النظراء.
جمي .حتديد ّ
املرحشني
 .13ا ّإن املصدر الرئييس لتحديد املرحشني احملمتلني هو قامئة اخلرباء الاستشاريني املتاحة عىل املوقع:
 ،http://www.wipo.int/roc/en/index.jspاذلي أأنشئ مبوجب التوصية  6ألجندة التمنية .وتدمج القامئة املعلومات
والبياانت املتعلقة ابخلرباء الاستشاريني أأو اخلرباء املعينني من قبل املنظمة للقيام بأأنشطة مساعدة فنية حمددة .ومن مصادر
حتديد املرحشني احملمتلني ،أأيضا ،ما ييل "1" :توصيات يعرب عهنا مقدم الطلب؛ " "2وف بكة الاستشاريني اذلين معلوا مع
الشعبة أأو القطاع أأو قطاعات الويبو ا ألخرى؛ " "3واقرتاحات الاستشاريني السابقني؛ " "4والبقث بني اخلرباء
املتخصصني من ا ألوساط الأاكدميية؛ " "5وتوصيات واكلت ا أل م املتحدة املتخصصة ا ألخرى .وتسديال لدذه العملية ،حيتفظ
عدد من ا ألقسام بالحئة غري رمسية من الاستشاريني رفيعي املس توى .وتسعى الويبو يف ممارساهتا اإىل اس تقبال مرحشني
وطنيني لتقدمي املساعدة التقنية يف بدل معني .فاإن مل يس تو أأي مرحش وطين مجيع املتطلبات ،فاإهنا تسعى اإىل البقث عن
مرحشني عىل املس توى ا إلقلميي ،فاإن مل جتد مفن البدلان النامية.
امليرسة ،ونظرا حملدودية عدد املدربني اخلرباء
 .14وفامي خيص أأنشطة املساعدة التقنية اليت ستنفذ يف س ياق احتاد الكتب ّ
يف اإنتاج هذه الكتب ،قامت أأمانة الاحتاد وقسم املشرتايت يف الويبو إابجراء معلية رشاء دولية عام  2017لتحديد الرشاكت
امليرسة .وسرتاعى بلك اهامتم توصيات اخلرباء بشأأن
القادرة عىل توفري التدريب واملساعدة التقنية الالزمني يف اإنتاج الكتب ّ
معايري تيسري الكتب.
دال .معلية الاختيار
 .15اإضافة اإىل الإجراءات الرمسية املوحضة أأعاله ،تتلف خطوات حتديد الاستشاريني تبع ًا لحتياجات الويبو
واملتطلبات احملددة ملقدم الطلب .وقد تشمل "1" :تبادل وهجات النظر مع املرحش (املرحشني) احملدد بشأأن أأهدا
الاستشارات ونطاقدا؛ " "2وتقيمي القدرة التقنية للمرحش وتوافره وموافقته عىل اختصاصاته؛ " "3وتقيمي نزاهة املرحش واتزان
أرائه بشأأن املوضوع؛ " "4والتشاور مع املس تفيدين.
 .16وإاىل جانب تقيمي الامتثال للنظام ادلابيل ،تراعى العنارص التالية يف الاختيار الهنا  ( ::أأ) التوازن اجلنساين
واجلغرايف؛ (ب) وقدرة املرحش عىل فدم احلساس ية اجلغرافية الس ياس ية للس ياق اذلي ستنفذ فيه الاستشارة؛ (ج) وقدرة
املرحش عىل اإقامة الروابط وحشد أأوجه التأزر الإجيابية يف س ياق التنفيذ؛ (د) وقدرة املرحش عىل املوازنة بني مصاحل خمتلف
أأحصاب املصلحة؛ (هـ) واملدارات الرتبوية للمرحش (حسب الاقتضاء)؛ (و) ونتاجئ املدام السابقة اليت نفذها املرحش لصاحل
الويبو ،مبا يف ذكل اجلودة التقنية واملدة الزمنية للتنفيذ وطريقة التفاعل مع السلطات احمللية و أأحصاب املصلحة الخرين،
وغريها من العنارص .وعالوة عىل ذكل ،تنص التوصية  6ألجندة التمنية أأ ّن "عىل موظفي الويبو وبرباهئا الاستشاريني
العاملني يف جمال املساعدة التقنية الاس مترار يف الزتام احلياد والقابلية للمساءةل ابإيالء أأمهية باصة ملدونة أأبالق املدنة القامئة
وجتنب ما قد حيدث من تضارب يف املصاحل" .ويف هذا الس ياق ،مثلام ذكر أأعاله ،تسعى ا ألمانة العامة اإىل جتنب إارشاك
اخلرباء اذلين حيمتل أأن تكون هلم مصاحل همنية أأو ارتباطات سابقة ابلنشاط أأو ابملؤسسة اليت ينفذ فيا النشاط .ولكن يف
بعض احلالت ،قد يُطلب من الاستشاريني ،ألغراض املناقشات ،التعبري عن وهجات نظر مجموعات حمددة من
أأحصاب املصلحة.
9

 9حس امب ورد يف املامرسة العامة يف القسم الثاين أأعاله.
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 .17ويف ا ألنشطة املتعلقة بتوفري حلول ا ألعامل للماكتب الوطنية للملكية الفكرية ،تس تفيد الويبو من معار هجات
التصال العامةل يف ماكتب امللكية الفكرية وبرباهتا يف اس تخدام أأنظمة الويبو دلمع املاكتب املس تفيدة ا ألخرى يف منطقهتا.
وقد ثبتت الفعالية الشديدة لدذا الهنج من حيث النتاجئ والتاكليف .و أأحد أأس باب هذا النجاح هو أأن موظفي املاكتب ،بعد
تدريهبم ،مه أأفضل من يقدّ م املساعدة التقنية املتخصصة ملوظفي املاكتب الخرين بشأأن اس تخدام أأنظمة الويبو املصممة لتلبية
احتياجات ماكتهبم .وهو سيناريو يرحب فيه اللك ،ألن املكتب اذلي يوافق عىل اإعارة اخلبري سيس تفيد من منو معرفة اخلبري يف
اإدارة أأنظمة املاكتب.
هاء .اس تعراضات النظراء
 .18يف حال اكن النشاط معقدً ا جدا ،فس يجري برباء مؤهلون وموثوقون اس تعراضا للنشاط بغية ضامن جودته وتوا نزه
وموثوقيته .وقد تنفذ اس تعراضات النظراء يف مرحةل مبكرة و /أأو بعد الانهتاء من أأنشطة الاستشارة.
واو .الرصد والتقيمي
 .19ترصد النتاجئ اجلزئية احملددة يف اجلدول الزمين لالستشارات رصدا مس مترا ضامان جلودة النشاط اللكي .ويف نطاق
التقيمي اذلايت وتقيمي النشاط ،ي ُ ّقمي أأداء اخلرباء الاستشاريني اخلارجيني بشلك مهنجي .وقد جيري ذكل أأثناء املدمة وبعد
الانهتاء مهنا .ويف بعض احلالتُ ،جترى تقياميت مؤقتة لسرب التقدم احملرز يف النتاجئ الهنائية .والرضا عن جودة العمل هو
رشط مس بق لقبوهل .ويتّخذ قرار القبول ابلتشاور مع املس تفيدين .وكام ذكر أأعاله ،تويل الويبو اهامتم ًا باص ًا ألداء
الاستشاريني يف املدام السابقة .والتقيمي الإجيايب لعملدم هو عامل أأسايس إلرشاكدم يف املدام املقبةل.

 .20إا ّن جلنة الت منية مدعوة اإىل الإحاطة علام
ابملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة.
[هناية الوثيقة]

