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تقرير بشأن االستعراض املستقل لتنفيذ توصيات جدول أعمال التنمية

من اإعداد ا ألمانة
 .1يف س ياق اعمتدت امجلعية العامة لعام  2010ألية التنس يق وإاجراءات الرصد والتقدير وإاعداد التقارير بعد أأن وافقت
علهيا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (جلنة التمنية) يف دورهتا اخلامسة .وبناء عىل تكل الليات ،من املطلوب أأن جتري
جلنة التمنية ،يف مجةل أأمور ،اس تعراضا مس تقال لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية .ووافقت اللجنة عىل مواصفات
الاس تعراض املس تقل يف دورهتا الرابعة عرشة املنعقدة يف الفرتة من  10اإىل  14نومفرب .2014
 .2ووفقا للمواصفات ،اختري فريق الاس تعراض اذلي تضمن :الس يد ف.ك .غوبتا ،والس يد بيدرو رويف ،خبري يف
امللكية الفكرية والتمنية ،والس يد غيفت هاغيزن سيباندا ،خبري يف امللكية الفكرية واملساعدة التقنية.
.3

ويرد يف مرفق هذه الوثيقة التقرير اذلي قدمه فريق الاس تعراض.

 .4اإن اللجنة املعنية ابلت منية وامللكية الفكرية
مدعوة اإىل النظر يف املعلومات الواردة يف مرفق
هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]

الاس تعراض املس تقل
لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية
()2016-07-28

من اإعداد فريق الاس تعراض:
ف.ك .غوبتا
بيدرو رويف
ج.هـ .سيباندا

ل يسع فريق الاس تعراض سوى الإشادة مع ابلغ الامتنان ابدلمع والإسهام املقدمني من
مجيع ا ألطراف الفاعةل يف معلية الاس تعراض ،وخاصة ممثيل ادلول ا ألعضاء يف جنيف،
وماكتب امللكية الفكرية والسلطات الوطنية اليت يرست هماهما امليدانية ،واملنظامت
احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية وممثيل اجملمتع املدين والعاملني ابلويبو وسائر
أأحصاب املصلحة.
كام يقر بأأنه دون املشاركة الإجيابية مجليع ا ألطراف الفاعةل املذكورة أأعاله مل يكن الفريق
ليحرز تقد ًما.
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أألف .ملخص معيل
 .1اعمتدت امجلعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) لعام  2007جدول أأعامل التمنية وتوصياته امخلس
و أأربعني .وقد صنفت التوصيات يف  6فئات لتسهيل تنفيذها .كام شلكت امجلعية العامة اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية
(جلنة التمنية) ولكفهتا مبا ييل :وضع خطة معل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية امخلس و أأربعني املعمتدة؛ ورصد تنفيذ مجيع
التوصيات املعمتدة وتقدير تنفيذها ومناقش ته ورفع تقارير عنه ،وحتقيقا لهذا الغرض ،جيب علهيا التنس يق مع هيئات الويبو
املعنية؛ وحبث قضية امللكية الفكرية والقضااي ذات الصةل ابلتمنية وفقا ملا وافقت عليه اللجنة وكذكل القضااي اليت حتددها
امجلعية العامة.
 .2ويف  2008بد أأت جلنة التمنية معلها ويف  2010قررت اللجنة أأن من الرضوري مبوجب وليهتا اإنشاء ألية تنس يق.
ويف اإطار ألية التنس يق املنشأأة ،طلبت امجلعية العامة لعام  2010اإىل جلنة التمنية الاضطالع ابس تعراض مس تقل جلدول
أأعامل التمنية .واع ُتمدت مواصفات الاس تعراض يف  .2014ويشمل الاس تعراض تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية يف الفرتة
من  2008اإىل أأبريل .2015
 .3ويتأألف فريق الاس تعراض املس تقل من  3مراجعني خارجيني ،1ويف سبمترب  2015قدم فريق الاس تعراض تقريره
الاس هتاليل اإىل ادلول ا ألعضاء .وحظي التقرير الاس هتاليل بقبول ادلول ا ألعضاء بوجه عام .كام انبثقت منه مداخالت أأخرى
من اجملموعات املعنية من ادلول ا ألعضاء .ويف هذا الصدد ،حظي فريق الاس تعراض بفرصة عقد اجامتع خاص مع بدلان
أأمرياك الالتينية والاكرييب ومؤمتر عن بعد لحقًا بناء عىل طلب بدلان اجملموعة ابء من أأجل تبادل وهجات النظر عن النتاجئ
املتوقعة لالس تعراض املس تقل .ومن مث فاإن الاس تعراض املس تقل هو نتيجة اجلهود اليت بذلها فريق الاس تعراض منذ
مايو .2015
 .4ووفقًا للمواصفات ،قمي الاس تعراض املس تقل بشلك شامل أأمهية "معل الويبو" وفعاليته وكفاءته وتأأثريه واس تدامته
فامي خيص تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية .وخالل الاس تعراض ،صحص فريق الاس تعراض نتاجئ ا ألنشطة املنفذة بشأأن
تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية مع الرتكزي بشلك خاص عىل تلبية معل الويبو فامي خيص توصيات جدول أأعامل التمنية
ونتاجئه لحتياجات ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة واملس تفيدين املس هتدفني.
 .5وعند اس تعراضه معل الويبو ،صحص الفريق ما ييل يف مجةل أأمور :طريقة تنفيذ جدول أأعامل التمنية ومدى التنفيذ
ومدى تعمميه يف أأنشطة الويبو العادية ،ومعل هيئات الويبو خاصة جلنة التمنية ،واس تخدام املوارد البرشية واملالية يف تنفيذ
جدول أأعامل التمنية واس تدامة املشاريع وا ألنشطة اخملتلفة اليت تبنهتا جلنة التمنية.
 .6وقد ُأجري الاس تعراض مبا يتسق مع املبادئ التوجهيية لفريق ا ألمم املتحدة املعين ابلتقيمي وس ياسة الويبو بشأأن
التقيمي ( )2010ووفقًا للمبادئ املهنجية ا ألساس ية واليت تشمل يف مجةل أأمور :الرتكزي عىل الرصد التثلييث (التحقق املتقاطع)
ملصادر البياانت وتقيمي معقولية النتاجئ احملققة ،وتطبيق املنطق الاس تنتايج لإس ناد الاس تنتاجات والتوصيات اإىل نتاجئ
الاس تعراض ،والهنج التشاريك مجلع الراء العملية للمس تفيدين من املشاريع وا ألنشطة ،وحشد مجموعة متنوعة من الراء
وا ألفاكر والتصورات من أأحصاب املصلحة.
 .7وقد علقت أأس ئةل الاس تعراض أأمهية كبرية عىل الإجراءات التشاركية والشامةل اليت تضمن أأحصاب املصلحة
واملس تفيدين الرئيس يني وتس هتدف من شاركوا يف مفاوضات جدول أأعامل التمنية ومن شاركوا يف اجامتعات جلنة التمنية
و أأسهموا يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية .وقد اس تخدمت مجموعة متنوعة وخمتلطة من ا ألدوات لضامن جتميع بياانت
مستندة اإىل ا ألدةل لتقدمي ر أأي سديد نوعًا و ًًمك وثر ًاء دلمع النتاجئ والاس تنتاجات والتوصيات.
 1الس يد ف.ك .غوبتا ،املقمي الرئييس ،والس يد بيدرو رويف ،خبري يف امللكية الفكرية والتمنية ،والس يد غيفت هاغيزن سيباندا ،خبري يف امللكية الفكرية
واملساعدة التقنية.
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 .8وركز نشاط الاس تعراض املكتيب عىل حتليل البياانت الثانوية الوجهية مبا يف ذكل الواثئق املعدة يف س ياق جلنة التمنية
مثل واثئق العمل وادلراسات وتقارير املشاريع؛ وتقارير التقيمي ،والتقارير املرحلية؛ وألية التنس يق وإاجراءات الرصد والتقيمي
وإاعداد التقارير ،عىل سبيل املثال.
 .9وقد أأجري التقرير أأيضً ا يف صورة مقابالت تس هتدف مسؤويل الويبو ،مبن فهيم الإدارة العليا ومديرو املشاريع و أأولئك
اذلين شاركوا يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية .كام اكن ممن خضع للمقابالت ممثلو البعثات ادلامئة يف جنيف وسلطات
امللكية الفكرية ومسؤولون قامئون يف العوامص ورؤساء سابقون للجنة التمنية ومقميون وقامئون عىل الصناعة ومنظامت حكومية
دولية ومنظامت غري حكومية والقطاع اخلاص و أأاكديميون.
 .10وقد أأجريت أأيضً ا همام ميدانية يف ا ألرجنتني ومرص وإاثيوبيا ومودلوفا واتيلند .وقد اختريت البدلان بناء عىل ا ألسس
التالية :التوازن اجلغرايف؛ ومس توى التمنية؛ والبدلان املس تفيدة من أأنشطة املساعدة التقنية املتعلقة جبدول أأعامل التمنية أأو
ادلراسات الاقتصادية أأو من الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية أأو لك ذكل ،والبدلان املس تفيدة من مساعدة الويبو يف
جمال تكوين الكفاءات الوطنية.
 .11وقد أأجريت اس تقصاءات هميلكة عرب الإنرتنت لتوس يع نطاق النشاط حبيث تس هتدف أأحصاب املصلحة التاليني:
املمثلون القامئون يف جنيف وماكتب امللكية الفكرية الوطنية وا إلقلميية واملنظامت غري احلكومية واملنظامت احلكومية ادلولية
وامجلهور بوجه عام.
 .12ومتكن فريق الاس تعراض من حتديد  15نتيجة فامي خيص ا ألمهية والفعالية والكفاءة والتأأثري والاس تدامة .وبناء عىل
هذه النتاجئ ،خلص الفريق اإىل أأن تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية اكن مستندً ا اإىل حد كبري اإىل توقعات ادلول ا ألعضاء
و أأحصاب املصلحة وغري ذكل من املس تفيدين ،و أأن الهنج املواضيعي القامئ عىل املشاريع اكن وموذ ًجا مفيدً ا يف ترسيع تنفيذ
توصيات جدول أأعامل التمنية .وخلص فريق الاس تعراض أأيضً ا اإىل أأنه من املمكن اإجراء بعض املهام لتحسني تنفيذ توصيات
جدول أأعامل التمنية عىل مس توى ا ألمانة ومس توى جلنة التمنية ومس توى شعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية ومس توى
ادلول ا ألعضاء.
التوصيات
 .13بناء عىل النتاجئ والاس تنتاجات ،أأصدر فريق الاس تعراض التوصيات التالية ليك تولهيا اللجنة عنايهتا:
التوصية  :1جيب تعزيز التقدم اجليد احملرز يف جلنة التمنية عن طريق اس تحداث نقاش عىل مس توى أأعىل للتصدي اإىل
الاحتياجات الناش ئة وملناقشة معل املنظمة بشأأن القضااي اجلديدة الناش ئة فامي خيص حقوق امللكية الفكرية .وينبغي للجنة
أأيضً ا أأن تيرس تبادل الاسرتاتيجيات و أأفضل املامرسات بني ادلول ا ألعضاء بشأأن جتارهبا فامي خيص امللكية الفكرية
وقضااي التمنية.
التوصية  :2ينبغي لدلول ا ألعضاء أأن تتخذ تدابري لإجياد حلول للمسائل العالقة فامي خيص ولية اللجنة وتنفيذ ألية التنس يق.
التوصية  :3ينبغي للجنة أأن تس متر يف ضامن التنس يق والرصد وإاعداد التقارير والتقيمي والتعممي بشلك فعال فامي خيص تنفيذ
توصيات جدول أأعامل التمنية .وينبغي تعزيز دور شعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية فامي يتعلق بتنس يق تنفيذ جدول
أأعامل التمنية.
التوصية  :4ينبغي للجنة التمنية أأن تراعي يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية كيفية الاس تجابة عىل النحو ا ألفضل
للظروف املتغرية ولتحدايت التمنية الناش ئة اليت تواجه نظام امللكية الفكرية .وينبغي أأن يصاحب ذكل اخنراط فعال مع
واكلت ا ألمم املتحدة الإومائية ا ألخرى لالس تفادة من خرباهتا يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ويف امليض قد ًما يف تنفيذ
أأهداف التمنية املس تدامة.
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التوصية  :5ينبغي للويبو أأن تنظر يف ربط توصيات جدول أأعامل التمنية ابلنتاجئ املتوقعة الواردة يف وثيقة الربانمج واملزيانية
حيامث أأمكن .ومن املمكن تعديل النتاجئ املتوقعة أأو اإدراج نتاجئ متوقعة جديدة لضامن دمج توصيات جدول أأعامل التمنية يف
معل الويبو عىل حنو أأكرث فعالية وبطريقة مس تدامة.
التوصية  :6ينبغي لدلول ا ألعضاء أأن تعزز التنس يق بني البعثات القامئة يف جنيف وماكتهبا للملكية الفكرية وغريها من
السلطات يف العامصة من أأجل اإجياد هنج موحد للتعامل مع جلنة التمنية وزايدة مس توى الوعي بشأأن مزااي جدول أأعامل
التمنية .وينبغي تعزيز مشاركة اخلرباء القامئني يف أأوطاهنم عىل مس توى أأعىل يف معل اللجنة .وينبغي للجنة التمنية أأن تنظر يف
الإجراءات املتعلقة ابإعداد التقارير فامي خيص ما ُأجنز عىل الصعيد الوطين بشأأن تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية.
التوصية  :7ينبغي لدلول ا ألعضاء ـ يف ضوء احتياجاهتا الوطنية ـ أأن تصوغ اقرتاحات جديدة لإقامة مشاريع ليك تنظر فهيا
جلنة التمنية .وينبغي أأن تنظر يف اإنشاء ألية اإعداد تقارير مستندة اإىل ادلروس املس تفادة و أأفضل املامرسات من مرشوعات
دوراي لس تدامة
جدول أأعامل التمنية و أأنشطته املنفذة بنجاح .وينبغي أأن تشمل ألية اإعداد التقارير هذه اس تعراضً ا ً
املرشوعات املنفذة أأو املعممة أأو لكهيام ،فض ًال عن تأأثري هذه املرشوعات عىل املس تفيدين .وينبغي للويبو أأن تنشئ قاعدة
بياانت لدلروس املس تفادة و أأفضل املامرسات احملددة يف س ياق تنفيذ مرشوعات جدول أأعامل التمنية.
التوصية  :8ينبغي أأن يكون العمل املقبل فامي خيص تنفيذ املرشوعات اجلديدة قامئ عىل نظام الوحدات وقابل للتخصيص
وتنبغي مراعاة سعة الاستيعاب ومس توى اخلربة دلى املس تفيدين .وينبغي للويبو يف تنفيذها للمرشوعات عىل املس توى
الوطين أأن تس تكشف عقد رشااكت وثيقة مع واكلت ا ألمم املتحدة وغريها من الهيئات لتعزيز الفعالية
والشمولية والاس تدامة.
التوصية  :9ينبغي للويبو أأن تويل املزيد من الاهامتم لس تقدام خرباء عىل دراية ومعرفة كبريتني ابلظروف الاجامتعية
والاقتصادية للبدلان املتلقية .وينبغي للبدلان املس تفيدة أأن تضمن وجود درجة عالية من التنس يق ادلاخيل بني هيئاهتا املتنوعة
من أأجل تيسري تنفيذ املرشوعات واس تدامهتا عىل ا ألجل الطويل.
التوصية  :10ينبغي أأن تشمل التقارير املرحلية اليت تعدها ا ألمانة وتقدهما للجنة التمنية معلومات مفصةل عن الانتفاع ابملوارد
املالية والبرشية فامي خيص مرشوعات جدول أأعامل التمنية .وينبغي جتنب تلكيف نفس مدير املرشوع ابإدارة مرشوعات
متعددة يف أن واحد.
التوصية  :11وينبغي وضع ألية لإعداد التقارير بشأأن التوصيات املتفق علهيا والواردة يف تقارير التقيمي بشأأن النتاجئ املعممة
ملرشوعات جدول أأعامل التمنية .وينبغي أأن تكون معلية التعممي متسقة مع النتاجئ املتوقعة املعمتدة.
التوصية  :12ينبغي لدلول ا ألعضاء وا ألمانة أأن تنظر يف اإجياد س بل لنرش املعلومات املتعلقة جبدول أأعامل التمنية وتنفيذه
عىل حنو أأفضل.
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ابء .الاس تعراض املس تقل
.1

مقدمة ونبذة

جزءا ل يتجز أأ من معل الويبو .فقد اكن
 .14يسعى جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية اإىل ضامن أأن تكون اعتبارات التمنية ً 2
اعامتدها يف  2007بعد س نوات عديدة من النقاش واملفاوضات مبزنةل معمل هام للويبو.
 .15وقد اعمتدت امجلعية العامة للويبو يف  2007توصيات جدول أأعامل التمنية امخلس و أأربعني .وقد صنفت توصيات
جدول أأعامل التمنية يف  6مجموعات كام ييل :املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ،ووضع القواعد واملعايري وجوانب املرونة
والس ياسة العامة واملكل العام ،ونقل التكنولوجيا ،وتكنولوجيا املعلومات والتصال ،واحلصول عىل املعرفة ،ومعليات التقدير
والتقيمي ودراسات ا ألثر ،واملسائل املؤسس ية ومن مضهنا الولية والإدارة ،ومسائل أأخرى.
 .16وقد أأنشأأت امجلعية العامة اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ولكفهتا بولية من  3نقاط:

أأ" .وضع خطة معل لتنفيذ التوصيات املع متدة"؛
ب" .ورصد تنفيذ مجيع التوصيات املع متدة وتقدير تنفيذها ومناقش ته ورفع تقارير عنه ،وحتقيقا لهذا الغرض ،جيب علهيا
التنس يق مع هيئات الويبو املعنية"؛
ج" .حبث قضية امللكية الفكرية والقضااي ذات الصةل ابلت منية وفقا ملا وافقت عليه اللجنة وكذكل القضااي اليت حتددها
امجلعية العامة".
 .17ووفقَا لقرار امجلعية العامة ،عقدت اللجنة دورهتا ا ألوىل يف النصف ا ألول من عام  2008واس مترت يف عقد اجامتعاهتا
نواي) 3وخالل دورهتا ا ألوىل ،اعمتدت اللجنة النظام ادلاخيل لها 4وانقشت وثيقة العمل
بصفة منتظمة (دوراتن ملدة  5أأايم س ً
5
ا ألوىل من اإعداد الرئيس.
 .18وقد اش متلت وثيقة الويبو بشأأن الربانمج واملزيانية للثنائية  2009-2008عىل برانمج جديد ابمس "شعبة تنس يق
جدول أأعامل التمنية" واليت ُلكفت بتنس يق تنفيذ معلية جدول أأعامل التمنية عىل مس توى املنظمة.

 .19ويف دورة اللجنة الثالثة ،وبعد طلبات الوفود بشأأن "جتنب الازدواجية يف ا ألنشطة املنجزة لتنفيذ خمتلف توصيات
نظرا اإىل الشواغل املعرب عهنا فامي خيص "انعدام معلومات واحضة عن ا ألهداف واملواقيت وأليات
جدول أأعامل الت منية" و ً
الرصد والتقيمي ل ألنشطة املقرتحة" ،اقرتحت ا ألمانة هن ًجا مواضيع ًيا يقوم عىل املشاريع عىل ادلول ا ألعضاء واليت وافقت عىل

اعامتد هذا الهنج عىل أأساس املبادئ التالية ."1" :تناقش لك توصية أأو ًل للموافقة عىل ا ألنشطة اليت جيب
تنفيذها ."2" ،وتضم التوصيات اليت تتعرض ألنشطة متشاهبة ومتطابقة اإىل بعضها حيامث أأمكن ذكل ."3" ،وُيُ يلك تنفيذ
هذه ا ألنشطة يف شلك مشاريع و أأنشطة أأخرى ،حسب الاقتضاء ،عىل أأن جيوز اقرتاح أأنشطة اإضافية.

 .20ويف ادلورة اخلامسة للجنة التمنية ( ،)2010اعمتدت اللجنة ألية التنس يق وإاجراءات الرصد والتقدير وإاعداد التقارير
(يشار اإلهيا فامي بعد بألية التنس يق) واليت اعمتدهتا امجلعية العامة لحقًا 6.وطلبت ألية التنس يق اإىل املنظمة ،يف مجةل أأمور،
 2انظر  .http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/وانظر أأيضً ا التقرير الاس هتاليل يف املرفق أألف.
 3يف وقت كتابة هذا التقرير ،اكنت اللجنة قد عقدت  17دورة.
 4انظر الوثيقة  CDIP/1/2بشأأن "مسائل اإجرائية وتنظميية" ،واملتاحة عرب الرابط:
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=92232
 5انظر الوثيقة  CDIP/1/3بعنوان "وثيقة معل أأولية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية" واملتاحة عرب الرابط:
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=92813
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بناء عليه ،يف  ،2014اعمتدت جلنة التمنية مواصفات
الاضطالع ابس تعراض 7مس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية .و ً
الاس تعراض املس تقل.
 .21ووفقًا لطلب تعبري عن الاهامتم ،اختارت الويبو فريق الاس تعراض املس تقل يف مايو  .2015ولتنس يق املسأأةل
داخل ًيا ،أأنشأأت املنظمة جملس الاس تعراض .وابلتنس يق الوثيق مع جملس الاس تعراض ومبساعدة شعبة تنس يق جدول أأعامل
التمنية ،أأجرى  3مراجعني خارجيني الاس تعراض املس تقل 8.واكنت املهمة ا ألوىل لفريق الاس تعراض اإعداد تقرير اس هتاليل.
وقُدّم التقرير الاس هتاليل ريم ًيا اإىل ادلول ا ألعضاء يف سبمترب  9.2015ويصف التقرير الاس هتاليل ،مسرتشدً ا ابملواصفات،
حمتوى تقرير الاس تعراض املس تقل (واذلي يشار اإليه هنا ابلتقرير).
 .22وكام ورد يف الفقرة  5من التقرير الاس هتاليل ،فاإن فرتة الاس تعراض املس تقل يه من  2008اإىل أأبريل .2015
 .23والتقرير قوامه الاس تعراض اذلي أأجراه فريق الاس تعراض .واش متل العمل عىل اس تعراض الواثئق الوجهية بشأأن
تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ،وإاجراء مقابالت مع خمتلف أأحصاب املصلحة من ادلول ا ألعضاء وموظفي الويبو
واملس تفيدين من تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية .ومبساعدة ا ألمانةُ ،أرسلت اس تقصاءات اإىل ُ 1651مجي ًبا مس هتدفًا
اإجام ًل مبا يف ذكل ماكتب امللكية الفكرية وممثلو ادلول ا ألعضاء يف جنيف واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية
املمثةل يف جلنة التمنية وامجلهور بوجه عام .كام أأفاد التقرير أأيضً ا من همام ميدانية أأجريت يف البدلان اخملتارة التالية :اتيلند ومرص
ومودلوفا وإاثيوبيا وا ألرجنتني.
 .2الغرض من الاس تعراض وأأهدافه ونطاقه
أأ .الغرض وا ألهداف
ُ .24أسس الاس تعراض املس تقل ليك يقمي بشلك شامل أأمهية "معل الويبو" وفعاليته وكفاءته وتأأثريه واس تدامته فامي خيص
تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية يف الفرتة من  2008اإىل أأبريل  10.2015وخالل الاس تعراض ،صحص فريق الاس تعراض
صحصا شام ًال نتاجئ ا ألنشطة املنفذة من قبل الويبو بشأأن تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية مع الرتكزي بشلك خاص عىل
ً
أ
تلبية معل الويبو ونتاجئه يف هذا الصدد لحتياجات ادلول العضاء و أأحصاب املصلحة واملس تفيدين املس هتدفني.
 .25وقد اع ُتمدت توصيات جدول أأعامل التمنية منذ  10س نوات اإل قلي ًال ،ونفذت فعل ًيا خالل الس نوات الامثين ا ألخرية.
ومن اجليل أأن اس تعراضً ا من هذا النوع مل يكن ليسجل بشلك شامل تأأثري التنفيذ اذلي هو يف العديد من احلالت ،خاصة
جاراي .ومن انحية املرشوعات مثل تكوين الكفاءات ووضع الس ياسات وإاجراء ا ألحباث ،وما
عىل الصعيد الوطين ،ل يزال ً
واندرا ما يتس ىن توقعها .ومن مث فاإنه يلزم املزيد من الوقت للحصول عىل
ينبثق عهنا ،فاإن النتاجئ غال ًبا ما تكون طويةل ا ألجل ً
النتاجئ احملمتةل اليت قد تثري تغيريات يف املواقف واملناجه املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية .ووفقًا ملبادئ جدول أأعامل التمنية ،فاإن
جزءا ل يتجز أأ من معل املنظمة يعد أأ ًمرا ذا أأولوية .ومن هذا املنظور ،فاإن التمنية تعد معلية طويةل
جعل اعتبارات التمنية ً
ا ألجل لها جناحاهتا وإاخفاقاهتا وامللكية الفكرية عامل مضن عوامل كثرية تؤثر عىل التمنية .وعليه ،فاإن من اجليل أأن هذا الهدف
لن يتحقق بني عش ية وحضاها.
 6انظر http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/coordination_mechanisms.html
 7انظر املرفق لم يف هذا التقرير.
 8يشمل فريق الاس تعراض الس يد ف.ك .غوبتا ،املقمي الرئييس ،والس يد بيدرو رويف ،خبري يف امللكية الفكرية والتمنية ،والس يد غيفت هاغيزن سيباندا ،خبري
يف امللكية الفكرية واملساعدة التقنية .لالطالع عىل موجز للسري اذلاتية ألعضاء فريق الاس تعراض ،انظر http://www.wipo.int/ip-
development/en/agenda/news/2015/news_0003.html
 9متاح من خالل http://www.wipo.int/export/sites/www/ip%20development/en/agenda/pdf/inceptionreport06082015.pdf
ويف املرفق أألف من هذا التقرير.
 10تشري املواصفات اإىل الفرتة  .2013-2008ولكن امتد ا ألجل ابلتشاور مع ا ألمانة ليشمل ا ألنشطة الهامة املنفذة حديثًا يف س ياق جلنة التمنية.
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 .26وقد ن ُفذ الكثري من العمل فامي خيص تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية وخُصصت موارد اكفية لهذا الغرض .ومن
الواحض أأنه يف غضون هذا الوقت احملدود مثة بعض ادلروس اليت يمكن اس تقاهئا من هذه العملية .كام أأن من احملمتل حتديد
بعض مواطن الضعف .وعليه فاإن وظيفة هذا الاس تعراض يه تسجيل النجاحات و أأوجه القصور بغية اقرتاح حتسني حممتل
ألداء الويبو يف العمل املقبل فامي خيص تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية.
 .27وقد واجه الاس تعراض حتدايت بسبب تضارب الراء حول طريقة تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية .ومن أأبرز
التحدايت مدى مالءمة الهنج املواضيعي القامئ عىل املشاريع ومدى التعممي .وقد اختلفت الراء بشأأن النقطة ا ألخرية حيث
مال البعض اإىل ربط امللكية الفكرية ابلتمنية بيامن مال الخرون اإىل ربط امللكية الفكرية ابمحلاية فقط .غري أأنه مثة تصور عام بأأنه
طاملا أأىت جدول أأعامل التمنية من خالل املفاوضات ،مفن املفهوم أأنه حل وسط .ولكنه حتول ليصبح وس يةل للتوفيق بني
تصورات خمتلفة لتكون مجي ًعا موهجة حنو التمنية وحامية امللكية الفكرية كعامل هام يسهم يف ومو البدلان.
 .28و ألن طبيعة القضااي وحساسيهتا الس ياس ية حمكومان مبواقف متباينة ،ركز فريق الاس تعراض عىل اس تعراض العمل
اذلي أأجنزته الويبو بيامن أأحاط عل ًما ابجلدل ادلائر حوهل.
 .29كام أأن فريق الاس تعراض عىل عمل حبقيقة أأنه خالل الس نوات الامثين لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ،طر أأت
تغيريات يف عامل امللكية الفكرية .وتضمن ذكل التكنولوجيات الناش ئة والتطورات يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت
والتغيريات ا ألخرى الطارئة خارج النظام املتعدد ا ألطراف يف جمال وضع قواعد امللكية الفكرية ومعايريها اجلديدة بشأأن حامية
امللكية الفكرية وإانفاذ حقوقها.
 .30وعند اس تعراض فريق الاس تعراض للعمل اذلي أأجنزته الويبو ،صحص الفريق ،يف مجةل أأمور ،ما ييل:
جزءا
 كيف جتاوزت توصيات جدول أأعامل التمنية أأنشطة جلنة التمنية ومدى هذا التجاوز وكيف صارت اليوم ً
ل يتجز أأ من الربامج املنتظمة للويبو؛
 معل الهيئات اخملتلفة املعنية ابلويبو؛
 اس تخدام املوارد البرشية واملالية يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية؛
 اس تدامة املشاريع وا ألنشطة اخملتلفة املعمتدة من جلنة التمنية.
 .31وكام ورد يف املواصفات ،من املطلوب من فريق الاس تعراض أأن يقدم اقرتاحات يف تقريره الهنايئ بشأأن التحسينات
احملمتةل لعمل الويبو ،مبا يف ذكل ادلروس املس تفادة و أأفضل املامرسات يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية.
ب .نطاق الاس تعراض
 .32ويعي فريق الاس تعراض تضارب الراء والتفسريات من قبل ادلول ا ألعضاء بشأأن مشول "معل الويبو" .وقد اس مترت
هذه الاختالفات يف تصدر املشهد يف اجامتعات جلنة التمنية 11.ومن مث ركز فريق الاس تعراض بطريقة معلية عىل ا ألنشطة
املنجزة يف جمال تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية وس بل التأزر اليت برزت فامي بني ادلول ا ألعضاء واملس تفيدين و أأحصاب
املصلحة بوجه عام .وس توحض الفقرات التالية هذا املوقف مبزيد من التفصيل.
ج .جلنة التمنية
 .33لطاملا اكنت جلنة التمنية منذ اإنشاهئا الهيئة املركزية يف الويبو امللقى عىل عاتقها مسؤولية رصد تنفيذ توصيات جدول
حموراي يف حتديد التوصيات ا ألولية للتنفيذ الفوري ،مث
دورا ً
أأعامل التمنية امخلس و أأربعني وتنس يقها .ومنذ البداية ،أأدت ا ألمانة ً
قامئة اب ألنشطة املقرتحة لختاذ اإجراءات املتابعة ،مبا يف ذكل اعامتد هنج مواضيعي قامئ عىل املشاريع.
 11انظر عىل وجه اخلصوص املداولت يف الوثيقة  ،CDIP/13/13يف الفرتة  24-19مايو .2014
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الهنج املواضيعي القامئ عىل املشاريع
 .34من أأمه ما ركزت عليه جلنة التمنية يف الس نوات ا ألوىل لتنفيذ التوصيات الهنج املواضيعي القامئ عىل املشاريع .وقد
اقرتحت مجموعة كبرية من املشاريع واعمتدت ونفذت مبا يشمل قضااي مثل املكل العام ،وس ياسات املنافسة ،وتكنولوجيا
املعلومات والتصالت ،و أأدوات النفاذ اإىل معلومات الرباءات ،والإدارة القامئة عىل النتاجئ ،وتوس مي املنتجات ،والتقنيات
املالمئة ،والتمنية الاجامتعية والاقتصادية (جهرة ا ألدمغة والاقتصاد غري الريمي والس ياحة والثقافة) ،ونقل التكنولوجيا،
والتعاون املفتوح ،والتعاون فامي بني بدلان اجلنوب ،والقطاع السمعي والبرصي ،والنفاذ اإىل قواعد البياانت املتخصصة،
12
والأاكديميات الوطنية الناش ئة ،وإادارة التصماميت لتطوير ا ألعامل اإخل.
 .35وخالل فرتة الاس تعراض ،اعمتدت اللجنة  31مرشوعًا مبزيانية بلغت  28مليون فرنك سويرسي ،مهنا  25مرشوعًا
اكمتلت وقميت .ودمج  14مرشوعًا يف برامج الويبو ومزيانيهتا املنتظمة بيامن اكنت  6مشاريع يف مراحل تنفيذ خمتلفة.
 .36وقد قدمت تقارير عن لك من هذه املشاريع اإىل اجامتعات جلنة التمنية وأأعد مديرو املشاريع تقارير التقيمي اذلايت ونفذ
تقيمي من قبل مقميني مس تقلني .وخضعت هذه ا ألنشطة أأيضً ا اإىل الاس تعراض.
اس تعراض تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية
 .37وترصد جلنة التمنية أأيضً ا بصفة منتظمة تنفيذ لك توصية من توصيات جدول أأعامل التمنية من خالل التقارير املرحلية
اليت تشمل بياانً اب ألنشطة حسب القطاعات املعنية وشعب ا ألمانة وتقارير املدير العام حول جلنة التمنية .وقد روعيت هذه
التطورات و أأخذت يف احلس بان يف نشاط الاس تعراض (انظر بقية النقاش حتت بند الاس تعراض املكتيب للواثئق
املتعلقة ابلتنفيذ).
د .هيئات الويبو واملنظامت احلكومية ادلولية ا ألخرى
 .38وقد أأخذ الاس تعراض املس تقل يف احلس بان أأيضً ا حقيقة أأنه خبالف ادلور احملوري للجنة التمنية ،ي ُسأأل عدد من
هيئات الويبو ا ألخرى أأمام امجلعية العامة عن أأنشطته املتعلقة بتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية مثل اللجنة ادلامئة املعنية
حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،واللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية
والفوللكور ،واللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ،واللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية ،واللجنة الاستشارية
املعنية ابلإنفاذ والفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
 .39وصحص الاس تعراض أأيضً ا اخنراط الويبو مع منظامت دولية خمتارة وواكلت ا ألمم املتحدة مبا يف ذكل منظمة التجارة
العاملية ،وجملس ا ألمم املتحدة الاقتصادي والاجامتعي ،ومؤمتر ا ألمم املتحدة للتجارة والتمنية ،ومنظمة ا ألمم املتحدة للتمنية
الصناعية ،ومنظمة الصحة العاملية ،ومنظمة ا ألغذية والزراعة ،واتفاقية ا ألمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ ،ومؤمتر القمة
العاملي جملمتع املعلومات.
هـ .ا ألمانة و أأحصاب املصلحة بوجه عام
 .40صحص فريق الاس تعراض ابلتفصيل معل ا ألمانة و أأنشطهتا ،خاصة دور شعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية ،فامي خيص
تنفيذ التوصيات .وتضمن الاس تعراض اإجراء مقابالت واجامتعات غري ريمية وخمصصة تس هتدف مجموعة واسعة النطاق من
مسؤويل الويبو ،مبن فهيم الإدارة ومديرو املشاريع وشعبة الرقابة ادلاخلية فض ًال عن املنخرطني يف تنفيذ توصيات جدول
13
أأعامل التمنية.
 12انظر املرفقات أألف و طاء و ايء.
 13انظر املهنجيات ملزيد من التفاصيل.
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 .41ولتسهيل معلها وللوصول اإىل فهم داخل املنظمة لطبيعة العمل املتعلق بتوصيات جدول أأعامل التمنية ،اكن فريق
الاس تعراض يتواصل عىل حنو وثيق مع شعبة التنس يق .واكن التفاعل مفيدً ا للغاية يف ضامن تواصل فريق الاس تعراض
وتعامهل مع املوظفني املعنيني واملنخرطني يف قضااي جدول أأعامل التمنية.
 .42وحظي فريق الاس تعراض خالل معهل بفرصة اإقامة حوارات غري ريمية وريمية مع جملس الاس تعراض ،ومع
مجموعات إاقلميية خمتلفة وفرادى املندوبني يف جنيف ملناقشة املسائل املتعلقة ابلتوصيات .وعقد فريق الاس تعراض أأيضً ا
اجامتعًا ومؤ ًمترا عن بعد مع مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وبدلان اجملموعة ابء عىل التوايل حيث أأعربت اجملموعتان
عن ر أأُيام بشأأن النتاجئ املتوقعة لالس تعراض فامي خيص التقرير الاس هتاليل .وقد أأجريت مؤمترات فردية عن بعد أأيضً ا مع
مس تفيدين خمتارين يف العوامص حيث اس هتدفت أأحصاب املصلحة الخرين مبا يف ذكل املندوبون السابقون دلى جلنة التمنية
و أأاكديميون ومنظامت غري حكومية ومقميون للمرشوعات اليت ترعاها جلنة التمنية .و أأمكل الفريق تفاعهل مع املس تفيدين
املس هتدفني بزايرات ميدانية.

.3

املهنجية

أأ .املبادئ الاسرتشادية
 .43اسرتشد فريق الاس تعراض يف اإجرائه لالس تعراض ابملبادئ التوجهيية لفريق ا ألمم املتحدة املعين ابلتقيمي وس ياسة
الويبو بشأأن التقيمي  142010وفقًا ملبادئ مهنجية أأساس ية واليت تنص عىل ما ييل:






الرتكزي عىل الرصد التثلييث (التحقق املتقاطع) ملصادر البياانت وتقيمي معقولية النتاجئ احملققة؛
تطبيق املنطق الاس تنتايج لإس ناد الاس تنتاجات والتوصيات اإىل نتاجئ الاس تعراض؛
الهنج التشاريك مجلع الراء العملية ألحصاب املصلحة مبن فهيم املس تفيدون من ا ألنشطة ،وحشد الراء لتنس يق
النتاجئ الرئيس ية وادلروس والاس تنتاجات؛
استندت املناقشات املنعقدة مع أأحصاب املصلحة الرئيس يني اإىل ا ألس ئةل الرئيس ية يف املواصفات واليت نقحها
املراجعون لتسهيل النقاش املنفتح والشفاف.
حشد مجموعة متنوعة من الراء وا ألفاكر والتصورات اليت أأسهمت يف صياغة التوصيات اليت يقدهما التقرير.

ب .أأس ئةل الاس تعراض
 .44ركز الاس تعراض املس تقل يف اس تقصائه عىل ا ألس ئةل امخلسة الرئيس ية التالية ،واليت وردت يف املواصفات :ا ألمهية
والتأأثري والفعالية والكفاءة والاس تدامة كام وردت يف الإطار .1

 14انظر http://www.wipo.int/export/sites/www/about-
wipo/en/oversight/iaod/evaluation/pdf/evaluation_policy_2010.pdf
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الإطار  :1ا ألس ئةل الرئيس ية اليت يتعني الإجابة علهيا
 .1ا ألمهية :اإىل أأي مدى يليب معل الويبو ونتاجئ أأنشطته فامي خيص تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية
احتياجات ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة وغريمه من املس تفيدين املس هتدفني؟
 .2التأأثري :ما هو تأأثري معل الويبو عىل تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية؟ ولهذا الغرض ،جيب أأن يتناول
الاس تعراض التأأثري الفعيل لعمل الويبو يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية عىل خمتلف املس توايت وعرب
هيئات الويبو وبراجمها.
 .3الفعالية :اإىل أأي مدى يعد معل الويبو فعا ًل يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية؟ ولهذا الغرض ،جيب
أأن يتناول الاس تعراض ما اإذا اكن معل الويبو فعا ًل يف حتقيق النتاجئ مبا يتسق مع توصيات جدول أأعامل
التمنية و أأيضً ا ما اإذا اكن الهنج املواضيعي القامئ عىل املشاريع فعا ًل.
 .4الكفاءة :ما مقدار كفاءة اس تعانة الويبو ابملوارد البرشية واملالية يف معلها املوجه حنو تنفيذ توصيات جدول
أأعامل التمنية؟
 .5الاس تدامة :اإىل أأي مدى تعد نتاجئ معل الويبو مس تدامة عىل ا ألجل الطويل؟ ولهذا الغرض ،جيب أأن
حيدد الاس تعراض أأيضً ا أأفضل املامرسات وادلروس املس تفادة من معل الويبو فامي يتعلق بتنفيذ توصيات
جدول أأعامل التمنية بغية حتقيق نتاجئ مس تدامة يف املس تقبل.
 .45خُصصت ا ألس ئةل الرئيس ية الواردة يف الإطار  1لتتوافق مع فئة معينة من أأحصاب املصلحة ونقحت يف سبيل
التوضيح والإرشاد عند التفاعل مع أأحصاب املصلحة اخملتلفني (انظر الإطار .)2
الإطار  :2التقرير الاس هتاليل :ا ألس ئةل الرئيس ية واملؤرشات اخملتارة
ا ألمهية:
" ."1كيف يقاس مس توى نفع معل الويبو فامي خيص الفوائد املتحققة للمس تفيدين املس هتدفني و أأحصاب
املصلحة بوجه عام؟
" ."2كيف أأثر تنفيذ التوصيات ابلتدرجي عىل أأحصاب املصلحة واملس تفيدين املس هتدفني؟
" ."3كيف ُحيدد مس توى الزتام ادلول ا ألعضاء بتنفيذ التوصيات؟
" ."4كيف تُقمي درجة نرش املواد املعدة يف س ياق تنفيذ التوصيات؟
التأأثري:
" ."1كيف أأثر التنفيذ ابلتدرجي عىل وظائف الويبو مكنظمة وعىل هيئاهتا اخملتلفة وبراجمها وإاىل أأي مدى
غريت توصيات جدول أأعامل التمنية معل الويبو وثقافهتا؟
" ."2مدى الانتفاع مبشاريع جدول أأعامل التمنية املكمتةل من قبل ادلول ا ألعضاء واملس تفيدين املس هتدفني
9

اذلي أأسست هذه املشاريع من أأجلهم وكذكل ادلول ا ألعضاء ا ألخرى و أأحصاب املصلحة بوجه عام.
" ."3مس توى الزتام ادلول ا ألعضاء بتنفيذ التوصيات.
" ."4درجة نرش املواد املعدة يف س ياق تنفيذ املرشوعات والانتفاع الفعيل هبا.
الفعالية:
" ."1ما مدى فعالية معل الويبو يف حتقيق نتاجئه فامي خيص التوصيات؟
" ."2درجة فعالية الهنج القامئ عىل املشاريع.
" ."3هل اكن الهنج القامئ عىل املشاريع مبزنةل املهنجية املالمئة لتيسري تنفيذ التوصيات؟
" ."4اإىل أأي مدى نفذ معل الويبو التوصيات وما مدى فعالية العمل املنجز؟
الكفاءة:
" ."1حتديد مس توى املوارد البرشية واملالية اخملصصة لتنفيذ التوصيات.
" ."2هل مثة وسائل لتقيمي الانتفاع الكفء ابملوارد املذكورة أأعاله؟
" ."3اإىل أأي مدى نفذت مشاريع جدول أأعامل التمنية يف نطاق مزيانية املشاريع اخملطط لها واملدة اخملطط لها
دون التأأثري عىل املنجزات وا ألهداف؟
" ."4درجة الزتام املوظفني بتنفيذ التوصيات.
الاس تدامة:
" ."1عدد وحدات الويبو املنخرطة يف تنفيذ التوصيات.
" ."2ما مدى مالمئة معل الويبو لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية خاصة فامي خيص حتقيق النتاجئ
املس تدامة يف املس تقبل؟
" ."3ما ماهية ادلروس املس تفادة خالل تنفيذ التوصيات؟
" ."4ما هو أأفضل املامرسات اليت يمكن حتديدها وما يه أأوجه القصور احملمتةل اليت يمكن حتديدها؟
" ."5هل دجمت املشاريع املعممة يف برانمج الإدارة القامئة عىل النتاجئ مبا يف ذكل خمصصات املزيانية احملددة؟
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ج .وصف ا ألدوات املهنجية املس تخدمة يف الاس تعراض
 .46مصمت املبادئ وا ألدوات املهنجية املس تخدمة يف الاس تعراض لس تنباط أأجوبة للأس ئةل احملددة يف املواصفات،
واليت نقحها فريق الاس تعراض .ومن مث فاإن أأمهية معل الويبو وفعاليته وكفاءته وتأأثريه واس تدامته فامي خيص تنفيذ التوصيات
اكنت املعايري ا ألساس ية لالس تعراض.
البياانت الثانوية
الاس تعراض املكتيب للواثئق املتعلقة ابلتنفيذ
 .47ركز نشاط الاس تعراض املكتيب عىل حتليل الواثئق ا ألساس ية املتعلقة بتنفيذ التوصيات .وقد تضمن الفحص ،يف
مجةل أأمور ،قرارات امجلعية العامة للويبو وواثئقها ذات الصةل ابملوضوع ،ودراسات جلنة التمنية وتقاريرها الوجهية ،حتديدً ا
تقارير اللجنة وملخصات الرئيس والتقارير املرحلية وتقارير املدير العام واملشاريع املعمتدة وتقارير التقيمي املرتبطة هبا.
 .48وقد اكنت املراجعة املكتبية مبزنةل أأداة هامة للوصول اإىل فهم معمق ألمهية معل الويبو و أأنشطهتا وتأأثريهام وفعاليهتام.
واس تفاد فريق الاس تعراض من مراجعة مجموعة كبرية من الواثئق ذات النطاق الواسع.
 .49وترد يف املرفق اكف من هذا التقرير البياانت الثانوية اليت راجعها فريق الاس تعراض لغرض التقيمي الشامل لعمل
الويبو فامي خيص تنفيذ جدول أأعامل التمنية والوصول اإىل معلومات ونتاجئ مفيدة لدلول ا ألعضاء ابلويبو .ويُصنف الاس تعراض
املكتيب للواثئق املعدة يف س ياق جلنة التمنية حسب الفئات التالية ."1" :معلومات أأساس ية ."2" ،جلنة التمنية
ووليهتا ."3" ،التوصيات امخلس و أأربعني مبا يف ذكل التوصيات التسع عرشة احملددة للتنفيذ الفوري ."4" ،املشاريع املعمتدة
من جلنة التمنية واملقدمة من ادلول ا ألعضاء وا ألمانة ."5" ،التقارير املرحلية حول تنفيذ مشاريع جدول أأعامل التمنية
و أأنشطته ."6" ،تقارير املدير العام ."7" ،تقارير التقيمي للمشاريع املكمتةل ."8" ،مواطن املرونة املعمتدة من جلنة التمنية
والواثئق املعدة حولها ."9" ،العمل املتعلق اب ألهداف الإومائية ل أللفية؛ " ."10ملخص الرئيس مجليع دورات جلنة التمنية،
" ."11تقارير اجامتعات جلنة التمنية ."12" ،تقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (جلنة التمنية) واس تعراض تنفيذ
توصيات جدول أأعامل التمنية ."13" ،واثئق الربانمج واملزيانية ."14" ،تقارير أأداء الربانمج ."15" ،معليات وضع املزيانية
املطبقة بشأأن املشاريع واملقرتحة من قبل جلنة التمنية لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ."16" ،ألية التنس يق .وبناء عليه،
حيدد الإطار  3طبيعة الواثئق واملس توى التنظميي للنظر فهيا والإطار الزمين واحملتوايت.
الإطار  :3الواثئق املتضمنة يف الاس تعراض املكتيب
املس توى

تصنيف املعلومات حسب
املوضوع
 .1معلومات أأساس ية الاجامتع احلكويم ادلويل ما بني ادلورات
عن جدول أأعامل واللجنة املؤقتة املعنية ابملقرتحات املتعلقة
لت
ا منية (التأأسييس) جبدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية وامجلعية
العامة
 .2جلنة التمنية ووليهتا امجلعية العامة
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احملتوى

عدد الواثئق
و(الإطار الزمين)
التفاوض بشأأن
11
) (2007 – 2004جدول أأعامل
تمنية للويبو.
1
)(2007

قرارات امجلعية
العامة حول

 .3التوصيات امخلس الاجامتع احلكويم ادلويل ما بني ادلورات
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البياانت ا ألساس ية
املقابالت اليت جرت مع مسؤويل الويبو ومديري املشاريع اخملتارين
 .50عقد فريق الاس تعراض يف زايراته اإىل جنيف يف مايو وسبمترب ونومفرب  2015مناقشات ومقابالت مع املوظفني
املعنيني املنخرطني يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية .واكن النطاق واس ًعا حيث مشل املوظفني اذلين أأسهموا يف اإعداد
ادلراسات واملديرين واملوظفني املنخرطني يف تنفيذ املشاريع املنطلقة يف س ياق جلنة التمنية .وانعقدت بعض الاجامتعات يف
وجود ا ألعضاء الثالثة لفريق الاس تعراض بيامن اختذ البعض الخر شلك املقابالت الفردية .وانصب تركزي املقابالت
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والاجامتعات عىل املسائل الرئيس ية التالية لالس تعراض :ا ألمهية والفعالية والكفاءة والتأأثري والاس تدامة .وترد يف املرفق ابء
قامئة اب ألشخاص اذلين خاضوا مقابالت فريق الاس تعراض مبن فهيم مسؤولو الويبو.
 .51واكنت هذه املقابالت مفيدة بشلك خاص يف اس تخالص املعلومات املهمة فامي خيص مس توى الانتفاع ابملوارد املالية
والبرشية يف تنفيذ التوصيات ،ووحدات الويبو املنخرطة يف التنفيذ ،وتأأثري التوصيات عىل برامج والويبو و أأنشطهتا ودرجة
فعالية الهنج املواضيعي القامئ عىل املشاريع اإخل.
الزايرات امليدانية
مصدرا ها ًما للمعلومات .وكام اع ُتمد يف املواصفات وورد يف التقرير
 .52اعتربت ادلول ا ألعضاء املهام امليدانية ً
الاس هتاليل ،أأجريت الزايرات امليدانية يف  5بدلان ويه ا ألرجنتني ومرص وإاثيوبيا ومودلوفا واتيلند.
 .53واكنت املعايري الرئيس ية لختيار املهام امليدانية يه ."1" :التوازن اجلغرايف؛ " ."2ومس توى التمنية (مبا يف ذكل أأقل
البدلان ًوموا والبدلان املنخفضة ادلخل واملتوسطة ادلخل وا ألنظمة الاقتصادية الناش ئة)؛ " ."3والبدلان املس تفيدة من أأنشطة
املساعدة التقنية املتعلقة جبدول أأعامل التمنية وادلراسات الاقتصادية والاسرتاتيجيات الوطنية للملكية
الفكرية ."4" ،والبدلان املس تفيدة من مساعدة الويبو يف جمال تكوين الكفاءات الوطنية.
 .54ورمغ عدد الزايرات امليدانية احملدود ،اإل أأهنا قدمت ألعضاء فريق الاس تعراض رؤية اثقبة عن مدى تنفيذ التوصيات
يف البدلان اليت زيرت وا ألمه أأهنا أأاتحت للفريق التواصل بصفة خشصية مع ا ألشخاص املنخرطني يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية
يف البدلان املعنية و أأاتحت زايرات ميدانية للمؤسسات املس تفيدة من توصيات جدول أأعامل التمنية.
املناقشات واملقابالت مع ممثيل ادلول ا ألعضاء يف جنيف
 .55متكن فريق الاس تعراض من خالل زايرته اإىل جنيف يف سبمترب  2015يف س ياق تقدمي التقرير الاس هتاليل من مقابةل
عدد معقول من ممثيل ادلول ا ألعضاء مبن فهيم منسقو اجملموعات ا إلقلميية وادلبلوماس يون القامئون يف جنيف .وركزت
املناقشات عىل التوقعات الواردة يف التقرير الهنايئ لالس تعراض املس تقل .وقد أأشار عدد من املمثلني اإىل احلاجة اإىل التباع
الصارم للمواصفات والتأأكيد عىل الطبيعة احلساسة للتوازن املتحقق يف معلية التفاوض اليت أأدت اإىل تصديقهم.
 .56و أأجرى فريق الاس تعراض زايرة لحقة اإىل جنيف يف نومفرب  2015مما أأاتح هل الفرصة ملقابةل مندويب اجملموعات
ا إلقلميية اخملتلفة .وخالل املقابالت ،متكن فريق الاس تعراض من اس تخالص بعض العنارص الهامة فامي خيص تنفيذ جدول
أأعامل التمنية مع الرتكزي بشلك خاص عىل ا ألس ئةل الرئيس ية لالس تعراض .واكنت الفرصة ساحنة أأيضً ا لفريق الاس تعراض ليك
يعي التوجه املتوقع اذلي من املمكن أأن يتخذه جدول أأعامل التمنية فض ًال عن فهم مدى تنفيذ التوصيات وما ارتبط بذكل من
جناحات وإاخفاقاتُ .وسلط الضوء أأيضً ا عىل املشالك املتعلقة ابلوصول اإىل اإجامع داخل جلنة التمنية بشأأن بعض
القضااي الرئيس ية.
 .57وقد أأسهمت اجامتعات جنيف كلك اإسها ًما عظميًا يف معلية الاس تعراض خاصة عن طريق تيسري التوصل اإىل فهم
أأفضل للتصورات املتباينة خملتلف اجملموعات داخل ادلول ا ألعضاء حول تنفيذ التوصيات .كام وفرت اجامتعات جنيف منصة
مناس بة لتقدير ادلروس املس تفادة ودرجة نرش املواد املعدة والانتفاع هبا يف س ياق تنفيذ املشاريع ودرجة فعالية الهنج
املواضيعي القامئ عىل املشاريع .وترد قامئة اكمةل ابملمثلني اذلين خاضوا املقابالت يف املرفق ابء.
املقابالت مع الرئيس والرئيس السابق للجنة التمنية
 .58ومبناس بة الزايرة ا ألوىل اإىل جنيف يف مايو  ،2015س نحت الفرصة لفريق الاس تعراض ليك يلتقي ابلرئيسني
السابقني للجنة التمنية ،سعادة السفري محمد س ياد دواليه ،املمثل ادلامئ جليبويت وسعادة السفري أألربتو بيدرو دالوتو ،املمثل
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ادلامئ ل ألرجنتني .وقد أأاتحت هذه الاجامتعات لفريق الاس تعراض الوصول اإىل فهم أأفضل دلقائق مواصفات الاس تعراض
املس تقل وتعقيدات معل جلنة التمنية وطبيعته ،خاصة فامي يتعلق بدرجة فعالية الهنج املواضيعي القامئ عىل املشاريع.
املقابالت مع املسؤولني يف العوامص واملس تفيدين
 .59أأاتحت الزايرات امليدانية املشار اإلهيا أأعاله الفرصة ملقابةل املسؤولني واملس تفيدين يف العوامص .كام أأجري عدد من
املقابالت يف جنيف عن بعد مع فرادى املسؤولني القامئني يف العوامص واملس تفيدين من تنفيذ التوصيات .و أأجريت خالل
زايرة فريق الاس تعراض اإىل جنيف يف نومفرب  2015مقابالت مع مسؤولني كبار يف ماكتب امللكية الفكرية يف املناطق
اخملتلفة فض ًال عن املسؤولني املنخرطني يف تنفيذ مشاريع املساعدة التقنية اليت أأطلقهتا جلنة التمنية .و أأسهم من خاضوا
املقابالت بتصوراهتم وخرباهتم يف تنفيذ التوصيات.
 .60وشلكت هذه املقابالت أأداة تمكيلية للتثبت من املعلومات احلالية ول إالجابة بشلك أأفضل عىل ا ألس ئةل الرئيس ية
لفريق الاس تعراض ،خاصة فامي خيص مس توى نفع معل الويبو يف تنفيذ التوصيات ،ودرجة نرش املواد املعدة والانتفاع هبا يف
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س ياق تنفيذ املشاريع ودرجة فعالية الهنج املواضيعي القامئ عىل املشاريع و أأنواع ادلروس املس تفادة من تنفيذ التوصيات.
املقابالت مع املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية وادلبلوماس يني السابقني واملقميني والأاكديميني والقامئني
عىل الصناعة
 .61من أأجل اإكامل املعلومات اجملمعة من خالل ا ألدوات املهنجية املذكورة أأعاله ،أأجريت مقابالت أأيضً ا مع أأحصاب
املصلحة مثل املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية وادلبلوماس يني السابقني واملقميني والأاكديميني والقامئني عىل
الصناعة اإخل .وقد اختري املذكورون أأعاله عىل أأساس مشاركهتم يف مداولت جلنة التمنية و أأدوارمه يف التقياميت اخلارجية
للمشاريع املتعلقة ابلتوصيات ومشاركهتم يف أأعامل التوصيات أكاكديميني ودورمه يف نرش املعلومات املتعلقة جبدول أأعامل
التمنية ،وفامي خيص ادلبلوماس يني السابقني ،أأولئك اذلين اكنوا نشطني خالل املرحةل ا ألوىل للمفاوضات بشأأن توصيات جدول
أأعامل التمنية (انظر املرفق ابء).
 .62ويلخص الإطار التايل (الإطار  )4عدد ا ألشخاص اذلين خاضوا املقابالت خالل معلية الاس تعراض املس تقل ،ومه
ابلرتتيب ادلول ا ألعضاء ومسؤولو الويبو وغريمه من أأحصاب املصلحة.
الإطار  :4فئات ا ألشخاص اذلين خاضوا املقابالت
الفئة
العدد
املسلسل
ادلول ا ألعضاء (مبا يف ذكل املمثلون يف جنيف ،ومسؤولو
1
امللكية الفكرية وا ألشخاص اذلين خاضوا املقابالت خالل
الزايرات امليدانية)
مسؤولو الويبو
2
أأحصاب املصلحة الخرون (املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت
3
غري احلكومية وادلبلوماس يني السابقني واملقميني والأاكديميني
والقامئني عىل الصناعة)
اجملموع

عدد ا ألشخاص اذلين
خاضوا املقابالت
124
44
20

188

 15انظر املرفق ابء.
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مجع املعلومات من خالل الاس تقصاءات
 .63أأجريت اس تقصاءات هميلكة مبساعدة شعبة التواصل الإلكرتوين ابلويبو .ووهجت اس تقصاءات/اس تبياانت 16للحصول
عىل اإجاابت عىل ا ألس ئةل الرئيس ية اإىل خمتلف أأحصاب املصلحة ،ومه املمثلون القامئون يف جنيف وماكتب امللكية الفكرية
الوطنية وا إلقلميية ،واملنظامت غري احلكومية واملنظامت احلكومية ادلولية اليت تمتتع بصفة مراقب يف جلنة التمنية واملس تفيدين
اس تفادة مبارشة من املشاريع .ويف نفس الوقت ،أأتيح اس تبيان للجمهور بغية جعل العملية شامةل اإىل أأقصد حد ممكن.
 .64ووهجت دعوات ل إالجابة عىل الاس تقصاء اإىل  1742فردًا يف  4فئات ترد أأدانه .و أأطلق اس تقصاء للجمهور أأيضً ا.
وورد  373ردًا اإجام ًل عىل الاس تقصاءات املذكورة أأعاله .وفامي عدا الاس تقصاء العام ،اكن معدل الاس تجابة  % 22.2من
امجلهور الإجاميل املس هتدف .ويف حاةل الاس تقصاء العام ،أأمكل  25فردًا الاس تبيان .وللحصول عىل التفاصيل يرىج
الاطالع عىل الإطار .5
الإطار  5ملخص عدد اجمليبني عىل الاس تقصاءات
الرمق

الفئة

املسلسل

عدد
املرسل هلم

املرسل هلم اذلين نس بة
الاس تقصاءات
أأمكلوا
الاس تقصاءات املكمتةل والواردة

1

املمثلون يف جنيف

555

109

19.6

2

ماكتب امللكية الفكرية

651

138

21.2

3

املنظامت غري احلكومية/املنظامت
احلكومية ادلولية اليت تمتتع بصفة
مراقب يف جلنة التمنية

133

27

20.3

4

املس تفيدون مبارشة من املشاريع؛
ويشمل ذكل عدد كبري من
ا ألطراف الفاعةل ،حبسب املرشوع
( أأفراد ،ومنسق مكتب امللكية
الفكرية للمرشوع ،وممثلو
امجلعيات/املنظامت املس تفيدة من
املشاريع اإخل) ،واملقميني ومديري
املشاريع

320

99

30.9

5

الاس تقصاء العام

مفتوح

25

غري متوفر

اجملموع

1742

373

22.4%

 .65ومن بني  324جمي ًبا أأعرب عن ر أأيه %78 ،ر أأوا أأن تنفيذ التوصيات لىب توقعاهتم ،واكنت أراهئم ترتاوح بني ادلرجة
املتوسطة والعالية ،بيامن شعر  %22من اجمليبني بأأن تنفيذ التوصيات مل يلب توقعاهتم .ومل يعرب  49جمي ًبا عن أأي ر أأي.
(انظر امللخص يف الإطار  .)6واس تخدمت الاس تقصاءات بشلك أأسايس يف التحقق من نتاجئ فريق الاس تعراض من خالل
الاس تعراض املكتيب واملقابالت والزايرات امليدانية.
 16توجد نسخة من الاس تبيان يف املرفق جمي.
16

الإطار  6ملخص الردود عىل الاس تقصاء فامي يتعلق بدرجة الرضا عن التنفيذ مقارنة ابلتوقعات
عدد اجمليبني

نس بة اجمليبني اذلين نس بة اجمليبني اذلين مل نس بة اجمليبني اذلين مل
وافقوا ـ وتراوحت يوافقوا عىل أأن التنفيذ يعربوا عن أأي ر أأي
أراهئم من ادلرجة لىب التوقعات
املتوسطة اإىل
ادلرجة العالية ـ عىل
أأن التنفيذ لىب
التوقعات

املمثلون يف جنيف

109

65.7

13.6

20.7

ماكتب امللكية الفكرية

138

69.3

15.8

14.8

املنظامت غري
احلكومية/املنظامت
ت
احلكومية ادلولية اليت متتع
بصفة مراقب يف جلنة
التمنية

27

47

36.3

16.7

املس تفيدون مبارشة من
املشاريع؛ ويشمل ذكل
عدد كبري من ا ألطراف
الفاعةل ،حبسب املرشوع
( أأفراد ،ومنسق مكتب
امللكية الفكرية للمرشوع،
وممثلو امجلعيات/املنظامت
املس تفيدة من املشاريع
اإخل) ،واملقميني ومديري
املشاريع

99

62.8

16.3

20.9

الاس تقصاء العام

25

50.7

30.5

18.2

اجملموع

373

68.3

18.8

12.8

 .66دعت الاس تقصاءات اجمليبني اإىل تقدمي اقرتاحات بشأأن كيفية اإمتام التنفيذ وكيفية حتسينه .وقدم خمتلف أأحصاب
املصلحة اقرتاحات عديدة .وتراوحت الاقرتاحات من التعبري الإجيايب عن الرضا اإىل التحفظ بشأأن "ضيق أأفق" الهنج
املواضيعي القامئ عىل املشاريع والتعاون التقين (انظر املرفقات دال ،وهـاء ،وزاي ،وحاء ،وطاء بشأأن الفئات املذكورة أأعاله
للمجيبني ابلرتتيب).
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 .67مجةل القول ،أأخذ الاس تعراض يف احلس بان املبادئ املهنجية الاسرتشادية واملشاركة والشمول وأأرشك أأحصاب
املصلحة الرئيس يني يف تنفيذ التوصيات .واكن اخللط بني ا ألدوات وامجلع بيهنا مفيدً ا يف ضامن احلصول عىل ردود قامئة عىل
ا ألدةل وجيدة ًًمك ونوعًا دلمع النتاجئ والتوصيات الواردة يف هذا التقرير .وختصص النتاجئ الرئيس ية اليت توصل اإلهيا فريق
الاس تعراض مس توايت خمتلفة من ا ألمهية للردود الواردة ،كام أأهنا تراعي احلاجة اإىل التحقق املتقاطع من مصادر البياانت
وتقيمي معقولية النتاجئ املتحققة.
د .القيود الرئيس ية
جاراي ويعترب الوقت احملدود املتاح منذ اعامتدها يف  2007غري ٍ
اكف لإحداث تغيريات
 .68يعد تنفيذ التوصيات مع ًال ً
جذرية يف معل الويبو وذكل عىل صعيدي ا ألمانة وادلول ا ألعضاء.
 .69أأما تأأثري العمل املنجز يف س ياق التوصيات عىل تمنية ادلول ا ألعضاء خاصة يف البدلان ذات القدرات احملدودة
والبيئات املمكنة ا ألولية اليت تدمع الإبداع والابتاكر فمل يتسن حتديده يف ظل قرص الفرتة الزمنية .فا ألمر سيس تغرق وقتًا
طوي ًال لرتمجة حمتوى ادلراسات العديدة وا ألنشطة اخملتلفة املنفذة حتت عباءة جلنة التمنية اإىل نتاجئ ملموسة وقابةل للقياس .ففي
ظل ا ألدوات املتاحة ،خلص فريق الاس تعراض اإىل أأنه من املبكر حماوةل تقيمي التأأثري.
 .70واكنت جل املوضوعات اليت تناولها الاس تعراض حمل نقاش مس متر من ادلول ا ألعضاء دون التوصل اإىل اإجامع بشأأن
بعضها .وقد أأقر فريق الاس تعراض هبذه الاختالفات.
 .71وتعد طبيعة جدول أأعامل التمنية الواسعة النطاق وتنوع أأحصاب املصلحة املرتبطني بتنفيذه أأمرين هائلني .ابلرمغ من
تطبيق معلية تشاركية وشامةل ،اإل أأنه مل يتسن الوصول اإىل مجموعة متنوعة بشلك كبري من أأحصاب املصلحة .وانطبق ذكل
بشلك خاص عىل الزايرات امليدانية حيث اكن من املس تحيل معل ًيا زايرة مجيع املس تفيدين.
 .72ومن مث ينبغي تفسري النتاجئ والاس تنتاجات والتوصيات الواردة يف ا ألقسام التالية يف ضوء هذه القيود اليت أأثرت
بشلك أأو بأخر عىل نطاق الاس تعراض ومعقه.

.4

النتاجئ

 .73يقدم هذا القسم من التقرير نتاجئ الاس تعراض الرئيس ية بشأأن تنفيذ التوصيات ،فامي خيص أأمهية "معل الويبو"
وفعاليته وكفاءته وتأأثريه واس تدامته ،ابلرتتيب ،يف الفرتة من  2008اإىل .2015
أأ .ا ألمهية
 .74يتناول هذا القسم مسأأةل اإىل أأي مدى يليب معل الويبو ونتاجئ أأنشطته فامي خيص تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية
احتياجات ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة وغريمه من املس تفيدين املس هتدفني.
النتيجة  :1يعد تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ملب ًيا اإىل حد كبري لتوقعات ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة وغريمه من
املس تفيدين املس هتدفني.
 .75يعد التقدم احملرز يف س ياق تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ملب ًيا اإىل حد كبري لتوقعات ادلول ا ألعضاء و أأحصاب
املصلحة وغريمه من املس تفيدين املس هتدفني .ويف هذا الصدد ،يظهر الاس تقصاء ،يف مجةل أأمور ،أأن  %78من اجمليبني ر أأوا
أأن تنفيذ التوصيات اكن ملب ًيا للتوقعات وتراوحت الإجاابت بني ادلرجة املتوسطة وادلرجة العالية.
 .76واكن جدول أأعامل التمنية قد خلق توقعات ل يسهل حتقيقها .فقد بذلت ا ألمانة هجودًا مضنية لتلبية هذه التوقعات.
واختذت املنظمة اإجراءات مؤسس ية هامة .وتضمن ذكل عىل وجه اخلصوص اإنشاء شعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية
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لتنس يق التنفيذ عىل مس توى املنظمة ،وإادراج مبادئ التوصيات يف معل املنظمة ،وإادراج مراجع التوصيات يف أأنشطة لك
برانمج من برامج الويبو مما أأدى اإىل دجمها بشلك كبري يف معل املنظمة كلك ،والهنج املواضيعي القامئ عىل املشاريع اذلي حل
حمل الهنج القامئ عىل ا ألنشطة اذلي اكن متب ًعا خالل ادلورتني ا ألولتني للجنة يف .2008
 .77واكن الهنج املواضيعي القامئ عىل املشاريع مبزنةل حماوةل مبتكرة لتلبية بعض هذه التوقعات .ولوحظ أأن بعض املشاريع
مثل اليت تتضمن أأنشطة لتكوين الكفاءات والنفاذ اإىل قواعد البياانت وادلراسات الاجامتعية والاقتصادية ورمقنة تطبيقات
امللكية الفكرية و أأاكديميات امللكية الفكرية الصغرية وإادارة التصماميت لتطوير ا ألعامل حظي ابس تحسان ادلول ا ألعضاء وغريها
من املس تفيدين .ولكن لوحظ أأيضً ا أأن بعض املشاريع أأحدثت تأأ ًثريا حمدودًا .عىل سبيل املثال ،ذكر مقمي مرشوع قاعدة
بياانت مطابقة الاحتياجات الإومائية يف جمال امللكية الفكرية يف تقرير تقيميه املقدم اإىل ادلورة العارشة للجنة أأن "قاعدة
البياانت مل تشهد اس تخداما مكثفا سواء من جانب املتقدمني ابلطلبات أأو من جانب املاحنني ،حيث اكن مجموع ما حتتويه
قاعدة البياانت س تة طلبات وس تة عروض" 17.فض ًال عن ذكلُ ،ذكر خالل املقابالت اليت أأجراها فريق الاس تعراض أأن
قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية بدت و أكهنا أأقل أأمهية للمس تفيدين.
 .78وقد رفعت التوصيات مس توى الوعي ابمللكية الفكرية وقضااي التمنية ،عىل سبيل املثال من خالل ادلراسات اليت
أأجريت يف س ياق املشاريع املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية وامللكية الفكرية وجهرة ا ألدمغة وامللكية
الفكرية والاقتصاد غري الريمي ،فض ًال عن النقاش املتعلق اب ألهداف الإومائية ل أللفية .و أأظهرت ادلراسات امليدانية أأن بعض
املس تفيدين مل يكونوا عىل وعي ابلتوصيات ولكهنم فهموا أأمهية أاثرها وتعزز فهمهم لتعقيدات العالقة بني امللكية الفكرية
كبريا بفكرة جدول أأعامل التمنية و أأمهيته للبدلان ولكن ذكل ل يعين ابلرضورة وجود وعي فعيل
والتمنية .ومن مث ،اكن الاهامتم ً
ابجلدل ادلائر بشأأن جدول أأعامل التمنية وكيفية مناقش ته ووضع التصورات بشأأنه يف جنيف.
 .79وقدم املس تفيدون يف البدلان امخلسة اليت قصدهتا الزايرات امليدانية ردودًا اإجيابية بشأأن أأمهية ا ألنشطة املنفذة يف هذه
البدلان ،واكنت مثة مشاركة حملية فعاةل فامي خيص املشاريع املعنية املنفذة.
مبتكرا لتلبية توقعات ادلول ا ألعضاء مقارنة ابلهنج السابق القامئ عىل ا ألنشطة.
النتيجة  :2يعد الهنج القامئ عىل املشاريع هن ًجا ً
 .80حتول الإجامع الس يايس املتحقق بشأأن جدول أأعامل التمنية يف  2007بفضل رئيس اللجنة حيهنا اإىل وثيقة معل لتنفيذ
التوصيات امخلس و أأربعني املعمتدة .وقد بد أأ النقاش بشأأن وثيقة العمل خالل ادلورة ا ألوىل للجنة ( أأبريل  .)2008وحبلول
ادلورة الثالثة ( أأبريل  ،)2009اكنت ا ألنشطة املتعلقة خبمس توصيات ،ويه التوصيات  2و 5و 8و 9و ،10قد نوقشت
واتفقت علهيا ادلول ا ألعضاء .ولترسيع وترية التنفيذ ولتجنب ازدواج ا ألنشطة واملوارد ،اقرتحت ا ألمانة مهنجية جديدة قواهما
هنج مواضيعي قامئ عىل املشاريع .واستندت هذه املهنجية اإىل تقس مي التوصيات اإىل فئات مواضيعية ،وتشمل املهنجية نطاق
املرشوع وتقديرات التاكليف والنتاجئ القابةل ل إالجناز وا ألطر الزمنية ومعلية التقيمي.
 .81وقد نتج عن هذا التقس مي عدد من املشاريع املواضيعية اليت نوقشت واتفقت اللجنة عىل تنفيذها من قبل ا ألمانة مع
مراعاة أأن انهتاء مرشوع أأو نشاط أأو دراسة ل يعين انهتاء العمل بشأأن التوصية.
 .82وقد حظي الهنج املواضيعي القامئ عىل املشاريع بقبول معظم ادلول ا ألعضاء اليت اس مترت يف اس تخدامه واقرتحت همام
جديدة للجنة .وخالل فرتة الاس تعراض اقرتحت ادلول ا ألعضاء س بعة مشاريع مس تعينة هبذا الهنج ،وتكل املشاريع يه
اكلتايل :قاعدة بياانت ،IP Advantageومرشوع حول امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير ا ألعامل يف البدلان النامية
و أأقل البدلان وموا ،وتكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حال لتحدايت
اإومائية حمددة ،وتعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية وبدلان أأقل ًوموا ،وتعزيز
القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاصو وبعض البدلان ا ألفريقية ،وامللكية الفكرية وإادارة التصاممي لتطوير ا ألعامل
 17انظر الوثيقة  CDIP/10/3واملتاحة عرب الرابط .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217446 :وقد قدم تقرير
التقيمي اإىل اللجنة العارشة للجنة املنعقدة يف نومفرب .2012
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يف البدلان النامية و أأقل البدلان وموا ،وامللكية الفكرية والس ياحة والثقافة :دمع ا ألهداف الإومائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف
مرص وغريها من البدلان النامية.
 .83وقد أأدى الهنج املذكور أأعاله اإىل اعامتد  31مرشوعًا مبا يشمل مجموعة واسعة النطاق من املنجزات مثل املهنجية
وا ألدوات لصياغة اسرتاتيجيات ملكية فكرية وطنية ،وقاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ودراسات عديدة تتناول
مواضيع مثل امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة ،وامللكية الفكرية واملكل العام ،وامللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات
والتصالت ،وامللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا ،وامللكية الفكرية وجهرة ا ألدمغة ،وامللكية الفكرية والاقتصاد غري الريمي.
 .84ومن اجلدير ابذلكر أأن  %94من ا ألشخاص اذلين أأعربوا عن أراهئم يف الاس تقصاء ر أأوا أأن الهنج املواضيعي القامئ
عىل املشاريع اكن مفيدً ا يف ترمجة التوصيات اإىل أأنشطة ملموسة.
النتيجة  :3اكنت توصيات جدول أأعامل التمنية مفيدة يف احلث عىل القيام بأأعامل جديدة مل تكن متوقعة يف املايض.
 .85أأظهر الاس تعراض املكتيب أأنه خالل الفرتة اخلاضعة لالس تعراض يمحت التوصيات للمنظمة ابلضطالع ابإصالحات
مؤسس ية لتلبية املتطلبات اليت حددهتا التوصيات ودمج اعتبارات التمنية يف معلها .ويف هذا الصدد ،لوحظ أأن شعبة
الاقتصاد والإحصاء املنشأأة حديثًا برئاسة خبري اقتصادي رئييس ،مضنت "اإجراء دراسات جديدة ،بطلب من ادلول
ا ألعضاء ،لتقيمي ا ألثر الاقتصادي والاجامتعي والثقايف لنتفاع تكل ادلول بنظام امللكية الفكرية" (التوصية  )35عىل حنو
عايل اجلودة.
 .86فض ًال عن ذكل ،تعززت الزناهة بفضل اإنشاء مكتب الويبو بشأأن ا ألخالقيات وتعيني رئيس هل ،وإاعداد مدونة
أأخالقيات الويبو لتمكل نظام املوظفني ولحئته ،وإاعداد معايري سلوك موظفي اخلدمة املدنية ادلولية ،حس امب طلبت التوصية
 .6واس ُتمكل هذا العمل أأيضً ا من خالل التدريب الإلزايم عىل ا ألخالقيات مجليع موظفي الويبو.
 .87وكام ورد يف تقارير املدير العام اإىل اللجنة ،أأصلحت املنظمة أأيضً ا أأنشطهتا بشأأن تكوين الكفاءات عن طريق
مساعدة البدلان يف وضع اسرتاتيجيات خاصة هبا بشأأن امللكية الفكرية وس ياسات متسقة مع أأهداف التمنية الوطنية و أأطر
تنظميية متوازنة وخمصصة بشأأن امللكية الفكرية لتعزيز الإبداع والابتاكر ،وإانشاء بنية حتتية مؤسس ية وتقنية بشأأن امللكية
الفكرية دلمع املبدعني واملبتكرين؛ وتعزيز القدرات البرشية واملهنية دلمع البدلان يف اس تفادهتا من اقتصاد املعرفة من خالل
الاس تعانة ابمللكية الفكرية.
 .88ولوحظ أأيضً ا أأن اعامتد جدول أأعامل التمنية جشع املنظمة عىل تعزيز تعاوهنا مع املنظامت احلكومية ادلولية ا ألخرى،
خاصة منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية .وانصب جل هذا التعاون عىل العالقة بني امللكية الفكرية والتمنية
الاجامتعية والاقتصادية والثقافية .و أأجرت الويبو عددًا من ا ألنشطة املشرتكة يف اإطار التعاون الثاليث بني الويبو ومنظمة
الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية ،خاصة بشأأن تنفيذ الاسرتاتيجية وخطة العمل العامليتني بشأأن الصحة العامة
والابتاكر وامللكية الفكرية.
 .89و أأحاط فريق الاس تعراض عل ًما ابإنشاء قسم العالقات مع املنظامت غري احلكومية ودوائر الصناعة .وقد أأسهم هذا
القسم يف احلفاظ عىل عالقة أأكرث واثقة بأأحصاب املصلحة من املنظامت غري احلكومية من خالل أأنشطة مثل حلقات العمل
والندوات اليت تنظمها الويبو يف جنيف ويف اخلارج واليت يشارك فهيا ممثلون للمجمتع املدين أأو يدلون خبرباهتم .وتنظم الويبو
جلسات اإعالمية و أأحداث جانبية يف اإطار اجامتعات اللجنة العديدة مما يسمح بتبادل اخلربات مع املنظامت غري احلكومية.
 .90ويف جمال ا ألهداف الإومائية للتمنية ،طلبت جلنة التمنية اإىل املنظمة أأن تتخذ خطوات رضورية لالنضامم اإىل فرقة
العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ ا ألهداف الإومائية ل أللفية ،وفريق اخلرباء املشرتك بني الواكلت املعين مبؤرشات
ا ألهداف الإومائية ل أللفية .وتلبية لهذا الطلب ،أأصبحت الويبو مراق ًبا يف فرقة العمل املعنية اب ألهداف الإومائية ل أللفية التابعة
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وعضوا يف بعض ا ألفرقة العامةل ا ألخرى اليت شلكها ا ألمني العام يف اإطار فريق معل منظومة
جملموعة ا ألمم املتحدة الإومائية ً
ا ألمم املتحدة املعين خبطة التمنية ل ألمم املتحدة ملا بعد عام .2015
 .91ونفذت الويبو أأيضً ا برانمج معل بشان مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية تلبية لطلبات ادلول ا ألعضاء .ويف
س ياق مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات ،أأعدت ا ألمانة سلسةل من الواثئق للجنة التمنية ،مما وفر معلومات حول
اإدراج 14موطن مرونة متعلق ابلرباءات يف القوانني الوطنية .كام أأنشأأت صفحة اإلكرتونية حول مواطن املرونة لتوفري اإماكنية
النفاذ اإىل املوارد اليت أأعدهتا الويبو عن مواطن املرونة واملوارد املتعلقة ابملوضوع من املنظامت احلكومية ادلولية ا ألخرى.
وتشمل الصفحة الإلكرتونية أأيضً ا قاعدة بياانت تتضمن معلومات حول اإدراج مواطن املرونة بشأأن امللكية الفكرية يف
القوانني الوطنية.
 .92و أأعدت املنظمة أأيضً ا عددًا من ادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكرية واملكل العام ،وامللكية الفكرية وس ياسة املنافسة،
وامللكية الفكرية وجهرة ا ألدمغة ،وامللكية الفكرية والاقتصاد غري الريمي ،وامللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا .فض ًال عن ذكل
ُأنشأأت الويبو قاعديت بياانت كناجت ملشاريع جدول أأعامل التمنية ،وهام اكلتايل :قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية
( )IP-TADوقاعدة بياانت مطابقة الاحتياجات الإومائية يف جمال امللكية الفكرية ).(IP-DMD
 .93وتذكّر معاهدة مراكش املعمتدة يف  2013يف ديباجهتا اإىل "بأأمهية توصيات جدول أأعامل التمنية ،اليت اعمتدهتا يف عام
 2007امجلعية العامة" .وتقر هذه املعاهدة أأيضً ا "ابحلاجة اإىل احلفاظ عىل التوازن بني امحلاية الفعاةل حلقوق املؤلفني وبني
املصلحة العامة الواسعة ،ل س امي التعلمي والبحث والنفاذ اإىل املعلومات ،وبأأن ذكل التوازن ل ب ّد و أأن يسامه يف تيسري النفاذ
يف أأوانه اإىل املصنفات بفعالية لفائدة ا ألشخاص ذوي الإعاقات البرصية أأو الإعاقات ا ألخرى يف قراءة املطبوعات" ،وهو ما
يتسق مع التوصية .15
ب .الفعالية
 .94ويفحص هذا القسم مسأأةل اإىل أأي مدى اكن معل الويبو فعا ًل يف تنفيذ التوصيات عىل خمتلف املس توايت وعرب
هيئات الويبو وبراجمها.
حموراي يف تنفيذ التوصيات ورصدها مبساعدة كفؤة من ا ألمانة ،خاصة شعبة تنس يق
دورا ً
النتيجة  :4أأدت جلنة التمنية ً
جدول أأعامل التمنية.
 .95اقرتبت املقابالت اليت أأجريت مع ممثيل ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة بوجه عام من الإجامع عىل الإقرار ابدلور
احملوري اذلي أأدته جلنة التمنية منذ تأأسيسها يف  2007يف حتديد مسؤولياهتا يف الوقت املناسب والبدء يف تنفيذ التوصيات
امخلس و أأربعني.
 .96وقدم التحليل اجملرى خالل الاس تعراض املكتيب أأدةل ملموسة لعقد مناقشات ممثرة وإاعداد واثئق وإاطالق مشاريع
و أأنشطة خالل دورات جلنة التمنية امخلس عرشة اخلاضعة لالس تعراض.
دورا ها ًما يف تعممي مبادئ جدول أأعامل التمنية و أأهدافه يف خمتلف هيئات الويبو ويف مجيع
 .97كام أأن جلنة التمنية أأدت ً
أأرجاء املنظمة بوجه عام.
 .98و أأحاط فريق الاس تعراض عل ًما مبا أأعربت عنه ادلول ا ألعضاء وخمتلف أأحصاب املصلحة من تقدير لدلور ا ألسايس
اذلي أأدته شعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية يف دمع جلنة التمنية يف حتقيق أأهدافها وتنس يقها لعدد كبري من املشاريع وا ألنشطة
اليت جترُيا املنظمة ،ودمعها لدلول ا ألعضاء وسائر أأحصاب املصلحة.
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 .99و أأقر لك من ادلول ا ألعضاء وادلبلوماس يني السابقني والأاكديميني واملؤسسات املرتبطة بعمل جلنة التمنية ابلعمل املفيد
اذلي اضطلعت به ا ألمانة يف تيسري معليات التفاوض والتنفيذ بشأأن جدول أأعامل التمنية.
 .100ولحظ فريق الاس تعراض مناقشة قضيتني يف اللجنة لفرتة طويةل ،وهام " ."1تنفيذ ولية جلنة التمنية و" ."2تنفيذ
ألية التنس يق .ورمغ القرارات العديدة للجمعية العامة ،ل تزال هااتن القضيتان عىل جدول أأعامل اللجنة يف
وقت الاس تعراض.
 .101ولوحظ أأيضً ا أأن جلنة التمنية خالل فرتة الاس تعراض مل تول اهامت ًما اكفيًا مبناقشة اس تدامة املشاريع املكمتةل واملعممة.
النتيجة  :5اكن تنفيذ التوصيات فعا ًل بشلك معقول حيث دجمت يف املس توايت اخملتلفة لعمل الويبو ويف هيئات
الويبو وبراجمها.
 .102جنح معل الويبو بشلك معقول يف اإرسال رساةل مفادها أأن البعد الإومايئ ينبغي أأن يكون يف قلب أأي نشاط للمنظمة
يشجع عىل الابتاكر والإبداع.
 .103وقد أأظهر الاس تعراض املكتيب اإدراج أأنشطة جديدة متعلقة ابمللكية الفكرية من أأجل التمنية يف برامج عديدة للويبو
من خالل معلية وضع املزيانية ودورة املزيانية .وتتنبأأ النتاجئ املتوقعة املدرجة يف وثيقة الربانمج واملزيانية ،عىل سبيل املثال،
بنتاجئ تؤدي اإىل تعزيز التعاون بني ادلول ا ألعضاء بشأأن اإنشاء اإطار قواعد ومعايري دويل متوازن للملكية الفكرية؛ و أأطر
ترشيعية وتنظميية وس ياس ية خمصصة ومتوازنة بشأأن امللكية الفكرية واسرتاتيجيات وخطط وطنية بشأأن الابتاكر وامللكية
الفكرية متسقة مع أأهداف التمنية الوطنية؛ وقدرات معززة للموارد البرشية قادرة عىل التعامل مع مجموعة كبرية من املتطلبات
من أأجل الاس تخدام الفعال للملكية الفكرية للتمنية يف البدلان النامية و أأقل البدلان ًوموا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل
حتول؛ وتعممي التوصيات يف معل الويبو؛ وتعزيز فهم جدول أأعامل التمنية من قبل ادلول ا ألعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية
واجملمتع املدين وسائر أأحصاب املصلحة؛ وتعزيز قدرات الرشاكت الصغرية واملتوسطة لالنتفاع ابمللكية الفكرية بنجاح يف دمع
الابتاكر؛ وتعزيز النفاذ اإىل معلومات امللكية الفكرية والانتفاع هبا من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور دلمع
الابتاكر والإبداع.
 .104وقد احتضنت اللجان ادلامئة يف الويبو وغريها من الهيئات املعنية داخل الويبو ابلتوصيات مع الرتكزي عىل التمنية.
ولكن مثة حالت منفصةل ل تزال املسائل املتعلقة ابلتوصيات فهيا متأأخرة .عىل سبيل املثال ل احلرص اللجنة
احلكومية ادلولية.
النتيجة  :6اكن تنفيذ التوصيات عىل الصعيد الوطين انحجًا وفعا ًل بوجه عام .ولكن املشاريع اليت تتضمن مؤسسات/وزارات
وطنية أأخرى اكنت أأقل جنا ًحا مقارنة بتكل املنفذة مبارشة من قبل ماكتب امللكية الفكرية.
 .105لحظ الاس تعراض أأن املشاريع اليت نفذت من قبل مؤسسات ملكية فكرية وطنية مبارشة اكنت أأكرث فعالية مقارنة
اب ألنشطة واملشاريع اليت نفذهتا أأطراف فاعةل من وزارات وواكلت أأخرى .وقد يُعزى ذكل اإىل غياب املشاركة الفعاةل
والاهامتم من جانب الوزارات/املؤسسات الوطنية ا ألخرى ألن املوضوع ليس من اختصاصاهتا ا ألساس ية أأو ألس باب متعلقة
ابلتنس يق عىل الصعيد الوطين أأو لك ذكل.
 .106ولوحظ خالل الزايرات امليدانية أأن املشاريع اليت توفرت فهيا قدرات استيعاب وطنية اكنت أأكرث جنا ًحا .وانطبق ذكل
عىل مشاريع مثل النفاذ اإىل قواعد البياانت املتخصصة وتوفري ادلمع ،ومؤسسات امللكية الفكرية اذلكية ،و أأاكديمية امللكية
الفكرية ،واس تنباط أأدوات للنفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات .وتبني أأيضً ا أأن هذه املشاريع اكنت أأكرث فعالية بسبب
اخلربة املوجودة مس بقًا يف ادلول ا ألعضاء/املس تفيدين.
22

 .107ولوحظ أأيضً ا خالل املقابالت أأن مس توى فعالية تنفيذ املشاريع يف بدل ما يرتبط مبارشة مبس توى التمنية يف هذا البدل.
ويعزى ذكل اإىل املوارد البرشية واملالية املوجودة واليت يسخرها البدل دلمع تنفيذ املرشوع واس تدامته .فض ًال عن ذكل ،أأدى
تغري أأولوايت بعض البدلان والاحتفاظ ابملوظفني اإىل التأأثري بشدة عىل فعالية بعض املشاريع.
 .108ولوحظ أأن مس توى اخلربة اليت وفرهتا املنظمة أأثر مبارشة عىل جناح منجزات املشاريع .ويف بعض املشاريع ،لوحظ
خالل الزايرات امليدانية أأن مس توى اخلربة وادلراية ابملوقف والظروف احمللية أأثر بشدة عىل احملصةل الهنائية للتنفيذ يف
البدل املعين.
النتيجة  :7دمج ج ّل التوصيات ومبادهئا يف دورة الربانمج واملزيانية .ولكن اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط -2010
 2015ل تتضمن اسرتاتيجيات حمددة فامي خيص تنفيذ التوصيات.
 .109لحظ فريق الاس تعراض أأن الاس تدامة الطويةل ا ألجل لتنفيذ التوصيات تضمهنا خطة الويبو الاسرتاتيجية ل ألجل
املتوسط  .2015-2010وقد أأدرجت اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط من خالل تركزيها الواسع عىل التمنية التوصيات
امخلس و أأربعني يف معل الويبو حتت ا ألهداف الاسرتاتيجية التسعة .وتسرتشد دورة الربانمج واملزيانية لك س نتني هبذا
الرتكزي .ويف وثيقة الربانمج واملزيانية املعدةل لس نة  ،2009بُذلت هجود دلمج جدول أأعامل التمنية يف معل املنظمة من خالل
الربط بني التوصيات والربامج اخملتلفة للمنظمة.
 .110ولحظ فريق الاس تعراض أأن هذا الهنج قد ن ُقح يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  2011-2010عن طريق متكني
ادلول ا ألعضاء وا ألمانة من رصد التقدم احملرز وتقيميه بشأأن تنفيذ جدول أأعامل التمنية .فض ًال عن ذكل ،معمت وثيقتا
الربانمج واملزيانية للثنائيتني  2013-2012و 2015-2014العنرص الإومايئ يف ا ألهداف الاسرتاتيجية ومجيع الربامج املعنية
يف الويبو .ولحظ فريق الاس تعراض أأن خريطة أأطر النتاجئ ،واليت تتضمن حصة التمنية املقدرة حسب النتيجة ،عُدلت ليك
تبني حتت أأي نتاجئ خصصت موارد للتمنية يف خمتلف الربامج .كام أأن مشاريع جدول أأعامل التمنية اليت اعمتدهتا ا ألمانة معمت
أأيضً ا سواء من انحية املوضوع أأو املوارد يف لك برانمج وذكرت أأوجه ارتباط الربامج ابلتوصيات يف الرسد اخلاص
بلك برانمج.
 .111و أأظهر الاس تعراض املكتيب أأن تقرير أأداء الربانمج للثنائية  2009-2008تضمن قس ًما حتت لك برانمج يذكر دوره
وإاسهامه يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية .ويف  ،2010تضمن هذا القسم معلومات عن تنفيذ التوصيات وكذكل املشاريع املنفذة
حسب لك برانمج.
 .112ون ُقح يف  2012ليتضمن التعليقات الواردة من ادلول ا ألعضاء أأثناء مناقشة تقرير أأداء الربانمج للثنائية .2011-2010
و ُحسنت ألية اإعداد التقارير حول تنفيذ جدول أأعامل التمنية يف  2015حيث أأدرج تقيمي لتنفيذ جدول أأعامل التمنية يف اجلزء
اخلاص "ابس تعراض التقدم احملرز" يف تقرير أأداء الربانمج .2014
 .113ولكن لوحظ أأيضً ا أأن "التحدايت والفرص" و"الاسرتاتيجيات" فامي يتعلق بتنفيذ التوصيات مل تُذكر يف اخلطة
الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط.
ج .الكفاءة
 .114يتضمن هذا القسم مقدار كفاءة اس تعانة الويبو ابملوارد البرشية واملالية يف معلها املوجه حنو تنفيذ توصيات جدول
أأعامل التمنية.
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النتيجة  :8خصصت موارد اكفية بوجه عام للمشاريع املتعلقة ابلتوصيات ابلرمغ من وجود مسائل متعلقة ابلتنفيذ عىل الصعيد
الوطين.
 .115بوجه عام ،خصصت موارد اكفية للمشاريع وا ألنشطة .ولكن املوارد البرشية واملالية لبعضها مل يُنتفع هبا عىل النحو
املطلوب ،كام يف حاةل مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة – بناء احللول ،واسرتاتيجيات امللكية
الفكرية الوطنية .ويف بعض اجملالت (مثل العمل التحلييل) ،اع ُتربت املوارد البرشية أأكرث أأمهية من املوارد املالية حيث اعمتد
النجاح عىل العثور عىل أأشخاص ذوي كفاءة بوسعهم القيام بعمل اإبداعي وتقدمي حلول ملشالك صعبة.
 .116وقد ر أأت البدلان النامية ،خاصة أأقل البدلان ًوموا ،أأن احلاجة تدعو اإىل مس توى موارد مالية أأعىل مما خُصص .كام
شعرت أأحياانً بأأن اإجراءات الاعامتد اكنت معقدة وصارمة.
 .117واكنت مثة مشالك متعلقة بنرش املوارد البرشية مبس توى مناسب من قبل املس تفيدين .وفامي خيص بعض املشاريع ،مل
يتحقق عامل الكفاءة يف تنفيذ املشاريع ابملس توى املطلوب بسبب نقص الوضوح بشأأن أأدوار البدلان املتلقية ومسؤولياهتا،
خاصة فامي يتعلق بتخصيص املوارد من جانهبا .عىل سبيل املثال يف أأحد البدلان ،نفّذت ا ألنشطة ا ألولية ملرشوع الأاكديميات
الوطنية الناش ئة ولكن البدل اكنت تنقصه البنية التحتية الرضورية لإنشاء الأاكديمية ،ويف حاةل أأخرى مل يمتكن بدل معني من
جتهزيا جيدً ا بسبب نقص املوارد.
اإنشاء مكتبة ملكية فكرية جمهزة ً
 .118ومل يتسن حتقيق املس توايت املطلوبة من الكفاءة فامي خيص املشاريع املنفذة دون دراسة اكمةل لالحتياجات والتوقعات
والبيئة اخلاصة ابلبدلان املتلقية.
 .119وفامي خيص بعض املشاريع ،مل تتوفر أليات مثل جرد أأصول امللكية الفكرية والتقيمي املس تقل يف البدلان املتلقية
والاس تعراض املشرتك فامي بني هذه البدلان ومديري املشاريع ،مما أأثر عىل مس توى الكفاءة يف هذه املشاريع.
النتيجة  :9أليات رفع التقارير احلالية تعوزها اخلصوصية ،خاصة فامي يتعلق ابلنتفاع الفعيل بتاكليف املوظفني.
 .120أأجرى فريق الاس تعراض حتلي ًال من منظور مديري املشاريع مخلسة وعرشين مرشوعًا مكمت ًال ومقميًا من مشاريع
جدول أأعامل التمنية واليت ترد يف املرفق ا ألول من هذا التقرير ،وذكل فامي خيص تاكليف املوظفني اخملصصة .وقد خصص مبلغ
 6.87مليون فرنك سويرسي لبند تاكليف املوظفني.
 .121و أأولك  19مرشوعًا مبا يمثل  %83من تاكليف املوظفني اخملصصة اإىل مديري مشاريع لك مهنم يتوىل أأكرث من
مرشوع واحد .ونتج عن ذكل تضارب يف ا ألولوايت .ومل تتوفر أراء أأو تقارير عن الانتفاع الفعيل بتاكليف املوظفني مما جعل
من الصعب تقيمي كفاءة تاكليف املوظفني.
 .122ومل ترد أأيضً ا يف التقارير املرحلية أأو يف التقرير الس نوي من اإعداد املدير العام تفاصيل عن الانتفاع ابملوارد
املالية والبرشية.
 .123ولحظ فريق الاس تعراض أأوجه قصور فامي خيص رصد حمتوى التقارير املرحلية املعدة من قبل ا ألمانة ومتابعهتا .وتُعد
تقارير عن اكامتل التوصيات بصفة معتادة .ولكن التقارير املرحلية مل تكن حتليلية مبا يكفي وغاب عهنا حتديد الإجراءات مبا يف
ذكل تفاصيل اإجراءات املتابعة.
 .124ومل يكن مثة نرش اكف للعمل املنجز واكنت أراء ادلول ا ألعضاء غري اكفية .وقد اس تخدمت موارد كثرية فامي خيص
ا ألنشطة اجلارية يف جنيف (بدلت يومية مرتفعة) .ومل تكن مثة شفافية اكفية بشأأن ا ألموال املس تخدمة يف الاس تعانة ابخلرباء
الاستشاريني .وبدا وجود انطباع مفاده أأن بعض ا ألنشطة اكن يمكن اإجنازها مبوارد أأقل.
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 .125ويف بعض احلالت اكن نرش املوارد غري متاكئف ،أأي أأن بعض املشاريع اكنت مزيانيهتا أأقل مما جيب بيامن البعض الخر
مزيانيته أأكرب مما جيب .ولوحظ هذا التفاوت يف بعض املشاريع املكمتةل مع وجود فائض يف حني أأن البعض الخر تعوزه املوارد
الاكفية .ومن ا ألمثةل اجليدة للمشاريع اليت تعوزها املوارد الاكفية رمغ أأمهيهتا للتمنية مرشوع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر
ومرشوع نظام أأمتتة امللكية الفكرية .ويف احلالت اليت اكنت املوارد اخملصصة فهيا غري اكفية ،تعني ختصيص مزيانية ممكةل من
قبل املاكتب ا إلقلميية املعنية .كام لوحظ أأنه يف حاةل املشاريع املعممة ،اكن مثة نقص يف الشفافية فامي خيص ختصيص املوارد
البرشية واملالية بعد التعممي.
د .التأأثري
 .126يف اإطار هذه املسأأةل الهامة ،اكن عىل فريق الاس تعراض أأن يس تقيص التأأثري الفعيل لعمل الويبو فامي خيص تنفيذ
التوصيات عىل خمتلف أأصعدة الويبو وعرب هيئاهتا وبراجمها اخملتلفة.
جاراي يقع عىل عاتق ادلول ا ألعضاء وا ألمانة م ًعا.
النتيجة  :10يعد التنفيذ مع ًال ً
جاراي يس تلزم معلية مس تدامة طويةل ا ألجل .وتعد فرتة التنفيذ اليت بلغت  8س نوات فرتة
 .127يعد تنفيذ التوصيات مع ًال ً
زمنية قصرية للوصول اإىل اس تنتاجات أأكيدة بشأأن تأأثري التوصيات خاصة يف ظل ظروف املس تفيدين املس هتدفني .وهذا هو
احلال عىل سبيل املثال فامي خيص التوصية املتعلقة بتعزيز القدرات احمللية لدلول ا ألعضاء محلاية أأعامل الإبداع والابتاكر
والاخرتاع ودمع تطوير البىن التحتية الوطنية يف جمال العلوم والتكنولوجيا (التوصية  .)11ويعاجل جدول أأعامل التمنية مجموعة
كبرية من ا ألمور املتعلقة ابمللكية الفكرية يف أن واحد مما يزيد من صعوبة تقيمي التأأثري يف املرحةل احلالية.
 .128وكام يظهر يف هذا التقرير ،توجد ابلفعل اإشارات اإجيابية بشأأن العمل املنجز حىت الن خللق الظروف املواتية جلعل
العمل املرتبط جبدول أأعامل التمنية مفيدً ا وواعدً ا من انحية تأأثريه الفعيل عىل ادلول ا ألعضاء واملس تفيدين املس هتدفني وذكل
من خالل اس تنباط هنج جديدة بشأأن أأنشطة تكوين الكفاءات وترمجة ادلراسات الاجامتعية والاقتصادية اإىل س ياسات عىل
الصعيد الوطين.
 .129و أأظهر اس تعراض التوصيات امخلس و أأربعني بوضوح أأن تنفيذها يعد مسؤولية مشرتكة ورشاكة بني ادلول ا ألعضاء
وا ألمانة وسائر أأحصاب املصلحة .ومن مث فاإن بعض التوصيات يقع عىل عاتق ا ألمانة مبارشة بيامن يقع البعض الخر عىل عاتق
دائرة أأوسع .ويف نفس الوقت ،يعد تنفيذ بعض التوصيات مسؤولية مشرتكة بني ا ألمانة ودولها ا ألعضاء وسائر
أأحصاب املصلحة.
 .130وتظهر البياانت ا ألساس ية والثانوية أأن ا ألمانة ابلتعاون مع ادلول ا ألعضاء اكنت منخرطة اخنر ًاطا ً
نشطا يف تنفيذ
التوصيات من خالل اإطالق مبادرات منذ اعامتد التوصيات ليك تدخل حزي التنفيذ .وتوفر التقارير املرحلية املنتظمة املقدمة
اإىل جلنة التمنية أأدةل جيدة عىل اشرتاك ا ألمانة يف امليض قد ًما بتنفيذ التوصيات وتعزيز فرص ادلول ا ألعضاء يف رصد التنفيذ
وا إلرشاف عليه .وكام يذكر هذا التقارير ،اكن عدد البدلان النشطة حمدودًا يف الفرتة اليت يتناولها الاس تعراض فامي خيص تقدمي
اقرتاحات ملشاريع تُنفذ يف س ياق جلنة التمنية .كام أأن املقابالت والاجامتعات اليت أأجريت يف س ياق الزايرات امليدانية تظهر
دورا ً
نشطا يف تنفيذ مشاريع جلنة التمنية املعنية،
أأنه بيامن يوجد وعي واحض بشواغل التمنية يف البدلان املعنية مما جعلها تؤدي ً
اإل أأنه مل توجد دراية اكفية ابملبادئ وا ألهداف اليت يقوم علهيا جدول أأعامل التمنية .ومثة مؤرش واحض عىل أأن تأأثري جدول
أأعامل التمنية مل يظهر بعد مقارنة ابلتوقعات املرتفعة املعلقة عليه.
النتيجة  :11منذ اعامتد التوصيات بدأأت تظهر ابلتدرجي تغيريات ومواقف اإجيابية بشأأن قضااي التمنية.
 .131من اجليل وجود تغيري اإجيايب ملحوظ يف معل الويبو منذ اعامتد التوصيات مما أأدى اإىل تغيريات يف املواقف بشأأن
قضااي التمنية و أأنشطة تكوين الكفاءات واملبادرات الترشيعية املرتبطة هبا .ومن مظاهر هذا التغيري الإجيايب العمل املنجز يف
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الس نوات ا ألخرية بشأأن املبادرات اجلديدة والعمل املتعلق ابسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية وادلراسات الاقتصادية
ومواطن املرونة والاس تثناءات والتقييدات.
تطورا ها ًما بال شك يف معل املنظمة مفنذ  2011أأصدرت الويبو تقارير
 .132وتعد ادلراسات الاجامتعية والاقتصادية ً
ابس مترار تدمع ادلراسات الاقتصادية والاجامتعية .وقد أأصدرت شعبة الاقتصاد والإحصاء عىل وجه اخلصوص منشورات
مثل تقرير امللكية الفكرية العاملي ومؤرش الابتاكر العاملي مبا يامتىش مع التوصيتني  35و.37
 .133ومنذ اعامتد التوصيات ،أأظهر موظفو الويبو بوجه عام انفتا ًحا وإاجيابية حنو اعتبارات التمنية .وتوحض ا ألمثةل املذكورة
أأعاله الالزتامات واحلساس ية فامي خيص حتديد الروابط والتأأثريات احملمتةل بني امللكية الفكرية والتمنية واس تكشافها .ولكن
يغيب يف هذا الصدد وجود نقاش معيق ومدروس وحيادي بني ادلول ا ألعضاء حول هذه الروابط والتأأثريات.
قدرا من النجاح.
النتيجة  :12أأظهر الهنج املواضيعي القامئ عىل املشاريع يف تنفيذ التوصيات حىت اترخيه ً
 .134لحظ فريق الاس تعراض وجود تصورات خمتلفة بشأأن أأمهية تنفيذ املشاريع .فريى البعض أأن الهنج املواضيعي القامئ
عىل املشاريع يعد هن ًجا اكف ًيا والخر يرى أأنه خطوة هامة يف الاجتاه الصحيح ولكنه بعيد لك البعد عن الكفاية .وقد اكن الهنج
املواضيعي القامئ عىل املشاريع وموذ ًجا جيدً ا ـ يف غياب خيارات أأخرى تقارن به ـ للبدء يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية.
 .135وقد ن ُفذت املشاريع وا ألنشطة بعد الامتس الإجامع بني ادلول ا ألعضاء حول املبادرات اليت أأطلقهتا ا ألمانة يف ا ألساس.
واندرا ما تتابع ادلول ا ألعضاء املناقشات اجلارية يف جلنة التمنية .ومع ذكل ،ل يوجد هنج منظم ومنسق للحصول عىل فهم
ً
لت
أأفضل للروابط والتأأثريات بني امللكية الفكرية وا منية .وذكل ابلرمغ من أأن ذكل يتسق مع بيان رساةل الويبو اذلي ينص ،يف
مجةل أأمور ،عىل ما ييل" :قيادة تطوير نظام ملكية فكرية دويل متوازن وفعال يمكن الابتاكر والإبداع لفائدة امجليع".
 .136ومن املالحظات الهامة بشأأن تأأثري املشاريع املعمتدة من جلنة التمنية واليت قُميت يف ا ألساس من خالل مقابالت
خشصية مع املس تفيدين خالل الزايرات امليدانية أأن املشاريع مقبوةل بوجه عام وتعترب مفيدة وبناءة .غري أأن التنفيذ فامي خيص
مشاريع قليةل مل يكن اكف ًيا لإصدار ح م هنايئ بشأأن التأأثري اللكي للتوصيات .ومن املفهوم أأيضً ا أأنه ينبغي بذل هجود لتجنب
نس بة ا ألنشطة واملشاريع تلقائ ًيا اإىل توصية أأو أأكرث أأو اإىل أأنشطة اكن من املمكن اإطالقها بغض النظر عن التوصيات.
 .137فض ًال عن ذكل ،لبت املشاريع بوجه عام الاحتياجات احمللية وعُدلت لتتوافق مع الظروف الوطنية ،غري أأنه يف بعض
احلالت اكن اكامتل املشاريع بطيئًا بسبب غياب الظروف احمللية املناس بة لزدهارها.
 .138واكن من مؤرشات النجاح ملكية املشاريع من قبل مس تفيدين و أأحصاب مصلحة حمليني .وقد ظهر ذكل بوضوح
خالل الزايرات امليدانية .ول تزال ملكية املشاريع من قبل رشاكء حمليني وزايدة مرونة الإجراءات اليت تتبعها ا ألمانة وتقليل
العقبات البريوقراطية أأمام التنفيذ السلس للمشاريع من العوامل الهامة لبناء الثقة املتبادةل.
 .139ويتعلق التأأثري الفعيل للمشاريع بشلك كبري بكون املشاريع قامئة عىل احلاجة ومصممة جيدً ا وعىل ر أأسها مديرو مشاريع
متفانون يعملون عن كثب مع خرباء حمليني .ويف معظم احلالت اليت صحصها فريق الاس تعراض اكن هذا هو الاجتاه السائد.
 .140ويعد تأأثري املشاريع وا ألنشطة عرضة للشكوك السائدة حول ا ألعامل اليت ل ترتبط ابلتمنية بشلك اكف ،وحول
التوفيق بني اعتبارات التمنية من انحية وحامية حقوق امللكية الفكرية وإانفاذها من الناحية ا ألخرى .ويعد هذا العامل طاغ ًيا
يف العديد من املشاريع وادلراسات اليت تنفذها هيئات الويبو املتعددة .وهذا هو احلال أأيضً ا فامي يتعلق بتأأثري املساعدة التقنية
املقدمة بوجه عام من الويبو عىل التمنية.
 .141و أأظهرت الزايرات امليدانية يف البدلان اخملتارة بوضوح ثغرة فامي يتعلق ابلتصورات اخلاصة ابمللكية الفكرية والتمنية .ففي
جنيف تعترب امللكية الفكرية أكداة للتمنية مسأأةل ابلغة ا ألمهية ،بيامن يف العوامص تغيب بوجه عام ادلراية واملعلومات عن جدول
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أأعامل التمنية والعمل املنجز يف اإطار التوصيات ،مما يشري اإىل حقيقة عدم وجود نرش اكف عىل ا ألصعدة الوطنية ألمهية
العمل املنجز بشأأن تنفيذ التوصيات منذ .2008
هـ .الاس تدامة
 .142يتناول هذا القسم مدى اس تدامة نتاجئ معل الويبو.
النتيجة  :13مثة هجود جارية لتعممي مشاريع جلنة التمنية وأأنشطهتا يف معل املنظمة املعتاد.
 .143معم  14مرشوعًا من مشاريع جدول أأعامل التمنية ودمج يف الربامج املعتادة للمنظمة .ومن املتوقع أأن يفرز هذا التعممي
نتاجئ ملموسة للمنظمة ودولها ا ألعضاء .ولكن ل يزال ينبغي تعزيز الوضوح والفهم بشأأن مفهوم التعممي وأاثره داخل ا ألمانة وفامي
بني ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة واملس تفيدين املس هتدفني.
 .144ووجد فريق الاس تعراض أأن معلومات مثل املوارد البرشية واملالية اخملصصة لتعممي مشاريع جدول أأعامل التمنية
و أأنشطته أأو نتاجئه ليست متوفرة لدلول ا ألعضاء .ويرى الفريق أأن غياب الشفافية يثري خماوف مرشوعة بني ادلول ا ألعضاء
خاصة يف البدلان النامية حول اس تدامة هذه ا ألنشطة يف املس تقبل.
 .145وقد جنح تنفيذ جدول أأعامل التمنية تدرجي ًيا يف تأأسيس الروابط بني الابتاكر والتمنية الاقتصادية وامللكية الفكرية .وقد
ظهر وجود مس توى عايل من الفهم حول هذه الروابط .وقد أأسهم ذكل يف تقليص الفجوات بني الراء اخملتلفة.
 .146ولحظ فريق الاس تعراض أأن الفهم اجليد ألوجه الارتباط بني امللكية الفكرية والتمنية أأثر بشلك ما عىل معلية جدول
أأعامل التمنية وعىل تنفيذه .وقد أأسهمت املشاركة البناءة للبدلان النامية مبا يف ذكل أأقل البدلان ًوموا ،مكنتجني ومس هتلكني ،يف
مناقشات اللجنة يف تقارب الراء حول قضااي عديدة بني البدلان املتقدمة والبدلان النامية.
النتيجة  :14اس تدامة مشاريع جلنة التمنية يه نتيجة للزتام ادلول ا ألعضاء ودمعها واملشاركة الفعاةل ألحصاب املصلحة
واملس تفيدين وادلمع التقين املس متر من ا ألمانة.
 .147لحظ فريق الاس تعراض وجود عالمات اإجيابية عىل الاس تدامة حيامن تنفذ املشاريع وا ألنشطة عىل أأساس تصور
طويل ا ألجل وحيامن تتخذ ادلول ا ألعضاء خطوات استباقية مبا يف ذكل توفري املوارد البرشية واملالية لإدارة املشاريع املنفذة
واملشاركة الفعاةل ألحصاب املصلحة واملس تفيدين وادلمع التقين املس تدام والفعال من ا ألمانة .وبدت ا ألمثةل اجليدة ل ألنشطة
املس تدامة و أكهنا ختص املشاريع املتعلقة ابسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية ورمس واقع الرباءات والأاكديميات الناش ئة
ومراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .ومن انحية أأخرى ،لوحظ أأنه فامي خيص مشاريع مثل امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة،
حىت لو اكن العمل املتعلق هبا قد أأجنز ،اإل أأن اس تدامهتا ل تزال حمل شك .فض ًال عن ذكل ،مل جتر أأي أأنشطة متابعة يف
بعض املشاريع الناحجة ا ألخرى مثل امللكية الفكرية والاقتصاد غري الريمي وامللكية الفكرية وجهرة ا ألدمغة .ولحظ
الاس تعراض أأيضً ا أأن بعض املشاريع حتتاج اإىل موارد برشية ومالية مس مترة و أأكرث ًًمك ليك تكون مس تدامة.
 .148ولوحظ أأيضً ا أأنه ابلرمغ من تقارير التقيمي املس تقل اليت نوقشت يف اللجنة حول مشاريع جدول أأعامل التمنية املكمتةل،
مل تُنشأأ بعد ألية لرفع التقارير حول التوصيات املتفق علهيا والواردة يف تقارير التقيمي هذه.
 .149ومل يمتكن الاس تعراض من تقيمي اس تدامة بعض املشاريع املكمتةل بسبب غياب ألية رفع تقارير تسمح ابإعالم جلنة
التمنية ابدلروس املس تفادة و أأوجه القصور عىل الصعيد الوطين فامي خيص املشاريع .فض ًال عن ذكل ،لوحظ عدم وجود أأدوات
متوفرة لتعقب كيفية تعممي املشاريع يف معل املنظمة وتقيمي ذكل.
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النتيجة  :15اكنت مشاركة املؤسسات الوطنية املعنية خبالف ماكتب امللكية الفكرية الوطنية واملؤسسات الإومائية ادلولية
حمدودة يف تنفيذ التوصيات.
 .150يعد التنفيذ حال ًيا معلية ت ُ ّ
سري من الر أأس اإىل القاعدة ،فأأساسها جنيف مث تُمدد عىل الصعيد الوطين لفائدة مس تفيدين
مس هتدفني من خالل ماكتب امللكية الفكرية .وقد اكن املس توى العايل للمشاركة والالزتام من جانب ادلويل ا ألعضاء يف
امليدان من املؤرشات الإجيابية لالس تدامة .فالتمنية تتضمن عوامل متعددة ا ألوجه ومن مث فاإهنا تتضمن مجموعة متنوعة من
ا ألطراف الفاعةل .ومثة غياب للمشاركة الفعاةل للمؤسسات/الوزارات الوطنية خبالف ماكتب امللكية الفكرية واملؤسسات
الإومائية ادلولية ا ألخرى .ومن مث فاإن هذا ا ألمر يثري اخملاوف بشأأن اس تدامة املشاريع اليت تتضمن قطاعات متداخةل.
 .151ويف الوقت احلايل ل تتوفر أليات ريمية وغري ريمية للسعي حنو زايدة الزتام ادلول ا ألعضاء واملس تفيدين احملمتلني
خاصة فامي يتعلق بتخصيص املوارد البرشية واملالية الاكفية خالل تنفيذ املرشوع وبعد تنفيذه .ويشلك عدم توفر هذه الليات
خطرا عىل اس تدامة مشاريع جدول أأعامل التمنية و أأنشطته.
ً
 .152وقد جنح جدول أأعامل التمنية يف حتسني الفهم بشأأن الروابط احملمتةل بني الابتاكر والتمنية الاقتصادية وامللكية الفكرية.
ويف هذا الصدد فاإن الاس تكشاف الابتاكري لقضااي التمنية الاقتصادية والاجامتعية يف س ياق جلنة التمنية اكن من عوامل
تعممي املفاهمي وزايدة اس تدامة جدول أأعامل التمنية .وحيامث وجدت ملكية مشرتكة من جانب ادلول ا ألعضاء ودمع من الويبو،
فاإن خمرجات جدول أأعامل التمنية من احملمتل أأن ترتمج اإىل نتاجئ مس تدامة.

.5

الاس تنتاجات

 .153يتناول هذا القسم الاس تنتاجات الرئيس ية لالس تعراض املس تقل لنظر اللجنة أأثناء مضهيا قد ًما يف تنفيذ التوصيات.
واستنادًا اإىل النتاجئ الرئيس ية ،توصل فريق الاس تعراض اإىل الاس تنتاجات التالية.
الاس تنتاج ( 1النتاجئ  1و 3و 5و)11
 .154يعد تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ملب ًيا اإىل حد كبري لتوقعات ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة وغريمه من
املس تفيدين املس هتدفني .ومن اجليل وجود تغيري اإجيايب ملحوظ يف معل الويبو .مفنذ اعامتد جدول أأعامل التمنية ،أأدى اجلدول
اإىل تغيريات يف معاجلة القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية لتلبية احتياجات أأحصاب املصلحة الإومائية .وقد جنح معل الويبو عىل
حموراي يف التشجيع عىل الإبداع والابتاكر لفائدة اجملمتع
دورا ً
حنو معقول يف اإرسال رساةل مفادها أأن امللكية الفكرية تؤدي ً
بأأرسه .ولكن جدول أأعامل التمنية خلق توقعات عالية قد ل تكون نفذت ابلاكمل.
الاس تنتاج ( 2النتاجئ  3و 4و)5
 .155اسرتشد معل املنظمة مببادئ جدول أأعامل التمنية و أأهدافه من خالل املناقشات اجلارية يف جلنة التمنية وهيئات الويبو
ا ألخرى .وقد أأرشدت التوصيات ،خاصة التوصية  ،15أأنشطة وضع القواعد واملعايري اليت اضطلعت هبا املنظمة يف الس نوات
ا ألخرية .ولكن بعض املسائل املتعلقة بولية اللجنة وتنفيذ ألية التنس يق ل تزال عالقة يف معل اللجنة.
الاس تنتاج ( 3النتيجة )4
دورا فعال يف تنفيذ التوصيات ورصدها واكنت ا ألمانة س باقة يف تسهيل التنفيذ من خالل اإنشاء
 .156أأدت جلنة التمنية ً
شعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية وبدء التنس يق الفعال داخل الشعب املعنية بتنفيذ جدول أأعامل التمنية.
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الاس تنتاج ( 4النتاجئ  1و 3و)5
 .157اختذت الويبو اإجراءات هامة وفعاةل لرتمجة التفاق الس يايس بشأأن جدول أأعامل التمنية اإىل برانمج معل للمنظمة مما
أأدى اإىل اإجراء اإصالحات مؤسس ية وإاىل اس تكشاف جمالت جديدة للعمل يف املنظمة مبا يسمح لدلول ا ألعضاء ابلس تفادة
من مجموعة كبرية من ا ألنشطة املتعلقة بتكوين الكفاءات وادلراسات الاقتصادية وتعزيز فهمها بشأأن العالقة بني امللكية الفكرية
والتمنية .وقد اختذت أأيضً ا اإجراءات لتعميق العالقة بني املنظامت احلكومية ادلولية ا ألخرى ،و إلرشاك املنظامت غري احلكومية
يف معل املنظمة.
الاس تنتاج ( 5النتيجتان  11و)15
 .158يتغري الوضع داخل املنظمة منذ اعامتد التوصيات ،خاصة فامي يتعلق بتقدمي أأنشطة تكوين الكفاءات وإارشاد املبادرات
والس ياسات الترشيعية .و أأظهر موظفو الويبو املزيد من الانفتاح والإجيابية بشأأن اعتبارات التمنية.
الاس تنتاج ( 6النتيجة )7
 .159تدمج املنظمة تدرجي ًيا التوصيات يف براجمها وإاطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ ودورة املزيانية .ومل تُربط التوصيات
قصورا يف تنفيذ التوصيات .كام أأن الإطار الاسرتاتيجي
مبارشة ابلنتاجئ املتوقعة يف اإطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ مما أأحدث ً
للمنظمة مل يشمل التحدايت والفرص املتعلقة بتنفيذ التوصيات.
الاس تنتاج ( 7النتيجتان  10و)15
 .160مل ترتمج املناقشات اجلارية يف جنيف حول جدول أأعامل ومشاريعه و أأنشطته ابلرضورة اإىل أأفعال ملموسة عىل الصعيد
الوطين .ويعزى ذكل يف ا ألساس اإىل غياب التنس يق بني ادلبلوماس يني القامئني يف جنيف والسلطات الوطنية وإاىل غياب
أأنشطة تعزيز الوعي بأأمهية جدول أأعامل التمنية .وبدت ملكية هذه العملية و أكهنا تعمتد يف ا ألساس عىل كيفية متديد هذه
العملية ـ امل ُ ّ
سرية من الر أأس اإىل القاعدة ـ عىل املس توى الوطين ،وحتقيق مبد أأ امللكية املشرتكة بني ادلول ا ألعضاء والويبو.
الاس تنتاج ( 8النتاجئ  2و 6و)12
 .161قدم الهنج املواضيعي القامئ عىل املشاريع أأداة هامة لتنفيذ التوصيات مما أأدى اإىل اعامتد عدد كبري من املشاريع .وقد
انتفعت ا ألمانة وادلول ا ألعضاء هبذه ا ألداة يف اقرتاح مشاريع جديدة لتنفيذ توصيات عديدة .وقد ارتبطت فعالية هذه
املشاريع مبارشة مبس توى تمنية البدلان املس تفيدة ومدى الزتاهما .ولكن اس ُتدل عىل أأن اس تدامة املشاريع مرتبطة ابملوارد
املالية والبرشية اخملصصة لها من البدل املس تفيد.
الاس تنتاج ( 9النتاجئ  1و 2و 6و 10و)12
ومبتكرا يف تنفيذ التوصيات بكفاءة مما أأدى اإىل تلبية بعض
 .162اكن الهنج املواضيعي القامئ عىل املشاريع فعا ًل ومفيدً ا
ً
التوقعات املعلقة عىل جدول أأعامل التمنية .ومع ذكل ،تبني أأن بعض املشاريع املنفذة أأقل أأمهية ول ينتفع هبا املس تفيدون انتفاعًا
كبريا .وقد أأسهمت القدرة الاستيعابية للبدل املس تفيد وفعالية التنس يق ادلاخيل بني ا ألطراف الفاعةل الوطنية املتعددة
ً
ومس توى ادلراية ابملوضوع يف جناح املشاريع.
الاس تنتاج ( 10النتيجتان  8و)12
 .163خصصت موارد اكفية ملشاريع جدول أأعامل التمنية و أأنشطته واكنت بوجه عام انحجة .ولكن املهارات والكفاءة فامي خيص
املوارد البرشية اخملصصة للمشاريع أأو ا ألنشطة ،والتقيمي الفعال لالحتياجات من قبل البدلان املس تفيدة ،ووضوح أأدوار ا ألمانة
واملس تفيدين يه العوامل اليت حتدد يف الهناية جودة النتاجئ .وقد أأحدثت ا ألنشطة واملشاريع اليت حضت علهيا البدلان
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كبريا عندما رافقها الزتام من ا ألطراف الفاعةل املسؤوةل عن تنفيذها سواء من جانب ا ألمانة أأو عىل
املس تفيدة أأو طلبهتا تأأ ًثريا ً
الصعيد الوطين.
الاس تنتاج ( 11النتاجئ  3و 6و)15
 .164يف العديد من احلالت ،مل تكن مشاركة السلطات الوطنية مرضية ،خاصة يف احلالت اليت يس تلزم فهيا تنفيذ
مرشوع جدول أأعامل التمنية تداخل قطاعات متعددة .واكن من املامرسات املفيدة ما د أأب عليه مديرو املشاريع ابلويبو من
توقيع اتفاقات مع السلطات يف البدلان املس تفيدة لتحديد ا ألدوار واملسؤوليات بشأأن املنظمة والبدلان املس تفيدة.
الاس تنتاج ( 12النتيجة )9
 .165تغيب اخلصوصية عن أليات رفع التقارير احلالية ،خاصة بشأأن الانتفاع الفعيل بتاكليف املوظفني والتاكليف غري
املتعلقة ابملوظفني .ول توجد أأيضً ا أراء أأو أليات رفع تقارير بشأأن الانتفاع الفعيل بتاكليف املوظفني .وذلكل اكن من الصعب
تقيمي كفاءة تاكليف املوظفني وإاصدار ح م بشأأن كفاءة ختصيص املوارد للمشاريع .ولوحظ أأنه يف حاةل املشاريع املعممة ،اكن
مثة نقص يف الشفافية فامي خيص ختصيص املوارد البرشية واملالية بعد التعممي .ومل تتوفر أأيضً ا ألية دلى جلنة التمنية ألخذ أراء
املس تفيدين فامي خيص ا ألهداف غري املتحققة أأو احلاجة اإىل متديد املشاريع املكمتةل.
الاس تنتاج ( 13النتاجئ  8و 13و)14
 .166يمح تقيمي مشاريع جدول أأعامل التمنية املكمتةل من خالل مقميني خارجيني مس تقلني لدلول ا ألعضاء بأأن تقمي العمل
املنجز من قبل املنظمة واملس تفيدين فامي خيص تنفيذ املشاريع .وقد حتسن التخطيط للمشاريع و أأصبح أأكرث كفاءة مبرور الوقت
بعد صدور توصيات املقميني خالل الاس تعراضات املس تقةل ملشاريع جدول أأعامل التمنية املكمتةل .ولكن مل توضع ألية للسامح
للويبو وادلول ا ألعضاء مبتابعة تنفيذ التوصيات الواردة يف تقارير التقيمي هذه أأو تقيمي اس تدامة ا ألنشطة املنفذة يف اإطار
هذه املشاريع.
الاس تنتاج ( 14النتيجتان  13و)14
 .167يمح تعممي بعض مشاريع جدول أأعامل التمنية للمنظمة بأأن متيض قد ًما بنجاح يف اإدراج نتاجئ جدول أأعامل التمنية يف
براجمها املعتادة .وبيامن ُمعم بعض مشاريع جدول أأعامل التمنية ،ل تزال معلية التعممي جارية .ول يزال يتعني تعزيز الوضوح والفهم
وإازاةل الغموض عن هذا املفهوم وأاثره .وبسبب غياب ا ألدوات مل يتسن اإجراء تقيمي فعال للعمل املعمم حىت الن .وقد
اختذت قرارات التعممي دون حتديد نتاجئها املتوقعة.
 .6التوصيات
 .168تفتح النتاجئ والاس تنتاجات الواردة يف هذا التقرير الباب لفرص وأفاق جديدة لتعزيز عوامل ا ألمهية والفعالية والكفاءة
والتأأثري والاس تدامة يف املس تقبل بشأأن تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية .وتطمح التوصيات التالية اإىل اقرتاح حتسينات
حممتةل ألداء الويبو ومعلها بشأأن تنفيذ التوصيات يف املس تقبل.
التوصية :1
 .169جيب تعزيز التقدم اجليد احملرز يف جلنة التمنية عن طريق اس تحداث نقاش عىل مس توى أأعىل للتصدي اإىل
الاحتياجات الناش ئة وملناقشة معل املنظمة بشأأن القضااي اجلديدة الناش ئة فامي خيص حقوق امللكية الفكرية .وينبغي للجنة
أأيضً ا أأن تيرس تبادل الاسرتاتيجيات و أأفضل املامرسات بني ادلول ا ألعضاء بشأأن جتارهبا فامي خيص امللكية الفكرية
وقضااي التمنية.
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التوصية :2
 .170ينبغي لدلول ا ألعضاء أأن تتخذ تدابري لإجياد حلول للمسائل العالقة فامي خيص ولية اللجنة وتنفيذ ألية التنس يق.
التوصية :3
 .171ينبغي للجنة أأن تس متر يف ضامن التنس يق والرصد وإاعداد التقارير والتقيمي والتعممي بشلك فعال فامي خيص تنفيذ
توصيات جدول أأعامل التمنية .وينبغي تعزيز دور شعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية فامي يتعلق بتنس يق تنفيذ جدول
أأعامل التمنية.
التوصية :4
 .172ينبغي للجنة التمنية أأن تراعي يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية كيفية الاس تجابة عىل النحو ا ألفضل للظروف
املتغرية ولتحدايت التمنية الناش ئة اليت تواجه نظام امللكية الفكرية .وينبغي أأن يصاحب ذكل اخنراط فعال مع واكلت ا ألمم
املتحدة الإومائية ا ألخرى لالس تفادة من خرباهتا يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ويف امليض قد ًما يف تنفيذ أأهداف
التمنية املس تدامة.
التوصية :5
 .173ينبغي للويبو أأن تنظر يف ربط توصيات جدول أأعامل التمنية ابلنتاجئ املتوقعة الواردة يف وثيقة الربانمج واملزيانية حيامث
أأمكن .ومن املمكن تعديل النتاجئ املتوقعة أأو اإدراج نتاجئ متوقعة جديدة لضامن دمج توصيات جدول أأعامل التمنية يف معل
الويبو عىل حنو أأكرث فعالية وبطريقة مس تدامة.
التوصية :6
 .174ينبغي لدلول ا ألعضاء أأن تعزز التنس يق بني البعثات القامئة يف جنيف وماكتهبا للملكية الفكرية وغريها من السلطات
يف العامصة من أأجل اإجياد هنج موحد للتعامل مع جلنة التمنية وزايدة مس توى الوعي بشأأن مزااي جدول أأعامل التمنية .وينبغي
تعزيز مشاركة اخلرباء القامئني يف أأوطاهنم عىل مس توى أأعىل يف معل اللجنة .وينبغي للجنة التمنية أأن تنظر يف الإجراءات
املتعلقة ابإعداد التقارير فامي خيص ما ُأجنز عىل الصعيد الوطين بشأأن تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية.
التوصية :7
 .175ينبغي لدلول ا ألعضاء ـ يف ضوء احتياجاهتا الوطنية ـ أأن تصوغ اقرتاحات جديدة لإقامة مشاريع ليك تنظر فهيا جلنة
التمنية .وينبغي أأن تنظر يف اإنشاء ألية اإعداد تقارير مستندة اإىل ادلروس املس تفادة و أأفضل املامرسات من مرشوعات جدول
دوراي لس تدامة املرشوعات املنفذة
أأعامل التمنية و أأنشطته املنفذة بنجاح .وينبغي أأن تشمل ألية اإعداد التقارير هذه اس تعراضً ا ً
أأو املعممة أأو لكهيام ،فض ًال عن تأأثري هذه املرشوعات عىل املس تفيدين .وينبغي للويبو أأن تنشئ قاعدة بياانت لدلروس
املس تفادة و أأفضل املامرسات احملددة يف س ياق تنفيذ مرشوعات جدول أأعامل التمنية.
التوصية :8
 .176ينبغي أأن يكون العمل املقبل فامي خيص تنفيذ املرشوعات اجلديدة قامئ عىل نظام الوحدات وقابل للتخصيص وتنبغي
مراعاة سعة الاستيعاب ومس توى اخلربة دلى املس تفيدين .وينبغي للويبو يف تنفيذها للمرشوعات عىل املس توى الوطين أأن
تس تكشف عقد رشااكت وثيقة مع واكلت ا ألمم املتحدة وغريها من الهيئات لتعزيز الفعالية والشمولية والاس تدامة.
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التوصية :9
 .177ينبغي للويبو أأن تويل املزيد من الاهامتم لس تقدام خرباء عىل دراية ومعرفة كبريتني ابلظروف الاجامتعية والاقتصادية
للبدلان املتلقية .وينبغي للبدلان املس تفيدة أأن تضمن وجود درجة عالية من التنس يق ادلاخيل بني هيئاهتا املتنوعة من أأجل
تيسري تنفيذ املرشوعات واس تدامهتا عىل ا ألجل الطويل.
التوصية :10
 .178ينبغي أأن تشمل التقارير املرحلية اليت تعدها ا ألمانة وتقدهما للجنة التمنية معلومات مفصةل عن الانتفاع ابملوارد املالية
والبرشية فامي خيص مرشوعات جدول أأعامل التمنية .وينبغي جتنب تلكيف نفس مدير املرشوع ابإدارة مرشوعات متعددة
يف أن واحد.
التوصية :11
 .179ينبغي وضع ألية لإعداد التقارير بشأأن التوصيات املتفق علهيا والواردة يف تقارير التقيمي بشأأن النتاجئ املعممة ملرشوعات
جدول أأعامل التمنية .وينبغي أأن تكون معلية التعممي متسقة مع النتاجئ املتوقعة املعمتدة.
التوصية :12
 .180ينبغي لدلول ا ألعضاء وا ألمانة أأن تنظر يف اإجياد س بل لنرش املعلومات املتعلقة جبدول أأعامل التمنية وتنفيذه عىل
حنو أأفضل.
[تيل ذكل املرفقات]

32

