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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 9 :سبمترب 2015

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة السادسة عشرة

جنيف ،من  9اإىل  13نومفرب 2015

ّ
حتديث بشأن رد اإلدارة على املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية التي تقدمها الويبو يف جمال
التعاون ألغراض التنمية

من اإعداد ا ألمانة
 .1طلبت ادلور ُة اخلامسة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (اللجنة) – اليت عُقدت يف الفرتة من  20اإىل 24
أأبريل  ،2015يف أأثناء مناقشة مسأأةل املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض الت منية
– من ا ألمانة حتديث ر ّد الإدارة عىل املراجعة املذكورة اذلي عُرض عىل ادلورة التاسعة للجنة (الوثيقة.)CDIP/9/14
.2
التالية:

وجتدر الإشارة اإىل أأن ر َّد الإدارة املذكور أنف ًا قد صنَّف التوصيات الواردة يف املراجعة اخلارجية اإىل الفئات الثالث
( أأ ِلف) التوصيات اجلاري تنفيذها يف أأنشطة الويبو أأو يف برامج الإصالحات اجلارية؛
(ابء) والتوصيات اليت تس تحق مزيد ًا من ادلراسة؛
(جمي) والتوصيات اليت تطرح مشالك من حيث تنفيذها.

.3

وذلكل يرد يف مرفق هذه الوثيقة حتديث بشأأن توصيات الفئتني ( أأ ِلف) و(ابء) من ر ّد الإدارة.

 .4واللجنة املعنية ابلت منية وامللكية الفكرية مدعوة اإىل
الإحاطة عل ًام ابملعلومات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

أأو ًل .مقدمة
أأقرت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (اللجنة) يف دورهتا الرابعة اليت عُقدت يف نومفرب " 2009مرشوع تعزيز اإطار
الويبو ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ بغية دمع معلية رصد وتقيمي أأثر أأنشطة الويبو الت منوية" .واكن أأحد عنارص هذا املرشوع يمتثل
يف اإجراء مراجعة خارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية.

و أأجرى هذه املراجعة اخلارجية الس يد اكرولني ديري بوركبيك والس يد سانتياغو رواك ،و ُع ِرض تقريرهام (اذلي ي ُشار اإليه فامي
ييل ابمس "التقرير") عىل ادلورة الثامنة للجنة اليت عُقدت يف نومفرب ( 2011الوثيقة .)1CDIP/8/INF/1
َّ
وشلكت اللجن ُة فريق ًا عام ًال خمصص ًا للقيام بأأمور مهنا مراجعة الوثيقة " ،CDIP/8/INF/1مع الرتكزي عىل حتديد التوصيات
الزائدة عن احلاجة أأو اليت مل تعد ذات صةل ،دون اإيالء أأي أأولوية ألي من التوصيات" (حس امب جاء يف الفقرة  10من

ملخص الرئيس)ُ .وط ِلب من ا ألمانة أأيض ًا أأن ت ُِّقدم ر َّد الإدارة عىل التقرير للمساعدة يف معل الفريق العامل اخملصص ،ونظرت
اللجن ُة يف الرد أأيض ًا (الوثيقة .)CDIP/9/14
ويف ادلورة احلادية عرشة للجنة ،عرضت ا ألمان ُة حاةل تنفيذ بعض التوصيات املأأخوذة من تقرير املراجعة اخلارجية للمساعدة
التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية ( ،)CDIP/11/4ونظرت يف مجيع التوصيات اليت ُو ِضعت لكي ًا أأو
جزئي ًا يف الفئة ( أأ) يف رد الإدارة ،وجرى يف بعض احلالت تعديل التقس مي ا ألويل ليعكس الظروف الراهنة يف ذكل الوقت.
وطلبت اللجنة من ا ألمانة أأن تواصل معلها ،و أأن تتخذ مزيد ًا من الإجراءات بشأأن املقرتحات املقدمة من ادلول ا ألعضاء،
مثل اإعداد دليل بشأأن تقدمي مساعدة الويبو التقنية (الوثيقة  ،)CDIP/12/7وكذكل اإعادة هيلكة موقع الويبو الإلكرتوين
وحتديث قاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية (.)IP-TAD
وطلبت اللجن ُة ،يف دورهتا اخلامسة عرشة ،من ا ألمانة حتديث رد الإدارة الوارد يف الوثيقة  .CDIP/9/14وتلبي ًة لطلب
اللجنة ،نظرت ا ألمان ُة يف التوصيات املُدرجة يف الفئة ( أألف) (التوصيات اجلاري تنفيذها يف أأنشطة الويبو أأو يف برامج
الإصالحات اجلارية) والفئة (ابء) (التوصيات اليت تس تحق مزيد ًا من ادلراسة) وحدَّثهتا ،يف حني أأن التوصيات املُدرجة يف
الفئة (جمي) (التوصيات اليت تطرح مشالك من حيث تنفيذها) ظلت كام عُرضت يف البداية.
وترد التوصيات فامي ييل بنفس الرتتيب اذلي عُرضت به يف الوثيقة  .CDIP/9/14ويرد بعد لك توصية ر ٌّد ُمحدَّث ،وقد
ابدرت ا ألمان ُة أأيض ًا ابقرتاح حاةل لك توصية لتُسهِّل عىل ادلول ا ألعضاء النظر فهيا.
كرر املعلومات امل ُق َّدمة حتت لك توصية يف أأي ماكن أخر ،رمغ أأهنا قد تنطبق عىل توصيات متعددة.
وتوخي ًا ل إالجياز ،مل تُ َّ

اثني ًا .ر ّد ُمح َّدث عىل التوصيات
( أألف) التوصيات اجلاري تنفيذها يف أأنشطة الويبو أأو يف برامج الإصالحات اجلارية
.1

يويص التقرير بأأن تدمج الويبو يف معلها فهامً واحض ًا وشام ًال مبا فيه الكفاية ل ألغراض العامة ألنشطة التعاون الإمنايئ.
 ل تزال الويبو تويل أأولوي ًة ل ألهداف الإمنائية لدلول ا ألعضاء عند التخطيط ألنشطة التعاون التقين ،يف س ياقبرانمج الثنائية ومزيانيهتا ،وكذكل خطط العمل الس نوية .فعملية التخطيط ألنشطة الويبو التعاونية اليت ُجترى لك

 1التقرير متاح عىل العنوان التايل.http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182842 :
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عام يه معلية تعاونية ُجترى ابلتشاور الوثيق مع ادلول ا ألعضاء .وتضمن املاكتب ا إلقلميية يف الويبو أأن أأهداف مجيع
ا ألنشطة مفهومة و ُمتَّفق علهيا متام ًا ،و أأن مبادئ توصيات جدول أأعامل التمنية مدجمة ابلاكمل يف ش ىت املرشوعات
وا ألنشطة املتوخاة يف خطط العمل.
وذلكل فاإن أأنشطة املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات اليت قامت هبا املنظمة ُم َّ
وّجة حنو التمنية وقامئة عىل الطلب،
مع وضع الاحتياجات اخلاصة للبدلان يف الاعتبار.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذ ًة.

 .2ويفرتض التقرير أأ َّن القصد ا ألمشل جلدول أأعامل التمنية هو جعل الويبو منتدى متعدد ا ألطراف يتسم مبزيد من
الفعالية ملناقشة قضااي تتقاطع فهيا امللكية الفكرية مع التمنية وحلل املشالت اخلاصة هبذه القضااي ،وجعل الويبو مصدر ًا لتقدمي
املساعدة اإىل البدلان يف س ياق اإطار متوازن عىل الصعيد العاملي وا إلقلميي والوطين.
 ل تزال الويبو س ّباقة يف دمع اجلهود التمنوية املتعددة ا ألطراف اليت يكون فهيا للملكية الفكرية دور .واملنصتان اللتانمتتازان بتعدد أأحصاب املصاحل – أأل وهام قاعدة بياانت الويبو للبحث ( )WIPO Re:Searchاليت أطلقت يف
عام  ،2011وقاعدة بياانت "ويبو غرين" اليت أطلقت يف عام  – 2013مثالن عىل مسامهة الويبو يف املناقشة
اخلاصة ابلس ياسات ،وهنج لتوجيه احللول اإىل البحث يف ا ألمراض املدارية املهمةل واملالراي والسل ،ولتحفزي
الابتاكر ونرش التكنولوجيات اخلرضاء .وما مشاركة الويبو ومسامههتا يف حمافل أأخرى مثل خطة التمنية ملا بعد
ا ألهداف الإمنائية ل أللفية اإل حماوةل أأخرى من جانب املنظمة لتلبية احتياجات ادلول ا ألعضاء فهيا.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذ ًة .وسوف تواصل ا ألمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.
 .3ويويص التقرير بأأن تضطلع ا ألمان ُة بقدر أأكرب من التوجيه والقيادة يك يذهب جدول أأعامل التمنية "وما يرتبط به من
دعوات اإىل حتول يف توجه أأنشطة التعاون ألغراض الت منية" اإىل ما هو أأبعد من "تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية ألغراض
التمنية".
 رمغ أأن التقرير ل حي ِّدد املقصود مبا هو " أأبعد من تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية ألغراض التمنية" ،فاإن ا ألمانةتؤدي دور ًا تيسي ًا وتضطلع ،عند الاقتضاء ،بدور قيادي يف توجيه أأنشطهتا التعاونية الإمنائية ،مع مراعاة أأن
املنظمة تقودها ادلول ا ألعضاء.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذ ًة.
 .4ويويص التقرير بأأ َّن نطاق أأنشطة الويبو للتعاون الإمنايئ وكثافهتا ينبغي أأن جيسدا بشلك مناسب درجة ا ألولوية اليت
تولهيا البدلان النامية هلام .مفن املقرتح ،عىل سبيل املثال ،زايدة الرتكزي عىل ا ألنشطة اليت تسامه اإسهام ًا مبارش ًا يف تقليص
الفجوة املعرفية.
 تواصل الويبو الرتكزي عىل ا ألنشطة اليت تسعى اإىل تقليص الفجوة املعرفية .ومن ا ألمثةل الرئيس ية عىل ذكل اإنشاءمراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر اس تجاب ًة لتوصيات جدول أأعامل التمنية بشأأن تيسي النفاذ إاىل املعلومات
التكنولوجية الواردة يف الرباءات وغيها من املستندات غي املتعلقة ابلرباءات وتيسي اس تخدام هذه املعلومات.
وقد حققت هذه املراكز اإجناز ًا همامً اإذا بلغ عدد ادلول ا ألعضاء املشاركة  50دو ًةل حىت الن ،وبلغ عدد ش باكت
املراكز الوطنية دلمع التكنولوجيا والابتاكر حنو  40ش بكة ،يف حني أأن العدد الإجاميل للمراكز اليت أنشئت يناهز
 400يف تكل البدلان .وهذا المنو تدمعه أأنشطة الويبو املس مترة لتكوين الكفاءات ونقل املعرفة ،عىل سبيل املثال،
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من خالل تنظمي دورات تدريبية ميدانية اس ُت ِمكلت بدروس وحلقات دراس ية اإلكرتونية عرب الإنرتنت ومبنصة املراكز
الإلكرتونية (( )eTISCsويه منصة عىل ش بكة ا إلنرتنت يس تخدهما حالي ًا أأكرث من  1300مسؤول من مراكز دمع
التكنولوجيا والابتاكر يف لك أأحناء العامل لتبادل املعارف واخلربات وتعزيز التعاون والتواصل) ،وسامه لك ذكل يف
تقدمي خدمات ذات تأأثي أأقوى واس تدامة طويةل ا ألمد جبودة فائقة وتلكفة مناس بة .وأقميت يف أأبريل  2015حلقة
وصل بني مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وبرانمج جديد ي ُسمى "برانمج مساعدة اخملرتع" بغية تقدمي مساعدة
تطوعية من حمرتيف امللكية الفكرية للمخرتعني يف البدلان النامية املؤهةل اذلين يكونون من مس تخديم مراكز دمع
التكنولوجيا والابتاكر.
وتلزتم الويبو الزتام ًا شديد ًا بتضييق الفجوة املعرفية ،و إابمداد الباحثني بنفاذ جماين أأو ميسور التلكفة اإىل قواعد
بياانت التكنولوجيا .وتُدير الويبو برانجمني للرشااكت ادلولية بني القطاعني العام واخلاص ،أأوهلام هو برانمج النفاذ اإىل
البحوث من أأجل التمنية والابتاكر ( .)ARDIفقد انضمت الويبو اإىل برانمج ا ألمم املتحدة للرشااكت بني القطاعني
العام واخلاص ،والبحث من أأجل احلياة ( )R4Lلتدمج فيه برانمج النفاذ اإىل البحوث من أأجل التمنية والابتاكر يف
عام  ،2011ومنذ ذكل احلني توسعت بشلك كبي يف برانمج النفاذ اإىل البحوث لتوفي نفاذ جماين أأو ميسور التلكفة
اإىل اجملالت العلمية والتقنية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا .فزاد حمتواه زايد ًة كبي ًة يف الس نوات ا ألخية،
وزاد أأيض ًا عدد املس تخدمني من  300اإىل أأكرث من  500مؤسسة من  72بدل ًا .أأما الربانمج الثاين – وهو برانمج
النفاذ اإىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات ( ،)ASPIاذلي هيدف اإىل اإمداد املس تخدمني يف البدلان ا ألقل منواً
والبدلان النامية ذات ادلخل املنخفض ابإماكنية النفاذ اإىل قواعد البياانت التجارية احملمتةل – فقد تضاعف عدد
مس تخدميه من  20اإىل أأكرث من  40مؤسسة يف عام .2015
ول تزال الويبو تتعاون مع ادلول ا ألعضاء ،واملنظامت احلكومية ادلولية ،واملنظامت غي احلكومية يف توفي أأدوات
حتليلية مثل تقارير واقع الرباءات اليت تسهل اس تخدام املعلومات املتعلقة ابلرباءات وتربهن عىل مسامهة النظام يف
القضااي العاملية مثل الصحة العامة والغذاء والزراعة ،وا ألّجزة املساعدة ل ألشخاص ضعاف البرص وذوي الإعاقة
السمعية والعاجزين عن قراءة املطبوعات ،وغيها.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذ ًة .وسوف تواصل ا ألمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.
 .5ويويص التقرير بأأن تش متل معلية التشاور اليت يقوم هبا املدير العام خبصوص ماكتب الويبو اخلارجية يف س ياق
التنس يق ادلاخيل واخلاريج عىل مراجعة وتوضيح دلور هذه املاكتب يف اإعداد أأنشطة التعاون الإمنايئ وتنفيذها.
 فامي يتعلق ابملاكتب اخلارجية املس تقبلية احملمتةل ،مبا يف ذكل املسائل املتعلقة ابلإجراءات احملمتةل أأو ابملبادئالتوجهيية ،حتملّت ادلول ا ألعضاء مسؤولية حتديد ا ألمور يف هذا الصدد.
ومن اجلدير ابذلكر أأن ماكتب الويبو اخلارجية امخلسة ( أأل ويه مكتب الربازيل ،والصني ،والياابن ،وروس يا،
وس نغافورة) ُمدمجة دجم ًا اتم ًا يف اإطار نتاجئ املنظمة .ومن َّمث فاإن التخطيط الس نوي لعمل املاكتب يكون ابلتنس يق
مع املاكتب ا إلقلميية والقطاعات ا ألخرى املوجودة يف املقر الرئييس لضامن تنفيذ الربامج املس هتدفة دون ازدواج
اجلهود وابلس تفادة الاكمةل من مزااي املنظمة اليت لها وجود ميداين .وتنطبق هذه الاعتبارات كذكل عىل أأنشطة
التعاون الإمنايئ اليت تقوم هبا املاكتب اخلارجية .ويف عام  ،2015تعاونت شعبة أأداء الربامج واملزيانية تعاو ًان مكثف ًا مع
املاكتب اخلارجية لتحسني وضامن التنس يق يف التخطيط للعمل يف س ياق اإعداد وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية
.17/2016
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ابتداء من يناير
واضطلع مدير مكتب املدير العام يف ديسمرب  2014ابلتنس يق الشامل للماكتب اخلارجية امخلسة .و ً
 ،2014أطلقت مجموعة من املبادرات امللموسة اليت هتدف اإىل حتسني اإنتاجية املاكتب اخلارجية وكفاءهتا ،مثل
تبس يط التنس يق بيهنا وبني مجيع القطاعات والربامج يف املقر الرئييس ،مبا يف ذكل ما يتعلق ابلتعاون الإمنايئ ،وإاىل
تعزيز اتساق اإدارهتا بشلك عام .وقد اش متلت هذه املبادرات عىل "1" :اإقامة برانمج تكنولوجيا معلومات شامل
لتجهزي املاكتب اخلارجية بنفس وظائف تكنولوجيا املعلومات وا ألمن املوجودة يف املقر الرئييس؛ " "2وعقد
الاجامتع التنس يقي ا ألول بني رؤساء املاكتب اخلارجية يف جنيف؛ " "3وإاقامة مؤمترات فيديو دورية بني القطاعات
والربامج يف املقر الرئييس واملاكتب اخلارجية؛ " "4وإاعداد تقارير نصف شهرية منتظمة من املاكتب اخلارجية
وتقدميها اإىل بقية املنظمة؛ " "5وإانشاء أأفرقة معل دلراسة ش ىت القضااي احلامسة ( أأي بدء ًا من املوارد البرشية،
وصو ًل اإىل تكنولوجيا املعلومات واملباين وا ألمن) وتبس يط الس ياسات والإجراءات املتعلقة بسي معل املاكتب
اخلارجية .وقد أأدى ذكل اإىل حتسن التنس يق والاتساق يف التخطيط ل ألنشطة ورصدها ،مبا يف ذكل أأنشطة
التعاون الإمنايئ ،من ِقبل املاكتب اخلارجية وكذكل من حيث أأداهئا.
وميكن اعتبار هذه التوصية قيد التنفيذ.
 .6ويطلب التقر ُير من الويبو أأن تتبىن مبادئ فعالية املعونة/التمنية ،و ّ
تويل البدلان لزمام ا ألمور ،واملواءمة (التنس يق)،
وتركزي النتاجئ ،واملساءةل املتبادةل.
 و أأقرت املنظمة تصممي اإطار متسق ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ وتطويره وإانشاءه ،من أأجل دمع معلية رصد وتقيمي وقعأأنشطة املنظمة عىل التمنية ،فض ًال عن تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ،وتعزيز الكفاءات الالزمة للتقدير
إطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ أأمور ًا مهنا أأن أأنشطة املنظمة املوّجة حنو التمنية
املوضوعي لوقع ا ألنشطة .وكفل ا ُ
سامهت يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ،وامتثلت ملبادئ اإعالن ابريس بشأأن فعالية املعونة .وإاضاف ًة اإىل ذكل،
بناء عىل معلية تشاور وطين شامةل تليب
ل تزال املساعدة عىل اإعداد اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية ً
الاحتياجات احملددة للك بدل من أأجل حتقيق أأهدافه الإمنائية.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذة.
 .7ويُ ِّقدم التقر ُير توصيات هتدف اإىل حتسني مفهوم املساعدة التقنية "القامئة عىل الطلب" ،وإاىل حتسني اإدارة الطلبات.
ويشي التقرير أأيض ًا اإىل أأنه ينبغي حدوث حوار بني املس تفيدين الوطنيني وا ألمانة حول اسرتاتيجيات التمنية الوطنية،
وا ألولوايت والاحتياجات ،والزتامات الويبو ابمليض قدم ًا يف جدول أأعامل التمنية.
 وتقوم أأنشطة الويبو للتعاون الإمنايئ عىل أأساس تفاعل منتظم مع البدلان املتلقية من خالل حوار دامئ مع السلطاتالوطنية اخملتصة من أأجل حتديد الاحتياجات ووضع ا ألولوايت والتفاق عىل تنفيذ أأنشطة املساعدة التقنية وتكوين
الكفاءات ،وذكل مبا يامتىش مع اسرتاتيجيات التمنية الوطنية اخلاصة بلك بدل ومع مراعاة الواقع الاجامتعي
الاقتصادي لدلول ا ألعضاء .وهذه معلية موّجة حنو التمنية وقامئة عىل الطلب هتدف اإىل تنفيذ توصيات جدول
أأعامل التمنية يف مجيع أأنشطة الويبو التعاونية.
بناء
ومن أأمثةل ذكل أأنه ُجيرى التعاون من أأجل املساعدة عىل اإنشاء أأاكدمييات وطنية للتدريب عىل امللكية الفكرية ً
عىل طلبات وطنية وتبع ًا لالحتياجات وا ألولوايت الوطنية يف جمال التدريب عىل امللكية الفكرية .وتُستشار ّجات
التنس يق الوطنية بشأأن مجيع ا ألنشطة املتعلقة ابلتعاون ،وتوافق علهيا تكل اجلهات وتشارك يف تنفيذها .وبرامج
املاجس تي اليت تشرتك يف تقدميها أأاكدميية الويبو واجلامعات الوطنية تُص َّمم ابلتشاور مع اجلامعات وابلتفاق معها،
بناء عىل طلب من ادلول ا ألعضاء ،وتُص َّمم ابلشرتاك مع ّجات
وبدمع من حكوماهتا .وتُع ّد املدارس الصيفية ً
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التنس يق الوطنية وفق ًا لالحتياجات الوطنية يف جمال التدريب عىل امللكية الفكرية من أأجل التمنية الاجامتعية
برانمج التعمل عن بعد اخلاص بأأاكدميية الويبو س بع دول أأعضاء عىل تكييف دورات الويبو
والاقتصادية .وقد ساعد ُ
بناء عىل طلب من ادلول ا ألعضاء املعنية
للتعمل عن بعد (ا ألساس ية واملتقدمة) وفق ًا للغة الوطنية والتَّص ُّور الوطينً ،
ووفق ًا لالسرتاتيجيات الوطنية يف جمال التوعية ابمللكية الفكرية .وقد رشع برانمج تدريب املوظفني احلكوميني يف
معلية تشاور مع املاكتب الوطنية للملكية الفكرية يف مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو من أأجل تقيمي الاحتياجات
الوطنية املتعلقة بتعلمي امللكية الفكرية .وسوف يُعاد تصممي كتالوج ادلورات اليت تقدهما أأاكدميية الويبو للموظفني
احلكوميني مع وضع نتاجئ ذكل يف الاعتبار.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذ ًة .وسوف تواصل ا ألمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.
.8

ويويص التقرير بتحسني كيفية حتديد أأولوايت ا ألنشطة الإمنائية والتعاونية املنجزة وحتسني توازهنا.
 ونظرت ادلول ا ألعضاء خالل معلية اإعداد الربانمج واملزيانية يف برانمج التعاون الإمنايئ الثنايئ احلول اخلاصابملنظمة ،ووافقت عليه ادلول ا ألعضاء .مث ُرِت ّب هذا الربانمج الثنايئ احلول يف بنود وفق ًا ألنشطة التعاون الإمنايئ
احملددة يف خطط العمل الس نوية اليت تقوم عىل أأساس اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية ،اإن وجدت ،أأو يف
اخلطط القطرية اليت جرى اإعدادها والتفاق علهيا مع بعض ادلول ا ألعضاء املس تفيدة ،أأو يف لكهيام.
وقد ُو ِضعت واخ ُتربت مهنجية اإعداد اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية من خالل مرشوع جدول أأعامل التمنية
ذي الصةل .وبعد الانهتاء من املرشوع ،جرى تعممي املهنجية عىل معل مجيع املاكتب ا إلقلميية .ويسعى الهنج املذكور
أأعاله اإىل تنفيذ التوصية املشار اإلهيا ابلاكمل.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذ ًة.

 .9ويويص التقرير ابإمداد ادلول ا ألعضاء بنظرة عامة اسرتاتيجية مالمئة حول أأنشطة الويبو و أأولوايهتا واعامتدات املزيانية
يف جمال التعاون ألغراض التمنية.
 وجرى يف جلنة الربانمج واملزيانية تناول النظرة العامة الاسرتاتيجية اخلاصة بأأولوايت الويبو و أأنشطهتا واعامتداتاملزيانية يف جمال التعاون ألغراض التمنية.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذ ًة.
 .10ويُ ِّقدم التقرير عدد ًا من التوصيات املوّجة حنو حتسني اإطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ ،واليت هتدف اإىل تعزيز أأدوات
ومعليات قياس وقع أأنشطة التعاون الإمنايئ وتقيمي هذا الوقع وإاعداد تقارير عنه .ويف هذا الس ياق ،يوجد عدد من التوصيات
املوّجة أأيض ًا حنو حتسني كفاءة ا ألنشطة من حيث التلكفة ،ودمج أأنشطة التعاون الإمنايئ يف العملية املنتظمة لوضع الربانمج
واملزيانية ،وحتديد ا ألولوايت الاسرتاتيجية ل ألهداف ،وا ألولوايت ،والنتاجئ املرتقبة .وتشي التوصيات أأيض ًا اإىل رضورة
تطبيق اإطار تقيمي فعال ألنشطة الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية ،والتأأكد من أأن التقدم احملرز يف اإدماج مبادئ جدول
أأعامل التمنية عىل مس توى التخطيط يُرتجم اإىل نتاجئ أأفضل عىل مس توى التنفيذ.
 ولقد جرى تعزيز مجيع مراحل اإدارة الربامج تعزيز ًا كبي ًا داخل املنظمة مضن نظام الإدارة القامئة عىل النتاجئ .واكنالرتكزي ا ألول ينصب عىل حتسني التخطيط ،حيث إانه يُريس ا ألساس للمراحل الالحقة .وقد حتول الرتكزي يف
الثنائية  15/2014اإىل رصد التنفيذ وتقيمي ا ألداء ،ومن َّمث اس تكامل دورة ا ألداء .ورمغ أأن التخطيط ،ورصد
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التنفيذ ،وتقيمي ا ألداء قد شهد حتس ن ًا كبي ًا يف لك أأحناء املنظمة منذ الثنائية  2009/2008ويُ َّ
دمع حالي ًا بعمليات
و أأدوات و أأنظمة قوية ،فاإن مواصةل تعزيز الإدارة القامئة عىل النتاجئ ل تزال معلية ديناميكية.

وجيري اس تكامل نظام الويبو ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ بتقياميت مس تقةل جترهيا شعبة الرقابة ادلاخلية .واكنت ،ول
تزال ،لتقياميت مرشوعات جدول أأعامل التمنية وللتقياميت القطرية فائدة كبية يف حتديد اجملالت اليت ميكن فهيا
حتسني أأنشطة املنظمة يف جمال التعاون من أأجل التمنية.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذ ًة.
 .11يرد يف التقرير توصيات هتدف اإىل تنويع وتعزيز أأوجه التعاون مع اجلهات املاحنة ،ل س امي من خالل برامج الصناديق
الاستامئنية.
 ويف الفرتة من يناير  2013اإىل يونيو  ،2015أبرم اتفاقان جديدان من اتفاقات الصناديق الاستامئنية مع مجهوريةكوراي والربازيل .وتوجد منذ عام  2010زايدة مطردة يف املوارد املتاحة ألنشطة الربامج من خارج املزيانية.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذ ًة .وسوف تواصل ا ألمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.
 .12ويويص التقرير برضورة وجود مزيد من الإبالغ والرصد والتقيمي واملتابعة بشلك دوري ومنتظم من أأجل الرتكزي عىل
النتاجئ البعيدة املدى والوقع الرتامكي ألنشطة التعاون الإمنايئ.
 وي ُس تخدم نظام الإدارة القامئة عىل النتاجئ ،ومعلية اإعداد الربانمج واملزيانية ،ومعلية التخطيط الس نوي للعمل منأأجل تعزيز الرتكزي عىل النتاجئ والرصد والتقيمي.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذ ًة.
 .13ويُ ِّقدم التقرير عدد ًا من التوصيات املتعلقة ابحلومكة ،مبا يف ذكل مراجعة الهيالك التنظميية للمراقبة والإدارة( ،مثل
احلاجة اإىل أليات رصد /تقيمي مس تقةل لضامن أأن ما تقدمه الويبو من مساعدة تقنية يساعد عىل حتقيق التمنية) .وتتناول
توصيات أأخرى أأيض ًا منوذج تنفيذ أأنشطة التعاون الإمنايئ ،ورضورة توضيح أأدوار ومسؤوليات ش ىت ُم ِّقديم اخلدمات يف
املنظمة.
 وقدمت شعبة الرقابة ادلاخلية ،منذ يناير  ،2013س بعة تقارير تقيمي ،مهنا أأربعة تقارير تتناول قضااي املساعدةالتقنية .وختضع أأعامل التقيمي مليثاق الرقابة ادلاخلية وس ياسة التقيمي  2015-2010اليت ختضع للمراجعة حالي ًا :وترد
يف لك وثيقة من هاتني الوثيقتني أأحاكم لس تقالل معل ا ألمانة اخلاص ابلتمنية ،وكذكل لتقيمي أأمهية هذا العمل.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذ ًة.
 .14ويويص التقرير ابإجراء مناقشة أأكرب بني ا ألمانة وادلول ا ألعضاء بشأأن اخملاطر املرتبطة اب ألنشطة ،أأو الظروف احمللية
اليت من شأأهنا أأن تسهِّل جناح ا ألنشطة أأو تُعيقه.
 كام ُذكر يف تقرير أأداء الربانمج لعام  ،2014أ ِع َّد عدد من الواثئق اليت وضعت اإطار ًا مامتساكً ذا صبغة رمسية لإدارةاخملاطر والضوابط ادلاخلية للمنظمة ،مبا يف ذكل اإطار الويبو للمساءةل ،وبيان الويبو بشأأن قابلية حتمل اخملاطر،
وإانشاء فريق اإدارة اخملاطر ،وس ياسة اإدارة اخملاطر ،ودليل اإدارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية .وقد اس تعرضت ادلول
ا ألعضاء اإطار الويبو للمساءةل وبيان الويبو بشأأن قابلية حتمل اخملاطر ،و أأقرهتام يف هناية عام .2014
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ومن أأجل تسهيل النفاذ الين اإىل معلومات اخملاطر والضوابط ،ودمع الإدارة الاستباقية للمخاطر والضوابط،
والاس تجابة الفعاةل لهيئات التدقيقُ ،ط ّبِقت يف النصف الثاين من عام  2014أأداة لإدارة اخملاطر املؤسس ية،
واس ُتخدمت دلمع معلية التخطيط لعمل  .2015وع ّ ُِززت أأيض ًا معليات رصد اخملاطر والإبالغ عهنا عرب القيام مبا
ييل "1" :اإجراء اس تعراضات نصف س نوية للمخاطر ،وهذه الاس تعراضات تشلك أأيض ًا ا ألساس للنقطة ""2
املمتثةل يف اس تعراض فريق اإدارة اخملاطر للتقارير نصف الس نوية بشأأن اإدارة اخملاطر "3" ،واس مترار تعزيز اإدماج
اإدارة اخملاطر يف معليات اإدارة أأداء الربانمج.
ويف معرض تقيمي ا ألداءُ ،روعي عىل النحو الواجب وقع اخملاطر امل ُح َّددة يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية
 ،15/2014وحتتوي وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة للثنائية  – 17/2016مثلها يف ذكل مثل الثنائية السابقة –
عىل اخملاطر احملددة فامي خيص حتقيق النتاجئ املرتقبة أأسفل عرض لك برانمج.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذ ًة.
 .15ويويص التقرير بأأن تتوسع الويبو يف إارشاك أأحصاب املصاحل لضامن حدوث توازن بني وّجات النظر ،ويويص ،يف
هذا الس ياق ،بدمع ّجود البدلان الرامية اإىل اإنشاء جلان وطنية معنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.
 وتعمل الويبو عن كثب مع السلطات الوطنية هبدف تعزيز املشاركة الواسعة ألحصاب املصاحل املعنيني يف مجيعأأنشطة التعاون ،مما يضمن اتباع هنج متوازن بشأأن امللكية الفكرية ويدمع ّجود البدل لإنشاء وتعزيز خمططات تعاونية
يف جمال التمنية وامللكية الفكرية.
املاكتب ا إلقلميي ُة املشورة وادلمع لإنشاء جلان توجهيية وطنية يف جمال امللكية الفكرية يف ادلول ا ألعضاء،
وتقدم
ُ
ابعتبارها جزء ًا ل يتجز أأ من معلية صياغة الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية واعامتدها وتنفيذها ،مع احرتام
القرارات الس يادية اليت تتخذها ادلول ا ألعضاء.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذ ًة .وسوف تواصل ا ألمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.
 .16ويويص التقرير بزايدة اجلهود الرامية اإىل حشد التربعات ،مبا يف ذكل التربعات املقدمة من اجلهات املاحنة الرئيس ية
واملؤسسات اخليية.
 وتقوم أأمانة الويبو ،عىل حنو معتاد ،بتعزيز اجلهود املبذوةل لزايدة التربعات املقدمة من اجلهات املاحنة الرئيس ية ومناملؤسسات اخليية .وينصب معظم تركزي هذا اجلهد ،منذ عام  ،2013عىل حشد املوارد الالزمة ملرشوعات ُمح َّددة
من مرشوعات الويبو ،مثل قاعدة بياانت "ويبو غرين" ،وقاعدة بياانت الويبو للبحث ،واحتاد الكتب امل ُ َّيَّسة.
ومنذ عام  ،2014تُقدَّم اخلدمات الاستشارية حلشد املوارد اإىل مديري مرشوعات الويبو من أأجل دمعهم فامي
يبذلونه من اجلهود الرامية اإىل حشد املوارد عىل أأساس املرشوعات.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذ ًة .وسوف تواصل ا ألمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.
 .17ويويص التقرير بأأن تكون الويبو أأكرث نشاط ًا يف اختيار الرشاكء ،ل س امي املنظامت احلكومية ادلولية ،املتعاونني معها
يف أأنشطهتا اخلاصة ابلتعاون الإمنايئ .ويويص التقرير أأيض ًا بأأن تقمي الويبو مزيد ًا من الرشااكت مع مؤسسات وطنية عىل
املس توى احمليل.
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 ويف اإطار التفاق املربم بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية ،تتعاون الويبو مع منظمة التجارة العاملية يف ّلك من
ا ألنشطة الوطنية وا إلقلميية للتدريب وتكوين الكفاءات .وبرانمج التعاون الثاليث مع منظمة التجارة العاملية ومنظمة
الصحة العاملية قد تناول أأيض ًا التعاون الإمنايئ .وإاضاف ًة اإىل ذكل ،شاركت الويبو ،منذ عام  ،2013يف أأنشطة تعاون
اإمنايئ مع منظمة ا ألمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة (اليونسكو) ،وإادارة ا ألمم املتحدة للشؤون الاقتصادية
والاجامتعية ( ،)UN-DESAوالاحتاد ادلويل لالتصالت ( ،)ITUومنظمة ا ألغذية والزراعة ( ،)FAOوبرانمج
ا ألمم املتحدة للبيئة ( ،)UNEPومؤمتر ا ألمم املتحدة للتجارة والتمنية (ا ألونكتاد) ،واتفاقية ا ألمم املتحدة الإطارية
بشأأن تغي املناخ ( ،)UNFCCCومركز التجارة ادلولية ( ،)ITCومنظمة ا ألمم املتحدة للتمنية الصناعية
(اليونيدو) ،ومفوضية ا ألمم املتحدة السامية حلقوق الإنسان ( ،)OHCHRوالواكةل ادلولية للطاقة اذلرية
( ،)IAEAوالواكةل ادلولية للطاقة املتجددة ( ،)IRENAومنظمة امجلارك العاملية ( ،)WCOومكتب الرباءات
ا ألورويب (.)EPO
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذ ًة .وسوف تواصل ا ألمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.
 .18ويويص التقرير بزايدة اإدماج املساعدة التقنية العادية واملموةل من اجلهات املاحنة دلمع حتسني قياس الوقع الإمنايئ،
والشفافية للجهات املاحنة واملس تفيدين و أأحصاب املصاحل الخرين.
 وجرى اإدماج املساعدة التقنية العادية واملموةل من اجلهات املاحنة يف الربانمج واملزيانية للمرة ا ألوىل يف وثيقةالربانمج واملزيانية للثنائية  .13/2012ويف الثنائية  ،15/2014وجرى أأيض ًا تعممي املساعدة التقنية املموةل من
اجلهات املاحنة بشأأن معلية التخطيط الس نوي للعمل.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذ ًة.
 .19ويويص التقرير بأأن يتوىخ املوظفون مزيد ًا من احلذر يف عزو النجاح أأو الفشل اإىل أأنشطة التعاون الإمنايئ حني تقيمي
الوقع والنتاجئ.
 ويس تخدم يف الوقت احلايل نظام الإدارة القامئة عىل النتاجئ ،ومعلية اإعداد الربانمج واملزيانية ،ومعلية اإعداد خطةالعمل الس نوية لالس مترار يف تعزيز الرتكزي عىل الرصد والنتاجئ والتقيمي.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذ ًة .وسوف تواصل ا ألمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.
 .20وتتناول بعض توصيات التقرير أأيض ًا اختاذ القرارات الاسرتاتيجية والتخطيط ملرشوعات اللجنة ،وضامن تقيمي هذه
املرشوعات قبل التوسع فهيا أأو جتديدها.
 وطبقت الويبو نظام ًا فعا ًل للتخطيط لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ومرشوعاته ورصد هذا التنفيذ وتقيميه.وتتوقع املهنجية القامئة عىل املرشوعات وجود ألية تقيمي خاريج مس تقل بعد الانهتاء من لك مرشوع .أأما قرار
جتديد أأحد املرشوعات أأو اإيقافه أأو تعمميه فتتخذه ادلول ا ألعضاء خالل دورة اللجنة بناء عىل توصية يقدهما امل ُ ِ ّقمي
اخلاريج.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذ ًة .وسوف تواصل ا ألمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.
 .21ويويص التقرير إابجراء مراجعة اسرتاتيجية لهيلك الويبو التنظميي ادلاخيل من أأجل ضامن الاتساق مع أأهداف
املنظمة وا ألولوايت املتعلقة ابلتمنية.
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 وبد أأت مبادرة تصممي تنظميي يف عام  2010مضن برانمج التقومي الاسرتاتيجي .واس ُتمكل ذكل إابدخال التخطيطللقوة العامةل يف الثنائية  15/2014اذلي أد ِمج حالي ًا ابلاكمل يف نظام الويبو ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذ ًة.

 .22ويويص التقرير بأأن يُوضع تعريف واف ملا يُعترب "نشاط ًا تعاوني ًا اإمنائي ًا" ألغراض وثيقة الربانمج واملزيانية ،وبأأن
ي ُس تخدم يف تقدير نس بة وقت املوظفني امل ُس تغرق يف اإجناز أأنشطة التعاون الإمنايئ .ويف الوقت نفسه ،يقر التقرير أأيض ًا بأأن:
"وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة للثنائية  13/2012تُع ّ ِرف عىل حنو أأفضل النفقات اليت تُعترب من "نفقات التمنية" ،مقا نر ًة
ابلس نوات السابقة".
 و ُجترى حالي ًا يف اللجنة مناقشات بشأأن تعريف نفقات التمنية يف س ياق الربانمج واملزيانية.وميكن اعتبار هذه التوصية قيد التنفيذ.
 .23ويويص التقرير بتقدمي مساعدة أأفضل للبدلان النامية من أأجل تقيمي احتياجاهتا الإمنائية ،وقدراهتا يف جمال امللكية
الفكرية ،واسرتاتيجياهتا املناس بة .ويشي التقرير أأيض ًا اإىل رضورة وجود مهنجية مرضية ملساعدة البدلان النامية عىل تقيمي
احتياجاهتا الإمنائية ،وقدراهتا يف جمال امللكية الفكرية ،واسرتاتيجياهتا املناس بة.
 ول تكف الويبو عن مساعدة ادلول ا ألعضاء يف تقيمي احتياجاهتا الإمنائية املتعلقة ابمللكية الفكرية ،وقدراهتا يف جمالامللكية الفكرية ،و أأطرها املؤسس ية ،من أأجل حتديد ا ألولوايت بوضوح .وتُق َّدم املساعدة أأيض ًا يف وضع ا ألهداف
القامئة عىل النتاجئ واملوّجة حنو التمنية من خالل صياغة اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية بعد اس تخدام املهنجية
وا ألدوات املناس بة املُعدَّة يف اإطار أأحد مرشوعات جدول أأعامل التمنية.
وعىل سبيل املثال ،تراعي مجيع الربامج اليت وضعهتا أأاكدميية الويبو اس تخدام امللكية الفكرية يف تعزيز حتقيق توازن
عادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة .وجيري ابس مترار حتديث حمتوايت مواد التدريب مع مراعاة القضااي
اجلديدة للملكية الفكرية من أأجل التمنية الاجامتعية والاقتصادية .وتقدم الأاكدميية أأيض ًا برانجمني تدريبيني ُمح َّددين
للمسؤولني من البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا اليت من املتوقع أأن يقوموا فهيا ابإعداد مرشوعات بشأأن اس تخدام
امللكية الفكرية من أأجل التمنية الاجامتعية والاقتصادية الوطنية وبتنفيذ هذه املرشوعات عىل الصعيد الوطين.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذ ًة .وسوف تواصل ا ألمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.
ملرشوعي الويبو بشأأن اسرتاتيجية امللكية الفكرية الوطنية مشاركة نشطة مع مجموعة متنوعة
 .24ويويص التقرير بأأن يكون
ّ
من أأحصاب املصاحل واخلرباء اخلارجيني ،وبأأن يكون هلام تنس يق داخيل اثبت.
 و ُو ِضعت مهنجية بشأأن صياغة الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية يف اإطار أأحد مرشوعات جدول أأعامل التمنية،أأل وهو مرشوع تعزيز قدرات املؤسسات واملس تخدمني عىل لك من الصعيد الوطين ودون ا إلقلميي وا إلقلميي.
وتش متل هذه الاسرتاتيجية عىل أأدوات لتقيمي الاحتياجات ،ووضع أأسس املقارنة ،واملبادئ التوجهيية لعملية تشاور
وحتقق متكررة بني أأحصاب املصلحة املتعددين .وتس تعني املاكتب ا إلقلميية هبذه املهنجية دلمع صياغة اسرتاتيجية
امللكية الفكرية اخلاصة ابلبدلان اليت تقع يف منطقة لك مهنا مع املعلومات املقدمة من القطاعات ذات الصةل ،ل س امي
يف مرحةل التنفيذ.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذ ًة.
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 .25ويويص التقرير بأأن تقوم الويبو بتوس يع نطاق أأوجه التعاون مع أأحصاب املصاحل غي احلكوميني للمساعدة عىل
اس تدامة النتاجئ وتعزيز تنوع وّجات النظر.
 وتشارك الويبو ابس مترار يف التحاور والتشاور مع طائفة متنوعة من أأحصاب املصاحل اخلارجيني ،مبا يف ذكلاملنظامت غي احلكومية العامةل يف جمال امللكية الفكرية .وهيدف هذا احلوار اإىل تعزيز الرشاكة والاس تفادة من تنوع
وّجات النظر .وتداوم املنظمة عىل تيسي اإقامة عدد من احملافل اخملتلفة اليت تسعى من خاللها اإىل التعاون مع
أأحصاب املصاحل غي احلكوميني ،مبا يف ذكل اإقامة حلقات معل وحلقات دراس ية ،ومشاورات بشأأن مرشوعات
ُمح َّددة ،و أأحداث جانبية.
ويس تضيف املدير العام اجامتع ًا س نو ًاي يقترص عىل املنظامت غي احلكومية املعمتدة ،اس مترار ًا لتقليد ّقمي يمتثل يف
التفاعل املنفتح والشفاف واملتجاوب مع أأحصاب املصاحل اخلارجيني بشأأن معل الويبو وإاجنازاهتا.
وسوف تواصل الويبو انهتاج طريق املبادرات اليت تُش ِ ّجع وتُسهِّل مشاركة اجملمتع املدين الفعاةل والهادفة ،لتعزيز تنوع
وّجات النظر ،يف أأنشطهتا.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذ ًة .وسوف تواصل ا ألمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.
 .26ويويص التقرير بأأن ُحت ِ ّسن الويبو تعاوهنا مع أأرسة ا ألمم املتحدة والواكلت الإمنائية ،ل س امي منظمة التجارة العاملية.
 وإاضاف ًة اإىل املعلومات املذكورة أأسفل التوصية رمق  ،17ميكن الإشارة اإىل أأن أأمانة الويبو ترفع ابنتظام تقارير اإىلمنظومة ا ألمم املتحدة بشأأن مسامهة أأنشطهتا يف التمنية .فعىل سبيل املثال ،يف يناير  2013و ،2014أأرسل املدير
العام للويبو تقرير أأداء الربانمج للثنائية  11/2010اإىل ا ألمني العام ل ألمم املتحدة كام أأرسل هل تقرير املدير العام
حول اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .ويزداد يوم ًا بعد يوم الاعرتاف بكون الويبو مصدر ًا قيّامً للمعلومات
واملساعدة وادلمع يف طائفة كبية من قضااي امللكية الفكرية اليت تُثار يف حمافل أأخرى.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذةً .وسوف تواصل ا ألمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.
 .27ويويص التقرير بأأن تُعزز الويبو تنس يقها اخلاريج لس تحداث مهنجيات لوضع اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية،
وبأأن يكون ذكل التنس يق عىل مس توى البدلان يف أأثناء صياغة تكل الاسرتاتيجيات.
 واس تحدثت الويبو ،كام ذكران من قبل ،أأدا ًة مفاهميي ًة لتسرتشد هبا البدلان عند تصممي اسرتاتيجيات امللكية الفكريةالوطنية .وتذكر هذه ا ألداة أأن معلية صياغة اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية وتنفيذها تقتيض إارشاك مجيع أأحصاب
املصاحل املعنيني ،مبا يف ذكل كياانت ا ألمم املتحدة ،واملنظامت احلكومية ادلولية ،واجلهات املاحنة .وذلكل حيدث
تعاون مع املنظامت ادلولية ا ألخرى يف كثي من احلالت .ول تزال درجة "التشاور اخلاريج" تتوقف عىل إارادة
ادلول ا ألعضاء املعنية.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذةً .وسوف تواصل ا ألمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.
 .28ويويص التقرير ابلرتكزي عىل الاثر ا ألبعد مدى أأو الرتامكية ألنشطة التعاون الإمنايئ ،ل عىل املرشوعات القصية
املدى.
 وعىل مدى الثنائيات القليةل املاضية ،أأعادت الويبو توجيه تركزي أأنشطهتا اخلاصة ابملساعدة التقنية وتكوينالكفاءات حنو مرشوعات مس تدامة طويةل ا ألمد ،هبدف حتقيق نتاجئ ملموسة وتوفي تعاون ممثر لصاحل أأنظمة
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امللكية الفكرية الشامةل للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا .عىل سبيل املثال ،تُصاغ حالي ًا مبادرة طوي ُةل ا ألمد لإنشاء
مراكز ملكية فكرية يف البدلان النامية لتَّسيع وتية الابتاكر التكنولويج .وسوف تس متر هذه املبادرة ملدة ثنائيتني،
وسوف جتمع بني أأنشطة ش ىت برامج الويبو لإفادة مجموعة ُمس هتدفة من أأحصاب املصاحل ولتكوين الكفاءات
املؤسس ية للكياانت اليت ميثلوهنا.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذةً .وسوف تواصل ا ألمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.
 .29ويويص التقرير إابيالء ا ألولوية للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب ولتبادل اخلربات بيهنا ،ابعتبار ذكل وس يةل أأكرث كفاءة
لتقدمي املساعدة التقنية من انحية ما.
 ومن املتوقع تعزيز تبادل اخلربات ابس تخدام وظيفة إلجراء حوار تفاعيل بني ا ألطراف املعنية ،وهو ما أأاتحه موقعالويبو الإلكرتوين للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب ،وقاعدة بياانت مواطن املرونة ،ومنصات نقل التكنولوجيات.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذةً.
 .30حيتوي التقرير عىل عدد من التوصيات اليت هتدف اإىل بناء البنية التحتية.
 وتواصل الويبو تعزيز بنيهتا التحتية التقنية واملعرفية من أأجل ماكتب امللكية الفكرية وغيها من مؤسسات امللكيةالفكرية ،وذكل من خالل توفي طائفة متنوعة من اخلدمات الفائقة اجلودة ألحصاب املصاحل (نظام اإدارة امللكية
الصناعية ( ،)IPASوش بكة الويبو حلق املؤلف ( ،)WCCوخدمة الويبو للنفاذ الرمقي ( ،)DASونظام الويبو
للنفاذ املركزي اإىل نتاجئ البحث والفحص (.))CASE
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذةً.

 .31ويُ ِّقدم التقرير عدد ًا من التوصيات يف جمال حتديث ماكتب امللكية الفكرية .عىل سبيل املثال ،يويص التقرير ،يف جمال
الرباءات ،بتقدمي مساعدة أأكرب اإىل البدلان ليك تراجع تقارير البحث والفحص ادلولية والتقارير الصادرة عن ماكتب الرباءات
الوطنية ا ألخرى يف ضوء الترشيعات الوطنية.
 وزادت الويبو ما تقدمه من دمع اإىل ماكتب امللكية الفكرية من أأجل حتسني أأنظمة العمل اخلاصة هبا ابس تخدامأأنظمة تكنولوجية حديثة .ومنذ عام  ،2011زاد عدد ماكتب امللكية الفكرية اليت تس تخدم ا ألنظمة اليت تقدهما
الويبو لس تقبال حقوق امللكية الفكرية وإادارهتا وحفصها ونرشها بنس بة  %50تقريب ًا ،من  48اإىل  70مكتب .وتبد أأ
املرشوعات بعد اإجراء تقيمي يشمل فهم ا ألولوايت ،واملوارد املتاحة ،والزتام الإدارة ،والاس تعداد للمرشوع .وبنا ًء
عىل ا ألولوايت اليت أأعربت عهنا ادلول ا ألعضاء ،توسعت الويبو يف برانمج املساعدة التقنية املقدمة ملاكتب امللكية
الفكرية ليشمل املساعدة عىل الإيداع والنرش عرب ا إلنرتنت .ولتحسني اس تدامة التنفيذ وجودته ،ي ُس تعان بفريق دمع
تفرغ ("مكتب املساعدة اخلاص بنظام اإدارة امللكية الصناعية").
ُم ّ ِ
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذةً .وسوف تواصل ا ألمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.
 .32ويُ ِّقدم التقرير عدد ًا من التوصيات اليت هتدف اإىل تعزيز الشفافية وتقيمي املشورة الترشيعية .ويويص التقرير ،عىل
وجه اخلصوص ،بأأن ُجيري فريق من اخلرباء القانونيني اخلارجيني مراجع ًة معمق ًة للمساعدة الترشيعية.
 وجرى يف معلية اإعداد الربانمج واملزيانية تناول احلاجة اإىل نتاجئ مرتقبة مناس بة ومؤرشات لنتاجئ املساعدةالترشيعية .وتضمنت وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  15/2014نتيج ًة مرتقب ًة بشأأن " أأطر ترشيعية وتنظميية
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وس ياس ية مناس بة ومتوازنة للملكية الفكرية" .ومع ذكل ،جتدر الإشارة اإىل أأن املشورة املقدمة عىل مس توى ثنايئ
من أأمانة الويبو اإىل اإحدى ادلول ا ألعضاء مل يُكشف عهنا أأو تُنرش اإل بناء عىل قرار اختذته ادلوةل العضو املعنية.
خاريج للمساعدة الترشيعية بشأأن اإنفاذ حقوق امللكية
ومن اجلدير ابذلكر أأنه فامي يتعلق هبذه التوصية ،أجري تقيمي
ٌّ
أ
الفكرية ،وذكل يف اإطار تقيمي الهدف الاسرتاتيجي السادس .وأكدت مقابالت مع عينة من البدلان املس تفيدة
ارتفاع جودة املشورة وحيادها ،واع ُتربت املشورة غي متحزية.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذةً .وسوف تواصل ا ألمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.
 .33ويويص التقرير بأأن تتأأكد الإدارة العليا من أأ َّن مجيع القطاعات /الربامج تقدم معلومات اكمةل عن أأنشطهتا الترشيعية
اإىل قاعدة بياانت املساعدة التقنية.
 وإان تزامن قاعدة بياانت املساعدة التقنية مع التخطيط للموارد املؤسس ية ،اجلاري حالي ًا ،سوف يضمن أأن مجيعأأنشطة املساعدة التقنية ،مبا فهيا تكل ا ألنشطة املتعلقة ابملساعدة الترشيعية ،تُدرج بشلك حصيح يف قاعدة بياانت
املساعدة التقنية.
وميكن اعتبار هذه التوصية قيد التنفيذ.
 .34ويويص التقرير بأأن تسرتشد املشورة الترشيعية والتنظميية بتقياميت احتياجات البدلان واسرتاتيجيات امللكية الفكرية
قبل الرد عىل طلب املساعدة الترشيعية ،ويويص بأأن تعمل الويبو مع البدل لس تقصاء أأولوايته الإمنائية واحتياجات قطاعاته
والزتاماته ادلولية ذات الصةل.
 وتطبق أأمانة الويبو حالي ًا ممارسة الاس تعانة بتقيمي احتياجات البدلان واسرتاتيجيات امللكية الفكرية لتوفي معلوماتتسرتشد هبا يف تقدمي املشورة الترشيعية يف البدلان اليت توجد هبا هذه ا ألدوات أأو جيري تطبيقها .ويس بق تقدمي
املساعدة الترشيعية عىل حنو روتيين طلبات للحصول عىل املعلومات ترسلها ا ألمانة اإىل البدل املعينُ ،وجيرى
التواصل مع ّجات التصال يف احلكومة الطالبة أأيض ًا .مث يأأيت بعد ذكل التشاور ادلاخيل وإاجراءات التحقق ( أأي أأن
اسرتاتيجيات امللكية الفكرية تُرسل عىل حنو مهنجي اإىل شعبة قانون الرباءات للتعليق عىل القضااي املتعلقة
ابلرباءات).
ويف جمال اإسداء املشورة الترشيعية والس ياس ية بشأأن قانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت
اجلغرافية لدلول ا ألعضاء ،وضعت شعبة املشورة القانونية والترشيعية التابعة لقطاع أأدوات التوس مي والرسوم
والامنذج نظام ًا مجلع التعقيبات ،ومن خالل هذه النظام تُدعى ادلول اليت تلقت املشورة الترشيعية اإىل تقدمي تعقيباهتا
ل ألمانة بشأأن مدى رضاها عن املشورة اليت تلقهتا.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذةً .وسوف تواصل ا ألمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.
 .35ويويص التقرير بأأن تت ّبع املنظمة هنج ًا استباقي ًا يف التعامل مع مواطن املرونة ،و أأن تقدم للبدلان النامية طائف ًة من
اخليارات ومواطن املرونة املتاحة يف القوانني ادلولية .وعالوة عىل ذكل ،يشي التقرير اإىل أأن الويبو ينبغي أأن توحض كيف
ميكن للخيارات اخملتلفة أأن تعيق أأو تعزز سعي البدلان حنو حتقيق أأهداف التمنية.
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 وتقدم أأمان ُة الويبو ابنتظام للبدلان النامية مجموع ًة من اخليارات ومواطن املرونة املتاحة يف س ياق اإسداء املشورةالترشيعية .ودامئ ًا ما تقدم بياانت املشورة الترشيعية حلو ًل عقالنية و ُم َّربرة؛ ويف العديد من احلالت ،تُق ِّدم أأمان ُة
الويبو أأيض ًا حلو ًل بديةل لتلبية احلاجة ذاهتا.

وعىل سبيل املثال ،يف جمال الإنفاذ ،تُو َّجه ابنتظام عناي ُة البدلان النامية اليت تتلقى املشورة اإىل املادتني  7و8
ومواطن املرونة واخليارات الواردة يف اجلزء الثالث من اتفاق تريبس .وعىل حنو مشابه ،دامئا ما تشي املشورة
الترشيعية يف جمال الرباءات اإىل مواطن املرونة املتاحة يف نظام الرباءات العاملي ،وتُ ِّقدهما اإىل السلطات الوطنية
املعنية .وقد ن ُوقشت أأربع واثئق بشأأن مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين املتعدد ا ألطراف
وتنفيذها الترشيعي عىل الصعيدين الوطين وا إلقلميي يف س ياق توضيح اللجنة للمسائل املتعلقة بعدد من مواطن
املرونة والهنُ ُج اخملتلفة اليت اتُّبِعت عىل الصعيدين الوطين وا إلقلميي للتعامل معها (http://www.wipo.int/ip-
.)development/en/agenda/flexibilities/
وميكن اعتبار هذه التوصية قيد التنفيذ.
 .36ويويص التقر ُير بنرش سلسةل من واثئق ا إلطار املوجه حنو التمنية بشأأن القضااي الترشيعية اليت تسدي املنظم ُة بشأأهنا
املشورة.
 ويف س ياق املشورة الترشيعية اليت تقدهما ا ألمانة ،عاد ًة ما تراعي ا ألمان ُة احتياجات املنتفعني بنظام امللكية الفكرية،رمغ أأن السلطات املعنية ومتخذي القرار مه املسؤولون عن اإجراء املشاورات يف اإطار أأي معلية مشورة ترشيعية.
ففي شعبة اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية مث ًال ،يُرسل اس تبيان حول اتفاق تريبس اإىل ادلول ا ألعضاء اليت تطلب
املساعدة الترشيعية من أأجل التثبت من امتثال الإطار القانوين يف البدل املعين لاللزتامات واخليارات الواردة يف
اجلزء الثالث من اتفاق تريبس قبل تقدمي أأي مساعدة ترشيعية.
وميكن اعتبار هذه التوصية قيد التنفيذ.
 .37ويويص التقرير بأأن تقدم الويبو مزيد ًا من ادلمع لتحليل وقع اتفاقات امللكية الفكرية ادلولية اجلديدة عىل ا ألهداف
الوطنية للتمنية والس ياسات العامة ،وبأأن تعزز تبادل املعلومات بني البدلان ،مبا فهيا البدلان املتقدمة ،بشأأن جتارهبا مع
ترشيعات امللكية الفكرية ونتاجئ التمنية.
 وجتري الويبو ابس مترار أأنشط ًة هتدف اإىل دمع البدلان يف حتليلها لتاكليف وفوائد الانضامم اإىل معاهدات واتفاقاتامللكية الفكرية اجلديدة .ففي جمال اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ،عىل سبيل املثال ،توفر اللجن ُة الاستشارية
املعنية ابلإنفاذ (ادلورة التاسعة للجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ) منتدى لتبادل املعلومات بني ادلول ا ألعضاء يف
الويبو .ويسرتشد معل هذه اللجنة الاستشارية اإىل حد كبي ابلتوصية  45من جدول أأعامل التمنية ،مما يعين مراعاة
الشواغل ا إلمنائية التوجه واملصاحل اجملمتعية ا ألوسع نطاق ًا.
وعقدت الويبو أأيض ًا اجامتعات إاقلميي ًة بشأأن مواطن املرونة يف جمال الرباءات ،ولكَّفت خرباء إاقلميني ابإعداد أأوراق
حبثية عن تطبيق مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات عىل الصعيدين ا إلقلميي والوطين.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذةً .وسوف تواصل ا ألمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.
 .38ويويص التقر ُير بأأن تتوىل الويبو اإاتحة قواعد بياانهتا اخملتلفة اخلاصة ابلترشيعات واملامرسات التنظميية من خالل بوابة
اإلكرتونية مشرتكة.
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 وتقدم املنظمة قاعدة بياانت عاملية للمعلومات القانونية اخلاصة ابمللكية الفكرية من خالل بوابة "ويبو ليكس"( .)http://www.wipo.int/wipolex/وقد أأصبحت قاعدة بياانت "ويبو ليكس" مرجع ًا عاملي ًا للحصول عىل
معلومات امللكية الفكرية نظر ًا لحتواهئا عىل مجموعة ممتزية من قوانني امللكية الفكرية و أأنظمهتا ومعاهداهتا اليت ختص
 196بدل ًا حول العامل .وتعمل قاعدة البياانت ابللغات الرمسية الست ل ألمم املتحدة ،وتُتيح مجلهورها جما ًان ما يقرب
من  13 000وثيقة قانونية ،ابللغة ا ألصلية للنصوص القانونية ( 81لغات وطنية) وابلرتمجة حيامث اكن ذكل ممكن ًا.
ولقاعدة بياانت "ويبو ليكس" مجهور رسي ُع الازدايد ،يصل اإىل  1.5مليون مس تخدم س نو ًاي من لك قارة وبدل يف
العامل .ومن املثي لالهامتم أأن ازدايد مجهور "ويبو ليكس" يف البدلان النامية يفوق ّ ِ
ابطراد الزايدة اليت حتدث يف
ادلول الصناعية ،مما يساعد عىل سد جفوة املعلومات القانونية .وتعرض قاعدة البياانت أأيض ًا معلومات أأساس ية
خبصوص القوانني واملعاهدات املوجودة هبا اإىل جانب وّجات نظر مناس بة عن النظام ادلويل للملكية الفكرية ،مما
يساعد البدلان عىل وضع أأنظمهتا القانونية الوطنية للملكية الفكرية.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذةً .وسوف تواصل ا ألمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.
 .39ويويص التقرير بتحديث موقع الويبو الإلكرتوين من أأجل حتسني التواصل مع أأحصاب املصاحل واجلهات املاحنة
واملس تفيدين حول أأنشطة الويبو ،وحتسني القدرة عىل البحث عن املعلومات.
 وقامت ا ألمانة ابإجراء اإعادة هيلكة اكمةل وإاعادة تصممي ملوقع الويبو الإلكرتوين ،هبدف تلبية احتياجات املس تخدمنيعىل حنو أأفضل ودلمع هدف الويبو الاسرتاتيجي املمتثل يف أأن تكون الويبو يه املرجع العاملي للحصول عىل
معلومات امللكية الفكرية .وحظي املوقع الإلكرتوين اجلديد ،اذلي أطلق يف نومفرب  ،2013ابس تحسان كبي من
املس تخدمني ،واستُشهد إابعادة تصممي املوقع بوصفه مثا ًل للمتزي يف مؤمتر دويل كبي بشأأن الويب .وتضمن املرشوع
تنقية املضمون يف لك أأجزاء املوقع الإلكرتوين ،وزايدة املواد الرئيس ية املتاحة ابللغات الست بشلك كبي (ف ُقدمت
مجيع الصفحات الرئيس ية يف املوقع بست لغات) ،وتطوير اسرتاتيجية جديدة لتجربة املس تخدمني ،وإاجراء مراجعة
شامةل وإاعادة هيلكة لبنية املعلومات يف املوقع مبا يامتىش مع الاحتياجات اخملتلفة جملموعات أأحصاب املصاحل ،ووضع
تصممي متطور حيسن جتاوب املوقع الإلكرتوين ،ويعرض مضمون املوقع ابلشلك املثايل حسب جحم الشاشة يف
اجلهاز املس تخدم للنفاذ اإىل املوقع الإلكرتوين .ولقت الصفحات اجلديدة املتعلقة مبرتسامت الويبو القطرية اإجعاب
املس تخدمني ،وتعد تكل الصفحات اإحدى التحسينات اليت أدخلت عىل املضمون ،وتضم مواد تفاعلية تتعلق مبا
يفوق  190بدل ًا من  20قاعدة بياانت من قواعد بياانت الويبو الاكمنة.
واس متر يف عايم  2014و 2015العمل يف املرحةل الثانية من مرشوع املوقع الإلكرتوين ،مع تنقية الصفحات ادلنيا
ابنتظام وحتسيهنا وإاعادة تصمميها ،وإانشاء صفحة جديدة للجداول الزمنية (لالجامتعات) ،وصفحة توظيف جديدة،
وصفحة رئيس ية جديدة للخدمات ،وصفحة جديدة ل ألس ئةل وا ألجوبة؛ وإاضافة "روابط ذات الصةل" يف اجلزء
السفيل من العديد من الصفحات .وأطلقت يف أأبريل  2015صفحة رئيس ية جديدة ملاكتب الويبو اخلارجية –
اإضافة اإىل صفحات منفصةل للك مكتب خاريج – لتسليط الضوء عىل أأنشطة املاكتب .وأطلقت عىل املوقع يف
يونيو  2015منصة مبسطة جديدة لالشرتاك يف النرشة الإلكرتونية ،مما يوفر وس يةل سهةل ألحصاب املصاحل لختيار
وتنظمي ما يرغبون يف احلصول عليه من أأخبار الويبو ،من حنو  23عرض ًا .وعالوة عىل ذكل ،ل تزال ُجترى ترمجة
الصفحات ادلنيا اإىل ست لغات.
وقد أدخلت حتسينات هممة عىل وظيفة البحث يف املوقع الإلكرتوين ،ول تزال تكل التحسينات مس مترة .وأنشئت
واّجة حبث جديدة أأسهل يف الاس تعامل وتعمتد عىل تقنية غوغل للبحث اخملصص ،وأضيف موقع احتاد الكتب
امليَّسة ( )ABCوموقع "ويبو غرين" اإىل البحث يف املوقع ،كام ميكن الن البحث يف املقالت الإخبارية املنشورة
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يك جديد للبحث ( )Solrمن شأأنه
عىل موقع  .wipo.intومن املقرر أأن يُنفَّذ حبلول هناية عام  2015تطبيق ش ب ٌّ
أأن ُحي ِ ّسن مدى مالءمة نتاجئ البحث ،عىل سبيل املثال ،عن منشورات الويبو والاجامتعات وواثئق الاجامتعات،
و أأن يقوم بتصفية النتاجئ وتصنيفها عىل حنو أأكرث تفصي ًال.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذةً .وسوف تواصل ا ألمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.
 .40ويويص التقرير إابيالء اهامتم ابدلروس املس تفادة من قواعد بياانت املساعدة التقنية ا ألخرى ،مثل قاعدة البياانت
العاملية اخلاصة ابملساعدة التقنية املتعلقة ابلتجارة التابعة ملنظمة التجارة العاملية ،لضامن حتقيق الفائدة املرجوة من قاعدة بياانت
مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية.
 تواصل أأمانة الويبو تعزيز وحتسني س بل تعاوهنا مع الرشاكء الخرين ذوي التوجه الإمنايئ ،ل س امي من خالل شعبةالعالقات اخلارجية واملاكتب ا إلقلميية .ويعد ذكل جزء ًا من املهنج الشامل اذلي تتبعه الويبو بشأأن الرشااكت وحشد
املوارد .ويعد برانمج الويبو للبحث ( )WIPO Re:Searchوبرانمج "ويبو غرين" من أأمثةل هذه الرشااكت.
وجترى أأنشطة التعاون من خالل برامج متخصصة داخل ا ألمانة بغية حتسني أأنشطة العمل :حلقة معل الويبو
ا إلقلميية بشأأن التخلص المن بيئي ًا من السلع املتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية ،اليت ن ُِّظمت ابلشرتاك مع جلنة
ا ألمم املتحدة الاقتصادية والاجامتعية لس يا واحمليط الهادئ ( ،)UN ESCAPوش بكة أس يا واحمليط الهادئ
للبحث والتدريب املعنية ابلتجارة ( ،)ARTNeTوبرانمج ا ألمم املتحدة للبيئة (.)UNEP
ول تزال قاعدة بياانت مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية – اليت أعدت لتكون أأداة اإلكرتونية
ملطابقة احتياجات اإمنائية ُمح َّددة متعلقة ابمللكية الفكرية مع املوارد اليت تقدهما ّجات ماحنة حممتةل – غي ُمس تغةل
اس تغال ًل اكفي ًا من جانب ادلول ا ألعضاء.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذةً .وسوف تواصل ا ألمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.
 .41ويُ ِّقدم التقرير عدد ًا من التوصيات اليت هتدف اإىل إادماج التوجه الإمنايئ يف اإدارة املوارد البرشية من املوظفني واخلرباء
الاستشاريني ،مبا يف ذكل معلية الاختيار امل ُط ّبقة ،وضامن الشفافية يف هذه الإجراءات .وتتناول التوصيات أأيض ًا رضورة
مواءمة معليات التوظيف ونظام إادارة ا ألداء وتمنية قدرات املوظفني ( )PMSDSمع أأهداف التمنية ،ورضورة وجود مدونة
أأخالقيات.
 وتواصل الويبو ضامن مواءمة مواههبا البرشية مع احتياجات الربانمج .وحتقيق ًا لهذه الغايةُ ،جترى مراجعة دوريةللتصممي التنظميي .وقد اكمتل الن اإضفاء الطابع املؤسيس عىل التخطيط الفعال للقوة العامةل من خالل تاكمل
ا ألنظمة مع دورات الربانمج واملزيانية ،عىل حنو يضمن اخنراط املديرين عىل مجيع املس توايت .وينعكس التوجه
الإمنايئ بشلك مناسب يف مجيع أأوصاف الوظائف فامي يتعلق مبوظفي أأمانة الويبو املعنيني ،مبا يف ذكل املبادئ املبينة
يف جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية.
وحييل نظا ُم إادارة ا ألداء وتمنية قدرات املوظفني مبارش ًة إاىل اعتبارات التوجه حنو التمنية حيامن يتعلق معل املوظف
املعين بتحقيق نتاجئ موّجة حنو التمنية .ويُرا ِعي أأيض ًا تقي ُمي املوارد البرشية ،مبا يف ذكل تقيمي املوظفني ،ا ألهداف
التمنوية ذات الصةل بقضااي التمنية يف حاةل اشرتاك املوظفني يف تقدمي املساعدة التقنية والتعاون الإمنايئ.
وفامي خيص دمج اعتبارات ا ألخالقيات يف ممارسات اإدارة املوارد البرشية يف أأمانة الويبوُ ،وضعت مدونة أأخالقيات
مضن برانمج التقومي الاسرتاتيجي ،كجزء من نظام شامل ل ألخالقيات والزناهة يف الويبو .وصيغت مدونة
ا ألخالقيات ،اليت تتضمن قاميً ومبادئ أأساس ية ،من خالل معلية تشاور داخليةُ ،ومعمت عىل مجيع موظفي الويبو
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واعتبار ًا من  1فرباير  .2012وحتتوي هذه املدونة عىل مبادئ تتعلق ابملوضوعية واملساءةل .وبد أأ يف ديسمرب 2012
تقدمي تدريب اإلزايم عىل ا ألخالقيات والزناهة ،مبا يف ذكل مدونة أأخالقيات الويبو ،مجليع موظفي الويبو ،ول يزال
يُقدَّم اإىل الن.
ومعايي السلوك يف اخلدمة املدنية ادلولية اليت وضعهتا جلنة اخلدمة املدنية ادلولية س نة  2001أدجمت رمسي ًا يف
اإطار الويبو التنظميي مع اإقرار نظام املوظفني ولحئته املُنقَّحني الساريني اعتبار ًا من  1يناير  .2013وقد أدجمت هذه
املعايي بشلك واحض عن طريق الإشارة اإلهيا يف اتفاق اخلدمات اخلاصة المنوذيج املس تخدم يف توظيف اخلرباء
والاستشاريني اخلارجيني.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذةً .وسوف تواصل ا ألمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.

(ابء) التوصيات اليت تس تحق مزيد ًا من ادلراسة
 .1يقدم التقر ُير ،يف ش ىت الس ياقات اخملتلفة ،توصيات تشي اإىل رضورة وجود مزيد من التنس يق ادلاخيل يف الويبو
بشأأن القضااي املتعلقة ابلتعاون الإمنايئ.
 وشددت وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  ،17/2016الواردة يف الوثيقة  ،WO/PBC/24/11عىل أأن الويبو،اإضاف ًة اإىل اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية واخلطط القطرية ،تواصل تعزيز أليات وبرامج التعاون امل ُصممة
خصيص ًا لتناسب احتياجات البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية .وتواصل
الويبو أأيض ًا تعزيز تمنية املهارات البرشية واملهنية ،وتيسي حتديث البنية التحتية للملكية الفكرية ووضع أأطر قانونية
وتنظميية مناس بة يف جمال امللكية الفكرية ،مع مراعاة التعهدات احملددة للبدلان املتلقية و أأهدافها التمنوية الوطنية،
والتشجيع عىل الانضامم اإىل املعاهدات والتفاقات اليت تديرها الويبو .وتؤدي املاكتب ا إلقلميية دور ًا حمور ًاي يف هذه
التعهدات بصفهتا ّجات تنس يق عامة تضمن ختطيط وتنفيذ املرشوعات املتسقة وامللموسة عىل حنو فعال وانجع يف
ادلول ا ألعضاء.
وتوحض الفقرة  14.9من وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  17/2016تعاون قطاع التمنية مع الربامج /القطاعات
ا ألخرى.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذةً .وسوف تواصل ا ألمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.
 .2ويويص التقرير ابإدخال حتسينات عىل اإماكنية الاطالع عىل البحوث وا ألدةل أكساس ألنشطة التعاون الإمنايئ.
 ويواصل مكتب كبي الاقتصاديني يف الويبو تطوير وتوس يع قاعدة البحوث اخلاصة اب ألنشطة املوّجة حنو التمنية يفجمال امللكية الفكريةُ .وجترى ابنتظام اإاتحة نتاجئ الاس تكشافات البحثية اجلديدة من خالل سلسةل حلقات الويبو
ادلراس ية بشأأن اقتصادايت امللكية الفكرية ،وتقرير امللكية الفكرية العاملي ،والعديد من أأوراق العمل املتاحة جما ًان
عىل موقع الويبو الإلكرتوين لالقتصادايت .وإاضاف ًة اإىل ذكل ،أتيح مؤخر ًا موردان جديدان عىل هذا املوقع
الإلكرتوين :هام قاعدة بياانت ادلراسات الاقتصادية ،وصفحة "بياانت للباحثني"؛ وهيدف هذان املوردان اإىل
حتسني قاعدة ا ألدةل الالزمة لوضع س ياسات امللكية الفكرية ،ومساعدة الباحثني يف ظل ضعف املوارد عىل اإجراء
اس تكشافاهتم".
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذةً .وسوف تواصل ا ألمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.
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 .3ويقدم التقرير توصيات بشأأن وجاهة املنظمة وتوّجها ،ل س امي بشأأن رضورة أأن يكون مجيع املوظفني واملستشارين
املشاركني يف أأنشطة التعاون الإمنايئ عىل عمل ابملبادئ واملامرسات املقبوةل عىل نطاق واسع.
 وتويل الو ُيبو أأمهي ًة لرضورة أأن يكون مجيع املوظفني عىل عمل مبا أأقرته املنظامت ادلولية ا ألخرى من مبادئ وممارساتمقبوةل عىل نطاق واسع يف جمال التعاون الإمنايئ ،و أأن يتبعوا هذه املبادئ واملامرسات ،عند الاقتضاء .وإاقرار ًا بأأمهية
ذكل ،فاإن برامج الويبو املس مترة اخلاصة بتدريب املوظفني واحتياجات املوظفني التدريبية احملددة ذاتي ًا يف اإطار نظام
إادارة ا ألداء وتمنية قدرات املوظفني تُم ِكّهنم من مواكبة الطابع املتغي للتعاون الإمنايئ ،ويه تستند أأيض ًا اإىل مبادئ
جدول أأعامل التمنية .ويُر ِكّز تعممي جدول أأعامل التمنية عىل دمج هذه املبادئ يف ا ألنشطة اليومية مجليع موظفي
الويبو.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذةً .وسوف تواصل ا ألمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.
 .4ويُ ِّقدم التقرير عدد ًا من التوصيات اليت تفيد بأأن أأنشطة الويبو واعامتدات املزيانية أأكرب يف حاةل امللكية الصناعية مهنا
يف حاةل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة "رمغ التطور احملمتل الكبي للصناعات الإبداعية والثقافية" ،و أأن اسرتاتيجيات امللكية
الفكرية ينبغي أأن تش متل عىل اهامتم أأكرب بقضااي الإبداع والصناعات الثقافية.
 واكن أأبرز اإجناز يف جمال وضع القواعد واملعايي خالل الس نوات ا ألخية هو اعامتد نص معاهدتني جديدتني حلقاملؤلف هام :معاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي (معاهدة بيجني) ومعاهدة مراكش لتيسي النفاذ اإىل
املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي ا إلعاقات ا ألخرى يف قراءة املطبوعات
(معاهدة مراكش) .وتواصل الويبو تعزيز دورها يف جمال حق املؤلف يف البيئة الرمقية .وقد أح ِرز تقدم يف وضع
معيار دويل طوعي جديد لضامن جودة الإدارة امجلاعية يُعرف ابمس" ( "TAG of Excellenceأأي ال ّمتزي يف
الشفافية واملساءةل وحسن الإدارة) .وإاضاف ًة اإىل ذكل ،اس تحدثت الويبو دورة تعمل عن بعد تس تخدم مجموع ًة اكم ًةل
من تقنيات التواصل احلديثة املُس تعمةل يف القرن احلادي والعرشين لتوفي أأداة معلية ل إالدارة امجلاعية لفائدة موظفي
منظامت الإدارة امجلاعية وواضعي الس ياسات والعاملني يف اجملال القانوين .وتواصل املنظمة نرش دراسات وطنية
عن الإسهام الاقتصادي لصناعات حق املؤلف ،وذكل استناد ًا اإىل دليل الويبو لس تقصاء املسامهة الاقتصادية
للصناعات القامئة عىل حق املؤلف  .2003وبذكل حتافظ املنظمة عىل توازن تركزيها عىل لك جمالت امللكية
الفكرية.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذةً .وسوف تواصل ا ألمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.
 .5ويويص التقرير بأأن َّه من أأجل توس يع مشاركة أأحصاب املصاحل ،ينبغي للويبو أأن ترصد عىل حنو أأكرث انتظام ًا تنوع
أأحصاب املصاحل واخلرباء املشاركني يف تقدمي املساعدة ،وذكل لضامن توازن وّجات النظر.
 ول تكف أأمانة الويبو عن بذل اجلهود لتوس يع نطاق مشاركة أأحصاب املصاحل يف طائفة من ا ألنشطة ،مبا يف ذكلمن خالل املاكتب ا إلقلميية .فعىل سبيل املثال ،هتدف بعض املبادرات يف جمال املعارف التقليدية اإىل تعزيز
املشاركة الفعلية ملمثيل الشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية يف معل الويبو .ويف س ياق خمتلف ،تلزتم شعبة اإذاكء
الاحرتام للملكية الفكرية بهنج متوازن يف اللجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ ،مبا يف ذكل من خالل أأنشطة تكوين
الكفاءات وإاذاكء الوعي.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذةً .وسوف تواصل ا ألمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.
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 .6ويويص التقرير ابلهامتم إابعادة تنظمي أأنشطة التعاون الإمنايئ اخلاصة ابلويبو لتلبية احتياجات فئات معينة من البدلان.
ويشي التقرير أأيض ًا اإىل أأنه ينبغي تصنيف البدلان يف مجموعات ألغراض تقدمي املساعدة التقنية عىل أأساس القوامس الهيلكية
املشرتكة ،مثل طبيعة الاقتصاد وجحمه ،أأو قدرات ماكتب امللكية الفكرية.
 وتس هتدف أأنشط ُة التعاون الإمنايئ اخلاصة ابلويبو احتياجات البدلان و أأولوايهتا احملددة يف ش ىت املناطق ويف املراحلالتمنوية اخملتلفة ،وهذه ا ألنشطة ُمص َّممة خصيص ًا لتلبية تكل الاحتياجات .فدامئ ًا ما تُوضع يف الاعتبار حاةل التمنية
الاقتصادية والبرشية ،وكذكل وضع امللكية الفكرية ،يف البدل املتلقي .ويف مجيع برامج الويبو للتعاون الإمنايئ ،يُوىل
الاهامتم بتحديد الاحتياجات وا ألولوايت املتفاوتة اخلاصة ابلبدلان ا ألقل منو ًا .وتشارك املنظمة بأأمكلها يف تنفيذ
التوصيات ذات الصةل لربانمج معل اسطنبول ( .)IPoAوينصب تركزي خاص أأيض ًا عىل ادلول اجلزرية الصغية
النامية .فعىل سبيل املثال ،وحدة منطقة الاكرييب – اليت أنشئت يف عام  ،2010يف اإطار املكتب ا إلقلميي ألمرياك
الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب ،ملعاجلة جمالت حمددة من الاحتياجات ذات ا ألولوية لبدلان منطقة البحر الاكرييب
– ُرِقّيت اإىل قسم منطقة الاكرييب يف عام  .2014ويعمل املكتب ا إلقلميي لس يا واحمليط الهادئ عىل تعزيز التعاون
دون ا إلقلميي يف بدلان جزر احمليط الهادئ من خالل عقد اجامتعات مع رؤساء ماكتب امللكية الفكرية املوجودة يف
املنطقة وإاقامة عالقات مع كياانت ا ألمم املتحدة ا ألخرى.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذةً .وسوف تواصل ا ألمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.
 .7ويويص التقرير بوضع خارطة للمبادرات احلكومية ادلولية ا ألخرى واجلهود غي احلكومية للهنوض ابلبتاكر والإبداع
ونقل التكنولوجيا والنفاذ اإىل املعارف.
 وتواصل أأمانة الويبو اإذاكء معرفهتا اب ألنشطة ذات الصةل اليت ُجترى يف منظامت أأخرى عىل الصعيدين ادلويلوالوطين حيامث اكن وضع تكل اخلارطة مفيد ًا يف س ياق أأحد أأنشطة املساعدة التقنية .وفامي ييل بضع أأمثةل عىل
مشاركة املنظمة ،واس تفادهتا من هذه املشاركة ،مع منظامت أأو هيئات أأخرى تشجع عىل الابتاكر والإبداع ونقل
التكنولوجيا والنفاذ اإىل املعارف.
ويف جمال املعارف التقليدية ،تنسق أأمانة الويبو عن كثب وابنتظام مع العديد من املنظامت ادلولية احلكومية
ا ألخرى ،مبا فهيا أأمانة اتفاقية التنوع البيولويج ( )CBDبشأأن قضااي التنوع البيولويج ،ومنظمة ا ألغذية والزراعة
( )FAOبشأأن قضااي الزراعة ،ومنظمة التجارة العاملية ( )WTOبشأأن القضااي املتعلقة ابلتجارة ،ومنظمة الصحة
العاملية ( )WHOبشأأن قضااي الصحة العامة ،ومنتدى ا ألمم املتحدة ادلامئ املعين بقضااي الشعوب ا ألصلية ( UN
 )PFIIبشأأن قضااي الشعوب ا ألصلية.
وتواصل ا ألمان ًة أأيض ًا العمل عىل حتديد الرشاكء والبحث عن دمع مايل من مصادر خارج املزيانية من أأجل براجمها
ومرشوعاهتا .وتركزت ّجود التوعية عىل اإقامة رشااكت دلمع برانمج الويبو للبيئة ( ،)WIPO GREENوبرانمج
الويبو املتعلق ابلبحث ( ،)WIPO Re:Searchواحتاد الكتب امليَّسة .كام شاركت أأمانة الويبو عن كثب يف
تقدمي ادلمع الالزم لتنفيذ اللية التكنولوجية لتفاقية ا ألمم املتحدة الإطارية بشأأن تغي املناخ ( أأي اللجنة التنفيذية
املعنية ابلتكنولوجيا ( )TECومركز وش بكة تكنولوجيا املناخ ) .)(CTCNوشاركت ا ألمانة يف اجامتعات اللجنة
واملركز املذكورين و أأصبح ذكل املركز من رشاكء برانمج الويبو للبيئة ،وابملثل أأصبحت الويبو أأحد ا ألعضاء ا ألوائل
يف ش بكة تكنولوجيا املناخ.
واس تأأنفت الويبو مشاركهتا الفعاةل يف ا ألس بوع العاملي للمقاوةل ( ،)GEWوهو مبادرة دولية تش ّجع الش باب عىل
املقاوةل والابتاكر من خالل أأنشطة حملية ووطنية وعاملية .وشاركت ا ألمانة يف تنظمي أأس بوع من الفعاليات
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وادلورات التدريبية يف اإطار ا ألس بوع العاملي للمقاوةل لعام  ،2014وذكل ابلتعاون مع ا ألونكتاد ،ومكتب ا ألمم
املتحدة يف جنيف ،ومركز التجارة ادلولية ،وإادارة التمنية الاقتصادية يف اكنتون جنيف ،وجامعة جنيف ،واحتاد
الرشاكت السويَّسية .وانصب الرتكزي يف املقام ا ألول عىل تعزيز الابتاكر وتشجيع الش باب عىل املقاوةل وتنظمي
دورات لتكوين الكفاءات يف جمال امللكية الفكرية وتوفي معلومات عن الرباءات.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذةً .وسوف تواصل ا ألمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.
.8

ويويص التقرير بأأن تُتيح الويبو "قامئ ًة" أأو كتالوج ًا بأأنشطة التعاون الإمنايئ.
 ومجعت ا ألمان ُة مواد بشأأن تقدمي املساعدة التقنية ،وعرضت دلي ًال بشأأن تقدمي مساعدة الويبو التقنية خالل ادلورةالثانية عرشة للجنة (الوثيقة  .)CDIP/12/7ويسعى ادلليل اإىل أأن يكون مبثابة بوابة ألنشطة املساعدة التقنية
وخدماهتا اليت تقدهما الويبو .وهو ُمو َّجه اإىل ادلول ا ألعضاء واملؤسسات وا ألفراد املهمتني بربامج الويبو للمساعدة
التقنية يف البدلان النامية و أأقل البدلان منو ًا والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية .ونرشت ا ألمان ُة هذا ادلليل يف شلك
كتيب ،وتواصل حتديث حمتواه.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذةً.

 .9ويتناول كثي من التوصيات اإجراءات حتقيق وفورات يف التاكليف وتعزيز الكفاءة ،مبا يف ذكل جتنب الازدواج
وحتسني الانتفاع ابملوارد التكنولوجية.
إطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ ،مضن ًا ورصاح ًة ،عىل جتنب ازدواج ا ألنشطة داخل املنظمة وعىل
 ولقد ساعد ا ُحتسني الانتفاع ابملوارد املالية والبرشية .وإاضاف ًة اإىل ذكل ،تواصل املنظمة الانتفاع مبوارد تكنولوجية مثل مؤمترات
الفيديو والبث عرب الإنرتنت يف أأنشطهتا التدريبية.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذةً.
 .10ويتناول التقر ُير ا ألنشطة التدريبية اليت قامت هبا الويبو ،ويُ ِّقدم توصيات معينة تتعلق بعمل أأاكدميية الويبو .ويويص
التقرير بوضع أأهداف التدريب وأأولوايته ونتاجئه املرتقبة عىل حنو أأكرث حتديد ًا واسرتاتيجي ًة ،وبأأن يُر ِكّز التدريب عىل تكوين مك
اكف من اخلربة اجلوهرية املبنية عىل املعلومات الس ياس ية داخل البدلان النامية بشأأن امللكية الفكرية والتمنية ،وبأأن تركز
يب يف حتقيق أأهداف التمنية.
التقارير املرفوعة بشأأن التدريب عىل الكيفية اليت سامه هبا التدر ُ
 وتُر ِكّز أأنشطة أأاكدميية الويبو عىل تعزيز كفاءات املوارد البرشية من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية ألغراضالتمنية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية .ومن أأجل حتقيق هذه
النتيجة ،رشعت الأاكدميية يف اإجراء مراجعة اكمةل حملفظة ادلورات التدريبية املقدمة للموظفني احلكوميني ،مبا يف
ذكل موضوعات الربامج وحمتواها ،وا ألهداف التعلميية ،والفئات املس تفيدة املس هتدفة ،ومعايي اختيار املؤسسات
الرشيكة .وعالوة عىل ذكل ،رشعت يف اإجراء مراجعة خارجية شامةل وحتديث حملتوى دورات التعمل عن بعد،
وتعزيز منصة التعمل التكنولوجية ،وزايدة عدد ادلورات املتاحة جبميع لغات ا ألمم املتحدة عىل السواء ،فض ًال عن
اللغات ا ألخرى .وقامت أأيض ًا بزايدة عدد الربامج ،وزايدة اإماكنية الالتحاق بربامج التعلمي العايل يف اجلامعات،
وواصلت تقدمي املساعدة عىل اإنشاء مراكز تدريب وطنية وتمنية همارات مجموعات من املدربني احملليني ذوي اخلربة
يف جمال امللكية الفكرية والتمنية ومهنجيات التدريس .وتوجد حالي ًا مجموعة اكفية من خرباء امللكية الفكرية والتمنية ،ل
س امي يف البدلان املس تفيدة من مرشوعات الأاكدمييات الناش ئة ،من خالل تقدمي منح دراس ية فردية خاصة دلورات
درجة املاجس تي .و ُّاختذت خطوات لتحسني أأدوات التقيمي ،من أأجل ضامن اس هتداف خدمات التدريب عىل حنو
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فعال عند تلبية احتياجات البدلان املس تفيدة واجلهات املعنية ا ألخرى ،ولضامن الانتفاع ا ألمثل ابملوارد ،و إلعادة
توجيه حمتوى التدريب و أأساليبه عند الرضورة.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذةً .وسوف تواصل ا ألمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.
 .11ويويص التقرير بأأن يكون التدريب عىل امللكية الفكرية اإمنايئ التوجه ،ويويص بربط تعلمي امللكية الفكرية بقضااي
الس ياسة العامة ا ألخرى.
 واس تحدثت أأاكدميي ُة الويبو املكوانت اخلاصة ابمللكية الفكرية والتمنية يف مناجهها ،وتواصل الأاكدميية حتديث هذهاملكوانت ،وذكل فامي يتعلق بربانمج التطوير املهين ،وبرانمج املؤسسات الأاكدميية ،وبرانمج التعمل عن بعد ،وبرامج
املدارس الصيفية .وجرى اإيالء اهامتم خاص بتدريب املدربني احملليني عىل موضوعات تتعلق ابمللكية الفكرية
والتمنية .ومن خالل هنُ ُج تفاعلية وديناميكية وجتريبية ،يكتسب املشاركون يف برامج الأاكدميية معارف متخصصة،
ويكتس بون ما هو أأمه ،وهو القدرة عىل وضع تكل املعارف موضع التطبيق للمسامهة يف التمنية الوطنية وا إلقلميية
اخلاصة هبم .وتُقدَّم أأيض ًا دورات خاصة جديدة للتعمل عن بعد يف جمال امللكية الفكرية وبعض التحدايت العاملية،
مثل الصحة العامة والتجارة وكذكل املعارف التقليدية وأأشاكل التعبي الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذةً .وسوف تواصل ا ألمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.
 .12ويويص التقر ُير بأأن ُجتري الويبو مراجع ًة معمق ًة ونقدي ًة للوضع الاسرتاتيجي ألنشطهتا التدريبية ،ل س امي أأنشطة أأاكدميية
الويبو ،يف س ياق املبادرات التدريبية ا ألخرى يف مجيع أأحناء العامل.
 واكنت ول تزال أأاكدميية الويبو منذ اإنشاهئا مركز ًا رائد ًا للتدريب والبحث يف جمال امللكية الفكرية من أأجل البدلانالنامية والبدلان ا ألقل منو ًا والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية .ومع ذكل ،فاإن أأنشطهتا متغية ،وكذكل اجملال اذلي
بناء عىل
تعمل فيه .ويف هذا الس ياق ،جيري حالي ًا تنفيذ خطة متوسطة ا ألجل لإصالح الأاكدميية وتعديل وضعهاً ،
تقارير مراجعة خارجية وتدقيق داخيل للحساابت.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذةً .وسوف تواصل ا ألمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.
 .13ويُ ِّقدم التقرير عدد ًا من التوصيات الرامية اإىل حتقيق فعالية من حيث التلكفة يف تقدمي أأنشطة الويبو التدريبية.
 وتقوم أأاكدميية الويبو جبزء كبي من أأنشطة الويبو التدريبية ،يف حني أأن القطاعات املتخصصة واملاكتب ا إلقلمييةوشعبة البدلان ا ألقل منو ًا ت ُِّقدم أأيض ًا أأنشطة تدريبية متخصصة ،و أأنشطة توعوية ،ودراسات اإفرادية ،و أأدةل ،وغيها
من ا ألدوات التدريبية والتدريس ية يف مجموعة متنوعة من موضوعات امللكية الفكرية .وتعمل الأاكدميية عن كثب مع
مجيع القطاعات املعنية يف الويبو لوضع وتنفيذ اإجراءات للمشاورات ادلاخلية والتنس يق والتخطيط وتبادل
املعلومات من أأجل حتديد الاحتياجات والطلبات التدريبية وتلبيهتا بكفاءة ويف الوقت املناسب.
وتواصل الأاكدميية بذل ّجود من أأجل ضامن اإعداد براجمها وإادارهتا وتقدميها بتلكفة جمدية ،مع الرتكزي بشلك خاص
عىل تمنية اخلربات الوطنية والكفاءات الطويةل ا ألمد .وتواصل الأاكدميي ُة أأيض ًا توس يع مداها اجلغرايف واللغوي،
ووضع معايي ورشوط حمددة للرشااكت ملساعدة املؤسسات التدريبية الوطنية عىل أأن تصبح مس تدام ًة.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذةً .وسوف تواصل ا ألمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.
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 .14ويشي التقرير اإىل أأن قاعدة بياانت املساعدة التقنية ينبغي أأن يُعاد تصمميها لتيسي البحث عىل املس تويني ادلاخيل
والعام عن برامج الويبو وفق ًا ملعايي عديدة ،وجلعل نتاجئ التقياميت ادلاخلية واخلارجية متاحة للجمهور مع اإماكنية البحث فهيا.
وعالوة عىل ذكل ،يُويص بأأن ُحتدَّث قاعدة البياانت ابنتظام أأكرب من ِقبل مجيع الربامج ،وبأأن تُدمج يف نظام التخطيط
للموارد املؤسس ية.
 واشرتك فريق نظام قطاع التمنية مع فريق التخطيط للموارد املؤسس ية يف اإعداد ملخص ملرشوع دمج قواعد بياانتنظام قطاع التمنية (اليت تضم قاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية ( )IP-TADوقاعدة بياانت
قامئة اخلرباء الاستشاريني يف جمال امللكية الفكرية ( ))IP-ROCيف نظام التخطيط للموارد املؤسس ية عىل نطاق
املنظمة.
وهيدف املرشوع اإىل حتسني نظام قطاع التمنية وحتويهل اإىل نظام ُمحدَّث وقوي متام ًا يسمح بنقل البياانت ألي ًا
وإالكرتوني ًا من نظام التخطيط للموارد املؤسس ية اإىل نظام قطاع التمنية ،بأأقل تدخل يدوي ممكن .ومن خالل دمج
النظامني ،واس تخدام نظام التخطيط للموارد املؤسس ية مكصدر للبياانت الإلكرتونية ،سوف نتجنب احامتل حدوث
أأخطاء أأو تناقض يف البياانت بني النظامني ،وسوف تُدرج التحديثات ألي ًا .ويتناول املرشوع أأيض ًا معايي القدرة
عىل البحث ألغراض التوثيق وإاعداد التقارير.
وميكن اعتبار هذه التوصية ُمنفَّذةً .وسوف تواصل ا ألمانة تنفيذ أأنشطة املتابعة.

(ج) التوصيات اليت تطرح مشالك من حيث تنفيذها
 .1تشي بعض التوصيات اليت أأن املنظمة ينبغي أأن تتحول من منظور "مركزية امللكية الفكرية" اإىل منظور "التوجه حنو
التمنية" ،ل س امي يف تعامالهتا مع منظامت ا ألمم املتحدة ا ألخرى .ويشي التقرير أأيض ًا اإىل أأن الويبو ينبغي أأل تسعى اإىل جعل
نفسها املتحدث ابمس ا ألمم املتحدة يف جمال امللكية الفكرية.
 وتقطع التفاقية املنش ئة للويبو والتفاق املُربم مع ا ألمم املتحدة بأأن الويبو واكةل متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة تتمثلوليهتا يف تعزيز حامية امللكية الفكرية من أأجل التمنية الثقافية والاقتصادية والاجامتعية .وتقر أأيض ًا وثيقة الربانمج
واملزيانية للثنائية  13/2012بقدرة الويبو عىل أأن تكون مبثابة املنتدى احلكويم ادلويل الرائد لتناول القامس املشرتك
بني امللكية الفكرية والابتاكر وقضااي الس ياسات العامة العاملية .وملا اكنت الويبو يه الواكةل التابعة ل ألمم املتحدة
املتخصصة يف جمال امللكية الفكرية ،فاإهنا تسعى اإىل تيسي احلوار ادلويل بشأأن القامس املشرتك بني الابتاكر
وامللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية ،مع الإقرار بأأن امللكية الفكرية ليست غاي ًة يف حد ذاهتا ،بل
وس يةل لتحقيق ا ألهداف الاجامتعية والاقتصادية والتمنوية.
وأشي اإىل أأن الويبو ينبغي أأن تس متر يف تطوير خرباهتا احملددة يف جمال امللكية الفكرية ،والإدلء بر أأهيا بوصفها واكةل
متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة وتتعلق وليهتا الرئيس ية مبجال امللكية الفكرية ،مثلها يف ذكل مثل منظمة الصحة
العاملية اليت تتحدث يف الصحة بلسان ا ألمم املتحدة ،ومنظمة ا ألغذية والزراعة اليت تتحدث يف الزراعة بلسان ا ألمم
املتحدة .وهذا ل مينع واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى من املشاركة يف جمال امللكية الفكرية.
 .2ويُ ِّقدم التقرير بضع توصيات خبصوص اخلطة الاسرتاتيجية املتوسطة ا ألجل ،والتفاقات اليت توصلت اإلهيا ادلول
ا ألعضاء بشأأن التنس يق بني جلنة الربانمج واملزيانية واللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ،ويف امجلعيات العامة يف عام
.2011
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 وإان التفاقات اليت مت التوصل اإلهيا يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ،وجلنة الربانمج واملزيانية ،وامجلعياتالعامة ،مبا يف ذكل التنس يق بني هذه الهيئات ،ينبغي أأل يُعاد النظر فهيا أأو تُطرح من جديد ملزيد من املناقشات.
ففي تكل الهيئات ،تتوصل ادلول ا ألعضاء اإىل التفاق بعد دراسة ومناقشة متأأنيتني ،وينبغي أأل يُعاد طرح اتفاقاهتا
امل ُصاغة بعناية ملزيد من املناقشات اليت رمبا تأأيت بنتاجئ عكس ية.
 .3ويقدم التقرير عدد ًا من التوصيات التوجهيية للغاية عىل مس توى التفاصيل (فتنص مث ًال عىل حمتوى معني
لالس تبياانت) ،واليت تعكس وّجة نظر واحدة فقط فامي يتعلق بكيفية القيام بنشاط ما.

 وإان درجة التحديد والتفصيل يف التوصيات ليست مفيد ًة يف بعض احلالت ،ألهنا حترم املنظمة من املرونةادليناميكية الالزمة لتحقيق التوازن بني املصاحل وا ألوليات اخملتلفة ،املتناقضة يف كثي من ا ألحيان ،يف ظروف دامئة
التطور .وحيامث تكون التوصيات ُمح َّدد ًة للغاية يف بعض جوانب موضوع ما ،فاإهنا تغفل جوانب أأخرى ،وتكون
النتيجة غي واقعية وغي معلية ،ل س امي حيامن يتعلق ا ألمر بقضااي حساسة س ياس ي ًا.
 .4ويويص التقرير بأأن تس تكشف الويبو س ب ًال إليالء مزيد من الاهامتم إلسداء املشورة اإىل البدلان وتوفي املعلومات
لها بشأأن مفاوضات ومعاهدات امللكية الفكرية ،وأاثرها احملمتةل .وعالوة عىل ذكل ،يويص التقرير بأأن متنح الويبو دعامً أأكرب
للمشورة املوّجة حنو التمنية خبصوص التفاوض بشأأن ترتيبات امللكية الفكرية الثنائية وا إلقلميية وفامي بني بدلان اجلنوب
وخبصوص تنفيذ هذه الرتتيبات ،واملفاوضات ،واحلوار ،والتعاون.
 وتتخذ املنظمة موقف ًا يمتثل يف أأهنا ينبغي أأل تتدخل يف مفاوضات امللكية الفكرية اليت ُجترى عىل املس توى الثنايئ أأوا إلقلميي .ومع ذكل ،تواصل املنظمة تقدمي املساعدة اإىل ادلول ا ألعضاء فامي خيص تنفيذ اتفاقات امللكية الفكرية
الثنائية وا إلقلميية .عىل سبيل املثال ،أأسدت الويبو املشورة لبدلان أأمرياك الوسطى بشأأن اإطار اتفاق التجارة احلرة
مع الولايت املتحدة ا ألمريكية ( ،)CAFTAو أأسدت املشورة لكولومبيا وبيو بشأأن ما أأبرماه من اتفاقات التجارة
احلرة مع الولايت املتحدة ا ألمريكية والاحتاد ا ألورويب .كام تقدم الويبو املساعدة اإىل البدلان يف تنفيذ اتفاق
تريبس ،يف اإطار التفاق املربم بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية.
 .5ويويص التقرير بأأن ت ُِّقدم الويبو منح ًا اإىل ادلول ا ألعضاء لتنفيذ ا ألنشطة اخلاصة هبذه ادلول ،ولتقليل تاكليف موظفي
الويبو ،ولتكوين كفاءات وطنية.
 وينطوي عدد من أأنشطة التعاون الإمنايئ عىل تقدمي الويبو دلمع من أأجل متويل خبي دويل حتدده اإحدى ادلولا ألعضاء ،أأو من أأجل متويل خدمات استشارية تُ ِعدّها مؤسسة وطنية .ومع ذكل ،ي ُشار اإىل أأن هذه التوصية متثل
توفي ًا زائف ًا ،ألن من شأأهنا أأن تُق ِل ّل بشلك كبي من قدرة املنظمة عىل رصد التنفيذ وتقيمي النتاجئ ،ومن جودة
اخلدمة ،اليت تعترب أأيض ًا مغزى أأساس ي ًا للتقرير.
 .6ويويص التقرير بأأن يقترص دور املاكتب ا إلقلميية يف تقدمي ا ألنشطة وتنفيذها عىل ا ألنشطة ا إلقلميية ودون ا إلقلميية
اخلاصة بقضااي تتناسب مع خربة القطاعات املتخصصة.
 ول ميكن الاس مترار يف جعل املاكتب ا إلقلميية مقصور ًة عىل ا ألنشطة ا إلقلميية ودون ا إلقلميية اليت تنطوي عىلقضااي متعددة اجلوانب يف جمال امللكية الفكرية .وعالوة عىل أأن املاكتب ا إلقلميية يه مس تودعات للخربات اخلاصة
بلك بدل يف جمال امللكية الفكرية.
.7

ويقدم التقرير توصيات بشأأن حمتوى املشورة الترشيعية اليت تقدهما الويبو لدلول ا ألعضاء و أأغراض هذه املشورة.
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 ويشي التقرير اإىل أأن املشورة الترشيعية املقدمة من ا ألمانة ينبغي دامئ ًا أأن تش متل عىل اسرتاتيجيات هتدف اإىلتوفي انتفاع أأكرب مبواطن املرونة و أأشاكل "بديةل" للملكية الفكرية مثل املعارف التقليدية .ورمغ أأن املشورة
الترشيعية املقدمة من ا ألمانة حتتوي دامئ ًا عىل معلومات عن اتساع قضااي امللكية الفكرية املنطبقة ،مبا يف ذكل
مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية ،فاإن التأأكيد اذلي يقرتحه التقرير ل يتفق ،يف معظم احلالت ،مع طلب من
ادلول ا ألعضاء واحتياجاهتا اخلاصة للمشورة الترشيعية.

وكذكل يقرتح التقرير أأن تضع الويبو يف اعتبارها ،عند تقدمي املشورة الترشيعية" ،احتياجات مجموعة متنوعة من
املس تخدمني و أأحصاب املصلحة احملمتلني عىل الصعيد الوطين ،وحتديد أأولوايهتم الاسرتاتيجية" .وبيد أأن طلبات
احلصول عىل املشورة اليت تتلقاها الويبو من ادلول ا ألعضاء ل تُصاغ عىل هذا النحو ،وتتسم القضااي بطابع س يايس
وحميل شديد للغاية جيعل تناول الويبو لها أأمر ًا غي مناسب أأو غي جمد.
 .8ويقدم التقرير عدد ًا من التوصيات اليت تشي اإىل أأن أأنشطة الويبو ينبغي أأن تكون "قامئة عىل التمنية" (و أأن تكون
أأيض ًا "قامئة عىل الطلب" ،أأو "قامئة عىل ادلول ا ألعضاء" ،أأو " ُم ّ ِعززة ل ّ
تويل البدلان زمام ا ألمور") ،ويشي اإىل أأن املنظمة
ينبغي أأن تُو ِ ّجه أأنشطهتا للهنوض بهنج "التوجه حنو التمنية".
 وإان أأنشطة الويبو يف جمال التعاون الإمنايئ تتبع الولية اليت تضعها ادلول ا ألعضاء يف برانمج الثنائية ومزيانيهتا،وينبغي أأن تسرتشد مجيع التوصيات الواردة يف التقرير بوثيقة الربانمج واملزيانية ،حس امب اتفقت عليه ادلول ا ألعضاء.
ورمغ أأن التقرير يشي اإىل أأن ا ألمانة لها حرية الترصف يف تفسي هذه الولية وتنفيذها ،فاإن وثيقة الربانمج
واملزيانية تقدم أأهداف ًا واحض ًة ترغب ادلول ا ألعضاء يف حتقيقها ،و أأحد هذه ا ألهداف ،فامي خيص وثيقة الثنائية
 ،13/2012هو متكني البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا من اس تخدام امللكية الفكرية لتحقيق منو اقتصادي،
وحتقيق أأهدافها التمنوية الوطنية .وقد ُصمت أأنشطة الويبو يف جمال التعاون الإمنايئ خصيص ًا لتحقيق هذا الهدف،
ل س امي من خالل املساعدة عىل تنفيذ ما ييل:
" "1اسرتاتيجيات وس ياسات وطنية يف جمال امللكية الفكرية تامتىش مع ا ألهداف التمنوية الوطنية،
" "2و أأطر تنظميية للملكية الفكرية تُ ّ ِعزز الإبداع والابتاكر،
" "3وبنية حتتية فعاةل للملكية الفكرية تكون ُم َّ
وّج ًة حنو التمنية وحنو تقدمي اخلدمات،
" "4وقدرة معززة عىل الاس تفادة من اقتصاد املعرفة من خالل الانتفاع ابمللكية الفكرية.
 .9ويويص التقرير بتحسني التوجه الإمنايئ ألنشطة الويبو عن طريق تعزيز الشفافية ،ل س امي بأأن تُنرش ،من أأجل
املراجعة اخلارجية ،مجيع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وس ياساهتا وخططها املدعومة من الويبو يف شلك مبديئ قبل الانهتاء
مهنا.
 وإان نرش الصيغة املبدئية لواثئق الس ياسات احلكومة ادلاخلية أأمر حتدده ادلوةل العضو املعنية دون غيها ،وإاناكنت الويبو مس تعدة لتيسي نرش هذه الواثئق ومراجعهتا عند الطلب.
 .10ويشي التقرير اإىل أأنه ميكن لهيئة خاصة يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية أأن تؤدي دور ًا يف حتديد
املرشوعات وا ألنشطة واقرتاهحا.
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 ومتارس املاكتب ا إلقلميية ما يلزم من رقابة وتنس يق يف بدء املرشوعات وا ألنشطة املوّجة حنو التمنية واقرتاهحا ،يفحني أأن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية توفر الهيئة اليت تس تطيع ادلول ا ألعضاء من خاللها أأن تقرتح
مرشوعات جدول أأعامل التمنية و أأنشطته أأو توافق عىل اعامتدها ليك تنفذها ا ألمانة.
 .11ويقدم التقرير توصيات تشي إاىل وقع أأنشطة الويبو للتعاون الإمنايئ ،ويقرتح التقرير أأن تقوم املنظمة بتوس يع نطاق
أأحصاب املصاحل غي احلكوميني اذلين تتعاون معهم يف التخطيط للتعاون الإمنايئ وتنفيذه.

 ويف حني أأن الويبو تعمل عىل توس يع وتقومي اسرتاتيجيات تواصلها مع مجيع املنظامت اخلارجية ،مبا فهيا املنظامت غياحلكومية ،ل بد من تويخ احلذر ومن المتحيص ادلقيق من أأجل ضامن حياد املنظامت غي احلكومية ،وذكل
لتجنب العمل مع كياانت تعمل ملصلحهتا اذلاتية ،حيث جيب أأن ينصب الرتكزي عىل توفي نشاط تعاوين اإمنايئ عىل
أأساس احتياجات ادلول ا ألعضاء و أأهدافها التمنوية.
 .12ويقدم التقرير عدد ًا من التوصيات املتعلقة بدور ماكتب الويبو اخلارجية ،يف س ياق التنس يق ادلاخيل /اخلاريج.
 ول بد أأن يُراجع دور ماكتب الويبو اخلارجية مع مراعاة القضااي الس ياس ية ذات الصةل وا ألدوار املتنوعة اليت يقومهبا لك مكتب خاريج .وينبغي أأن يُنظر اإىل اخملاوف اليت حددها التقرير عىل أأهنا مسائل ينبغي ل ألمانة أأن ُجتري
بشأأهنا مزيد ًا من املشاورات مع ادلول ا ألعضاء .ويف هذا الس ياقُ ،جيري املدير العام حالي ًا معلية تشاور مع ادلول
ا ألعضاء بشأأن مسأأةل ماكتب الويبو اخلارجية.
 .13ويناقش التقرير العالقة بني املاكتب ا إلقلميية واملاكتب اخلارجية ابعتبارها ترتيب ًا ُمو َّحد ًا واحد ًا .ولكن هذه املناقشة
ليست دقيق ًة ،ألن للك مكتب خاريج هنج ًا فريد ًا ودرجة مشاركة يف أأنشطة التعاون الإمنايئ.
 وعىل سبيل املثال ،مكتب الويبو يف س نغافورة ليس جمرد ّجة اتصال لوجستية ،بل اإنه يقوم بعدد كبي من أأنشطةالعمل املوضوعية اليت تُغين عن احلاجة اإىل اإرسال زمالء من املقر الرئييس اإىل املنطقة ،مما يعين حتقيق وفورات
كبية يف التاكليف .ومن هذه ا ألنشطة أأن مكتب الويبو يف س نغافورة ينرش معاهدات الويبو عىل حنو متوازن،
ويُ ّ ِعزز أأنشطة دمع امللكية الفكرية والابتاكر ،ويوسع اإدارة أأصول امللكية الفكرية وش باكهتا ،ويروج خلدمات التحكمي
والوساطة ،ويدمع برانمج النفاذ اإىل البحوث من أأجل التمنية والابتاكر ( ،)aRDiويعمل عىل اإنشاء وتعزيز
منظامت اإدارة جامعية يف منطقة أس يا.
 .14ويويص التقرير بتحسني التعاون مع منظامت ا ألمم املتحدة ا ألخرى وواكلت التمنية ،ويويص عىل وجه التحديد بأأن
ُجترى أأنشطة الويبو للتعاون الإمنايئ من خالل أأطر معل ا ألمم املتحدة للمساعدة الإمنائية القطرية.
 وينبغي أأن تسعى الويبو اإىل ربط أأنشطهتا بأأطر معل ا ألمم املتحدة للمساعدة الإمنائية ،ولكن هذه ا ألطر ليست هميأأ ًةجيد ًا ملثل هذه اجلهود يف الوقت احلارض .وينبغي للويبو أأن تواصل اس تكشاف كيفية حتقيق هذا الهدف.
 .15ويويص التقرير ،يف س ياق اإدارة املوارد البرشية ،بأأن يكون التعاقد مع اخلرباء والاستشاريني اخلارجيني من خالل
عطاءات عامة.
 وليس من امل ُس تحسن إاجراء عطاءات عامة لتعيني خرباء استشاريني يف مرشوعات املساعدة التقنية ،ألن هذهالرشوط سوف تنتقص من مرونة املنظمة يف توظيف استشاريني خارجيني ابلطريقة الأكرث فعالية واس تجابة،
وسوف تفرض اإجر ًاء اإدار ًاي ُمعرِق ًال لن يكون هل ما يربره يف مجيع الظروف.
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 .16ويشي التقرير اإىل أأن قاعدة بياانت مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية ينبغي أأن تُربط بقاعدة بياانت
الويبو للمساعدة التقنية.
 ورمغ أأن قاعدة بياانت مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية تُربط بقاعدة بياانت املساعدة التقنيةعىل مس توى البياانت فور الانهتاء من أأي مرشوع ،ل توجد فائدة يف دمج برجميات قاعديت البياانت .فاملتطلبات
التقنية لقاعديت البياانت مس تقةل ،وللك مهنام أأغراض خمتلفة.
 .17ويويص التقرير برفع تقارير بشأأن مجيع مساعدات الويبو التقنية فامي خيص القضااي املتعلقة برتيبس ،مبا يف ذكل
املعلومات املتعلقة ابملزيانية ،اإىل منظمة التجارة العاملية من أأجل اإدخالها يف قاعدة البياانت العاملية اخلاصة ابملساعدة التقنية
املتعلقة ابلتجارة.
 ورمغ أأن الويبو تقدم ابنتظام اإىل منظمة التجارة العاملية معلومات عن أأنشطهتا اخلاصة ابملساعدة التقنية من أأجلاإدخالها يف قاعدة البياانت العاملية اخلاصة ابملساعدة التقنية املتعلقة ابلتجارة التابعة ملنظمة التجارة العاملية ،مل يُقرتح
تقدمي املعلومات املتعلقة ابملزيانية .مفنظمة التجارة العاملية نفسها ،يف هذا الس ياق ،حتذف املعلومات املتعلقة ابملزيانية
من قاعدة البياانت اخلاصة هبا ألهنا ر أأت أأن تكل املعلومات أأاثرت كثي ًا من املشالك وسوء الفهم.
 .18وبعض توصيات التقرير تبالغ يف تبس يط احللول املطلوب اإقرارها أأو تبالغ يف تعممي تكل احللول عند الإشارة اإىل برامج
الويبو املتعلقة ابلبنية التحتية.
 وعىل سبيل املثال ،تشي بعض التوصيات اإىل الاس تعانة مبصادر خارجية يف جمال تكنولوجيا املعلومات عىل أأهناخيار ُمفضَّ ل ،أأو قاعدة ُمثىل .وعىل النقيض من ذكل ،جند أأن من عادة الويبو أأن تسعى اإىل حتديد أأفضل
املامرسات يف الصناعة ("الاس تعانة بأأفضل املصادر") ،ألن الاس تعانة مبصادر خارجية قد ل تكون ،من منظور
اإدارة اخملاطر ،أأكرث فعالي ًة من حيث التلكفة أأو أأكرث اإفاد ًة من الناحية الاسرتاتيجية ،وقد تكون الاس تعانة مبصادر
داخلية بدي ًال أأفضل يف بعض الظروف.
 ومن قبيل ذكل ،يويص التقرير ابس تخدام برجميات مفتوحة املصدر .ويف حني أأ َّن من عادة الويبو أأهنا تُ ِّفضل
الربجميات املفتوحة املصدر حيامن تُعترب ُمس تحس نة يف حاةل معينة ،بعد اإجراء حتليل للتاكليف والعوائد.
 ويويص التقرير أأيض ًا بتحقيق الالمركزية يف خدمات دمع تكنولوجيا املعلومات ،يف حني أأن الهنج اذلي تتبعه الويبو،استناد ًا اإىل اخلربة ،هو أأن الالمركزية ليست دامئا الهنج الصحيح .و أأفضل هنج هو امجلع بني التحمك املركزي وادلمع
ا إلقلميي الالمركزي ،والكهام ُم ِمت ّم للخر.
 ويويص التقرير بمنوذج واحد يناسب امجليع فامي خيص حلول ا ألعامل التجارية ملاكتب امللكية الفكرية .اإل أأن حلولا ألعامل التجارية ختتلف من مكتب لخر ،ول بد من تعديل هنج الويبو ليناسب احتياجات حمددة دلى ادلول
ا ألعضاء يف هذا الصدد.
 ويويص التقرير بأأن ختضع قاعدة بياانت "ركن الرباءات" لتقيمي تفصييل للمخاطر نظر ًا لوجود خدمات عامة /خاصةأأخرى للبحث يف الرباءات ،يف حني أأن قاعدة بياانت "ركن الرباءات" ل ختضع لالختيار بيهنا وبني قواعد البياانت
املتاحة لعامة الناس ،ول يُنصح بتنفيذ هذه التوصية .واكن قد مت التفاق عىل أأهنا ينبغي أأن تُطور بوصفها أأحد
أأصول الويبو الاسرتاتيجية لتعزيز هدفها املمتثل يف تقليص الفجوة املعرفية.
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 .19ويويص التقرير بأأن يكون مضمون املشورة الترشيعية املقدمة للبدلان متاح ًا لعامة الناس ،مبوافقة ادلول ا ألعضاء،
لتسهيل املراجعة والنقاش من ِقبل اخلرباء اخلارجيني و أأحصاب املصاحل الوطنيني.
 وإان املسودات والتعليقات اليت يُعدّها قسم املشورة الترشيعية والس ياس ية يف الويبو يتبادلها املُتلقون لتكل املشورةالترشيعية والس ياس ية مع مجيع أأحصاب املصاحل الوطنيني اذلين يرى املتلقون أأن من املناسب تبادلها معهم ،وذكل
داخل ش بكة أأحصاب املصاحل الوطنيني وادلوليني اخلاصة هبم ووفق ًا ملصاحلهم اخلاصة .ومس توى الَّسية ُحت ِّدده
ادلول ا ألعضاء وفق ًا ملعاييها اخلاصة هبا .وذلكل تتخذ املنظم ُة إاجراءات لتضمن أأل ّيطلع عىل الواثئق سوى السلطة
الطالبة وبعثهتا ادلامئة يف جنيف .وحتظى املامرسة احلالية مبوافقة ادلول ا ألعضاء.
[هناية املرفق والوثيقة]

