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  مراجعة خارجية للمساعدة التقنية التي تقدمها الويبو يف جمال التعاون ألغراض التنمية

 من إعداد األمانة

1. 

تاجئتضمن ي بو لإلدارة القامئة عىل ا نرشوع تعزيز إطار الو لي ية م ية رصد بغ  ية وامعلدمع  شطة اإلمنا تقيميأل ئ ها ن
ية) .CDIP/4/8/Rev ثالويقة( تعاون ألغراض نشطة األ جمراجعة خار بو يف جمال ا ية اليت تقدهما الو لساعدة ا ي ن لتقمل

ية يةلتمنا تو يذا  ص  لل  .41 تنف

توى مرفق هذه الويق .2 ثو ية املذكورةاة عىل حي يك اكرولني ديري كتورة اليت أجرهتا ادل أعالهجملراجعة اخلار ، كببور
ثني با بار ا حأحد  ل ية يف ك تصادية العا ملبرانمج اإلدارة الا سفورد يف ق تحدة ابكجامعة أ ياغو رواك، ملململكة ا تور سا نتوادل  ك

تاذ وهو تصادلسـ أ سان يف قال تجارة لكية، يجامعة ا  .وبريب لامييف ل ا

نةإن  .3 ية الفكرية للجا ية وا ية اب مللك ا من لتن ملع
 إىل اإلحاطة علام مبضمون مرفق هذه مدعوة
 .ثالويقة

 ]ييل ذكل املرفق[
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ية تعاون ألغراض ا بو يف جمال ا ية اليت تقدهما الو ساعدة ا ية  منمراجعة خار ل ي ن لتللم لتق  ج

 

تقرير الهنايئ املقدم يف  سطس 31لا  2011غ أ

 أعدته
يك ديري اكرولني. د تحدةكببور سفورد، اململكة ا ية، جامعة أ تصادية العا ثني، برانمج اإلدارة الا با بار ا مل، أحد  ك مل ل قك  ح

 و
سان  تصاد، جامعة ا تاذ الا ياغو رواك، أ تور سا يادل سـ قك ية -نت تجارةلك   ، لامي، بريولا
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تاج ملخص يةسـتنالا يات الر تو سـات وا ص  ئيل

ية . 1  سـمعلومات أسا

ية نة ا نأقرت ا يف يف نومفرب ملعللج نعقدة  ية الفكرية يف دورهتا الرابعة ا ية وا ن اب مل جبمن مللك  من أجل تعزيز إطار عمرشو "2009لت
يمي  ية الرصد وا ية دمع  تاجئ  بو لإلدارة القامئة عىل ا لتقالو معل بغ ن يةنشطة لأللي ية 1"ئاإلمنا تو يذ ا تضمن  ص  ل  من جدول أعامل 41تنفي

ية، أي  بو احلا"لتمنا شطة الو يجرد أ يةن تعاون وا ية يف جمال ا ساعدة ا تقدمي ا منية  ل ن مل ل لتل  ".لتق

نرصا مركزاي يف  ية شلك  تعاون ألغراض ا بو يف جمال ا شطة الو شأن أ عوما انفكت املداوالت  ت من ل ي ن شات ادلائرة يف ملالتب قنا
ية يف عام نذ اقرتاح وضع جدول أعامل ا نظمة  منا لتمل ية، أبر2004.2 م ست املا نوات ا ض وعىل مدى ا ل شات حول لسـ نا قزت ا مل

ية ضامنجدول أعامل  ية أ مها ية وتركتوجه إمنايئ واحض  لتمن تعاون ألغراض ا بو يف جمال ا شطة الو منأل ل ي ية هازيلتن ئ عىل األولوايت اإلمنا
ية ياجات الو نوالا طت شفت 3.ح شرتكة  هذهككام  شات عن مصلحة  نا م ا ق بو يف خململ يتلف ادلول األعضاء وأحصاب املصلحة يف الو

يهتاضامن ها وشفا تلكفة وإدارهتا و يث ا شطة من  ية وكفاءة هذه األ تعاون ألغراض ا شطة ا ف وقع إمنايئ أل يق تنسـح ل ن من ل   4.لتن

ساعدة : "واكن الغرض من املراجعة كام ورد يف املواصفات املطلوبة شطة ا بو من أ نجزه الو توى اللكي ملا  يمي عىل ا ملإجراء  ن ي ت ملسـ تق
تعاون ألغرا ية يف جمال ا لا يةلتقن ها وكفاءهتا ووجاههتا لتمنض ا شطة وو ية تكل األ قعبت من فعا نث ل والغرض من املراجعة أيضا أن . للت

ية مدى كفاءهتا، علام بأن املراجعة  ية ألغراض ا ساعدة  بو من  يا ملا تقدمه الو يق ادلاخيل القامئة حا يات ا مننعرف من آ ن م ي ل سـ لتل تق لتن
ية يف يريات ر نظمة  هد ا يامن  سـنجز  تغ ئيمل ش ب تت تقومي س نحو اذلي طرحه املدير العام يف برانمج ا ها وتأدية خدماهتا عىل ا ل طريقة  ل معل

يجي  . "تالاسرتا

هدف الرييس للمراجعة خبصوص و ئا شود إذا من املراجعة، يف ": ما ييلورد يف املواصفات املطلوبة فقد ل هدف الرييس ا ًفا ملن ئ ل
توسط ية لألجل ا ملياق اخلطة الاسرتا يج يات جدول أعامل  2015-2010 تسـ يجي ومع مراعاة تو تقومي الاسرتا صوبرانمج ا ت ل

ية اليت ساعدة ا شطة ا سني أ يةل  بل ا ية، حتديد ا شأن ا بو  نالو مل ن تح سـ من ب لتقي ب لكفل تعاون لت بو يف جمال ا ل تقدهما الو ية، ي لتمنألغراض ا
سريا لرصد وقع  تاجئ  بو القامئة عىل ا تطوير إطار إدارة الو بل  يمبا فهيا من  ن ي ل تسـ ميهل ية و شطهتا عىل ا تقيأ من  . "لتن

ية تعاريف وا ملهنجا  ل

تعلقة مبا ييلتشمل ألغراض هذه املراجعة،  شطة ا يع األ ية  ساعدة ا شطة ا ملأ ن مج ن مل  :لتقن

ية  .1 نا بدلان ا ها يف ا ياساهتا و ية و ية الفكرية الو يات ا متطوير اسرتا خطط لمللك ل سـ ن طيج يمي (ت يات  تقمبا يف ذكل  معل
ياجات  ،)حتالا

                                                  

1.

بو    بو لإلدارة القامئة"، )2009(يالو يرشوع من أجل تعزيز إطار الو يمي م ية الرصد وا ية دمع  تاجئ  لتق عىل ا معل بغ ية لن شطة اإلمنا ئلأل يات(ن تو صا ، )"41 و38 و33 ل
يف، ية الفكرية،  ية وا ية اب نة ا نأعدته األمانة لدلورة الرابعة  من ن جللج مللك لت  .CDIP/4/8 Rev ث، الويقة نومفرب20 إىل 16من  ملع

بو  .2   ).2004(يالو
ية أيضا إىل .3 جسعى املراجعة اخلار شأن الرباءات ت تعاون  ثة للفريق العامل ملعاهدة ا ثا يمي اذلي أوصت به ادلورة ا سامهة يف ا ب ا ل ل ل  مكررا من 211انظر الفقرة (لتقمل

ية لفامل) .PCT/WG/3/14 Rev ةثالويق تعاون ألغراض ا شطة ا نظمي أ ية إىل  يق أهدافه الرا شأن الرباءات يف  تعاون  مندى جناح نظام معاهدة ا ل ن ت ب لتل م بدلان حتق لئدة ا
ية يف جمال الرباءات نا ما بة ونوقش . ل ييل عن طريق عقد عدد من الاجامتعات اخملصصة مع موظفي  نرص ا شعهذا ا تمك نا املللع ية مركزة يف مرا تعاهدة وضامن  جعتغط

تجارية(تللقضااي املربطة ابلرباءات أكرث من أية قضااي أخرى  لثل العالمات ا تحدث إىل بوسائل مهنا ) م بو اذلين يعملون عىلمجمولا قضااي  يعة أكرب من موظفي الو
يان املوجه. الرباءات ئةل اخلاصة ابلرباءات  إىل اسـتبوتضمن الا يدة عددا من األ سـبدلان ا ناومن بني ملسـتفل ست اليت  مقالزايرات القطرية ا إىل مهنا أربع  هبا توهجت ل

 .عاهدةاملبدلان أعضاء يف 
4.

  ).2007( مارشانت وماسانغو  
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توازن وضع األطرو .2 ية فكرية  نظام  ية اليت تروج  ية والو ية واإل ية العا ياسا ية وا ية وا رش م ا ملك ل ن مي مل ت سـ مي طيع قلل لتنظ عرب (لت
يةطرق مهنا إجراء األحباث  يد العاملي ابملوضوع ملعنا نع القرار واحلوار عىل ا ية  ية يف  نا بدلان ا لصعوتقدمي ادلمع إلرشاك ا ص معل ل  ،)مل

ية إدارية و .3 ية  شاء  نوإ ت طن حت ية الفكرية وأنظمة دابن ثة ومعارصةللملكية  تخدم تكون حد يمعة   ،للمسـ

ية .4 نا بدلان ا ية الفكرية يف ا تخديم نظام ا موإاتحة نظم دمع  لمللك ل  ،ملسـ

ية  .5 نا بدلان ا يات يف ا نولو نفاذ إىل املعارف وا تاكر واإلبداع وا يع الا مو ج لتك ل ل ب لشج  األحباث ذات الصةل مبا يف ذكل(ت
 ،)ابملوضوع

تدريب وت .6 يةلوا نا بدلان ا رشية يف ا مكوين الكفاءات ا ل ل  .لب

شار إىل  تقرير  يع فقرات ا يويف  ل ية"سمج تعاون ألغراض ا ية يف جمال ا ساعدة ا منا ل ن لتمل ية"بعبارة " لتق تعاون ألغراض ا شطة ا منأ ل  ".لتن

ه ئت  ية أ يار دا نة ا تارهتام  نظمة ا تقالن من خارج ا شاراين  بريان ا لوأعد املراجعة  ش خ نخ خ خلس ت جل مل سـ وتغطي فرتة . ذا الغرضمت
نوات من  ثالث  سـا بة لدلراسات القطرية األكرث معقا، غطت املراجعة فرتة أطول ال تقل عن ست . 2010 إىل 2008ل لنسـواب

ها شطة وو يمي مآل األ يال  قعنوات  نتق ه لسـ  .تس

بو وادلول األعضاء وأحصاب ا تاجئ قامئة عىل األدةل وحتديد تصورات موظفي الو يوركزت عىل تويد  ن يا مع . ملصلحةل متشـو
ية تا نارص ا ياانت واألدةل الوجهية ا ية مجع ا لمواصفات املراجعة، مشلت  ل لع ب  : لمعل

بو وتقاريرها الوجهية .1  ،يمراجعة واثئق الو

شطة  .2 ية بأ يع الربامج ا نوإجراء مقابالت مع موظفني من  ن يةاملعمج منتعاون ألغراض ا  ،لتل

نظمي تمشل(إعداد ست دراسات إفرادية قطرية و .3 نوعة ت  ية ومجموعة  ية الفكرية الو ية إىل ماكتب ا يدا تزايرات  ن من ط مللك م
ينياملصلحةمن أحصاب   ،)م احلكو

يف .4 ثات موجودة يف  شاورات مع  نوعقد  بع  ،جم

هامات من أحصاب املصلحة اآلخرين .5 يقات واإل سوطلب ا  ،لتعل

يات .6  .بومراجعة األد

تقرير  ليلك ا  ه

تة أجزاء تقرير من  سـتألف هذا ا ل ية وإاتحهتا، فضال فاجلزء األ. ي تعاون ألغراض ا شطة ا ية إلدارة أ بات ا منول يعرض الرت ل ن تمي لنظ لت تي
ها بعة يف توز ية ا يععن الاجتاهات الر ت ملسـ ميي اجلاري . ئي يري ا ية  نارص الر لتنظكام يصف ا تغ سـ لللع ناملربط هبذه األئي يف حني و. شطةت

ثاين أن  توجه العام يصف لاجلزء ا ثالث هتا، فإن اهووجنشطة األ لهذهلويقمي ا تعلقة بقضاايالمدخال إىل يقدم لاجلزء ا همل ا  .اقعو
تاجئ املقدمة يف  يح ورشح ا نوتو ض شطة يف إطار لك دعامة من اجلزأينلل ثالث، يصف اجلزء الرابع ويقمي ما نفذ من أ ثاين وا ن ا ل ل

ست  ية ا تعاون ألغراض ا شطة ا لدعامئ أ من ل ه) احملددة أعاله(لتن يث وجاههتا وتو هجمن  هاح ويصف اجلزء اخلامس ويقمي . قعا وو
تلكفة يث ا شطة وكفاءهتا من  لإدارة هذه األ تعاون . حن يق ادلاخيل واخلاريج يف جمال ا يصف ويقمي ا سادس  لوأما اجلزء ا سـ لتنل ف

ية تارة . لتمنألغراض ا يات  تو خموييل لك جزء ملخص  ص باببشأن القضاايل شت يف ذكل ا ل اليت نو  . ق
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ية ووجاههتا وفامي ييل حملة عامة عن تعاون ألغراض ا شطة ا شأن نقاط القوة والضعف يف توجه أ تقرير  ية  تاجئ الر من ا ل ن ب لل سـ لتن ي ئل
ها يف الفرتة  ها وإدارهتا وكفاءهتا و يقوو نظرقيدتنسـقع تقرير اليت نظرت فهيا أمانة ). 2010-2008( ل ا يات ا تو تاجئ تويفة  لوتيل ا ص ل ل لن
بو وادلول األعضاء وأحصاب املصلحة  نظمةيالو  . مليف ا

ية  .2 تاجات الر سـنظرة عامة عن الا يت ئسـ  ن

شطة ية أل باب بعرض موجز لالجتاهات الر نبدأ هذا ا سـ ل بوئيي يةلل ي الو تاجات وفقا للك . لتمنتعاون ألغراض ا سـتنمث يلخص الا
ية ويه ية الواردة يف مواصفات املراجعة اخلار يق األسا جموضوع من موضوعات ا سـتحق توجه وا: ل لوقع واإلدارة لالوجاهة وا

يق  . لتنسـوالكفاءة وا

شطة بناجتاهات أ ية ل وي الو منتعاون ألغراض ا  لتل

تعاون ألغراض  شطة ا يهتا ونفقاهتا أل يات حتديد مزيا بو من  برية فامي جيري داخل الو لوقف فريق املراجعة عىل أوجه قصور  ن معل ي نك
بهتام  هام ومرا يا ية و قا س ق هامولتمن شطة وحد هذا األمر من قدرة. يعتوز ن فريق املراجعة عىل تقدمي صورة شامةل الجتاهات تكوين أ

تقدم احملرز  يمي ا ية، أو  تعاون ألغراض ا لا من تقل شطة أو عىل مر الوقت لت يمي مفصل لوقع األ ية، أو إجراء  توجه حنو ا نيف ا من تقل لت
تلكفة يث ا يهتا من  لفعا  .حل

متكن أمانة ال بة للفرتة اليت مشلهتا املراجعة، مل  تواب سب لنسـ ية  تعاون ألغراض ا شطهتا يف جمال ا بو من إعداد موجز أل حبو من ل ن لتي
نطقة  بدل أو ا ملا نفقاتأو املوضوع ل ييل  يان  بة مع  يجة املر هدف أو ا للأو ا تفص ب تق ت يمي اآلاثر . لنل تظمة  ية  يات دا لتقوانعدمت  نم خل معل

شطة واإلبالغ عهنا نة من األ ئات  ناملرتبة عن  ي معت بو تق. ف تظمة عن الربامج إىل ادلول األعضاء يف إطار يوإذا اكنت الو مندم تقارير 
بريتقارير أداء الربانمج، فإن ذكل يمت عىل  شمويةكقدر  تجريد وا ل من ا ل ساعدة . ل شطة ا ياانت أل نظمة قاعدة  ملولنئ وضعت ا ن ب مل

يذ وتعرتيه أوجه قصور عديدة  ية عىل اإلنرتنت، يظل ذكل يف املرحةل األوية  تنفا للتق لل مفصةل أدانه حتت اجلزء اخلاص ترد (ن
 ).ابإلدارة

بة  ية و مية ا يث ا يفة من  ية زاد زايدة  نظمة عىل ا بو أن اإلنفاق العام  تاحة من أمانة الو تقديرات ا يد ا سـو لفعل من للم ي مل كنل لق ح طف لتتف
نظر يد ا بو عىل مدى الفرتة  ية الو لئوية من مزيا ي قن بو أ. م شطة الو ية من أ ثيد أن تقديرات حصة ا ي ن من ندت إىل لتب ستناء هذه الفرتة ا

ية تعاون ألغراض ا شطة ا ساب ما يدخل يف إطار أ ية غامضني  منتعريف و ل ن حل هم . لتمهنج فويف الواقع، انعدم يف هذه الفرتة أي 
ثل  نظمة ملصطلحات  يد ا تفق علهيا عىل  مشرتك أو تعاريف  ملم صع ية أو"م شطة ا ية أو تكوين الكفاءات أو أ ساعدة ا منا ن ن لتمل  لتق

شطة يةنأ تعاون ألغراض ا من ا بة ". لتل بو أجرهتا  ية يف الو تعاون ألغراض ا شطة ا يق داخيل أل ية تد شعوكام جاء أيضا يف  ي من ل ن لتمعل ق
يق ادلاخيل والرقابة  تد قا نة اإلداريةل تعاون 2011سـ  شطة ا ية اخملصصة أل ية ا ل، مفن غري املؤكد ما إذا اكنت حصة املزيا ن لفعل ن

تق ية أعىل من ا لألغراض ا تاحة أو أقل مهنالتمن  5.ملديرات ا

تعاون  شطة ا تاحة لألمانة لالضطالع بأ يد مجمل املوارد ا سمح  بو العاديني ال  ية الو تفاء بدراسة برانمج ومزيا لوالا ن مل سـ ي ي ن بتجك
ية متويل . لتمنألغراض ا لوإذا اكن املصدر الرييس  نظمهذه األئ تعلقة مبعاهدات ا تأيت من اخلدمات ا ملشطة هو ادلخل ا مل مل مير (ة ن

ية شطة ا ية العاديني إىل أ نه عرب الربانمج واملزيا منجزء  ن لتن متويل األخرى فإن ) م ية لمصادر ا نشمل املوارد من خارج املزيا مثل (ت
بدلان األخرى بدلان املاحنة وا شطة يف ا ية لأل تامئ ناديق الا لا ل ن ن يين ) سلص رشااكتواحلصول عىل لعوادلمع ا كام . لاملوارد عرب ا

                                                  

بو ا   5 يق ادلاخيل والرقابة اإلدراية)2011(يلو تد بة ا يق ادلاخيل  تد رشوع تقرير ا ق، ملخص معيل،  لق شع ل بو: لم ية، الو تعاون ألغراض ا شطة ا يمراجعة أ من ل : لتن
 .جنيف
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يةُخصصت أموال شأن ا بو  يذ جدول أعامل الو نظمة  ياطي ا من من ا ب ي مل لتت تنف توافرة، فإن فريق املراجعة 6.لح نادا إىل األدةل ا مل وا ست
ية  شطة ا بو أل ها الو ية اليت  منيقدر إجاميل املزيا ن ي لتن يون 284 مبا يفوق 2011-2010 إىل 2009-2008 منيف الفرتة ختصص مل 

تقرير يف اجل2.1.انظر اإلطار(يفرنك سورسي   ).لزء األول من هذا ا

شطة  ية العامة أل ية الفكرية من املزيا ية وا ية اب نة ا رشوعات ا يذ  ية املربطة  نوتزتايد حصة اعامتدات املزيا ن من ن للج ت مللكن لتنف ملع م تب
ية تعاون ألغراض ا منا متدا من . لتل رشوعا  رش  سعة  ية اخملصصة  معويصل مقدار املوارد املا م ع ت نة إىلمرشوعات لل  21,9 للجهذه ا
ييون فرنك سورسي  بلغ رمغ أن (مل تعلقة ابملوظفني كام ملا رشوعات ا يف هذه ا يع تاك بت  ملاإلجاميل قد يكون أعىل لو  ل ملمج ُحس

تقرير تجاوز7).لهو وراد يف اجلزء األول من هذا ا بري، فال  بلغ  ي ورمغ أنه  ك بو% 10 م ية الو يمن مزيا شطة  ن ية اخملصصة أل ناإلجام ل
تعاون ألغراض ا لا ية 2011-2010 إىل 2009-2008 من ويف الفرتة. تمنيةل تامئ ناديق الا ناكنت حصة ا ية % 13 سلص نمن املزيا

بو  شطة الو ية املقدرة أل ياإلجام ن ية ل رشوعات جدول (ئاإلمنا ية تفوق تكل اخملصصة  تامئ ناديق الا ية ألشطة ا ملأي أن املوارد املا ن لص ن سل
نة ا ية اليت وافقت علهيا ا ملأعامل ا للج ية الفكريةلتمن ية وا مللكية اب من لتن ية ). ع تامئ نواكنت األموال الا بعض خارجس بة  ية اب ل املزيا سـ لنن

شطهتا  بو وأ نبرامج الو ساوي تكل املرصودة من مصدراي يةي همام للموارد  هاناملزيا نظمة أو يفو ق العادية  يد . للم قوهمام يكن، ففي الفرتة 
بلغ عن أي من  نظر، مل  يُا ية  خارج املزياملواردل توازي مع ويقة الربانمج واملزيا ية بطريقة شامةل اب تامئ ناديق الا ية املربطة اب نا ث ل ن لص ت سن

ية يف  تامئ ناديق الا شطة املموةل من ا سامهة األ ية  تظمة إىل ادلول األعضاء عن  نأو كجزء مهنا، ومل تقدم أية تقارير  لص ن م سن كيف م
بة يف جمال ا ها املر تا نظمة أو  ليق أهداف ا ن تقمل جئ يةحتق ية خارج . لتمنتعاون ألغراض ا شد موارد إضا هود جارية  فورمغ أن ا حلجل

يل الواكالت  متةل من  نظمة أو يف ادلول األعضاء من هجات ماحنة أخرى  ساهامت يف ا سعي إىل احلصول عىل  ية وا باملزيا مل م ل قن حم
ية أو  نا ية ا ئاإلمنا ث هات لئ هوجلا  . د مل تؤت بعد مثارهاجلاخلريية، فقد خلص فريق املراجعة إىل أن هذه ا

نظمة توايت ا يع  نفذ عىل  ية  تعاون ألغراض ا شطة ا هم أن أ ملومن ا سـ مج ت من ل من ُ لت ها، . مل بعة  بو ا مجيعوالواقع أن قطاعات الو سـ لي
يذها أو تضطلع  ية أو  تعاون ألغراض ا شطة ا بعض أ يط  بارشة يف ا نخرط  ية،  نفابإلضافة إىل القطاع املعين اب تم من ل ن ل تخط ت تمن لت لل

بارش عرب تقدمي ادلمعبدور  شارك يف جوانب من . مغري  رشين  سعة وا بو ا نحو ذاته، جفل برامج الو توعىل ا ت ي لعل . نشطةهذه األل
تعاون ألغراض  شطة ا يذ أ تخصصة يف  بو ا نايم دور قطاعات الو ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا شطة ا لويربط منو أ ن مل ي من ن للج ن نفت ت تمللك ب لت ملع

ية نفق عىل وقد وجد فريق املر. لتمنا ية  تعاون ألغراض ا شطة ا بو العادية املرصودة أل ية الو يب األكرب من مزيا تاجعة أن ا من ل ن ي لتن لنص
شطة الربانمج  ثال (9نأ يل ا ية عىل  ملمعل املاكتب اإل سبمي ية فإن حصة إجاميل ). قل تامئ ناديق الا نا الاعامتدات من ا نوإذا أ سلص ضف

ية تكون أع تاحة للماكتب اإل مياملوارد ا تعاون ألغراض أكرب لوهذه املاكتب أيضا عدد . ىلقلمل شطة ا لمن الوظائف املكرسة أل ن
ية ها . لتمنا شطة برا تضمن أيضا أ نطقة  سب ا نفقات  ييل إجاميل  يان  يع إعداد  بو ال  جموكام ذكر آنفا، فأمانة الو ن ي مل ح لل تفص ب تط تسـي

ميي يد اإل رشين األخرى عىل ا قلالامثية وا لصع  .لعن

تعاون ألغراض ا منا نظمةلتل هده ا يري اذلي  ملية يف خضم ا تشتغ  ل

يُأجنزت  يه عدد من ا نفذ  ية يف وقت  تغهذه املراجعة اخلار لت ف نظمةاتريج يجي . مل يف ا تقومي الاسرتا يذ برانمج ا تمفن أجل  ل تنف
تجاب تعزيز الا يص املوارد  ية و يات ادلا ميي وا ها ا ها و سـثال، تعمل األمانة عىل تقومي برا ل ختص خل لعمل لتنظ يلك جم بات هم  الزابئنلطلة 

ية ية أكرب عن أداهئا والعمل بطريقة أخال سؤو مية أعىل لقاء املال وحتمل  قوأحصاب املصلحة وتوفري  ل م  املراجعة كذكل يف ىرُوجت. ق
ميه ية و يذ جدول أعامل ا بو  تعمخضم هجود الو من لتي ية. لتنف تعاون ألغراض ا شطة ا ثري من أ يه، فإن ا منوناء  ل ن عل لتب قيد  يه لك

تعر يةسـالا شطهتا يف جمال . يباض أو يف مرحةل جتر تجاوز أ ياته  ية وتو نويالحظ فريق املراجعة أن هدف جدول أعامل ا ت ص لتمن
شطهتا اكفة وإرساء نظام عاملي  يد أ نظمة عىل  يري أوسع نطاقا يف ثقافة معل ا ية وتركز عىل إحداث  تعاون ألغراض ا نا صع مل تغ من لتل

                                                  

بو العادية  6 ية الو يوأصل هذه األموال من مزيا ها إىل فرت. ن ية ال ميكن تر ية ادلا بات املا سب الرت يلومع ذكل،  حي خل ل ت ية، وذلا فقد وضعت يف حف تني املوا لة ا لسـن
بةل ية ا تخداهما يف الفرتة املا ية ال يا ناديق الا ملقا ل سـ ط ت  .حلص

شمل هذا   7 بلغيال  نعقدة يف مايو ملا ية الفكرية ا ية وا ية اب نة ا سابعة  متد يف ادلورة ا رشوع اإلضايف ا مل ا من ن للج ل مللكمل لت ملع   .2011ملع
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ية الفكرية للملكتوازن  سعى هذا. م ثل وضع القواعد واملعايري يوال  بو األخرى  شطة الو توجه اإلمنايئ أل شاف ا تقرير إىل ا م ا ي ن ل تك سـل
ية يات جدول أعامل ا منأو مواءمهتا مع تو ية . (لتص تقةل  ية الفكرية إىل إجراء مراجعة  ية وا ية اب نة ا لعملدعت ا سـ من ن مللج مللكملع لت

بو بهناية شطة الو يع أ ية عىل  يتعممي جدول أعامل ا ن مج تني لتمن  ).2013-2012لسـن فرتة ا

سب املوضوع. 3 تاجات  حالا نت  سـ

توجه  لا

ند إىل  تني اليت  ية لفرتة ا ية يف واثئق الربانمج واملزيا تعاون ألغراض ا شطهتا يف جمال ا توجه العام أل بو ا تحتدد الو تسن لسـ ن من ل ن ل لتي
يطا من وذلا، مفجموع. تعمتدها تكل األعضاءاليت مساهامت من ادلول األعضاء واألمانة و سد  شطة املوافق علهيا  خلة األ جت ن

نوعة لدلول األعضاء واألمانة ية . ملتاألولوايت ا سري والية الربانمج واملزيا ميكن لألمانة أن متارس سلطة تقديرية يف  نورمغ ذكل،  تف ف
يذها، و ها وإيالء األولويال سـامي تنفو نة وحتديد  شطة وخطط  ياغة موضوع أ تعلق األمر  شلكندما  ي ن بص ي يذهامعع ها من أجل  نفة  . تل

ية  تعاون ألغراض ا شطة ا منوتوصل فريق املراجعة إىل أن توجه أ ل ها(لتن يدة وقدرهتا ) قعوو ملسـتفرهني أيضا ابهامتم ادلول األعضاء ا
بو ها مع أمانة الو بعه من هنج إلدارة تعا ية والزتاهما وكذكل مبا  يعا يالا ملب ت تت شاورات بني األمانة وفرا. س سد أيضا ا ملو دى ادلول جت

شطة توجه الهنايئ لأل يذها ا شطة اخلاصة بلك بدل و ياغة األ ناء  ناألعضاء أ ل ن ص  . تنفث

بو  يا للو يوخلص فريق املراجعة إىل أن اإلدارة ا تعاون زادتلعل شطة ا ية يف أ يات جدول أعامل ا ل من تركزيها عىل إدماج تو ن من لتص
ية يف الفرتة من  يل . 2010 إىل 2008لتمنألغراض ا نذ سبوعىل  ثال،  مفا ية  2009-2008مل نسدت واثئق الربانمج واملزيا ج

ياته واألهداف  ية وتو ية الواردة فهيا تزايد الاهامتم جبدول أعامل ا تعاون ألغراض ا شطة ا صاألخرية وأ من من ل تن لت يل سعة ةتيجالاسرتا لت ا
تاجئاإلدارةوإطار  يد . لن القامئة عىل ا يفة عىل  يدة وبذلت هجود  صعووضعت خطط  كث ُ ج تعزيز توجه بعض ُ لالربامج واألفراد 

تعاون  شطة ا لأ يعة هذه اخلطط اإلمنايئن متدة يف  رش ا سعة  ية الفكرية ا ية وا ية اب نة ا رشوعات ا طل واكنت  ت من ن ملعللج ع لم مللك لت ملع
هود ية رمغ أن. جلوا بذل هجودا للحصول عىل متويل اكف جلدول أعامل ا منوخلص فريق املراجعة كذكل إىل أن األمانة   هذه لتت

ية هود مل تؤد بعد إىل احلصول عىل موارد خارج املزيا نا  .جل

تج يق توجه أكرب  الفريقسـتنوا يث  بة من  تاجئ املر نوااي وا بادئ وا بري املطروح هو الاتقال ابخلطط وا تحدي ا حتق أن ا ح تق نلك ل مل ن لل
ية من أقوال إىل أفعال تحدايت ويه. لتمنحنو ا  :لوحدد أربعة أنواع عىل األقل من ا

يد املؤسيس، مل تدمج أو بو، عىل ا لصعال، وجد فريق املراجعة أن الو ها ي يه الكفاية لألهداف معليف  هام واحضا وشامال مبا  فبعد  ف ُ
ية تعاون ألغراض ا شطة ا منالعامة أل ل ساعدة حتومل . لتن بارة ا يق  ملدد املعىن ادل لع ية"ق يات جدول " لتمناملوهجة حنو ا صكام جاء يف تو

ية نارص وا. لتمنأعامل ا يهل،  سريا إلجناز  عقرتح فريق املراجعة،  حتل نارص الواردة يف مواصفات هذه املراجعة تتعريف للتي لعشمل ا
يل  تقرير2.2انظر اإلطار (بتفصويعددها  هذه املو). ل من ا بو هو أن الووفقا  ساعدة اليت تقدهما الو هدف من ا يصفات فإن ا مل ل

بدلان األقل منو"تكفل  ية وا نا لبدلان ا ل يةًاملل ية والاجامت ثقا تصادية وا ية الا ية الفكرية ألغراض ا ع إماكية الاتفاع اب ل من ن فن ق ". لتمللك
ية  تعاون ألغراض ا شطة ا منوجاء يف مواصفات هذه املراجعة أيضا أن أ ل شاركة ] هتدف إىل"[لتن ية وتعزيز  هوة املعر ميق ا في ل تض

ي تأ بدلان األقل منوا يف جين الفوائد ا ية وا نا بدلان ا تا مل ل ل تصاد املعريفمل بة ". قة من الا تاجئ املر يل فريق املراجعة  هم أن  تقومن ا نمل للحتل
ية للفرتة  ناملفصةل يف ويقة الربانمج واملزيا هدفني2011-2010ث ها عالقة هبذين ا تاجئ  يا من هذه ا يةل  بة  شف أن  ل  ل نب قل سـ لك . نسن

يل أجنزه فريق املراجعة إىل أن أقل من  ية املقرتحة للفرتة %15حتلوعالوة عىل ذكل، توصل   2013-2012ن من إجاميل املزيا
شطة املربطة  تمرصود لأل هدفني ينذهبن توجه(ل ا تقرير املعين ابلوجاهة وا ثالث من هذا ا لانظر اجلزء ا ل  ). ل

ية الفكرية، و نظام ا تلفة  تصورات ا تاح عىل ا شاركة العامة والا تعاون وا مللكوخلص الفريق كذكل إىل أن ثقافة ا لنف خمل ل مل يه ثقافة ل
ها بعض املوظفني بذ هود اليت  توقف عىل ا بو، بل إهنا  ية مل ترخس بعد يف الو توجه حنو ا سني ا لرضورية  يجل ت ي من ل ُتح لت ترب . ل ثريعوا  لكا

نظام ادلويل  بو هو حامية ا تجوهبم فريق املراجعة أن ادلور الرييس للو لمن املوظفني اذلين ا ي ولنئ اكن هذا .  الفكريةللملكيةئسـ
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نظمة، فإهنا ادلور ب ية  هام الر يد من بني ا للملك تأ سـ ئيك يمل لسؤو ية الفكريةةم ية دامعة  سود فهيا من ثقافة مؤ للملك أيضا عام  سـ . سي
ية ادلامعة  ثقافة ا سطحوإن خلص فريق املراجعة إىل أن هذه ا بب اهامتم أكرب بقضااي للملكيةلل بحت أقل وقعا  بس الفكرية أ ص

تج أيض ية الفكرية، فقد ا نا ية تأويال سـتمللك ثري من املوظفني يؤولون جدول أعامل ا لتمنا أن ا وال بد لدلول األعضاء . ضيقالك
ية  شمل جدول أعامل ا يادي كامي  منواألمانة أن تقدما اإلرشاد وتضطلعا بدور  لتي ت وما يربط به من دعوات إىل حتول يف توجه -ق

ية  تعاون ألغراض ا شطة ا منأ ل ية ا "-لتن مللكيل الاتفاع اب ن يةتسه بغي. ويذهب إىل أبعد من ذكل" لتمنلفكرية ألغراض ا نظمة ينو للم 
يف ميكن  بني  كأن  يهنا للملكيةت يق ذكل، ولكن علهيا كذكل أن تضع نصب  بدلان عىل  ية وساعد ا ع الفكرية أن ختدم ا ل ت حتقمن لت

هدف العام  يجللا تعدد األطراف يكون أكرث فعا تداي  بو  ية، أي جعل الو لدول أعامل ا ن ي ممن م شات واحلوارات لت نا تضان ا قة يف ا مل ح
ياغة إطار أكرث  ساعدة أكرب لدلول عىل  ية، وتكون مصدرا  ية الفكرية وا تقاطع فهيا ا صاحلامسة وإجياد حلول للقضااي اليت  مل من لتت مللك

ميي والوطين يد العاملي واإل يذه والاتفاع به عىل ا قلتوازان و لصع ن بو ويف هذا الصدد، وجد فريق املراجعة أنه. تنف ي إذا اكنت الو
ية وأهنا  ساعدة اليت تقدهما حنو ا نات الرضورية عىل توجه ا منتدخل بعضا من ا لتمل تحرز تقدما، حباجة لتحسي لفقط إىل بعض الوقت 

تلفة  تاح عىل  هم والوعي والا يث ا تأصةل من  ية و شالك  تاج إىل معاجلة  ناك بعض اجملاالت اليت  خمفال تزال  يلك م حت نفه لف ح م ه
تصورات وح  . فز املوظفنيلا

ية تعاون ألغراض ا شطة ا توازن العام يف توجه أ يث ا يا، مفن  منواث ل ن ل لتن ية للفرتة،ح بني مقارنة الربانمج واملزيا ن   2009-2008 ت
ية للفرتة  شطة  2013-2012نابقرتاح الربانمج واملزيا بة أل ية اب شطة واعامتدات املزيا توجه العام لأل ناك حتوال يف ا نأن  سـ ن ن ل لنه

تعاون يةألغراض لا ية ألوجه ونظرا . لتمن ا يلكة ويقة الربانمج واملزيا نالقصور يف طريقة  ث انظر اجلزء األول من هذا ( هاميوتقده
تقرير توى الربامج ،)لا ية عىل  تعاون ألغراض ا شطة ا سـيب للموارد عىل أ توزيع ا متكن فريق املراجعة من حتديد ا سـ مل  من ل ن ن مل لت ل ي

شعب سط ممكومل يكن . لوالقطاعات وا بري ملقنا حتديد مصري ا يمي إن نلكا تحال بذكل  ية، وا تعاون ألغراض ا ية ا تق مزيا سـ من ل لتن
ها قضااي ية درجة األولوية اليت  سد بصورة اك توزيع  تحقاكن هذا ا تسـف جي ية/ل نظور ا شطة حمددة من  منأ لتن تحدي . م لوازداد هذا ا

بري من  يب  يص  بب  كحدة  نصختص ية للرباإلنفاقبس تضمن وصف9 انمجلتمن العام عىل ا ُ اذلي مل  ته يف واثئق الربانمج ي نشط أ
بة حمددة تاجئ مر سب املاكتب وفقا لقضااي أو أهداف أو  ية  يف أو ملخص العامتدات املزيا ية أي  تقواملزيا ن ح ن ن  . تصن

رسدية  يل فريق املراجعة لألجزاء ا شف  لو حتل ية للفرتة يف ك نويقيت الربانمج واملزيا  عن توجه 2011-2010والفرتة  2009-2008ث
ية الفكرية وتدريب  نظام ا هور  ية ا ية الفكرية وتو نات يف إدارة ا بو حنو إدخال  ساعدة اليت تقدهما الو مللكقوي  مجل مللك بي ع ي حتسللم

بو والانضامم  هم معاهدات الو ية الفكرية وتعزيز  تلف قضااي ا توى  ية الفكرية واعامتد رشيعات عىل  يرؤساء دوائر ا خم فسـ مللك ممللك ت
شطة يف جمال . إلهيا تخلص فريق املراجعة أن األ نوا يةسـ ها مللكا ية اخملصصة  ثافهتا واعامتدات املزيا ها و يث نطا ية من  نا ل ا ق نح ك ع لص

ية الواعدة  ية يه من أقوى اجملاالت اإلمنا ثقا ية وا ناعات اإلبدا شطة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة رمغ أن ا ئجتاوزت أ ل ع لص فن
بدلان ثري من ا بة  لاب للكسـ تلقى . لن يدية، فإهنا  ية واملعارف ا ياانت اجلغرا يل ا ناول قضااي من  شطة اليت  تورمغ كرثة األ تقل ب ب لن فل قت ت

شطة اجلارية . موارد أقل من غريها من القضااي نوع األ ثال أن  يل ا يدية، وجد فريق املراجعة عىل  نوفامي خيص املعارف ا ت مل سبتقل ل
ت يذها و تاحة  بريا ولكن املوارد ا ماكن  لتنف مل ية للفرتة . ابعهتا اكنت حمدودةك نوجاء يف ويقة الربانمج واملزيا  أن نطاق 2011-2010ث

ثاف شطة  ةكو تعاون نأ ية لا ية الفكرية بشأن لتمنألغراض ا توازن يف نظام ا ية، وإعادة ا ياسة العامة العا مللكقضااي ا ل مل من أجل لسـ
ية الفكرية واإبراز  بحث يف ا ية، وا مناألولوايت اإلمنا ل لتئ نفاذ إىل املعارف ال مللك يا وا نولو يص الفجوة املعرية عرب نقل ا لية، و جتقل تك لف

ية من ادلول األعضاء  نا بدلان ا ناسب درجة األولوية اليت تولهيا هلام ا شلك  مسدان بعد  لم ل ب ثال يف األولوايت اليت (ُجي مكام جاء 
ية اليت أجر تقصا ئأعربت عهنا ادلول األعضاء اليت شاركت يف ادلراسة الا يدةسـ بدلان ا شأن ا ملسـتفاها فريق املراجعة  ل  ). ب

ية  يل الفريق لويقيت الربانمج واملزيا شف كذكل  نو ث حتل بو ) 2011-2010والفرتة  2009-2008أي للفرتة (ك شطة الو يأن مجموعة أ ن
ية الفكرية أكرث مما يه نظام العاملي  تفادة أكرث من ا ية عىل الا نا بدلان ا ساعدة ا للملكيه أقوى يف  لم سـ ل ل ساعدهتا يف اجلانب م م يف 

سه  ية -نفاآلخر جلدول األعامل  نظام ا ية وأحصاب املصلحة فهيا  نا بدلان ا تعامل ا يف املرتبة عن ا تاك مللك أي خفض ا لم ل ل سـ ت ل ل
يل ما ييل. الفكرية يق األهداف من  ثال يف  سامه بوضوح  شطة اليت  يا األ بوقلت  ت قن حتق م تخدام أوجه مرونة اتفاق ) أ: (نسب سـا
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تعلمي) ب (،يتربس يع نطاق املكل العام) ج (،لوتعزيز فرص احلصول عىل األدوية وتلقي ا وضامن متايش هجود ماكحفة ) د (،سـوتو
ية ياجات والظروف الو نة مع الا يد والقر نا ت ص طتقل ية ) ه (،حل ية الفكرية مع هجود حامية املوارد ا لطبيعومواءمة قوانني ا مللك

ثقايف أو املعارف ا بري ا توأشاكل ا ل لتع رشوعل تخدام غري ا ية من الا مليدية واملوارد الورا سـ ث سة يف جمال ) و (،قل نا فأو تعزيز ا مل
ية الفكرية بارشة يف بلوغ والحظ . مللكا سامه  ية اليت ميكن أن  تعاون ألغراض ا شطة ا شلك عام عىل أ مأيضا قةل الرتكزي  ت من ل ن لتب

شطة ال بة لأل ثلام هو احلال اب ية  يص الفجوة املعر نهدف  سـ لنتقل م يق ما ييلف بدلان يف  ساعد ا حتقيت قد  ل جذب ) أ: (ت
تاكر  يات الا سامه يف  سورة إىل املعارف اليت قد  يف  تاك نفاذ  تاهجا أو تعزيز ا تعمل مهنا وإ يعاهبا وا يات وا نولو با معل ت ي ل ب ل ن مل تل ج ستك

ية ية) ب (،حمللا ياسة العامة الو ية الفكرية واجملاالت األخرى  ياسات ا ساق  نوتعزيز ا سـ سـ طت لل تخدام العميل ) ج (،مللك سـوالا
يارات القانوية تلفة أو ا ناءات ا نلال خل خمل ية أو إدارة /سـتث يات األ نولو نفاذ إىل ا سني ا ية اخلاصة اليت من شأهنا  ياسا با ل حت ت نسـ جل ج لتك

تع هبا ياهتا يف األسواق )د (،تمتامحلاية اليت  نولو ية أو  تجاهتا اإلبدا ها و ية محلاية معار نا بدلان ا جودمع ا تك ف عم ن ل ل ادلوية والهنوض مل
ية األخرى ها يف الوالايت القضا ئحبقو ية ) ه (،ق ية الفكرية الو توازن يف أنظمة ا سني ا يات ميكهنا  تخدام آ نووضع وا ل حت ل طسـ مللك

نح الرباءة والاعرتاض الالحق هل سابق  تعلقة ابالعرتاض ا ملثل تكل ا ل مل  .م

ية ا تج فريق املراجعة أن أوجه القصور يف أ ثا، ا لتواث مه بو سـتنل شطة الو يية يف أ ن شطة من يةحنونوتوجه هذه األ ُ ويقةلتمن ا  الصةل ث
يط تخطياهتا يف جمال ا يذها يف ادلاخل، فإن العالقة . لبعمل شطة و يدة يف وضع األ بدلان ا يه ا شارك  نفففي الوقت اذلي  تف تف نسـ ل ملت

توى القطري  يط عىل ا ية ا سـيفة بني  تخط معل ملضع توى ) هنج تصاعدي(ل يط عىل  سـوا متخط نظمة ل نازيل( ملا وعالوة عىل ). تهنج 
يط  ياجات أو حتديد األولوايت أو ا يمي الا بدلان  تظمة يف جل ا يات  تخطذكل، خلص الفريق إىل انعدام  ت ل ن لمعل ح ل تقم

بو شطة الو نوات أل تعدد ا نوي أو ا يجي ا يالاسرتا ن سـ مل سـ لت ياب . ل ياتغويف  يدين جتاسرتا ية الفكرية وعدم حتديد ا تف  ملسـللملك
ية عىل أساس خمصص وقامئ عىل الطلب ألولوايهت شطة اإلمنا نفذ األ ية،  ساعدة ا ئم فامي خيص ا ن ت ن تجابة (لتقمل سـعادة ما يكون ذكل ا

ية الفكرية مللكبات من ماكتب ا ية) لطل تامئ بو الا ناديق الو بو وتكل املربطة  نأو تكون قامئة عىل خطط معل برامج الو ي بص ت . سي
ية ألول م2011 ويف يق لتمن، بدأ قطاع ا تد بة ا تجري  يط القطري و يع املاكتب يف ا تخدمه  قرة يف تصممي قالب  ل شع سـ تخط مج ُسـ ل ت

يااإلداريةادلاخيل والرقابة  شطة يف  يمي قطري جملموعة من األ بو عىل شلك  ساعدة اليت تقدهما الو ها القطري األول  ن  تق كيمي ن ي للم  . تقي

سا  ية . بني ادلول األعضاء ويف األمانة" لبقامئ عىل الط"معىن مصطلح يف لبكام الحظ فريق املراجعة  ساعدة املوهجة حنو ا منفا لتمل
ية ية الو ياجات اإلمنا نوالقامئة عىل الطلب يه تكل اليت تامتىش والا ئ طت يدين . ح تطلب إرساء حوار بني ا ملسـتفوهذا بدوره  ي

ياجات الو ية واألولوايت والا يات اإلمنا بو حول الاسرتا يني وأمانة الو نالو ت ئ يج ي طن ت  امليض قدما جبدول أعامل تالزتاماية وحول حط
ية رس املوظفون مصطلح . لتمنا با ما  يفوغا بات ادلول األعضاء وإن اكنت " قامئ عىل الطلب"ل تجابة  لطلعىل أهنم ملزمون ابال سـ

ية غري واحضة أو  ية أو جدول أعامل ا ياجات الو منالصالت ابال ن لتت ط شطة فعاةليف حال وجود احامتل بأال تكون ح يث ناأل ح من 
تلكفة أو أن تكون دون جدوى ية. لا ساعدة املوهجة حنو ا توافق ابلرضورة مع ا ساعدة القامئة عىل الطلب ال  منوا مل ت وخلص . لتمل

تصور  سائد لفريق املراجعة إىل أن ا بات" ّأال يرفضوا قط"بني املوظفني بأن علهيم لا تعلقة ابلروح ،لطلا شالك  سامه يف خلق  م  م ي
نوية واإلقدا هم فامي خيص وترتاوح -م عىل العمل ملعا باط وإجعاب آخرين بأ ساس بعض املوظفني ابإل شالك بني إ س هذه ا نفح ح مل

تاجئ يق ا يهتم عن  نسؤو ل لم ية . حتق تعاون ألغراض ا شطة ا ترب الطرفان أ بغي أن  منو ل ن لتيع ساهامت مبثابةين مترة تكون فهيا  م رشاكة  مسـ
شطة نجاح هذه األ نالطرفني رضورية  بو وادلول األعضاء حول وخلص فر. ل ييق املراجعة إىل وجود نقاش حمدود بني موظفي الو

يده  شطة أو  رس جناح األ ية اليت قد  بات ا شطة أو الظروف وا تقاألخطار املربطة ابأل ن حملل تطل ن تيت حىت يف احلاالت اليت يكون (مل
يود ية اب بو عىل دراية اك لقفهيا موظفو الو ف  ).ي

ش ثةل عىل أ نكام وجد الفريق أ يدة، ويس م بلهتا ادلول األعضاء ا بو و يجة لعروض أو اقرتاحات قدمهتا أمانة الو لطة اكنت  تف ق ملسـت ي ن
بدلان ترشاالووعالوة عىل ذكل، ففي ما خيص . العكس ميي، أثرت ا ميي ودون اإل يد اإل ل واملؤمترات اليت نظمت عىل ا قللصع قل

تد تواها ويف ا ية الربامج و يدة تأثريا أقل يف  ملا حم ن بتف تضطلع بدور أكرث خلني، ومن مثة اللجوء ملسـ بو  لإىل أمانة الو  يف يرايدي
تعدادا يد الوطينتسـالا شطة عىل ا نظم من أ لصع مقارنة مبا  ن يدة قط أو أنه . ُي ية مل تكن  شطة اإل مفوهذا ال يعين أن هذه األ مي قلن
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شطة بو من اقرتاح األ نع أمانة الو نبغي  ي م ية فامي خي،ين شفا ف بل إن املطلوب هو ا شطة اليت تقرتهحا األمانة عىل ل نص أصل األ
توى  تاجئ وحتديد األولوايت عىل  يجي العام، وإدارة ا يط الاسرتا ها عالقة واحضة اب ميي، وأن تكون  يد اإل سـا ن ت تخط ملصع ل ل ل قل

شط ساهامت كامي تضمن توجه األ تقدمي  نظمة، وإاتحة فرص لدلول األعضاء وأحصاب املصلحة  توى ا بدلان وعىل  نا م ل مل سـ ة توهجا مل
ية با حنو ا مننا لتسـ  . م

توى  توازن عىل  شطة غري  ية يف األ يات جدول أعامل ا تقدم احملرز يف إدماج تو سـورابعا، وجد فريق املراجعة أن ا ن من ص مل م لت
يذ، و ية ملموسةال سـامي لتنفا شطة إمنا يام بأ يث تصممي خطط معل الربامج وا ئمن  ن لق ية . ح نة ا رشوعات ا نوإذا اكنت  ملعللج م

سعلتمناب ية الفكرية ا لتية وا رشةمللك ية ع  يري أسا يذها قوة  سـ اجلاري  تغ نة (تنف شات هذه ا نا ثقت عن  ـي ألهنا ا للجوهو أمر بد ق م ب نهي
ية شامل حنو ا بو ا ساعدة عىل إرشاد حتول الو منوتريم إىل ا ل ي يل من بحتظى ، فإهنا )لتمل قلسط  يةق شطة ناملزيا ن العامة اخملصصة أل

ية، و تعاون ألغراض ا منا هالتل تا بكرا جدا للحمك عىل  جئدلى الانهتاء من هذه املراجعة اكن الوقت  ثةل . نم موفامي ييل مجموعة من األ
تعاون ألغراض  شطة ا شطة ويه مأخوذة من حفص مفصل أل توى األ يذ وعىل  توى ا لتحدايت املطروحة عىل  ن ن سـ سـ ملل لتنفم

ية  تقرير4انظر اجلزء (فريق املراجعة أجراه لتمنا  ). ل من هذا ا

ثال، اتضح لفريق املراجعة أن األمانة ال  ية الفكرية،  ية  يات الو ياغة الاسرتا بدلان عىل  بو ا ساعدة الو مفامي خيص  للملك ن جت ص ل ي طم
ية تسـتخدم بة يف جمال ا نا ياهتا ا ية وقدراهتا واسرتا ياجاهتا اإلمنا يمي ا ية عىل  نا بدلان ا ساعدة ا بة  نا ية  مللك بعد  تق م سـم مل يج ئ ت ل ل مل سـ تمهنج ح
تني عىل األقل 8.الفكرية نظمة تضع يف الوقت ذاته  ي ورمغ أن ا تقريراهذ من 2.4انظر اجلزء ( مهنجمل  ال يزال يف فالكهام، )ل ا

يذ األوىل بعة كجز. لتنفمراحل ا ية ا تجر يات ا تويف ذات الوقت، وإضافة إىل الاسرتا ل مليج ية ءيبت ية اب نة ا رشوع ا من من  ن لتللج ملع م
شأن  ية الفكرية  بوا ياتياتجيتاسرتامللك ناك هنج خمصص دلمع الاسرتا ية الفكرية،  يج ا ته ووقف فريق املراجعة عىل عدد من . مللك

يد أنه الحظ  ية،  ية الفكرية حنو ا ية وا ية اب نة ا رشوعات ا بأوجه القصور يف توجه األدوات اليت شلك أساس  من من ن للج تت لت مللكل ملع م
هرون الزتاما قواي مبراجعة ا سؤولني  ملأن املوظفني ا رشوعيظمل بدأ ا يامن  تخلصة  ملية يف ضوء ادلروس ا ي سـ حهنج  ويالحظ الفريق. مل

رشوعي أن ية يف  ية ا م أ من نوعة من أحصاب املصاحل جياتيتاسرتالتمه شطة مع مجموعة  شاركة  تطلب  ية الفكرية  ت ا ن مم ت سمللك
يني  نظمة الصحة ا(جواخلرباء اخلار ية و تجارة العا نظمة ا ثال  يل ا ممبا يف ذكل عىل  م ملب ل مل ية س تجارة وا تحدة  ية ومؤمتر األمم ا منلعا لل مل لتمل

ية نظامت غري احلكو ية وا موالواكالت اإلمنا مل رشوع عىل حدة) ئ ية للك  ية واإلجرا يا حمكام للجوانب املوضو يقا دا مو ئ ع خل  . تنسـ

ي نا بدلان ا ية يف ا ياسا ية وا ية وا رش بو يف وضع األطر ا بة لدلمع اذلي تقدمه الو مواب ل ل ت سـ مي يع ي لسـ لتنظن لت شورة ل ملة، أعاقت رسية ا
ية  ية حنو ا رش شورة ا يمي توجه ا بدلان حمددة هجود فريق املراجعة يف  بو  ية اليت تقدهما الو رش منا يع مل ل ي لتيع ت لت مثل وجود أدةل عىل (تقل

شمل أوجه املرونة يف املعاهدات ادلوية شورة  لأن هذه ا ت تخدم القوانني). مل بو مل تعد  تخلص فريق املراجعة أن الو سـوا ي  تسـ
بدلان ية اليت تقدهما  رش ساعدة ا ية أساسا  منوذ للا يع لتللم ج ية يف . ل رش ها الفريق أن ادلمع املربط ابألنظمة ا نت األدةل اليت  يعو لتت مجع بي

ية الفكرية اليت  يات ا ندوات وعرب خطط واسرتا ية خاصة، بل أيضا عرب ا شورة رش ية ال يقدم فقط عرب  نا بدلان ا مللكا يجم ل يع م ل تل ت
نظمة ها ا ملتد ند احلديث عن املعاهدات ادلوية، تكون اخلطط موهجة حنو الرتوجي    . مع لويف هذه احلاالت، وجد الفريق أنه  ع

بو يلالنضامم إىل املعاهدات ادلوية اليت تديرها الو ية فامي . ل با ية والا شورة ا ية أوجه املرونة، فإن ا قورمغ اإلشارة إىل أ ست لعمل مل مه
ناء عىل الطلب. خيص انهتاز هذه الفرص اكنت حمدودة بو قدمت،  تخلص الفريق أن الو بوا ي تفرقة،سـ شورة  م  بدلان م ل إىل ا

ية  نا يذ الاتفاقات ا ية، أو حول  نا تعددة األطراف أو ا ية حول املفاوضات ادلوية اجلارية ا نا ئا ث ئ ث مل ل لل نفل شورة جزءا من رمغ أن (تم ملا
بدلان يع الزتامات ا لقدم مع مراعاة  بدل). مج ست بعض ا لولنئ ا يذ أحاكم لمت شورة حول  تنفان وتلقت ا يةمل  الفكرية يف اتفاقات مللكا

تجارة احلرة، ساعدة عىل دلا بو ا مل مل تقدم الو شأن راي هذه املفاوضات أو غريها من املفاوضات ادلوية  متل  تأثري اإلمنايئ ا بسة ا ل لل حمل
يذ يارات ا ية الفكرية أو  نفا خ ت  .لتمللك شطة تعزيز أنظمة دمع  بة أل سـواب ن مسـ يةخديم نظام لن  الفكرية، الحظ فريق املراجعة مللكا

تخدام  يا حنو دمع أكرب ال سـحتراك تدر يةنظام "جي يةمللكا ية ال يدمج يف ". لتمن الفكرية ألغراض ا بالغ األ نظور اإلمنايئ ا مهيد أن ا ل مل ب

                                                  

تخدمت   8 بو وا سـوضعت الو ي"ي تخدم عىل نطاق واسع" ققأداة تد ياجاهتا، ولكن األداة مل  يمي ا ية الفكرية  يان موجه ملاكتب ا سـويه أساسا ا ت مللك تت حسـ تقل  .ب
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ها شطة و ية وضع مفاهمي هذه األ يان يف  خططغالب األ نح ثال عدم الا. معل تخلص فريق املراجعة  موا يمي سـ بتقهامتم الاكيف 
ية عىل  يد الوطين وتحديد أولوايهتم الاسرتا متلني عىل ا تخدمني وأحصاب املصلحة ا نوعة من ا ياجات مجموعة  يجا ب لصع سـ ت تت حململ م ح

ية ياميت، يظل الرتكزي . ئأساس األولوايت اإلمنا نظام ولفائدته دلى أحصاب حقوق منصبا لتقوبدون هذه ا تخدام ا لعىل الرتوجي ال سـ
يةملا نا بدلان ا متلني يف ا يني وا مية الفكرية احلا للك ل بدلان، ولكن ال بد أيضا من . حملل بعض ا بة  لوقد يكون هذا األمر أولوية اب ل لنسـ

تحدايت اليت  تصدي  يني اآلخرين عىل ا ساعد احلكومات وأحصاب املصلحة الو شطة من شأهنا أن  للإيالء اهامتم أكرب أل ل ن ت طن
ية فكر ياسايت ملكيطرهحا ضامن إطار  ميي أو  سـية رشيعي أو  تنظ يةمتوازنت  . لتمن وموجه حنو ا

شطة  ية، توصل فريق املراجعة إىل أن تركزي أ نا بدلان ا ية الفكرية يف ا ية ملاكتب ا ية ا تطوير ا بو  نوفامي خيص دمع الو ل ل ت ل مي مللك لتحن لب
تربهت تجارية أكرث من جماالت ا بو اكن أقوى يف جمال الرباءات والعالمات ا عالو ل ثل حق املؤلف ي ما بعض بدلان ذات أولوية قصوى 

ية نا يدية والرسوم والامنذج ا ية واملعارف ا ناعات اإلبدا عوا لص تقل ع تطوير املركزة عىل . للص شطة ا لوإضافة إىل ذكل، اكن الاهامتم بأ ن
شطة األخرى ية أقل من الاهامتم مبجمل األ نا بدلان ا يق بني ا تعاون وتقامس املعارف وا ندمع ا ل ل سـ مل  .  اجلاريةلتن

توجه بواجلانب األخري املربط  ساعدة ت شطة ا مل أ شاركهتم ن يني ودرجة  نوع أحصاب املصلحة اخلار ماذلي الحظه فريق املراجعة هو  جت
تفادهتم مهنا ساعدة وا شطة ا سـيف أ مل شف قد و. ن متر، ومهنم أحصاب الكتا يد الوطين يف ارتفاع  تلقني عىل ا نوع ا مسـفريق أن  لصع مل ت

يااملصلحة من جا نولو ية ووزارات علوم و توسطة وجامعات أ جمعات ورشاكت صغرية و تك ية . صلم ية  للملكيد أن املاكتب الو ن طب
نظامت املدافعة عن مصاحل أحصاب حقوق  يةملالفكرية وا ية الفكرية الفكريةمللكا يني بقانون ا مللك وا يد األكرب من ملعن ملسـتف تظل ا

يد الوطين شارك فهيا عىل ا شطة وا لصعاأل مل ية. ن نظامت غري احلكو متع املدين وا تلقني من ا مويقل عدد ا مل  2.2.4يوشري اجلزء . جململ
ية الفكرية وأحصاب حقوق  شاركة أكرب من ماكتب ا هد  بو  ها الو ية اليت  تظاهرات العا تقرير إىل أن ا مللكمن هذا ا ش منظم ي مل ل تل ت

ية الفكرية وأحصاب املصلحة  يني بقانون ا ية الفكرية وا مللكا ناعاتملعنمللك يني اب لصا ثةل . ملعن مووقف فريق املراجعة كذكل عىل أ
يني آخرين معروفني أيضا بأهنم ي شاريني ومقديم خدمات خار تعني فهيا خبرباء ا ساعدة ا شطة  ُفردية أل ج ت سـ م سن مولون من طرف ُ

تقدمة أو يلكفون بإجراء أعامل هلم يني من بدلان  منا ع ت. ص شاهبة  بات  ثةل لرت لومل جيد الفريق أ م ي بو إىل معاهد تم ساعدة الو يقدمي  م
ية  نا بدلان ا متع املدين يف ا نظامت ا بحث أو  ما لم ل ت(جملل شطة، مع فرادى اخلرباء قداعلرمغ أن الفريق يقر اب بعض األ بة  ن، اب ل لنسـ

ية نا بدلان ا بحث يف ا ية أو معاهد ا نظامت غري احلكو شاريني اذلين يعملون مع ا مالا لم ل ل مل شف أكرب عن ).ست ياب  ك ويف  غ
شطة امل بعض األ نضمون األسايس  ية(ل ية والعا تظاهرات الو ية والعروض املقدمة يف ا رش ساعدة ا ملثل مضمون ا ن ل يع طمل لت أو ) م

ية، ال ميكن للفريق أن يؤكد أ تعاون ألغراض ا شطة ا تلف أحصاب املصلحة يف أ منياس دلرجة اخنراط  ل ن لتخم شالك وق نفي وجود  م  ي
رشاكت أو الراب تأثري بعض ا لذات صةل  شطة ب ئة يف توجه أ تاك نظامت أحصاب احلقوق بصورة غري  ية ادلوية أو  نا نطات ا ل ع فلص م م

ساعدة  . ملا

 الوقع

بري من  تاجئ يف عدد  نوع يف ا ناك  رشوعات الفردية و شطة وا بريا من األ ية عددا  تعاون ألغراض ا شطة ا كشمل مجموعة أ ن ت ه ن ك من ل ن لت مل لت
ية والزايرات القطرية اليت أجراها فريق املراجعة أن معظم وتؤك. القضااي لفائدة مجموعة من أحصاب املصلحة تقصا ئد ادلراسة الا سـ

بة ية اب تقدمة املاحنة األخرى يف غاية األ بدلان ا بو وا ترب ادلمع اذلي تقدمه الو ية الفكرية  سـماكتب ا مه مل ل ي لنتع هامللك   9.لعمل 

ية الفكرية يف ئ مقارنة ابلواكالت اإلمناضئيالوهمام يكن مقدار األموال املرصوفة  تطوير أنظمة ا بو  مللكية الكربى، فإن معل الو ل ي
بري،  ية هل وقع  نا بدلان ا كا ل مييوال سـامي مل رشيعي و ا تعلق ابإلطارين ا لتنظما  لت شطة . ي بعض أ نويف هذا الصدد، فاملوارد املرصودة  ل

تاجئ اإلمن متل عىل ا ها ا سد ابلرضورة درجة و ية ال  تعاون ألغراض ا نا جت من لل حمل قع يةلت رشيع . ئا شورة يف جمايل ا لتفإذا اكن تقدمي ا مل

                                                  

سـيت وابنغيل )2008(ديري   9  ).2002(لي، و
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يا  يةل  تطلب موارد  ثال  ياسات  بوا نسم قل ي ية الفكرية(لسـ ية ملاكتب ا ية ا شطة تطوير ا مللكمقارنة بأ تن لتحن ، فإن األخذ هبذه )لب
يف نظام  يقة وطويةل األمد عىل توزيع تاك نطوي عىل انعاكسات  شورة قد  لا مع ي يةمل نافعه مللكا يهنام الفكرية و بدلان وفامي  بداخل ا  . ل

شطة تظمة لرصد وقع أ يات  ياب  نوأدى  ن معل شطة  مغ هذه األ بة  تاجئ املر ميه وفقا  نه و ية واإلبالغ  تعاون ألغراض ا نا ن ع من لل تق لل تقي لت
بو عىل ا شطة الو يمي وقع أ نظر إىل احلد من قدرة فريق املراجعة عىل  يد ا ناء الفرتة  بدلان أ سب ا ها أو  يسب  ن ل ث ل ح تقح ق لبدلان صنف

ية نا ما شطة عىل مر الوقت. ل تقل لوقع األ يمي مقارن  متكن الفريق من إجراء أي  نوذلكل مل  مسـ تق  .ي

رشوعات يل عن مضمون ا تضمن تفا ياب نظام إلدارة املعلومات  شأن تعقدا  بو يف هذا ا يمي ألداء الو ملوازداد إجراء  ص ي بغ ل ي وإذا . تق
ية وتقارير أداء  شطة ناكنت واثئق الربانمج واملزيا تضمن معلومات خاصة ابأل ـي ال  نالربانمج تقدم بعض املعلومات  ت  واثئق ألهنافه

بو . عامة جدا نوي للو تقرير ا يواملصدر اآلخر للمعلومات هو ا سـ ية لل تجارة العا نظمة ا تابع  ملا ل مل شطة ل شأن األ نإىل جملس تربس  ب ي
يذ اتفاق تربس يذات الصةل  ياانت ال. بتنف تقرير وقاعدة  بولكن هذا ا نان سوى ل ية ال  ساعدة ا شأن ا بو اجلديدة  تضمو ن مل ب يي لتق

بة  هاعناوينمثل (مقتضمعلومات  شطة واترخي وماكن  تنظمي األ شطة ). ن ها ال تقدم معلومات مفصةل عن أ نوهذه املصادر  مجيع
نطقة أو املوضوع وال معلومات بدل أو ا بة أو ا ها املر تا ها أو مضموهنا أو  سب أهدا بو  ملالو ل ن ح تقي جئ تنفقات املرتبة عهنا ا عنف . ل

ناك أسس  بل معلية هوخالصة القول،  يامي نقداي من  ها  ية أو رصد تقدهما أو  شطة أو إدارهتا بفعا يمي وقع األ قحمدودة  تق مي تقيتق ل ن ل
نظمة أو ادلول األعضاء فهيا أو أحصاب املصلحة  . ملا

بو يدركون أكرث فأكرث احلاجة إىل شطهتم، ولكن يوخلص فريق املراجعة إىل أن موظفي الو ية أل تاجئ اإلمنا هار ا ياس الوقع وإ ن  ئ لن ظ ق
برية شأن حتدايت  تحدايت املطروحة هبذا ا كا ل يمي الوقع عىل . ل يد الوطين  ية عىل ا ياانت اك بو معوما عىل  توفر الو تقوال  لف لصع ب ي ت

يد نظمة حول معىن . لبعاملدى القريب أو ا شطة " الوقع اإلمنايئ"ملووقف الفريق أيضا عىل مغوض يف ا تلف الصعد ويف األ نعىل  خم
بو شارك فهيا الو نوعة اليت  يا ت  . ملت

ية ومفامعلية وهبذا الصدد، يالحظ الفريق حتدايت  هو ية ودور ميمهنج ية الفكرية وا يمي العالقة بني أنظمة ا لتمنية مجة  مللك لتق
ية ساعدة اإلمنا ئا ية حمفو. مل تعاون ألغراض ا نة  شطة  ناد الوقع إىل أ منوإ لل ي ن لتسـ ناد املفرط أو عدم إدراك اخلطورة مع سـف مبخاطر اإل

يهتا سؤو نظمة  تحمل ا توقعة اليت ال  تحدايت أو الظروف غري ا ية  لا م مل ت مل لل رشوعات بسـنلافب عىل ذكل، ةوعالو. حلقيق ثري من  مة  لك
نة والوقع الهنايئ وميك شطة  بارشة بني أ ية ال توجد ابلرضورة عالقة  تعاون ألغراض ا شطة ا يوأ ن من ل معن م ثري من لت يمي الوقع عىل  كن  تق

تلفة توايت ا خملا يق . ملسـ يد؛ أو مدى  توى اللكي أو القطاعي أو اجلزيئ؛ أو املدى القريب أو ا حتقوميكن الرتكزي عىل ا بع لسـ مل
شطة لوقع  يد اإلجاميل ملموسناأل ية عىل ا ية الو لصع عىل مؤرشات ا ن طمن ناجت احمليل اإلجاميل أ(لت يب الفرد الواحد من ا لثل  نص و م

بارش نيب ا تامثر األ ملمعدل الا ج تصادية حمددة ) س ية وا قأو عىل مؤرشات اجامت مثل فرص احلصول عىل خدمات الصحة العامة (ع
تعلمي توايت ا لأو  تدخالت ). مسـ نة  با ياسات ومؤرشات الوقع وفقا لألهداف ا تلفة من  للوال بد كذكل من أنواع  ي ت ملخم مثل (ق

ية رش يري املؤسيس أو األطر ا يعا لتتغ ية يف ل ية اخلربة الو تخدمني أو نو توى قدرات ا هور أو  توازنة أو درجة وعي ا ن ا ع سـ سـ طمل مل م مجل
ية يق األهداف اإلمنا ية  ية موا ئة  ية الفكرية أو وجود  ئقضااي ا ت تحقمي ي لمللك تنظ تقر ). ب بو  تفوإىل حد اآلن، وجد فريق املراجعة أن الو ي

بدلان عىل ساعدة ا يات واألدوات  نوع ا لإىل  مل ملهنج ية ابألهداف ت ية الفكرية والقوانني ا ياسات ا يري يف  ياس وقع ا ن  سـ ملعتغ مللكل ق
ية أن  تعاون ألغراض ا شطهتا يف جمال ا يف ميكن أل يامي سلامي  ية األخرى، وال ميكهنا أن تقمي  ية واألهداف الاسرتا مناإلمنا ل ن ك يج لتئ تق ت

 . تؤثر يف بلوغ ذكل الوقع

يامي شف فريق املراجعة أن تركزي أي  تقو تاجئ القصرية املدى ك با معوما عىل ا ية اكن  نت دا نص لخل ثال(م تني  مأكرث من  لويس ) سـن
يد املدى أو الرتامكي بدو . لبععىل الوقع ا ية حتظى عىل ما  تدر بو ا شطة الو ثال، فرمغ أن أ يل ا تدريب عىل  يففي جمال ا ل ي ن مل بل يب س

بري  كتقدير ادلول األعضاء ورمغ أن األمانة قادرة عىل رسد عدد  يديمن ب سات، فإن الوقع نملسـتفا تدريب من أفراد ومؤ س من ا ل
بغي رس و ال يرصد كام  شطة ال  هذه األ ناإلمنايئ الهنايئ  يل يف ية لزايدة عدد فاحيص الرباءات يف . ن ثال برامج تدر بو  بونظم الو يم ي ت

يدة عىل بدلان ا يث قدرة ا ية، غري أهنا ال تقمي وقع هذه الربامج من  نا بدلان ا تفا ح ملسـم ل ل بات أو ل لطل معاجلة مجموعة أوسع من ا
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يام بذكل بكفاءة أكرب شطة . لققدرهتا عىل ا تدربات واأل ندوات وا شفت الزايرات اليت قام هبا فريق املراجعة أن عددا من ا نو ي ل ل ك
ية واملؤمترات مل  يفيملهنا شطة واامككن  تفادة من هذه األ تابعة لضامن الا تلقني ومل جتر أي  ياجات ا ن مع ا سـ مل مت ُ سـتغالل أية ح

 . منافع

ياجات أمام توقعات الوقع اإلمنايئ، وجد فريق املراجعة ما يدل  بة لال نا ياميت غري ا تحدايت اليت طرحهتا ا توإىل جوار ا سـ مل حل تقل
شطة هذه األ بو  تابعة أمانة الو تاجئ و تدامة ا يد احمليل والاهامتم اب شطة عىل ا تالف درجة األخذ بزمام األ نعىل ا ي ن سـ لصع لن م  . لخ

 دارةاإل

ناء الفرتة  ها علهيا أ ية وإرشا تعاون ألغراض ا شطة ا بو وادلول األعضاء فهيا أل تخلص فريق املراجعة ضعفا يف إدارة الو ثا من ل ن ي فسـ لت
نظر ليد ا  . ق

يات أو ا ية أو املزيا تعاون ألغراض ا شطة ا يدة أل ياميت  بو من تقدمي ملخصات أو  متكن أمانة الو نوكام ذكر آنفا، مل  من ل ن لتي مف تق لنفقات ت
نظر يد ا بة للفرتة  بة اب تاجئ املر ناطق أو ا بدلان أو ا لسب ا سـ ن مل ل قح نتق ية . لل نأضف إىل ذكل أن ويقيت الربانمج واملزيا ث

ند إعداد ا مل حتدد2011-2010  والفرتة2009-2008 للفرتة ية  تعاون ألغراض ا شطة ا ندرج يف إطار أ ع بوضوح ما  من ل ن لتي
ية يميلومل توضع آ. نالربانمج واملزيا يمي يف ظل . نشطةاأل  هذهتقيات فعاةل لرصد و نا إجراء الرصد وا يقة أنه مل يكن  تقوا ممك لحلق

يذها وتكل اخملطط  نجزة وتكل اجلاري  شطة ا ية حمدثة عن األ تضمن معلومات موضو تنفياب نظام فعال إلدارة املعلومات  مل ن ع ي غ
نفقات املربطة هبا  يات وا تها، أو املزيا ل ن ها)وخالف املوظفنينفقات املوظفني (ل ها و تواها وو مي، أو  تقيقع وأعاق سوء اإلدارة هذا . حم

سني  يد املؤسيس والربانجمي والقطري وقوض هجود  تاجئ عىل ا ية وقامئ عىل ا حتهجود تعزيز إطار إمنايئ قوي موجه حنو ا لصع ن لمن لت
تعاون  شطة ا لتوجه أ تلكفة أواإلمنايئن يث ا ها وكفاءهتا من  ية وو ل حنو ا حمن قع يذ الفوري لت تقدم احملرز فامي خيص ا لتنف رصد ا ل

رشة سع  ية ا يات جدول أعامل ا عتو ت من ص لل  . لت

بة نا بة ا تاجئ املر ثري من الربامج ا نظر، مل حيدد ا يد ا سـويف الفرتة  مل ن تقل لك ياانت اجملمعة عىل ،لق تاجئ أعاقه قةل ا ب ورصد هذه ا لن ل
توى الوطين واملؤسيس يح وحىت يف احلاالت اليت مجعت. ملسـا تو ية  شطة، طرحت حتدايت  تاجئ األ ياانت عن  ض فهيا  ل مهنج ن ن ُب

ي تاجئ والوقع اإلمنايئ عىل املدى الطويللسـببالعالقة ا يمي العالقة بني هذه ا تاجئ الفورية و بو وا شطة حمددة للو نة بني أ ن ي لن كام . لتقل
يد القطري أو  ية عىل ا شطهتا اإلمنا بة أل تاجئ اب بو مل تضع بعد أطر اإلدارة القامئة عىل ا لصعيالحظ فريق املراجعة أن الو ئ ن سـ ن ني لل

ميي  .قلاإل

ـي مل حتصل عىل نظرة عامة ولنئ وافقت ادل نظر،  يد ا ية يف الفرتة  بو عىل ويقيت الربانمج واملزيا هول األعضاء يف الو فق ل ن ث ي
بو  ية مالمئة حول أولوايت الو ياسرتا شطهتاتيج يةنوأ تعاون ألغراض ا ية يف جمال ا من واعامتدات املزيا ل ويف ضوء ضعف اإلبالغ . لتن
يمي، وجد فريق املراجعة أنه تعاون لتقوالرصد وا شطة ا يا أو ادلول األعضاء فهيا اإلرشاف عىل أ بو وإدارهتا ا ل مل يكن مبقدور الو ن لعل ي

ية إرشافا  يفاوذلا، فقد اكن. فعااللتمنألغراض ا ساءةل  ية وا شفا توى ا ضع  مل ل فسـ نظر، اكن بإماكن ادلول . م يد ا لويف الفرتة  ق
ساهامت إىل األمانة فامي خيص ا بو أن تقدم  ماألعضاء يف الو ية وقد قامت بعض مهنا فعال بذكل يف إطار ي شطة اإلمنا ئأل ن

ية وعىل تقارير أداء الربانمج يقات عىل واثئق الربانمج واملزيا باعات و ية عرب تقدمي ا نة الربانمج واملزيا تعدادات  نا تعل نط ن جل بيد أن . سـ
بة اليت ميكن هبا لدلول األعضاء) يزال وال(الغموض اكن  نا سـسائدا حول الطريقة ا مترارمل تعاون  سـ اإلرشاف اب شطة ا لعىل أ ن

ية سامهة فهيا، . لتمنألغراض ا ية وتقارير أداء الربانمج وا رشوع الربانمج واملزيا يق عىل  ية مدعوة إىل ا نة الربانمج واملزيا ملو ن تعل ن مجل ل
شلك عام سواء  ية  ساعدة اإلمنا تضمن إشارات حمددة أو معلومات مفصةل عن ا بولكن هذه الواثئق ال  ئ مل بدل ت نطقة أو ا لسب ا مل ح

توجه ية . لأو املوضوع أو ا شات املوضو نا ية قةل ا نة الربانمج واملزيا تعراض حملارض اجامتعات  شف ا عوعالوة عىل ذكل،  ق مل ن جل سـ يك
ية ومضموهنا يف  تعاون ألغراض ا شطة ا يجي العام أل منحول الاجتاه الاسرتا ل ن نة . لجنةلهذه التت نحو ذاته، فرمغ أن ا للجوعىل ا ل

ية ملا يات جدول أعامل ا ية مع تو تعاون ألغراض ا شطة ا ناقش القضااي املربطة مبواءمة أ ية الفكرية  ية وا منية اب ص من ل ن ت ت من تن ت لت ل مللكل ع
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نظر عن مو رشوعات حمددة، فإهنا ال اافقهتلوبرصف ا تظام تشارك م عىل  شلك عام واب ها  شطة و هذه األ يط  نيف ا ب ن ميتخط تقيل رمغ (ل
بت إجراء هذه امل يةطلأهنا  بو ). جراجعة اخلار ئات الو يويالحظ فريق املراجعة أن بعض  تعاون (هي لثل الفريق العامل ملعاهدة ا م

ية ذات الصةل ابلرباءات) بشأن الرباءات تعاون ألغراض ا شطة ا تعراض أفضل أل يل إىل ا منناقش ا ل ن سـ لتت  . لسب

تاجئ  سني إطار اإلدارة القامئة عىل ا بارة  نوبذلت هجود  لتح ل يذج نظر ويه خطوة هممة يف  هتنفو يد ا ليف اجلزء األخري من الفرتة  ق
يح تعزيز الاساق . لصحالاجتاه ا بارة وشامةل  يا بذلت هجودا  نظمة، وجد فريق املراجعة أدةل عىل أن اإلدارة ا يد ا توعىل  ل لعل مل جصع

نظمة توى ا تاجئ عىل  ية ومؤرشات ا تاجئ الاسرتا ملبني ا سـ ن يج من ل ت تعزيز مسـوبذلت هجود مماثةل عىل . ل ية  لتوى الربانمج واملزيا ن
بة ومؤرشات األداء وأسس املقارنة تاجئ املر تقجودة ا ية املقرتحة . لن هود يف ويقة الربانمج واملزيا نوقد اتضحت بعض هذه ا ث جل

مترا. 2013-2012 للفرتة ناك اب تكون  تاجئ،  تعلق ابإلدارة القامئة عىل ا يذ إطارها ا نظمة يف  سـولكام تقدمت ا ه سـ ن مل لمل ر حاجة إىل تنف
بة يصقل وحتدباألمانة وادلول األعضاء وأحصاب املصلحة واخلرباء  تقوم أن نا بة وأسس مقارنة ومؤرشات أداء  تاجئ املر سـث ا من تق ل

ها سيا ية املذكورة أعاله، جيب اإلقرار . لق تعاون ألغراض ا شطة ا توجه العام أل بري املطروح فامي خيص ا تحدي ا منونظرا إىل ا ل ن ل لتل لك
بغي أن تربط بأن هذه  تخدمة، و نانة ا بريات ا ية يف اللغة أو ا يريات  ية أو  نات تدر تجاوز جمرد  همة  تا سـ لط تع شلك تغ جي نت ي يمل ملس ل حت

شطة طويةل األجل من  يذ أ ية وضع و يني حول  تعاونني اخلار تفكري يف أوساط املوظفني ومع ا نيري جوهري يف طريقة ا مل ل نفتغ يف تج ك ب
ية هامللكشأهنا أن تعزز توجه أنظمة ا تا سن  ية و جئ الفكرية حنو ا ن حت يث تقوية إطار . لتمن حوتظل حتدايت أخرى مطروحة من 

تقدمي تقارير إىل أحصاب املصلحة  يات مالمئة  تحداث آ يمي وا توى ا تاجئ عىل  تاجئ لرصد األداء وا لاإلدارة القامئة عىل ا ل سـ سـ ن لتقن م ل ل
تاجئ سة ا نيف هناية   . لسل

يذهاووجد فريق املراجعة أيضا أن أمانة  ها و شطة و يط لأل تخدم أدوات إدارية غري مالمئة  بو  نفالو تمي تصم ن تخط سـ للي ومل يكن . ت
رشوع ورصده تخدام أدوات إدارة ا يدين أي جتربة يف ا ملابلرضورة  سـ يان تفوق . للمسـتف حوالواقع أن هذه األدوات يف بعض األ

تخدام  سـقدرات املاكتب اليت تلكف اب ها خمتلفُ هاناحنوامليسـتعمل األدوات اليت  رشوعات وو تعراض وجاهة ا قع ال مل بة . سـ لنسـاب
ناء ثقافة يف ل ية الفكرية أساس همم  ية وا ية اب نة ا بو وا رشوعات فردية للو شأن  ية  بألمانة، فإن إعداد تقارير مر من ن للج ي ب لحل ٌملع مللك لت م

نظمة  يد ا ثقافة عىل  متد هذه ا تاجئ أكرب و ساءةل خبصوص ا نظمة تكون فهيا ا ملا صع ل ن مل ُتعمل  . لكهال

ها يف وقهتا تكام ية وا تعاون ألغراض ا شطة ا يذ أ شالك يف  لووجد الفريق  سـنف من ل ن لتم بو وادلول . ت يوتربز هذه الصعوابت أن أمانة الو
شطة بة اخملاطر املربطة ابأل نا ناقش بصورة  يدة ال تقمي وال  ناألعضاء ا ت سـ مت تعاويةملسـتف ن ا يد ل تعداد عىل ا لصع املقرتحة ومدى الا سـ

يدة وطاقهتا لالقطري وا بدلان ا سات واملوارد يف ا تعلقة ابملؤ تفيود ا ملسـق ل س يمل يعا بالا يدين عىل . ةست ثري من ا تفورمغ أن ا ملسـلك
بادل  نطوي عىل  بو، فقد خلص فريق املراجعة إىل أن هذه العالقة قلام  يدة مع أمانة الو يد الوطين حتدثوا عن عالقات  تا ت ي جلصع

تحدايت ال شطة، مما حيد من فرص للآلراء وحوار رصحي حول ا ها األ متل أن توا نيت  هج بؤحي ها حال لتنا تصدي  تحدايت وا ل هبذه ا ل ل
رشوعات. ظهورها ية ا يذ انل من فعا ملوخلص الفريق أيضا إىل أن قرص فرتات ا ل شطة نفذ مرة واحدة أو . لتنف ثري من األ ُفا ن لك

سب  تني، واكن من األ نة إىل  تدة من  نفذ عىل طول فرتة  نمصم  سـ مم سـني ل ية طويةل األجل لفرتة ُ  ما ترتاوحمعلأن تصمم كجزء من 
نوات مؤلفة من عدة مراحل5 إىل 3بني   . سـ 

بو اكنت حتاول إجناز معل أكرث مبوظفني أو قدرات أو خربات أقل وقد يكون اللجوء . يويف بعض اجملاالت، وجد الفريق أن الو
ية أمرا  ندما تكون احلاطبيعياجإىل اخلربات اخلار ية حمددة، غري أن الفريق ع وخصوصا  ية أو همارات  نجة إىل معارف  تقحمل

بو يف تكوين موظفني  مثر فهيا الو ثغرات يف جماالت من املفروض أن  شاريني مللء ا شف اعامتدا مفرطا عىل اخلرباء الا يا ل ت تستت س س
ية عىل جودة نظمة ال تكون دامئا قادرة عىل أن رشف بفعا شف كذكل أن ا يال، وا لأكرث تأ مل ت ته  أو توجه معل اخلرباء س

شاريني  . ستالا

تعني الاتصال هبم فامي  بني يف األمانة اذلين  نا نة من األشخاص ا تخلص فريق املراجعة أن ادلول األعضاء مل تكن  يوا سـ مل متيقسـ
ية تعاون ألغراض ا شطة ا منخيص أ ل بني يف ا. لتن نا يني ا سقني الو تأكدة من ا لوابملقابل، وجد أن األمانة غري  سـ مل ن طن مل بدلان م
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يدة ية. ملسـتفا تعاون ألغراض ا شطة ا ثري من أ يد الرييس من ا ية الفكرية يه ا ية  منواملاكتب الو ل ن لتن لك ئ تف ملسـللملك ولقد اكنت . ط
ها الرييس يف عوامص ادلول األعضاء بو وتظل  ها الو تعامل  ية اليت  هة الر نذ وقت طويل ا ئهذه املاكتب  سق مع جل منم ي ت ووجد . ئيسـ

ية الفكرية بصفهتا الفريق أن موظفي األم ية  هم عىل املاكتب الو ثريا الرتكزي يف تعا للملكانة يفضلون  نمل سني " الزابئن"طك ئيالر
تربون هذه املاكتب  ية،" أقرب إىل ما جيرى عىل أرض الواقع"يعو ياجات الو نوأدرى ابال طت ثات امي سـوال  ح لبعابملقارنة مع ا

يف وامللكفة ابدلفاع عن املصاحل ا يةجناملوجودة يف  يد عالقاهتا عىل . طنلو بو تعمل عىل تو طغري أن فريق املراجعة الحظ أن الو ي
يد الوطين، و يفال سـامي لصعا سفراء العاملني يف  توى الوطين وا تواصل مع الوزارات عىل ا نعرب ا ل سـ جل  . مل

ية الفكرية مل تكن دلهيا نظرة عامة واحضة عن ادلمع اذل ية  شف الفريق أن املاكتب الو للملكوا ن طت ية ك ئات احلكو ته ا مي  لهيتلق
بو يني من الو ياألخرى أو أحصاب املصلحة الو ية الفكرية من هجة . طن يفا بني ماكتب ا يان  تواصل يف غالب األ مللكواكن ا ضعح ل

شؤون  ية الفكرية وا شأن ا تني عادة ابملفاوضات ادلوية  تجارة ا ية وا شؤون اخلار لووزاريت ا ب ل ل مللكل مللكف يةج بو سـادلبلوما من ي يف الو
ية الفكرية . هجة أخرى سؤولني عن ا نحو ذاته، ضعفت الاتصاالت بني ا مللكوعىل ا مل سؤولنيل يني اآلخرين امللكفني ملوا م احلكو

تصادية األوسع نطاقا سواء داخل وزاراهتم أو خارهجا ية الا يط  قاب من للتتخط تقر احلكومات إىل . ل يدة،  بدلان ا تفويف أغلب ا ملسـتف ل
يق داخيل فع شاركهتم رمغ تنسـإجراءات  شاور مع أحصاب املصلحة و تلف جودة ا ية الفكرية و شأن ا ماةل الختاذ القرارات  ت خت لب مللك

شئ جلاان بدلان اليت  نايم عدد ا مترار  نا ل تت هذا الغرضسـ ية . ل  ية املربطة اب ساعدة اإلمنا با ما تطلب ا مللكويف الوقت ذاته، غا ت ئ مل ُل
تعاو شطة أخرى  نفصةل من أ للالفكرية بطريقة  ن يةم  . لتمنن ألغراض ا

شف الفريق ضعف الاهامتم  يةبتعزيز ستكام ا نظمة اإلمنا شطة ا ية أ ئشفا مل ن هورف يمي مجل لفائدة ا ية ألغراض ا لتق، وهو أمر ذو أ مه
ساءةل ية وا تعمل واملصدا ملاخلاريج وا تواصل حول . قل بو ومل يصن وحيدث كامي يكون أداة فعاةل  بيك للو ثال املوقع ا سخر  للومل  ي شـ ُي ل م

ية واملوارد لفائدة  ساعدة ا نقدي أو مصدرا  يمي ا تعاون أو ا نربا  ية أو  ساعدة اإلمنا نظمة يف جمال ا شطة ا نأ للم ل لل ئ مل مل تقن لل تق م
متلني يدين ا حملا  . ملسـتف

تلكفة  يث ا لالكفاءة من   ح

ية،  تعاون ألغراض ا شطة ا منحدد فريق املراجعة عددا من العوامل اليت ترفع دون داع من تلكفة أ ل تخدام أداوت لتن سـومن ذكل ا
ية العمل والعوائق أو اإلجراءات  يف وازدوا تاك بارات ا بغي اب رشوعات وعدم الاهامتم كام  يط  جغري مالمئة  لن ل ت عتخط يلل للم

شطة شاريني مؤهلني يف بعض األ يف موظفني أو خرباء ا ية وضعف إماكيات تو ناملؤ ت ظ ن سسـ ية إعداد تقارير . س رس  مهنجومل  تي
ية يف بو املا لالو ية واملوارد اخملصصة 2011-2008 الفرتة ي تعاون ألغراض ا شطة ا يذ أ تخدام بعض طرق  يل مدى ا من  ل ن سـ لتحتل تنف

تلكفة يث ا لها وكفاءهتا من  ح نظر نظرة عامة حول . ل يد ا ناء الفرتة  ية أ ية وتقارير اإلدارة املا لوعرضت ويقيت الربانمج واملزيا ث ل ن قث
بو  ية الو يمزيا ئات اليت حغري". حسب هدف اإلنفاق"ن ُ أن ا هاددتلف ية كام جيب مع س عىل أسا شـ أهداف اإلنفاق مل تكن مامت

ية تعاون ألغراض ا شطة ا نظمة يف أ تخدمهتا ا يذ اليت ا منطرق ا ل ن مل لتسـ ها . لتنف تطاع فريق املراجعة  مجعوذلا، فاملعلومات اليت ا سـ
نة و يذ  شطة اليت قدمت عرب طرق  بة األ يحول  ن معسـ يثحول تنفن يةلحكفاءهتا من  تلكفة اكنت  ئ ا  . ضل

ثريووجد الفريق أن  تكون من نقص املوارد لكا بو  شـ من موظفي الو ، مما ) أو خالف املوظفني أو هام معااملوظفنيسواء موارد (يي
تاجئ يق  نحيول دون  شاكوى ويف ميكن توزيع املوارد . حتق نا حتديد مدى دقة هذه ا شاط عىل حدة مل يكن  يمي للك  كودون  ل ممكن تق

 .  أفضلتوزيعا

يق ادلاخيل  لتنسـا

نظمة تلف القطاعات والربامج يف ا ها  نوعة اليت  ية ا شطة اإلمنا يق ادلاخيل لأل بو صعوابت يف ا ملتواجه أمانة الو خم ت ئ ن سـ تنظمي مل . لتن
ية  يات الو ياجات أو الاسرتا تظم لال يمي ا تخدام احملدود  نظر اكن الا يد ا تحدي الرييس يف الفرتة  نوا يج ت ن سـ ل طل ت حمل تقلل ق  ملكيةللئ

يد القطري بو عىل ا ساعدة اليت تقدهما الو ية لوضع إطار  ية أو اخلطط الو ية اإلمنا يات الو لصعالفكرية والاسرتا ي للم ن ئ ن طيج ط كام مل . ت
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يمي  شطة ورصد و يذ األ تواصل مع ادلول األعضاء و يث ا ياهتا من  سؤو تلف الربامج والقطاعات و تقحتدد بوضوح أدوار  نف نح ل ل م تخم ُ
تقدم احملرز حن تابعةلا بة وضامن ا تاجئ املر يق ا ملو  تقن ية. لحتق يني اك تعاون ادلا يق وا يات تعزيز ا فوإضافة إىل ذكل، مل تكن آ خل ل سـ  . لتنل

ثةل  ية عن أ تعاون ألغراض ا شطة ا شفت املراجعة املفصةل اليت أجراها الفريق أل مو من ل ن يةلتك شف الفريق عن .  العملجالزدوا ككام 
تخ يث عدم ا برية من  سـحتدايت  شطةحك متةل بني األ تآزر ا ندام أوجه ا شلكة . حملل شرتكة عن الربامج  ية ا سؤو مولن تكون ا مل ل مل

يق ويقا يات بوضوح ولو اكن ا سؤو ثابلرضورة لو حددت األدوار وا سـ ل لتنمل نظر. ُ يد ا لويف الغالب مل يكن األمر كذكل يف الفرتة  . ق
شطة الربامج والقطاعات ا بارشة بأ نوضعفت معرفة املوظفني ا نفذ يف مل شطة اليت  ية أو خبصوص األ تألخرى يف اجملاالت ا ن ملعن

بدل سه يف ذات ا لالوقت  بو . نف ية وماكتب الو ساعدة اليت قدمهتا املاكتب اإل ية بني ا يووقف الفريق عىل روابط غري اك مي قلمل ف
تخصصة ية والقطاعات ا ملاخلار ية واحضة عن أدوار املاكتب اخلار. ج ناك رؤية اسرتا يجومل تكن  ها ته ياهتا وخضو سؤو عية و لج م

متةل أم ال ية  ها مزية  ية، وما إن اكنت  تعاون ألغراض ا شطة ا يذ أ حمساءةل يف  ب ل نسنف من ل ن لتللم يذ . ت تنفوكام ذكر آنفا، فقد أدى  ُ
شطة  يذ األ تخصصة فامي خيص  ية الفكرية إىل بداية حتول حنو القطاعات ا ية وا ية اب نة ا نرشوعات ا مل من ن نفللج تمللك لت ملع أن أي (م

ثري مهنا يذ ا تعاون يف  ية الفكرية رمغ ا ية وا ية اب نة ا رشوعات ا ية  نفذ أ ية ال  لكقطاع ا نف تمللك ل من ن للج ب ي تمن لت ملعل  ). مغل

ية املقرتحة للفرتة ياق ويقة الربانمج واملزيا بذل يف  يفة  ناء الانهتاء من هذه املراجعة، اكنت هجود  نوأ ث سـ ت ث  2013-2012 كث
ي يط  بغيط إجراءات ا تخط لسـ بة، وأدوار لتب يق أهداف لك برانمج وتاجئه املر ياهتا يف  سؤو بو و تقة حتديد أدوار قطاعات الو نحتق ل م ي

نظمة ية  يق الربامج الاسرتا سامهة يف  يات تكل القطاعات العامةل عىل برامج حمددة  سؤو للمو يج للم ل تم تحدي القامئ هو وضع . حتق لوا
توى تصممي يق العميل عىل  يات إدارية لضامن ا سـآ سـ مل يذهالتن بو و تنف برامج الو  . ي

يق اخلاريج  لتنسـا

ية هذا  نظامت ادلوية األخرى واملاحنني وأحصاب املصلحة اآلخرين وفعا بو مع ا يق الو تالفا يف درجة  لوجد فريق املراجعة ا ل مل ي تنسـ خ
ية تعاون ألغراض ا شطة ا يق يف جمال أ منا ل ن لتسـ ية اكمةل حول وبصورة عامة، مل تكن لدلول األعضاء أو األمانة رؤية . لتن تيجاسرتا

ية يذ والية جدول أعامل ا ية الرضورية  تعاون اخلار رشااكت وعالقات ا منا لتل نف لتج نظم يف . ل يط  مومل جيد الفريق أدةل عىل أي  ختط
يدان سني يف ا نا متلني أو ا تعاونني ا ية األخرى أو ا هات الفاعةل ا ية  ساعدة ا شطة ا ملأي برانمج نفذ أ ف مل مل ن ن مل حملن ملع للج  . لتق

ية يف بعض القضاايو تعاون من أجل امليض قدما ابألهداف اإلمنا ثةل هممة  ئوقف الفريق عىل أ لل ومع ذكل، فقد وقف أيضا عىل . م
ساعدة نفذها مقدمون آخرون  شطة مماثةل اكن  تعمل من أ تفادة أو ا بري لال بذل فهيا هجد  للمحاالت مل  ي ن ل سـ ك تعاون . ي ياب ا لويف  غ

نوع مبا  رشااكت مع عدد  فوا مت نظامت ادلوية وأحصاب ل ية وا تعاون ألغراض ا ية اب ية ا ليه الكفاية من الواكالت الو مل من ل ن لتن ملع ط
بين  ياانت واخلربات أو أن  ها املعلومات وا هات وتقامس  يد من خربة هذه ا تعمل و بو أن  يس مبقدور الو تاملصلحة،  مع جل تف بل ت ت لي تسـ

ميي  توى الوطين أو اإل ها عىل ا قلأوجه تآزر مع برا ملسـ توى القضاايجم بو إىل أن تكون أكرث . مسـأو عىل  تصار، ففي سعي الو يواب خ
ية ية اب تفادة من جتربة األوساط ادلوية ا نظمة فرصة الا نهتز ا ية مل  منتوهجا حنو ا ن ل سـ مل تمن لت ملعل ورمغ ذكل، يقر فريق املراجعة بأنه ال . ت

سمت بضعف ا بو وحدها يف احلاالت اليت ا لميكن إلقاء اللوم عىل الو ت بدي اهامتهما ي هات الفاعةل األخرى أن  تيق ألنه ال بد  للجسـ تن
تعاون يق وا لاب  . لتنسـ

توى املؤسيس  نظامت ادلوية واملاحنني عىل ا تعاون مع بعض ا سن فهيا ا سـووجد الفريق أنه حىت يف احلاالت اليت  ل مل ل ما بني (ملحت
يل  ية عىل  تظاهرات العا نظامت ادلوية يف إطار بعض ا سبأماانت ا مل ل ل ثالمل شطة نظمت عىل )ملا شمل ابلرضورة أ ُ، فذكل مل  ن ي

بدلان  شورة  يان عرب تقدمي ا تلفة يف بعض األ ثرية ذات وهجات نظر  ثافة هجات ماحنة  يد الوطين وشاركت فهيا  للا مل خم ك حلصع بك
ها يف جماالت مماثةل بدلان ذات الطاقة . معود يان تلقت ا لويف بعض األ يح يعا بالا سةل من األةست تفرقة من سل احملدودة  ملشطة ا ن
هات الفاعةل رشاكء ّصعب و. جلعدد من ا ثري من ا شاور مع ا بو أو ادلول األعضاء ا ساعدة عىل الو لانعدام اخلطط القطرية  لك ت ي لللم

متةل شطة ا شأن بعض األ رشااكت  ناء ا سـمي العمل أو  ية  حملحول  ن ب ب لتق ية العمل وتداخل . كيف شف أدةل عىل ازدوا جبل إن الفريق ا كت
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هود هات الفاعةل األخرى، جلا ية وال سـامي جل مع ا ية أو اإل ية الفكرية الو ميماكتب ا قلن ط يةاليتمللك ياهتا اخلاصة اب ها ومزيا ها برا من  لتن جم . ل
تفادة مما أجنزه اآلخرون من معل متكن من الا نظمة مل  سـأضف إىل ذكل أن ا تدريب عىل وجه . تمل شلكة يف جمال ا لوتجىل هذه ا مل ت

ية الفكريةاخلصوص، وأيضا يف  ياسات ا يات و ياجات ووضع اسرتا يمي الا مللكتطوير املاكتب و سـتق يج تت ثال مل . ح يل ا ملوعىل  سب
ياجات  يمي الا شطة املربطة  يذ األ يات و ياغة ا تعاون مع الواكالت ادلوية األخرى  تيالحظ الفريق أية هجود  ت ن ملهنج لص ل حلل ب تقت نف

يات يةجتواسرتا ية الفكرية ألغراض ا لتمن ا  . مللك

شطهتا و شد املوارد لزايدة متويل أ رشااكت  ناء ا ية إىل  بو الرا يه هجود الو نظر، اكن أول ما ركزت  يد ا ناء الفرتة  نأ ح ب ي عل ل لث م ق
ية ياجاهتا الو ية ا بارشة  متويل  ساعدة ادلول األعضاء عىل احلصول عىل ا نو ت ب طمل حتل ل م شد األموال هممة فال . ل حولنئ اكنت هجود 

نظر عن ح لبغي أن ترصف ا هات ين تلف ا سعي إىل إقامة رشااكت هبدف دمع  بو إىل ا جلاجة الو خم ل  وأحصاب املصلحة املاحنةي
ية الفكرية ويف اجملاالت  ياجات ذات الصةل اب ية يف جمال الا نا بدلان ا ية  ساعدة اإلمنا مللكاآلخرين العاملني يف تقدمي ا تم ل لل ئ حمل

ياسة الصحة العامة والا ثل  ياسة العامة  باملربطة اب سـ سـ مت هال تعاون  هات أو ا تعمل من هذه ا يا، أو ا نولو معتاكر والعلوم وا جل ج لتك ل  . ل

شاط  تلفت وفقا ملوضوع ا ية ا تعاون ألغراض ا شطة ا بو مع أحصاب املصلحة يف أ شاركة الو نوالحظ فريق املراجعة أن  من ل ن ي لم خ لت
ثق( ناعات ا ية وا نا ية والصحة العامة والرسوم والامنذج ا لثل املعارف األ لص ع لص صل يةم ية أو (ونوعه ) فا يبتظاهرات أو برامج تدر

ية نظامهتم والقطاع اخلاص ). طنندوات و ية الفكرية و تعاون مع أحصاب حقوق ا بو  موشلك عام، توجد أدةل عىل أن الو مللك ت ي ب
متع املدين  يات ا تعاون مع فعا ية الفكرية أكرث مما  جملوخرباء ا ل ت سـهتكل (مللك ية حبقوق ا ئات ا يل ا ملمن  ن ي ملعب له أو الصحة العامة أو ق

ية  هات الفاعةل ا بات أو ا نا ملعت جل يةملك سات األحباث واجلامعات، )  أو احملامني املدافعني عن املصلحة العامةلتمناب وال سـامي سومؤ
ية نا بدلان ا متكل املوجودة يف ا ل تجارة ادلوي. ل ثل غرفة ا نظامت أخرى  شارك  شارك أو  بو حارضة بصفة  با ما تكون الو لوغا ل ت م ي مل ة م

تظاهرات تلفة رعاية ا نظامت أحصاب احلقوق ا لو خمل نظامت ادلوية . م ثريا مع عدد من ا بو  تعاون الو لوخبالف ذكل، ال  مل ك ي مثل (ت
ية تجارة وا تحدة  نوب ومؤمتر األمم ا تحدة اإلمنايئ ومركز ا منبرانمج األمم ا لل مل جل ناشطة يف الرتوجي للهنج ) لتمل متع املدين ا ُومجموعات ا ل جمل

ية الفكرية املوهجة  ياسات وممارسات ا ية  مللكحنو ا سـ لمن ثالث (لت بكة العامل ا تدامة و ية ا تجارة وا يل املركز ادلويل  لمن  شـ سـ من لل ملب لت ق
يا املعرفة سة ادلوية إليكولو جواملؤ ل تظاهرات ). س تدخل يف ا شاركة أو ا نظامت حمدودا معوما يف ا بو مع هذه ا لواكن تعامل الو ل مل مل ي

شطة وأد. دعى إلهياُاليت ت يذ أ متلني عىل  رشاكء ا نني وا بو مع مجموعة من أحصاب املصلحة ادلويني والو نى ضعف تعاون الو ط ل تنفي حمل ل
تجارب والرؤى نوع اخلربات وا بدلان من  تفادة ا ية إىل عدم ا تعاون ألغراض ا لا ت ل سـ من بو قادرة عىل . لتل يوخالصة القول أن أمانة الو

ها و نوعا وأن تد معأن تقمي رشااكت أكرث  تظاما من أجل الهنوض مبا تقوم به من ت رشاكت عىل حنو أكرث ا باع هذه ا نبإماكهنا إ لت
ية تعاون ألغراض ا شطة ا منأ ل  . لتن

يات. 4 تو صيص ا ل  تلخ

ساهامت تستند تاجئ اليت توصل إلهيا فريق املراجعة وإىل ما أوردته ادلول األعضاء من  تقرير إىل ا يات الواردة يف هذا ا تو م ا ن ل ص لل
ية عرب الردود ناء إجراء  شاورات القطرية وأ ياق الزايرات وا يات اليت مجعت يف  تو ية وا تقصا معل عىل ادلراسة الا ث مل سـ ص ل ئ سـ

بو يشاور عامة ومقابالت مع موظفي الو  .ت

يهنا وبني ادلول األعضاء وأحصاب املصلحة بو وفامي  تفكري واحلوار داخل أمانة الو يات للحث عىل ا تو بوتقدم ا ي ل ص سم إىل . ل تنقو
ية يهثال سام ر سـثة أ ية الواردة يف املواصفات املطلوبة يف " 1: "ئيق تعلقة بلك موضوع من املوضوعات األسا يات ا تو سـا مل ص ل

يل" 2 "،املراجعة تح تقرير اب ناوها هذا ا ية اليت  تعاون ألغراض ا شطة ا ست أل يات لك دعامة من ادلعامئ ا لوتو ل ل ت من ل ن ل لص " 3 "،لت
تحديدو يات املوهجة عىل وجه ا تو لا ص يدةل بدلان ا ملسـتف إىل ا ست . ل يات لك دعامة من ادلعامئ ا لواجلدير ابملالحظة أن تو ص

يات ذات عالقة ابملوضوعات الواردة يف املواصفات املطلوبة يف املراجعة صشمل أيضا تو  .ت
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يط واإلدارة اليت تؤث ية  يات ادلا نات عىل ا يات املقدمة إىل إدخال  تو ثري من ا تخطوتدعو ا خل لعمل ص للل ي شطة حتسلك نر يف اجتاه أ
ية تطلب أية موارد إضا ها وال  ها وتا ية وو تعاون ألغراض ا فا جئ تقع ن من يف . لتل تاك يق وفورات يف ا يات فرص  تو لوبعض ا ل ص لتحقل ٌ

نفذ شالك هدر املوارد اليت قد حتدث إن مل  ثريا من  توميكهنا أن ختفف  م يص موارد . ك يات  تو يذ بعض ا تطلب  ختصو ص ل نف تي س
 . جديدة

يات . 5 تو صا سب املوضوعل تارة  حا  خمل

هذه املراجعة سة الواردة يف املواصفات املطلوبة  ية ا سم املوضوعات الر يات الواردة يف هذا ا تو لتغطي ا مخل سـ لق ص الوجاهة " 1: "ئيل
توجه يف" 4 "،واإلدارة" 3 "،والوقع" 2 "،لوا تاك يث ا ية من  لوالفعا ل يق ادلاخيل واخلاريج" 5 "،حل  .لتنسـوا

توجه  لالوجاهة وا

ية وأفضل املامرساتإدما تو بادئ ا ية وا بادئ جدول أعامل ا جهيج  ل مل لتمن  م

ية، ومهنا أن تكون  تعاون ألغراض ا شطة ا ها أ بغي أن  بادئ اليت  شأن ا ية توجهيات واحضة  منيقدم جدول أعامل ا ل ن مل ب تمن لت بعل تن تي
تلفة لدلول األع يفة مع املصاحل ا ية وقامئة عىل الطلب ومرنة و خملموهجة حنو ا مكمن تصادي لت ها الاجامتعي والا قضاء ووا قع

ية فهيا  توايت ا منو لتسـ ية(م يات جدول أعامل ا ئة ألف من تو منانظر عىل وجه اخلصوص ا لتص تحدي اآلن هو ضامن ترمجة ). لف لوا
يذ توى ا تاجئ أفضل عىل  يط إىل  توى ا ية عىل  بادئ جدول أعامل ا تقدم احملرز يف إدماج أولوايت و نفا لتم سـ ن تخط سـ من مل ل م  .لت

ية حتس شطة حنو ا منني توجه األ  لتن

ية وأفضل املامرسات يف جمال  تو بادئ ا بوةل عىل نطاق واسع وا بادئ ا ية اب تعاون ألغراض ا شطة ا جهيبغي أن تلزتم أ ل مل مل من ل ملقن لتن ي
تعاون اإلمنايئ األوسع نطاقا  بادئ ابريس(لا مثل  شارك ).م شاريني ا بو واخلرباء الا يع موظفي الو بغي إبالغ  ملو ت ي سمج شطة ين نني يف أ

ية وعلهيم  تعاون ألغراض ا منا بادئ وأفضل املامرساتاألخذلتل تدريب اجلاري عىل . مل هبذه ا شاركوا يف ا بغي هلم أيضا أن  لو ي ين
ية األوسع نطاقا ساعدة اإلمنا ية يف جمال ا تطورات الر ئا مل سـ  .ئيل

بو أن تضع  ية"يوعىل أمانة الو ية  تو بادئ ا منا جهي ل يل حمدد" للتمل ية صوتقدم تفا ساعدة أكرث توهجا حنو ا يط  ية ا منة حول  مل لتتخط ل كيف
ية بادئ جدول أعامل ا شلك عىل أساس  يث املضمون أو ا شطهتا سواء من  يذ أ منو ل لتن م ح بادئ . تنف تمكل هذه ا بغي أن  ملو تُسـ ين

ية ناسب للك موضوع من املوضوعات الر توى ا يل خاص يفصل أفضل املامرسات وا ية بد ية  تو سـا مل حمل ل من جهي ئيل يذ للت تنف وطرق 
ية الفكرية تعاون املربطة اب شطة ا مللكأ ت ل يع أحصاب . ن بل  ية ومن  يع الربامج ا ية يف  تو بادئ ا تخدم ا بغي أن  مجو ن مج جهي ل مل قسـ ملعن ُت ي

بغي كذكل وضع قواعد سلوك لألفراد من  شاريون و ية، مبن فهيم اخلرباء الا تعاون ألغراض ا شطة ا يني بأ يناملصلحة ا ت من ل ن سن لت ملع
بو أو مقديم هذه شطة واخلرباء سواء أاكنوا من موظفي الو ي األ شاريني ن تحدثنيستخرباء ا شت هذه (خرباء دون أجر/مأو  قنو

سأةل يف اجلزء  تقرير5ملا شأن اإلدارة يف هذا ا ل   ).ب

نارص ا ية ضامن إدماج ا ية إىل أن تصقل أكرث  توقعة احملددة يف ويقة الربانمج واملزيا تاجئ ا تاج ا خملو لع بغ ن ث مل ن ُحت ية ل توجه حنو ا منتلفة  لتلل
تقرير2.2مثل تكل الواردة يف اإلطار ( شطهتا) ل من هذا ا رشوعاهتا وأ بو و يع برامج الو نيف  ي  . ممج

تاجئ يف اخلطة  تاجئ ومؤرشات ا ية وا نظمة الاسرتا بو وادلول األعضاء فهيا صقل أهداف ا تعني عىل أمانة الو نو ن يج مل ي لي ل ت
توسط وإعادة ية لألجل ا ملالاسرتا يةتيج توجه حنو ا سد تصورا شامال  ها  من تو لل لتتج ل سد . جهي بغي، عىل وجه اخلصوص، أن  جيو ين

ية كام ورد يف املواصفات املطلوبة يف هذه املراجعة  تعاون ألغراض ا شطة ا يني أل هدفني األسا منلك ذكل بصورة أفضل ا ل ن لتسـ ل
بدلان ا( ية وا نا بدلان ا شاركة ا ية وتعزيز  هوة املعر يق ا لأي  ل ل م مي ف ل ية الفكرية تض ية من نظام ا تأ مللكألقل منوا يف جين الفوائد ا ت  -مل

ها بو ). ليفوخفض تاك ميي للو هرم ا هدفني أكرث وضوحا داخل ا هذين ا شطة اخملصصة  ية الربامج واأل بغي أن تكون أ يو ن لتنظمه ل ل ل ين
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ميي يد القطري واإل نجزة عىل ا شطة ا يهتا ويف األ قلومزيا لصع مل ن شاء فريق معل إل. ن يات امليض نوميكن إ تيجعداد ورقة عن اسرتا
 . قدما يف هذين اجملالني

سني توازهنا نجزة و شطة ا ية حتديد أولوايت األ حتسني  مل ن  كيفحت

بو وادلول األعضاء فهيا إىل وضع أهداف وأولوايت أكرث وضوحا ملا تقوم  يتاج أمانة الو ية بحت تعاون ألغراض ا شطة ا منه من أ ل لتن
ية  ندرج مضن تكل األولوايتأولوايت تلرتيب معلوإىل  شطة اليت  تحديد األ شطة ومعايري  تاأل ن ل ية أكرب يف . ن بغي ضامن شفا فو ين

ية  يات ادلا خلا ند وضع تلرتيب لعمل بدل والاعامتدات من األموال العادية  توقعة وا تاجئ ا سب الربانمج وا شطة  عأولوايت األ ل مل ن ح لن
ية ية وأولوايهتا وال بد من إيالء اهامتم أكرب دل. نالربانمج واملزيا ها لتمنمج أهداف ا تلفة تعمميو بو ا يع برامج الو توى  خملعىل  ي مج مسـ

نظمة تباعاب يد ا نفذة عىل  ند الربامج ا ية وهنج تصاعدي عن طريق ضامن أن  ية إعداد الربانمج واملزيا نازيل يف  مل هنج  صع مل ن معل تستت
ياجات ية إىل الا تعاون ألغراض ا شطة وأولوايت ا ها وأ تبأ من ل حن لت هامكل  . مع واألولوايت القطرية وأن تامتىش 

ية وال بد أن تكون  تعاون ألغراض ا شطة ا يط أل سامه يف حتديد األولوايت وا متةل ميكن أن  تة مصادر  منوتوجد  ل ن تخط ت لتسـ ل حم
توى القطري بهنج . متاكمةل يط عىل ا ياجات وا يمي الا بغي أن يأخذ  سـأوال،  تخط ملت ل ح تق تكرر، مبا يف"تصاعدي"ين  معىل أساس 

بغي الرتكزي  يا،  ية، واث ند إعداد الربانمج واملزيا ينذكل حتديد األولوايت  ن ن نع ية عىل حتديد دعأكرث  ن إعداد الربانمج واملزيا
ية وإدماهجا يف الربامج ية الفكرية . سـاألولوايت األسا بو يف جمال ا ية حول دور الو بغي تعممي رؤية جدول أعامل ا ثا،  مللكواث ين من لتل ي

ية نة ورا. لتمنوا يمي ا يات ا تاجئ  بغي أن تؤدي  ّسبعا،  معل حملن تق لن شطة ) الواردة أدانه(ي تخالص دروس حول األولوايت واأل نإىل ا سـ
بل يط يف ا يدها يف ا بغي  ناحجة اليت  تقا ملسـن تخط سـ لل جت ية الفكرية الاضطالع بدور . ي ية وا ية اب نة ا سا، ميكن  مللكوخا من ن للج لتم ملع

شطة واقرت رشوعات واأل نيف حتديد ا شاء . اهحامل نة إ هذه ا ثال  نوميكن  للج ل شورة إىل " فريق خرباء"م تقدمي ا ية  مليعىن بقضااي ا ل لتمن ُ
تكامل الاقرتاحات القطرية القامئة  ية فكرية أكرث توازان وا تعزيز نظام  ية  بادرات عرب الو سـاألمانة وادلول األعضاء حول ا ل ن ملكمل ط

 .عىل الطلب

يط  يات ا يات و يد املزيا مجلتو تخط معل لن يةح تعاون ألغراض ا شطة ا منيع أ ل  لتن

ية العادية يات إعداد الربانمج واملزيا ية ومواردها يف  شطة اإلمنا يع األ تحديد األولوايت هو إدماج  رشط األسايس  نإن ا معل ئ ن مج ل  .ل
بو العادية ية الو ية واملوارد املربطة هبا يف مزيا تامئ ناديق الا ها ا شطة اليت تد نعكس األ بغي أن  يو ن ت ن لص ن ست مع يات ين ها و معل وبرا جم

بغي أيضا  .اإلبالغ يط القطريةإدماجينو يات ا ية يف  تامئ ناديق الا ها ا شطة اليت تد تخط األ معل ن لص لن س بو اعامتد . مع تعني عىل الو يو ي
بة ا تاجئ املر ية واألولوايت وا ية مع األهداف اإلمنا تامئ ناديق الا شطة املموةل من ا ية لضامن مواءمة األ تقبادئ تو س نم ئ ن لص ن حملددة لجهي

تاجئ ية وإطار اإلدارة القامئة عىل ا نيف الربانمج واملزيا وال بد من ضامن إرشاف أكرب لدلول األعضاء عىل مضمون خطط معل . لن
ها ية و تامئ ناديق الا ميا تقيس ن ناديق فردية للك . لص نة بدال من  تعددة املاحنني ملوضوعات  ناديق  شاء  نظر يف إ بغي ا صو ي ص ن معل م ين

 .ماحن

ي معلوتطلب  ية املربطة ت ساعدة اإلمنا بو مقارنة ابملاحنني ومقديم ا ية للو تفكري حول املزية ا تة حتديد األولوايت مزيدا من ا ئ مل ي لنسبل
تخداهما نظمة والطرائق اليت يه يف وضع أفضل ال يجي  ية الفكرية، وادلور الاسرتا سـاب للم ت ئةل املطروحة ما ييل. مللك سـوشمل األ : ت

بغي أن تركز ا ثري من ينإىل أي مدى  شطة بني ا يق األ سري  توى الوطين يف مقابل  شطة عىل ا يذ األ بو عىل  لكلو ننف سـ ي سـ ن ني تمل ت ت
بو أن تكون  بغي للو ناء عىل طلب من ادلول األعضاء؟ وإىل أي مدى  تفاوض للحصول عىل موارد جديدة  ياملاحنني أو ا ب ينل

ها األولوية؟  بغي أن تكون  تدريب وما يه اجملاالت اليت  لهدا  ن يمع نظمة أن تكولل ّوإىل أي مدى ميكن  ية للم خلن خربهتا ادلا
تعني يف  ها أن  بغي  تلقاها؟ وإىل أي مدى  نوعة املزتايدة اليت  بات ا ها ذكل ملعاجلة ا بغي  ها وإىل أي مدى  سـونو ت ت لطل تت لمل ن ل ن يع ي

شاريني معلها  سات أخرى؟ستخبرباء ا نجزه يف إطار رشااكت مع مؤ يني أو أن  سخار ت  ج
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لسني إدارة ا تعاون اإلمنايئحت ية ألغراض ا تو رشااكت وا لبات وا ع ل  لطل

ية  تعاون ألغراض ا شطة ا بار أ منبغي ا ل ن لتت ع يدةرشاكةين بو وادلول األعضاء ا ملسـتف بني أمانة الو تعني عىل احلكومات أن حتدد . ي يو
ياهتا فامي خيص  يق فضلبوضوح أ يلتنسـنقط ا بوةسـاألسا يهنا وبني الو ي  تعاون ألغراض ا ب شطة ا لأل ل نظمة هبان بلغ ا ملية وأن  ت . تمن

يد الوطين يدين عىل ا تضاعف أكرث عدد ا سع و ية  تعاون ألغراض ا شطة ا ية ألن نطاق أ لصعويزداد هذا األمر أ ت من ل ن تفمه سـي ملي س . لت
توى الوطين يق عىل ا نوات الاتصال ونقط ا تخدام  شطة إىل مزيد من املرونة يف ا تاج بعض األ سـوقد  سـ سـ ن ملحت لتن وهذا . ق

بو يف بدل ماسـيعزز حاج شطة الو شاملني جملموعة أ يق والوقع ا تضمن ا يق  ية إىل ا ية احلكومات الو ن ل سـ ل سـ نن ن تط لت وال بد من أن . ل
ية  ياجات واألولوايت الو ية اإلبالغ عن الا يف يف  ثات املوجودة يف  ناية أكرب يف حتديد دور ا بدلان  نتويخ ا ت معل ن بع ع ل طت حل ج

يل ا بو فامي خيص تفا يق مع الو ملوا ص ي ياجات . ساعدةلتنسـ توى احمليل ابال تحدي املطروح هو الربط بني املعرفة عىل ا توا سـ حل مل
نظامت ادلوية ونظرهتا  ية  يا ية وأحصاب املصلحة يف العوامص وبني اخلربة ا ية عن طريق الوزارات احلكو لالو للم سـ سـ لن مط

ية وا شؤون اخلار ية لوزارات ا ية وجتربهتا اليت شلك املزية ا لالاسرتا جت لب ت ها لنسيج يف مقرا  تخذ  لثات اليت  ن ت  .جبع

تعاون اإلمنايئ اليت تقدهما شطة ا بو حباجة إىل إذاكء وعي ادلول األعضاء وإرشادها فامي خيص مجموعة أ لوأمانة الو ن وال بد من . ي
متةل اليت " قامئة"إاتحة  شطة ا بني نطاق األ بدلان عىل  ساعدة ا ية  تعاون ألغراض ا شطة ا هرس أل حملأو  ن ت ل مل من ل ّن لت ميكن إدماهجا يف ف

ية طنها الو بو . خطط ية اليت تقدهما الو تعاون ألغراض ا شطة ا يل أنواع أ هرس  هذا ا بغي  يو من ل ن لتتفص لف ل نطقة والربانمج (ين ملسب ا ح
ثال يل ا ملعىل  نة )سب تعاون ا ساعدة املطلوبة، وطرق ا تلقي ا ساعدة، واإلطار الزمين  ملمك، وإجراءات طلب ا ل مل ل مثل (مل
رشوعات اليت  تا شطة أو مل شامةل اليت جتمع بني العديد من األ تعاوية ا نوات أو الاتفاقات ا تعددة ا ننفذ مرة واحدة أو تكل ا ل ن ل سـ لمل

بو)اخلطط القطرية، إىل غري ذكل بة يف الو نا يق ا ي، ونقط ا سـ مل تحديد إن اكنت . لتنسـ شورة  ية تقدمي ا تو بادئ ا بغي  لو مل جهي ل للم ين
ميي أ يد اإل تقدم عىل ا ساعدة  قلا لصع سـ يني اذلين مل توى احملافظات أو املدن، ومن مه أحصاب املصلحة الو نو الوطين أو عىل  طسـ م

نوات، وما يه إجراءات إرشاك مقديم  ساعدة وعرب أية  قميكهنم طلب ا شطةمساعدة مل . نأو ماحنني أو خرباء آخرين يف هذه األ
ية إجراءات لرصد األ تو بادئ ا بغي أن تضع ا نوابإلضافة إىل ذكل،  جهي ل مل تعلقة مبدى ين بارات ا ها وحتدد الا ملشطة القطرية و عت تقيمي

ية واخملاطر واملوارد املطلوبة يعا ثل القدرة الا تعداد بدل ما  با تسـ ية اإلجراءات اليت . سم تو بادئ ا بغي أن حتدد هذه ا جهيوأخريا،  ل مل ين
ية ووضع  تعاون ألغراض ا شطة ا يط أل منميكن أن توجه بواسطهتا ادلول األعضاء ا ل ن لتتخط بادئ . أولوايهتال تعراض ا بغي ا ملو سـ ين

بو شلك ابرز عىل موقع الو نواي وإاتحهتا  ية وحتديهثا  تو يا ب سـ جهي  . ل

ياجات القامئة عىل الطلببد من  وال يح معىن مصطلح الا تتو ناء عىل الطلب ، فحض ية  تعاون ألغراض ا شطة ا بالرتكزي عىل أ من ل لتن
توفة األيدي أما بو  بقى أمانة الو مكال يعين أن  ي ياجات، أو تكل اليت ال تامتىش ت يمي لال ساعدة اليت تقدم دون  بات ا تم  مل حطل تق
ية أو جدول أعامل  ية الو ياجات اإلمنا نوالا ئ طت شأن ح بو  بالو تلكفة أو ي يث ا ية من  تقر إىل الفعا ية، أو تكل اليت  لا ل حمن تف لت

تدامة يا. سـالا ياق الا ية عىل حوار يف  تعاون ألغراض ا توجيب أن يقوم ا سـ من حل ية لت ية الو يات اإلمنا نجات والاسرتا ئ طيج ت
ية بو للميض قدما جبدول أعامل ا منوالزتامات الو ية عىل . لتي تعاون ألغراض ا شطة ا بغي أن تركز أ منوال  ل لتن بات"ين لطلية ا بل " تلب

ياجات واألولوايت ومدى مالءمة  يهنا حول الا خمبغي أن تركز عىل تعزيز احلوار مع ادلول األعضاء وفامي  حت ب تلف أنواع ين
تلفة عىل موارد  ية واخملاطر، فضال عن املطالب ا يعا تعداد والقدرة الا ية يف بدل ما ودرجة الا توى ا ساعدة وفقا  خملا ب سـ من سـ ستمل لت مل

ية إىل األمام تقدم جبدول أعامل ا بو والزتاماهتا اب منالو ل ية كامي. لتي سلطات الو بات واخملاطر برصاحة مع ا ناول ا نوعىل املوظفني  ل طت  لعق
ية بة وا تاجئ املر قعتكون ا تقن تجاوز نطاق . ل شطة  بدائل، وإذا اكنت هذه األ شة ا نا يارات و تحديد ا توال بد من هجود أكرب  ن ل ق خل مل

بدلان عىل إجياد مقديم عتسـتطيتكل اليت  ساعدة ا يذها فعىل األمانة  نظمة  ل ا م  .آخرينمساعدة تنفمل

نظر يف بو واألمانة ا بغي لدلول األعضاء يف الو لو ي يريها ين تاج إىل أن يمت  ية  تعاون ألغراض ا شطة ا تغ ما إذا اكنت عروض أ حت من ل لتن
بدلان  نة من ا ئات  ياجات  ية ا ها  تكام لأو زايدهتا أو ا ي ت ب معسـ فتل حل بدلان منوا(ل ئة أقل ا لابإلضافة إىل  نظر ). ف يد ا يكون من ا لو ملفسـ
ثال بني ماكتب نة  شرتكة ا ميف اجملموعات اليت تقر ابلقوامس ا ملمك توفر عىل مل بدلان اليت  برية، وبني ا ية الفكرية الصغرية وا ت ا ل لك مللك

بحث والفحص  ية(لقدرات يف ا نا ية ا عيف جمال ا لص ية  )مللك نا بدلان ا برية وا ئة ا نا تقر إلهيا، وبني ادلول ا موتكل اليت  لك لتف ل شـ ل
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توسطة ادلخل ب. ملا يع ا تخالص العرب من  نظمة عىل ا ساعد هذه اجملموعات ا لوقد  مج سـ مل يغ ت شأن بعض القضااي ووضع  صدلان  ب
يات تامتىش مع تكل اخلصو شطهتا  بة أل صنا ل ن سـ بو من . م ئة األعضاء يف الو نا ية ا نا يوعالوة عىل ذكل، فرمبا مل تعد أكرب ادلول ا شـ ل مل

بنيأبرز  ياجات ومصاحل اسرتالاملطا ها ا يا، ولكن قد تكون  ية كام يه معروفة حا تعاون ألغراض ا شطة ا ي بأ ت ل من ل تن ح ل ئة لت لبيية يف ا ج
ها يب  بو أن  ية الفكرية العاملي اليت عىل الو نظام ا تغرية  لا تجمللك ي ل  .تسـمل

نوب تعاون بني بدلان ا ية اليت تعزز ا تعاون ألغراض ا شطة ا بغي أن تكون األولوية إعطاء اهامتم أكرب أل جلو ل من ل لتن فميكن عىل . ين
بدل تجارب واخلربات فامي بني ا بادل ا ثال تعزيز  ليل ا ل ت مل شطة الفعاةل املوهجة سب يذ مزيد من األ يةل  بار ذكل و ية اب نا نان ا سـ ت نفل لتم ع

ية  .لتمنحنو ا

بدلان لزمام األمور  لتعزيز تويل ا

ية  تعاون اإلمنايئ ليك تامتىش واألهداف اإلمنا شطهتا يف جمال ا يف أفضل أل ية إىل  يف هجودها الرا بو  ئبغي للو ل ن ي ث تكي متك ين
ية نطو. طنوالظروف الو ية يوجيب أن  تصادي واألهداف اإلمنا ياق الاجامتعي والا ية ا ية عىل أ ئي دامئا الهنج املوجه حنو ا سـ مه قمن ل لت

بدل وجيب أن يقر بذكل ميي واملؤسيس األوسع نطاقا  ية اإلطار ا ية وأ للواألولوايت الو مه لتنظن  . ط

ية من أ ياجات الو ياميت الا يذ وحتديث  بدلان عىل  ساعدة ا نوعىل األمانة  ن ت ل طم ح تقت تعلقة نف ية ا تعاون ألغراض ا ملشطة ا من لتل
ية  ية الو يات اإلمنا ياسات أو الاسرتا ية الفكرية وا ية  ياسات الو ند ذكل إىل ا بذا لو ا ية الفكرية، و ناب ئ يج سـ ن طسـ ت ل ط للملكل ت ح سمللك

ية وأحصاب مصلحة ية من إدارات حكو هات ا سامهة من ا ماليت وضعت  نجل يا. ملعمب يمي الا يات  تخدم  بغي ا تو معل حسـ تق جات ين
بة وأهداف ومؤرشات أداء واحضة تاجئ مر تعاون اإلمنايئ اليت تربط  شطة ا توى القطري أل يط عىل ا تقسني ا بن ت ل ن سـ تخط ملتح ل . ل

تخدام أدوات إلجناز ها يف ذات الوقت هجات أخرى لوضع وا بذ هود اليت  بغي إبالغ األمانة وادلول األعضاء اب سـو لت جل هذه  ين
يق مع  ياميت والعمل عىل ا لتنسـا تكامل ما تضعه من أدواتلتق هات أو ا سـهذه ا   10.جل

ساعدة شطة ا نوات أل تعددة ا تخدمه بعد ذكل إلعداد خطط قطرية  بو أن تواصل صقل قالب مرن و بغي للو ملو ن سـ سـ لي مت . ين
ياجات من أجل حتدي يمي الا ية الفكرية وأدوات  ية  يات و ياسات واسرتا تخدام القالب ابملوازاة مع  بغي ا تو ن يج سـ حسـ تق للملك طن ت د ي

ساعدة شطة ا ملأولوايت أ يع . ن يط  يق إلرساء احلوار مع ادلول األعضاء وا مجلوال بد أن تكون اخلطط القطرية نقطة  تخط لسـ تن
تخدام املوارد يق وحتديد األولوايت والكفاءة يف ا تعزيز ا بو يف بدل معني  شطة موظفي الو سـأ سـ ل ي توافق اخلطط . لتنن بغي أن  تو ين

يات جدول أعامل  رشية صالقطرية مع تو ية وا تاجئ واملوارد املا بو وإطار اإلدارة القامئة عىل ا ية للو ية واألهداف الاسرتا لبا ل ن ي يج لمن ت لت
تدخالت . للمنظمة ناسب  هات الفاعةل األخرى وحتدد اجملال ا هات املاحنة وا شطة ا يطا أل شمل هذه اخلطط  بغي أن  لو مل ن ختط جلت جل ين

بو شجع ادلول األعض. يالو بو أيضا أن  توعىل الو ساعدة وإعانهتا عىل حتديد ي ية الامتس وإدارة ا ملاء وساعدها عىل وضع اسرتا يج تت
سري ذكل ساعدة و يفرص الوصول إىل مصادر أخرى   .تللم

شأن يدين مواصةل حوار أجدى  بوجيب عىل األمانة وا تحدايت واخملاطر درجة ملسـتف تعداد وا لالا تعني عىل األمانة بذل مزيد . سـ يو
بقة إلبال هود ا ملسـمن ا ية جل ية من املوارد الو تعاون ألغراض ا شطة ا به أ بدلان مبا قد  نغ ا من ل ن تطل طل ية -لتت رشية واملا ية وا ل املؤ لبسـ س

يذها- ياجات ووصوال إىل تصممي اخلطط القطرية و يمي الا تداء من مرحةل  نف ا تتق تح شطة املقرتحة أو . ب يف األ ها أيضا  بغي  نو تكي ل ين
يمي لل ناء عىل  ها  ها أو تأ تقتعد يل بيل يدةج بدلان ا تاحة يف ا ية ا ملسـتفموارد ادلا ل مل تفامه . خل يط القطري أداة  بغي أن يكون ا للو لتخط ين

ية واحلاجة إىل حتديد األولوايت يود املا بادل حول ا لا لقت  .مل

                                                  

تدامةأ  10 ية ا تجارة وا ها املركز ادلويل  ياجات اليت و يمي الا سـنظر أدوات  من لل ملت لت ضع سة ساان /حتق شارات) Saana(سمؤ نظمة ) 2007 (ستلال ياميت  مو تق
بدلان منوا ياجات أقل ا ية ال تجارة العا لا ت مل  .حل
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يد اإل ية عىل ا تعاون ألغراض ا شطهتا يف جمال ا تعزيز اإلرشاف عىل أ لصعوعىل األمانة وادلول األعضاء وضع إجراءات  من ل ن . قلمييلتل
شاور مع ادلول األعضاء  ية الفكرية بوسائل مهنا ا ية  ية املوهجة للماكتب اإل شطهتا اإلمنا بو أيضا مراجعة أ بغي للو تو مي ئ ن لي للملك قلن ي

ية الفكرية  بات ا تاهجا لإلرشاف عىل تر ية اليت  ية وتعزيز اخلربة الو سني توجه هذه املاكتب إىل ا ية  مللكشأن  ي تيف حت ن من حت طب لت ك
ي  . ةقلمياإل

ية شفا تصورات وتعزيز ا شاركة أحصاب املصلحة وضامن توازن ا يع  فتو ل ل م  سـ

ية  يع الواكالت احلكو شارك فهيا  ية الفكرية  ية وا ية اب ية  شاء جلان و ية إىل إ بدلان الرا بو أن تدمع هجود ا معىل الو مللك مجم ت من ن ن ن ل لتي مع ط
تأثرة بإصالح ياسة العامة يف اجملاالت ا ية العامةل يف ا ملا سـ لن ية الفكرية ملع ية (مللكات ا ثقا سات ا تعلمي واملؤ فثل الصحة وا لم س ل

ية نا ية وا عوالزرا لص يني ) ع ناشطني يف (موأحصاب املصلحة غري احلكو يني ا يني واألاكد نا متع املدين واحملللني ا لثل مجموعات ا مي ع لص جمل م
ية والعلو تعلمي وا تاكر والصحة وا تامثر والا ية الفكرية والا منجماالت ا ل لتب س يامللك نولو جم وا شاور ). لتك شمل ذكل دمع ا بغي أن  تو لي ين

ها ية الفكرية وتقد ية املربطة اب ساعدة اإلمنا ياغة اخلطط القطرية وتصممي ا ته يف  شار هور و ميمع ا مللك تمجل ئ مل ص ك  .م

بل أحصاب املصلحة اذلين هلم قو ساعدة املقدمة وتفادي تأثري دون داع من  تعلقة اب تصورات ا قولضامن توازن ا مل مل ة أكرب وموارد ل
ساعدة  شاركني يف تقدمي ا نوع أحصاب املصلحة واخلرباء ا تظام أكرث  بغي للوبو أن ترصد اب ملأكرث،  مل ت ن ي شاريني (ين ستثل اخلرباء الا م

تحدثني واملدربني يل ارشاكء ). ملوا بني  ية اإلبالغ اليت يضطلع هبا، أن  سؤو بغي للك برانمج من برامج الوبو، يف إطار  لو تفص ي ل م بي ين
ساعدة ومقديم  يع األشطة، ملا نيف  هة الفاعةل وال سـامي مج ئة ا سب  ية  تعاون ألغراض ا شطة ا جلأ ف ح من ل ية (لتن نظامت غري احلكو مثل ا ملم

تقدمة بدلان ا ية يف ا ملأو الواكالت احلكو ل بحث أو /م سات ا ية أو مؤ نا بدلان ا لا س ل ناالمل عرابطات ا  ).لة أو ارشاكتيلص

تقار ية لوإىل جانب إعداد األمانة  توجه حنو ا تطلب ا ها،  ية وتا تعاون ألغراض ا شطة ا شأن مضمون أ منير أكرث مشوية  ل ي ن من ل ن ب تل لت جئل
تعمل  ثني وا با يني وا نوعة من أحصاب املصلحة اخلار تعامل مع مجموعة  شجع عىل ا ية أقوى  لمن األمانة وجود ثقافة مؤ ل ت ل ت حسـ ج م س

باعمهنم،  تاحا يف العالقات مع وسائل توإ سب، بل عالماإلنف هنج أكرث ا بو  ية لفت األنظار إىل إجنازات الو حف اليت ال تدرك أ ي مه
تعاون اإلمنايئ و بو يف جمال ا ها الو تحدايت اليت توا ية إرساء حوار حول ا لوتدرك أيضا أ ي ل شأن إقامة هجمه ية  بحوارات موضو ع

ية ية الفكرية وا لتمنا  .مللك

سري ية و تعاون اإلمنايئ حنو ا شطة ا يسني توجه أ من ل ن تحت نادها إىل األدةل لت ها وا بحث  ت ا سل  ل

نظراء وضام بل ا ية من  ية وخار تعراضات دا ية وإجراء ا شطة حنو ا لال بد من إيالء اهامتم أكرب لضامن توجه األ خل سـ من قن ج ن اجلودة لت
ية اتصال بوتيجووضع اسرتا  . ي وتوافر األحباث وادلراسات اليت جترهيا الو

ياانت حول ( ية جبمع ا تو بانظر أيضا ا ص شأن الوقعلل تقرير  ثالث من هذا ا ية يف اجلزء ا ية الفكرية وا با ل ل لتمن  )مللك

 الوقع

ياس الوقع يات  قتعزيز أدوات و  معل

ياس  يات  تخدام أدوات و بو إىل وضع وا لقتاج الو معل سـ ي بدلان وقع حت يد ا شلك أفضل عىل  ية  تعاون ألغراض ا شطة ا لأ صع ب من ل لتن
سات بو ا. سوالقطاعات واملؤ سم الو بغي  يو لق يادي يف ين تصادية واإلحصاءات الاضطالع بدور  يالت الا تح قجلديد املعين اب ق ل ل

ية يف هذا  ساعدة اإلمنا يات الصارمة وإجراء دراسات ملقارنة املامرسات يف جماالت أخرى من جماالت ا ئوضع مجموعة من ا مل ملهنج
شأن سا. لا يني  بو وخرباء خار شاء فريق خرباء مؤلف من موظفي الو بغي إ للمو ي جن تكرر لألدوات الالزمة ين تعراض  معدة عىل ا سـ

شلك عام  نظمة  تاجئ يف ا بياس الوقع وأدوات اإلدارة القامئة عىل ا مل لن شأن اإلدارة(لق يات أدانه  تو بانظر أيضا ا ص  ). ل
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تلفة وال ساعدة ا شطة ا بني وقع أنواع أ تلفة  خملبد من اختاذ تدابري  مل ن ت ُّخم ية؛ و: ل رش ساعدة ا شورة وا يعتقدمي ا مل تطوير املاكتب؛ لتمل
تدريب، وما إىل ذكل هور؛ وا ية؛ وإذاكء وعي ا لوتكوين الكفاءات املؤ مجلسـ بو يف . س شطة الو يمي وقع أ هل  يكون من ا يو ن تقسـ لس

سب مراحل  ية إىل حتديد الوقع واملؤرشات  هود الرا ثال ا سمت  ية إذا  تعاون اإلمنايئ عىل تكوين الكفاءات املؤ حجمال ا ق سـ مل جل م س
تاجئسلسةل"خمتلفة من  يدين) 1": لن ا ية  نات الفورية للكفاءات ا تفا سـي للمتق نل يق هذه ) 2 ،لتحس يدين عىل  تطبوقدرة ا ملسـتف

تخداهما نة وا سـالكفاءات ا ها) 3 ،حملسـ سات أو تو ية أو الوقع الهنايئ عىل كفاءة املؤ تاجئ الهنا هجوا س ئ  . لن

تخالص الع تابعسـتعزيز إجراءات ا تفادة مهنا وتعزيز  مرب والا يه  وقع ةسـ ساءةل  شطة وا علاأل مل  ن

تفادة مهنا و تخالص العرب والا سني ا بو حباجة إىل وضع أدوات وإجراءات  سـإن أمانة الو سـ تح تابعة واذلاكرة تعزيز لي ملالرصد وا
ية شطة اإلمنا ساءةل املوظفني يف جمال األ ية و ئاملؤ ن م يام مبا ييل. سسـ شمل ذكل أدوات وإجراءات  للقوميكن أن  حتسني ) 1: ي

تويد األفاكر وبادل اخلرباتالاتصاال ها  بو وبرا ية بني قطاعات الو تت األ ل ل جمي تظم للمعلومات بوسائل ) 2 ،فق منوضامن مجع 
توى  تخدامه عىل  يع املوظفني ا سق ميكن  بة يف  تاجئ املر بدل وا سب املوضوع وا نفة  شطة  تاجئ األ ية عن  سـإلكرتو سـ مجل ن ن ل ح مص ن ن من تقل

ها نظمة  لكا بة للك موضوع، ال. مل ياميت لنسـواب يود و سابقة واملعوقات وا تجارب ا شاط، وا ية أو ا تق بد من نظرة عامة عن ا لق ل ل ن للقض
تاجئ هم ودمج أحدث املعارف وادلروس 11.لنا تطورات يف جمال  ختصص وال بد أيضا من إجراءات إلطالع املوظفني عىل آخر ا ل

بو وخارهجا حىت لو تعلق األ ساعدة الفعاةل داخل الو تخلصة حول ا يا مل نةملسـ با ناطق  تلفة أو يف  يمر بقضااي  ت مخم  12.م

ية ية الفكرية وا تخلصة حول نقط تقاطع ا يل وادلروس ا تح ياانت وا مندمع مجع ا سـ ل ل لتب مللك مل  . ل

ية الفكرية  نظمة وخارهجا خبصوص العالقة بني أنظمة ا ناء املعارف واخلربات داخل ا ية إىل  هود الرا بو أن تدمع ا مللكعىل الو م ملجل ب ي
تلفة وا تلفةخملا نة ويف قطاعات  با توايت  ها اإلمنايئ عىل  ياسات واملامرسات وو خملقواعد وا ي ت سـ مسـ م ومن شأن ذكل أن يكون . قعل

نة ية  تاجئ إمنا يق  ية يف  تعاون ألغراض ا شطة ا سامهة أ هم مدى  يأساسا همام  ئ ن من ل ن معم حتق  . لتلف

سا ياانت اليت  يد الوطين مجلع ا هود عىل ا بو دمع ا بغي للو تو ب لصع سي ل جل ية الفكرية عىل األهداف ين يمي وقع أنظمة ا مللكعد عىل  تق
ية ية الو ناإلمنا تعاون . طئ شطة ا تحديد ورصد أسس مقارنة ومؤرشات أداء أل ياانت أساسا  تخدام هذه ا لوميكن أيضا ا ن ل ب لسـ
ية  .لتمنألغراض ا

 ]ثهناية الويقة[
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