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 بالفرنسية: األصل
 2022أغسطس  30التاري    خ: 

 معنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة ال

ون التاسعةالدورة   والعشر
 2022 أكتوبر  21إىل  17جنيف، من 

ي مجال 
 
ي تقدمها الويبو ف

ي مستقل للمساعدة التقنية التر اح مجموعة البلدان األفريقية بشأن إجراء استعراض خارج  اقتر
 التعاون ألغراض التنمية

 األمانة وثيقة من إعداد 

ي تبليغ بتاري    خ  .1
 من وفد الجزائر، نيابة عن مجموعة البلدان األفريقية، بشأن 2022أغسطس  26ف 

ً
احا ، استلمت األمانة اقتر

ي مجال التعاون ألغراض التنمية
ي مستقل للمساعدة التقنية ف  ين للجنة إجراء استعراض خارج  ، كي ُينظر فيه أثناء الدورة التاسعة والعشر

 لكية الفكرية )لجنة التنمية(. المعنية بالتنمية والم

ي مرفق هذه الوثيقة.  .2
اح المذكور ف   ويرد االقتر

ي  .3
إن لجنة التنمية مدعوة إىل النظر ف 
ي مرفق هذه الوثيقة. 

 المعلومات الواردة ف 

 ]يلي ذلك المرفق[
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اح  ي مجال التعاون اقتر
 
ي تقدمها الويبو ف

ي مستقل للمساعدة التقنية التر مجموعة البلدان األفريقية بشأن إجراء استعراض خارج 
 ألغراض التنمية

ي نوفمت  
 
ي جنيف ف

 
ي دورتها الرابعة المعقودة ف

 
وع "، 2009اعتمدت اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية )لجنة التنمية(، ف مشر

"، الذي يتناول عل وجه الخصوص الويبو لإلدارة القائمة عل النتائج بغية دعم عملية الرصد والتقييم لألنشطة اإلنمائيةتعزيز إطار 
ي 
 للتوصية  تقدمها استعراض أنشطة المساعدة التقنية التر

ً
ي مجال التعاون ألغراض التنمية وفقا

 
من توصيات أجندة  411الويبو ف

 التنمية. 

ي الوثيقة ذلك اال وترد مواصفات 
 
كبيك CDIP/4/8/REV/TORستعراض ف . وجرى ذلك االستعراض كل من السيدة كارولير  دير بتر

رض تقريرهما عل لجنة التنم
ُ
ي دورتها والسيد سانتياغو روكا، وع

 
ي نوفمت  ية ف

 
قدت ف

ُ
ي ع

 2011الثامنة، التر
 (. CDIP/8/INF/1 )الوثيقة

ي  وبعد ذلك، جرت مناقشات مطولة بير  الدول األعضاء
فذ العديد من توصيات التقرير بشأن استعراض أنشطة المساعدة التقنية التر

ُ
ون

ي مجال التعاون ألغراض التنمية )الوثيقة  تقدمها 
 
 (. CDIP/11/4الويبو ف

ي مجال التعاون ألغراض التنمية، وال سيم
 
ي تقدمها الويبو ف

ة منذ آخر استعراض للمساعدة التقنية التر  ا: غتر أنه طرأت تطورات كبتر

 أطر التعاون بير  المؤسسات -
ر
ي منظومة األمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية؛ تغتر

 
 ف

 وإطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة؛ 2030اعتماد وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لخطة عام و  -

 لالبتكار؛ تزايد الطابع المعقد والمتنوع للتنمية واألنظمة اإليكولوجيةو  -

، والذي يحدث األثر الناجم عو  - ل الرقمي  ن التحور
ً
 عن زيادة استخدام حاليا

ً
ي االقتصادات والمجتمعات، فضال

ثورة ف 
ي االضطالع بأنشطة المساعدة التقنية؛

 التكنولوجيات الرقمية الجديدة ف 

ية والمؤسسات والجامعات وأصحاب وتعزيز دور أصحاب المصلحة من القطاعير  العام والخاص )المنظمات غتر الحكوم -
 المشاري    ع، وغتر ذلك(؛

-  . ي المجاالت الناشئة، مثل التكنولوجيات الحدودية والذكاء االصطناعي
 وتوسيع نطاق عمل الويبو ف 

ح  شطة المساعدة مجموعة البلدان األفريقية أن تدعو لجنة التنمية أمانة الويبو إىل إجراء استعراض ألنوبالنظر إىل تلك االعتبارات، تقتر
ي 
ي مجال التع تقدمها التقنية التر

 للمواصفاتالويبو ف 
ً
ن اون ألغراض التنمية طبقا  أدناه.  ةالمبير

  

                                                
ي مجال التعاون والتنمية: 41التوصية  1

 
 .جرد أنشطة الويبو الحالية لتقديم المساعدة التقنية ف
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ي مواصفات 
ي مجال التعاون ألغراض التنمية تقدمها استعراض أنشطة المساعدة التقنية التر

 
 الويبو ف

 

 مقدمة

 من بضمان استفادة ال ، إىلألغراض التنميةتقنية المساعدة بال تسىع الويبو، من خالل برامجها الخاصة
ً
لدان النامية والبلدان األقل نموا

 الملكية الفكرية ألغراض التنمية االقتصادية والثقافية واالجتماعية. استخدام 

ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل تقديم خدمات 
 
وتسهم الويبو، بصفتها إحدى وكاالت األمم المتحدة المتخصصة، ف

نها من استخدام نظام الملكية الفكرية بغرض تحفتر  ما تحتاجه من ابتكار ومنافسة وإبداع 
ّ
ملموسة إىل الدول األعضاء فيها، بما يمك

 لبلوغ تلك اإلهداف. 

ويساعد قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية الدول األعضاء عل وضع وتنفيذ سياسات ترمي إىل ضمان فعالية األنظمة اإليكولوجية 
 كما يسىع إىل تعزيز قدرة الدول األعضاء وأصحاب المصلحة عل استخدام الملكية الفكرية كأداة فعالة للنمو والتنمية. للملكية الفكرية.  

وعات لتكوين الكفاءات بغرض  امج األساسية للويبو عل تنفيذ برامج ومشر وعالوة عل ذلك، تعمل مختلف القطاعات التشغيلية والت 
ي تق

 
 من االستفادة بشكل اإلسهام ف

ً
ي الحصول عل المعرفة، وتمكير  البلدان النامية والبلدان األقل نموا

 
ليص أوجه عدم المساواة ف

 اقتصاد المعرفة. أفضل من 

ي مجال الملكية 
اتيجيات والخطط الوطنية ف   إىل االستر

ً
 تاما

ً
وتستند أنشطة الويبو الخاصة بالمساعدة التقنية وتكوين الكفاءات استنادا

 الفكرية، بما يكفل تصميم أنشطة المساعدة التقنية ألغراض التنمية عل أساس االحتياجات والنتائج. 

 الهدف

ي مجال التعاون ألغراض  االستعراض هو الغرض من 
إجراء تقييم عل المستوى الكلي لما تنجزه الويبو من أنشطة المساعدة التقنية ف 

  االستعراضووجاهتها. والغرض من  استخدامها للموارد فعالية تلك األنشطة ووقعها و  لتقدير التنمية 
ً
آليات  هو معرفة مدى اتساق أيضا

 تقدمه الويبو من مساعدة تقنية ما  مع الحاليةالتنسيق الداخلي 
ً
نجز بينما تشهد المنظمة االستعراض سيُ بأن  ألغراض التنمية، علما

ي طريقة 
ات رئيسية ف  دتها اإلدارة العليا عملها وتأدية خدماتها تغيتر

ر
ي حد

اتيجية التر  للتوجهات االستر
ً
 . ، وفقا

، فإن  اتيجية لألجل المتوسط ومع مراعاة توصيات االستعراضالهدف الرئيسي المنشود من وبالتاىلي ي سياق الخطة االستر
أجندة ، ف 

ي تحديد السبل الكفيلة بتحسير  أنشطة المساعدة التقنية هو ، التنمية
ي ذلكالتر

ي مجال التعاون ألغراض التنمية، بما ف 
 تقدمها الويبو ف 

 ُس إيجاد 
ً
ا ي  بل لتطوير إطار إدارة الويبو القائمة عل النتائج تيستر

لرصد وقع أنشطتها عل التنمية وتقييمه. ولعل أحد العنارص الحاسمة ف 
اتيجية والالمقارنة لل أسسذلك تحديد   نتائج المرتقبة ومركائز االستر

ُ
ي لم ت

ي الحاالت التر
ات األداء ف   ؤشر

ر
 د فيها بعد. حد

 النطاق

 ستر 
ّ
ي  االستعراضز ك

ي  اضطلعت بها عل أنشطة المساعدة التقنية التر
ي مجال التعاون ألغراض التنمية ف 

 2019-2018 الثنائيتير  الويبو ف 
ة أطول ال  االستعراضغطي قة، سيوفيما يخص الدراسات القطرية المعمر . 2021-2020و   تقلر فتر

ً
 نتائجلتقييم  عن ستة أعوام تسهيال

  األنشطة ووقعها. 
ّ
ك ي أنشطة ز التقييم عل كل وستر

ي مجال التعاون ألغراض التنمية. المساعدة التقنية التر
 أنجزتها جميع قطاعات الويبو ف 

 الرئيسية األسئلة

 عل األسئلةإىل  االستعراضسىع سي
ر
تقييم فعالية أنشطة المساعدة التقنية ألغراض التنمية ووقعها  بغرضالرئيسية التالية  الرد

 ووجاهتها: استخدامها للموارد و 

 الفعالية والوقع

-  
ّ
ي رك

ة قيد النظر ما هي مجاالت الدعم التر ي أنشطة المساعدة التقنية ألغراض التنمية خالل الفتر
وهل وقع أي  ،زت عليها الويبو ف 

ي مقاربة الويبو؟
ل ف   تحور

ي أنجزتها الويبو مالنتائج المحققة وما حالة التقدم الما هي  -
حرز عل المستوى القطري بفضل أنشطة المساعدة التقنية التر

ة قيد النظر، بما فيها من نتائج إنمائية؟  خالل الفتر
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كاء الويبو )السلطات العامة ومكاتب الملكية الفكرية والجامالذي دور ال ما هو  - عات ومعاهد يؤديه أصحاب المصلحة من شر
ي تحقيق النتائج، وما هي المخاطر العامة 

 
، وغتر ذلك( ف ي

ي يمكن البحث والتطوير والمنظمات غتر الحكومية والمجتمع المدن 
التر

 ؟تحديدها 

ي  التنمية أجندةإىل أي مدى تتجل مبادئ  -
ي المساعدة التقنية التر

 
 الويبو؟ تقدمها ف

 كي أة  مهير تبدو الظروف إىل أي مدى يمكن اعتبار أن  -
ر
ي تقدمها الويبو ق تحق

 وقعالمساعدة التقنية التر
ً
عل األجل البعيد  ا

ي  ،والقدرة الوطنية عل االستيعاب ،)كاستدامة النتائج المرتقبة
ي النتائج عل الصعيد الوطت 

ر  ،وأنشطة المتابعة لتسهيل المسارات ،وتبت 
 (؟وغتر ذلك

-  
ً
ات المناسبة تحديدا  الظروف مهير لمعرفة أن  ما هي المؤشر

ً
 عن األمثلة المذكورة أعاله؟ أة لتحقيق وقع عل األجل البعيد، فضال

اتيجيات وطنية بشأنواألدوات والمنهجيات  الصكوك المرجعيةأدوات ومنهجيات ) أي - الملكية الفكرية واالبتكار،  لرسم استر
حدث

ُ
ها( است   ها تخداموهل كان اس ؟لتقديم المساعدة التقنية ا استخدامه ويجري توغتر

ً
؟ وما هي األدوات والمنهجيات األخرى مجديا

ي يمكن أن تعود بالفائدة أيضا 
 ؟التر

ي  -
 عل أنشطة الويبو؟ ا الويبو بشأن التنمية ووقعه بأجندةإىل أي حد يلمر واضعو السياسات عل الصعيد الوطت 

ونية عل فعالية أنشطة المساعدة  - ي يمكن استخالصها من  ؟التقنيةما هو أثر استخدام المنصات اإللكتر
وما هي الدروس التر

ي تقديم المساعدة التقنية أثناء أزمة كوفيد
 ؟19-استخدام الوسائل التكنولوجية ف 

 استخدام الموارد

ستخدم هل  -
ُ
وما هي  الموارد المخصصة للمساعدة التقنية ألغراض التنمية بأكت  قدر ممكن من الفعالية من حيث التكلفة؟ت

ي يمكن إدراجها لتحسير  تلك الفعالية دون اإلخالل بتحقيق النتائج؟التدابتر 
 التر

 أساس تتيحوهل  ،لتتبع الموارد المخصصة لألنشطة المرتبطة بالتنمية القائمةما هي اآلليات  -
ً
  ا

ً
ي لقدير النفقات  متينا

ف 
 ؟المجال هذا

 الوجاهة

ي سياق التوصية -
ي قدمتها الويبو متوافقة مع  ،التنمية توصيات أجندة، من 12 ف 

إىل أي مدى كانت أنشطة المساعدة التقنية التر
اتيجيات الوطنية بشأن الملكية الفكرية واالبتكار واألهداف االجتماعية   تموكيف واالقتصادية أو مع األولويات اإلنمائية، االستر

 اختيارها؟

ي تضمن استمرار الوج -
ة والتطورات المستجدة؟ما هي الوسائل الموجودة التر  اهة إزاء االحتياجات المتغتر

وعات امج والمشر  إدارة الت 

هل تقوم المساعدة التقنية عل إطار عمل متير  متوجه نحو التنمية وقائم عل النتائج عل المستوى المؤسسي )الويبو(  -
اتيجيات الوطنية بشأن الملكية الفكرية واالبت ي االستر

 ؟كار(والمستوى القطري )أي ف 

اتهل  - عد مؤشر
ُ
ة  ت انية للفتر نامج والمتر  ي وثيقة الت 

تم قياس النتائج اإلنمائية المحققة؟ وهل تيستر مناسبة لالمعنية األداء ف 
 مقارنة سليمة؟أسس تحديد 

-  
ُ
ايد ألدوات اإلدارة المستمدة من الممارسات الجيدة )التخهل ت وعات باستخدام متر   طيط والتصميم والرصد نفذ المشر
ي التوصية موالتقييم( ك

وع صلة مناسبة بير  أطر النتائج وأهداف المنظمة ونتائجها  ؟التنمية أجندةمن  1ا جاء ف  وهل أقيمت لكل مشر
 المرتقبة؟

                                                
ات ومنها أنها موجهة نحو التنمية وقائمة عل الطلب وشفافة وهي  يجب أن تتمتر  أنشطة الويبو من أجندة التنمية:  1التوصية  2 ي مجال المساعدة التقنية بعدة متر 

 
ف

ي الدول تأخذ بعير  االعتبار األولويات واالحتياجات الخاصة بالبلدان النامية والبلدان األقل نموا عل وجه الخصوص فضال عن مختلف مستويات الت
 
نمية المدركة ف

ي 
ي أن يكون تصميم برامج المساعدة التقنية وآليات تسليمها وعمليات األعضاء، وينبىع 

ي هذا الصدد، ينبىع 
 
امج. وف ي أطر زمنية الستكمال الت 

 
تقييمها  إدراج األنشطة ف

 خاصة بكل بلد. 
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-  
ُ
: طبق آليات مناسبة للرصد والتقييم عل مستوى المنظمهل ت  ة والمستوى القطري لضمان ما يلي

 المعلومات عن النتائج المحققة؛ أ( جمع

ي تنفيذ 
 
 التنمية؛ أجندةمن  الخمس واألربعير  التوصيات مبادئ ب( وإتاحة المعلومات عن التقدم المحرز ف

 لتصميم األنشطة المقبلة؟ الدروساستخالص و ج( 

 التنمية(؟ أجندةمن 383 تقييم وقع المساعدة التقنية )التوصية وتسهيلد( 

 تنسيق المساعدة التقنية ألغراض التنمية

األدوار والمسؤوليات بوضوح داخل األمانة لتقديم المساعدة التقنية ألغراض التنمية؟ ومن المرتقب أن تؤدي تم تحديد هل  -
إىل تسهيل تقديم المساعدة التقنية  التشغيليةإزاء القطاعات  ومسؤولياته أدواره وإعادة تحديد قطاع التنمية الجديدة لهيكلة الإعادة 

 الكفاءة والفعالية: فما هي عوامل النجاح الحاسمة؟ألغراض التنمية بمزيد من 

ل آليات  يجريكيف  - تنسيق المساعدة التقنية ألغراض التنمية داخل األمانة ومع الهيئات الحكومية الدولية األخرى وهل تسهر
ي ن لم يكن الحال كذلك، مإغراض التنمية بكفاءة وفعالية؟ و التنسيق الحالية تقديم المساعدة التقنية أل 

ي ينبىع 
ا هي التدابتر واآلليات التر

 اعتمادها لتحسير  تقديم المساعدة التقنية؟

كيف تستفيد الويبو من أشكال تعاونها مع مؤسسات األمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، والمنظمات الحكومية الدولية  -
ي إطار واليتها. وما هي التحسينات

ي المستقبل؟ األخرى، من أجل تحسير  تناول مسائل التنمية ف 
ي يمكن توخيها ف 

 التر

 المنهجية

امج المتخصصة المعنية. اإلقليمية والوطنية للوثائق الوجيهة الصادرة عن قطاع التنمية  استعراض من خاللنجز التقييم سيُ  نفسه والت 
اتيجيات وخطط   االستعراضنسحب وطنية بشأن الملكية الفكرية. وسي وسيشمل ذلك ما هو متاح من استر

ً
عل ما هو وجيه من  أيضا

انية ولجنة التنمية والملكية الفكرية.  نامج والمتر   الوثائق المتعلقة بعمل الجمعيات ولجنة الت 

ي وسيُ 
 من تقييم قطري.  ،الويبو  عنالمستقل  ،التقييم فريقمما ينجزه  ،بالقدر المستطاع االستعراض،ستفاد ف 

امج المعنية بتقديم المساعدة التقنية. ىلي مسؤوقابالت داخلية مع مالوثائق ب استعراضستكمل يُ وس  جميع الت 

 وس
ُ
ي ، لتمست

ي تقدمها مساعدة التقنية الانطباعات المستفيدين من  من خالل استبيان،عل المستوى الوطت 
الويبو ألغراض التنمية. التر

 
ُ
نتقر عل أساس المعايتر ت بالمعلوماتلك ستكمل ثم ت

ُ
: زيارات ميدانية إىل ستة بلدان ت  التالية كحد أدن 

ي ومرحلة التنمية؛ -
 التوازن الجغراف 

-  
ً
 ؛تمثيل البلدان النامية والبلدان األقل نموا

ة قيد النظر؛ - ة من الويبو أثناء الفتر ي حصلت عل مساعدة تقنية كبتر
 البلدان التر

-  
ً
 . ستبيانستناد إىل الردود عل اال باال  الموازنة بير  الحاالت الناجحة والحاالت األقل نجاحا

 ر فريق التقييم اعتماد معايتر إضافية. وقد يقرر 

  االستعراضنجز يُ وس . المصلحةوستشمل الزيارات الميدانية مقابالت مع طائفة متنوعة من أصحاب 
ً
ي يطبقها  وفقا

لمعايتر التقييم التر
ي بالتق

ي منظومة األمم المتحدة فريق األمم المتحدة المعت 
ي يطبقييم ف 

ي ها الفريق المذكور عند اومدونة السلوك التر
تلك لتقييم ف 

 . منظومةال

                                                
 ية. عزيز قدرة الويبو عل إجراء عمليات تقييم موضوعية لوقع أنشطة الويبو عل التنمت من أجندة التنمية:  38التوصية  3
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 وتنفيذه وإدارته لالستعراضالتخطيط 

ي  ،لتمس من الدول األعضاء يُ س
 
وع إبداء  ،لجنة التنمية والملكية الفكريةإطار ف ي مشر

 
 بما يكفل مراعاة االستعراض المواصفاترأيها ف

ي تحط  ل
عل التنسيق  الشعبة. وسيقترص دور شعبة تنسيق أجندة التنمية االستعراضتوىل إدارة توس . يها لدكبتر اهتمام  بلمسائل التر

ي  التقييمفريق  ودعم
 
، بما يكفل كامل الموضوعية واالستقاللية ف ي اء  االستعراضنجز وسيُ  . عملية االستعراضالخارج  ثالثة خت 

 . شعبة تنسيق أجندة التنمية تختارهم ير  مستقل خارجيير   استشاريير  

ي ال التقييمفريق   خارج 

ي أن يكون 
ي عليه، تمتر  بالمصداقية واالستقاللية. و ي استعراضما يلزم من المهارات والدراية إلنجاز  لفريق التقييمينبىع 

أن يضم ينبىع 
 ين الفريق خبتر 

ً
ا ي الملكية الفكرية والتنمية وخبتر

 
ي تقييم التنمية ف

 
  ،ف

ً
ا ء بال وحبذا لو كان ملمر ي

الفكرية سائل المرتبطة بالملكية مبعض السر
 
ً
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

 
ي تقديم المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ف

 
ة ف  وله خت 

ً
 قائد عيرّ  حتر يُ  . وما أن يصبح الفريق جاهزا

 
ً
  وتحقيق االستعراضعن إنجاز  له يكون مسؤول

ً
 للمواصفات.  نتائج وفقا

ي 
 النتائج المرتقبة والجدول الزمت 

ة  االستعراضنجز يُ من المرتقب أن  وع تقرير ل التقييمفريق  وسيتيح. 2023 أكتوبر إىل  يناير من خالل الفتر أوىلي يشتمل عل ألمانة مشر
ي  هتقرير فريق الم . ثم يقد2023 مايو منتصف  وتوصيات بحلولأولية  مالحظات

ي موعد أقصاه نوفمت   النهان 
 
 . 2023إىل األمانة ف

ي الدورة مالحظاته األولية  التقييميقدم فريق سو 
 
للجنة التنمية والملكية  الحادية والثالثير  واستنتاجاته وتوصياته إىل الدول األعضاء ف

ي  ، المزمع عقدها الفكرية
ي من عامف 

ي قدسيُ  وبعد ذلك،. 2023  النصف الثان 
ي  ،مع تعليقات األمانة ،م التقرير النهان 

إىل الدول األعضاء ف 
ي عام أول دورة تعقدها اللجنة 

 . 2024المذكورة ف 

انية  المت  

 لإلجراءات المنطبقة والمعمول بها عادة فيما يخص نفقات الويبو. 
ً
انية هذا االستعراض طبقا عتمد متر 

ُ
 ست

 ]نهاية المرفق والوثيقة[
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