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ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021سبتمبر  3التاري    خ: 

انيةلجنة  ز نامج والمب   البر

 والثالثون الثالثةالدورة 
 2021 سبتمبر  17إىل  13جنيف، من 

إعداد مواصفات تقييم مكاتب الويبو  حول آرائها بشأن مساهمات الدول األعضاء وتقدم عن وضع  تحديث
 2021الخارجية لعام 

 األمانة ثيقة من إعداد و 

انية )اللجنة(  .1 ز نامج والمي  ز ا دورتها الل ختوصلت لجنة الير ي لثانية والثالثي 
ز
ي  2021يوليو المعقودة ف

عقب المناقشات الت 
 : إىل القرار التاىلي ، 2021الخارجية لعام  مواصفات تقييم مكاتب الويبو  ،10أجريت بشأن البند 

انية علما بالمداخالت ز نامج والمي   تقييم مكاتب الويبو الخارجية، طلبت من األمانة مواصفات وضعوب  هدف  ،"أحاطت لجنة الير
 : ما يلي 

 ؛ بشأن إعداد المواصفات يا آرائها كتاب إرسالدعوة جميع الدول األعضاء المهتمة إىل  -

انية  خاللالدول األعضاء  مساهمات وضع وتقدمتحديث عن  وتوفي   - ز نامج والمي  ز للجنة الير الدورة الثالثة والثالثي 
 ."والبحثلمزيد من المناقشة 

ي وقد وجهت أمانة الويبو  .2
ز
 من خالله ها تدعو  المهتمة جميع الدول األعضاءإىل  C. N 4078 التعميم رقم 2021يوليو  30ف

ويحتوي المرفق عل . 2021أغسطس  27بحلول  2021تقييم مكاتب الويبو الخارجية لعام  مواصفات إعداد  تقديم آرائها بشأنإىل 
ي تلقتها األمانة حت   المساهمات

تيب الذي وردت به.  2021أغسطس  27 الت   بالي 

ازيلو التالية: شيلي المساهمات  وتلقت األمانة .3 االتحاد و  ينيا سلوفو  المجموعة باءو  باكستانو  اليابانو  جمهورية كوريا و  الير
 .  الروسي

 ]يلي ذلك المرفق[
 

 



WO/PBC/33/13 
ANNEX 
 المرفق
 

 

 تقييم مكاتب الويبو الخارجية مواصفاتآراء شيلي بشأن 

ي أصدر المكتب الدوىلي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( 
ز
انية  C.N4078رقم  التعميميوليو  30ف ز نامج والمي  بشأن قرار لجنة الير

ز ) ي دورتها الثانية والثالثي 
ز
الخارجية  الويبو  "مواصفات تقييم مكاتب حول(، 2021يوليو  16إىل  12المعقودة من الذي اتخذته ف

 ". 2021 لعام

ي هذا الصدد 
ز
 تود شيلي إبداء المالحظات التالية:  ،وف

 ضمان حيادها وموضوعيتها. جل أمن نظمة تقييًما للمكاتب الخارجية خارج الممن يجب أن تجري هيئة مستقلة  .1

كة مواصفات اليجب أن تنص  .2 ي من حيث إضافة القيمة وزيادة  يتم اتباعها عند عل معايي  مشي  تقييم أداء كل مكتب خارجر
ي قدمها 

ي االعتبار التوصيات الت 
ز
ي أيضا أن تؤخذ ف

ا للمبادئ التوجيهية(. وينبغز
ً
نامج )وفق ي تنفيذ الير

ز
 مدققالالكفاءة والفعالية ف

ي الوثيقة 
ز
ي والواردة ف  . WO/PBC/31/3الخارجر

3.  
ً
 مفصال

ً
ي أن تتضمن المواصفات تحليال

ي قدمتها البلدان المضيفةا وتبيانلتكاليف كل مكتب ينبغز
مما  ،لهذه المكاتب لمبالغ الت 

ز  ي أن يستند تحليل و . تلك التكاليف والمبالغ المقدمةيتيح المقارنة بي 
 الماضية.  الثنائيةإىل مبالغ  التكاليفينبغز

ا عل  .4
ً
مع  ،تقارير االمتثال ذات الصلةلمكتب و كل الخاصة بعمل التحليل مقارن لخطط  إجراءيجب أن تنص المواصفات أيض

ه عل  ز ي كل مكتب وتوزي    ع األنشطة وأي خصائص تركي 
ز
ز الحوكمة ف  تلك األنشطة.  محددة تمي 

ي  ،عالوة عل ذلك .5
ي البلدان المضيفة لكل منها  أثر تقييم  من أجلمقاييس  وضعينبغز

ز
:  ،المكاتب ف ي ذلك ما يتعلق بما يلي

ز
بما ف

ز الجدد.  والتثقيف وإذكاء الوعي أنشطة التعاون  ي تستهدف المستخدمي 
 الت 

ا  .6 ً ي  ،أخي 
التوجيهية وأهدافها  الويبو  المكاتب لمبادئ مدى امتثاليوضح  ختامي تحليل مقارن  إجراء عل تالمواصفاأن تنص ينبغز

ي أن تسغكل مكتب.   ومكاسبويحدد بوضوح تكاليف 
ا  وينبغز

ً
توصيات بشأن كيفية  تقديمإىل ، بقدر اإلمكان، المواصفات أيض
اتيجية متوسطة األجل للمنظمة.   مواءمة المكاتب الخارجية مع الخطة االسي 
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ازيلآراء   تقييم مكاتب الويبو الخارجية مواصفاتبشأن  البر

ي جنيف 
ز
ازيل لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات االقتصادية األخرى ف تحياتها إىل المكتب أطيب تهدي البعثة الدائمة للير

ف باإلشارة إىل الوثيقة  ي  المؤرخة C. N 4078الدوىلي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( وتتشر
ز
ي بموجبها 2021يوليو  30 ف

، والت 
مواصفات تقييم مكاتب الويبو الخارجية لعام " إعداد لدوىلي للويبو جميع الدول األعضاء المهتمة إىل إرسال آرائها بشأن يدعو المكتب ا

2021 ." 

ي هذا الصدد  .2
ز
ازيل أن ترى ،وف ف عل الير ي أن تشر

ي ينبغز
إعداد مواصفات تقييم مكاتب الويبو الخارجية عملية  الدول األعضاء هي الت 

ي أن 
جرىوأنها ينبغز

ُ
بالنظر إىل مسؤولياتها األساسية بشأن  ،فيها األمانة دوًرا توجيهًيا وداعًما رئيسًيا بحيث تلعب  ،بطريقة شاملة وشفافة ت

ي إنشاء شبكة مستدامة 
ز
انية ومكونة من عدد كاف ز نامج العمل والمي  ي تضيف قيمة واضحة وكفاءة وفعالية لير

 من المكاتب الخارجية الت 
ي 2022/23 للثنائية

الذي قد ال يتمكن من تحقيق  بطريقة منسقة ومتكاملة مع المقر الرئيسي للويبو  اإلعداد  أن تجري عملية . وينبغز
 ذلك معزوال من خالل عملياته. 

ي هذا السياقو .3
ز
ي تشاركها الدول والقائمة عل الحقائق التقارير التقنية  باالستناد إىل مواصفاتلمن ايمكن وضع مسودة أولية  ،ف

الت 
ي ذلك التعليقات والتوصيات بشأن الوالية والغرض بما  ،األعضاء 

ز
وتقديم  ،ونطاق األنشطة ،والطلبات والفرص ،وتقييمات االحتياجات ،ف

ي الو  الخدمات
ي لمكاتب الملكية الفكرية الوطنية وما إىل ذلك. و  دعم السياسات 

ي و التقتز
أثناء مرحلة التقييم استشارة البلدان المضيفة ينبغز

ي الوقت المناسب وعل النحو المناسب. ومكاتبها الخارجية 
ز
 ف

ي الحسبانو  .4
ز
ي هذا التقييم أن تأخذ ف

ز
ستخدم ف

ُ
ي ست

ي للمنهجية الت 
ز أمور أخرى ،ينبغز وسياقات  ،وواليات ،مختلف سمات ،من بي 

ز البلدان المضيفة و  ،لمكاتب الخارجية القائمةاوظروف  ز فضال عن مختلف جوانب ومستويات التنمية بي  وجية المحلية النظم اإليكولبي 
ي أن للملكية الفكرية

من إطار الويبو لإلدارة القائمة عل النتائج هذه المنهجية المكاتب الخارجية عل أنها جزء ال يتجزأ  تعتير . وينبغز
ي دراسة؛ وأساسها التنظيمي 

ات أداء المكاتب الخارجية مما يعتز  ورصد األنشطة والنتائج المحققة.  ،مؤشر

ا توصيات بشأن طرق إصالح وتحديث شبكة مكاتب  يمكن أن يقدم التقييمو  .5
ً
ي ذلك تحليل جدوى  ،الخارجيةالويبو أيض

ز
بما ف

انية ووفورات الكفاءة لتوسيع الشبكة الحالية  ،المحتمل إنشاؤها المكاتب الخارجية  ز مكاتب لمن امع مراعاة اآلثار المالية والمتعلقة بالمي 
ا  ،الخارجية

ً
اتيجية المتوسلوفق ة طة األجللخطة االسي  انية  ،2026-2022 للفي  ز  ووالية الويبو.  ،2022/23 للثنائيةوبرنامج العمل والمي 

ا لو  .6
ً
ي وحكيم عند توسيع شبكة  ،قدرة الويبو عل فتح مكاتب خارجية جديدةمحدودية إدراك ي اتباع نهج تدريجر

ز
لمكاتب اورغبة ف

ي تقوم بأنشطة برنامج الويبو المعتمدة داخل  ،الحالية الخارجية
ا اعتبارات بشأن المكاتب الخارجية الحالية الت 

ً
يمكن أن يشمل التقييم أيض
دون المساس بنطاق المكاتب  ،عل النحو الذي اتفقت عليه الدول األعضاء المعنية ،مجموعة من البلدان أو المجموعة اإلقليمية

 الخارجية الحالية. 

ا و  .7 ً ا ل ،أخي 
ً
ز طبيعة لووفق ي تمي 

اف الدولهذه العملية الت  حات ال ،عليها  األعضاء من حيث إشر ازيل إىل مقي   مواصفاتتتطلع الير
ي قد تعممها الدول األعضاء 

ي ذلك ،الت 
ز
اح  ،عل سبيل المثال ال الحص  ،بما ف تحليله  سيتموالذي  ،وفد االتحاد الروسي  أعلن عنه مؤخرا اقي 

ي الوقت المناسب. 
ز
 ف
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 تقييم مكاتب الويبو الخارجية مواصفاتبشأن  جمهورية كوريا آراء 

ي تبذلها  جهود لتود جمهورية كوريا أن تعرب عن تقديرها ل
 المشار " )2021لعام الخارجية  الويبو  تقييم مكاتب مواصفات" إلعداد الويبو  الت 

 "(. المواصفاتإليها فيما بعد بعبارة "

ةمكاتب الويبو الخارجية لدى و  ي  أهمية كبي 
ز
ي بناء عليه موسعة للمنظمة؛ و  ا أذرعباعتبارها الويبو  تشي    ع أنشطةف

ز
أن تأمل جمهورية كوريا ف

نفذ بسالسة
ُ
 . بشأن المكاتب الخارجية 2019واليات الجمعية العامة للويبو لعام  ت

ي األساسهورية كوريا جم وترى
ز
. المبادئ التوجيهية المتعلقة بمكاتب الويبو الخارجيةيجب أن تتماسر تماًما مع  مواصفاتأن ال ف

ستخدم ،باإلضافة إىل ذلكو 
ُ
نامج  14 ي ا لقياس أداء المكاتب الخارجية ضمن البر ً ي ستكون ،من تقرير أداء الويبو  20مؤشر

 بمثابة والت 
 . ها ومواصلة المناقشة بشأنالمواصفات لتعديل  مناسبةنقطة انطالق 

ات األداء هو " ،عل سبيل المثال - ي صدقت عدد البلدانأحد مؤشر
ي تديرها الويبو عل  الت 

". يهاأو انضمت إل المعاهدات الت 
ورًيا لتقييم مكاتب الويبو الخارجية و  من مكاتب  كل مكتبقد ال يكون مناسًبا لتقييم  ،ومع ذلك ،ككلسيكون هذا المؤشر ضز

ا لذلك.  ربما جمهورية كوريا أن هذا المؤشر  ترى ،وبالتاىلي  ؛حدةالويبو الخارجية عل 
ً
 يحتاج إىل تعديل وفق

ي لعام  المدققكما ذكر تقرير  - ات ) ،2019الخارجر اءات أنظمة تقيس أربعة من المؤشر مدريد و معاهدة التعاون بشأن الير
النسبة المئوية ألصحاب المصلحة الذين أبلغوا عن "فهمهم بشكل ( ألغراض التنميةتسخي  الملكية الفكرية بفعالية و الهاي و 

ي أنشطة المكاتب الخارجية
ز
 تقدم هذه التدابب  أي إشارة إىل ال  ذلك،ورغم . أفضل" أنظمة الملكية الفكرية بعد مشاركتهم ف

حجم الطلبات يمكن اعتبار  ،ل ذلكعالوة عو . حجم أصحاب المصلحة الذي فهموا بشكل أفضل أنظمة الملكية الفكرية
اءات أنظمة  المودعة بموجب ات ناتجة عن أنشطة   والهايمدريد و معاهدة التعاون بشأن البر ات ألن التغيي  كأحد المؤشر

. قام بها  ي  مكتب خارجر

ات  ،من وجهة نظر جمهورية كوريا و  - معاهدة التعاون بشأن أنظمة بشكل أساسي عل إنشاء الملكية الفكرية ) 14 التركز المؤشر
اءات   ،ألغراض التنمية بفعالية الملكية الفكرية تسخي  وما إىل ذلك( واستخدام الملكية الفكرية ) ،الهايو مدريد و الير

ام للملكية  نرى ،وما إىل ذلك(. ومع ذلك ،والمنصات القائمة عل الملكية الفكرية أن حماية الملكية الفكرية )إذكاء االحي 
ا أحد العوامل المهمة إلنشاء نظام  ،ذها وإنفاالفكرية 

ً
ي وما إىل ذلك( هي أيض فإننا  ،وبالتاىلي  ،صديق للملكية الفكرية إيكولوجر

ح إضافة  ات جديدة تتعلق بحماية الملكية الفكريةنقي   . مؤشر

 
ً
ا ي إجراء التقييم بالنظر إىل خير بنشاط أكير ألمانة الويبو اتتطلع جمهورية كوريا إىل مشاركة  ،وأخي 

ز
 تها. ف

 وجمهورية كوريا عل استعداد إلجراء مناقشات بناءة مع الدول األعضاء بشأن جدول األعمال هذا. 
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 تقييم مكاتب الويبو الخارجية مواصفاتبشأن  اليابانآراء 

 بيان عام .1

ا  برمتها من المهم إجراء تقييم شبكة مكاتب الويبو الخارجية  -
ً
ز  إلجراءاتوفق  للغاية.  ةوشفاف ةوعادل ةغي  متحي 

( )"المبادئ التوجيهية"( A/55/INF/11)توجيهية بشأن مكاتب الويبو الخارجية المبادئ الاعتمدت الجمعية العامة للويبو  -
ي االعتبار  الواجب الواردة فيها، الرئيسية النقاطالعديد من وستكون كمبادئ لفتح مكاتب خارجية جديدة. 

ز
عند فتح مكاتب  أخذها ف

ا لتقييم الشبكة الحالية  ،خارجية جديدة
ً
ا أيض

ً
 لمكاتب الخارجية. من امفيدة جد

ي   ووالياتظروف عل الرغم من اختالف  - وري عل حدة كل مكتب خارجر ي  الموحدةبعض المعايي   وضع، فمن الصز
ز
الستخدامها ف

ي 
ز
 المستخدمة  العناض ، أي المواصفاتإجراء التقييمات عند النظر ف

 
ي التقييم والمق

ز
. ي  ف ز ي فكرة استخدام المبادئ  النظر يجب و مي 

ز
ف

 . بالفعلعليها  واتفقتها توتقاسم ناقشتها الدول األعضاء التوجيهية كمعايي  ألن 

 حول و  التقييمعن  نظر الوجهات  تود اليابان إبداء آرائها حول -
 
. ي  المق  عل النحو التاىلي

ز  مي 

 التقييمعن وجهات نظر  .2

من المبادئ التوجيهية  7الفقرة وتنص بناًء عل المبادئ التوجيهية. األنشطة تقييم  عن أساسية وجهات نظر  صياغةمن المناسب  -
ي النطاق األساسي لألنشطة عل 

ي يمكن األخذ بها المكاتب الخارجية. زاولها تالت 
احات الت  استخدام النقاط المنصوص  ومن االقي 

ي المبادئ التوجيهية لتقييم أد
ز
 الخارجية.  المكاتباء عليها ف

ا وال بد  -
ً
ي يمكن أن  ،عند فتح مكاتب خارجية جديدة ،أيض

عند  ،الخارجية المرشحة. لذلك تزاولها المكاتبمناقشة نوع األنشطة الت 
ي النقاط المستخدمة لتقييم أداء المكاتب الخارجية الحالية

ز
ز يجب  ،النظر ف كي 

عل كيفية تنفيذ النطاق األساسي لألنشطة من  الي 
ي دفع المناقشات حول افتتاح مكاتب خارجية جديدة. 

ز
تود اليابان شد بعض األمثلة المحددة لوجهات النظر و حيث المساهمة ف

ي التقييمات
ز
ي استخدامها ف

ي ينبغز
 للعناض التالية:  ،الت 

ً
 استجابة

ي للملكية الف "1"" 
ي بها قدما لتعاون مع المكتب الوطتز

 :"كرية عل دعم أنشطة تنفيذ برامج المنظمة والمضز

ي 
ز الويبو ومكاتب الملكية الفكرية؟إلرساء المكاتب الخارجية  تسلكها * ما هي الطرق الت   التعاون بي 

ي ذلك عن طريق النهوض باالستخدام الفعال لخدمات الملكية الفكرية" 2"" 
ز
 :"تعزيز االبتكار واإلبداع بما ف

ي  * ما هي 
ال سيما  ،مستخدمي أنظمة الملكية الفكريةفائدة للتعزيز االبتكار واإلبداع مبادرات إلطالق المكاتب الخارجية  تسلكها الطرق الت 

كات الناشئة والشباب؟ا ة والمتوسطة والشر كات الصغي   لشر

امها 3""   :"" إذكاء الوعي بالملكية الفكرية وتعميق فهمها وإذكاء احي 

ي * ما هي األنشطة 
كات الناشئة فائدة االمكاتب الخارجية ل تقوم بها الت  ة والمتوسطة والشر كات الصغي  وعيها بأهمية نظام الملكية  إلذكاءلشر

 الفكرية؟

ي تقدمها المكاتب الخارجية من أجل إذكاء وعي الجمهور 
امهإذكاء و  ا فهمهتعميق و لملكية الفكرية با* ما نوع المعلومات الت   ؟ا احي 

ي تديرها الويبو 4""
ي ذلك المعاهدات واالتفاقيات الت 

ز
 ": " تقديم خدمات الزبون لفائدة مستخدمي خدمات الملكية الفكرية العالمية، بما ف

ي تقدمها المكاتب الخارجية لمستخدمي خدمات الملكية الفكرية العالمية؟
 * ما نوع الخدمات الت 

 :"اة للنهوض بالتنمية ونقل التكنولوجيا " المساعدة عل استخدام الملكية الفكرية كأد5""

ي تقوم بها 
 ؟الخارجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المكاتب* ما هي األنشطة الت 

ي تقوم بها المكاتب الخارجية 
 ؟تسخي  الملكية الفكرية بفعاليةب للنهوض* ما هي األنشطة الت 

ي لمكاتب ا" 6""
ز السياسي والتقتز ي المجالي 

ز
 ": الفكرية لملكية الفكرية الوطنية من أجل زيادة استخدام الملكيةتوفي  الدعم ف
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ي تقوم بها المكاتب الخارجية 
ز الدعم لتوفي  ال* ما نوع األنشطة الت  ي المجالي 

ز
ي لمكاتب الملكية الفكرية؟السياسي و ف

 تقتز

ّيمة .3
 
 الجهات المق

م حجم وأد" اللجنة من المبادئ التوجيهية عل أن 22تنص الفقرة  - كل خمس سنوات،   بأكملها اء شبكة المكاتب الخارجية تقي 
ز مع مراعاة الواليات والوظائف المختلفة  ز الخارجيي  ز المستقلي  مي  ز أو المقي  ز الخارجيي  ويجوز لها أن تلتمس الدعم من المدققي 

ي تضطلع بها المكاتب الخارجية. 
 "هذا التقييم.  واصفاتموللجنة أن تقرر  الت 

وري  ،كما يجبمكاتب الخارجية  من أجل تقييم أداء ال - ي تفش  خلفية بال أن يكون المرء عل دراية عميقةمن الصز
كيفية إنشاء الت 

ي تفهم تماًما  إلدارة الرقابة الداخلية يمكن ،المكاتب الخارجية وإجراءات التشغيل الحالية. وبناًء عل ذلك
منظمة طريقة اشتغال الت 

ي 
مةالعمل   ،المكاتب الخارجية تتبع لها هذهالويبو الت  ي 

 
. ومن أجل تعزيز اإلنصاف اللجنة وتقديم تقرير بنتائج تقييمها إىل كجهة مق

ي نتائج التقييمات
ز
ورة ،من المستحسن الحصول عل الدعم ،والشفافية ف ي من أطراف ثالثة مثل  ،عند الصز

ز الويبو  مدقق  الخارجيي 
 . ز ز المستقلي  ز الخارجيي   والمقّيمي 

ي جميع المكاتب الخارجية التعبي  عنمن أجل  كما أنه -
ز
فرصة  إتاحة من المالئم ،الحالة الحالية إلجراءات التشغيل بشكل مناسب ف

ي عملية التقييم  المكاتب الخارجية أنفسها شارك فيها ت
ز
ا أو آراء حول المعايي  المستخدمة إلجراء التقييمات.  وتقدمف

ً
 ردود

ي المناقشات المثمرة ت -
ز
 . التقييم مواصفاتحول عل مستوى اللجنة ود اليابان مواصلة اإلسهام ف
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 تقييم مكاتب الويبو الخارجية مواصفاتبشأن  باكستانراء أ

ي لشبكة مكاتب الويبو الخارجية  ة للتقييم الخارجر ، تم تسييسو . برمتها توىلي باكستان أهمية كبي  ز مسألة فتح مكاتب  عل مر السني 
ي 
ز
ي يمكن فتحها ف

ز عدد المكاتب الخارجية الت  ي المقام األول بسبب عدم التوافق بي 
ز
معينة وعدد البلدان المتقدمة  ثنائيةخارجية جديدة ف

ي ستضافة مكتب ابطلب  ةعل الرغم من أن باكستان ليست متقدمو طلبات. الب ي المناقشات المتعلقةها ، فقد شارك وفدخارجر
ز
 بنشاط ف

ي فعالياتبالمكاتب الخارجية 
ز
ي الجمعية العامةال ف

ز
 . لجنة وكذلك ف

شد موقف باكستان الثابت بشأن هذه المسألة بمبادئ الحياد والموضوعية والشمولية والشفافية وكذلك "المبادئ  .2 يسي 
ي عام 

ز
ي وافقت عليها الجمعية العامة ف

ي تقرير  تاوالتوصي 2015التوجيهية بشأن مكاتب الويبو الخارجية" الت 
ز
ي  مدققالالواردة ف الخارجر

ز للجنة.  ي رؤى مهمة  للمدققهذه المبادئ التوجيهية والتوصيات  وتتيحالمقدم خالل الدورة الحادية والثالثي   المواصفات إلعداد الخارجر
 والتقييم الالحق. 

 عامة اعتبارات

ز شيا مع المبادئ التوجيهية وتقرير اتم .3 ،  المدققي  ز  : فيما يلي  المواصفات إلعداد بعض االعتبارات العامة  تتمثلالخارجيي 

كل المكاتب الخارجية جزء ال يتجزأ من إطار الويبو لإلدارة القائمة عل من المبادئ التوجيهية عل أن " 11تنص الفقرة  (أ
 . ي ويبدأ عمله، ُيرصد وُيقّيم أداؤه وأنشطته عل النتائج وأساسها التنظيمي ات ونتائج وعندما ينشأ المكتب الخارجر  أساس مؤشر

ي تحيل بدورها توصياتها إىل الجمعية العامة، حسب االقتضاء. 
غ ذلك إىل اللجنة الت 

ّ
قد يشتمل التقييم عل و " األداء، ويبل

ي ذلك  الوجيهةالمعلومات والمالحظات 
ز
ةبما ف ، عل وتي  ز ات أداء  أساس رصد وتقييم المكاتب الخارجية عل مر السني  مؤشر

 . الوجيهةفها الويبو وأهدا

م حجم وأداء شبكة المكاتب الخارجية أن من المبادئ التوجيهية عل  22تنص الفقرة  (ب كل خمس سنوات،   بأكملها اللجنة "تقي 
ز مع مراعاة الواليات والوظائف  ز الخارجيي  ز المستقلي  مي  ز أو المقي  ز الخارجيي  ويجوز لها أن تلتمس الدعم من المدققي 

ي تضطلع بها 
لذلك، من األهمية بمكان إجراء  هذا التقييم." اتصفوامالمكاتب الخارجية. وللجنة أن تقرر  المختلفة الت 

ي مستقل أو  م خارجر ي التقييم بواسطة مقي  ي ا مدقق خارجر
ز
اف اللجنة عل لويبو ف ي ذلك برمتها العملية مع إشر

ز
 إعداد ، بما ف

ي بالفعل  مدقق وعل الرغم من انكباب. المواصفات الذي  أخذ التقييمالتدقيق العام للمنظمة، يمكن  علالويبو الخارجر
ي مستقل مدقق يجريه ي االعتبار  خارجر

ز
 . ف

عل سبيل المثال، قد يقوم فريق عامل حكومي دوىلي فلجنة. الالمواصفات من خالل عملية حكومية دولية داخل  إعداد يمكن  (ج
ز الدورات،  فاتالمواصلجنة، بوضع مسودة المن الدول األعضاء المهتمة، برئاسة رئيس  ة ما بي 

قدمخالل في 
ُ
إىل  عل أن ت

ة عليها. ال ي قد تقدم األمانة العامة الدعم و لجنة ثم إىل الجمعية العامة لوضع اللمسات األخي 
ي إعداد  التقتز

ز
ي ف

واللوجست 
ي عمل أي هيئة حكومية دولية يتم إنشاؤها  ها باكستان عل استعدادوتعرب . المواصفات

ز
 . لمواصفاتا إلعداد للمشاركة ف

ي إل  (د
ز
 دورات اللجنة ول أعمالاجدحذف مجموعة من البنود من نظًرا لو لتقييم المخطط له. جراء امن المهم إتاحة الوقت الكاف

اتها  ، لم تتمكن اللجنة من إجراء مناقشات جوهرية بشأن  وقص في  ي
أوصت و . المواصفات إعداد الزمنية منذ العام الماضز

ي دورتها الحادية واللجنة ال
ز
ز ف ي الوثيقة بالجمعيات العامة "ثالثي 

ز
 A/59/13الرجوع، حسب االقتضاء، إىل قرارها الوارد ف

ADD.4  ي الستكمال التقييم.  2019لعام
ز
ي االعتبار عل هذه التوصية أخذ يمكن و " من أجل ضمان الوقت الكاف

ز
النحو  ف

ي ال  ما يخصفي المناسب
 تقييم. ستكمال الاإلطار الزمتز

ا عملية وجدوى  بما أن افتتاح مكاتب (ه
ً
خارجية جديدة مرتبط بالتقييم المخطط له، فسيكون من المفيد أن يفحص التقييم أيض

 إىل معايي  اختيار البلدان المضيفة.  للتوصللجنة الفتح مكاتب جديدة. وهذا من شأنه أن يوجه عمل 

حات محددة حول محتويات   المواصفاتمقبر

ز أمور أخرى، عل األسئلة التالية: هذا األخي   عل أن يجيب التقييم مواصفات إعداد يمكن  .4  ، من بي 

ي  (أ ي تنفيذ برنامج الويبو؟ يجب وضع معيار تجريتر
ز
هل تضيف أنشطة المكاتب الخارجية قيمة قابلة للقياس وكفاءة وفعالية ف

 وموضوعي لقياس هذه العوامل بشكل مناسب. 

ا (ب  تيجية؟ما مدى توافق أنشطة المكاتب الخارجية مع خطة الويبو االسي 

ا من ما هي النسبة المئوية  (ج
ً
ي تقوم بها األمانة أيض

اضيا أو حضوريا أنشطة المكاتب الخارجية الت   ؟افي 



WO/PBC/33/13 
Annex  
7 
 

 من خالل المكاتب الخارجية جزئًيا أو كلًيا من خالل المقر الرئيسي للويبو؟المحققة هل يمكن تحقيق األهداف  (د

نت أثناء الجائحة.  (ه ا لتقرير أداء الويبو لعام و حولت الويبو معظم أنشطتها إىل اإلني 
ً
"تمكنت المنظمة من االنتقال  ،2020وفق

ي غضون أسابيع
ز
ي المائة 90مما سمح لها بالعمل بمعدل إنتاجية بنسبة  ،غي  المسبوق إىل العمل عن بعد بالكامل ف

ز
بعد ثالثة  ف

ي تم 
ونية الت   المكاتبأن تتوىل جزئًيا أو كلًيا دور  الجائحةأثناء  إنشاؤها أسابيع من بداية األزمة. هل يمكن للمنصات اإللكي 

إنجاز األنشطة إما فيما يخص  نسبة التكاليف إىل الفوائد الخارجية الحالية أو المستقبلية؟ سيكون من المفيد إجراء تحليل 
 .  من خالل المكاتب الخارجية أو من خالل مقر الويبو الرئيسي

ة قيام (و  عمليات المكاتب الخارجية؟ بتدقيقشعبة الرقابة المستقلة  ما وتي 

ي أعدتها المكاتب الخارجية مع خطط العمل المتفق عليها وخطط هل تتماسر تقارير  (ز
لمكاتب الخارجية الخاصة بااألنشطة الت 

 المعنية؟

ات المستخدمة لقياس أداء المكاتب الخارجية؟ (ح  ما هي المؤشر

ي يمكن اعتمادها لتعزيز رقابة ومساءلة  (ط
 مكاتب الخارجية؟لاما هي التدابي  الت 

ز مختلف المكاتب الخارجية؟ قد يكون من المفيد  (ي انية بي  ز ي  إدراجما هي معايي  تخصيص المي 
انية  رسم بياتز ز يعرض المي 

 . إنشائها المخصصة للمكاتب الخارجية ونفقاتها منذ 

اتيجية لتوجيه أنشطة  (ك  الخارجية؟ المكاتبهل توجد وثيقة إسي 

ي  لماذا لم تتمكن األمانة من تقديم (ل
حات  وقائم عل الحقائق تقرير تقتز ي حول مقي  ي قدمتها  جديد  إنشاء مكتب خارجر

الدول  الت 
ي المبادئ التوجيهية )الفقرة 

ز
 (؟11 الفقرةو ثانيا 3األعضاء عل النحو المنصوص عليه ف

ي  (م
ي يمكن اتخاذها للسماح لألمانة العامة بتقديم تقرير وتقتز

حات الدول  لوقائم عل الحقائق حو ما هي التدابي  الت  مقي 
 األعضاء؟

 المبادئ التوجيهية؟ الستعراضهل هناك حاجة  (ن

حات  موحد هل سيكون من المفيد وضع نموذج  (س  ؟بشأن المكاتب الخارجيةللدول األعضاء الستخدامه عند تقديم مقي 

ي تقرير  (ع
ز
ي التوصيات الواردة ف

ز
ز للجنة؟ سيكون  المدققما هو التقدم المحرز ف ي المقدم خالل الدورة الحادية والثالثي  الخارجر

ا تتبع ما إذا كانت التقارير السابقة 
ً
ي تقدم أي توصيات تتعلق بالمكاتب الخارجية.  للمدققمن المفيد أيض  الخارجر
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 جيةتقييم مكاتب الويبو الخار  مواصفاتبشأن  المجموعة باءآراء 

ي 
ز
انيةاوتم 2021يوليو  30استجابة لتعميم الويبو الصادر ف ز نامج والمي  ز للجنة الويبو للير تقدم  ،شيا مع قرار الدورة الثانية والثالثي 

 الويبو الخارجية.  لمكاتبالتقييم المستقل  إعداد مواصفاتالمجموعة باء اآلراء التالية كتابيا بشأن 

باإلضافة إىل  ،والمبادئ والمعايي  الرئيسية ،عموًما أن التقييم يجب أن يشمل المبادئ واألهداف العامة التالية اءالمجموعة ب وترى
ي بالمعلومات للدول  وضعبهدف:  الوجيهةالممارسات والمنهجيات 

أداة تقييم موحدة وشفافة لتقديم تقييم مسؤول وفعال وغتز
ي تقديم مزيد من . وتحتفظ األعضاء 

ز
 . اآلراء حول الموضوعالمجموعة ب بالحق ف

 المبادئ واألهداف العامة

-  
ً
 عل دراية بالملكية الفكرية واالبتكار. و  ،الحياد / مع التمتع باالستقالليةو/أو فرد منظمة  تجريهأي أن  ،يجب أن يكون التقييم مستقال

 واضحة من المعايي  والنتائج والتوصيات. مجموعة  باتباعأي  ،التقييم بطريقة شفافة ُيجرىيجب أن  -

ي االعتبار يجب أن تأخذ  عملية اإلعداد  مما ال شك فيه أن -
ز
ي تساعد عل  أن المراد منها هو ف

تقييم شبكة مكاتب الويبو الخارجية الت 
. لذلك هيكلها تحقيق أهداف الويبو داخل  ي وضع أمانة الويبو  توجد  ،التنظيمي

ز
 . المواصفاتأفضل لصياغة ف

ي أال ين -
ي للدول األعضاء و إىل مزيد من تسييس ملف مكاتب الويبو الخارجية.  إعداد المواصفاتؤدي يبغز

ز
ي إتاحة الوقت الكاف

ينبغز
ي مسودة 

ز
انية.  4قبل  ،المواصفاتللنظر ف ز نامج والمي   أشهر عل األقل من المناقشة الرسمية داخل لجنة الير

ي لمنهجية التقييم  -
ات األداء واألهداف  أن تقيمينبغز ز  ردود فعلمع مراعاة  ،الوجيهةاألداء باستخدام جميع مؤشر المستخدمي 

 مراجع وأن يدمج المبادئ الدولية المناسبة بشأن عمليات التقييم والتدقيق. الالتقييم  يتضمنيجب أن و وأصحاب المصلحة؛ 

ورة ،يجب أن يقدم التقييم توصيات - ز كفاءة وفعالية  ،عند الصز ي إطار أو  منفردةالمكاتب الخارجية لتحسي 
ز
المكاتب  من شبكةف

اتيجية واضحة لدعم تطوير الشبكة" وما إذا كان يجب "توسيع الشبكة أو  إرشاد وضعالخارجية من أجل  حسب  تضييقها "إسي 
ورة" عل النحو الذي حدده وأوض به  .  المدققالصز ي  الخارجر

ي أن تكون األمانة مسؤولة عن رصد حالة تن -
 ،لجنةالبالتشاور مع  ،فيذ إجراءات اإلدارة واألطر الزمنية المتعلقة بتوصيات التقييمينبغز

 حسب االقتضاء. 

ا بالمصالح العامة للويبو وليس المصالح الوطنية أو اإلقليمية المحددة -
ً
شد ي أن يكون إطار التقييم متجانًسا ومسي 

وأن ينطبق  ،ينبغز
 عل جميع المكاتب الخارجية.  بعدل

ي أ -
ويجب تقييمها فيما يتعلق بإطار الويبو لإلدارة  ،ن يعكس التقييم حقيقة أن المكاتب الخارجية هي كيانات تابعة للويبو فقطينبغز

 القائمة عل النتائج. 

ي لعام  المدققمن تقرير  31.2إىل  1.2 من يجب مراعاة الفقرات -  . إعدادا المواصفات( عند WO/PBC/31/3) 2020الخارجر

عد  -
ُ
 . للمواصفاتلوضع معايي   وجيها  ا مرجع( A/55/INF/11التوجيهية )المبادئ ت

ال يخضع  ،ومجدي دقيقتقييم مستقل  إجراء تؤدي إىل المواصفاتمن  متينةمجموعة إعداد يجب أن يكون هدفنا الجماعي هو  -
 غي  واقعية.  لمهل زمنية

ات وأهدافهمن المهم الحفاظ عل اتساق عملية التقييم  - ان عير جميع المكاتب الخارجية لضمان الشفافية قدر اإلمك هومؤشر
ي التقييمات النهائية. 

ز
 واإلنصاف ف

ي 
ز المبادئ األساسية التر ي ال يتعي 

ز
 )قائمة غب  شاملة(:  مواصفاتتضمينها ف

فة عل التقييم تكليف - ي أهداف الويبو.  حولنظرة عامة  بتقديم الجهة المشر
ز
ي هذه أنشطة المكاتب الخارجية وكيف تساهم ف

ز
ف

ز إدراجالنظرة العامة  ي تجيب عل يتعي 
"ماذا" )مثل األحداث والدورات التدريبية والتعاون مع  بطريقة قابلة للقياس العناض الت 

وقراطية  وخفض مستويات"كيف" )مثل تشجيع االبتكار ومكافأته  عل( و التعديمكاتب الملكية الفكرية المحلية وتقارير  البي 
يغي وت ا والدعم التشر

ً
 . ما الغرض من ذلك""عل وفي  األدوات والخدمات( وأيض
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ز المكاتب  - ات الموحدة/المتسقة بي   . منفردةمن تقييم أداء المكاتب الخارجية  للتمكنتقديم مجموعة من المؤشر

ي 
ز المعايب  التر ي ال يتعي 

ز
 )قائمة غب  شاملة(:  مواصفاتتضمينها ف

ة  - كات الصغي  كات الناشئة. عدد جهات االتصال وال سيما الشر  والمتوسطة والشر

اماتكمية ونوعية المعلومات المقدمة والمطلوبة من خالل  - ز ي مكتب ال الي   . الخارجر

ي الفقرة  -
ز
 من المبادئ التوجيهية 7تقييم النطاق األساسي لألنشطة الواردة ف

ز المكاتب الخارجية الفردية  -  . وواليتها  واختصاصها تميي 

 . المرتقبةو والنتائج قياس األثر مقابل تحقيق أهداف الويب -

 أصحاب المصلحة ومستخدمي خدمات المكاتب الخارجية.  المقدمة منتقييم ردود الفعل  -

انية - ز ي ذلك مساهمات البلدان المضيفة ،تقييم المي 
ز
نتيجة  المخصصة لعمل المكاتب الخارجية الفردية والنتائج المحققة ،بما ف

يعات المحدثة؛  لذلك ز )مثل التشر ؛  وإذكاءالحد من التقليد؛ و الممارسات المحلية؛ وتحسي  زيادة عدد كيانات إيداع الملكية و الوعي
ة والمتوسطة(.  ،الفكرية كات الصغي   وال سيما الشر

انية.  ،استخدام الموارد والقيمة مقابل المال - ز نامج والمي   ال سيما عند قياس األداء مقابل خطط عمل الير

اتيجية  بشأنلمبادئ التوجيهية االمتثال ل - ي إطار الخطة االسي 
ز
اتيجية ف ي أهداف الويبو االسي 

ز
مكاتب الويبو الخارجية والمساهمة ف

ة   . كلما كان ممكنا ،  2021-2016المتوسطة األجل للفي 

 فعالية ممارسات القيادة واإلدارة باستخدام إطار الويبو لإلدارة القائمة عل النتائج.  -

 ءات وموثوقية المعلومات ألغراض صنع القرار والمساءلة. كفاية ضوابط اإلدارة واألنظمة واإلجرا  -

ي  التشاور لضمان ةممارس -
ز
دمج ف

ُ
ي  مكتبالعمل وأنشطة أن ت ي الزبائن أصحاب المصلحة/ آراء ويبو و للآراء اإلدارة العليا  الخارجر

ز
ف

ي ينشط فيها الالمنطقة الجغرافية 
ي مكتب الت   . الخارجر

 مكاتب الخارجية داخل منطقة التشغيل، وعند االقتضاء، خارج البلد المضيف. للأصحاب المصلحة  استخدام -
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 تقييم مكاتب الويبو الخارجية مواصفاتبشأن  سلوفينيا آراء 

ي تعميم الويبو 
ز
نامج  C. N 4078 رقم باإلشارة إىل الدعوة الموجهة إىل الدول األعضاء، الواردة ف ز للجنة الير وقرار الدورة الثانية والثالثي 

انية ز "، فإننا نقدم بعض اآلراء األولية والعامة حول إعداد 2021تقييم مكاتب الويبو الخارجية لعام  مواصفات"إعداد بشأن  والمي 
 نيابة عن جمهورية سلوفينيا.  المواصفات

أنها يجب أن تكون  ونرى( كما اتفقت عليها جميع الدول األعضاء. A/55/INF/11نود أن نشي  إىل المبادئ التوجيهية المعتمدة )
ي أن يؤخذ تقرير  ،باإلضافة إىل ذلكو . الذي يقوم عليه إعداد المواصفاتاألساس المناسب 

ي لعام  المدققينبغز  2020الخارجر
(WO/PBC/31/3 ي االعتبار عند

ز
احاته بشأن المكاتب الخارجية ف احات المناسبة  مراعاةيجب  . كما إعداد المواصفات( واقي  االقي 

ي قدمتها الدول األعضاء 
 العملية.  بشأن هذهالت 

ي أن تكون أمانة الويبو هي الجهة المسؤولة عن  ونرى
ي  ،المواصفات إعداد أنه ينبغز

ز
ي تقييم مساهمة المكاتب الخارجية ف

ز
ألنها تساعد ف

 .  تحقيق أهداف الويبو ضمن هيكلها التنظيمي

ة وشفافة.  المواصفاتيتم إعداد يجب أن و  ز  بطريقة موضوعية وغي  متحي 

ز أو  ،ولضمان إجراء تقييم مستقل وموضوعي وفعال لمكاتب الويبو الخارجية ي الويبو الخارجيي 
اك مدقق  ز اليفضل إشر مقّيمي 

ز ال . ال خارجيي  ز  مستقلي 
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 تقييم شبكة مكاتب الويبو الخارجيةمواصفات مسودة 

 معلومات أساسية

ز ) ي سلسلة اجتماعاتها التاسعة والخمسي 
ز
ة المعقودة أجلت الجمعية العامة للويبو ف ي الفي 

ز
أكتوبر  9إىل سبتمير  30من ف

ي الطلبات 2019
ز
ي قدمتها الحالية  10ال ( النظر ف

ي الثنائيةدول أعضاء الت 
ز
استضافة مكاتب خارجية جديدة ن أبش 2019-2018 ف

ض أن تحدد و . برمتها  كاتب الويبو الخارجيةللويبو بانتظار نتائج تقييم شبكة م انية كان من المفي  ز نامج والمي  )اللجنة( لجنة الير
ز  مواصفات ي عام المعقودة هذا التقييم من خالل دورتها الحادية والثالثي 

ز
 1. 2020ف

ي فرضو 
ة 19-جائحة كوفيدها تنظًرا للقيود الت  ة من ، لم تتمكن الدورة الحادية والثالثون للجنة )المنتشر ي الفي 

ز
 7المعقودة ف

ووافقت . 2019الجمعية العامة للويبو لعام  تنص عل ذلك ا كمها  والبت فيالتقييم  مواصفات( من مناقشة 2020سبتمير  11إىل 
ي ا كل فيما يعنيه  الويبو،جمعيات 

ز
ز عل التوصيات دورتها ، ف ي تطلب من  2الحادية والستي 

لثانية لجنة أن تتخذ قراًرا خالل دورتها االالت 
ز  ي عام  المعقودة والثالثي 

ز
ي ، 2021ف  مع مراعاة كل الوثائق الوجيهة ومنها، عل سبيل الذكر ال الحص، تقرير المدقق الخارجر

(WO/PBC/31/3)  ي الوثيقة و
ز
ي  A/59/13 ADD.4الرجوع، حسب االقتضاء، إىل قرارها الوارد ف

ز
من أجل ضمان الوقت الكاف

 3. الستكمال التقييم

ي الطلبات 
ز
ي  10ال ومن المقرر النظر ف

ز
 . 2023-2022 الثنائيةالحالية ف

 مقدمة: مكاتب الويبو الخارجية

كاء.   وهي تمثلتعمل مكاتب الويبو الخارجية عل تقريب خدمات الويبو وتعاونها من الدول األعضاء وأصحاب المصلحة والشر
ي الميدان 

ز
ي وتقوم بتشي    ع الخدماألذرع الموسعة للمنظمة ف

وتتعاون بشكل وثيق مع المقر الرئيسي للويبو  ،الويبو  ا يمكن أن تقدمه ات الت 
خدمات دعم فعالة من حيث التكلفة  تقدم وهي  4عل أرض الواقع.  الناشئةباالحتياجات واألولويات وخدماته وأدواته ته وتربط مساعد

اءات   . الكفاءات وتكويناإلدارة الجماعية؛ والتنمية و  ؛تحكيم والوساطةالو مدريد والهاي؛ و فيما يتعلق بأنظمة معاهدة التعاون بشأن الير

ي عل لويبو حاليا وتتوفر ا
ز
 التالية:  األماكنمكاتب خارجية ف

 الجزائر )الجزائر( -

و  - ازيل()ريو دي جاني   الير

ز يجب - () ي  ز  الصي 

 اليابان() طوكيو  -

يا( -  أبوجا )نيجي 

- )  موسكو )االتحاد الروسي

 سنغافورة(. ) سنغافورة -

عد  و 
ُ
 ،والمتعلق بالمساءلة ال يتجزأ من إطار الويبو لإلدارة القائمة عل النتائج وأساسها التنظيمي  ا كل المكاتب الخارجية جزءت

اتيجية.  ،وسياسة إدارة المخاطر  ي مكتب البمجرد إنشاء و وخطط النمو االسي  يتم رصد وتقييم أدائه وأنشطته بناًء عل  ،وتشغيله الخارجر
ات األداء عل ومتوازنة و معايي  واقعية   . المنشودة واألهدافالمحددة مؤشر

ة و  اتيجية متوسطة األجل للفي   مكاتبها عل أن المنظمة ستواصل تعزيز شبكة  20215-2016تنص خطة الويبو االسي 
نامج. و  وتوعيتها الخارجية لتسخي  إمكاناتها لتوسيع نطاق اتصاالت الويبو  ي التكلفة وتنفيذ الير

ز
قد وتحقيق فوائد من حيث الكفاءة ف

ة عززت  اتيجية متوسطة األجل للفي  ي وقت الحق 20266-2022الخطة االسي 
ز
الوعي  إلذكاءالدور الذي تلعبه المكاتب الخارجية  ف

ي استخدام الملكية الف
ز
كرية كأداة للنمو والتنمية عل المستوى بالملكية الفكرية وتقديم المنتجات والخدمات والدعم والمساعدة ف

ي 
.  ،وحيثما كان ذلك مناسبا  ،الوطتز  عل المستوى اإلقليمي

                                                 
 4ADD. 59/13/Aالوثيقة  1
 /61/9Aالوثيقة   2
 /31/13WO/PBCالوثيقة   3
4 WO/PBC/32/4 
 . https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/a_56/a_56_10.pdf. متاحة عل  /10A/56الوثيقة   5
 /32/3WO/PBCالوثيقة   6
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 غرضال

ي للويبو  من العملية لغرضا بالتشاور مع البلد المضيف والمكاتب الخارجية الفردية  ،هو إجراء تقييم ألنشطة المكتب الخارجر
ي  أثرها العملية بشأن طوال 

ز
انية. وكفاءتها وفعاليتها ف ز نامج والمي   تنفيذ الير

ز عملياتها وتقديم الخدمات وتحديد أفضل من ا المرتقبة النتيجة وتتمثل ي مساعدة المكاتب الخارجية عل تحسي 
ز
لتقييم ف

ي تتبالممارسات العملية 
 . برمتها  لمكاتب الخارجيةاشبكة  قدر اإلمكان داخللمكاتب الخارجية الفردية العتمادها ها اعالت 

 األهداف

:  تتمثل األهداف  فيما يلي

ي تقييم إنجازات مكتب الويبو   ي أن الخارجر
ات  إىلالتقييم  يستند وفعاليته وكفاءته. وينبغز عل النحو  المكاتب الخارجيةمؤشر

ي برنامج
ز
ز ف انيتها  لويبو ا المبي  ز ي البلدان  ،مع إيالء االعتبار الواجب لطول عمل المكاتب الخارجية ،ومي 

ز
ومستويات التنمية المختلفة ف

ي تقدمها. 
 المضيفة لكل منها وأنواع الخدمات الت 

ي المبادئ التوجيهية  المكاتب الخارجيةتقييم ما إذا كان عمل شبكة 
ز
مكاتب الويبو  بشأنيطبق األولويات المنصوص عليها ف

ة  ،الخارجية اتيجية المتوسطة األجل للفي  اتيجية.  2021-2016وخطة الويبو االسي  ي تحقيق األهداف االسي 
ز
 والمساهمة ف

ا نظرة عامة عل الظروف الفريدة والسياق المحلي الذي يؤثر عل أولويات  وقد توفر 
ً
النتائج اإلجمالية للدول األعضاء أيض

 . المكاتب الخارجيةنظرة عل آفاق تطوير شبكة  إىل باإلضافة ،المكاتب الخارجية داخلالتنفيذ 

 النطاق

ي كز التقييم عل أنشطة مكتب سي   ي الثنائية  الويبو الخارجر
ز
 حالةمع مراعاة  ،2020/21الثنائية و  2018/19المنفذة ف

ي  خارجيةالمكاتب ال
ة 19-كوفيدجائحة   خلفتهتم افتتاحها مؤخًرا والتأثي  الذي  الت  عل جميع المكاتب الخارجية والبلدان  المنتشر

ي  ،بشكل أكير شموال  المكاتب الخارجية وأثر من أجل فهم نتائج و المضيفة لها. 
ز
ي مكتب الأنشطة  استعراضقد ينظر التقييم ف  الخارجر

ة أطول  سنوات )إن أمكن(.  5أي  ،عل مدى في 

 الرئيسية األسئلة

 التالية:  التطرق لألسئلة الرئيسيةسيسغ التقييم إىل  ،عند تقييم الفعالية واألثر والكفاءة

 الفعالية والتأثي  

ة قيد االستعراض؟ما هي  ي تم تحقيقها و/أو ما هو التقدم المحرز خالل الفي 
 النتائج الت 

  ي مكتب الإىل أي مدى تعكس أنشطة  المبادئ األساسية:  الخارجر

 ؛إضافة قيمة لما تقوم به المنظمة 

  العمل بفعالية وكفاءة؛ 

  ي االزدواجية؛
ز
ي تنفيذ الوالية بطريقة تكميلية وبتالف

ز
 اإلسهام ف

  ي إطار نتائج المنظمة؛
ز
 العمل كوحدات عمل مدمجة بشكل تام ف

 العمل عل أساس مستدام . 

  ي  مكنكيف ي كل بغرض  توعيتها توسيع نطاق من لويبو ا المكتب الخارجر
ز
ز حياة الجميع ف ح إمكانات الملكية الفكرية لتحسي  شر

 مكان؟

ي كيف ساعد  - ز والمجموعات  المكتب الخارجر ي أصحاب المصلحة والمستخدمي 
ز
 إىل خدمات الويبو؟ النفاذ المستهدفة ف
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ي يمكن  -
ي  اتخاذها ما هي التدابي  الت 

 المكاتب الخارجية؟ تضعها لتعزيز تقارير األنشطة والخطط الت 

ي هل عمليات  -  والمقر الرئيسي فعالة؟ها وتدفق المعلومات بين المكتب الخارجر

ز وما هي درجة الرضا عن تعمل مع كيف و  عل أرض الواقعالمكاتب الخارجية  تشتغلكيف  - /اإلقليميي  ز أصحاب المصلحة الوطنيي 
 الخدمات المقدمة؟

ي تطوير النظم اإليكولوجية للملكية الفكرية؟ -
ز
 كيف ساعدت المكاتب الخارجية الدول األعضاء ف

ز والمجموعات المستهد -  فة؟إىل أي مدى تتوافق األنشطة والمخرجات مع احتياجات ومطالب أصحاب المصلحة والمستخدمي 

ستخدمهل  -
ُ
ي يمكن إدخالها دون إعاقة تحقيق  ت

الموارد بأكير الطرق فعالية من حيث التكلفة؟ ما هي تدابي  كفاءة التكلفة الت 
 النتائج؟

ية والمالية المخصصة كافية لتحقيق النتائج  -  ؟المرتقبةهل الموارد البشر

ي سهلت أو أعاقت تحقيق النتائج؟ -
 ما هي العوامل الرئيسية الت 

ي من كل بلد مضيف؟ما ن -  وع الدعم الذي يمكن أن يتلقاه كل مكتب خارجر

امج  وعاتإدارة الير  والمشر

ز هل تنفيذ األنشطة مدعوم بإطار  - كل من الويبو وعل المستوى   مستوى قائم عل النتائج وموجه نحو االحتياجات عل متي 
؟ /اإلقليمي ي

 الوطتز

-  
ُ
وعات هل ت الممارسات الجيدة )التخطيط والتصميم والرصد والتقييم( وهل  باستخدامضمن إطار الخطط السنوية نفذ المشر

ز أطر النتائج وأهداف المنظمة ونتائجها المرتقبة؟ وع صلة مناسبة بي   أقيمت لكل مشر

/اإلقليمي هل تطبق آليات مناسبة للرصد والتقييم عل مستوى المنظمة والمستوى  - ي
: ألضمان ما  الوطتز ( جمع المعلومات عن يلي

تقييم  تيسي  و لتصميم األنشطة المقبلة؟  د(  الدروساستخالص و ( ؛ ج( وإتاحة المعلومات عن التقدم المحرز المحققة؛ بلنتائج ا
 ؟وقع المساعدة التقنية

 تنسيقال

ي هل يعتمد أداء  - ؟ هل هناك أيبا فعالية القيامعل  المكتب الخارجر ي يديرها المقر الرئيسي
 عقبات؟ لعمليات اإلدارية الرئيسية الت 

ي كيف يتم تنسيق عمل  - ي ذلك البلدان المضيفة المكتب الخارجر
ز
وهل تعمل آليات التنسيق  ،داخل األمانة ومع الدول األعضاء بما ف

انية؟ إذا لم يكن األمر كذلك الكفءالحالية عل تسهيل التنفيذ  ز نامج والمي  ا إلطار نتائج الير
ً
فما هي اإلجراءات أو  ،والفعال وفق

ز األداء؟ ي وضعها لتحسي 
ي ينبغز

 اآلليات الت 

 المنهجية

ف المستقبلالتقييم نهًجا  سيعتمد  ،لذلك ي ويستشر
تضمن مشاركة نشطة من ييجب أن و عل حٍد سواء.  ينظر إىل الماضز

تتضمن عملية يجب أن و لتقييم. امن ية من المكاتب الخارجية الرد عل جميع األسئلة الرئيس وُيطلبنفسها.  المكاتب الخارجيةقبل 
 تحليل هذه الردود.  االستعراض

ي  استعراضيجب استكمال هذا التحليل بتقييم يتم إجراؤه من خالل و   الوجيهة. وسيشمل ذلك الوثائق الوجيهةللوثائق  مكتتر
انية.   ز نامج والمي  ي اال سُيدرج كما المتعلقة بعمل المكاتب الخارجية والجمعيات ولجنة الير

ز
ي ف ي  المدققتقرير  ستعراض المكتتر  ،الخارجر

وعو و   وتقارير مرحلية دورية.  ،ثائق إضافية مثل وثائق المشر
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ي  وسُيستكمل االستعراض ي عمل  بإجراء المكتتر
ز
امج المشاركة ف ي مكتب المقابالت داخلية مع جميع الير  . الخارجر

لتمس
ُ
ي انطباعات المستفيدين من  وقد ت ي  أنشطة مكتب الويبو الخارجر

دراسة  من خالل إجراء اإلقليمي / عل المستوى الوطتز
المكاتب الدراسة االستقصائية بزيارات ميدانية إىل من تستكمل المعلومات المتحصل عليها  وقد استقصائية قائمة عل االستبيانات. 

.  ُيستحسن استخدام. ومع ذلك، الخارجية ي
اضز  االتصال االفي 

ا لمعايي   االستعراضيجب إجراء و 
ً
ي باالتقييم الخاصة بفريق األمم المتحدة  وفق

منظومة األمم المتحدة  داخللتقييم المعتز
 منظومة األمم المتحدة. داخل التقييم  بشأن إجراء الخاصة به ومدونة قواعد السلوك

 وتنفيذه وإدارته للتقييمالتخطيط 

ف   عل إدارة التقييم. شعبة الرقابة الداخلية ستشر

ز أو  و مدققيقوم مكاتب الويبو الخارجية عل أن  بشأن]تعليقات سنغافورة: تنص المبادئ التوجيهية   المقيمونالويبو الخارجيي 
ز وروسيا: تنص المبادئ التوجيهية المذكورة عل أن  الخارجيون المستقلون بدعم ز عل التقييم.[ ]تعليقات الصي  في  التقييم قد المشر

ي  يلتمسون
ز أو دعم مدقق  ز الالويبو الخارجيي  ز المقيمي  . الخارجيي  ز ي عبارة "و مستقلي 

ي أو شعبة الرقابة ال المدقق " أنقدتعتز خارجر
ي إجراء التقييم بشكل عادل ومنصف.  ،التقييم أو دعمه أو إدارته.[ ]تعليقات اليابان: من حيث المبدأ يمكنهما إجراء  الداخلية

قد و ينبغز
ّيمةسبمنا تكون شعبة الرقابة الداخلية

 
يمكن أن تحظز شعبة  ،إذا لزم األمر و منظمة الويبو. ب عل اعتبار أنها عل إلمام جيد  ة كجهة مق

]. ز ي الويبو الخارجيي 
 الرقابة الداخلية بدعم مدقق 

 فريق التقييم

ي أن يكون للفريق ما يلزم من المهارات والدراية إلنجاز 
ز بالمصداقية واالستقالليةي استعراضينبغز شعبة سيكون مدير و . تمي 

ا  الرقابة الداخلية
ً
 . للمواصفاتهو قائد الفريق المسؤول عن إجراء التقييم وتسليم المخرجات وفق

ي إطار و 
ز
امج العاملون ف وعاتيجب أن يكون اختصاصيو الير ز لالجتماع )بشكل  المشر ي يشملها التقييم متاحي 

المختلفة الت 
( مع فريق التقييم.  ورة. يجب و مباشر أو غي  مباشر  عليهم تقديم معلومات إضافية عند الصز

ي  المرتقبةالمخرجات 
ؤكد الحقا) واإلطار الزمتز

ُ
 (ي

ة من أكتوبر  المرتقبمن  تقرير بالنتائج ال  منمسودة أوىل وسيسلم فريق االستعراض. 2022إىل أبريل  2021إجراء التقييم خالل الفي 
اير  ا تقديمًيا ووثيقة  2022والتوصيات األولية للدول األعضاء بحلول فير

ً
عمم)سيشمل ذلك عرض

ُ
(.  ست ي

وتز يد اإللكي  ستقدم و عير الير
ي مارس 

عمم)عرض تقديمي ووثيقة  2022شعبة الرقابة الداخلية نتائجها األولية واستنتاجاتها وتوصياتها إىل الدول األعضاء فز
ُ
 عير  ست

 .) ي
وتز يد اإللكي  ي  2022إىل األمانة بحلول نهاية يونيو  ختاميا تقريًرا  االستعراضسيقدم فريق و الير

ويقدم تقريًرا إىل الدول األعضاء فز
ي 
ز للجنة ويقدم فز  لجمعية العامة. ل___ دورة الالدورة الرابعة والثالثي 
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 : بديل

ة من نوفمير  المرتقبمن 
:  2022 يوليو إىل 2021إجراء التقييم خالل الفي  ح[ التاىلي

ي ]المقي 
 بناًء عل الجدول الزمتز

/أكتوبر  ز للجنة واالتفاق عليها.  أوىلمسودة  إصدار  : 2021سبتمير ي الدورة الثالثة والثالثي 
 ومناقشتها فز

ي االعتبار أن التقييم مع  إجراء : 2022حت  يونيو  2021نوفمير 
ي الويبو.  شهريشهري ديسمير ويناير هما األخذ فز

 العطلة فز

فريق التقييم بإتاحة تقرير مؤقت يتضمن النتائج والتوصيات األولية للدول األعضاء.  قيام : 2022يوليو 
ا تقديمًيا ووثيقة 

ً
عمموسيشمل ذلك عرض

ُ
.  ت ي

وتز يد اإللكي   عير الير

 فريق التقييم التقرير المؤقت إىل الدول األعضاء.  تقديم : 2022أغسطس 

ّيمةالجهة  تقديم : 2022سبتمير 
 
عرض علإىل األمانة  ختاميا تقريًرا  المق ي الدورة ] يُ

الرابعة الدول األعضاء فز
ز  ي الدورة ]والثالثي 

ين[ للجنة ويقدم فز  [ للجمعية العامة. العشر

ا 
ً
ي اعتمدتها  قراراتاللقائمة ]تعليقات اليابان: وفق

ي دورتها  الت 
ز )اللجنة فز توفر (، من المقرر أن WO/PBC/32/7الثانية والثالثي 

انية لمزيد من المناقشة  ا تحديث األمانة ز نامج والمي  ز للجنة الير عن وضع وتقدم مساهمات الدول األعضاء خالل الدورة الثالثة والثالثي 
.[ المواصفاتلجنة االتفاق عل القد يكون من الصعب عل و . والبحث ز ي الدورة الثالثة والثالثي 

 فز

انية ز  المب 

انية  سُيجرى ز  . شعبة الرقابة الداخليةالتقييم بتمويل مخصص ضمن مب 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[
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