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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 27 :سبمترب 2017

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة العشرون

جنيف ،من  27نومفرب اإىل  1ديسمرب 2017

تقرير عن املاددة املتتديرة بشنن املتاعدة التقنية وتكيين الكفااا :تاال اخاربا :واأللوا:
واملنهجيا:

من اإعداد ا ألمانة
 .1عقدت املادد املستتدرة شأنأ املساعد التقنية تكورن الكفاءات :تبادل اخلربات ا ألد ات املهنجيات يوم  12مايو
 2017يف مقة الويبو يف جنيف.
 .2جتدر الإشار اإىل أأنه يف ستياق املةاجعة اخلارجية للمساعد التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعا ألغةاض
التمنية ،قةرت ادل ر الثامنة عرش للجنة املعنية ابلتمنية امللكية الفكةية تنفيذ مقرتح مكو من ست نقاط رد يف امللحق
ا أل ل مللخص رديس ادل ر السابعة عرش  .عقدت املادد املستتدرة مع ال ابلفقة  1من املقرتح املذكور .اك الهدف
ا ألسايس للقةار هو تعزرز تقدمي مساعد الويبو التقنية.
 .3يتو مةفق هذه الوثيقة عىل تقةرة عن املادد املستتدرة به ملخصات للعة ض اليت قدهما املأاركو التابعو
للويبو ،يسلط الضوء عىل املناقأات اليت دارت يف اإطار لك موضوع.

 .4اللجنة املعنية ابلت منية امللكية الفكةية مدعو اإىل
الإحاطة عل ام ابملعلومات الوارد يف مةفق هذه
الوثيقة.
[ييل ذكل املةفق]
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املةفق

مقدمة
 .1نظمت املادد املستتدرة شأنأ املساعد التقنية تكورن الكفاءات :تبادل اخلربات ا ألد ات املهنجيات (املأار اإلهيا
فامي ييل ابمس "املادد املستتدرة ") قبيل أأعمل ادل ر التاسعة عرش للجنة املعنية ابلتمنية امللكية الفكةية ،عقدت يوم
1
 12مايو  2017يف مقة الويبو.
 .2اك الهدف الةدييس للمدد املستتدرة هو توفري منصة لدل ل ا ألعضاء يك تتبادل خرباهتا أأد اهتا مهنجياهتا فامي يتعلق
ابملساعد التقنية .اكنت ادل ل ا ألعضاء أأيض اا قد أأعةبت عن رغبهتا الأديد يف الاستامتع اإىل هجة نظة الويبو شأنأ تقدمي
املساعد التقنية.
.3

اكنت املادد املستتدرة تد ر حول املوضوعات ا ألربعة التالية:
" "1
" "2
" "3
" "4

تقيمي الاحتياجات،
التخطيط التصممي،
التنفيذ،
الةصد التقيمي.

 .4لك موضوع من هذه املوضوعات تنا هل مسؤ لو معنيو بتقدمي املساعد التقنية من خمتلف قطاعات /شعب
يس َك َف َل التبادل احلة للآراء خلل النقاش .تنا لت ادل ل ا ألعضاء املهمتة هذه املوضوعات بتبادل
الويبو ،توىل توجهيه م ر
اخلربات من منظورها ابملأاركة يف احادثة تفاعلية.
 .5اك ابب املأاركة يف املادد املستتدرة مفتوح اا لدل ل ا ألعضاء فقط .أتيح للمؤسسات احلكومية املهمتة (الوزارات،
ماكتب امللكية الفكةية ،البعثات ادلامئة) رابط يفيض اإىل البث الأتبيك ليك تتفاعل هذه املؤسسات مع ادل ل ا ألعضاء
خلل املناقأات.
 .6اكنت لغات العمل يف املادد املستتدرة يه ا إلنلكزيية الفةنستية ا إلستبانية الة ستية الصينية العةبية مع توفري
تةمجة فورية شفهية طوال الاجامتع.
 .7حرض املادد املستتدرة حنو  60مأاراكا من مؤسسات حكومية أأكرث من  30بعثة تتخذ من جنيف مقة اا لها.
مشلت ادل ل ا ألعضاء املأاركة  26مند ااب ممو ال من الويبو حلضور ادل ر التاسعة عرش للجنة املعنية ابلتمنية امللكية
الفكةية املنعقد يف الفرت من  15اإىل  19مايو .2017
 .8يف هناية املادد املستتدرة  ،منح املأاركو استتبيا ان لتقدمي تعقيباهتم ،أأجاب عن هذا الاستتبيا  33مأاراكا .اك
 76يف املادة يف املتوسط ممن أأجابوا عنه راضني بوجه عام عن املادد املستتدرة  ،ر أأى  64يف املادة مهنم أأهنا مفيد .
 .9أتيح الربنمج العة ض اليت قدمت خلل املادد املستتدرة عرب صفحة الويب اخلاصة بنأجند التمنية ،يف العنوا
التايل.http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=43186 :
 1اك من املتوقع يف البداية ،فق اا للقةار اذل اعمتدته اللجنة (الفقة  1من امللحق  1مللخص رديس ادل ر التاسعة عرش ) ،تنظمي حلقة دراستية مدهتا يوم
احد .تقةر ،يف مأا رات مع ادل ل ا ألعضاء ،أأ املادد املستتدرة ستتكو ش ا
لك أأنسب لخنةاط املأاركني يف املناقأات.
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 .10أتيحت يف العنوا التايل الفيديوهات املقدمة حسب الطلب اليت حتتو عىل عة ض مدا لت اكمةل:
.http://www.wipo.int/webcasting/en/index.jsp

املدا لت
الافتتاح
 .11افتتح املادد املستتدرة الستيد ماريو ماتوس ،ندب املدرة العام لقطاع التمنية يف الويبو .ذكة يف ملحظاته
الافتتاحية أأ الويبو تقدم مساعد تقنية يف بدلا ذات مستتوايت تمنوية متفا تة .قال إا هذه ا ألنأطة تؤدى يف شلك:
" "1تنظمي أأنأطة تكورن الكفاءات "2" ،دمع ماكتب امللكية الفكةية يف معلياهتا "3" ،إاسداء املأور شأنأ الترشيعات
الستياسات "4" ،ضع اسرتاتيجيات طنية للملكية الفكةية .ذكة أأيض اا بواثدق الويبو الثلث املتعلقة ابملساعد التقنية،
أأل يه ( :أأ) دليل املساعد التقنية اليت تقدهما الويبو( ،ب) أأد ات الويبو خدماهتا الإمنادية( ،ج) أأجند الويبو شأنأ
التمنية .أأشار كذكل اإىل مبادئ الويبو التوجهيية شأنأ املساعد التقنية املذكور يف الفئة أألف من أأجند التمنية ،اليت تأدد
عىل أأ أأنأطة الويبو اخلاصة ابملساعد التقنية جيب أأ تكو قامئة عىل الطلب موهجة حنو التمنية شفافة .يف هذا
الصدد ،أأبةز الستيد ماريو أأ املنظمة ختصص حنو  21يف املادة من مزيانيهتا ل ألنأطة املوهجة حنو التمنية .اتت م ملمته
ابلتنأكيد عىل أأ املادد املستتدرة فةصة مفيد لدل ل ا ألعضاء لتبادل خرباهتا ممارساهتا يف جمال املساعد التقنية ،حث هذه
ادل ل عىل املأاركة بنأاط.
املوضوع  :1تبادل اخلربات ا ألد ات املهنجيات يف جمال تقيمي احتياجات أأنأطة املساعد التقنية
 .12قدم الستيد عةفا ابلوش ،مدرة شعبة تنستيق أأجند التمنية ،املأاركني التابعني للويبو يف اإطار املوضوع  1شأنأ
تبادل اخلربات ا ألد ات املهنجيات يف جمال تقيمي احتياجات أأنأطة املساعد التقنية .أأ حض أأ تقيمي الاحتياجات هو أأحد
أأمه املةاحل يف معلية تقدمي املساعد التقنية ،ألنه يساعد عىل حتديد الفجو بني الوضع الفعيل للبدل الوضع املطلوب اذل
بناء عىل طلب ادل ل ا ألعضاء،
هيدف البدل اإىل الوصول اإليه .اب إلضافة اإىل ذكل ،شدد عىل أأ املادد املستتدرة تنظم ا
ذلكل حّثا شأد عىل املأاركة.
 .13حدد الستيد ليد عبد النارص ،مدرة املكتب ا إلقلميي للبدلا العةبية ،مخسة مصادر رديستية لتقيمي الاحتياجات اليت
جتةى يف البدلا العةبية ،أأل يه "1" :املأا رات الثنادية املنتظمة مع السلطات الوطنية املعنية ابمللكية الفكةية"2" ،
تطط العمل الوطنية اليت رةسلها البدل اذل يلمتس املساعد التقنية اإىل املكتب ا إلقلميي "3" ،قواعد البيانت املتاحة
داخل البدلا املستتفيد نفسها داخل الويبو "4" ،استتبيانت ادلراسات الاستتقصادية ا ألساستية "5" ،اجامتعات
التنستيق ا إلقلميية املنتظمة مع السلطات املعنية شستياسات امللكية الفكةية .كم سلط الضوء عىل ما تتسم به املساعد التقنية
من توجه حنو التمنية ،أأ حض أأهنا تستتجيب للحتياجات اخلاصة ابملستتفيد .حدد أأيض اا التحدايت القيود الةديستية يف
مةحةل تقيمي الاحتياجات ،مثل "1" :الافتقار اإىل املعةفة التقنية دلى بعض أأحصاب املصلحة يف جمال امللكية الفكةية"2" ،
صعوابت تنستيق العمل شسبب ارتفاع معدل تغري كبار املوظفني الإداريني "3" ،التحدايت ا ألمنية الستياستية احملمتةل،
" "4الافتقار اإىل التنستيق بني السلطات املتعدد املعنية بسادل امللكية الفكةية .من أأجل التغلب عىل هذه التحدايت
لضم استتدامة أأنأطة املساعد التقنية تنآزرها ،توجد حاجة اإىل ( أأ) فهم معيق للخلفية الاجامتعية الثقافية الاقتصادية
القانونية الستياستية للك بدل منطقة إاقلميية د إاقلميية( ،ب) أأنأطة لتوعية أأحصاب املصلحة بنأمهية امللكية الفكةية
لتحقيق أأهدافهم التمنوية الاقتصادية التكنولوجية الاجامتعية( ،ج) ذاكة مؤسستية استمتةارية الستياسات يف السلطات
الوطنية للملكية الفكةية( ،د) التعا املرمثة مع البعثات ادلامئة يف جنيف .يف اخلتام ،ذكة أأ معلية تقيمي الاحتياجات ل
تزال قامئة عىل مبد أأ احلياد الزناهة ،تستند اإىل هنج متاكمل لضم اتساقها يف شتىت قطاعات امللكية الفكةية.
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 .14أأفاد الستيد يليام مرييديث ،مدرة شعبة حلول ا ألعمل التجارية ملاكتب امللكية الفكةية ،بنأ الويبو تقدم ادلمع اإىل
ماكتب امللكية الفكةية لتنفيذ حتسني هيلك هذه املاكتب ترشيعاهتا معلياهتا .أأضاف أأ املنظمة تعمل مع أأكرث من 80
بدل اا يف مجيع أأحناء العامل ،أأ هذه البدلا  ،رمغ أأ جه التأابه بيهنا ،دلهيا أأعباء معل متباينة حتدايت محدد  .شدد عىل أأنه
من أأجل التغلب عىل هذه التحدايت ،ضعت العنارص الةديستية الثلثة التالية يف الاعتبار "1" :أأ تكو املرش عات
تعا نية بعد الصياغة الةمسية لمنوذج رشاكة من خلل اتفاقات تعا  "2" ،أأ تكو املرش عات كثيفة املوارد معقد
احفوفة ابخملاطة ألهنا تؤثة يف أأعمل مكتب امللكية الفكةية بنأمكلها "3" ،أأ تستند العلقة اإىل منوذج دمع طويل ا ألجل
يأمل تقدمي املساعد التقنية بعد اإمتام املرش ع .فامي يتعلق بهنجية تقيمي جد ى أأحد أأنأطة املساعد التقنية ،سلط الستيد
يليام مرييديث الضوء عىل اجلوانب التالية ( :أأ) املطالب الاحتياجات ،اليت عاد ا ما تكو شديد التأابه يف مجيع ماكتب
امللكية الفكةية ،با يف ذكل احلاجة اإىل جود جسل ،إاىل ا ألمتتة ،إاىل تقدمي خدمات ألحصاب املصلحة (ب) الرش ط
املستبقة ا ألساستية املفقود يف حالت عديد  ،مثل جود قانو خاص ابمللكية الفكةية أأ احلاجة اإىل حتديث هذا القانو
(ج) املوارد اليت متثل حتد ااي حقيقي اا ل ستامي يف البدلا النامية الصغري  ،القيود اليت حتول د استتخدام هذه املوارد يف
تنفيذ النأاط (د) الاسرتاتيجيات الهنج ،الذلا ينطواي عىل تقيمي احلاةل الةاهنة للنظام الوطين لتسجيل امللكية الفكةية
من أأجل حتديد مسار العمل اخلطوات الواجب اتباعها .أأخري اا ،أأ حض الستيد يليام كيفية تنأثري مةحةل التقيمي يف املةاحل
التالية عند تقدمي املساعد التقنية اإىل مكتب امللكية الفكةية.
 .15أأ حضت الستيد ميأتيل دز ،مدرة شعبة قانو حق املؤلف ،أأ قطاع حق املؤلف الصناعات الإبداعية يعمل
يف هذه املةحةل ابلتعا الوثيق مع املاكتب ا إلقلميية عىل اإدراج جمال حق املؤلف يف معلية تصممي اسرتاتيجيات امللكية
الفكةية الوطنية .قالت إا ذكل أأمة رض ر لتجنب أأ ازد اجية يف اجلهود لضم فعالية استتدامة تقيمي الاحتياجات
املساعد التقنية املقدمة يف هناية املطاف .ذكةت أأ املساعد التقنية اليت تقدهما الويبو قامئة عىل الطلب ،ذلكل يوجد
لك من ماكتب حق املؤلف الوطنية املمثلني املقميني يف جنيف .شددت عىل أأمهية أأ متتكل
تفاعل ثيق بني املنظمة ٍّ
ادل ل ا ألعضاء الاسرتاتيجيات أأ تنأخذ زمام املبادر يف تنفيذها .يف معةض تنا لها جملال املساعد الترشيعية عىل جه
بناء عىل طلب ادل ل ا ألعضاء ،أأهنا تةتبط خبطة اسرتاتيجية
التحديد ،أأ حضت الستيد ميأتيل أأ العملية رسية معوم اا ،ا
تستند اإىل تيارات مستتنري لهذه ادل ل .حددت كذكل العنارص املأرتكة التالية لعملية تقدمي املساعد التقنية بنأمكلها"1" :
استتلم الامتس من سلطة طنية "2" ،إاجةاء تقيمي للتفاق عىل ا ألهداف "3" ،التفاق عىل معايري جد ل زمين"4" ،
عقد مأا رات مؤقتة لضم اتساق العمل مع التقيمي ا أل يل للحتياجات عدم جود اتتلف يف الاسرتاتيجية شسبب
التغيريات املؤسستية "5" ،إاسداء املأور ا أل لية اليت قد تأمل اإجةاء تقيمي جديد للحتياجات "6" ،التواصل املستمتة
لضم فهم ا ألهداف النتاجئ املةتقبة اجلد ل الزمين.
 .16سلط ممثلو ادل ل ا ألعضاء الضوء عىل جتارهبم يف مةحةل تقيمي احتياجات املساعد التقنية ،ل ستامي تكل اليت جةت
ابلتعا مع الويبو .أأشار ا أأيض اا اإىل أأمهية التواصل التنستيق عىل الصعيد ادلاخيل فامي بني شتىت املؤسسات اجلهات
املعنية ابمللكية الفكةية .اكنت مقرتحاهتم الةديستية يه "1" :اإنأاء بوابة اإلكرت نية عىل الأتبكة ادلاخلية (الإنرتانت) حتتو
عىل تفاصيل التصال بسؤ يل الويبو البعثات اليت تتخذ من جنيف مقة اا لها "2" ،إانأاء أآلية ميس لتحديث اخلطط
اجلدا ل الزمنية الستنوية "3" ،حتسني اإماكنية النفاذ اإىل قواعد بيانت الويبو إااتحهتا جبميع لغات ا ألمم املتحد "4" ،
ضع تصنيف عاملي شأنأ أأداء البدلا كدليل عىل جناهحا يف الانتفاع ابملساعد التقنية .عل عىل ذكل ،طةح ممثلو
ادل ل ا ألعضاء عدد اا من ا ألستئةل عىل املأاركني التابعني للويبو شأنأ ما ييل "1" :معايري التقيمي احلالية للموافقة عىل
مرش عات املساعد التقنية "2" ،استتدامة أأنأطة املساعد التقنية مع مةاعا تطة الانقطاع املؤسيس "3" ،كيف تعزز
الويبو قدرهتا لتضمن ملءمة بةامج املساعد التقنية للك بدل عىل حد  "4" ،هل تتعا الويبو عن كثب مع اكلت ا ألمم
املتحد ا ألتةى يف أأثناء تقيمي الاحتياجات ملرش ع قطة معني "5" ،كيف ميكن تبادل ادلراسات الإفةادية الناحجة عند
تنفيذ أأنأطة املساعد التقنية ا ألتةى.
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 .17رد املأاركو التابعو للويبو عىل ملحظات ممثيل ادل ل ا ألعضاء .شدد ا عىل التحدايت املتعلقة ابلتنستيق مع
العديد من السلطات أأ اجلهات الوطنية املعنية ابمللكية الفكةية .يف هذا الصدد ،أأ حضوا أأ العمل مع جلا طنية للملكية
الفكةية أأ هجات تنستيق معنية ابمللكية الفكةية من البعثات اليت تتخذ من جنيف مقة اا لها خيفف من هذه املألكت .كم
سلطوا الضوء عىل تعا الويبو مع املنظمت ادل لية ا ألتةى يف مجيع أأحناء العامل القدر الاكمنة الهادةل عىل تضافة املوارد فامي
بيهنا لتقدمي مساعد تقنية شامةل .أأخري اا ،ذكة ا أأ احتياجات البدلا تؤخذ بعني الاعتبار يف املأا رات الثنادية بني الويبو
البدل املتلقي خلل مةحةل تقيمي الاحتياجات.
املوضوع  :2تبادل اخلربات ا ألد ات املهنجيات يف جمال التخطيط ألنأطة املساعد التقنية تصمميها
 .18قدمت الستيد أألكستندرا غةازيويل ،مدرة جسل لأتبونة ،املأاركني التابعني للويبو يف اإطار املوضوع  2شأنأ
التخطيط ألنأطة املساعد التقنية تصمميها.
 .19أأ حض الستيد ديفيد مولس ،كبري مدرة شعبة القانو املأور الترشيعية بقطاع العلمات التجارية التصاممي ،أأ
املأور الترشيعية ليك تنجح ،جيب تقدميها بطةيقة ذكية تفاعلية ،جيب أأ تكو مستتجيبة للحتياجات احمللية الفعلية.
عل عىل ذكل ،ذكة أأنه فور تلقي الالامتس ،يبد أأ حوار أأ يل لفهم الستياق اذل ينبغي اإسداء املأور الترشيعية فيه.
مىض يقول إا من املهم حتديد ا أل لوايت جنب اا اإىل جنب مع البدل املستتفيد من أأجل تلبية متطلباته بدقة .أأكد من جديد
أأ املأور الترشيعية رسية احايد متسقة مع الإطار القانوين ادل يل .قال إا اخملةجات الةديستية يه ثيقة تتكو من
ثلثة أأجزاء ،يه "1" :القةارات الاسرتاتيجية تيارات الستياسة ا ألساستية "2" ،الامتثال للمعايري ادلنيا،
" "3التعليقات التفصيلية الامتسك اللغو  .يف اخلتام ،ذكة الستيد ديفيد عدد اا من اخملاطة التحدايت اليت تظهة عند
تقدمي املأور الترشيعية ،أأل يه "1" :عدم كفاية التفاعل احلوار الوثيقني مع البدل الطالب يف مةحةل مبكة من العملية،
" "2الافتقار اإىل التنستيق بني الأعب املعنية البعثات ماكتب امللكية الفكةية مجيع اجلهات الفاعةل ا ألتةى ذات الصةل
شسبب تكةار تنا ب املوظفني "3" ،الصعوابت اللغوية ،أل الرتجمت ل تعكس دامئ اا ا ألسلوب ا ألصيل للنصوص
الترشيعية "4" ،رسعة الاستتجابة لللامتسات "5" ،الافتقار اإىل تعقيبات من البدلا املستتفيد .
 .20شدد الستيد أأندر أأ نغ ،مدرة املكتب ا إلقلميي لآستيا احمليط الهادئ ،عىل أأ املساعد التقنية تقدم يف املقام ا أل ل
ابستتخدام هنج قامئ عىل املرش عات ،أأكد من جديد طابعها القامئ عىل الطلب .ذكة أأيض اا أأ الهنج القامئ عىل الطلب
خيتلف عن الهنج القامئ عىل الالامتس .أأ حض أأ الالامتس يتبعه دامئ اا التواصل مع البدل املستتفيد أأحصاب املصلحة فيه
لتحديد ا أل لوايت املوارد املتاحة .عل عىل ذكل ،تكو للنتاجئ الرتامكية ،ليس النواجت ،أأ لوية أأكرب .ذلكل ف إا الهنج
املتبع هو تدريب أأشخاص أأقل لكهنم رمتتعو بطادفة أأ سع من املهارات .مىض يقول إا املكتب ا إلقلميي يستتخدم اإطار
الإدار القامئة عىل النتاجئ مع مؤرشات أأداء تستند استناد اا راخس اا اإىل أأ لوايت البدل .ذكة أأنه ل بد من املساءةل املتبادةل
إارشاك أأحصاب املصلحة منذ البداية جلعل البدلا متكل املبادرات تدافع عهنا .رمتثل التحد ا ألمه يف جتنب الازد اجية
العمل جنب اا اإىل جنب بنأهداف احضة تتقامسها البدلا أأحصاب املصلحة .قال إا تقدمي املساعد التقنية ليس جمةد تقدمي
حلقات دراستية معارف همارات ،إامنا أأيض اا تسهيل الةبط بني شتىت املؤسسات أأحصاب املصلحة من أأجل ضم هنج
حكويم متاكمل احض فامي خيص ما ميكن للملكية الفكةية أأ تفعهل لصاحل البدل.
 .21عةض الستيد أأنتول كةاتيغة ،مدرة شعبة التحدايت العاملية ،جتةبة الويبو يف التخطيط لإنأاء منصتني ألحصاب
املصلحة املتعددرن تصمميهم يف جمال امللكية الفكةية التحدايت العاملية .قال إا قاعد بيانت الويبو للبحث ( WIPO
 )Re:Searchهتدف اإىل الاستتفاد من أأصول امللكية الفكةية يف الرشاكت املؤسسات التعلميية من أأجل تعزرز حبوث
ماكحفة أأمةاض املناطق املدارية املهمةل امللراي السل .ذكة أأ قاعد بيانت الويبو للبحث تضم يف الوقت احلارض 125
عضو اا ،معظمهم من املؤسسات القامئة عىل البحوث ،أأهنا أأقامت  113علقة تعا  .استتطةد قاد ال إا علقات التعا
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هذه تةكز عىل الرتتيص تبادل املعةفة العملية ،توفري بيانت علمية غري منأور  ،استتقبال زملء من مؤسسات البدلا
النامية ،إانتاج مواد للنرش ،د رات تدريبية ملدرة امللكية الفكةية .شدد عىل بعض العنارص الةديستية لنجاح املنصة ،أأل
يه ( :أأ) جود هنج جتا يب لتحفزي الرشااكت فامي يتعلق بنأنأطة البحوث احلالية للرشاكء أأنواع امللكية الفكةية من أأجل
حتسيهنا( ،ب) الرشط الإلزايم اذل يقتيض الزتام الرشاكء ابملبادئ التوجهيية املقةر  ،با يف ذكل رش ط الرتتيص ادلنيا.
قال الستيد أأنتول إا منصة يبو غةرن ( )WIPO GREENيه احتاد متعدد القطاعات متعدد أأحصاب املصلحة ،إا
هبا  80منظمة رشركة من حنو  50بدل اا من مجيع أأجزاء سلسةل القمية املتعلقة بتغري املناخ أأ التكنولوجيا اخلرضاء .أأضاف أأهنا
بثابة سوق تفاعلية لةبط َم ْن ميتلكو تكنولوجيات أأ أأفاكر أأ خدمات ترضاء لتقدميها ب َ ْن يبحثو عن حلول خلقة
مبتكة  .كم أأ حض أأ الرشاكء جيب أأ يتفقوا عىل ميثاق يتضمن مبادئ أأساستية تأمل ما ييل "1" :الأفافية يف السوق،
" "2إاقامة رشااكت لتحقيق التنآزر تعزرز نقل التكنولوجيا "3" ،الفهم الأامل لحتياجات النرش الفعال للتكنولوجيا
اخلرضاء "4" ،حقوق امللكية الفكةية بوصفها أأدا ستياساتية لتأجيع الابتاكر "5" ،حةية التعاقد من أأجل نرش
التكنولوجيات ا ألخذ هبا عىل حنو مستتدام .أأخري اا ،سلط الضوء عىل التعا الثليث بني منظمة الصحة العاملية الويبو
منظمة التجار العاملية شأنأ الصحة العامة امللكية الفكةية التجار  ،عىل ادلراسة اليت نرشت نتيج اة ذلكل التعا .
 .22تبادل ممثلو ادل ل ا ألعضاء خرباهتم اخلاصة يف التخطيط للربامج التدريبية تصمميها .طلب أآتة أأ تدخل
أأد ات الويبو مهنجياهتا بعد اا تمنو ااي يف أأنأطة املساعد التقنية .عل عىل ذكل ،اك هناك الامتس للحصول عىل مزيد من
املعلومات عن "1" :نرش احتوى قاعد بيانت الويبو شأنأ مواطن املة نة "2" ،نرش قاعد بيانت الويبو للبحث منصة
يبو غةرن يف بدلا أأمةراك اللتينية "3" ،إاماكنية الاستتفاد من مساعد الويبو الترشيعية يف البدلا النامية ملنع تقليد
التصاممي الصناعية.
 .23تنا ل املأاركو التابعو للويبو التعليقات ،قالوا إا الانتفاع بواطن املة نة غريها من ا ألد ات املمثةل أأمة همم يف
أأنأطة املساعد التقنية .ذكة ا أأ أأحد العوامل الةديستية رمتثل أأيض اا يف املساءةل املتبادةل خلل أأ معلية تغيري داخل البدل.
طلبوا ادلمع من ادل ل ا ألعضاء فامي يتعلق بتوزيع املعلومات عىل املؤسسات ا ألفةاد ذ الصةل .ابلإضافة اإىل ذكل،
سلطوا الضوء عىل ركزيتني هممتني ملاكحفة التقليد ،أأل هم :جود نظام حمية احيل فعال ،أآلية رصد حلالت التعد يف
ا ألسواق ا ألجنبية.
املوضوع  :3تبادل اخلربات ا ألد ات املهنجيات يف جمال تنفيذ أأنأطة املساعد التقنية
 .24قدم الستيد رشيف سعد هللا ،املدرة التنفيذ لأاكدميية الويبو ،املأاركني التابعني للويبو يف اإطار املوضوع  3شأنأ
تنفيذ أأنأطة املساعد التقنية.
 .25حتدث الستيد فند فندلند ،مدرة شعبة املعارف التقليدية ،عن تنفيذ أأنأطة املساعد التقنية يف جمالت املوارد
الوراثية املعارف التقليدية أأشاكل التعبري الثقايف التقليد  .قال إا لهذه ا ألنأطة هدفني أأساستيني :زايد الانتفاع بنأنظمة
امللكية الفكةية القامئة عىل حنو فعال اسرتاتيجي يف اجملالت الثلثة املذكور أأعله ،توفري معلومات احايد عن املفا ضات
اجلارية شأنأ تيارات جديد "فةيد من نوعها" .ذكة أأ ا ألنأطة تمكن أأساس اا يف( :أأ) تيسري ضع ستياسات/
اسرتاتيجيات /قوانني طنية( ،ب) تقدمي معلومات دقيقة حديثة ،مع رشح الستياسة احلالية اخليارات الترشيعية( ،ج)
تقدمي تدريب شأنأ موضوعات مختار  ،ذكل معوم اا من خلل أأدةل معلية حلقات معل تفاعلية ألحصاب املصلحة
املتعددرن .رسد بعض املبادئ اليت الزتمت هبا الأعبة يف تنفيذ تكل ا ألنأطة "1" :أأ ركو زماهما بيد ادل ل ا ألعضاء،
" "2أأ تكو مستتجيبة للحتياجات "3" ،أأ تةاعي القدر الاستيعابية للمستتفيدرن "4" ،أأ تكو شفافة"5" ،
أأ تضمن أأثة املساعد املقدمة استتدامهتا "6" ،أأ تدمج املعارف التقليدية أأشاكل التعبري الثقايف التقليد املوارد
الوراثية يف الستياسات الوطنية املتعلقة ابلبتاكر أأ ابمللكية الفكةية أأ بلكهيم "7" ،أأل تفةض أأ قانو منوذيج لعدم
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جود صك قانوين د يل يتخذ مةجع اا "8" ،أأ ترشك الأعوب ا ألصلية اجملمتعات احمللية ابلإضافة اإىل إارشاك احلكومة
للقطاعات احلكومية ذات الصةل "9" ،أأ تتبع ثلثة مفاهمي ،أأل يه :أأ تأجع عىل اإقامة "رشااكت" عىل الصعيدرن
ادلاخيل اخلاريج ،أأ جتعل "الإنسا " احور اهامتم ا ألنأطة ،أأ تكو ذات طابع "معيل" ليس افرتايض.
 .26أأشارت الستيد بياتةرز أأمورمي-بوررة ،مدرة املكتب ا إلقلميي ألمةراك اللتينية الاكرييب ،اإىل املبادئ املذكور يف
الفئة أألف من أأجند التمنية ،يه أأ املساعد التقنية قامئة عىل الطلب ،موهجة حنو التمنية ،شفافة .قالت إا تنفيذ
املرش عات معل مأرتك بني ادل ل ا ألعضاء الويبو ،مما يساعد عىل هيلكة ا ألنأطة ادلراية العملية املقدمة التخصص.
أأضافت أأ ا ألد ات التطبيقات التكنولوجية اجلديد املتاحة لها فادد كبري يف تيسري التواصل التفاعل املتكةر مع أأحصاب
املصلحة .ذكةت أأ التعا املستتدام جانب همم أآتة .اتتمتت ملمهتا ابلإشار اإىل أأنه ل يوجد منوذج احد "يناسب
امجليع" ،أأ تنفيذ املساعد التقنية خيتلف حسب الاجتاه اذل رةغب البدل يف أأ يسلكه.
 .27رسد الستيد كيفليه شينكور  ،مدرة شعبة أأقل البدلا منو اا ،املهنجيات املستتخدمة يف نقل التكنولوجيا امللمئة،
رشح تطوات تنفيذها اكلآيت "1" :تقدمي طلب من قبل البدلا املستتفيد  "2" ،استتعةاض الطلب حتديد املؤسسات
الوطنية الرشركة "3" ،توقيع اتفاق رشاكة بني البدل املستتفيد الويبو يدد د رهم مسؤ لياهتم "4" ،تكورن فةيق خرباء
طين "5" ،اتتيار رديس لفةيق اخلرباء الوطين "6" ،تعيني خرباء طنيني د ليني ملساعد فةيق اخلرباء الوطين "7" ،تقيمي
جمالت الاحتياج "8" ،اإعداد الامتس البحث عن التكنولوجيا يف جمال الاحتياج احملدد "9" ،تنا ل تقةرة البحث عن
التكنولوجيا توزيعه عىل ادل ل ا ألعضاء املاحنة للتكنولوجيا "10" ،اإعداد اإطار مةجعي لتقةرة اقع التكنولوجيا "11" ،اإعداد
تقةرة اقع التكنولوجيا املوافقة عليه "12" ،اإعداد تطة معل لتنفيذ التكنولوجيا املناستبة .أأ حض الستيد كيفليه أأنه حاملا تنفذ
هذه اخلطوات ،تبد أأ معلية تقيمي للتنأكد من حصة التنفيذ من اجلانبني :املستتفيد املاحن .ذكة أأ الويبو جتة حتليلت ل ألثة
بصفة د رية ،أأ التحليل ا ألسايس الهنايئ ل ألثة جيةى يف هناية الطلب.
 .28سلط عدد من ممثيل ادل ل ا ألعضاء الضوء عىل التعا املرمثة بني الويبو ماكتب امللكية الفكةية الوطنية .عةضت
ادل ل ا ألعضاء املستتفيد من مرش عات الويبو خرباهتا ،أأبةزت أأمهية املأاركة املبارش ملؤسساهتا الوطنية .عل عىل
ذكل ،استتفس ممثلو ادل ل ا ألعضاء عن ا ألد ات اليت تستتخدهما شعبة املعارف التقليدية من أأجل "1" :تقيمي احتياجات
املتلقني للمساعد التقنية "2" ،حتديد قدرهتم الاستيعابية "3" ،العمل مع اجملمتعات ا ألصلية ،ابلتنستيق مع احلكومات.
اكنت توجد استتفسارات أأتةى تتعلق اب ألد ات املستتخدمة يف قياس استتدامة أأنأطة الويبو اخلاصة ابملساعد التقنية،
استتخدام قاعد بيانت مواطن املة نة يف ستياق أأنأطة نقل التكنولوجيا لصاحل أأقل البدلا منو اا ،كيف ركو التخطيط
التصممي عىل مستتوى متعدد ا ألطةاف يف املرش عات ا إلقلميية القامئة عىل الطلب .كم عةض بعض ممثيل ادل ل ا ألعضاء
در سهم املستتفاد من تنفيذ أأنأطة املساعد التقنية .أأشار أآتة اإىل أأمهية زايد الوعي تكورن الكفاءات يف البدلا
النامية أأقل البدلا منو اا .قدم اقرتاح شأنأ الرتكزي عىل تعزرز قدرات الأتباب يف سلسةل الابتاكر.
 .29تنا ل املأاركو التابعو للويبو التعليقات اليت أأدىل هبا ممثلو ادل ل ا ألعضاء ،ذكة ا أأ تطور الطلبات من
الامتسات منفةد للحصول عىل معةفة أأساستية ابمللكية الفكةية اإىل تدريب متقدم عىل مسادل شامةل أأ سع نطاق اا ميثل مؤرش اا
عىل الاستتدامة .رسد ا أأيض اا عدد اا من ا ألد ات اليت تستتخدهما شعبة املعارف التقليدية يف تنفيذ أأنأطة املساعد التقنية،
مثل "1" :احلوار املتواصل "2" ،ادلمع الةفيع املستتوى املقدم من احلكومة "3" ،الوضوح فامي يتعلق ابلتوقعات"4" ،
الوضوح فامي يتعلق بساهمت لك من الويبو احلكومة "5" ،تطة تنفيذ اقعية "6" ،هجة تنستيق متقد امحلاس.
سلطوا الضوء أأيض اا عىل سلسةل من الإجةاءات كجزء من محةل التوعية اليت قامت هبا الويبو من أأجل جممتعات الأعوب
ا ألصلية .أأخرياا ،شدد ا عىل عدد من أأد ات أأاكدميية الويبو املوهجة اإىل ا ألطفال الأتباب.
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املوضوع  :4تبادل اخلربات ا ألد ات املهنجيات يف جمال رصد أأنأطة املساعد التقنية تقيميهم
 .30أأ حضت الستيد مااي اكثةينا ابتأرن ،مدرة شعبة أأداء الربنمج املزيانية ،أأ الةصد هممة مستمتة ملتابعة التقدم احملةز
يف تنفيذ ا ألنأطة الةامية اإىل حتقيق النتاجئ أأ ا ألهداف احملدد  .قالت إا الةصد يسمح بعاجلة قضااي أأ مألكت تظهة يف
أأثناء معلية التنفيذ .من نحية أأتةى ،يسمح التقيمي ابحلصول يف مةاحل معينة من د ر حيا التنفيذ عىل معلومات تقيس
ا ألداء ا ألثة .ذكةت الستيد مااي أأ الويبو تستتخدم أأدايت تقيمي خمتلفتني ،هم :التقياميت اذلاتية ،التقياميت املستتقةل.
مضت تقول إا ا
الك من الةصد التقيمي يستتخدما لإبلغ متخذ القةار بكيفية تعزرز فعالية ا ألنأطة املرش عات
استتخلص ادلر س اليت ميكن تطبيقها عند تنفيذ مرش عات مستتقبلية .عةضت أأيض اا الستيد مااي كيف تقيس الويبو
فعالية أأنأطة تكورن الكفاءات .قالت إا الاتتبارات السابقة الاتتبارات اللحقة كثري اا ما جتةى لتقيمي اتساع املعةفة
بناء عىل ثلثة مؤرشات رديستية ،يه :التفاعل
خلل أأنأطة تكورن الكفاءات من عدمه .ذكةت أأ هذه ا ألنأطة تقاس ا
التعمل السلوك .من املهم التحقق من نتاجئ مجع البيانت من خلل الالامتس من املأاركني ،بل من املرشفني أأيض اا ،أأ
يقدموا تعقيباهتم عىل الاستتخدام الفعيل للمهارات املعزز  .فامي يتعلق بنأنأطة التوعية الرت جي ،تكتفي الويبو بقياس التفاعل
أل من الصعب قياس الزايد الفعلية يف الوعي .جشعت الستيد مااي ادل ل ا ألعضاء عىل تبادل أأ ممارسات يف هذا
الصدد.
 .31عةض الستيد كينيتأري نتسويم ،مدرة شعبة التعا ادل يل ملعاهد التعا شأنأ الرباءات ،أأد ات رصد تقيمي
أأنأطة معاهد التعا شأنأ الرباءات أأسهب يف عةضها .فذكة ،أأ ال ،استتقصاءات املاكتب املوهجة اإىل مجيع ادل ل
ا ألعضاء يف معاهد التعا شأنأ الرباءات ،طلب اا لتعقيباهتا شأنأ التدريبات ،املساعد القانونية ،التعا التقين (يف جمال
تكنولوجيا املعلومات) ،معاجلة طلبات معاهد التعا شأنأ الرباءات .قال إا هذا الاستتقصاء جيةى مة لك ستنتني،
ر َةسل اإىل ماكتب امللكية الفكةية ليك جتيب عنه عرب الإنرتنت .جية اإبلغ ادل ل ا ألعضاء ابلنتاجئ .قد أأجاب عن أآتة
استتقصاء  40يف املادة من ادل ل ا ألعضاء يف معاهد التعا شأنأ الرباءات ،بعدل رضا بلغ حنو  96يف املادة .تكو
التعقيبات الآراء املقدمة بثابة مؤرش أأداء للتقاررة الستنوية عن أأداء الربامج بثابة أأساس للتحسني .ذكة ،اثني اا،
استتقصاءات املستتخدمني املوهجة اإىل مستتخديم نظام معاهد التعا شأنأ الرباءات ،طلب اا لتعقيباهتم شأنأ موارد
املعلومات ،التدريب ،معاجلة طلبات معاهد التعا شأنأ الرباءات .رد اا عىل أأحدث استتقصاء أرسل اإىل حنو 10 000
مستتخدم ،أأجاب  10يف املادة مهنم ،اك معدل الةضا  89يف املادة .رد أأكرث من  1000تعليق نيص حة .أبلغت ادل ل
ا ألعضاء أأحصاب املصلحة الآتة ابلنتيجة .ذكة ،اثلث اا ،الاستتبيانت اليت توزع عىل املأاركني يف أأحداث معينة طلب اا
لتعقيباهتم أآراهئم شأنأ مسادل مثل مدى ملءمة احملتوى جودته فاددته .ذكة ،رابع اا ،التقاررة اليت تقدم اإىل لك د ر من
د رات الفةيق العامل املعين بعاهد التعا شأنأ الرباءات عن مجيع أأنأطة املساعد التقنية اخلاصة بعاهد التعا شأنأ
الرباءات ،اليت تسد معلومات عن مجيع أأنأطة املساعد التقنية ذات الصةل بعاهد التعا شأنأ الرباءات من أأجل
البدلا النامية ،فض ال عن تطة العمل اليت تأمل ا ألنأطة املستتقبلية .قال إا هذه العملية تتسم ابلرصاحة التفاعل
الأفافية ميكن خللها أأ تقدم ادل ل ا ألعضاء ملحظات أأ طلبات احدد  .عل عىل ذكل ،سلط الستيد كينيتأري
الضوء عىل عدد من التدابري ا ألتةى لتقيمي ا ألداء قبل احلدث التدرييب يف هنايته أأحيا ان بعده ،يه عىل التوايل:
( أأ) اتتبارات تقيميية أأ لية لقياس مستتوى املعةفة دلى املأاركني لتكييف احتوايت التدريب( ،ب) اتتبار تقيميي لتحديد
ما اإذا اك ابستتطاعة املأاركني الانتقال اإىل املستتوى التايل أأم ل( ،ج) أأستئةل متابعة لتقيمي ما اإذا اك املأاركو
يستتخدمو املعارف املكتستبة يف معلهم اليويم أأم ل .يف احلاةل ا ألخري  ،متثل معلية مجع التعقيبات الآراء حتد ااي حقيقي اا يف
حاةل استتقصاء أآراء املأاركني بعد حد ث النأاط بفرت طويةل .أأخري اا ،أأشار الستيد كينيتأري اإىل هنج "تدريب املدربني"
اذل نفذ بنجاح لضم استمتةارية اذلاكة املؤسستية داخل مكتب امللكية الفكةية.
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 .32رسدت الستيد جويس ابنيا ،كبري املستأاررن ابملكتب ا إلقلميي ألفةيقيا ،أأد ات مهنجيات الةصد التقيمي
املستتخدمة يف املنطقة ا ألفةيقية ،يه "1" :اإطار يستند اإىل الاسرتاتيجيات /اخلطط الإمنادية الوطنية للملكية الفكةية با يف
ذكل الاحتياجات القطةية اخلاصة "2" ،الاستتبيانت اليت توزع عىل املأاركني بعد أأنأطة املساعد التقنية،
" "3مناقأات املتابعة مع ادل ل ا ألعضاء ،با يف ذكل البعثات املوجود يف جنيف ،ماكتب امللكية الفكةية ،أأحصاب
املصلحة الوطنيني "4" ،قامئة اخلرباء الاستأاريني للحصول عىل تعقيبات من اخلرباء ادل ليني الوطنيني املنخةطني يف
أأنأطة املساعد التقنية "5" ،تقاررة /تعقيبات من املأاركني عقب بةامج املساعد التقنية .عل عىل ذكل ،جتةى معوم اا
تقياميت تنفيذ الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكةية بعد مخس ستنوات .ميكن أأ ركو هناك الامتس لستتعةاض
اسرتاتيجية امللكية الفكةية املطبقة ابلفعل من أأجل حتديد الثغةات احملمتةل .أأضافت الستيد جويس أأ الاسرتاتيجية املنقحة
نتاجئ الاستتبيا تساعدا عىل حتسني تقدمي املساعد التقنية تكةار جوانب التنفيذ الناحجة .أأخري اا ،أأشارت الستيد
جويس اإىل حتدايت احلصول عىل بيانت معلومات عن كيفية استتخدام ادل ل ا ألعضاء للمعةفة املكتستبة ،ل ستامي حيامن
ركو معدل تغري املوظفني يف ماكتب امللكية الفكةية مةتفع اا .للتغلب عىل هذه التحدايت ،ذكةت أأ املكتب ا إلقلميي يقوم
با ييل ( :أأ) يأجع ادل ل ا ألعضاء عىل ضم درجة معينة من الاستمتةارية املؤسستية( ،ب) يا ل الاستتعانة خبربات
املأاركني السابقني يف أأنأطة مساعد تقنية أأتةى( ،ج) يعمل عن كثب مع شعب الويبو ا ألتةى ذات الصةل ،ل ستامي
الأعب اليت تستتطيع مجع الإحصاءات شسهوةل أأكرب.
 .33ذكة الستيد أأندر تأاركوفسيك ،رديس قسم دمع الابتاكر التكنولوجيا ،الآليات املستتخدمة يف الةصد التقيمي يف
اإطار "1" :الربنمج املزيانية "2" ،مرش عات أأجند التمنية "3" ،مرش عات املةاكز الوطنية دلمع التكنولوجيا الابتاكر.
فقال ،أأ ال ،إا ثيقة الربنمج املزيانية تقدم اسرتاتيجية تنفيذ إاطار اا للنتاجئ يتضمن مؤرشات قابةل للقياس .ابلإضافة اإىل
ذكل ،ينظة التقةرة الستنو شأنأ أأداء الربنمج يف حاةل بيانت ا ألداء اخلاصة شأتىت املؤرشات من اإطار الإدار القامئة عىل
النتاجئ يقدم حملة عامة عن استتخدام املزيانية .مىض يقول إا من الآليات ا ألتةى املستتخدمة يف هذا الستياق التقياميت
املستتقةل اخلاصة .ذكة أأهنا تأمل النتاجئ املتعلقة ابستتخدام املزيانية ،ملءمة ا ألنأطة ،الكفاء  ،الاستتدامة ،فض ال عن
الاستتنتاجات التوصيات .قال ،اثني اا ،إا مرش عات أأجند التمنية تستند اإىل ثيقة مرش ع تتضمن اسرتاتيجية اإجنازه (با
يف ذكل ا ألهداف النواجت املؤرشات) .ابملثل ،يقدم تقةرة مةحيل ستنو ااي اإىل اللجنة املعنية ابلتمنية امللكية الفكةية .جتةى
تقياميت مستتقةل يف هناية لك مرش ع ،تأتمتل بوجه عام عىل استتنتاجات شأنأ العنارص ا ألربعة املذكور أأعله ،ابلإضافة
اإىل استتنتاجات توصيات .قال ،اثلث اا ،إا مرش عات املةاكز الوطنية دلمع التكنولوجيا الابتاكر تستند اإىل اتفاق مستتوى
خدمات بني الويبو املستتفيد ،ثيقة مرش ع تتضمن جد ال زمني اا ل ألنأطة تطة معل .يستتخدم اإطار منطقي لةصد
ا ألهداف النتاجئ النواجت فق اا ملؤرشاهتا .ابلإضافة اإىل ذكل ،رةد ستنو ااي تقةرة رصد من الرشيك الوطين .ذكة أأ أأحد
التحدايت الةديستية يف معلية الةصد التقيمي رمتثل يف ارتفاع معدل تغري املستتفيدرن املبارشرن من أأنأطة املساعد التقنية.
جتةى التقياميت اذلاتية للمأاركني تقياميت احللقات ادلراستية بعد ا ألنأطة لضم أأهنا تناسب احتياجاهتم .ر َةسل استتبيا
لتقيمي التقدم احملةز الاحتياجات اإىل مجيع املةاكز الوطنية دلمع التكنولوجيا الابتاكر ،يلل الوضع الفعيل عىل أأرض الواقع
بناء عىل رد دمه .اتت م الستيد أأندر ملمته ابلإشار اإىل أأ بةنمج مةاكز دمع التكنولوجيا الابتاكر قد حدد ثلثة
ا
مستتوايت للستتدامة ،يه :اإضفاء الطابع املؤسيس عىل مةكز دمع التكنولوجيا الابتاكر ،بدء معلياته ،تقدمي خدمات
ذات قمية مضافة.
 .34تبادل ممثلو ادل ل ا ألعضاء خرباهتم شأنأ رصد أأنأطة املساعد التقنية تقيميها ،أأدلوا ابمللحظات التالية .أأ ال،
ذكة ا أأ جود مؤرش موحد للةصد التقيمي قد ل يقق عىل أأفضل جه مصلحة مجيع البدلا  ،نظة اا لتفا ت مستتوايت
التمنية فهيا .اثني اا ،ذكة ا أأ الطةيقة املفيد لقياس جناح أأحد أأنأطة املساعد التقنية يه ربط هذا النأاط ابلتغيريات اليت
يداها املأاركو يف مؤسساهتم .اثلث اا ،ذكة ا أأ تنفيذ اسرتاتيجيات امللكية الفكةية الوطنية بعزل عن اسرتاتيجية التمنية
اخلاصة ابلبدل جيعل من الصعب قياس مدى مسامههتا يف ا ألنأطة ا إلمنادية الوطنية ا ألتةى .أأاثر ا أأيض اا التساؤلت التالية:

CDIP/20/3
Annex
9

" "1كيف ميكن تأجيع املستتفيدرن الهناديني عىل نرش املعةفة املكتستبة "2" ،كيف تقيس الويبو نتاجئ أأنأطة احد د زمني اا
حيامن تتعذر ملحظة ا ألثة قبل انقضاء مد هذه ا ألنأطة "3" ،كيف تتعامل الويبو مع تطة التمنية لعام  2030تدمج
مؤرشات أأهداف التمنية املستتدامة "4" ،هل ميكن ملاحن املساعد التقنية أأ يتنبنأ عىل جه ادلقة ابملزيانية املطلوبة قبل
منحها "5" ،هل من املمكن تنفيذ هنج مماثل ملةاكز دمع التكنولوجيا الابتاكر يف مكتب حلق املؤلف "6" ،كيف تقمي
الويبو ا ألثة احلقيقي لنأاط املساعد التقنية عىل أأرض الواقع "7" ،هل تستتخدم املعايري املةجعية أكدا لقياس جناح
املساعد التقنية "8" ،كيف تقمي الويبو استتدامة أأنأطة املساعد التقنية ،اليت ربا تكو قابةل للقياس من الناحية المكية
لكهنا غري قابةل للقياس من الناحية النوعية.
 .35جةى تنا ل بعض هذه امللحظات خلل العة ض اليت قدهما املأاركو التابعو للويبو .ابلإضافة اإىل ذكل ،ذكة
املأاركو التابعو للويبو أأ هنج مةاكز دمع التكنولوجيا الابتاكر ميكن تطبيقه عىل أأ جمال أأ مكتب أأ نأاط.
أأ حضوا أأيض اا أأ تنفيذ اسرتاتيجية طنية جامعة شأنأ امللكية الفكةية يتطلب رشاكء رديستيني ينمتو اإىل قطاعات متعدد
جيمتعو يف جلنة توجهيية .حتدد هذه اللجنة الستياسات الةاهنة املطبقة القامئة بذاهتا اليت تتنا ل الابتاكر العمل
التكنولوجيا جتلب اللجنة هذه الستياسات .أأكد ا أأيض اا أأ مؤرشات أأهداف التمنية املستتدامة الغاايت املتفق علهيا
تألك اإطار معل عاملي اا لةصد تقيمي التقدم اذل حتةزه ادل ل ا ألعضاء املنظمت املسامهة.
اجللسة اخلتامية
 .36اتت م املادد املستتدرة الستيد ماريو ماتوس ،ندب املدرة العام لقطاع التمنية يف الويبو .قال إا ادل ل ا ألعضاء فامي
يبد راضية معوم اا عن الطةيقة اليت تقدم هبا الويبو أأنأطة املساعد التقنية .سلط الضوء عىل بعض ا ألفاكر جلعل تقدمي
املساعد التقنية أأكرث كفاء استتدامة ،يه "1" :أأمهية التنستيق ادلاخيل داخل البدل املتلقي ،لكن أأيض اا تعا نه الوثيق مع
الويبو "2" ،احلاجة اإىل حتسني طةيقة تقدمي معلومات التصال اخلاصة شأعب الويبو اخملتلفة اإىل ادل ل ا ألعضاء"3" ،
أأمهية التفاعل فامي بني شتىت أأحصاب املصلحة يف جمال امللكية الفكةية "4" ،أأمهية زايد الوعي ابلقضااي املتعلقة ابمللكية
الفكةية التمنية ،ل ستامي يف أأقل البدلا منو اا "5" ،احلاجة اإىل ضع بةامج إلرشاك الأتباب يف القضااي املتعلقة ابمللكية
الفكةية .هبذه امللحظات ،أأعلن الستيد ماتوس اتتتام املادد املستتدرة .
[هناية املةفق الوثيقة]

