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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي24 :سبمترب1023

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة الثانية عشرة

جنيف ،من 21اإىل  12نومفرب1023
موجز تقرير تقييمي عن مشروع بشأن تعزيز إطار الويبو لإلدارة القائمة على النتائج ( )RBMبغية
دعم عملية الرصد والتقييم لألنشطة اإلمنائية

من اإعداد الس يد غلني أأونيل ،خبري استشاري ومؤسس رشكة  Owl REيف جمال التقيمي  ،جنيف
 .2يتضمن مرفق هذه الوثيقة ملخصا "لتقرير تقيميي خاريج مس تقل بشأأن مرشوع تعزيز اإطار الويبو ل إلدارة القامئة عىل
النتاجئ ( )RBMبغية دمع معلية الرصد والتقيمي ل ألنشطة الإمنائية" ،أأعده الس يد غلني أأونيل ،خبري استشاري ومؤسس
رشكة  Owl REيف جمال التقيمي  ،جنيف.

 .1اإن اللجنة املعنية ابلت منية وامللكية
الفكرية مدعوة اإىل الإحاطة علام مبضمون مرفق
هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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موجز تنفيذي
 .2هذا التقرير هو عبارة عن تقيمي مس تقل ملرشوع جدول أأعامل التمنية املتعلق بتوصيات الويبو بشأأن جدول أأعامل
التمنية  33و 31و :12تعزيز اإطار الويبو ل إلدارة القامئة عىل النتاجئ ( )RBMبغية دمع معلية الرصد والتقيمي ل ألنشطة
الإمنائية ( .)DA_33_38_41_01وقد اعمتد املرشوع خلل ادلورة الرابعة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية
يف نومفرب  .1002وبد أأ تنفيذ املرشوع يف يناير  1020ومت الانهتاء منه يف أأبريل  .1023وقد تضمن املرشوع عنرصين
مرتبطني ببعضهام البعض وهام :حتسني اإطار الويبو ل إلدارة القامئة عىل النتاجئ وجمال تركزيه الإمنايئ وتعزيزهام وإاجراء اس تعراض
خاريج ألنشطة املساعدات التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية.
 .1واكن الهدف من التقيمي هو تقيمي أأداء املرشوع مبا يف ذكل تصممي املرشوع ،وإاداراته وتسس يقه واسساقه وتنفيذه
والنتاجئ احملرزة .كام يريم التقيمي اإىل تقدمي معلومات للتقيمي قامئة عىل ا ألدةل دلمع معلية اختاذ القرار دلى اللجنة .وقد اس تخدم
التقيمي مجموعة من املناجه مبا يف ذكل اس تعراض اإحدى الواثئق ومقابلت مع  22من موظفي أأمانة الويبو.

النتاجئ ا ألساس ية
أألف .تصممي املرشوع وإادارته
 .3النتيجتان 2و :1لقد أأجري تقيمي وثيقة املرشوع ابعتبارها اكفية لإطلق عنرصي املرشوع .وقد قدمت هذه الوثيقة
ا ألولية وصف ًا ل ألهداف وخطوات التنفيذ .لكن ،التقيمي أأشار اإىل بعض التحدايت اليت متس بعض املشاريع ا ألخرى وقدم
وصف ًا لاكفة ا ألنشطة اليت يتعني الاضطلع هبا ،مثل نطاق تكل ا ألنشطة وطبيعهتا والكيفية اليت سس تمكل من خللها
اإجراءات أأخرى مقررة .وقد اكنت أأدوات اإعداد التقارير ملمئة ومفيدة يف تقدمي املعلومات بشأأن التقدم العام للمرشوع.
.1

النتيجة  :3فامي خيص الك العنرصين ،أأجري تقيمي للتعاون ابعتباره اكفي ًا لإاتحة اإجراء تنفيذ فعال وكفء للمرشوع.

 .5النتيجتان  1و :5لقد أأخذت يف الاعتبار معظم اخملاطر اليت ورد وصفها يف واثئق املرشوع دلى تنفيذ املرشوع
واختذ اللزم لتقليص أاثرها احملمتةل .كام أأخذت يف الاعتبار ،حسب الاقتضاء ،التوهجات والتكنولوجيات وغريها من القوى
اخلارجية الناش ئة.
ابء .الفعالية
 .6النتيجتان  6و :7اإن اإطار الويبو ل إلدارة القامئة عىل النتاجئ هو أأساس ًا النظام الرئييس للتخطيط والرصد يف الويبو.
ومنذ اإطلق املرشوع يف عام  1020والتقيمي يلحظ تعزيز الإطار بشلك كبري عىل النحو التايل :جرى توحيد النتاجئ املتوقعة
مبارشة يف اإطار ا ألهداف الاسرتاتيجية التسعة وجرى توحيدها ليصبح عددها  60يف الفرتة  23/1021بعد أأن اكن 210
يف الفرتة 1022/1020؛ وطر أأت حتسينات عىل مؤرشات ا ألداء ،و أأسس املقارنة وا ألهداف مبا يف ذكل فامي خيص ا ألنشطة
الإمنائية؛ ولوحظ زايدة يف مس توى امللكية دلى موظفي الويبو؛ وجرى تكييف عرض املزيانية ليتحول من الرتكزي عىل
املزيانية اإىل الاستناد اإىل النتاجئ.
 .7النتيجتان  1و :2من املمكن تلخيص التحسينات اليت طر أأت عىل جمال الرتكزي الإمنايئ لإطار الويبو ل إلدارة القامئة
عىل النتاجئ عىل النحو التايل :التحرك حنو اإدماج التمنية يف أأنشطة الويبو؛ وإاجياد روابط بني مشاريع جدول أأعامل التمنية
والنتاجئ املتوقعة؛ وتضمني اإطار الويبو ل إلدارة القامئة عىل النتاجئ حصة التمنية من املزيانية اخملصصة للك نتيجة متوقعة والعلقة
بني ا ألنشطة ومشاريع جدول أأعامل التمنية الوارد رشهحا يف الربانمج واملزيانية .وقد جاء هذا املرشوع اس تكام ًل ملبادرة برانمج
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التقومي الاسرتاتيجي للويبو لتعزيز هنج اإطار الويبو ل إلدارة القامئة عىل النتاجئ .وعليه ،مفن املمكن اعتبار النجاحات الوارد
ذكرها قاسامً مشرتاكً بني هذا املرشوع ومبادرة برانمج التقومي الاسرتاتيجي.
 .1النتيجة  :20لقد أأعد هذا املرشوع ل إلسهام يف حتسني تقارير أأداء الربانمج وجمال تركزيها الإمنايئ .وقد طر أأ حتسن
عىل تقارير أأداء الربانمج ل س امي عن طريق تنقيح أأجزاء لك برانمج بشأأن تنفيذ جدول أأعامل التمنية والتغيريات اليت طر أأت
عىل املؤرشات و أأسس املقارنة وا ألهداف .ومن ا ألهداف ا ألخرى اليت سعى املرشوع لتحقيقها اإنشاء أأطر عىل املس توى
القطري لرصد اإسهام الويبو يف تطوير امللكية الفكرية فامي يتعلق مبجموعة بياانت ا ألداء ،كجزء من تقارير أأداء الربانمج .وقد
أأحرز تقدم يف تعريف مهنجية الإطار القطري وإادراج ذكل يف منوذج اخلطة القطرية للويبو .لكن ،مل جير الاضطلع
مبرشوعات رائدة ألن اخلطط القطرية مل تنفذ بعد ابلاكمل.
 .2النتيجة  :22ابلإضافة اإىل تقدم املرشوع الوارد وصفه ،اتضح وجود العديد من التحدايت أأمام اإطار الويبو ل إلدارة
القامئة عىل النتاجئ ويه اب ألخص :أأن ثقافة الرصد والتقيمي ما تزال يف طور الصياغة داخل الويبو؛ و أأن التحرك حنو قياس
النتاجئ يعين رضورة أأن ترصد برامج الويبو املؤرشات اليت تعمتد يف أأغلب ا ألحيان عىل التعاون من جانب املس تفيدين مهنا
أأو غريمه من أأحصاب املصلحة اخلارجيني؛ و أأن اإطار الويبو ل إلدارة القامئة عىل النتاجئ قد اس تخدم أكداة لإعداد التقارير أأكرث
مما اس تخدم أكداة ل إلدارة رمغ أأن ذكل بصدد التغيري عىل حنو اإجيايب؛ و أأن حلقات العمل التدريبية اليت أأجريت يف عام 1020
قد حظيت بتقدير موظفي الويبو مما يس تدعي الن اإجراء املزيد من التدريب وتقدمي املزيد من الإرشاد للموظفني ،ل س امي
من يضطلعون مبسؤوليات جديدة.
 .20النتاجئ  :21-21لقد انبثقت عن هذا املرشوع مبادرة لإجراء تقيمي مهنجي لاكفة مشاريع جدول أأعامل التمنية .ويف هناية
عام  ،1021قدمت تقارير تقيمية مس تقةل لثىن عرش مرشوع ًا من املشاريع املنجزة جلدول أأعامل التمنية يك تنظر فهيا اللجنة
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .ووضعت اإجراءات للضطلع بتكل التقياميت .و أأكدت تكل التقياميت عىل تقدمي تقيمي
خاريج بشأأن فعالية مشاريع جدول أأعامل التمنية .وقد أأفضت تكل التقياميت اإىل اإجراء دراسة للتقدم اذلي أأحرزته املشاريع
بشأأن أأهدافها يف دورات اللجنة .وعليه ،فقد مسحت تكل املناقشات لدلول ا ألعضاء ابختاذ قرارات بشأأن مشاريع جدول
أأعامل التمنية ،فامي يتعلق مث ًل ابس مترارها واس تكاملها وإادماهجا يف أأنشطة الويبو القامئة ،أأو حثت عىل تقدمي طلبات للحصول
عىل مزيد من املعلومات أأو التقياميت .وسسري التقياميت املس تقةل من خلل معلية ضامن اجلودة لكن ل جيري علن ًا الوقوف عىل
مسار معلية متابعة التقياميت .ونظر ًا ألن من املتوقع الانهتاء من  21تقياميً حبلول هناية عام  ،1023فقد يكون من املفيد
الاضطلع بتقيمي لتكل التقياميت هبدف الاس تفادة أأكرث من اسساع نطاق التقيمي للرجوع اإليه يف املس تقبل.
 .22النتاجئ  :27-25لقد تضمن عنرص الاس تعراض يف املرشوع اإجراء اس تعراض خاريج للمساعدات التقنية اليت تقدهما
الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية .وقد وضعت اإجراءات للضطلع ابلس تعراض اخلاريج .وسمل الاس تعراض
اخلاريج اإىل ادلورة الثامنة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف شهر نومفرب  .1022و أأنشئ فريق عامل خمصص مكون
من ادلول ا ألعضاء للنظر يف التقرير .وقدم رد اإدارة الويبو عىل الاس تعراض التنفيذي يف ادلورة التاسعة واس مترت
املناقشات بشأأن التقرير يف ادلورتني العارشة واحلادية عرشة للجنة .وقد وجد هذا التقيمي أأن معلية اإجراء الاس تعراض
اخلاريج مناس بة ،نظر ًا ألن العملية شفافة و أأهنا أأدت اإىل التعاقد مع خبريين خارجيني معرتف هبام ومتخصصني يف امللكية
الفكرية والتمنية وهو ما أأدى اإىل اإصدار تقرير شامل يك تنظر فيه اللجنة .وخيرج عن نطاق هذا التقيمي النظر يف نتاجئ
وتوصيات الاس تعراض اخلاريج .لكن أأشري اإىل وجود جدال واسع بشأأن التوصيات الرئيس ية البالغ عددها  12توصية
والتدابري البالغ عددها  326تدبري ًا فامي يتعلق بأأولوية تكل التوصيات والتدابري وتكرارها و أأمهيهتا.
 .21النتاجئ  :10-21مجع املرشوع بني تعديل أأنشطة الرصد والتقيمي واس تحداث أأو دمع مبادرات جديدة للرصد والتقيمي.
وإاجام ًل ،وجد التقرير أأن تكل التعديلت واملبادرات قد أأدت اإىل حتسني وتعزيز قدرة الويبو عىل الرصد والتقيمي ،هذا فض ًل
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عن املبادرات ا ألخرى ل س امي برانمج التقومي الاسرتاتيجي وتعزيز شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية .وعليه فقد أأدى
ذكل اإىل حتسني جودة املعلومات .وادلول ا ألعضاء يه ا ألقدر من غريها عىل تقدير اإىل أأي مدى أأدت هذه املعلومات عالية
اجلودة اإىل اإجراء حتسينات يف تسس يقها وصنع القرار دلهيا.
جمي .الاس تدامة
 .23النتيجة  :12تزيد احامتلت اس تدامة النتاجئ لإطار الويبو ل إلدارة القامئة عىل النتاجئ .فقد أأدرجت ابلفعل التحسينات
اليت طر أأت عىل الإطار يف العملية املتعلقة ابدلورات املقبةل للمزيانية والربانمج ،رشط أأن تواصل اإدارة الربانمج وقسم
ا ألداء ،تقدمي ادلمع الرضوري ملدراء وموظفي برانمج الويبو املعنيني .وتعد جدية اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف
مراعاة الاس تعراض اخلاريج مؤرش ًا عىل فائدته.
دال .تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية
 .21النتيجة  :11لقد تبني لهذا التقيمي أأن املرشوع قد حقق النتاجئ املرجوة من توصيات جدول أأعامل التمنية  33و 31و.12

الاس تستاجات والتوصيات
 .25الاس تستاج ( 2املرجع :النتيجتان  2و .)1لقد مصم املرشوع بوضوح حيث اإنه تضمن عنرصين ممتزيين وإان اكان
مرتابطني .لكن غاب الوضوح بشأأن اإقامة روابط بأأدوات أأو أأنشطة الرصد والتقيمي ا ألخرى الواردة يف واثئق املرشوع.
 .26الاس تستاج ( 1املرجع :النتاجئ  :)22-6تبني للتقيمي فامي يتعلق ابإطار الويبو ل إلدارة القامئة عىل النتاجئ ،أأن تقدم ًا كبري ًا قد
أأحرز لتعزيز الإطار وجمال تركزيه الإمنايئ من خلل هذا املرشوع .ويلحظ هذا التقيمي التحدايت الرئيس ية اليت تعيق القدرة
عىل رفع عدد برامج الويبو ملواصةل تعميق مؤرشاهتا واس تخداهما للرصد ابلإضافة اإىل اإعداد التقارير .وفامي يتعلق ابلتحرك حنو
قياس النتاجئ ،سوف تعمتد الربامج بشلك مزتايد عىل أأحصاب املصلحة اخلارجيني ،ل س امي املاكتب الوطنية للملكية الفكرية،
دلمعها يف مجع بياانت الرصد .وا ألفضل أأن يشلك ذكل جزء ًا من مجع بياانت ا ألطر الوطنية ل إلدارة القامئة عىل النتاجئ
املرتبطة ابلسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية.
 .27الاس تستاج ( 3املرجع :النتيجة  .)20مل يمتكن املرشوع من اس تكامل اكفة جوانب أأطر تقيمي التمنية عىل املس توى
القطري ،نظر ًا لعامتدها عىل تنفيذ اخلطط القطرية .لكنه يرى أأن ا ألنسب هو امليض قدم ًا هبذا اجلانب كجزء من اخلطط
القطرية وليس بشلك منفصل عهنا.
 .21الاس تستاج ( 1املرجع :النتاجئ  .)21-21لقد أأسهم الاضطلع بتقياميت مس تقةل ملشاريع جدول أأعامل التمنية يف تعزيز
قدرة الويبو عىل تقيمي أاثر أأنشطهتا ذات املنحى التمنوي .وسيتضح أأيض ًا التأأثري طويل ا ألمد ل ألنشطة الإمنائية عن طريق
النظر يف كيفية متابعة توصيات التقياميت وتنفيذها ( أأو ل).
 .22الاس تستاج ( 5املرجع :النتاجئ  .)27-25لقد اكن اس تكامل الاس تعراض اخلاريج جزء ًا رئيس ي ًا من هذا املرشوع
واس تجابة مبارشة للهدف  12من جدول أأعامل التمنية .وسوف يعمتد أأيض ًا جناح هذا العنرص عىل قدرة ادلول ا ألعضاء
والويبو عىل اإجياد توافق يف الراء بشأأن العدد الهائل للتوصيات والتدابري الصادرة عن التقرير .وابلنظر اإىل ما مىض ،قد
يكون من امللمئ تزويد اخلرباء اخلارجيني بتوجهيات بشأأن هيلك التوصيات وتصنيفها لتيسري مثل هذه العملية.
 .10الاس تستاج ( 6املرجع النتيجة  :)12تتوقف اس تدامة اإطار الويبو ل إلدارة القامئة عىل النتاجئ عىل اس مترار خدمات
ادلمع اليت تقدهما اإدارة الربانمج وقسم ا ألداء وتعمتد عىل املزيانية واملوارد اللزمة املتاحة لإدماج هذا العنرص يف ا ألنشطة
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العادية لهذا القسم .كام يتوقف اس مترار جناح اإطار الويبو ل إلدارة القامئة عىل النتاجئ عىل دمع الإدارة العليا يف الويبو
وادلول ا ألعضاء.
 .12الاس تستاج ( 7املرجع :النتيجة  :)12نظر ًا ألن السشاط الرئييس لعنرص الاس تعراض يمتثل يف النظر يف توصياته
ومتابعهتا لحق ًا ،فاإن اس تدامة تكل املبادرة تعمتد بشلك كبري عىل ادلول ا ألعضاء (كام ورد أأعله) .ولن يكون ممكن ًا حتديد
اإىل أأي مدى أأثر الاس تعراض عىل تقدمي املزيد من املساعدات التقنية الفعاةل اإل يف اإطار التعاون ألغراض التمنية عىل
املدى الطويل.
 .11التوصية ( 2املرجع :الاس تستاج  2والنتيجتان  2و .)1فامي يتعلق ابملشاريع املقبةل املامثةل اليت تتضمن أأنشطة ذات صةل
وليست أأساس ية ،يوىص بتقدمي املزيد من توصيف ا ألنشطة املقررة والربط ابملبادرات ا ألخرى يف واثئق املرشوع.
 .13التوصية ( 1املرجع :الاس تستاج  1والنتاجئ  .)22-6يوىص بتشجيع اإدارة الربانمج وقسم ا ألداء عىل مواصةل هجودها
لتعزيز اإطار الويبو ل إلدارة القامئة عىل النتاجئ وجمال تركزيه الإمنايئ والاضطلع بسلسةل جديدة من حلقات العمل بشأأن
الإطار ،ويتعني عىل املاكتب الوطنية للملكية الفكرية وغريها من أأحصاب املصلحة مشاركة الويبو يف مجع البياانت اللزمة
للرصد يف اإطار اخلطط القطرية املرتبطة ابخلطط الوطنية املتعلقة ابمللكية الفكرية.
 .11التوصية ( 3املرجع :الاس تستاج  3والنتيجة  .)20يوىص بأأن يعجل قطاع التمنية بتنفيذ خطط الويبو القطرية اليت
تدرج ا ألطر القطرية لتقيمي التمنية وبأأن تقدم اإدارة الربانمج وقسم ا ألداء التوجيه اللزم عند الرضورة.
 .15التوصية ( 1الاس تستاج  1والنتاجئ  .)21-21يوىص بأأن تضطلع شعبة تسس يق جدول أأعامل التمنية ابإجراء تقيمي للتقيمي
بشأأن تقياميت مرشوع جدول أأعامل التمنية اليت مت الاضطلع هبا إاىل الن (بشأأن املهنجيات وانهنج املس تخدمة ،وحصة
النتاجئ ووضوح التوصيات وما اإىل ذكل)؛ وبأأن تتبع أأيض ًا شعبة تسس يق جدول أأعامل التمنية بشفافية ما يرتتب عىل نتاجئ
وتوصيات تكل التقياميت وتنفيذها.
 .16التوصية ( 5املرجع :الاس تستاجان  7-6والنتيجة  .)12يوىص ابلنظر يف ذكل املرشوع ابعتباره منهتي ًا دون رضورة
ادلخول يف مرحةل اثنية ،استناد ًا اإىل اليت ( :أأ) فامي يتعلق ابإطار الويبو ل إلدارة القامئة عىل النتاجئ ،سوف تدرج ا ألنشطة
اجلارية يف اإطار خدمات اإدارة الربانمج وقسم ا ألداء وسوف تقدم املوارد اللزمة هبذا الصدد( ،ب) وفامي يتعلق بعنرص
الاس تعراض ،تقع مسؤولية متابعة وتنفيذ اس تستاجات وتوصيات الاس تعراض اخلاريج عىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية
الفكرية بدمع من شعبة تسس يق جدول أأعامل التمنية.
[هناية املرفق والوثيقة]

