
 

A/63/7 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2022يوليو  1 التاري    خ: 

ي الويبو
 جمعيات الدول األعضاء فز

 
 ثالثة والستونالسلسلة االجتماعات 

 2022يوليو  22 إىل 14 منجنيف، 

ي اعتمدتها لجنة 
انيةقائمة القرارات الت  ز نامج والمب   البر

 وثيقة من إعداد األمانة

ي دورتها  .1
انية" فز ز نامج والمب  ي اعتمدتها لجنة البر

ز )من الرابعة تحتوي هذه الوثيقة عىل "قائمة القرارات الت  إىل  يونيو  27والثالثي 
 (. WO/PBC/34/7( )الوثيقة 2022يوليو  1

إن جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، مدعوة  . 2
 :  إىل ما يىلي

 بمضمون "قائمة  "1"
ً
اإلحاطة علما

نامج  ي اعتمدتها لجنة البر
القرارات الت 
انية" ) ز  (؛A/63/7الوثيقة والمب 

والموافقة عىل التوصيات الصادرة  "2"
ي 
انية، كما هي واردة فز ز نامج والمب  عن لجنة البر

 . ة ذاتهاالوثيق

 [WO/PBC/34/16 الوثيقة]تىلي ذلك 



 

 

WO/PBC/34/16 

يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
20 وليو ي 1التاري    خ:  22 

انيةلجنة  ز نامج والمي   الير

 والثالثون الرابعةالدورة 
 2022 يوليو  1إىل  يونيو  27جنيف، من 

رات  قائمة القرا

 األمانة من إعداد

 افتتاح الدورة . جدول األعمالمن  1البند 

ي الرئيسانتخاب  . من جدول األعمال 2البند  انية الرئيس ونائب  ز نامج والمب   للجنة الب 

ي عامي 
انية(، لدوراتها المزمع عقدها فز ز انية )لجنة المب  ز نامج والمب  ي باندي )الهند( 2023و 2022انتخبت لجنة الب 

: السفب  إندرا مانز
انية  ز  للجنة المب 

ً
ومبيا) لسيدة ماريا جوزي الموس بيسب  وا (، والسيد خوسيه أنطونيو جيل سيليدونيو )إسبانيا2022لعام رئيسا ( كول

انية لعام  ز  للجنة المب 
ً
ة ذاتها؛ والسيد خوسيه أنطونيو جيل سيليدونيو رئيسا انية للفبر ز ز لرئيس لجنة المب  لسيدة ماريا ا، و 2023نائبي 

ة ذاتها.  ةنائب( كولومبيا) جوزي الموس بيسب    للرئيس للفبر

 اعتماد جدول األعمال . األعمال لمن جدو  3البند 

 . WO/PBC/34/1الوثيقة 

انية جدول األعمال )الوثيقة  ز نامج والمب   (. WO/PBC/34/1اعتمدت لجنة الب 

 تقرير لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة . األعمال لمن جدو  4البند 

 . WO/PBC/34/2الوثيقة 

انية الجمعية العامة للويبو باإلحاطة علما بمضمون "تقرير لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة"  ز نامج والمب  أوصت لجنة الب 
 (. WO/PBC/34/2)الوثيقة 
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 تقرير هيئة التحكيم التابعة للجنة االستشارية المستقلة للرقابة . األعمال لمن جدو  5البند 

 . WO/PBC/34/3الوثيقة 

ي لجنة الويبو االستشارية المستقلة  وافقت
جدد فز انية عىل توصيات لجنة االختيار بشأن ترشيح خمسة أعضاء  ز نامج والمب  لجنة الب 

ي الفقرة 
ي ترد فز

 (. WO/PBC/34/3من تقرير لجنة االختيار )الوثيقة  33للرقابة )اللجنة االستشارية(، البر

ي  . األعمال لمن جدو  6البند   تقرير المدقق الخارج 

 . WO/PBC/34/4الوثيقة 

" )الوثيقة  ي  بمضمون "تقرير المدقق الخارج 
ً
جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، باإلحاطة علما انية  ز نامج والمب  أوصت لجنة الب 

WO/PBC/34/4 .) 

 التقرير السنوي لمدير شعبة الرقابة الداخلية . من جدول األعمال 7البند 

 . WO/PBC/34/5الوثيقة 

نامج  بمضمون "التقرير السنوي لمدير شعبة الرقابة الداخلية" )الوثيقة  أوصت لجنة الب 
ً
انية الجمعية العامة للويبو باإلحاطة علما ز والمب 

WO/PBC/34/5 .) 

كة . من جدول األعمال 8البند   تقرير مرحىلي عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشبر

 . WO/PBC/34/6الوثيقة 

ة:  اني ز نامج والمب   إن لجنة الب 

 بهذا التقرير )الوثيقة 1"
ً
حاطت علما  (؛WO/PBC/34/6" أ

طار الوثائق التالية: " 2" ي إ
 وأبدت ترحيبها وتأييدها لتقييم األمانة لحالة تنفيذ التوصيات الواردة فز

• JIU/REP/2021/6  (؛6و 5و 3و 2و 1)التوصيات 

• JIU/REP/2021/5  (؛2و 1)التوصيتان 

• JIU/REP/2021/2  (؛3)التوصية 
• JIU/REP/2020/8  (؛7و 4)التوصيتان 

• JIU/REP/2020/6  (؛6و 5و 3و 2و 1)التوصيات 

• JIU/REP/2020/5  (؛3و 2و 1)التوصيات 

• JIU/REP/2020/1  (؛3)التوصية 

• JIU/REP/2019/9  (؛1)التوصية 
• JIU/REP/2018/6  (8و 5)التوصيتان 

• JIU/REP/2017/3  (2)التوصية 

• JIU/REP/2016/9 ( ي هذا التقرير؛5و 3و 2التوصيات
ز فز  ( عىل النحو المبي ّ

كة كي تنظر فيه الدول األعضاء. " 3"
ي قدمتها وحدة التفتيش المشبر

اح تقييم للتوصيات المفتوحة البر  ودعت األمانة إىل اقبر

 2020/21تقرير أداء الويبو للثنائية  . من جدول األعمال 9البند 

 . WO/PBC/34/7الوثيقة 

داء الويبو للثنائية  ذ استعرضت "تقرير أ ة، إ اني ز نامج والمب  ( و"تقرير التثبيت WO/PBC/34/7" )الوثيقة 2020/21إن لجنة الب 
ي WO/PBC/34/8" )الوثيقة 2020/21لشعبة الرقابة الداخلية بشأن تقرير أداء الويبو للثنائية 

(، وأقّرت بطبيعة التقرير كتقييم ذانر
ي تحقيق النتائج لألمانة، أوصت بأن تح

ي المحرز فز نامج  ي والتقدم الب   باألداء الماىلي اإليجان 
ً
يط جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، علما

ئية   . 2020/21المرتقبة خالل الثنا
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 2020/21 تقرير التثبيت لشعبة الرقابة الداخلية بشأن تقرير أداء الويبو . من جدول األعمال 10البند 

 . WO/PBC/34/8الوثيقة 

انية علما بمضمون "تقرير التثبيت لشعبة الرقابة الداخلية بشأن تقرير أداء الويبو للثنائية أحاط ز نامج والمب  " 2020/21ت لجنة الب 
 (. WO/PBC/34/8)الوثيقة 

ي 2021البيانات المالية السنوية لعام  . من جدول األعمال 11البند 
ز
اكات ف  ؛ وضع تسديد االشبر

 2022 مايو 31

 2021السنوي والبيانات المالية السنوية لعام التقرير الماىلي  (أ)

 . WO/PBC/34/9الوثيقة 

جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، بالموافقة عىل "التقرير الماىلي السنوي  انية 
ز نامج والمب  أوصت لجنة الب 

 (. WO/PBC/34/9" )الوثيقة 2021والبيانات المالية السنوية لعام 

 تحديث بشأن االستثمارات (ب)

ي وضع تسديد اال (ج)
اكات فز  2022مايو  31شبر

 . WO/PBC/34/10الوثيقة 

ي 
اكات فز  بمضمون "وضع تسديد االشبر

ً
انية علما ز نامج والمب  " )الوثيقة 2022مايو  31أحاطت لجنة الب 

WO/PBC/34/10 .) 

ية . من جدول األعمال 12البند   التقرير السنوي عن الموارد البشر

 . WO/PBC/34/INF/1الوثيقة 

وع التكميىلي للخطة الرأسمالية الرئيسية . من جدول األعمال 13البند   المشر

 . WO/PBC/34/11الوثيقة 

طية المرحلة الهجي ل من أموال الويبو االحتيا موَّ
ُ
جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، بالموافقة عىل أن ت انية  ز نامج والمب  نة أوصت لجنة الب 

وع المنصة المحكمة واآلمنة لنظام معاهدة  اءات بمبلغ إجماىلي قدره من مشر  مليون فرنك سويشي.  9.945الب 

اءاتوأثناء تنفيذ  وع المنصة المحكمة واآلمنة لنظام معاهدة الب  ، ستواصل الويبو تحديث وإتمام تكنولوجياتها المرحلة الهجينة من مشر
طر 

ُ
ي ذلك لالستجابة ألية انشغاالت ت

ي الوقت المناسب، بما فز
ي هذا السياق، ال سيما من قبل مستخدمي المتعلقة بأمن البيانات فز

ح فز
اءات، وسوف داء الويبو، بما يشمل أيضا  تعمل عىل إبالغ نظام معاهدة التعاون بشأن الب  الدول األعضاء بذلك سنويا من خالل تقرير أ

ي هذا الشأنأية عمليات تدقيق تجرى 
 . فز

 مراجعة النظام الماىلي والئحته . من جدول األعمال 14البند 

 . WO/PBC/34/12يقة الوث

ةإن  اني ز نامج والمب   : لجنة الب 

ي مرفق أوصت  "1"
ح إدخالها عىل النظام الماىلي والئحته والواردة فز

الجمعية العامة للويبو بالموافقة عىل التعديالت المقبر
انية عىل النحو التاىلي ، و WO/PBC/34/12الوثيقة 

ز  : المنقحة من قبل لجنة المب 

حة المادة .1 انية التالية: "16.2 المقبر ز ة المب 
انية لفبر ز اح برنامج العمل والمب 

د اقبر ي إعدا
 تكون مشاركة الدول األعضاء فز

ي اعتمدتها الدول األعضاءو 
 لآللية البر

ً
 . "فقا
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حة المادة .2 ة : "20.2 المقبر انية لفبر ز اح برنامج العمل والمب 
نية اقبر ا ز نامج والمب  يقدم المدير العام إىل لجنة الب 

انية التالي ز ي ذلكالمب 
ي هذا الشأن، بما فز

ي  ة لمناقشتهما والتعليق عليهما وتقديم توصياتها فز
التعديالت الممكنة فز

ة اني ز نامج والمب  ي معقول لكي تنظر فيه لجنة الب 
 ". غضون إطار زمبز

حة المادة .3  عن تحقيق النتائج المرتقبة واألداء الماىلي بناًء عىل برنامج : 4.4 المقبر
ً
العمل يعد المدير العام تقريرا

انية ز ي اعتمدتها الدول األعضاءالتالية  والمب 
 لآللية البر

ً
 . وفقا

ز و  ة السنتي 
، يتضمن التقريُر التقدَم المحرز نحو تحقيق النتائج المرتقبة واستخدام بعد السنة األوىل من فبر

انية. ال ز  مب 

، يتضمن التقريُر تحقيق النتائج المرتقبة ومع ز ة السنتي  لومات مالية عىل نفس األساس وبعد السنة الثانية من فبر
انية المعتمدة:  ز ي للمب   المحاسب 

انية؛ )أ( ز ة المب 
دات الفعلية خالل فبر  اإليرا

 للمادة  )ب(
ً
انية بعد التحويالت وفقا ز انية المعتمدة والمب  ز  والنفقات الفعلية للمنظمة واالتحادات:  4.3المب 

ه "مرصوفا "1" د بعينه دون غب  ة" لذلك االتحاد. يعتب  أي إنفاق لمصلحة اتحا  ت مباشر

تعتب  أي نفقات ال يمكن عزوها إىل االتحادات، مثل التكاليف المتعلقة باإلدارة والتنظيم،  "2"
د. "مرص  ة" لذلك االتحا  وفات غب  مباشر

ات الناشئة عن تسويات المرونة بناء عىل المادة  )ج(  ؛5.3التغيب 

ز ا )د(  بي 
ً
 واضحا

ً
ا ز ز التقرير تميب  ةلمرصوفات يمب  ة وغب  المباشر  . المباشر

 المدير العام أي معلومات أخرى قد تكون مناسبة. 
ً
 ويقدم أيضا

ي مرفق الوثيقة الحالية  "2"
 بالتعديالت المدخلة عىل الئحة النظام الماىلي كما هي واردة فز

ً
 WO/PBC/34/12أحاطت علما

 : لة كما يىلي
ّ
 والمعد

حة  - ز المدير )أ(: 8.103القاعدة المقبر يات )ُيشار إليه فيما )أ( يعي ّ  بالمشبر
ً
فا
َّ
 رفيع المستوى ُمكل

ً
العام مسؤوال

يات الويبو  جميع أنشطة مشبر فّوض إليه السلطة والمسؤولية عن  يات"(، وُي وعن  يىلي باسم "مسؤول المشبر
 بالقواعد 

ً
ي المنظمة، رهنا

يات فز  4.103و 3.103تنفيذ اإلطار التنظيمي الذي يحكم وظائف المشبر
امات. 2.105و 5.103و ز  ، بشأن األعباء وااللبر

حة  - حكام نظام : 12.103القاعدة المقبر اء مراعاة أ ي عملية الشر
ز فز ز المشاركي  ز عىل جميع الموظفي  يتعي 

ام آخر.  ز ز وأي البر ز الدوليي  ز المدنيي  ز والئحته ومعايب  السلوك الواجبة عىل الموظفي  ويجب عليهم، الموظفي 
ام  حبر ام عىل وجه الخصوص، تحّمل المسؤولية عن أعمالهم وا ز اء )دون اإلخالل بالبر شية عملية الشر

ز باإلبالغ عن أي تبذير أو احتيال أو إساءة استعمال( ونزاهتها، واإلفصاح عن أي تضارب محتمل  مي 
َ
الُمستخد

ي إطار تأدية واجباتهم. وقد يتسبب اإل 
ي المصالح قد ينشأ فز

ي اتخاذ إجراءات تأديبية مناسبة فز
ي ذلك فز

خفاق فز
 .
ً
ز معا  أو إجراءات مدنية أو جنائية مناسبة أو النوعي 

انية )الوثيقة  "3" ز نامج والمب  د ومتابعة الب  ي إعدا
اك الدول األعضاء فز طلبت من األمانة تحديث اآللية الجديدة لزيادة إشر

WO/PBC/10/2ي الدورة ( بغرض تجسيد الممارسة الراهنة والنس
لة من النظام الماىلي والئحته كي ُينظر فيها فز

ّ
خة المعد

ة.  اني ز ز من لجنة المب   الخامسة والثالثي 

ناقش  "4"
ُ
طار قّررت أن ت ي إ

مل عن هذه امن النظام الماىلي بعد أن يقدم المدير العام تقرير تقييم ش 8.3المادة االستدامة فز
ي الدورة  المسألة
ز فز نامج للجنةالخامسة والثالثي  انيةو  الب  ز  . المب 
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 بيان الويبو بشأن قابلية تحّمل المخاطر . من جدول األعمال 15البند 

 WO/PBC/34/13الوثيقة 

اتيج خطة الويبو االسبر ي 
انية علما ببيان قابلية المنظمة لتحّمل المخاطر، المواءم مع النتائج المرتقبة فز ز نامج والمب  ية أحاطت لجنة الب 

ي مرفق الوثيقة 
ز فز  . WO/PBC/34/13المتوسطة األجل، كما هو مبي ّ

ز الصجي بع . من جدول األعمال 16البند  امات التأمي  ز  د انتهاء الخدمةخطة الويبو لتمويل البر

 . WO/PBC/34/14الوثيقة 

 : انية جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، بما يىلي
ز نامج والمب  ز الطويلة  "1"توصي لجنة الب  ح تمويل استحقاقات الموظفي  ا الموافقة عىل اقبر
ي الوثيقة 

ز فز ي المائة من ت 10بنسبة تصل إىل ، أال وهو تحّمل رسم سنوي WO/PBC/34/14األجل المبي 
ز اعتبارا فز كاليف الموظفي 

ئية  ز الصجي بعد انتهاء الخدمة كأصول  "2"؛ 2024/25من الثنا  بمخاطر وفوائد التحديد الرسمي الستثمارات التأمي 
ً
واإلحاطة علما

 دراسة اكبر تفصيال حول كيفية إنشاء هيئة منفصلة ألغراض التحديد الرسمي  مخصصة للخطة
ّ
وااللتماس من األمانة أن تعد
ز الصجي بعد انتهاء الخدمة   ز كأصول مخّصصة للخطة وتقديم نتائج الدراسة إىل الدورة الستثمارات التأمي  للجنة الخامسة والثالثي 

ة اني ز نامج والمب  ز من  "3"؛ الب  ز الجماعي عىل الموظفي  ي تبذلها لجنة الويبو المعنية بإدارة التأمي 
 بالجهود المستمرة البر

ً
واإلحاطة علما

ز الصجي بعد انتهاء الخدمة.  أجل احتواء  نمو التكاليف الطبية الفعلية، وبالتاىلي زيادة مسؤولية التأمي 

وع أوىلي لمواصفات تقييم مكاتب الويبو الخارجية لعام  . من جدول األعمال 17البند 
 2021مشر

 . WO/PBC/34/15وWO/PBC/31/3 و A/55/INF/11ق ائالوث

ة:  اني ز نامج والمب   إن لجنة الب 

ي  تنظر  -
وع أوىلي لمواصفات تقييم مكاتب الويبو الخارجية لعام " الوثيقة بالتفصيل فز

وثيقة " )ال2021مشر
WO/PBC/34/15ي الوثيقة المرفقة بهذا القرار؛

حة عليها فز  (. وترد التعديالت المقبر

وع بشأن قررت مواصلة المناقشة و  - ي الوثيقة المرفقة بهذا القر فصالموامشر
ي دورتها الخامسة ات ومرفقاته، الواردة فز

ار، فز
 . ز  والثالثي 

 منهجية تخصيص اإليرادات والنفقات بحسب كل اتحاد . من جدول األعمال 18البند 

A و A/59/10الوثائق   . A/59/INF/6و59/11/

انية مواصلة المناقشة بشأن منهجية ز نامج والمب  ي الدورة  قّررت لجنة الب 
الخامسة تخصيص اإليرادات والنفقات بحسب كل اتحاد فز

ز  ة. والثالثي  اني ز نامج والمب   للجنة الب 

[مرفقال ىلي ذلك]ي



 

 

WO/PBC/34/15 

يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
20ديسمير  23التاري    خ:  21 

انيةلجنة  ز نامج والمي   الير

 الدورة الرابعة والثالثون
 2022يوليو  1يونيو إىل  27من  جنيف،

وع أوىلي لمواصفات تقييم مكاتب الويبو الخارجية لعام 
 2021مشر

 األمانة من إعداد

ي سبتمب  1]
ز المعقودة فز زانية من أمانة الويبو، إّبان دورتها الثالثة والثالثي  نامج والمب  طلبت لجنة الب  وع أوىلي 2021. 

، إعداد مشر
 إىل المساهمات الواردة من الدول األعضاء وموافاتها به قبل ستة أشهر  2021لمواصفات تقييم مكاتب الويبو الخارجية لعام 

ً
استنادا

.  منعىل األقل  ز ز معقوفي  ز قوسي  ي هذه الوثيقة بي 
. وترد مساهمات الدول األعضاء فز ز  دورتها الرابعة والثالثي 

 [باكستان، لإلزالة؛ اإلمارات غي  موافقة –]"والغرض" السياق  ألف. 

ي الويبو، وال .2
 لقرارات الدول األعضاء فز

ً
:  سُيجرى تقييم مكاتب الويبو الخارجية استجابة ر التاىلي  سيما القرا

ة من  قررت ي الفبر
ين( المعقودة فز ز )دورتها العادية الثانية والعشر إىل  5الجمعية العامة للويبو، إّبان دورتها السابعة واألربعي 

 إىل الفقرة  "2021"تقييم خالل عام ، إجراء 2015أكتوبر  14
ً
من "المبادئ التوجيهية لمكاتب الويبو الخارجية"  22استنادا

 : ي تنص عىل ما يىلي
داء شبكة المكاتب الخارجية بأكملها كل خمس سنوات، ويجوز لها أن تلتمس البر "تقّيم اللجنة حجم وأ

ي تضطلع بها 
ز مع مراعاة الواليات والوظائف المختلفة البر ز الخارجيي  ز المستقلي  ز أو المقّيمي  ز الخارجيي  الدعم من المدققي 

 1 "المكاتب الخارجية. وللجنة أن تقرر اختصاصات هذا التقييم. 

ة من  .3 ي الفبر
ين( المعقودة فز ز )دورتها العادية الرابعة والعشر وقررت الجمعية العامة للويبو كذلك، إّبان دورتها الحادية والخمسي 

ج  2021، إجراء تقييم خالل عام 2019أكتوبر  9سبتمب  إىل  30 نام لكامل شبكة مكاتب الويبو الخارجية، مع بت لجنة الب 
ي 
زانية فز ي عام مواصفات ذ والمب 

ز فز  ما يىلي 2020لك التقييم أثناء دورتها الحادية والثالثي 
ً
 : 2. وقررت أيضا

خالل عام  ي انتظار صدور نتائج ذلك التقييم 
ة الحالية الُمقدمة من 2021"وفز ي الطلبات العشر

، تأجيل النظر فز
 ؛من أجل استضافة مكاتب خارجية جديدة للويبو  2019-2018الدول األعضاء ألغراض الثنائية 

                                              
1 A/55/INF/11 
2 ADD.4 A/59/13 
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ة   إىل الطلبات العشر
ً
دا ي كولومبيا، استنا

ي ذلك فز
جديدة للويبو، بما فز ي فتح ما يبلغ أربعة مكاتب خارجية 

"والنظر فز
ي الثنائية 

 ."2023-2022الحالية فز

ز بسبب جائحة كوفيد .4 ي دورتها الحادية والثالثي 
زانية من مناقشة مواصفات التقييم فز نامج والمب  ، 19-ولم تتمكن لجنة الب 

ة من فاتخ ي الفبر
ز المعقودة فز ، القرار التاىلي 2021سبتمب   17إىل  13ذت، إبّان دورتها الثالثة والثالثي 

3 : 

 بوضع وتقدم المساهمات المقدمة من الدول األعضاء بشأن آرائها حول 
ً
انية علما ز نامج والمب  "أحاطت لجنة الب 

د مواصفات تقييم مكاتب الويبو الخارجية لعام  :  وطلبت من 2021إعدا  األمانة ما يىلي

  وع تمهيدي للمواصفات مع مراعاة المساهمات المذكورة أعاله المقدمة من الدول األعضاء د مشر إعدا
ي ذلك، عىل سبيل الذكر ال الحرص، المبادئ 

بما يعكس كل اآلراء الواردة فيها وكل الوثائق الوجيهة، بما فز
ي )الوثيقة A/55/INF/11التوجيهية المتعلقة بمكاتب الويبو الخارجية ) ( وتقرير المدقق الخارج 

WO/PBC/31/3؛) 

  انية بستة أشهر ز نامج والمب  ز للجنة الب  وع تمهيدي للدول األعضاء قبل الدورة الرابعة والثالثي  وتوفب  مشر
ك لمحتوى المواصفات وزيادة تطوير ذلك الفهم واتخاذ قرار  عىل األقل من أجل مناقشة الفهم المشبر

ي 
انية الدورة الرابعةبشأن المواصفات فز ز نامج والمب  ز للجنة الب   ". والثالثي 

 باكستان[ -]"الغرض" 

ز التقييم هو حجم شبكة مكاتب الويبو الخارجية  .5 وبناًء عىل ما سبق وما تنص عليه "المبادئ التوجيهية"، سيكون موضع تركب 
متها وأدائها. وسيهدف التقييم إىل إرشاد مداوالت الدول األعضاء فيما يتعلق 

َّ
ي قد

دول أعضاء  10بالطلبات المعلقة البر
ي جديد للويبو يرجع إىل الدول  الستضافة ما  بأن قرار فتح أي مكتب خارج 

ً
خارجية جديدة للويبو، علما يصل إىل أربعة مكاتب 

 لما
ً
ي "المبادئ التو  األعضاء وفقا

ز ولما جاء فز ي دورتها السابعة واألربعي 
ي اعتمدتها قررته الجمعية العامة للويبو فز

جيهية" البر
 الجمعية العامة للويبو. 

: الفقرة  ي اتخاذ قرار بشأن  5االتحاد الروسي
ي أن تساعد الدول األعضاء فز

ض أن نتائج التقييم ينبغز طلبات معلقة لمكاتب  10تفبر
حة عىل تحليل ات األداء الفردية لكل  خارجية جديدة. ونرى أن القضايا المعنية ال تتوافق مع هذا الهدف. وتركز القضايا المقبر مؤشر

ز الشبكة.  اتيجية تحسي 
ز عىل اسبر كب 

 من البر
ً
 مكتب بدال

ها واستدا ي أن يقّيم التقييم، بطريقة شاملة، أهمية شبكة مكاتب الويبو الخارجية وفعاليتها وتأثب 
متها الواليات المتحدة األمريكية: ينبغز

ي 
زامها بالمبادئ التوجيهية الواردة فز م أو تحقيق والية الويبو، وأهدافها  وكفاءتها والبر

ّ
ي تقد

ر الجمعية العامة، ومساهمتها فز قرا
ة من  اتيجية المتوسطة األجل ذات الصلة، خالل الفبر اتيجية، وخطتها االسبر  بشكل شامل.  2022إىل  2018االسبر

 ]نص بديل للرئيس

ي إجراء التقييم" ]"الغرض من هذا التقييم هو إجراء" 5
" الواليا –. "ينبغز ز ]"بهدف التقييم والتحسي  [ بطريقة شاملة  ت المتحدة

ز االعتبار؛ الجزائر ةوافقغي  م –الجزائر؛ باكستان  – ]مع األخذ بعي  حذف[ أهمية شبكة مكاتب الويبو الخارجية وفعاليتها  –[، 
امه ز ها واستدامتها وكفاءتها ]"والي   شياتم" –ب"؛ الجزائر  اوتأثي 

 
الجزائر[ مساهمتها  –" مراعاةمع و""[ المبادئ التوجيهية، و]مع ا

م أو تحقيق والية الويبو، وأهداف
ّ
ي تقد

ز
اتيجية، وتوصيات هاف انيتها لة دنجأ االسي  ز  –المقابلة" لثنائية التنمية ]"برنامج الويبو ومي 

ي تتوفر عنها أحدث البيانات لدى  2015منذ  روسيا[،
ي حاالت المكاتب الخارجية الجديدة، ]حت  السنة الت 

ز
، أو تاري    خ اإلنشاء ف

اتيجية  ةاري    خ المطابقوالتفقط  –الويبو[ ]روسيا   – "تاري    خ بدء العمليات[ ]"2021-2016ة األجل لمتوسطاللخطة االسي 
،إىل " -الواليات المتحدة.[ ]كندا  – مأحدث البيانات المتاحة وقت التقييإدراج والجزائر[  سنوات بعد  5ثم كل  بدء التقييم األوىلي

 "[ذلك

متها 
َّ
ي قد

دول أعضاء الستضافة ما يصل  10]"يهدف التقييم إىل إرشاد مداوالت الدول األعضاء فيما يتعلق بالطلبات المعلقة الت 
ي النهاية[ –إىل أربعة مكاتب خارجية جديدة للويبو" 

ز
 روسيا، ف

 [5لفقرة للرئيس البديل لنص ال]باكستان وإيران ال تؤيدان 

                                              
3 WO/PBC/33/14 
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6.  : مي التقييم إىل ما يىلي  ومن ثم، سب 

  جل إرشاد وضع ي إطار شبكة المكاتب الخارجية من أ
ز كفاءة وفعالية المكاتب الخارجية منفردة أو مجتمعة فز ]تحسي 

اتيجية واضحة لدعم تطوير الشبكة وما إذا كان يجب توسيع الشبكة  ورة، عىل النحو الذي اسبر أو تضييقها بحسب الرصز
]. ي  حدده وأوص به المدقق الخارج 

 حذف النقطة األوىل[ –روسيا ]

حت الجزائر نيابة عن المجموعة األفريقية صياغة بديلة للنقطة أعاله: ] ز كفاءة وفعالية المكاتب الخارجية منفردة أو اقبر تحسي 
طار شبكة المكاتب الخارجية من  ي إ

اتيجية واضحة لدعم تطوير الشبكة مجتمعة فز وما إذا كان يجب توسيع أجل إرشاد وضع اسبر
ي  ورة، عىل النحو الذي حدده وأوص به المدقق الخارج   .[الشبكة أو تضييقها بحسب الرصز

 انية، بالتشاور مع الب ز ج العمل والمب  ي تنفيذ برنام
ي للويبو وكفاءتها وفعاليتها فز لد المضيف ]تقييم أثر أنشطة المكتب الخارج 

طوال عملية التنفيذ. والغرض من ذلك هو مساعدة المكاتب الخارجية  –و"فرادى" ]روسيا  حذف[ المكاتب الخارجية 
ي يتبعها "فرادى" ]روسيا 

ز عملياتها وتقديم الخدمات وتحديد أفضل الممارسات العملية البر حذف[ المكاتب  –عىل تحسي 
 ستوى شبكة المكاتب الخارجية بأكملها.[الخارجية العتمادها، عند االقتضاء، عىل م

 ].ح مكاتب خارجية جديدة  ]فحص عملية وجدوى فت

 [ثالثةحذف النقطة ال –روسيا ]

  ابطة األجزاء لمستقبل شبكة المكاتب الخارجية وترسي
اتيجية مبر ن الويبو من وضع اسبر

ِّ
]توفب  معلومات جوهرية تمك

ي المستقبل. 
ذ القرارات فز  التخا

ً
 سليما

ً
ن األمانة من دعم عملية  أساسا

ِّ
 يمك

ً
اتيجية إطارا ومن المهم أن تتضمن هذه االسبر

ي الدول األعضاء وتقييم أي حاالت مستقبلية.[
 اتخاذ القرارات فز

ة من الفقرة  : النقطة األخب  ز األتداخل موضوعيا مع النقطت 6االتحاد الروسي ةةوالثالث وىلتي  زنا ت . صياغة الفقرة األخب  بدو أكبر توا
 يفضتو 

ً
 . ل

ح دال.  6نقل الفقرة  حذف باكستان: تقبر  إىل القسم 

ح نقل الفقرة  دال 6إيران: تقبر  إىل القسم 

 . ز تي  ز األخب  حذف النقطتي  ح   اإلمارات العربية المتحدة: تقبر

 . ز تي  ز األخب  ح حذف النقطتي   الهند: تقبر

 . ز تي  ز األخب  ح حذف النقطتي   كولومبيا: تقبر

اح الرئيس:   [القسم دالنقل إىل ال]اقبر

ي وضع يسمح لها بقبول الفقرة  –]الواليات المتحدة 
[ اشكلهب 6ليست فز  الحاىلي

 الموضوع باء. 

 إىل فهمها  .7
ً
دا ي الميدان. وتحفز المكاتب ما يمكن أن تقدمه الويبو استنا

المكاتب الخارجية للويبو هي االمتداد الطبيغي للمنظمة فز
ل لمجاالت مسؤوليتها، وتتعاون تعاو   مع مقر الويبو وتربط مساعدات المنظمة وخدماتها وأدواتها باالحتياجات المفصَّ

ً
 وثيقا

ً
نا

ي الميدان. 
 4واألولويات المتطورة فز

ح اإلبقاء عىل الفقرة أعاله –روسيا   تقبر

ي ا
جزء من المنظمة فز حة من الواليات المتحدة األمريكية للفقرة أعاله: المكاتب الخارجية للويبو هي  يا لميدان الصياغة المقبر  -]نيجب 

ات األداء الرئيسية الخاصة بها الحفاظ عىل الجملة األوىل األصلية[ ا إىل النتائج المرتقبة ومؤشر
ً
الظروف  ومجاالت مسؤوليتها. استناد

 -]باكستان عىل تحقيق أهداف الويبو وغاياتها، والتعاون باكستان[  –]"من المتوقع أن" ، تعمل المكاتب المحددة للبلدان المستضيفة

                                              
ئية  4 انية للثنا ز عمل والمب  الصفحة 2022/23برنامج ال ية 39،  ز  من النسخة اإلنكلب 

Commented [AB1]: حة من الجزائر إضافة مقبر  
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" قبل "التعاون"[  بشكل وثيق مع المقر الرئيسي للويبو وربط مساعدة المنظمة وخدماتها وأدواتها مع االحتياجات تضيف كلمة "عب 
 . واألولويات المتطورة عىل أرض الواقع

 عىل ما ورد أعاله من جانب باكستان ةوافقغب  م –الجزائر 

اح الرئيس: يمكن الم ي ]اقي 
ح الواليات المتحدة  عدما مقضز ا اضات[ مااقي   لم تكن هناك اعي 

و:  .8 ل شبكة المكاتب الخارجية للويب
ِّ
ي تشك

 وسيغطي هذا التقييم المكاتب السبعة التالية البر

 ي الجزائر
 مكتب الويبو فز

 ازيل ي الب 
 مكتب الويبو فز

  ز ي الصي 
 مكتب الويبو فز

 ي اليابان
 مكتب الويبو فز

 يا ي نيجب 
 مكتب الويبو فز

  د الروسي مكتب ي االتحا
 الويبو فز

 ي سنغافورة
 مكتب الويبو فز

 النطاق جيم. 

و.  .9 ي تحقيق أهداف الويب
فة عىل التقييم لمحة عامة عن أنشطة المكاتب الخارجية وكيفية إسهامها فز م الجهة المشر

ّ
ي أن تقد

ينبغز
كز التقييم عىل أنشطة  ي  روسيا[ –]"الشبكة" ]وسب 

ذة فز
َّ
ز  مكاتب الويبو الخارجية المنف  2020/21و 2018/19الثنائيتي 

جائحة كوفيد روسيا[، –" الثنائية]"  وتأثب  
ً
تحت مؤخرا

ُ
ي افت

حالة المكاتب الخارجية البر عىل جميع المكاتب  19-مع مراعاة 
ة أطول، أي  ذة عىل مدى فبر

َّ
 5الخارجية والبلدان المضيفة لها. ويمكن للتقييم أن يغطي أنشطة المكاتب الخارجية المنف

 أشمل.[سنوا
ً
ها فهما  ت )إن أمكن(، لفهم نتائج المكاتب الخارجية وتأثب 

حة للفقرة  كز التقييم عىل أنشطة مكاتب الويبو الخارجية 9باكستان: صياغة جديدة مقبر ذة : ]سب 
َّ
د المبادئ التوجيهية المنف بعد اعتما

ي عام 
ي المنطقة األفريقية، من  2015فز

ز جديدين فز ي حالة وجود مكتبي 
خارجية افتتحت متاري    خ إنشائهوفز ا. مع مراعاة وجود مكاتب 

 
ً
 عىل جميع المكاتب الخارجية والبلدان المضيفة لها 19-كوفيد  وتأثب  جائحة مؤخرا

حة للفقرة  ي 9الجزائر، نيابة عن المجموعة األفريقية، الصياغة الجديدة المقبر
فة عىل التقييم : ينبغز إجراء نظرة عامة عىل للجهة المشر

كز التقييم عىل أنشطة مكاتب الويبو الخارجية  ةساهمم يةة المكاتب الخارجية وكيفأنشط ي أهداف الويبو. ]سب 
ذة هذه المكاتب فز

َّ
المنف

ة    5عىل مدى فبر
ً
خارجية افتتحت مؤخرا عىل جميع المكاتب  19-كوفيد  وتأثب  جائحة سنوات إن أمكن، مع مراعاة وجود مكاتب 

 لنتائج المكاتب الخارجيةو  لها. الخارجية والبلدان المضيفة 
ً
جل فهم أكبر شموال ي مراجعة أنشطة هاوتأثب   من أ

، قد ينظر التقييم فز
 [المكاتب الخارجية خالل )(. 

ز  ضرااستعالواليات المتحدة:   ضرااالستعأو أحدث البيانات المتاحة وقت  2022 عام لتضمي 

ة التقويم باستثناء عام  ضرااستعوسيا: ر   2022لكامل فبر

[ 
 
كز التقييم عىل أنشطة المكاتب الخارجية للويبو، مع مراعاة وجود مكاتب خارجية افتتحت مؤخرا وتأثي   نص بديل للرئيس: سي 

 " –]سلوفاكيا وعىل جميع المكاتب الخارجية  19-جائحة كوفيد
 
الظروف المحددة و وجود مكاتب خارجية افتتحت مؤخرا

ي ذلك تأثي  جائحة كوفيدللمكاتب الخارجية والبلدان المضيفة لها، 
ز
[ البلدان المضيفة لها ةموافق –"؛ الواليات المتحدة 19-بما ف

ي البلدان المضيفة وأنواع 
ز
]"، باإلضافة إىل إيالء االعتبار الواجب لطول عمل المكاتب الخارجية، ومستويات التنمية المختلفة ف

ي تقدمها" 
ازيل[.  –الخدمات الت  ة قيد التقيوالير اتيجية المتوسط" –يم ]روسيا ستكون الفي  األجل  ةتتوافق مع الخطة االسي 

ي حاالت المكاتب الخارجية الجديدة،  –، أو تاري    خ التأسيس ]"تاري    خ بدء العمليات" 2015"[ من عام 2021 - 2016
ز
الجزائر[ ف

يجب أن يساعد " –و.[ ]سنغافورة ي تتوفر بشأنه أحدث البيانات لدى الويبذال[ األقواسطلبت  الواليات المتحدة – ]"إىل العام "
ز عملياتها وتقديم لمكاتب فرادى الخدمات، وتحديد أفضل الممارسات العملية لل هاالتقييم المكاتب الخارجية عىل تحسي 

 –[ ]الواليات المتحدة ةموافق -الواليات المتحدة ؛ ن أجل إمكانية اعتمادها عير كامل شبكة المكاتب الخارجية."مالخارجية 
]كندا تضم"و ز أحدث البيانات المتاحة وقت التقييم".[  "؛ جنوب إفريقيا سنوات بعد ذلك 5بدء التقييم األوىلي ، ثم كل إىل " –ي 

[ –والهند والجزائر وإيران   تحفظات.
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 األهداف دال. 

10.  : ، ستكون أهداف التقييم كما يىلي
ً
 لمقاصد التقييم من دون الخروج عن النطاق المحدد آنفا

ً
 تحقيقا

اح باكستان   : 6الفقرة تحت  ةالسابقبشأن نقل النقاط اقبر
 ورية ل لمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( والوفاء ا حسن سب  عملتقييم ما إذا كانت المكاتب الخارجية ضز

ج المنظمة.   بواليتها وأهدافها األساسية وإضافة قيمة واضحة وكفاءة وفعالية لتنفيذ برام

 دعمتال  –مع "ما إذا"  ةفقغب  مواالجزائر: 

 تفق مع الجزائرتالهند: 

 تفق مع الجزائرتروسيا: 

  ي وموضوعي حيث التكلفةلإجراء تقييم تجريب  المكاتب الخارجية مقارنة بتحقيق أهداف للحفاظ عىل  لفعالية من 
 مماثلة بوسائل أخرى. 

ي  –" الحفاظعىل " ةوافقغب  مالهند: 
 مقبولالبافر

 تبة اها ب خارجية جديدة وجدو ]فحص عملية فتح مكات ي ذلك اآلثار المبر
زانية عىل بما فز نشاء المكاتب الخارجية إلالمب 

ي الكفاءة وكذلك إجراءات تقديم الطلبات الستضافة مكاتب خارجية جديدة بما 
للمنظمة، والوفورات المحتملة فز

ي  11.2 يتماسر مع الفقرة
ي عىل النحو الوارد فز جع الخارج   . PBC/31/3/WOمن تقرير المرا

 [اتيجية متماسكة لمستقبل شبكة المكاتب الخارجية ريهجو م معلومات يقدت ة يمكن للويبو من خاللها تطوير اسبر
ي المستقبل. ومن المهم 

ذ القرارات فز ي وأساس سليم التخا
اتيجية فز  أن تتضمن  وضع هذه االسبر

ً
يمكن لألمانة من  إطارا

ي اتخاذ القرار خالله أن تدعم بشكل أفضل الدول األعضاء 
حاالت مستقبلية.[فز  وتقييم أي 

ز ال فحذاإلمارات:   أعالهنقطتي 

ز أعالهبالاالحتفاظ تريد باكستان:   نقطتي 

 . معالجتهاجب هامة يالواليات المتحدة: أسئلة 

جات الدول األعضاء وأصحاب الوجاهة (1) ي للويبو وكذلك نتيجة أنشطته احتيا . إىل أي مدى يخدم كل مكتب خارج 

.  المصلحة ز هم من المستفيدين المستهدفي   وغب 

. ما هو الال (2) ي للويبو وكذلك شبكة ب  أثتتأثب  ي تنفيذ/تحقيق ة خارجيالتب امكال الفعىلي والمتوقع لكل مكتب خارج 
فز

اتيجية وخط هالويبو وأهدافاوالية  اتيجية  تهااالسبر  . ة األجللمتوسطااالسبر
ي تنفيذ/تحقيق والية سيكون فعالية. إىل أي مدى ال (3)

 فز
ً
ي والشبكة ككل فعاال  هالويبو وأهدافاعمل كل مكتب خارج 

اتيجية وخط اتيجية  تهااالسبر جات البلد ة األجللمتوسطااالسبر منطقة المضيفة. / المضيف واحتيا  ال

ي عمله الموجه نحو تنفالكفاء (4)
ية والمالية فز ي استخدام الموارد البشر

ي فز يذ/تحقيق ة. ما مدى كفاءة كل مكتب خارج 
اتيجية  هدافاأل اتيجية  تهاوخطللويبو االسبر حتياجات البلد ة األجللمتوسطااالسبر المنطقة / المضيف وا

 . المضيفة
ج كل مساالستدامة. إىل أي مدى  (5) ي تكون نتائ والشبكة ككل مستدامة عىل المدى الطويل. وتحقيقا كتب خارج 

 
ً
ي تنفيذ/تحقيق والية  لهذه الغاية، يجب أن يحدد التقييم أيضا

لويبو اأفضل الممارسات والدروس المستفادة فز
اتيجية وخط هاوأهداف اتيجية  تهااالسبر جات البلد المضيف ة األجللمتوسطااالسبر  المنطقة المضيفة. / واحتيا

ح الواليات المتحدة ا  الجزائر: يمكن أن توافق عىل اقبر

اح الوالياتتاإلمارات العربية المتحدة:   المتحدة دعم اقبر

  ات أداء المكاتب ي أن يستند التقييم إىل مؤشر
]استعراض وتقييم إنجازات المكاتب الخارجية وفعاليتها وكفاءتها. وينبغز

جبة لطول عمل المكاتب الخارجية، ومستويات  انية"، مع إيالء العناية الوا ز ج العمل والمب  ي "برنام
الخارجية المبيَّنة فز

ي البلدان 
ي تقدمها.[التنمية المختلفة فز

 المضيفة لكل منها، وأنواع الخدمات البر
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اح صياغة جديدة للنقطة أعاله: ]استعراض وتقييم إنجازات المكاتب الخارجية  الجزائر، نيابة عن المجموعة األفريقية: اقبر
ي . وفعاليتها وكفاءتها

داء المكاتب الخارجية المبيَّنة فز ات أ ي أن يستند التقييم إىل مؤشر
انيتهابرنامج وينبغز ز ، مع إيالء الويبو ومب 

ي البلدان المضيفة لكل منها، وأنواع الخدمات 
العناية الواجبة لطول عمل المكاتب الخارجية، ومستويات التنمية المختلفة فز

ي تقدمها 
 فضال عن كفاية الموارد المخصصة لتحقيق أولويات الويبو.[البر

 ي بالمعلومات للدول األعضاء.[]وضع أداة تقييم موضوعية وموحدة وشفافة لتقديم تقيي
 م مسؤول وفعال وغبز

  ي "المبادئ التوجيهية" وخطة
ذا كان عمل شبكة المكاتب الخارجية يطّبق األولويات المنصوص عليها فز ]تقييم ما إ

ة  اتيجية المتوسطة األجل للفبر ي تحقيق األهداف2021-2016الويبو االسبر
اتيجية.[ ، ويساهم فز  االسبر

حالجزائر، نيابة  ذا كانتقييم صياغة جديدة للنقطة أعاله: ] تعن المجموعة األفريقية: اقبر كيف يطّبق عمل شبكة   ما إ
ة  اتيجية المتوسطة األجل للفبر ي "المبادئ التوجيهية" وخطة الويبو االسبر

المكاتب الخارجية األولويات المنصوص عليها فز
ي تحقيق األهداف2016-2021

اتيجية،  ، ويساهم فز ي ذلك بماالسبر
الويبو بشأن التنمية وأهداف التنمية ة دنجأا فز

 المستدامة.[

  ،ي أولويات التنفيذ داخل المكاتب الخارجية
ي تؤثر فز

]تقديم نظرة ثاقبة للظروف الفريدة والسياقات المحلية البر
 
ً
 عن آفاق تطوير شبكة المكاتب الخارجية.[ فضل

ي الفقرة 
ي المحدد فز

: الهدف الثانز ض تطوير أداة  10االتحاد الروسي داة لمشا. المعبز يبدو غب  واضح. هل هي منهجية رقابةيفبر ة أم أ
 فقط لهذا التقييم بالذات؟

دارات واجبات ومسؤوليات حمل تالمكاتب الخارجية ال ت" –روسيا  ي الفقرة إ
مبادئ المن  9الملكية الفكرية الوطنية، كما هو مذكور فز

 خارجية."لتب الويبو ااهية بشأن مكيتوجال

 ]نص بديل للرئيس: 

10  . : ر، ستكون أهداف التقييم كما يىلي  لغرض التقييم وضمن النطاق المذكو
 
 تعزيزا

ي . إىل أي مدى وجاهةال (1) ي  –]كل[ ]روسيا يلتر وكذلك نتيجة أنشطته للويبو استبدل كلمة "شبكة"[ مكتب خارجر
ز ]"، مع إيالء االعتبار الواجب احتياجات  هم من المستفيدين المستهدفي  الدول األعضاء وأصحاب المصلحة وغي 

ي تؤديها المالواليات والوظائف مختلف ال
 الجزائر[.  – الخارجية"كاتب لت 

. ما هو الال (2) ي للويبو وكذلك[ ]تطلب روسيا استبعاد[ شبكة ي  أثتتأثي  المكاتب  الفعىلي والمتوقع ]لكل مكتب خارجر
ي تنفيذ/تحقيق والية الويبو، 

ز
اتيجيةوالخارجية ف ف الويبو االسي  اتيجية  تهاخطو  أهدا ]روسيا  ة األجللمتوسطااالسي 

انيتها ل2021-2016" ةفاضإ – ز [  –المقابلة" لثنائية "[، ]"برنامج الويبو ومي  التنمية وأهداف ندتها بشأن جوأروسيا
 التنمية المستدامة. 

ي تنفيذ/ س أي مدى فعالية. إىلال (3)
ز
 ف
ً
ي و[ ]تطلب روسيا استبعاد[ الشبكة ككل فعاال تحقيق يكون عمل ]كل مكتب خارجر

اتيجية، وخط هاالويبو، وأهداف والية اتيجية المتوسطتها االسي  "[ 2021 - 2016" ةفاضإ –]روسيا األجل  ةاالسي 
انيتها ل ز [  – المقابلة"لثنائية ]"برنامج الويبو ومي  منطقة المضيفة مع مراعاة روسيا واحتياجات البلد المضيف/ال

ي تقدمها وكذلك كفاية الموارد المخصصة 
ي البلدان المضيفة وأنواع الخدمات الت 

ز
مستويات التنمية المختلفة ف

 لتحقيق أولويات الويبو. 
]كل[ ]روسيا ال (4) ي استخدام ال –كفاءة. ما مدى كفاءة 

ز
ي ف ي استبدال كلمة "شبكة"[ مكتب خارجر

ز
ية والمالية ف موارد البشر

اتيجية للويبو  اتيجية المتوسطة األجل ،عمله الموجه نحو تنفيذ/تحقيق األهداف االسي   –]روسيا  وخطتها االسي 
انيتها ل، "[2021 - 2016إضافة " ز [، واحتياجات البلد  – المقابلة"لثنائية ]"برنامج الويبو ومي  روسيا

 المضيف/المنطقة المضيفة. 
ي ]مة. إىل أي مدى ستكون نتائج االستدا (5)  حذف[ –]الجزائر  "والشبكة ككل" ]روسيا تطلب استبعاد[ [كل مكتب خارجر

اتيجية لل مستدامة عىل المدى الطويل ي االعتبار األهداف االسي 
ز
االحتياجات المتطورة للبلدان ويبو و]"مع األخذ ف

[.  –الجزائر  –المضيفة"  ي
 
 أفضل الممارسات والدروس وتحقيقا لهذه الغاية، يج حذف الباف

 
ب أن يحدد التقييم أيضا

]روسيا  اتيجية المتوسطة األجل  اتيجية وخطتها االسي  ي تنفيذ/تحقيق والية الويبو وأهدافها االسي 
ز
 –المستفادة ف

انيتها ل، "[2021 - 2016إضافة " ز [، واحتياجات البلد  – المقابلة"لثنائية ]"برنامج الويبو ومي  روسيا
 طقة المضيفة. المضيف/المن

ة أخرى (6) ي تقارير الرقابة أو التدقيق للويبو بشأن المكاتب الخارجية، خالل الفي 
ز
. أي مسألة أخرى، سلط الضوء عليها ف

ي ب ابالاستبدل  –]كندا  2015من 
 
ي تتاح سنة ال"[ إىل سنوات بعد ذلك 5وكل بدء التقييم األوىلي "إىل  –عبارة ف

الت 
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يا " –لويبو. ]الواليات المتحدة لبيانات بشأنها أحدث ال ]نيجي  ز أحدث البيانات المتاحة."[  حذف النقطة  –وتضمي 
]روسيا  [ –السادسة[   حذف هذه الفقرة

ي بني –روسيا 
ي ذلك الفقرة  أن تتماشر االختصاصات مع المبادئ التوجيهية بشأن مكاتب الويبو الخارجية غز

ز
"تقيِّم اللجنة  22بما ف

 ". المكاتب الخارجية بأكملها كل خمس سنواتحجم وأداء شبكة 

 تريد أن ترى المنهجية -تحفظات عىل الفعالية والكفاءة واالستدامة  -روسيا 

ازيل  اتيجيةالتؤيد النص البديل للرئيس ولكن مع  –]الير اتيجية المتوسطة ، قائمة "والية الويبو، أهداف الويبو االسي  الخطة االسي 
 [النص طولعىل هداف التنمية المستدامة "ثابتة التنمية وأة دنجأاألجل و

ة".  وجاهة"النص البديل للرئيس، وخاصة "العىل  ةفقغب  موا –]باكستان   بشأن معبز "االستدامة"[شواغل و"الفعالي

م" ) .11  مع "قواعد ومعايب  التقيي
ً
ي بالتقييم، ترد قائمة غب  حرصية بأسئلة 2016وتماشيا

( لفريق األمم المتحدة المعبز
ي المرفق األول. ا

 لتقييم الممكنة فز

 المنهجية هاء. 

ي المرفق األول:  .12
شد منهجية التقييم باالعتبارات التالية للرد عىل أسئلة التقييم الواردة فز ي أن تسبر

 ينبغز

 ].ف المستقبل عىل حٍد سواء ي ويستشر
 ينظر إىل الماصز

ً
 ]سيعتمد التقييم نهجا

  ي للتقييم أن يركز عىل مجموعة من
 المكاتب الخارجية كي ]ينبغز

ز كة الموحدة/المتسقة بي 
ات المشبر مبر ات والبارا المؤشر

داء فرادى المكاتب الخارجية.[  يتسبز تقييم أ

ي تكون /متسقة مع الجزائر، نيابة عن المجموعة األفريقية: ]
ات والمقاييس المحددة البر ي للتقييم أن يركز عىل مجموعة من المؤشر

ينبغز
ي كي حالة    .[يتسبز تقييم أداء فرادى المكاتب الخارجية كل مكتب خارج 

  ز ات األداء واألهداف الوجيهة، مع مراعاة تعقيبات المستخدمي  ي للتقييم أن يقيّم األداء باستخدام جميع مؤشر
]ينبغز

 واألطراف المعنية.[

حة للنقط ي للتقييم أن يقّيم األداء باستخدام جميع أعاله:  ةباكستان: صياغة جديدة مقبر
ات األداء واألهداف الوجيهةينبغز ي مؤشر

، بما فز
ز ذلك   .[واألطراف المعنية مراعاة تعقيبات المستخدمي 

  عن مختلف 
ً
ي للتقييم أن يراعي مختلف سمات المكاتب الخارجية القائمة ووالياتها وسياقاتها وظروفها، فضل

]ينبغز
ز النظم اإليكولوجي ز البلدان المضيفة وبي   ة المحلية للملكية الفكرية.[جوانب ومستويات التنمية بي 

 ].ي وموضوعي لقياس القيمة المضافة للمكاتب الخارجية وكفاءتها وفعاليتها ي وضع معيار تجريب 
 ]ينبغز

حة للنقط ي وضع معيار موضوعي لقياس القيمة المضافة  ةباكستان: صياغة جديدة مقبر
للمكاتب الخارجية وكفاءتها أعاله: ]ينبغز

 .[وفعاليتها

 ي للمكا
 أو آراء بشأن المعايب  المستخدمة إلجراء ]ينبغز

ً
م ردودا

ّ
ي عملية التقييم وتقد

تب الخارجية أن تشارك بأنفسها فز
ي للتقييم أن يتضمن المشاركة النشطة للمكاتب الخارجية.[ التقييمات.[

 ]ينبغز

حة للنقط ي للتقييم أن يتضمن المشاركة النشطة أعاله: ] ةباكستان: صياغة جديدة مقبر
 .[للمكاتب الخارجيةينبغز

 ].ي الوقت المناسب وعىل النحو المناسب
ي استشارة البلدان المضيفة ومكاتبها الخارجية فز

 ]ينبغز

 ].ج المبادئ الدولية المناسبة بشأن عمليات التقييم والتدقيق ي للتقييم أن يتضمن مراجع ويدم
 ]ينبغز

 ي منظومة األمم
 لمعايب  التقييم فز

ً
جراء التقييم وفقا ي إ

ي منظومة األمم المتحدة  ]ينبغز
المتحدة ومدونة قواعد التقييم فز

ي بالتقييم.[
ز وضعهما فريق األمم المتحدة المعبز  اللتي 

 ].ي تقييمها عىل أساس إطار الويبو لإلدارة القائمة عىل النتائج
 ]المكاتب الخارجية كيانات تابعة للويبو فقط، فينبغز
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: االعتبارا ح االحتفاظ بواحد  انحتويي 12من الفقرة  9و 8 ناالتحاد الروسي عىل أحكام مماثلة بشأن تنفيذ معايب  التدقيق الدولية. نقبر
 فقط.  مامنه

 . 14و 13و 12الواليات المتحدة: استبدال الفقرات. 

توليد الة ل( وفعةموافق –الجزائر. الواليات المتحدة  –ُيتوقع من فريق التقييم إجراء التقييم بطريقة صارمة )شفافة وعادلة وموضوعية 
ي الويبو. 

 معلومات ونتائج مفيدة للدول األعضاء فز

ي ي
:  نبغز  أن تتضمن منهجية التقييم عىل األقل ما يىلي

ي للوثائق ذات الصلة بعمل كل مكتب (أ) ي  استعراض مكتب   . خارج 

ز مع مقابالت أو مناقشات  (ب) كب 
ي الويبو والمستفيدين. حذف[  –]الجزائر  [مع الدول األعضاء]مجموعات البر

)مقابالت  وموظفز
ازيل ةموافق –الجزائر. الواليات المتحدة  –أصحاب المصلحة مختلف مع البلدان المضيفة و  دعم؛ إعادة دمج ت –. الب 

ي الويبو" 
ازيل. أوغندا تدعم لجزائر ا –اإلشارة إىل "موظفز  إ –الب 

ً
دا د التقارير بىل مجموعة من معايب  "استنا شفافية بشأن إعدا

دات والم  . استبدال الجملة األصليةتم  –زايا األخرى بالنسبة للبلدان المضيفة "( الجزائر تدفقات اإليرا

انية.  (ج) ز  الزيارات الميدانية حسب االقتضاء مع مراعاة قيود المب 

 . تقصاءاتساال (د)
ز مقيممكن للباإلضافة إىل ذلك، ي ورية لتحقيق األهداف )استخدام  ي  جيهية "بما يتماسر مع المبادئ التو أي طرق مناسبة أخرى ضز

ي بالتقييم
. لفريق األمم المتحدة المعبز يا –" .. ي نيجب 

ي فريق األمم المتحدة المعبز
. الواليات المتحدة: "بما يتماسر مع المبادئ الواردة فز

ي بالتقييم،  2016."( حسب توجيهات قواعد ومعايب  التقييم . بالتقييم. 
دليل الويبو و سياسة الويبو للتقييم و لفريق األمم المتحدة المعبز

يا:   حذف.  –بشأن هذه الجملة شواغل للتقييم. نيجب 

 . ي ز جميع المواد والمعلومات ذات الصلة المتعلقة بأنشطة كل مكتب خارج  ح أمانة الويبو للمقّيمي   تتي

 

ز ]نص بديل   : 13و 12للرئيس للفقرتي 

ي إجراء التقييم ]12
وشفافة وعادلة وموضوعية وفعالة، باستخدام  "بطريقة تقنية بحتة"[ بطريقة صارمةإضافة  ،يرانإ. ينبغز

[ ]روسيا  ي كة ومحددة لكل مكتب خارجر ات موضوعية ]مشي  ز وأصحاب يبتعقوحذف هذا النص[،  –مؤشر ات المستخدمي 
ي ذلك توليد المصلحة، ل

ز
ي الويبو ]، بما ف

ز
القيمة المضافة للمكاتب الخارجية بشأن معلومات ونتائج مفيدة للدول األعضاء ف

ز استخدام أي واستبدل بعبارة "بما يتماشر مع األغراض واألهداف من التقييم"[.  –[ ]باكستان تهاوفعالي هاتوكفاء يمكن للمقيمي 
ي 
ز
ورية لتحقيق األهداف بما يتماشر مع المبادئ الواردة ف ي الوجيهة لوثائق الطرق مناسبة أخرى ضز

فريق األمم المتحدة المعتز
ي أن تتضمن منهجيوبالتقييم. 

]روسيا ينبغز :  -ة التقييم ]، عىل سبيل المثال ال الحرص،[   حذف هذا النص[ ما يىلي
ي للوثائق ذات الصلة بعمل  (أ) ي  مكتب ل بكلمة "شبكة"[ااستبد –]روسيا  [كل]استعراض مكتتر  . خارجر
ز مع مناقشات ]مقابالت أو  (ب) كي 

 ،[؛ روسيا تدعمحذف –الدول األعضاء[ ]الجزائر ]مع حذف[  –]روسيا  [مجموعات الي 
ي الويبو ، والبلدان المضيفة وأصحاب المصلحة

ن.  موظفز  والمستفيدي

انية.  (ج) ز  الزيارات الميدانية حسب االقتضاء مع مراعاة قيود المي 

 [. تقصاءاتساال (د)

13.  : ، سيضطلع فريق التقييم بعدة أعمال منها ما يىلي
ً
 وبناًء عىل االعتبارات المذكورة آنفا

يا: تقييم صارم وفعال ل ي الويبو. معلومات توليد نيجب 
 ونتائج مفيدة للدول األعضاء فز

  ي أن يشمل ذلك الوثائق الوجيهة المتعلقة بعمل المكاتب الخارجية والجمعيات
ي للوثائق الوجيهة. وينبغز استعراض مكتب 

ي وثائق إضافية مثل وثائ ي أن يشمل االستعراض المكتب 
. وينبغز ي انية، وتقرير المدقق الخارج  ز نامج والمب  ق ولجنة الويبو للب 

وع والتقارير المرحلية الدورية.   المشر

حة للنقطة أعاله:  ي للوثائق الوجيهةباكستان: صياغة جديدة مقبر جميع الوثائق استعراض مكتب  ي أن يشمل ذلك 
الوجيهة . وينبغز

زانية وتقرير المتعلقة بعمل  نامج والمب  ي ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص جمعيات الويبو ولجنة الويبو للب 
المكاتب الخارجية بما فز

. دقق امال ي ي لخارج  ي أن يشمل االستعراض المكتب 
ا  وينبغز

ً
وع والتقارير المرحلية الدورية. و أيض  ثائق إضافية مثل وثائق المشر
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حة للنقطة أعاله: الجزائر، نيابة عن المجموعة األفريقي جديدة مقبر ي للوثائق الوجيهةة: صياغة  ي أن يشمل ذلك استعراض مكتب 
. وينبغز

اتيجية المتوسطة الوجيهة الوثائق  انية والخطة االسبر ز نامج والمب  المتعلقة بعمل المكاتب الخارجية وجمعيات الويبو ولجنة الويبو للب 
. دقق مالاألجل وتقرير  ي ي أن يشمل االالخارج 

ي وينبغز وع والتقارير المرحلية الدورية.  ستعراض المكتب  ا وثائق إضافية مثل وثائق المشر
ً
 أيض

  .ي بمقابالت مع جميع األطراف المعنية الداخلية، بما فيها المكاتب الخارجية ي أن ُيستكمل االستعراض المكتب 
 ينبغز

 ي إجراء دراسات استقصائية، وعند االقتضاء، مقابالت مع األطراف المعني
ة الخارجية )عىل الصعيدين اإلقليمي ينبغز

ي ذلك المستفيدون من أنشطة المكاتب الخارجية، وسلطات البلد المضيف.(
، بما فز ي

 والوطبز

ة من الفقرة  : النقطة األخب  ه، يبدو أن نافهموحسبما . ةاإلقليميلألطراف المعنية تتعلق بالدراسات االستقصائية  13االتحاد الروسي
 فقط لمكتب سنغافورة. ه وجيالمستوى اإلقليمي 

ي وموضوعي لقياس القيمة المضافة للمكاتب الخارجية وكفاءتها وفعاليتها.[ .14 ي وضع معيار تجريب 
وترد قائمة غب  حرصية  ]وينبغز

 . ي
ي المرفق الثانز

 بمعايب  التقييم الممكنة فز

ي وضع معيار موضوعي لقياس القيمة المضافة 
حة للنقطة أعاله: ينبغز جديدة مقبر الجزائر، نيابة عن المجموعة األفريقية: صياغة 

ي المت.[ و للمكاتب الخارجية وكفاءتها وفعاليتها
ي قائمة غب  شاملة بالمعايب  المحتملة. رفرد فز

 ق الثانز

: الفقرة   . 12من الفقرة  5كرر االعتبار رقم ت 14االتحاد الروسي

اح الرئيس: س حه الرئيس  14ل الوفود عما إذا كانت هناك حاجة لفقرة ؤا]اقي  ي ضوء ما اقي 
ز
ز للفقر بالنسبة منفصلة ف  [13و 12تي 

 اإلشارة إىل المرفقاتإبقاء  –باكستان 

تيبات اإلدارية واو.   الي 

 تتوىل الجهة التالية إجراء التقييم:  .15

  باالستقاللية/الحيادية ويكون عىل دراية بالملكية الفكرية واالبتكار.[]منظمة و/أو فرد يتمتع 

حذف النقطة المذكورة أعاله.  ح باكستان والمجموعة األفريقية   تقبر

 ].حيادية التقييم وموضوعيته خارج الويبو لضمان   ]هيئة مستقلة 

ح المجموعة األفريقية حذف النقطة المذكورة أعاله.   تقبر

 ز ]شعبة الرقابة الدا خارجيي  ز  ز ومقّيمي  ي الويبو الخارجيي 
ورة، من أطراف أخرى مثل مدقفر ي الويبو[ ]بدعم، عند الرصز

خلية فز
]. ز  مستقلي 

جديدة  حة الجزائر، نيابة عن المجموعة األفريقية: صياغة  ي الويبو[ ]شعبة للنقطة أعاله: ]مقبر
ذا لزم األمر، بالرقابة الداخلية فز دعم، إ

ز مدمثل أخرى من قبل أطراف  ي الويبو الخارجيي 
.[ومقيّ  ، واللجنة االستشارية المستقلة للرقابةقفر ز ز مستقلي  ز خارجيي   مي 

ح باكستان حذف النقطة المذكورة أعاله.   تقبر

 . تانوافقم -الرقابة الداخلية. الواليات المتحدة وشيىلي شعبة كندا: حذف اإلشارات إىل 

 ي إنشاء
ي هذا الصدد، ينبغز

ي مستقل.[ ]وفز ز يمكن أن  ]مقّيم خارج  ز مستقلي  ز خارجيي  لجنة تضم ]ثالثة أو خمسة[ مقّيمي 
ي بالتقييم والبقية من مؤسسات مماثلة.[

 يكون أحدهم من فريق األمم المتحدة المعبز

ح المجموعة األفريقية حذف النقطة المذكورة أعاله.   تقبر

 ].خارجيون مستقلون  ]مدققو الويبو الخارجيون أو مقّيمون 

حة للنقطة أعاله: مقّيمون خارجيون مستقلون. باكستان: صياغة   جديدة مقبر
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ح المجموعة األفريقية حذف النقطة أعاله  تقبر

 : ي بن، نتمسك بموقف مفاده أن التقييم ي15االتحاد الروسي
خلية، وهذا سيكون الحل األنسب. تجريه أن  غز شعبة و شعبة الرقابة الدا

خلية هي هيئة رقابية مستقلة ت ي الظروف فهم الرقابة الدا
ي الموقع، سواء فز

هيكل الويبو واألولويات والطابع المحدد لعمل الويبو فز
خلية و العادية أو أثناء الجائحة.  ض أن شعبة الرقابة الدا  إجراء تقييم مناسب للمكاتب الخارجية. تستطيع نفبر

 . 18إىل  15ل الفقرات من االواليات المتحدة: استبد

. )الجزائر  الواليات المتحدة: سيجري التقييم ي خارج  ي وضع ي –فريق تقييم 
(نبغز ز ز قوسي   هذا بي 

ي الويب
ا لإلجراءات المعمول بها فز

ً
ي وفق ختيار فريق التقييم الخارج   . و تتم عملية ا

ي )ي
ي التقييم من قبل شعبة الرقابة الداخلية جرى أن ينبغز

ي ينبغز
غب   –الجزائر( )الواليات المتحدة  –فريق التقييم.  اأن يساعدهوالبر

 (ةموافق

ي ي
ة المطلوبة إلجراء التقييم الشامل للمكاتب الخارجية بطريقة موثوقة )شفافة نبغز أن يمتلك فريق التقييم المهارات والمعرفة والخب 

 . ومستقلة( ةموافق –الجزائر. الواليات المتحدة  –وعادلة وموضوعية 

 :  يجب أن يكون الفريق عىل دراية بما يىلي
ي ذلك " –)شيىلي  الويبو والية  (أ)

ي اتفاقية الويبو"(" –التنمية"( )الواليات المتحدة ندة جأبما فز
 كما ورد فز

اتيجية لل (ب)  ويبواألهداف االسبر

اتيجية المتوسط (ج)  ة األجلالخطة االسبر

زانيتها ل –( )روسيا ةموافق –الجزائر( )الواليات المتحدة  –الويبو بشأن التنمية  ةدنجأ) (د) ج الويبو ومب  ي ذلك برنام
ئيبما فز ة لثنا

الويبو بشأن ندة جأتوصيات " –جزء من والية الويبو( )الواليات المتحدة  بالفعل التنمية هي ة دنجأ –المقابلة( )شيىلي 
 (مقبولالويبو بشأن التنمية" ندة جأالتنمية" أو "

 المبادئ التوجيهية (ه)

 والوثائق األخرى ذات الصلة (و)

ي يلذلك و 
 أن يضم الفريق مقّيمنبغز

ً
ا وخب ا

ً
ف ي مجال الملكية الفكرية. )الجزائر رئيسيًا محبر

ين فز ف واحد وترك  –ب  حذف اإلشارة إىل محبر
 األمر ألمانة الويبو حسب الممارسة(

ه وقواعده للتقييما ي بالتقييم ومعايب 
جراء التقييم المبادئ التوجيهية لفريق األمم المتحدة المعبز ي إ

ي لفريق التقييم أن يراعي فز
ي ينبغز

ت فز
 ة، وكذلك سياسة ودليل الويبو للتقييم. منظومة األمم المتحد

يا  حات الجزائرية المذكورة أعاله. ت –نيجب   دعم المقبر

تها.[ .16  لخب 
ً
ي إجراء التقييم نظرا

ي أن تشارك أمانة الويبو بنشاط فز
 ]وينبغز

حة للفقرة أعاله: ] ي باكستان: صياغة جديدة مقبر
ي أن تشارك أمانة الويبو بنشاط فز

تها.[ا التقييم نظر فريق التقييم أثناء ينبغز  لخب 

ز بالمصداقية واالستقاللية. ويكون مدير  .17 ي أن يتمتع فريق التقييم بما يلزم من المهارات والدراية إلنجاز تقييم يتمب 
]وينبغز

ي أن يكون 
 للمواصفات. وينبغز

ً
جراء التقييم وتسليم المخرجات وفقا شعبة الرقابة الداخلية قائد الفريق المسؤول عن إ

ز لالجتماع مع فريق التقييم )بشكل اختصاصيو ال ي يشملها التقييم متاحي 
وعات المختلفة البر ي إطار المشر

امج العاملون فز ب 
ورة.[ ي لهم تقديم معلومات إضافية عند الرصز

(. وينبغز  مباشر أو غب  مباشر

حة للنقطة أعاله: ] جديدة مقبر ي أن يتمتع فر الجزائر، نيابة عن المجموعة األفريقية: صياغة 
يق التقييم بما يلزم من المهارات ينبغز

قائد الفريق هو شعبة الرقابة الداخلية  سيكون مدير و إلجراء التقييم بطريقة موثوقة وموضوعية وعادلة وشفافة ومستقلة. والدراية 
 للمواصفات

ً
جراء التقييم وتسليم المخرجات وفقا ي أيو . المسؤول عن إ

ي إطانبغز
امج العاملون فز  اتعو ر المشر ن يكون اختصاصيو الب 

( مع فريق التقييم.  ز لالجتماع )بشكل مباشر أو غب  مباشر حي  ي يشملها التقييم متا
ي لهم تالمختلفة البر

م معلومات إضافية عند يقدوينبغز
ورة.[  الرصز

ح حذف الفقرة أعاله  باكستان: تقبر
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 : 17و 16و 15ات الفقر بدل ]نص بديل للرئيس 

  ىجر . سي  15
 
ف المباشر لشعبة الرقابة الداخلية من قبل فريق تقييم ي ا  التقييم )"تحت اإلشر

 
للممارسات المتبعة"  رشح وفقا

. أوغندا  –الجزائر  ي
 
بالتشاور مع شعبة الرقابة الداخلية"( من قبل لجنة " –تدعم( )الواليات المتحدة  –تدعم. روسيا  –حذف الباف

ز أمور أخرى كيا؛ روسيا  "تقييم تتألف من )"من بي   حذف( أعضاء:  –( )سلوفاكيا 3( من )ةوافقغي  م –سلوفا
( ]روسيا دقق )م • ي ي دقق مالحذف تقرير  –خارجر [ )الجزائر WO/PBC/31/3الوثيقة  2020لعام الخارجر

(دقق حذف اإلشارة إىل الم – ي  الخارجر
]روسيا  • للجنة االستشارية  ةلحالية ايالحذف، الو –)رئيس اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة( 

 شمل هذه الوظائف[تالمستقلة للرقابة ال 

 الشعبة وليس المدير[ –مدير شعبة الرقابة الداخلية ]روسيا  •

 (ةوافقغي  م –سلوفاكيا( )روسيا  –)فريق تقييم مستقل  •

 ريد تال يمكن قبول نص الرئيس.  –الواليات المتحدة 
ً
 خارجيطرفا

ً
 –دعم. كندا ت –الداخلية. باكستان شعبة الرقابة مع  تشاور ال. يمكن ا

 دعم. ت

 تريد التقييم من قبل مجموعة التقييم التابعة لألمم المتحدة –إيران 

ي ي –اليابان 
 نبغز

ً
ا   أن تضم لجنة التقييم عىل األقل خبب 

ً
ي مجال الملكية الفكرية واحدا
 فز

انية شعبة الرقابة الداخلية.[ .18 ز ل التقييم من مب 
 ]وُيموَّ

ح   حذف الفقرة أعالهباكستان: تقبر

 نص بديل للرئيس: ]

انية الويبو المعتمدة ل14 ز ي حدود مي 
ز
 الحالية لكي تتخذ اللجنة اإلجراء المناسب.[لثنائية . سي جرى التقييم ف

 النتائج المرتقبة واإلجراء زاي. 

19.  : تيب التسلسىلي
 ترد فيما يىلي النتائج المرتقبة للتقييم بالبر

 الدول األعضاء.  المواصفات النهائية: وتوافق عليها 

  ويتضمن عدة عناض منها مصفوفة تقييم تستند إىل أسئلة التقييم ومعايب  المواصفات؛ : التقرير االستهالىلي
اح ألدوات جمع البيانات  وتحليل ي أثناء عملية التقييم؛ واقبر

ستشار فز
ُ
ي ست

للبيانات المتاحة؛ وتحليل لألطراف المعنية البر
 وتحليلها. 

 ات األولية: وهي تنتج عن عملية شاملة لتحليل البيانات وجمعها من مصادر متعددة والتحقق منها؛ النتائج واالستنتاج
م إىل الدول األعضاء. 

َّ
قد
ُ
 وت

  .م إىل الدول األعضاء
َّ
جية؛ وُيقد اتي ز النتائج واالستنتاجات والتوصيات االسبر وع األول لتقرير التقييم: وهو يب   المشر

  ي واألخب  لتقر
وع الثانز م إىل المشر

َّ
قد وع األول؛ ويُتاح ألمانة الويبو وُي ير التقييم: وهو يتضمن التعليقات الواردة عىل المشر

زانية.  نامج والمب   لجنة الويبو للب 

حالة تنفيذ إجراءات اإلدارة واألطر الزمنية المتعلقة بتوصيات التقييم، بالتشاور مع لجنة  .20 ]وتكون األمانة مسؤولة عن رصد 
ا ز نامج والمب  ة، بحسب االقتضاء.[الب   ني

زانية التخاذ اإلجراءات المناس ي نتائج التقييم إىل لجنة المب  حت باكستان إعادة صياغة الفقرة أعاله: ]سيقدم فريق التقييم الخارج  بة اقبر
 من قبل اللجنة. 

ح المجموعة األفريقية حذف الفقرة أعاله.   تقبر

ز ل الفقرتاالواليات المتحدة: استبد  20و 19 ي 
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ة، يعند معا ي بنلجة األسئلة الرئيسي
ي تنفيذ/  غز

ي عمله فز
ي فز ا تحسينات ممكنة لكل مكتب خارج 

ً
ح التقييم أيض م أن يقبر

ّ
والية الويبو، تقد

اتيجية المتوسط اتيجية للويبو، والخطة االسبر  المنطقة المضيفة. / المضيف، واحتياجات البلد ة األجلواألهداف االسبر

 بإعداد ضطلع سي
ً
؛  تقرير استهالىلي فريق التقييم أوال ي طرق جمع البيانات و يحتوي عىل وصف لمنهجية التقييم واألسلوب المنهج 

ز الذين ستتم مقابلتهم؛ معايب  تقييم األداء وخطة عمل التقييم. و وتحليلها؛   أصحاب المصلحة الرئيسيي 

د م وع أوىلي سيقوم فريق التقييم بعد ذلك بإعدا
 لتوصيات. لتقرير التقييم مع النتائج األولية وا شر

ي ي
 مخرج أن يكون النبغز

ً
ي للتقييم تقريرا

  النهان 
ً
 بطول معقول، و و ح و ضو ومنظما ب موجزا

ً
من ملخص تنفيذي ومقدمة ووصف موجز مكونا

م به لتنفيذ/  عللعمل المضطل
ّ
اتيجية المتوسطلتقد اتيجية للويبو، والخطة االسبر واحتياجات  ة األجلوالية الويبو، واألهداف االسبر

ي منطقة الالبلدان/  جات راسخة و ، ومنهجية التقييم المستخدمة، و بحسب كل مكتب خارج  ح، باإلضافة إىل و وضبمنظمة استنتا
 توصيات. 

نية. )الجزائر  زا نامج والمب  ي إىل لجنة الب 
ي للنظر فيه و" –سُيطلب من رئيس فريق التقييم تقديم التقييم النهان 

ي سبل الفز
الممكنة للمضز

 قدًما"(

 ما ورد أعاله ىلع ةفقغب  موا –روسيا 

 

ز الفقر بدل ]نص بديل للرئيس   : 20و 19تي 

15 . : تيب التسلسىلي  فيما يىلي المنجزات المتوقعة للتقييم بالي 

ز أمور أخرى( )روسيا ستهالىلي يتضمن التقرير االأن  • حذف(، مصفوفة تقييم تستند إىل )أسئلة  –، )من بي 
( )باكستان  التقييم تحليل )أصحاب وتحليل البيانات المتاحة؛ وحذف( المواصفات؛  –ومعايي 

ز ليستشار  -المصلحة( )روسيا  وع أدوات وا استبدال بالمستفيدين( المعنيي  أثناء عملية التقييم؛ ومشر
 لجمع البيانات وتحليلها. 

النتائج واالستنتاجات األولية الناتجة عن عملية شاملة لتحليل البيانات، )جمعها من مصادر متعددة(  •
( والتحقق منها؛ لعرضها عىل )الدول األعضاء( )الجزائر، روسيا ت –)روسيا  استبدل  –نتظر توضيح المعتز

انية"عبارة ب ز  "(. لجنة المي 

اتيجية؛ لعرضها عىل )الدول األعضاء(  • ز النتائج واالستنتاجات والتوصيات االسي  تقرير تقييم مؤقت يير
انية"عبارة استبدل ب –)الجزائر  ز  "(. لجنة المي 

ي )متضمنتقرير  •
 التقييم النهائ 

 
حذف؛  –التعليقات الواردة عىل تقرير التقييم المؤقت( )الواليات المتحدة  ا

انية.[ )"التخاذ اإلجراء المناسب من جانب لدعم( لعرضه عىل لجنة الويبو ت -فرنسا  ز نامج والمي  لير
 باكستان( –اللجنة" 

ي  حاء. 
 الجدول الزمتز

ي للتقييم، فقد فات األوان التباعها.  عىل الرغم من أن بعض الدول األعضاء .21
مت مساهمات تفصيلية بشأن الجدول الزمبز

َّ
قد

ي مفاوضات الدول األعضاء المتعلقة بالمواصفات. ومن ثم، ال 
ي لعملية التقييم عىل التقدم المحرز فز

وسيعتمد الجدول الزمبز
ي هذا ال

جدر اإلشارة فز
ُ
ي هذه المرحلة. وت

ي للتقييم فز
ز للجنة الويبو يمكن وضع جدول زمبز صدد إىل أن الدورة الرابعة والثالثي 

ة من  ي الفبر
عقد فز

ُ
انية ست ز نامج والمب  ز ترجمة وثائق 2022يوليو  1يونيو إىل  27للب  ي الويبو، سيتعي 

 لسياسة اللغات فز
ً
. ووفقا
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 لإلجراءات
ً
زانية لتكون متاحة باللغات الست لمنظومة األمم المتحدة. ووفقا نامج والمب  ي  لجنة الب 

ي الويبو، ينبغز
المتبعة فز

 األقل.  تقديم الوثائق إىل اللجنة قبل شهرين عىل

 ]نص بديل للرئيس: 

 التقييم . تتيح لجنة التقييم تقرير 16
ّ
ز الدورات وتقد ز )رئيس المؤقت فيما بي  ي إىل الدورة الخامسة والثالثي 

م تقرير التقييم النهائ 
انية  ز نامج والمي  انية للنظر فيه و)جنة لحذف( ل –لجنة الير ز نامج والمي  ل بعبارة ااستبد –اإلجراء المناسب( )الجزائر اتخاذ الير

 سبيل التحديد "
 
ي قدما

اإلجراء المناسب من قبل اتخاذ حذف " –حذف( )روسيا  –"( )من قبل اللجنة( )أوغندا الممكن للمضز
]  اللجنة"(.[

 ]يىلي ذلك المرفق األول[



ANNEX I 
األولالمرفق   

 

 قائمة غي  حرصية بأسئلة التقييم الممكنة -]المرفق األول 

 من "المبادئ التوجيهية" "1"

 هل شبكة مكاتب الويبو الخارجية مستدامة؟ 
 هل تتسم شبكة مكاتب الويبو الخارجية بحجم كاٍف؟ 

  الخارجية قيمة واضحة؟هل تضيف شبكة مكاتب الويبو 
 امج؟ ي تنفيذ الب 

 هل تحقق شبكة مكاتب الويبو الخارجية الكفاءة والفعالية فز

 إلطار الويبو للنتائج؟ 
ً
 هل تعمل شبكة مكاتب الويبو الخارجية وفقا

 هل تعمل شبكة مكاتب الويبو الخارجية بالتنسيق مع مقر الويبو؟ 
 ي مقر الويبو؟هل تحقق شبكة مكاتب الويبو الخارجية نتائج ق

ذة فز
َّ
 د ال تحققها العمليات المنف

"2" " ي  من "تقرير المدقق الخارجر

 ؟
ً
ي تحقيق األهداف عامة

ي للمكاتب الخارجية فز
 ما المساهمة اإلضافية أو األثر اإلضافز

حة للنقطة أعاله: ما  ي لمكاتب لر األثمساهمة أو الالجزائر نيابة عن المجموعة األفريقية: صياغة جديدة مقبر
الخارجية فز

 تحقيق األهداف عام
ً
 ؟ة

 من تقييم العملية، كيف تعمل المكاتب الخارجية عىل أرض الواقع ومع األطراف المعنية األخرى؟ 
ً
 انطالقا

  ام حما التكاليف اإلجمالية المتكبدة ال تيبات الحاليةبر ، وما فوائد التكلفة النسبية مقابل الوسائل األخرى لتحقيق البر
 مماثلة؟ نتائج

حة للنقطة أعاله: ما التكاليف اإلجمالية المتكبدة  ام حال الجزائر نيابة عن المجموعة األفريقية: صياغة جديدة مقبر بر
تيبات الحالية  البر

 ي قد تنجم عن الحفاظ عىل الشبكة أو توسيعها؟
طر األعمال البر  ما مخا

 أسئلة تكميلية وإضافية من مساهمات الدول األعضاء "3"

 بادئ التوجيهية"االتساق مع "الم

 ي "للمبادئ التوجيهية لمكاتب الويبو الخارجية"؟  إىل أي مدى يمتثل كل مكتب خارج 

اتيجية ي تحقيق األهداف االسبر
 االتساق مع إطار النتائج والمساهمات فز

 اتيجية المتوسطة األجل؟  ما مدى توافق أنشطة المكاتب الخارجية مع خطة الويبو االسبر

 نت المكاتب ال
َّ
حياة كيف مك ز  ح إمكانات الملكية الفكرية لتحسي  جل شر خارجية الويبو من توسيع نطاق توعيتها من أ

ي كل مكان؟
 الجميع فز

 ي تطوير النظم اإليكولوجية للملكية الفكرية؟
 كيف ساعدت المكاتب الخارجية الدول األعضاء فز

 لت أو أعاقت تحقيق المكاتب الخارجية للنتا ي سهَّ
مل الرئيسية البر  ئج المرتقبة؟ما العوا

  طار الشبكة  -هل إطار النتائج الخاص بالمكاتب الخارجية ي إ
ل؟  -منفردة ومجتمعة فز

َ
مناسب وُمستمث

 المساءلة؟ يدعم وهل

نامج   االعتبارات -تنفيذ الب 

  وعات دوات إدارة المشر ي أ
وعات ضمن إطار خطط العمل السنوية باستخدام الممارسات الجيدة فز ذ المشر

َّ
نف
ُ
هل ت

طر النتائج وأهداف المنظمة  ز أ وع صلة مناسبة بي  )التخطيط والتصميم والرصد والتقييم(، وهل أقيمت لكل مشر
 ونتائجها المرتقبة؟

 )ج المحققة؛ )ب( هل أقيمت آليات رصد وتقييم مناسبة لضمان )أ وإتاحة المعلومات عن  جمع المعلومات عن النتائ
ي المستقبل؟ ميم األنشطة المقبلة؟ )د(واستخالص الدروس لتص التقدم المحرز؛ )ج(

 وتيسب  تقييم األثر فز

 عىل عمل المكاتب الخارجية؟ هل يمكن للمنصات  19-ما آثار االنتقال إىل العمل عن بُعد بسبب جائحة كوفيد
 دور المكاتب الخارجية الحالية أو 

ً
 أو كليا

ً
ي أثناء الجائحة أن تتوىل جزئيا

نشئت فز
ُ
ي أ
ونية البر  المستقبلية؟اإللكبر
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 دعم خدمات الويبو العالمية للملكية الفكرية

  ي تسلكها المكاتب الخارجية إلطالق مبادرات لتعزيز االبتكار واإلبداع لفائدة مستخدمي أنظمة الملكية
ما الطرق البر
كات الناشئة والشباب؟ الفكرية، وال ة والمتوسطة والشر كات الصغب   سيما الشر

خىلي   اإلدارة والتنسيق الدا

  ي أعدتها المكاتب الخارجية مع خطط العمل المتفق عليها الخاصة بالمكاتب
هل تتماسر تقارير وخطط األنشطة البر

ي تضعها المكاتب الخارجية؟
ي يمكن اتخاذها لتعزيز تقارير وخطط األنشطة البر

 الخارجية المعنية؟ ما التدابب  البر
 قر الويبو فعالة؟هل عمليات المكاتب الخارجية وتدفق المعلومات بينها وم 

  ز وطرائق العمل، وهل التعاون والتنسيق كب 
كيف تتفاوض المكاتب الخارجية والشعب اإلقليمية للويبو عىل مجاالت البر

؟ ز جعي  ز ونا  بينها فعالي 
  ي يديرها مقر الويبو؟ هل توجد

هل يعتمد أداء المكاتب الخارجية عىل فعالية القيام بالعمليات اإلدارية الرئيسية البر
 عقبات؟ أي

  ي ذلك مع البلدان المضيفة؟ هل تسهل
ق عمل المكاتب الخارجية داخل األمانة ومع الدول األعضاء، بما فز كيف ُينسَّ

 إلطار النتائج؟ وإذا لم يكن األمر كذلك، فما اإلجراءات أو اآلليات 
ً
آليات التنسيق القائمة التنفيذ الفعال والناجع وفقا

ز األدا ي وضعها لتحسي 
ي ينبغز

 ء؟البر

 التعاون مع األطراف المعنية

 كيف تعمل المكاتب الخارجية عىل أرض الواقع ومع األطراف المعنية الوطنية/اإلقليمية؟ 
 مها المكاتب الخارجية؟

ّ
ي تقد

 ما تقييم األطراف المعنية للمساهمة البر

 ز إىل أي مدى تتوافق األنشطة والمخرجات مع احتياجات ومطالب األطراف المعنية والمستخدم ي 
 المستهدفة؟ والمجموعات

انية والكفاءة من حيث التكلفة ز  االعتبارات المتعلقة بالمب 

 ي يمكن إدخالها دون إعاقة تحقيق المكاتب الخارجية للنتائج؟
 ما تدابب  الكفاءة من حيث التكلفة البر

 ز مختلف المكاتب الخارجية؟ زانية بي   ما معايب  تخصيص المب 
 ز وخالف الموظ ز المخصصة للمكاتب الخارجية كافية لتحقيق النتائج المرتقبة؟هل موارد الموظفي   في 
 ما تكاليف وفوائد تنفيذ األنشطة إما عن طريق المكاتب الخارجية وإما عن طريق مقر الويبو؟ 

 اعتبارات البلد المضيف

 ي من البلد المضيف له؟  ما نوع الدعم الذي يمكن أن يتلقاه كل مكتب خارج 

 تغطية المكاتب الخارجية

  تبة عىل تنفيذ المكاتب الخارجية القائمة أنشطة برنامج الويبو المعتمدة ضمن مجموعة من البلدان ما اآلثار المبر
المجموعة اإلقليمية، عىل النحو الذي اتفقت عليه الدول األعضاء المعنية )دون المساس بنطاق المكاتب  أو

 القائمة(؟ الخارجية

 المستدامةأهداف األمم المتحدة للتنمية 

 ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟
ي تقوم بها المكاتب الخارجية للمساهمة فز

 ما األنشطة البر

: يحتوي المرفق األول عىل أسئلة مكررة )عىل سبيل المثال، السؤاالن  ي المجموعة األوىل، والسؤال  7و 3االتحاد الروسي
ي  1فز

فز
وري القضاء عىل االز   دواجية. المجموعة الثانية(. من الرصز

 
ً
ي من المجموعة الثانية يحتاج أيضا

ح. " السؤال الثانز  من تقييم العملية، كيف تعمل المكاتب الخارجية عىل إىل توضي
ً
انطالقا

ي ذأرض الواقع ومع األطراف المعنية األخرى"
ي حال ، ماذا يعبز

 تقييم بعد؟ يلم يجر لك فز

ا. لماذا يجب تقييم مخاطر األعمال 
ً
ي المجموعة الثانية غب  واضح أيض

لم يكن للويبو ومكاتبها الخارجية  ماالسؤال األخب  فز
ي تعتمدها جميع الدول األعضاء. 

زانيتها البر ي برنامج المنظمة ومب 
 عالقة بالعنرص التجاري؟ بما أن األموال المناسبة مدرجة بانتظام فز



Annex I 
3 
 

ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة. الواضح سبب من غب  
ج مسألة المساهمة فز وحدات محلية للويبو، تعتب  المكاتب فإدرا

زانية للويبو  نامج والمب  ز كل برنامج وأهداف التنمية المستدامة.[تحتوي ووثيقة الب   عىل روابط بي 

] ي
 ]يىلي ذلك المرفق الثانز



ANNEX II 
ي 
 المرفق الثانز

 

ي 
 قائمة غي  حرصية بمعايي  التقييم الممكنة -]المرفق الثائز

 من "المبادئ التوجيهية" "1"

 طبيعة وفعالية: 

 ي البلد أو البلدان المضيفة
 التعاون مع المكتب أو المكاتب الوطنية للملكية الفكرية فز

 وي    ج لالستخدام الفعال لخدمات  الويبو العالمية للملكية الفكرية البر
 األنشطة الرامية إىل إزكاء الوعي بشأن الملكية الفكرية 

  ي ذلك المعاهدات واالتفاقيات
خدمات الزبون لفائدة مستخدمي خدمات الويبو العالمية للملكية الفكرية، بما فز تقديم 

ي تديرها الويبو
 البر

  ة للنهوض بالتنمية ونقل التكنولوجياتقديم المساعدة عىل استخدام الملكية الفكرية بو دا  صفها أ
 جل زيادة استخدام الملكية الفكرية ي للمكاتب الوطنية للملكية الفكرية من أ

ي والتقبز
ز السياسانر ي المجالي 

 توفب  الدعم فز

ي  "2"  معايي  تكميلية وإضافية من مساهمات الدول األعضاء وتقرير المدقق الخارجر

اتيجيةاالتساق مع إطار النتائج والم ي تحقيق األهداف االسبر
 ساهمات فز

  .داء الويبو ي تقارير أ
طار الويبو للنتائج، كما ورد فز ي إ

ي تحقيق النتائج المرتقبة فز
 أداء فرادى المكاتب الخارجية فز

  .ام للملكية الفكرية ي إزكاء االحبر
 تأثب  أنشطة المكاتب الخارجية، بما فيها توفب  المعلومات، فز

 ة  تحليل أنشطة المكاتب كات الصغب  ي صفوف الشر
الخارجية الرامية إىل إزكاء الوعي بشأن أهمية نظام الملكية الفكرية فز

كات الناشئة.   والمتوسطة والشر
  .مه المكاتب الخارجية إىل مكاتب الملكية الفكرية

ّ
ي الذي تقد

ي والتقبز
طبيعة وفعالية الدعم السياسانر  تحليل 

نامج   االعتبارات -تنفيذ الب 

 ي كل مكتب تحليل مقا
ز عىل الحوكمة فز كب 

رن لخطط العمل الخاصة بكل مكتب وما يرتبط بها من تقارير امتثال، مع البر
ز تلك األنشطة.   وتوزي    ع األنشطة وأي خصائص محددة تمب 

 ؟
ً
 أو حضوريا

ً
اضيا  افبر

ً
ذها األمانة أيضا

ّ
ي تنف

 النسبة المئوية من أنشطة المكاتب الخارجية البر

 المية للملكية الفكريةدعم خدمات الويبو الع

  .تقييم التعقيبات الواردة من مستخدمي خدمات المكاتب الخارجية 
  اءات والهاي ومدريد والمتعلقة بمجاالت مسؤولية ي إطار أنظمة معاهدة التعاون بشأن الب 

حجم الطلبات المودعة فز
، مع مرور الوقت.  ي  المكتب الخارج 

خىلي   اإلدارة والتنسيق الدا

  اإلدارة واألنظمة واإلجراءات وموثوقية المعلومات ألغراض صنع القرار والمساءلة. كفاية ضوابط 

 التعاون مع األطراف المعنية

 كات الناشئة.  عدد جهات االتصال لدى المكاتب الخارجية، وال ة والمتوسطة والشر كات الصغب   سيما الشر
  عند االقتضاء، خارج البلد المضيف. استخدام األطراف المعنية للمكاتب الخارجية داخل نطاق واليتها، و 
  .تقييم التعقيبات الواردة من األطراف المعنية للمكاتب الخارجية 

انية والكفاءة من حيث التكلفة ز  االعتبارات المتعلقة بالمب 

  .انية المخصصة للمكاتب الخارجية ونفقاتها منذ إنشائها ز  المب 
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 اعتبارات البلد المضيف

  مها
ّ
ي تقد

 البلدان المضيفة إىل المكاتب الخارجية. المساهمات البر

  ز متها البلدان المضيفة إىل هذه المكاتب، بما يتيح المقارنة بي 
َّ
ي قد

ل لتكاليف كل مكتب وتبيان للمبالغ البر تحليل مفصَّ
مة. 

َّ
 تلك التكاليف والمبالغ المقد

: بعض أحكام الم ا ازدواجية. فيها  2ق رفاالتحاد الروسي
ً
 أيض

. بشأن عىل سؤال  2رعية تحتوي الفقرة الف ي تشارك فيها المكاتب الخارجية والمقر الرئيسي
وعات البر النسبة المئوية للمشر

ح إ  ن كيف يمكن حساب هذا المعدل بشكل صحي
ّ
ا من جنيف، نف

ً
ي )عىل سبيل المثال، كان المتحدث موظف

وع بشكل تعاونز ذ المشر
ي قدم الجمهور المستهدف وروّ  ز أصحاب المصلحة(؟ج للحدث لكن المكتب الخارج   بي 

ي »حجم الطلبات الدولية  بشأنالسؤال  غب  واضح. كيف يمكننا أن نحدد بشكل « المتعلقة بمجاالت مسؤولية المكتب الخارج 
ي بعد تقديم الطلب ب ؟ ماذا لو اتصل مقدم الطلب بمكتب خارج  ي ي تم إيداعها كنتيجة ألنشطة المكتب الخارج 

شأن عام الطلبات البر
جراعن أسئلة  ح حذفه.[إ  ءات الفحص؟ نحن نعتب  هذا السؤال غب  مناسب ونقبر

ي والوثيقة[
 ]نهاية المرفق الثانز
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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
20 وليو ي 1التاري    خ:  22 

انيةلجنة  ز نامج والمي   الير

 والثالثون الرابعةالدورة 
 2022 يوليو  1إىل  يونيو  27جنيف، من 

رات  قائمة القرا

 األمانة من إعداد

 افتتاح الدورة . جدول األعمالمن  1البند 

ي الرئيسانتخاب  . من جدول األعمال 2البند  انية الرئيس ونائب  ز نامج والمب   للجنة الب 

ي عامي 
انية(، لدوراتها المزمع عقدها فز ز انية )لجنة المب  ز نامج والمب  ي باندي )الهند( 2023و 2022انتخبت لجنة الب 

: السفب  إندرا مانز
انية  ز  للجنة المب 

ً
ومبيا) لسيدة ماريا جوزي الموس بيسب  وا (، والسيد خوسيه أنطونيو جيل سيليدونيو )إسبانيا2022لعام رئيسا ( كول

انية لعام  ز  للجنة المب 
ً
ة ذاتها؛ والسيد خوسيه أنطونيو جيل سيليدونيو رئيسا انية للفبر ز ز لرئيس لجنة المب  لسيدة ماريا ا، و 2023نائبي 

ة ذاتها.  ةنائب( كولومبيا) جوزي الموس بيسب    للرئيس للفبر

 اعتماد جدول األعمال . األعمال لمن جدو  3البند 

 . WO/PBC/34/1الوثيقة 

انية جدول األعمال )الوثيقة  ز نامج والمب   (. WO/PBC/34/1اعتمدت لجنة الب 

 تقرير لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة . األعمال لمن جدو  4البند 

 . WO/PBC/34/2الوثيقة 

انية الجمعية العامة للويبو باإلحاطة علما بمضمون "تقرير لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة"  ز نامج والمب  أوصت لجنة الب 
 (. WO/PBC/34/2)الوثيقة 



WO/PBC/34/16 
2 
 
 

 تقرير هيئة التحكيم التابعة للجنة االستشارية المستقلة للرقابة . األعمال لمن جدو  5البند 

 . WO/PBC/34/3الوثيقة 

ي لجنة الويبو االستشارية المستقلة  وافقت
جدد فز انية عىل توصيات لجنة االختيار بشأن ترشيح خمسة أعضاء  ز نامج والمب  لجنة الب 

ي الفقرة 
ي ترد فز

 (. WO/PBC/34/3من تقرير لجنة االختيار )الوثيقة  33للرقابة )اللجنة االستشارية(، البر

ي  . األعمال لمن جدو  6البند   تقرير المدقق الخارج 

 . WO/PBC/34/4الوثيقة 

" )الوثيقة  ي  بمضمون "تقرير المدقق الخارج 
ً
جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، باإلحاطة علما انية  ز نامج والمب  أوصت لجنة الب 

WO/PBC/34/4 .) 

 التقرير السنوي لمدير شعبة الرقابة الداخلية . من جدول األعمال 7البند 

 . WO/PBC/34/5الوثيقة 

نامج  بمضمون "التقرير السنوي لمدير شعبة الرقابة الداخلية" )الوثيقة  أوصت لجنة الب 
ً
انية الجمعية العامة للويبو باإلحاطة علما ز والمب 

WO/PBC/34/5 .) 

كة . من جدول األعمال 8البند   تقرير مرحىلي عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشبر

 . WO/PBC/34/6الوثيقة 

ة:  اني ز نامج والمب   إن لجنة الب 

 بهذا التقرير )الوثيقة 1"
ً
حاطت علما  (؛WO/PBC/34/6" أ

طار الوثائق التالية: " 2" ي إ
 وأبدت ترحيبها وتأييدها لتقييم األمانة لحالة تنفيذ التوصيات الواردة فز

• JIU/REP/2021/6  (؛6و 5و 3و 2و 1)التوصيات 

• JIU/REP/2021/5  (؛2و 1)التوصيتان 

• JIU/REP/2021/2  (؛3)التوصية 
• JIU/REP/2020/8  (؛7و 4)التوصيتان 

• JIU/REP/2020/6  (؛6و 5و 3و 2و 1)التوصيات 

• JIU/REP/2020/5  (؛3و 2و 1)التوصيات 

• JIU/REP/2020/1  (؛3)التوصية 

• JIU/REP/2019/9  (؛1)التوصية 
• JIU/REP/2018/6  (8و 5)التوصيتان 

• JIU/REP/2017/3  (2)التوصية 

• JIU/REP/2016/9 ( ي هذا التقرير؛5و 3و 2التوصيات
ز فز  ( عىل النحو المبي ّ

كة كي تنظر فيه الدول األعضاء. " 3"
ي قدمتها وحدة التفتيش المشبر

اح تقييم للتوصيات المفتوحة البر  ودعت األمانة إىل اقبر

 2020/21تقرير أداء الويبو للثنائية  . من جدول األعمال 9البند 

 . WO/PBC/34/7الوثيقة 

داء الويبو للثنائية  ذ استعرضت "تقرير أ ة، إ اني ز نامج والمب  ( و"تقرير التثبيت WO/PBC/34/7" )الوثيقة 2020/21إن لجنة الب 
ي WO/PBC/34/8" )الوثيقة 2020/21لشعبة الرقابة الداخلية بشأن تقرير أداء الويبو للثنائية 

(، وأقّرت بطبيعة التقرير كتقييم ذانر
ي تحقيق النتائج لألمانة، أوصت بأن تح

ي المحرز فز نامج  ي والتقدم الب   باألداء الماىلي اإليجان 
ً
يط جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، علما

ئية   . 2020/21المرتقبة خالل الثنا
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 2020/21 تقرير التثبيت لشعبة الرقابة الداخلية بشأن تقرير أداء الويبو . من جدول األعمال 10البند 

 . WO/PBC/34/8الوثيقة 

انية علما بمضمون "تقرير التثبيت لشعبة الرقابة الداخلية بشأن تقرير أداء الويبو للثنائية أحاط ز نامج والمب  " 2020/21ت لجنة الب 
 (. WO/PBC/34/8)الوثيقة 

ي 2021البيانات المالية السنوية لعام  . من جدول األعمال 11البند 
ز
اكات ف  ؛ وضع تسديد االشبر

 2022 مايو 31

 2021السنوي والبيانات المالية السنوية لعام التقرير الماىلي  (أ)

 . WO/PBC/34/9الوثيقة 

جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، بالموافقة عىل "التقرير الماىلي السنوي  انية 
ز نامج والمب  أوصت لجنة الب 

 (. WO/PBC/34/9" )الوثيقة 2021والبيانات المالية السنوية لعام 

 تحديث بشأن االستثمارات (ب)

ي وضع تسديد اال (ج)
اكات فز  2022مايو  31شبر

 . WO/PBC/34/10الوثيقة 

ي 
اكات فز  بمضمون "وضع تسديد االشبر

ً
انية علما ز نامج والمب  " )الوثيقة 2022مايو  31أحاطت لجنة الب 

WO/PBC/34/10 .) 

ية . من جدول األعمال 12البند   التقرير السنوي عن الموارد البشر

 . WO/PBC/34/INF/1الوثيقة 

وع التكميىلي للخطة الرأسمالية الرئيسية . من جدول األعمال 13البند   المشر

 . WO/PBC/34/11الوثيقة 

طية المرحلة الهجي ل من أموال الويبو االحتيا موَّ
ُ
جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، بالموافقة عىل أن ت انية  ز نامج والمب  نة أوصت لجنة الب 

وع المنصة المحكمة واآلمنة لنظام معاهدة  اءات بمبلغ إجماىلي قدره من مشر  مليون فرنك سويشي.  9.945الب 

اءاتوأثناء تنفيذ  وع المنصة المحكمة واآلمنة لنظام معاهدة الب  ، ستواصل الويبو تحديث وإتمام تكنولوجياتها المرحلة الهجينة من مشر
طر 

ُ
ي ذلك لالستجابة ألية انشغاالت ت

ي الوقت المناسب، بما فز
ي هذا السياق، ال سيما من قبل مستخدمي المتعلقة بأمن البيانات فز

ح فز
اءات، وسوف داء الويبو، بما يشمل أيضا  تعمل عىل إبالغ نظام معاهدة التعاون بشأن الب  الدول األعضاء بذلك سنويا من خالل تقرير أ

ي هذا الشأنأية عمليات تدقيق تجرى 
 . فز

 مراجعة النظام الماىلي والئحته . من جدول األعمال 14البند 

 . WO/PBC/34/12يقة الوث

ةإن  اني ز نامج والمب   : لجنة الب 

ي مرفق أوصت  "1"
ح إدخالها عىل النظام الماىلي والئحته والواردة فز

الجمعية العامة للويبو بالموافقة عىل التعديالت المقبر
انية عىل النحو التاىلي ، و WO/PBC/34/12الوثيقة 

ز  : المنقحة من قبل لجنة المب 

حة المادة .1 انية التالية: "16.2 المقبر ز ة المب 
انية لفبر ز اح برنامج العمل والمب 

د اقبر ي إعدا
 تكون مشاركة الدول األعضاء فز

ي اعتمدتها الدول األعضاءو 
 لآللية البر

ً
 . "فقا
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حة المادة .2 ة : "20.2 المقبر انية لفبر ز اح برنامج العمل والمب 
نية اقبر ا ز نامج والمب  يقدم المدير العام إىل لجنة الب 

انية التالي ز ي ذلكالمب 
ي هذا الشأن، بما فز

ي  ة لمناقشتهما والتعليق عليهما وتقديم توصياتها فز
التعديالت الممكنة فز

ة اني ز نامج والمب  ي معقول لكي تنظر فيه لجنة الب 
 ". غضون إطار زمبز

حة المادة .3  عن تحقيق النتائج المرتقبة واألداء الماىلي بناًء عىل برنامج : 4.4 المقبر
ً
العمل يعد المدير العام تقريرا

انية ز ي اعتمدتها الدول األعضاءالتالية  والمب 
 لآللية البر

ً
 . وفقا

ز و  ة السنتي 
، يتضمن التقريُر التقدَم المحرز نحو تحقيق النتائج المرتقبة واستخدام بعد السنة األوىل من فبر

انية. ال ز  مب 

، يتضمن التقريُر تحقيق النتائج المرتقبة ومع ز ة السنتي  لومات مالية عىل نفس األساس وبعد السنة الثانية من فبر
انية المعتمدة:  ز ي للمب   المحاسب 

انية؛ )أ( ز ة المب 
دات الفعلية خالل فبر  اإليرا

 للمادة  )ب(
ً
انية بعد التحويالت وفقا ز انية المعتمدة والمب  ز  والنفقات الفعلية للمنظمة واالتحادات:  4.3المب 

ه "مرصوفا "1" د بعينه دون غب  ة" لذلك االتحاد. يعتب  أي إنفاق لمصلحة اتحا  ت مباشر

تعتب  أي نفقات ال يمكن عزوها إىل االتحادات، مثل التكاليف المتعلقة باإلدارة والتنظيم،  "2"
د. "مرص  ة" لذلك االتحا  وفات غب  مباشر

ات الناشئة عن تسويات المرونة بناء عىل المادة  )ج(  ؛5.3التغيب 

ز ا )د(  بي 
ً
 واضحا

ً
ا ز ز التقرير تميب  ةلمرصوفات يمب  ة وغب  المباشر  . المباشر

 المدير العام أي معلومات أخرى قد تكون مناسبة. 
ً
 ويقدم أيضا

ي مرفق الوثيقة الحالية  "2"
 بالتعديالت المدخلة عىل الئحة النظام الماىلي كما هي واردة فز

ً
 WO/PBC/34/12أحاطت علما

 : لة كما يىلي
ّ
 والمعد

حة  - ز المدير )أ(: 8.103القاعدة المقبر يات )ُيشار إليه فيما )أ( يعي ّ  بالمشبر
ً
فا
َّ
 رفيع المستوى ُمكل

ً
العام مسؤوال

يات الويبو  جميع أنشطة مشبر فّوض إليه السلطة والمسؤولية عن  يات"(، وُي وعن  يىلي باسم "مسؤول المشبر
 بالقواعد 

ً
ي المنظمة، رهنا

يات فز  4.103و 3.103تنفيذ اإلطار التنظيمي الذي يحكم وظائف المشبر
امات. 2.105و 5.103و ز  ، بشأن األعباء وااللبر

حة  - حكام نظام : 12.103القاعدة المقبر اء مراعاة أ ي عملية الشر
ز فز ز المشاركي  ز عىل جميع الموظفي  يتعي 

ام آخر.  ز ز وأي البر ز الدوليي  ز المدنيي  ز والئحته ومعايب  السلوك الواجبة عىل الموظفي  ويجب عليهم، الموظفي 
ام  حبر ام عىل وجه الخصوص، تحّمل المسؤولية عن أعمالهم وا ز اء )دون اإلخالل بالبر شية عملية الشر

ز باإلبالغ عن أي تبذير أو احتيال أو إساءة استعمال( ونزاهتها، واإلفصاح عن أي تضارب محتمل  مي 
َ
الُمستخد

ي إطار تأدية واجباتهم. وقد يتسبب اإل 
ي المصالح قد ينشأ فز

ي اتخاذ إجراءات تأديبية مناسبة فز
ي ذلك فز

خفاق فز
 .
ً
ز معا  أو إجراءات مدنية أو جنائية مناسبة أو النوعي 

انية )الوثيقة  "3" ز نامج والمب  د ومتابعة الب  ي إعدا
اك الدول األعضاء فز طلبت من األمانة تحديث اآللية الجديدة لزيادة إشر

WO/PBC/10/2ي الدورة ( بغرض تجسيد الممارسة الراهنة والنس
لة من النظام الماىلي والئحته كي ُينظر فيها فز

ّ
خة المعد

ة.  اني ز ز من لجنة المب   الخامسة والثالثي 

ناقش  "4"
ُ
طار قّررت أن ت ي إ

مل عن هذه امن النظام الماىلي بعد أن يقدم المدير العام تقرير تقييم ش 8.3المادة االستدامة فز
ي الدورة  المسألة
ز فز نامج للجنةالخامسة والثالثي  انيةو  الب  ز  . المب 
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 بيان الويبو بشأن قابلية تحّمل المخاطر . من جدول األعمال 15البند 

 WO/PBC/34/13الوثيقة 

اتيج خطة الويبو االسبر ي 
انية علما ببيان قابلية المنظمة لتحّمل المخاطر، المواءم مع النتائج المرتقبة فز ز نامج والمب  ية أحاطت لجنة الب 

ي مرفق الوثيقة 
ز فز  . WO/PBC/34/13المتوسطة األجل، كما هو مبي ّ

ز الصجي بع . من جدول األعمال 16البند  امات التأمي  ز  د انتهاء الخدمةخطة الويبو لتمويل البر

 . WO/PBC/34/14الوثيقة 

 : انية جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، بما يىلي
ز نامج والمب  ز الطويلة  "1"توصي لجنة الب  ح تمويل استحقاقات الموظفي  ا الموافقة عىل اقبر
ي الوثيقة 

ز فز ي المائة من ت 10بنسبة تصل إىل ، أال وهو تحّمل رسم سنوي WO/PBC/34/14األجل المبي 
ز اعتبارا فز كاليف الموظفي 

ئية  ز الصجي بعد انتهاء الخدمة كأصول  "2"؛ 2024/25من الثنا  بمخاطر وفوائد التحديد الرسمي الستثمارات التأمي 
ً
واإلحاطة علما

 دراسة اكبر تفصيال حول كيفية إنشاء هيئة منفصلة ألغراض التحديد الرسمي  مخصصة للخطة
ّ
وااللتماس من األمانة أن تعد
ز الصجي بعد انتهاء الخدمة   ز كأصول مخّصصة للخطة وتقديم نتائج الدراسة إىل الدورة الستثمارات التأمي  للجنة الخامسة والثالثي 

ة اني ز نامج والمب  ز من  "3"؛ الب  ز الجماعي عىل الموظفي  ي تبذلها لجنة الويبو المعنية بإدارة التأمي 
 بالجهود المستمرة البر

ً
واإلحاطة علما

ز الصجي بعد انتهاء الخدمة.  أجل احتواء  نمو التكاليف الطبية الفعلية، وبالتاىلي زيادة مسؤولية التأمي 

وع أوىلي لمواصفات تقييم مكاتب الويبو الخارجية لعام  . من جدول األعمال 17البند 
 2021مشر

 . WO/PBC/34/15وWO/PBC/31/3 و A/55/INF/11ق ائالوث

ة:  اني ز نامج والمب   إن لجنة الب 

ي  تنظر  -
وع أوىلي لمواصفات تقييم مكاتب الويبو الخارجية لعام " الوثيقة بالتفصيل فز

وثيقة " )ال2021مشر
WO/PBC/34/15ي الوثيقة المرفقة بهذا القرار؛

حة عليها فز  (. وترد التعديالت المقبر

وع بشأن قررت مواصلة المناقشة و  - ي الوثيقة المرفقة بهذا القر فصالموامشر
ي دورتها الخامسة ات ومرفقاته، الواردة فز

ار، فز
 . ز  والثالثي 

 منهجية تخصيص اإليرادات والنفقات بحسب كل اتحاد . من جدول األعمال 18البند 

A و A/59/10الوثائق   . A/59/INF/6و59/11/

انية مواصلة المناقشة بشأن منهجية ز نامج والمب  ي الدورة  قّررت لجنة الب 
الخامسة تخصيص اإليرادات والنفقات بحسب كل اتحاد فز

ز  ة. والثالثي  اني ز نامج والمب   للجنة الب 

[مرفقال ىلي ذلك]ي



 

 

WO/PBC/34/15 

يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
20ديسمير  23التاري    خ:  21 

انيةلجنة  ز نامج والمي   الير

 الدورة الرابعة والثالثون
 2022يوليو  1يونيو إىل  27من  جنيف،

وع أوىلي لمواصفات تقييم مكاتب الويبو الخارجية لعام 
 2021مشر

 األمانة من إعداد

ي سبتمب  1]
ز المعقودة فز زانية من أمانة الويبو، إّبان دورتها الثالثة والثالثي  نامج والمب  طلبت لجنة الب  وع أوىلي 2021. 

، إعداد مشر
 إىل المساهمات الواردة من الدول األعضاء وموافاتها به قبل ستة أشهر  2021لمواصفات تقييم مكاتب الويبو الخارجية لعام 

ً
استنادا

.  منعىل األقل  ز ز معقوفي  ز قوسي  ي هذه الوثيقة بي 
. وترد مساهمات الدول األعضاء فز ز  دورتها الرابعة والثالثي 

 [باكستان، لإلزالة؛ اإلمارات غي  موافقة –]"والغرض" السياق  ألف. 

ي الويبو، وال .2
 لقرارات الدول األعضاء فز

ً
:  سُيجرى تقييم مكاتب الويبو الخارجية استجابة ر التاىلي  سيما القرا

ة من  قررت ي الفبر
ين( المعقودة فز ز )دورتها العادية الثانية والعشر إىل  5الجمعية العامة للويبو، إّبان دورتها السابعة واألربعي 

 إىل الفقرة  "2021"تقييم خالل عام ، إجراء 2015أكتوبر  14
ً
من "المبادئ التوجيهية لمكاتب الويبو الخارجية"  22استنادا

 : ي تنص عىل ما يىلي
داء شبكة المكاتب الخارجية بأكملها كل خمس سنوات، ويجوز لها أن تلتمس البر "تقّيم اللجنة حجم وأ

ي تضطلع بها 
ز مع مراعاة الواليات والوظائف المختلفة البر ز الخارجيي  ز المستقلي  ز أو المقّيمي  ز الخارجيي  الدعم من المدققي 

 1 "المكاتب الخارجية. وللجنة أن تقرر اختصاصات هذا التقييم. 

ة من  .3 ي الفبر
ين( المعقودة فز ز )دورتها العادية الرابعة والعشر وقررت الجمعية العامة للويبو كذلك، إّبان دورتها الحادية والخمسي 

ج  2021، إجراء تقييم خالل عام 2019أكتوبر  9سبتمب  إىل  30 نام لكامل شبكة مكاتب الويبو الخارجية، مع بت لجنة الب 
ي 
زانية فز ي عام مواصفات ذ والمب 

ز فز  ما يىلي 2020لك التقييم أثناء دورتها الحادية والثالثي 
ً
 : 2. وقررت أيضا

خالل عام  ي انتظار صدور نتائج ذلك التقييم 
ة الحالية الُمقدمة من 2021"وفز ي الطلبات العشر

، تأجيل النظر فز
 ؛من أجل استضافة مكاتب خارجية جديدة للويبو  2019-2018الدول األعضاء ألغراض الثنائية 

                                              
1 A/55/INF/11 
2 ADD.4 A/59/13 
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ة   إىل الطلبات العشر
ً
دا ي كولومبيا، استنا

ي ذلك فز
جديدة للويبو، بما فز ي فتح ما يبلغ أربعة مكاتب خارجية 

"والنظر فز
ي الثنائية 

 ."2023-2022الحالية فز

ز بسبب جائحة كوفيد .4 ي دورتها الحادية والثالثي 
زانية من مناقشة مواصفات التقييم فز نامج والمب  ، 19-ولم تتمكن لجنة الب 

ة من فاتخ ي الفبر
ز المعقودة فز ، القرار التاىلي 2021سبتمب   17إىل  13ذت، إبّان دورتها الثالثة والثالثي 

3 : 

 بوضع وتقدم المساهمات المقدمة من الدول األعضاء بشأن آرائها حول 
ً
انية علما ز نامج والمب  "أحاطت لجنة الب 

د مواصفات تقييم مكاتب الويبو الخارجية لعام  :  وطلبت من 2021إعدا  األمانة ما يىلي

  وع تمهيدي للمواصفات مع مراعاة المساهمات المذكورة أعاله المقدمة من الدول األعضاء د مشر إعدا
ي ذلك، عىل سبيل الذكر ال الحرص، المبادئ 

بما يعكس كل اآلراء الواردة فيها وكل الوثائق الوجيهة، بما فز
ي )الوثيقة A/55/INF/11التوجيهية المتعلقة بمكاتب الويبو الخارجية ) ( وتقرير المدقق الخارج 

WO/PBC/31/3؛) 

  انية بستة أشهر ز نامج والمب  ز للجنة الب  وع تمهيدي للدول األعضاء قبل الدورة الرابعة والثالثي  وتوفب  مشر
ك لمحتوى المواصفات وزيادة تطوير ذلك الفهم واتخاذ قرار  عىل األقل من أجل مناقشة الفهم المشبر

ي 
انية الدورة الرابعةبشأن المواصفات فز ز نامج والمب  ز للجنة الب   ". والثالثي 

 باكستان[ -]"الغرض" 

ز التقييم هو حجم شبكة مكاتب الويبو الخارجية  .5 وبناًء عىل ما سبق وما تنص عليه "المبادئ التوجيهية"، سيكون موضع تركب 
متها وأدائها. وسيهدف التقييم إىل إرشاد مداوالت الدول األعضاء فيما يتعلق 

َّ
ي قد

دول أعضاء  10بالطلبات المعلقة البر
ي جديد للويبو يرجع إىل الدول  الستضافة ما  بأن قرار فتح أي مكتب خارج 

ً
خارجية جديدة للويبو، علما يصل إىل أربعة مكاتب 

 لما
ً
ي "المبادئ التو  األعضاء وفقا

ز ولما جاء فز ي دورتها السابعة واألربعي 
ي اعتمدتها قررته الجمعية العامة للويبو فز

جيهية" البر
 الجمعية العامة للويبو. 

: الفقرة  ي اتخاذ قرار بشأن  5االتحاد الروسي
ي أن تساعد الدول األعضاء فز

ض أن نتائج التقييم ينبغز طلبات معلقة لمكاتب  10تفبر
حة عىل تحليل ات األداء الفردية لكل  خارجية جديدة. ونرى أن القضايا المعنية ال تتوافق مع هذا الهدف. وتركز القضايا المقبر مؤشر

ز الشبكة.  اتيجية تحسي 
ز عىل اسبر كب 

 من البر
ً
 مكتب بدال

ها واستدا ي أن يقّيم التقييم، بطريقة شاملة، أهمية شبكة مكاتب الويبو الخارجية وفعاليتها وتأثب 
متها الواليات المتحدة األمريكية: ينبغز

ي 
زامها بالمبادئ التوجيهية الواردة فز م أو تحقيق والية الويبو، وأهدافها  وكفاءتها والبر

ّ
ي تقد

ر الجمعية العامة، ومساهمتها فز قرا
ة من  اتيجية المتوسطة األجل ذات الصلة، خالل الفبر اتيجية، وخطتها االسبر  بشكل شامل.  2022إىل  2018االسبر

 ]نص بديل للرئيس

ي إجراء التقييم" ]"الغرض من هذا التقييم هو إجراء" 5
" الواليا –. "ينبغز ز ]"بهدف التقييم والتحسي  [ بطريقة شاملة  ت المتحدة

ز االعتبار؛ الجزائر ةوافقغي  م –الجزائر؛ باكستان  – ]مع األخذ بعي  حذف[ أهمية شبكة مكاتب الويبو الخارجية وفعاليتها  –[، 
امه ز ها واستدامتها وكفاءتها ]"والي   شياتم" –ب"؛ الجزائر  اوتأثي 

 
الجزائر[ مساهمتها  –" مراعاةمع و""[ المبادئ التوجيهية، و]مع ا

م أو تحقيق والية الويبو، وأهداف
ّ
ي تقد

ز
اتيجية، وتوصيات هاف انيتها لة دنجأ االسي  ز  –المقابلة" لثنائية التنمية ]"برنامج الويبو ومي 

ي تتوفر عنها أحدث البيانات لدى  2015منذ  روسيا[،
ي حاالت المكاتب الخارجية الجديدة، ]حت  السنة الت 

ز
، أو تاري    خ اإلنشاء ف

اتيجية  ةاري    خ المطابقوالتفقط  –الويبو[ ]روسيا   – "تاري    خ بدء العمليات[ ]"2021-2016ة األجل لمتوسطاللخطة االسي 
،إىل " -الواليات المتحدة.[ ]كندا  – مأحدث البيانات المتاحة وقت التقييإدراج والجزائر[  سنوات بعد  5ثم كل  بدء التقييم األوىلي

 "[ذلك

متها 
َّ
ي قد

دول أعضاء الستضافة ما يصل  10]"يهدف التقييم إىل إرشاد مداوالت الدول األعضاء فيما يتعلق بالطلبات المعلقة الت 
ي النهاية[ –إىل أربعة مكاتب خارجية جديدة للويبو" 

ز
 روسيا، ف

 [5لفقرة للرئيس البديل لنص ال]باكستان وإيران ال تؤيدان 

                                              
3 WO/PBC/33/14 
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6.  : مي التقييم إىل ما يىلي  ومن ثم، سب 

  جل إرشاد وضع ي إطار شبكة المكاتب الخارجية من أ
ز كفاءة وفعالية المكاتب الخارجية منفردة أو مجتمعة فز ]تحسي 

اتيجية واضحة لدعم تطوير الشبكة وما إذا كان يجب توسيع الشبكة  ورة، عىل النحو الذي اسبر أو تضييقها بحسب الرصز
]. ي  حدده وأوص به المدقق الخارج 

 حذف النقطة األوىل[ –روسيا ]

حت الجزائر نيابة عن المجموعة األفريقية صياغة بديلة للنقطة أعاله: ] ز كفاءة وفعالية المكاتب الخارجية منفردة أو اقبر تحسي 
طار شبكة المكاتب الخارجية من  ي إ

اتيجية واضحة لدعم تطوير الشبكة مجتمعة فز وما إذا كان يجب توسيع أجل إرشاد وضع اسبر
ي  ورة، عىل النحو الذي حدده وأوص به المدقق الخارج   .[الشبكة أو تضييقها بحسب الرصز

 انية، بالتشاور مع الب ز ج العمل والمب  ي تنفيذ برنام
ي للويبو وكفاءتها وفعاليتها فز لد المضيف ]تقييم أثر أنشطة المكتب الخارج 

طوال عملية التنفيذ. والغرض من ذلك هو مساعدة المكاتب الخارجية  –و"فرادى" ]روسيا  حذف[ المكاتب الخارجية 
ي يتبعها "فرادى" ]روسيا 

ز عملياتها وتقديم الخدمات وتحديد أفضل الممارسات العملية البر حذف[ المكاتب  –عىل تحسي 
 ستوى شبكة المكاتب الخارجية بأكملها.[الخارجية العتمادها، عند االقتضاء، عىل م

 ].ح مكاتب خارجية جديدة  ]فحص عملية وجدوى فت

 [ثالثةحذف النقطة ال –روسيا ]

  ابطة األجزاء لمستقبل شبكة المكاتب الخارجية وترسي
اتيجية مبر ن الويبو من وضع اسبر

ِّ
]توفب  معلومات جوهرية تمك

ي المستقبل. 
ذ القرارات فز  التخا

ً
 سليما

ً
ن األمانة من دعم عملية  أساسا

ِّ
 يمك

ً
اتيجية إطارا ومن المهم أن تتضمن هذه االسبر

ي الدول األعضاء وتقييم أي حاالت مستقبلية.[
 اتخاذ القرارات فز

ة من الفقرة  : النقطة األخب  ز األتداخل موضوعيا مع النقطت 6االتحاد الروسي ةةوالثالث وىلتي  زنا ت . صياغة الفقرة األخب  بدو أكبر توا
 يفضتو 

ً
 . ل

ح دال.  6نقل الفقرة  حذف باكستان: تقبر  إىل القسم 

ح نقل الفقرة  دال 6إيران: تقبر  إىل القسم 

 . ز تي  ز األخب  حذف النقطتي  ح   اإلمارات العربية المتحدة: تقبر

 . ز تي  ز األخب  ح حذف النقطتي   الهند: تقبر

 . ز تي  ز األخب  ح حذف النقطتي   كولومبيا: تقبر

اح الرئيس:   [القسم دالنقل إىل ال]اقبر

ي وضع يسمح لها بقبول الفقرة  –]الواليات المتحدة 
[ اشكلهب 6ليست فز  الحاىلي

 الموضوع باء. 

 إىل فهمها  .7
ً
دا ي الميدان. وتحفز المكاتب ما يمكن أن تقدمه الويبو استنا

المكاتب الخارجية للويبو هي االمتداد الطبيغي للمنظمة فز
ل لمجاالت مسؤوليتها، وتتعاون تعاو   مع مقر الويبو وتربط مساعدات المنظمة وخدماتها وأدواتها باالحتياجات المفصَّ

ً
 وثيقا

ً
نا

ي الميدان. 
 4واألولويات المتطورة فز

ح اإلبقاء عىل الفقرة أعاله –روسيا   تقبر

ي ا
جزء من المنظمة فز حة من الواليات المتحدة األمريكية للفقرة أعاله: المكاتب الخارجية للويبو هي  يا لميدان الصياغة المقبر  -]نيجب 

ات األداء الرئيسية الخاصة بها الحفاظ عىل الجملة األوىل األصلية[ ا إىل النتائج المرتقبة ومؤشر
ً
الظروف  ومجاالت مسؤوليتها. استناد

 -]باكستان عىل تحقيق أهداف الويبو وغاياتها، والتعاون باكستان[  –]"من المتوقع أن" ، تعمل المكاتب المحددة للبلدان المستضيفة

                                              
ئية  4 انية للثنا ز عمل والمب  الصفحة 2022/23برنامج ال ية 39،  ز  من النسخة اإلنكلب 

Commented [AB1]: حة من الجزائر إضافة مقبر  
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" قبل "التعاون"[  بشكل وثيق مع المقر الرئيسي للويبو وربط مساعدة المنظمة وخدماتها وأدواتها مع االحتياجات تضيف كلمة "عب 
 . واألولويات المتطورة عىل أرض الواقع

 عىل ما ورد أعاله من جانب باكستان ةوافقغب  م –الجزائر 

اح الرئيس: يمكن الم ي ]اقي 
ح الواليات المتحدة  عدما مقضز ا اضات[ مااقي   لم تكن هناك اعي 

و:  .8 ل شبكة المكاتب الخارجية للويب
ِّ
ي تشك

 وسيغطي هذا التقييم المكاتب السبعة التالية البر

 ي الجزائر
 مكتب الويبو فز

 ازيل ي الب 
 مكتب الويبو فز

  ز ي الصي 
 مكتب الويبو فز

 ي اليابان
 مكتب الويبو فز

 يا ي نيجب 
 مكتب الويبو فز

  د الروسي مكتب ي االتحا
 الويبو فز

 ي سنغافورة
 مكتب الويبو فز

 النطاق جيم. 

و.  .9 ي تحقيق أهداف الويب
فة عىل التقييم لمحة عامة عن أنشطة المكاتب الخارجية وكيفية إسهامها فز م الجهة المشر

ّ
ي أن تقد

ينبغز
كز التقييم عىل أنشطة  ي  روسيا[ –]"الشبكة" ]وسب 

ذة فز
َّ
ز  مكاتب الويبو الخارجية المنف  2020/21و 2018/19الثنائيتي 

جائحة كوفيد روسيا[، –" الثنائية]"  وتأثب  
ً
تحت مؤخرا

ُ
ي افت

حالة المكاتب الخارجية البر عىل جميع المكاتب  19-مع مراعاة 
ة أطول، أي  ذة عىل مدى فبر

َّ
 5الخارجية والبلدان المضيفة لها. ويمكن للتقييم أن يغطي أنشطة المكاتب الخارجية المنف

 أشمل.[سنوا
ً
ها فهما  ت )إن أمكن(، لفهم نتائج المكاتب الخارجية وتأثب 

حة للفقرة  كز التقييم عىل أنشطة مكاتب الويبو الخارجية 9باكستان: صياغة جديدة مقبر ذة : ]سب 
َّ
د المبادئ التوجيهية المنف بعد اعتما

ي عام 
ي المنطقة األفريقية، من  2015فز

ز جديدين فز ي حالة وجود مكتبي 
خارجية افتتحت متاري    خ إنشائهوفز ا. مع مراعاة وجود مكاتب 

 
ً
 عىل جميع المكاتب الخارجية والبلدان المضيفة لها 19-كوفيد  وتأثب  جائحة مؤخرا

حة للفقرة  ي 9الجزائر، نيابة عن المجموعة األفريقية، الصياغة الجديدة المقبر
فة عىل التقييم : ينبغز إجراء نظرة عامة عىل للجهة المشر

كز التقييم عىل أنشطة مكاتب الويبو الخارجية  ةساهمم يةة المكاتب الخارجية وكيفأنشط ي أهداف الويبو. ]سب 
ذة هذه المكاتب فز

َّ
المنف

ة    5عىل مدى فبر
ً
خارجية افتتحت مؤخرا عىل جميع المكاتب  19-كوفيد  وتأثب  جائحة سنوات إن أمكن، مع مراعاة وجود مكاتب 

 لنتائج المكاتب الخارجيةو  لها. الخارجية والبلدان المضيفة 
ً
جل فهم أكبر شموال ي مراجعة أنشطة هاوتأثب   من أ

، قد ينظر التقييم فز
 [المكاتب الخارجية خالل )(. 

ز  ضرااستعالواليات المتحدة:   ضرااالستعأو أحدث البيانات المتاحة وقت  2022 عام لتضمي 

ة التقويم باستثناء عام  ضرااستعوسيا: ر   2022لكامل فبر

[ 
 
كز التقييم عىل أنشطة المكاتب الخارجية للويبو، مع مراعاة وجود مكاتب خارجية افتتحت مؤخرا وتأثي   نص بديل للرئيس: سي 

 " –]سلوفاكيا وعىل جميع المكاتب الخارجية  19-جائحة كوفيد
 
الظروف المحددة و وجود مكاتب خارجية افتتحت مؤخرا

ي ذلك تأثي  جائحة كوفيدللمكاتب الخارجية والبلدان المضيفة لها، 
ز
[ البلدان المضيفة لها ةموافق –"؛ الواليات المتحدة 19-بما ف

ي البلدان المضيفة وأنواع 
ز
]"، باإلضافة إىل إيالء االعتبار الواجب لطول عمل المكاتب الخارجية، ومستويات التنمية المختلفة ف

ي تقدمها" 
ازيل[.  –الخدمات الت  ة قيد التقيوالير اتيجية المتوسط" –يم ]روسيا ستكون الفي  األجل  ةتتوافق مع الخطة االسي 

ي حاالت المكاتب الخارجية الجديدة،  –، أو تاري    خ التأسيس ]"تاري    خ بدء العمليات" 2015"[ من عام 2021 - 2016
ز
الجزائر[ ف

يجب أن يساعد " –و.[ ]سنغافورة ي تتوفر بشأنه أحدث البيانات لدى الويبذال[ األقواسطلبت  الواليات المتحدة – ]"إىل العام "
ز عملياتها وتقديم لمكاتب فرادى الخدمات، وتحديد أفضل الممارسات العملية لل هاالتقييم المكاتب الخارجية عىل تحسي 

 –[ ]الواليات المتحدة ةموافق -الواليات المتحدة ؛ ن أجل إمكانية اعتمادها عير كامل شبكة المكاتب الخارجية."مالخارجية 
]كندا تضم"و ز أحدث البيانات المتاحة وقت التقييم".[  "؛ جنوب إفريقيا سنوات بعد ذلك 5بدء التقييم األوىلي ، ثم كل إىل " –ي 

[ –والهند والجزائر وإيران   تحفظات.
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 األهداف دال. 

10.  : ، ستكون أهداف التقييم كما يىلي
ً
 لمقاصد التقييم من دون الخروج عن النطاق المحدد آنفا

ً
 تحقيقا

اح باكستان   : 6الفقرة تحت  ةالسابقبشأن نقل النقاط اقبر
 ورية ل لمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( والوفاء ا حسن سب  عملتقييم ما إذا كانت المكاتب الخارجية ضز

ج المنظمة.   بواليتها وأهدافها األساسية وإضافة قيمة واضحة وكفاءة وفعالية لتنفيذ برام

 دعمتال  –مع "ما إذا"  ةفقغب  مواالجزائر: 

 تفق مع الجزائرتالهند: 

 تفق مع الجزائرتروسيا: 

  ي وموضوعي حيث التكلفةلإجراء تقييم تجريب  المكاتب الخارجية مقارنة بتحقيق أهداف للحفاظ عىل  لفعالية من 
 مماثلة بوسائل أخرى. 

ي  –" الحفاظعىل " ةوافقغب  مالهند: 
 مقبولالبافر

 تبة اها ب خارجية جديدة وجدو ]فحص عملية فتح مكات ي ذلك اآلثار المبر
زانية عىل بما فز نشاء المكاتب الخارجية إلالمب 

ي الكفاءة وكذلك إجراءات تقديم الطلبات الستضافة مكاتب خارجية جديدة بما 
للمنظمة، والوفورات المحتملة فز

ي  11.2 يتماسر مع الفقرة
ي عىل النحو الوارد فز جع الخارج   . PBC/31/3/WOمن تقرير المرا

 [اتيجية متماسكة لمستقبل شبكة المكاتب الخارجية ريهجو م معلومات يقدت ة يمكن للويبو من خاللها تطوير اسبر
ي المستقبل. ومن المهم 

ذ القرارات فز ي وأساس سليم التخا
اتيجية فز  أن تتضمن  وضع هذه االسبر

ً
يمكن لألمانة من  إطارا

ي اتخاذ القرار خالله أن تدعم بشكل أفضل الدول األعضاء 
حاالت مستقبلية.[فز  وتقييم أي 

ز ال فحذاإلمارات:   أعالهنقطتي 

ز أعالهبالاالحتفاظ تريد باكستان:   نقطتي 

 . معالجتهاجب هامة يالواليات المتحدة: أسئلة 

جات الدول األعضاء وأصحاب الوجاهة (1) ي للويبو وكذلك نتيجة أنشطته احتيا . إىل أي مدى يخدم كل مكتب خارج 

.  المصلحة ز هم من المستفيدين المستهدفي   وغب 

. ما هو الال (2) ي للويبو وكذلك شبكة ب  أثتتأثب  ي تنفيذ/تحقيق ة خارجيالتب امكال الفعىلي والمتوقع لكل مكتب خارج 
فز

اتيجية وخط هالويبو وأهدافاوالية  اتيجية  تهااالسبر  . ة األجللمتوسطااالسبر
ي تنفيذ/تحقيق والية سيكون فعالية. إىل أي مدى ال (3)

 فز
ً
ي والشبكة ككل فعاال  هالويبو وأهدافاعمل كل مكتب خارج 

اتيجية وخط اتيجية  تهااالسبر جات البلد ة األجللمتوسطااالسبر منطقة المضيفة. / المضيف واحتيا  ال

ي عمله الموجه نحو تنفالكفاء (4)
ية والمالية فز ي استخدام الموارد البشر

ي فز يذ/تحقيق ة. ما مدى كفاءة كل مكتب خارج 
اتيجية  هدافاأل اتيجية  تهاوخطللويبو االسبر حتياجات البلد ة األجللمتوسطااالسبر المنطقة / المضيف وا

 . المضيفة
ج كل مساالستدامة. إىل أي مدى  (5) ي تكون نتائ والشبكة ككل مستدامة عىل المدى الطويل. وتحقيقا كتب خارج 

 
ً
ي تنفيذ/تحقيق والية  لهذه الغاية، يجب أن يحدد التقييم أيضا

لويبو اأفضل الممارسات والدروس المستفادة فز
اتيجية وخط هاوأهداف اتيجية  تهااالسبر جات البلد المضيف ة األجللمتوسطااالسبر  المنطقة المضيفة. / واحتيا

ح الواليات المتحدة ا  الجزائر: يمكن أن توافق عىل اقبر

اح الوالياتتاإلمارات العربية المتحدة:   المتحدة دعم اقبر

  ات أداء المكاتب ي أن يستند التقييم إىل مؤشر
]استعراض وتقييم إنجازات المكاتب الخارجية وفعاليتها وكفاءتها. وينبغز

جبة لطول عمل المكاتب الخارجية، ومستويات  انية"، مع إيالء العناية الوا ز ج العمل والمب  ي "برنام
الخارجية المبيَّنة فز

ي البلدان 
ي تقدمها.[التنمية المختلفة فز

 المضيفة لكل منها، وأنواع الخدمات البر
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اح صياغة جديدة للنقطة أعاله: ]استعراض وتقييم إنجازات المكاتب الخارجية  الجزائر، نيابة عن المجموعة األفريقية: اقبر
ي . وفعاليتها وكفاءتها

داء المكاتب الخارجية المبيَّنة فز ات أ ي أن يستند التقييم إىل مؤشر
انيتهابرنامج وينبغز ز ، مع إيالء الويبو ومب 

ي البلدان المضيفة لكل منها، وأنواع الخدمات 
العناية الواجبة لطول عمل المكاتب الخارجية، ومستويات التنمية المختلفة فز

ي تقدمها 
 فضال عن كفاية الموارد المخصصة لتحقيق أولويات الويبو.[البر

 ي بالمعلومات للدول األعضاء.[]وضع أداة تقييم موضوعية وموحدة وشفافة لتقديم تقيي
 م مسؤول وفعال وغبز

  ي "المبادئ التوجيهية" وخطة
ذا كان عمل شبكة المكاتب الخارجية يطّبق األولويات المنصوص عليها فز ]تقييم ما إ

ة  اتيجية المتوسطة األجل للفبر ي تحقيق األهداف2021-2016الويبو االسبر
اتيجية.[ ، ويساهم فز  االسبر

حالجزائر، نيابة  ذا كانتقييم صياغة جديدة للنقطة أعاله: ] تعن المجموعة األفريقية: اقبر كيف يطّبق عمل شبكة   ما إ
ة  اتيجية المتوسطة األجل للفبر ي "المبادئ التوجيهية" وخطة الويبو االسبر

المكاتب الخارجية األولويات المنصوص عليها فز
ي تحقيق األهداف2016-2021

اتيجية،  ، ويساهم فز ي ذلك بماالسبر
الويبو بشأن التنمية وأهداف التنمية ة دنجأا فز

 المستدامة.[

  ،ي أولويات التنفيذ داخل المكاتب الخارجية
ي تؤثر فز

]تقديم نظرة ثاقبة للظروف الفريدة والسياقات المحلية البر
 
ً
 عن آفاق تطوير شبكة المكاتب الخارجية.[ فضل

ي الفقرة 
ي المحدد فز

: الهدف الثانز ض تطوير أداة  10االتحاد الروسي داة لمشا. المعبز يبدو غب  واضح. هل هي منهجية رقابةيفبر ة أم أ
 فقط لهذا التقييم بالذات؟

دارات واجبات ومسؤوليات حمل تالمكاتب الخارجية ال ت" –روسيا  ي الفقرة إ
مبادئ المن  9الملكية الفكرية الوطنية، كما هو مذكور فز

 خارجية."لتب الويبو ااهية بشأن مكيتوجال

 ]نص بديل للرئيس: 

10  . : ر، ستكون أهداف التقييم كما يىلي  لغرض التقييم وضمن النطاق المذكو
 
 تعزيزا

ي . إىل أي مدى وجاهةال (1) ي  –]كل[ ]روسيا يلتر وكذلك نتيجة أنشطته للويبو استبدل كلمة "شبكة"[ مكتب خارجر
ز ]"، مع إيالء االعتبار الواجب احتياجات  هم من المستفيدين المستهدفي  الدول األعضاء وأصحاب المصلحة وغي 

ي تؤديها المالواليات والوظائف مختلف ال
 الجزائر[.  – الخارجية"كاتب لت 

. ما هو الال (2) ي للويبو وكذلك[ ]تطلب روسيا استبعاد[ شبكة ي  أثتتأثي  المكاتب  الفعىلي والمتوقع ]لكل مكتب خارجر
ي تنفيذ/تحقيق والية الويبو، 

ز
اتيجيةوالخارجية ف ف الويبو االسي  اتيجية  تهاخطو  أهدا ]روسيا  ة األجللمتوسطااالسي 

انيتها ل2021-2016" ةفاضإ – ز [  –المقابلة" لثنائية "[، ]"برنامج الويبو ومي  التنمية وأهداف ندتها بشأن جوأروسيا
 التنمية المستدامة. 

ي تنفيذ/ س أي مدى فعالية. إىلال (3)
ز
 ف
ً
ي و[ ]تطلب روسيا استبعاد[ الشبكة ككل فعاال تحقيق يكون عمل ]كل مكتب خارجر

اتيجية، وخط هاالويبو، وأهداف والية اتيجية المتوسطتها االسي  "[ 2021 - 2016" ةفاضإ –]روسيا األجل  ةاالسي 
انيتها ل ز [  – المقابلة"لثنائية ]"برنامج الويبو ومي  منطقة المضيفة مع مراعاة روسيا واحتياجات البلد المضيف/ال

ي تقدمها وكذلك كفاية الموارد المخصصة 
ي البلدان المضيفة وأنواع الخدمات الت 

ز
مستويات التنمية المختلفة ف

 لتحقيق أولويات الويبو. 
]كل[ ]روسيا ال (4) ي استخدام ال –كفاءة. ما مدى كفاءة 

ز
ي ف ي استبدال كلمة "شبكة"[ مكتب خارجر

ز
ية والمالية ف موارد البشر

اتيجية للويبو  اتيجية المتوسطة األجل ،عمله الموجه نحو تنفيذ/تحقيق األهداف االسي   –]روسيا  وخطتها االسي 
انيتها ل، "[2021 - 2016إضافة " ز [، واحتياجات البلد  – المقابلة"لثنائية ]"برنامج الويبو ومي  روسيا

 المضيف/المنطقة المضيفة. 
ي ]مة. إىل أي مدى ستكون نتائج االستدا (5)  حذف[ –]الجزائر  "والشبكة ككل" ]روسيا تطلب استبعاد[ [كل مكتب خارجر

اتيجية لل مستدامة عىل المدى الطويل ي االعتبار األهداف االسي 
ز
االحتياجات المتطورة للبلدان ويبو و]"مع األخذ ف

[.  –الجزائر  –المضيفة"  ي
 
 أفضل الممارسات والدروس وتحقيقا لهذه الغاية، يج حذف الباف

 
ب أن يحدد التقييم أيضا

]روسيا  اتيجية المتوسطة األجل  اتيجية وخطتها االسي  ي تنفيذ/تحقيق والية الويبو وأهدافها االسي 
ز
 –المستفادة ف

انيتها ل، "[2021 - 2016إضافة " ز [، واحتياجات البلد  – المقابلة"لثنائية ]"برنامج الويبو ومي  روسيا
 طقة المضيفة. المضيف/المن

ة أخرى (6) ي تقارير الرقابة أو التدقيق للويبو بشأن المكاتب الخارجية، خالل الفي 
ز
. أي مسألة أخرى، سلط الضوء عليها ف

ي ب ابالاستبدل  –]كندا  2015من 
 
ي تتاح سنة ال"[ إىل سنوات بعد ذلك 5وكل بدء التقييم األوىلي "إىل  –عبارة ف

الت 
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يا " –لويبو. ]الواليات المتحدة لبيانات بشأنها أحدث ال ]نيجي  ز أحدث البيانات المتاحة."[  حذف النقطة  –وتضمي 
]روسيا  [ –السادسة[   حذف هذه الفقرة

ي بني –روسيا 
ي ذلك الفقرة  أن تتماشر االختصاصات مع المبادئ التوجيهية بشأن مكاتب الويبو الخارجية غز

ز
"تقيِّم اللجنة  22بما ف

 ". المكاتب الخارجية بأكملها كل خمس سنواتحجم وأداء شبكة 

 تريد أن ترى المنهجية -تحفظات عىل الفعالية والكفاءة واالستدامة  -روسيا 

ازيل  اتيجيةالتؤيد النص البديل للرئيس ولكن مع  –]الير اتيجية المتوسطة ، قائمة "والية الويبو، أهداف الويبو االسي  الخطة االسي 
 [النص طولعىل هداف التنمية المستدامة "ثابتة التنمية وأة دنجأاألجل و

ة".  وجاهة"النص البديل للرئيس، وخاصة "العىل  ةفقغب  موا –]باكستان   بشأن معبز "االستدامة"[شواغل و"الفعالي

م" ) .11  مع "قواعد ومعايب  التقيي
ً
ي بالتقييم، ترد قائمة غب  حرصية بأسئلة 2016وتماشيا

( لفريق األمم المتحدة المعبز
ي المرفق األول. ا

 لتقييم الممكنة فز

 المنهجية هاء. 

ي المرفق األول:  .12
شد منهجية التقييم باالعتبارات التالية للرد عىل أسئلة التقييم الواردة فز ي أن تسبر

 ينبغز

 ].ف المستقبل عىل حٍد سواء ي ويستشر
 ينظر إىل الماصز

ً
 ]سيعتمد التقييم نهجا

  ي للتقييم أن يركز عىل مجموعة من
 المكاتب الخارجية كي ]ينبغز

ز كة الموحدة/المتسقة بي 
ات المشبر مبر ات والبارا المؤشر

داء فرادى المكاتب الخارجية.[  يتسبز تقييم أ

ي تكون /متسقة مع الجزائر، نيابة عن المجموعة األفريقية: ]
ات والمقاييس المحددة البر ي للتقييم أن يركز عىل مجموعة من المؤشر

ينبغز
ي كي حالة    .[يتسبز تقييم أداء فرادى المكاتب الخارجية كل مكتب خارج 

  ز ات األداء واألهداف الوجيهة، مع مراعاة تعقيبات المستخدمي  ي للتقييم أن يقيّم األداء باستخدام جميع مؤشر
]ينبغز

 واألطراف المعنية.[

حة للنقط ي للتقييم أن يقّيم األداء باستخدام جميع أعاله:  ةباكستان: صياغة جديدة مقبر
ات األداء واألهداف الوجيهةينبغز ي مؤشر

، بما فز
ز ذلك   .[واألطراف المعنية مراعاة تعقيبات المستخدمي 

  عن مختلف 
ً
ي للتقييم أن يراعي مختلف سمات المكاتب الخارجية القائمة ووالياتها وسياقاتها وظروفها، فضل

]ينبغز
ز النظم اإليكولوجي ز البلدان المضيفة وبي   ة المحلية للملكية الفكرية.[جوانب ومستويات التنمية بي 

 ].ي وموضوعي لقياس القيمة المضافة للمكاتب الخارجية وكفاءتها وفعاليتها ي وضع معيار تجريب 
 ]ينبغز

حة للنقط ي وضع معيار موضوعي لقياس القيمة المضافة  ةباكستان: صياغة جديدة مقبر
للمكاتب الخارجية وكفاءتها أعاله: ]ينبغز

 .[وفعاليتها

 ي للمكا
 أو آراء بشأن المعايب  المستخدمة إلجراء ]ينبغز

ً
م ردودا

ّ
ي عملية التقييم وتقد

تب الخارجية أن تشارك بأنفسها فز
ي للتقييم أن يتضمن المشاركة النشطة للمكاتب الخارجية.[ التقييمات.[

 ]ينبغز

حة للنقط ي للتقييم أن يتضمن المشاركة النشطة أعاله: ] ةباكستان: صياغة جديدة مقبر
 .[للمكاتب الخارجيةينبغز

 ].ي الوقت المناسب وعىل النحو المناسب
ي استشارة البلدان المضيفة ومكاتبها الخارجية فز

 ]ينبغز

 ].ج المبادئ الدولية المناسبة بشأن عمليات التقييم والتدقيق ي للتقييم أن يتضمن مراجع ويدم
 ]ينبغز

 ي منظومة األمم
 لمعايب  التقييم فز

ً
جراء التقييم وفقا ي إ

ي منظومة األمم المتحدة  ]ينبغز
المتحدة ومدونة قواعد التقييم فز

ي بالتقييم.[
ز وضعهما فريق األمم المتحدة المعبز  اللتي 

 ].ي تقييمها عىل أساس إطار الويبو لإلدارة القائمة عىل النتائج
 ]المكاتب الخارجية كيانات تابعة للويبو فقط، فينبغز
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: االعتبارا ح االحتفاظ بواحد  انحتويي 12من الفقرة  9و 8 ناالتحاد الروسي عىل أحكام مماثلة بشأن تنفيذ معايب  التدقيق الدولية. نقبر
 فقط.  مامنه

 . 14و 13و 12الواليات المتحدة: استبدال الفقرات. 

توليد الة ل( وفعةموافق –الجزائر. الواليات المتحدة  –ُيتوقع من فريق التقييم إجراء التقييم بطريقة صارمة )شفافة وعادلة وموضوعية 
ي الويبو. 

 معلومات ونتائج مفيدة للدول األعضاء فز

ي ي
:  نبغز  أن تتضمن منهجية التقييم عىل األقل ما يىلي

ي للوثائق ذات الصلة بعمل كل مكتب (أ) ي  استعراض مكتب   . خارج 

ز مع مقابالت أو مناقشات  (ب) كب 
ي الويبو والمستفيدين. حذف[  –]الجزائر  [مع الدول األعضاء]مجموعات البر

)مقابالت  وموظفز
ازيل ةموافق –الجزائر. الواليات المتحدة  –أصحاب المصلحة مختلف مع البلدان المضيفة و  دعم؛ إعادة دمج ت –. الب 

ي الويبو" 
ازيل. أوغندا تدعم لجزائر ا –اإلشارة إىل "موظفز  إ –الب 

ً
دا د التقارير بىل مجموعة من معايب  "استنا شفافية بشأن إعدا

دات والم  . استبدال الجملة األصليةتم  –زايا األخرى بالنسبة للبلدان المضيفة "( الجزائر تدفقات اإليرا

انية.  (ج) ز  الزيارات الميدانية حسب االقتضاء مع مراعاة قيود المب 

 . تقصاءاتساال (د)
ز مقيممكن للباإلضافة إىل ذلك، ي ورية لتحقيق األهداف )استخدام  ي  جيهية "بما يتماسر مع المبادئ التو أي طرق مناسبة أخرى ضز

ي بالتقييم
. لفريق األمم المتحدة المعبز يا –" .. ي نيجب 

ي فريق األمم المتحدة المعبز
. الواليات المتحدة: "بما يتماسر مع المبادئ الواردة فز

ي بالتقييم،  2016."( حسب توجيهات قواعد ومعايب  التقييم . بالتقييم. 
دليل الويبو و سياسة الويبو للتقييم و لفريق األمم المتحدة المعبز

يا:   حذف.  –بشأن هذه الجملة شواغل للتقييم. نيجب 

 . ي ز جميع المواد والمعلومات ذات الصلة المتعلقة بأنشطة كل مكتب خارج  ح أمانة الويبو للمقّيمي   تتي

 

ز ]نص بديل   : 13و 12للرئيس للفقرتي 

ي إجراء التقييم ]12
وشفافة وعادلة وموضوعية وفعالة، باستخدام  "بطريقة تقنية بحتة"[ بطريقة صارمةإضافة  ،يرانإ. ينبغز

[ ]روسيا  ي كة ومحددة لكل مكتب خارجر ات موضوعية ]مشي  ز وأصحاب يبتعقوحذف هذا النص[،  –مؤشر ات المستخدمي 
ي ذلك توليد المصلحة، ل

ز
ي الويبو ]، بما ف

ز
القيمة المضافة للمكاتب الخارجية بشأن معلومات ونتائج مفيدة للدول األعضاء ف

ز استخدام أي واستبدل بعبارة "بما يتماشر مع األغراض واألهداف من التقييم"[.  –[ ]باكستان تهاوفعالي هاتوكفاء يمكن للمقيمي 
ي 
ز
ورية لتحقيق األهداف بما يتماشر مع المبادئ الواردة ف ي الوجيهة لوثائق الطرق مناسبة أخرى ضز

فريق األمم المتحدة المعتز
ي أن تتضمن منهجيوبالتقييم. 

]روسيا ينبغز :  -ة التقييم ]، عىل سبيل المثال ال الحرص،[   حذف هذا النص[ ما يىلي
ي للوثائق ذات الصلة بعمل  (أ) ي  مكتب ل بكلمة "شبكة"[ااستبد –]روسيا  [كل]استعراض مكتتر  . خارجر
ز مع مناقشات ]مقابالت أو  (ب) كي 

 ،[؛ روسيا تدعمحذف –الدول األعضاء[ ]الجزائر ]مع حذف[  –]روسيا  [مجموعات الي 
ي الويبو ، والبلدان المضيفة وأصحاب المصلحة

ن.  موظفز  والمستفيدي

انية.  (ج) ز  الزيارات الميدانية حسب االقتضاء مع مراعاة قيود المي 

 [. تقصاءاتساال (د)

13.  : ، سيضطلع فريق التقييم بعدة أعمال منها ما يىلي
ً
 وبناًء عىل االعتبارات المذكورة آنفا

يا: تقييم صارم وفعال ل ي الويبو. معلومات توليد نيجب 
 ونتائج مفيدة للدول األعضاء فز

  ي أن يشمل ذلك الوثائق الوجيهة المتعلقة بعمل المكاتب الخارجية والجمعيات
ي للوثائق الوجيهة. وينبغز استعراض مكتب 

ي وثائق إضافية مثل وثائ ي أن يشمل االستعراض المكتب 
. وينبغز ي انية، وتقرير المدقق الخارج  ز نامج والمب  ق ولجنة الويبو للب 

وع والتقارير المرحلية الدورية.   المشر

حة للنقطة أعاله:  ي للوثائق الوجيهةباكستان: صياغة جديدة مقبر جميع الوثائق استعراض مكتب  ي أن يشمل ذلك 
الوجيهة . وينبغز

زانية وتقرير المتعلقة بعمل  نامج والمب  ي ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص جمعيات الويبو ولجنة الويبو للب 
المكاتب الخارجية بما فز

. دقق امال ي ي لخارج  ي أن يشمل االستعراض المكتب 
ا  وينبغز

ً
وع والتقارير المرحلية الدورية. و أيض  ثائق إضافية مثل وثائق المشر
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حة للنقطة أعاله: الجزائر، نيابة عن المجموعة األفريقي جديدة مقبر ي للوثائق الوجيهةة: صياغة  ي أن يشمل ذلك استعراض مكتب 
. وينبغز

اتيجية المتوسطة الوجيهة الوثائق  انية والخطة االسبر ز نامج والمب  المتعلقة بعمل المكاتب الخارجية وجمعيات الويبو ولجنة الويبو للب 
. دقق مالاألجل وتقرير  ي ي أن يشمل االالخارج 

ي وينبغز وع والتقارير المرحلية الدورية.  ستعراض المكتب  ا وثائق إضافية مثل وثائق المشر
ً
 أيض

  .ي بمقابالت مع جميع األطراف المعنية الداخلية، بما فيها المكاتب الخارجية ي أن ُيستكمل االستعراض المكتب 
 ينبغز

 ي إجراء دراسات استقصائية، وعند االقتضاء، مقابالت مع األطراف المعني
ة الخارجية )عىل الصعيدين اإلقليمي ينبغز

ي ذلك المستفيدون من أنشطة المكاتب الخارجية، وسلطات البلد المضيف.(
، بما فز ي

 والوطبز

ة من الفقرة  : النقطة األخب  ه، يبدو أن نافهموحسبما . ةاإلقليميلألطراف المعنية تتعلق بالدراسات االستقصائية  13االتحاد الروسي
 فقط لمكتب سنغافورة. ه وجيالمستوى اإلقليمي 

ي وموضوعي لقياس القيمة المضافة للمكاتب الخارجية وكفاءتها وفعاليتها.[ .14 ي وضع معيار تجريب 
وترد قائمة غب  حرصية  ]وينبغز

 . ي
ي المرفق الثانز

 بمعايب  التقييم الممكنة فز

ي وضع معيار موضوعي لقياس القيمة المضافة 
حة للنقطة أعاله: ينبغز جديدة مقبر الجزائر، نيابة عن المجموعة األفريقية: صياغة 

ي المت.[ و للمكاتب الخارجية وكفاءتها وفعاليتها
ي قائمة غب  شاملة بالمعايب  المحتملة. رفرد فز

 ق الثانز

: الفقرة   . 12من الفقرة  5كرر االعتبار رقم ت 14االتحاد الروسي

اح الرئيس: س حه الرئيس  14ل الوفود عما إذا كانت هناك حاجة لفقرة ؤا]اقي  ي ضوء ما اقي 
ز
ز للفقر بالنسبة منفصلة ف  [13و 12تي 

 اإلشارة إىل المرفقاتإبقاء  –باكستان 

تيبات اإلدارية واو.   الي 

 تتوىل الجهة التالية إجراء التقييم:  .15

  باالستقاللية/الحيادية ويكون عىل دراية بالملكية الفكرية واالبتكار.[]منظمة و/أو فرد يتمتع 

حذف النقطة المذكورة أعاله.  ح باكستان والمجموعة األفريقية   تقبر

 ].حيادية التقييم وموضوعيته خارج الويبو لضمان   ]هيئة مستقلة 

ح المجموعة األفريقية حذف النقطة المذكورة أعاله.   تقبر

 ز ]شعبة الرقابة الدا خارجيي  ز  ز ومقّيمي  ي الويبو الخارجيي 
ورة، من أطراف أخرى مثل مدقفر ي الويبو[ ]بدعم، عند الرصز

خلية فز
]. ز  مستقلي 

جديدة  حة الجزائر، نيابة عن المجموعة األفريقية: صياغة  ي الويبو[ ]شعبة للنقطة أعاله: ]مقبر
ذا لزم األمر، بالرقابة الداخلية فز دعم، إ

ز مدمثل أخرى من قبل أطراف  ي الويبو الخارجيي 
.[ومقيّ  ، واللجنة االستشارية المستقلة للرقابةقفر ز ز مستقلي  ز خارجيي   مي 

ح باكستان حذف النقطة المذكورة أعاله.   تقبر

 . تانوافقم -الرقابة الداخلية. الواليات المتحدة وشيىلي شعبة كندا: حذف اإلشارات إىل 

 ي إنشاء
ي هذا الصدد، ينبغز

ي مستقل.[ ]وفز ز يمكن أن  ]مقّيم خارج  ز مستقلي  ز خارجيي  لجنة تضم ]ثالثة أو خمسة[ مقّيمي 
ي بالتقييم والبقية من مؤسسات مماثلة.[

 يكون أحدهم من فريق األمم المتحدة المعبز

ح المجموعة األفريقية حذف النقطة المذكورة أعاله.   تقبر

 ].خارجيون مستقلون  ]مدققو الويبو الخارجيون أو مقّيمون 

حة للنقطة أعاله: مقّيمون خارجيون مستقلون. باكستان: صياغة   جديدة مقبر
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ح المجموعة األفريقية حذف النقطة أعاله  تقبر

 : ي بن، نتمسك بموقف مفاده أن التقييم ي15االتحاد الروسي
خلية، وهذا سيكون الحل األنسب. تجريه أن  غز شعبة و شعبة الرقابة الدا

خلية هي هيئة رقابية مستقلة ت ي الظروف فهم الرقابة الدا
ي الموقع، سواء فز

هيكل الويبو واألولويات والطابع المحدد لعمل الويبو فز
خلية و العادية أو أثناء الجائحة.  ض أن شعبة الرقابة الدا  إجراء تقييم مناسب للمكاتب الخارجية. تستطيع نفبر

 . 18إىل  15ل الفقرات من االواليات المتحدة: استبد

. )الجزائر  الواليات المتحدة: سيجري التقييم ي خارج  ي وضع ي –فريق تقييم 
(نبغز ز ز قوسي   هذا بي 

ي الويب
ا لإلجراءات المعمول بها فز

ً
ي وفق ختيار فريق التقييم الخارج   . و تتم عملية ا

ي )ي
ي التقييم من قبل شعبة الرقابة الداخلية جرى أن ينبغز

ي ينبغز
غب   –الجزائر( )الواليات المتحدة  –فريق التقييم.  اأن يساعدهوالبر

 (ةموافق

ي ي
ة المطلوبة إلجراء التقييم الشامل للمكاتب الخارجية بطريقة موثوقة )شفافة نبغز أن يمتلك فريق التقييم المهارات والمعرفة والخب 

 . ومستقلة( ةموافق –الجزائر. الواليات المتحدة  –وعادلة وموضوعية 

 :  يجب أن يكون الفريق عىل دراية بما يىلي
ي ذلك " –)شيىلي  الويبو والية  (أ)

ي اتفاقية الويبو"(" –التنمية"( )الواليات المتحدة ندة جأبما فز
 كما ورد فز

اتيجية لل (ب)  ويبواألهداف االسبر

اتيجية المتوسط (ج)  ة األجلالخطة االسبر

زانيتها ل –( )روسيا ةموافق –الجزائر( )الواليات المتحدة  –الويبو بشأن التنمية  ةدنجأ) (د) ج الويبو ومب  ي ذلك برنام
ئيبما فز ة لثنا

الويبو بشأن ندة جأتوصيات " –جزء من والية الويبو( )الواليات المتحدة  بالفعل التنمية هي ة دنجأ –المقابلة( )شيىلي 
 (مقبولالويبو بشأن التنمية" ندة جأالتنمية" أو "

 المبادئ التوجيهية (ه)

 والوثائق األخرى ذات الصلة (و)

ي يلذلك و 
 أن يضم الفريق مقّيمنبغز

ً
ا وخب ا

ً
ف ي مجال الملكية الفكرية. )الجزائر رئيسيًا محبر

ين فز ف واحد وترك  –ب  حذف اإلشارة إىل محبر
 األمر ألمانة الويبو حسب الممارسة(

ه وقواعده للتقييما ي بالتقييم ومعايب 
جراء التقييم المبادئ التوجيهية لفريق األمم المتحدة المعبز ي إ

ي لفريق التقييم أن يراعي فز
ي ينبغز

ت فز
 ة، وكذلك سياسة ودليل الويبو للتقييم. منظومة األمم المتحد

يا  حات الجزائرية المذكورة أعاله. ت –نيجب   دعم المقبر

تها.[ .16  لخب 
ً
ي إجراء التقييم نظرا

ي أن تشارك أمانة الويبو بنشاط فز
 ]وينبغز

حة للفقرة أعاله: ] ي باكستان: صياغة جديدة مقبر
ي أن تشارك أمانة الويبو بنشاط فز

تها.[ا التقييم نظر فريق التقييم أثناء ينبغز  لخب 

ز بالمصداقية واالستقاللية. ويكون مدير  .17 ي أن يتمتع فريق التقييم بما يلزم من المهارات والدراية إلنجاز تقييم يتمب 
]وينبغز

ي أن يكون 
 للمواصفات. وينبغز

ً
جراء التقييم وتسليم المخرجات وفقا شعبة الرقابة الداخلية قائد الفريق المسؤول عن إ

ز لالجتماع مع فريق التقييم )بشكل اختصاصيو ال ي يشملها التقييم متاحي 
وعات المختلفة البر ي إطار المشر

امج العاملون فز ب 
ورة.[ ي لهم تقديم معلومات إضافية عند الرصز

(. وينبغز  مباشر أو غب  مباشر

حة للنقطة أعاله: ] جديدة مقبر ي أن يتمتع فر الجزائر، نيابة عن المجموعة األفريقية: صياغة 
يق التقييم بما يلزم من المهارات ينبغز

قائد الفريق هو شعبة الرقابة الداخلية  سيكون مدير و إلجراء التقييم بطريقة موثوقة وموضوعية وعادلة وشفافة ومستقلة. والدراية 
 للمواصفات

ً
جراء التقييم وتسليم المخرجات وفقا ي أيو . المسؤول عن إ

ي إطانبغز
امج العاملون فز  اتعو ر المشر ن يكون اختصاصيو الب 

( مع فريق التقييم.  ز لالجتماع )بشكل مباشر أو غب  مباشر حي  ي يشملها التقييم متا
ي لهم تالمختلفة البر

م معلومات إضافية عند يقدوينبغز
ورة.[  الرصز

ح حذف الفقرة أعاله  باكستان: تقبر
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 : 17و 16و 15ات الفقر بدل ]نص بديل للرئيس 

  ىجر . سي  15
 
ف المباشر لشعبة الرقابة الداخلية من قبل فريق تقييم ي ا  التقييم )"تحت اإلشر

 
للممارسات المتبعة"  رشح وفقا

. أوغندا  –الجزائر  ي
 
بالتشاور مع شعبة الرقابة الداخلية"( من قبل لجنة " –تدعم( )الواليات المتحدة  –تدعم. روسيا  –حذف الباف

ز أمور أخرى كيا؛ روسيا  "تقييم تتألف من )"من بي   حذف( أعضاء:  –( )سلوفاكيا 3( من )ةوافقغي  م –سلوفا
( ]روسيا دقق )م • ي ي دقق مالحذف تقرير  –خارجر [ )الجزائر WO/PBC/31/3الوثيقة  2020لعام الخارجر

(دقق حذف اإلشارة إىل الم – ي  الخارجر
]روسيا  • للجنة االستشارية  ةلحالية ايالحذف، الو –)رئيس اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة( 

 شمل هذه الوظائف[تالمستقلة للرقابة ال 

 الشعبة وليس المدير[ –مدير شعبة الرقابة الداخلية ]روسيا  •

 (ةوافقغي  م –سلوفاكيا( )روسيا  –)فريق تقييم مستقل  •

 ريد تال يمكن قبول نص الرئيس.  –الواليات المتحدة 
ً
 خارجيطرفا

ً
 –دعم. كندا ت –الداخلية. باكستان شعبة الرقابة مع  تشاور ال. يمكن ا

 دعم. ت

 تريد التقييم من قبل مجموعة التقييم التابعة لألمم المتحدة –إيران 

ي ي –اليابان 
 نبغز

ً
ا   أن تضم لجنة التقييم عىل األقل خبب 

ً
ي مجال الملكية الفكرية واحدا
 فز

انية شعبة الرقابة الداخلية.[ .18 ز ل التقييم من مب 
 ]وُيموَّ

ح   حذف الفقرة أعالهباكستان: تقبر

 نص بديل للرئيس: ]

انية الويبو المعتمدة ل14 ز ي حدود مي 
ز
 الحالية لكي تتخذ اللجنة اإلجراء المناسب.[لثنائية . سي جرى التقييم ف

 النتائج المرتقبة واإلجراء زاي. 

19.  : تيب التسلسىلي
 ترد فيما يىلي النتائج المرتقبة للتقييم بالبر

 الدول األعضاء.  المواصفات النهائية: وتوافق عليها 

  ويتضمن عدة عناض منها مصفوفة تقييم تستند إىل أسئلة التقييم ومعايب  المواصفات؛ : التقرير االستهالىلي
اح ألدوات جمع البيانات  وتحليل ي أثناء عملية التقييم؛ واقبر

ستشار فز
ُ
ي ست

للبيانات المتاحة؛ وتحليل لألطراف المعنية البر
 وتحليلها. 

 ات األولية: وهي تنتج عن عملية شاملة لتحليل البيانات وجمعها من مصادر متعددة والتحقق منها؛ النتائج واالستنتاج
م إىل الدول األعضاء. 

َّ
قد
ُ
 وت

  .م إىل الدول األعضاء
َّ
جية؛ وُيقد اتي ز النتائج واالستنتاجات والتوصيات االسبر وع األول لتقرير التقييم: وهو يب   المشر

  ي واألخب  لتقر
وع الثانز م إىل المشر

َّ
قد وع األول؛ ويُتاح ألمانة الويبو وُي ير التقييم: وهو يتضمن التعليقات الواردة عىل المشر

زانية.  نامج والمب   لجنة الويبو للب 

حالة تنفيذ إجراءات اإلدارة واألطر الزمنية المتعلقة بتوصيات التقييم، بالتشاور مع لجنة  .20 ]وتكون األمانة مسؤولة عن رصد 
ا ز نامج والمب  ة، بحسب االقتضاء.[الب   ني

زانية التخاذ اإلجراءات المناس ي نتائج التقييم إىل لجنة المب  حت باكستان إعادة صياغة الفقرة أعاله: ]سيقدم فريق التقييم الخارج  بة اقبر
 من قبل اللجنة. 

ح المجموعة األفريقية حذف الفقرة أعاله.   تقبر

ز ل الفقرتاالواليات المتحدة: استبد  20و 19 ي 
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ة، يعند معا ي بنلجة األسئلة الرئيسي
ي تنفيذ/  غز

ي عمله فز
ي فز ا تحسينات ممكنة لكل مكتب خارج 

ً
ح التقييم أيض م أن يقبر

ّ
والية الويبو، تقد

اتيجية المتوسط اتيجية للويبو، والخطة االسبر  المنطقة المضيفة. / المضيف، واحتياجات البلد ة األجلواألهداف االسبر

 بإعداد ضطلع سي
ً
؛  تقرير استهالىلي فريق التقييم أوال ي طرق جمع البيانات و يحتوي عىل وصف لمنهجية التقييم واألسلوب المنهج 

ز الذين ستتم مقابلتهم؛ معايب  تقييم األداء وخطة عمل التقييم. و وتحليلها؛   أصحاب المصلحة الرئيسيي 

د م وع أوىلي سيقوم فريق التقييم بعد ذلك بإعدا
 لتوصيات. لتقرير التقييم مع النتائج األولية وا شر

ي ي
 مخرج أن يكون النبغز

ً
ي للتقييم تقريرا

  النهان 
ً
 بطول معقول، و و ح و ضو ومنظما ب موجزا

ً
من ملخص تنفيذي ومقدمة ووصف موجز مكونا

م به لتنفيذ/  عللعمل المضطل
ّ
اتيجية المتوسطلتقد اتيجية للويبو، والخطة االسبر واحتياجات  ة األجلوالية الويبو، واألهداف االسبر

ي منطقة الالبلدان/  جات راسخة و ، ومنهجية التقييم المستخدمة، و بحسب كل مكتب خارج  ح، باإلضافة إىل و وضبمنظمة استنتا
 توصيات. 

نية. )الجزائر  زا نامج والمب  ي إىل لجنة الب 
ي للنظر فيه و" –سُيطلب من رئيس فريق التقييم تقديم التقييم النهان 

ي سبل الفز
الممكنة للمضز

 قدًما"(

 ما ورد أعاله ىلع ةفقغب  موا –روسيا 

 

ز الفقر بدل ]نص بديل للرئيس   : 20و 19تي 

15 . : تيب التسلسىلي  فيما يىلي المنجزات المتوقعة للتقييم بالي 

ز أمور أخرى( )روسيا ستهالىلي يتضمن التقرير االأن  • حذف(، مصفوفة تقييم تستند إىل )أسئلة  –، )من بي 
( )باكستان  التقييم تحليل )أصحاب وتحليل البيانات المتاحة؛ وحذف( المواصفات؛  –ومعايي 

ز ليستشار  -المصلحة( )روسيا  وع أدوات وا استبدال بالمستفيدين( المعنيي  أثناء عملية التقييم؛ ومشر
 لجمع البيانات وتحليلها. 

النتائج واالستنتاجات األولية الناتجة عن عملية شاملة لتحليل البيانات، )جمعها من مصادر متعددة(  •
( والتحقق منها؛ لعرضها عىل )الدول األعضاء( )الجزائر، روسيا ت –)روسيا  استبدل  –نتظر توضيح المعتز

انية"عبارة ب ز  "(. لجنة المي 

اتيجية؛ لعرضها عىل )الدول األعضاء(  • ز النتائج واالستنتاجات والتوصيات االسي  تقرير تقييم مؤقت يير
انية"عبارة استبدل ب –)الجزائر  ز  "(. لجنة المي 

ي )متضمنتقرير  •
 التقييم النهائ 

 
حذف؛  –التعليقات الواردة عىل تقرير التقييم المؤقت( )الواليات المتحدة  ا

انية.[ )"التخاذ اإلجراء المناسب من جانب لدعم( لعرضه عىل لجنة الويبو ت -فرنسا  ز نامج والمي  لير
 باكستان( –اللجنة" 

ي  حاء. 
 الجدول الزمتز

ي للتقييم، فقد فات األوان التباعها.  عىل الرغم من أن بعض الدول األعضاء .21
مت مساهمات تفصيلية بشأن الجدول الزمبز

َّ
قد

ي مفاوضات الدول األعضاء المتعلقة بالمواصفات. ومن ثم، ال 
ي لعملية التقييم عىل التقدم المحرز فز

وسيعتمد الجدول الزمبز
ي هذا ال

جدر اإلشارة فز
ُ
ي هذه المرحلة. وت

ي للتقييم فز
ز للجنة الويبو يمكن وضع جدول زمبز صدد إىل أن الدورة الرابعة والثالثي 

ة من  ي الفبر
عقد فز

ُ
انية ست ز نامج والمب  ز ترجمة وثائق 2022يوليو  1يونيو إىل  27للب  ي الويبو، سيتعي 

 لسياسة اللغات فز
ً
. ووفقا
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 لإلجراءات
ً
زانية لتكون متاحة باللغات الست لمنظومة األمم المتحدة. ووفقا نامج والمب  ي  لجنة الب 

ي الويبو، ينبغز
المتبعة فز

 األقل.  تقديم الوثائق إىل اللجنة قبل شهرين عىل

 ]نص بديل للرئيس: 

 التقييم . تتيح لجنة التقييم تقرير 16
ّ
ز الدورات وتقد ز )رئيس المؤقت فيما بي  ي إىل الدورة الخامسة والثالثي 

م تقرير التقييم النهائ 
انية  ز نامج والمي  انية للنظر فيه و)جنة لحذف( ل –لجنة الير ز نامج والمي  ل بعبارة ااستبد –اإلجراء المناسب( )الجزائر اتخاذ الير

 سبيل التحديد "
 
ي قدما

اإلجراء المناسب من قبل اتخاذ حذف " –حذف( )روسيا  –"( )من قبل اللجنة( )أوغندا الممكن للمضز
]  اللجنة"(.[

 ]يىلي ذلك المرفق األول[



ANNEX I 
األولالمرفق   

 

 قائمة غي  حرصية بأسئلة التقييم الممكنة -]المرفق األول 

 من "المبادئ التوجيهية" "1"

 هل شبكة مكاتب الويبو الخارجية مستدامة؟ 
 هل تتسم شبكة مكاتب الويبو الخارجية بحجم كاٍف؟ 

  الخارجية قيمة واضحة؟هل تضيف شبكة مكاتب الويبو 
 امج؟ ي تنفيذ الب 

 هل تحقق شبكة مكاتب الويبو الخارجية الكفاءة والفعالية فز

 إلطار الويبو للنتائج؟ 
ً
 هل تعمل شبكة مكاتب الويبو الخارجية وفقا

 هل تعمل شبكة مكاتب الويبو الخارجية بالتنسيق مع مقر الويبو؟ 
 ي مقر الويبو؟هل تحقق شبكة مكاتب الويبو الخارجية نتائج ق

ذة فز
َّ
 د ال تحققها العمليات المنف

"2" " ي  من "تقرير المدقق الخارجر

 ؟
ً
ي تحقيق األهداف عامة

ي للمكاتب الخارجية فز
 ما المساهمة اإلضافية أو األثر اإلضافز

حة للنقطة أعاله: ما  ي لمكاتب لر األثمساهمة أو الالجزائر نيابة عن المجموعة األفريقية: صياغة جديدة مقبر
الخارجية فز

 تحقيق األهداف عام
ً
 ؟ة

 من تقييم العملية، كيف تعمل المكاتب الخارجية عىل أرض الواقع ومع األطراف المعنية األخرى؟ 
ً
 انطالقا

  ام حما التكاليف اإلجمالية المتكبدة ال تيبات الحاليةبر ، وما فوائد التكلفة النسبية مقابل الوسائل األخرى لتحقيق البر
 مماثلة؟ نتائج

حة للنقطة أعاله: ما التكاليف اإلجمالية المتكبدة  ام حال الجزائر نيابة عن المجموعة األفريقية: صياغة جديدة مقبر بر
تيبات الحالية  البر

 ي قد تنجم عن الحفاظ عىل الشبكة أو توسيعها؟
طر األعمال البر  ما مخا

 أسئلة تكميلية وإضافية من مساهمات الدول األعضاء "3"

 بادئ التوجيهية"االتساق مع "الم

 ي "للمبادئ التوجيهية لمكاتب الويبو الخارجية"؟  إىل أي مدى يمتثل كل مكتب خارج 

اتيجية ي تحقيق األهداف االسبر
 االتساق مع إطار النتائج والمساهمات فز

 اتيجية المتوسطة األجل؟  ما مدى توافق أنشطة المكاتب الخارجية مع خطة الويبو االسبر

 نت المكاتب ال
َّ
حياة كيف مك ز  ح إمكانات الملكية الفكرية لتحسي  جل شر خارجية الويبو من توسيع نطاق توعيتها من أ

ي كل مكان؟
 الجميع فز

 ي تطوير النظم اإليكولوجية للملكية الفكرية؟
 كيف ساعدت المكاتب الخارجية الدول األعضاء فز

 لت أو أعاقت تحقيق المكاتب الخارجية للنتا ي سهَّ
مل الرئيسية البر  ئج المرتقبة؟ما العوا

  طار الشبكة  -هل إطار النتائج الخاص بالمكاتب الخارجية ي إ
ل؟  -منفردة ومجتمعة فز

َ
مناسب وُمستمث

 المساءلة؟ يدعم وهل

نامج   االعتبارات -تنفيذ الب 

  وعات دوات إدارة المشر ي أ
وعات ضمن إطار خطط العمل السنوية باستخدام الممارسات الجيدة فز ذ المشر

َّ
نف
ُ
هل ت

طر النتائج وأهداف المنظمة  ز أ وع صلة مناسبة بي  )التخطيط والتصميم والرصد والتقييم(، وهل أقيمت لكل مشر
 ونتائجها المرتقبة؟

 )ج المحققة؛ )ب( هل أقيمت آليات رصد وتقييم مناسبة لضمان )أ وإتاحة المعلومات عن  جمع المعلومات عن النتائ
ي المستقبل؟ ميم األنشطة المقبلة؟ )د(واستخالص الدروس لتص التقدم المحرز؛ )ج(

 وتيسب  تقييم األثر فز

 عىل عمل المكاتب الخارجية؟ هل يمكن للمنصات  19-ما آثار االنتقال إىل العمل عن بُعد بسبب جائحة كوفيد
 دور المكاتب الخارجية الحالية أو 

ً
 أو كليا

ً
ي أثناء الجائحة أن تتوىل جزئيا

نشئت فز
ُ
ي أ
ونية البر  المستقبلية؟اإللكبر
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 دعم خدمات الويبو العالمية للملكية الفكرية

  ي تسلكها المكاتب الخارجية إلطالق مبادرات لتعزيز االبتكار واإلبداع لفائدة مستخدمي أنظمة الملكية
ما الطرق البر
كات الناشئة والشباب؟ الفكرية، وال ة والمتوسطة والشر كات الصغب   سيما الشر

خىلي   اإلدارة والتنسيق الدا

  ي أعدتها المكاتب الخارجية مع خطط العمل المتفق عليها الخاصة بالمكاتب
هل تتماسر تقارير وخطط األنشطة البر

ي تضعها المكاتب الخارجية؟
ي يمكن اتخاذها لتعزيز تقارير وخطط األنشطة البر

 الخارجية المعنية؟ ما التدابب  البر
 قر الويبو فعالة؟هل عمليات المكاتب الخارجية وتدفق المعلومات بينها وم 

  ز وطرائق العمل، وهل التعاون والتنسيق كب 
كيف تتفاوض المكاتب الخارجية والشعب اإلقليمية للويبو عىل مجاالت البر

؟ ز جعي  ز ونا  بينها فعالي 
  ي يديرها مقر الويبو؟ هل توجد

هل يعتمد أداء المكاتب الخارجية عىل فعالية القيام بالعمليات اإلدارية الرئيسية البر
 عقبات؟ أي

  ي ذلك مع البلدان المضيفة؟ هل تسهل
ق عمل المكاتب الخارجية داخل األمانة ومع الدول األعضاء، بما فز كيف ُينسَّ

 إلطار النتائج؟ وإذا لم يكن األمر كذلك، فما اإلجراءات أو اآلليات 
ً
آليات التنسيق القائمة التنفيذ الفعال والناجع وفقا

ز األدا ي وضعها لتحسي 
ي ينبغز

 ء؟البر

 التعاون مع األطراف المعنية

 كيف تعمل المكاتب الخارجية عىل أرض الواقع ومع األطراف المعنية الوطنية/اإلقليمية؟ 
 مها المكاتب الخارجية؟

ّ
ي تقد

 ما تقييم األطراف المعنية للمساهمة البر

 ز إىل أي مدى تتوافق األنشطة والمخرجات مع احتياجات ومطالب األطراف المعنية والمستخدم ي 
 المستهدفة؟ والمجموعات

انية والكفاءة من حيث التكلفة ز  االعتبارات المتعلقة بالمب 

 ي يمكن إدخالها دون إعاقة تحقيق المكاتب الخارجية للنتائج؟
 ما تدابب  الكفاءة من حيث التكلفة البر

 ز مختلف المكاتب الخارجية؟ زانية بي   ما معايب  تخصيص المب 
 ز وخالف الموظ ز المخصصة للمكاتب الخارجية كافية لتحقيق النتائج المرتقبة؟هل موارد الموظفي   في 
 ما تكاليف وفوائد تنفيذ األنشطة إما عن طريق المكاتب الخارجية وإما عن طريق مقر الويبو؟ 

 اعتبارات البلد المضيف

 ي من البلد المضيف له؟  ما نوع الدعم الذي يمكن أن يتلقاه كل مكتب خارج 

 تغطية المكاتب الخارجية

  تبة عىل تنفيذ المكاتب الخارجية القائمة أنشطة برنامج الويبو المعتمدة ضمن مجموعة من البلدان ما اآلثار المبر
المجموعة اإلقليمية، عىل النحو الذي اتفقت عليه الدول األعضاء المعنية )دون المساس بنطاق المكاتب  أو

 القائمة(؟ الخارجية

 المستدامةأهداف األمم المتحدة للتنمية 

 ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟
ي تقوم بها المكاتب الخارجية للمساهمة فز

 ما األنشطة البر

: يحتوي المرفق األول عىل أسئلة مكررة )عىل سبيل المثال، السؤاالن  ي المجموعة األوىل، والسؤال  7و 3االتحاد الروسي
ي  1فز

فز
وري القضاء عىل االز   دواجية. المجموعة الثانية(. من الرصز

 
ً
ي من المجموعة الثانية يحتاج أيضا

ح. " السؤال الثانز  من تقييم العملية، كيف تعمل المكاتب الخارجية عىل إىل توضي
ً
انطالقا

ي ذأرض الواقع ومع األطراف المعنية األخرى"
ي حال ، ماذا يعبز

 تقييم بعد؟ يلم يجر لك فز

ا. لماذا يجب تقييم مخاطر األعمال 
ً
ي المجموعة الثانية غب  واضح أيض

لم يكن للويبو ومكاتبها الخارجية  ماالسؤال األخب  فز
ي تعتمدها جميع الدول األعضاء. 

زانيتها البر ي برنامج المنظمة ومب 
 عالقة بالعنرص التجاري؟ بما أن األموال المناسبة مدرجة بانتظام فز
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ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة. الواضح سبب من غب  
ج مسألة المساهمة فز وحدات محلية للويبو، تعتب  المكاتب فإدرا

زانية للويبو  نامج والمب  ز كل برنامج وأهداف التنمية المستدامة.[تحتوي ووثيقة الب   عىل روابط بي 

] ي
 ]يىلي ذلك المرفق الثانز
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 المرفق الثانز

 

ي 
 قائمة غي  حرصية بمعايي  التقييم الممكنة -]المرفق الثائز

 من "المبادئ التوجيهية" "1"

 طبيعة وفعالية: 

 ي البلد أو البلدان المضيفة
 التعاون مع المكتب أو المكاتب الوطنية للملكية الفكرية فز

 وي    ج لالستخدام الفعال لخدمات  الويبو العالمية للملكية الفكرية البر
 األنشطة الرامية إىل إزكاء الوعي بشأن الملكية الفكرية 

  ي ذلك المعاهدات واالتفاقيات
خدمات الزبون لفائدة مستخدمي خدمات الويبو العالمية للملكية الفكرية، بما فز تقديم 

ي تديرها الويبو
 البر

  ة للنهوض بالتنمية ونقل التكنولوجياتقديم المساعدة عىل استخدام الملكية الفكرية بو دا  صفها أ
 جل زيادة استخدام الملكية الفكرية ي للمكاتب الوطنية للملكية الفكرية من أ

ي والتقبز
ز السياسانر ي المجالي 

 توفب  الدعم فز

ي  "2"  معايي  تكميلية وإضافية من مساهمات الدول األعضاء وتقرير المدقق الخارجر

اتيجيةاالتساق مع إطار النتائج والم ي تحقيق األهداف االسبر
 ساهمات فز

  .داء الويبو ي تقارير أ
طار الويبو للنتائج، كما ورد فز ي إ

ي تحقيق النتائج المرتقبة فز
 أداء فرادى المكاتب الخارجية فز

  .ام للملكية الفكرية ي إزكاء االحبر
 تأثب  أنشطة المكاتب الخارجية، بما فيها توفب  المعلومات، فز

 ة  تحليل أنشطة المكاتب كات الصغب  ي صفوف الشر
الخارجية الرامية إىل إزكاء الوعي بشأن أهمية نظام الملكية الفكرية فز

كات الناشئة.   والمتوسطة والشر
  .مه المكاتب الخارجية إىل مكاتب الملكية الفكرية

ّ
ي الذي تقد

ي والتقبز
طبيعة وفعالية الدعم السياسانر  تحليل 

نامج   االعتبارات -تنفيذ الب 

 ي كل مكتب تحليل مقا
ز عىل الحوكمة فز كب 

رن لخطط العمل الخاصة بكل مكتب وما يرتبط بها من تقارير امتثال، مع البر
ز تلك األنشطة.   وتوزي    ع األنشطة وأي خصائص محددة تمب 

 ؟
ً
 أو حضوريا

ً
اضيا  افبر

ً
ذها األمانة أيضا

ّ
ي تنف

 النسبة المئوية من أنشطة المكاتب الخارجية البر

 المية للملكية الفكريةدعم خدمات الويبو الع

  .تقييم التعقيبات الواردة من مستخدمي خدمات المكاتب الخارجية 
  اءات والهاي ومدريد والمتعلقة بمجاالت مسؤولية ي إطار أنظمة معاهدة التعاون بشأن الب 

حجم الطلبات المودعة فز
، مع مرور الوقت.  ي  المكتب الخارج 

خىلي   اإلدارة والتنسيق الدا

  اإلدارة واألنظمة واإلجراءات وموثوقية المعلومات ألغراض صنع القرار والمساءلة. كفاية ضوابط 

 التعاون مع األطراف المعنية

 كات الناشئة.  عدد جهات االتصال لدى المكاتب الخارجية، وال ة والمتوسطة والشر كات الصغب   سيما الشر
  عند االقتضاء، خارج البلد المضيف. استخدام األطراف المعنية للمكاتب الخارجية داخل نطاق واليتها، و 
  .تقييم التعقيبات الواردة من األطراف المعنية للمكاتب الخارجية 

انية والكفاءة من حيث التكلفة ز  االعتبارات المتعلقة بالمب 

  .انية المخصصة للمكاتب الخارجية ونفقاتها منذ إنشائها ز  المب 
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 اعتبارات البلد المضيف

  مها
ّ
ي تقد

 البلدان المضيفة إىل المكاتب الخارجية. المساهمات البر

  ز متها البلدان المضيفة إىل هذه المكاتب، بما يتيح المقارنة بي 
َّ
ي قد

ل لتكاليف كل مكتب وتبيان للمبالغ البر تحليل مفصَّ
مة. 

َّ
 تلك التكاليف والمبالغ المقد

: بعض أحكام الم ا ازدواجية. فيها  2ق رفاالتحاد الروسي
ً
 أيض

. بشأن عىل سؤال  2رعية تحتوي الفقرة الف ي تشارك فيها المكاتب الخارجية والمقر الرئيسي
وعات البر النسبة المئوية للمشر

ح إ  ن كيف يمكن حساب هذا المعدل بشكل صحي
ّ
ا من جنيف، نف

ً
ي )عىل سبيل المثال، كان المتحدث موظف

وع بشكل تعاونز ذ المشر
ي قدم الجمهور المستهدف وروّ  ز أصحاب المصلحة(؟ج للحدث لكن المكتب الخارج   بي 

ي »حجم الطلبات الدولية  بشأنالسؤال  غب  واضح. كيف يمكننا أن نحدد بشكل « المتعلقة بمجاالت مسؤولية المكتب الخارج 
ي بعد تقديم الطلب ب ؟ ماذا لو اتصل مقدم الطلب بمكتب خارج  ي ي تم إيداعها كنتيجة ألنشطة المكتب الخارج 

شأن عام الطلبات البر
جراعن أسئلة  ح حذفه.[إ  ءات الفحص؟ نحن نعتب  هذا السؤال غب  مناسب ونقبر

ي والوثيقة[
 ]نهاية المرفق الثانز
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