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 اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

 العشروناحلادية والدورة 
ىل  14جنيف، من   2018 مايو 18اإ

 
 

 املساعدة التقنيةألغراض ر اخلرباء االستشاريني اختيابشأن ممارسات الويبو 

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

 31من  اليت عقدت يف الفرتة ،( يف دورهتا الثامنة عرشةالتمنية جلنةية ابلتمنية وامللكية الفكرية )وافقت اللجنة املعن  .1
ىل  ىل الأمانة اقرت ا، عىل 2016نومفرب  4أأكتوبر اإ حتتوي عىل ممارسات "تقدمي وثيقة مهنا مجةل أأمور ح من ست نقاط طلب اإ

الأول لقق من امل 4ذا الطلب يف الفقرة يرد هة". و ستشاريني لأغراض املساعدة التقنيالاالويبو احلالية فامي يتعلق ابختيار 
 للطلب املذكور أأعاله.هذه الوثيقة س تجيب وت . التمنيةمللخص رئيس ادلورة السابعة عرشة للجنة 

 معلومات أأساس ية أأول.

احلكومية وغريها من أأحصاب املصلحة من  غرية و ادلولي يةواملنظامت احلكوم  تعمل الويبو بتعاون وثيق مع احلكومات .2
التمنية الاجامتعية يف حتقيق فوائد امللكية الفكرية بغية  القطاعني العام واخلاص يف مجيع أأحناء العامل لتقدمي املساعدة التقنية

 والاقتصادية والتكنولوجية والثقافية.

ملساعدة عمل الويبو يف جمال ال يةي لتوج بعض املبادئ ا 2007التمنية اليت اعمتدت عام  جندةحددت توصيات أأ و  .3
ويه أأيضا  .ة عىل الطلب وففافةموهجة حنو التمنية وقامئأأنشطة املساعدة التقنية للويبو بطريقة تقّدم  ،يهالتقنية. وبناًء عل 

طة ورد يف خوحس امب اخملتلفة.  ةتمنيال تراعي احتياجات وأأولوايت ادلول الأعضاء ومس توايت لك بدل لة صصمساعدة خم
لدد  ابأأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية تسرتفد ، 20211-2016املتوسطة الأجل للفرتة الويبو الاسرتاتيجية 

بشلك أأفقي عرب مجيع برامج هذا الدد   عمميو . الاسرتاتيجي الثالث: تسديل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية
 .اوقطاعاهت املنظمة

                                                
1

(، ولالطالع عليا: WO/PBC/25/18 )الوثيقة 2021-2016خطة الويبو الاسرتاتيجية املتوسطة الأجل للفرتة  
p?doc_id=347458http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.js 
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اخلرباء  دد منأأيضا بع س تعني مواردها البرشية وبرباهتا سحسب، بل ت عىليف تقدمي املساعدة التقنية ل تعمتد الويبو و .4
 .فعالتنفيذا  تنفيذ أأنشطهتا ومشاريعدايف  هتااخلارجيني ملساعد

املعنون  45/2013ويبو رمق للالتعممي الإداري يف الإطار العام لالس تعانة ابخلرباء الاستشاريني اخلارجيني ترد أأحاكم و  .5
ليا فامي ييل ابمس س ياسة اخلدمات التعاقدية(" ةالفردي يةدمات التعاقداخل"س ياسة الويبو بشأأن  نظام الويبو املايل و  )يشار اإ

جراءات الاختيار، مبا يف ذكل بعض ا. ويرد هذا الإطار2 الفصل اخلامس، ول س امي يفولحئته ، يف القسم ملبادئ العامة واإ
 ة.الثاين من هذه الوثيق

املساعدة التقنية. غراض اختيار الاستشاريني لأ يف معلية  حبمك الواقعبق املنظمة ممارسات ، تط ونظرًا لطابعدا اخلاص .6
 التقنية دةلمساعل ئات التالية غري الشامةل تنطبق عىل الف يه و ،هذه املامرسات يف القسم الثالث من هذه الوثيقة تعوقد مج

" وتكوين 3" البنية التقتية الفنية والإدارية؛" و 2" ؛ية الفكرية الوطنية وخطط التمنيةاسرتاتيجيات امللك " 1": يف جمالت
 الرشااكت بني القطاعني العام واخلاص." و 6"؛ التمنية أأجندةاملشاريع املرتبطة ب" و 5"؛ املساعدة الترشيعية" و 4" الكفاءات؛

 نتعاقدياختيار امل طّبقة يف املامرسات العامة امل  اثنيا.

 دئاملبا

 من القسم الثالث من س ياسة 7قرة والف لحئتهايل واملالويبو نظام جمي( من  قسم، ال 5)الفصل  11.5وفقا للامدة  .7
 املوظفني:بال   قة عىل عقودطبّ ترد فامي ييل املبادئ العامة امل ، اخلدمات التعاقدية

جراءات اختيار تنافس ية وفعاةل "1"  ؛3اإ
 ؛تقدمي بدمات فعاةل للمنظمةو  "2"
 ؛4املوظفني(بال   واردالسوق جملموعة املدارات اخلاصة مبمعلومات  هتادلنقد )أأكّ ل أأفضل قمية و  "3"
 ؛الزناهة والرسية والشفافية يف التنفيذو  "4"
 ؛وبدمة مصلحة املنظمة عىل أأفضل وجه "5"
 .احلصيفةعيني وممارسات الت  "6"

 الإجراءات الرمسية

 اخلدمات التعاقدية س ياسةمن القسم الرابع من  9اختيار الاستشاريني وفقا للفقرة ية مديرو الربامج مسؤول يتوىل  .8
جراءات  ونعبّ ت وي . ولحئته املايل لويبونظام ا، القسم ابء( من 5)الفصل  4.105والقاعدة  9.5واملادة  ختيار املنصوص الااإ

رضورة " 1"يه:  عنارص رئيس يةعىل جراءات هذه الإ تشّدد . و اخلدمات التعاقدية س ياسةعليا يف القسم اخلامس ومرفق 
دراج " و2"املوظفني؛  بال موارد التعاقد مع  ة العمل للنشاط اذلي يتطلبخطاحلصول عىل موافقة يف  الالزتام ابإ

والقابةل للقياس ملدام )الأهدا  والغاايت واخملرجات امللموسة  عقوةلاملتوقعة امل  املزّيات ضمّ التفصيلية اليت ت الاختصاصات
دةومعمل ال ددة التالية فامي الالزتام ابلإجراءات الرمسية احمل" وواجب 3"(؛ ومؤرشات الأداء لتقيمي النتاجئ واعيد تسلمي ُمحدَّ

 :تعابيتعلق ابلأ 

                                                
2

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ميكن الاطالع عىل النظام املايل ولحئته عىل الرابط:  
wipo/ar/pdf/wipo_financial_regulations.pdf 

3
 .لحئته عىل هذا املبدأأ أأيضااملايل والويبو جمي( من نظام  قسم، ال 5)الفصل  14.105القاعدة و ، 11.5نص املادة ت  
4

 ة.الفردي يةدمات التعاقداخلمن س ياسة الويبو بشأأن  14القسم اخلامس، الفقرة  

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ar/pdf/wipo_financial_regulations.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ar/pdf/wipo_financial_regulations.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ar/pdf/wipo_financial_regulations.pdf
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تعاب معلية الاختيار مية الس نوية للأ  الق

 )ابلفرنك السويرسي(

 الإجراءات الرمسية

التعاقد املبارش
5

الويبو احلالية لعمليات التعاقد املامثةل/أأو س تعراض مكتيب لعقود ا "1" 20000 لغاية 

ة للسوق بشأأن معليات غري رمسي دراسة اس تقصائية

 املامثةل؛ التعاقد

وعىل مدير الربانمج أأن يدّون نتاجئ مراجعته كتابيا يف ملف  "2"

اخلدمات التعاقدية الفردية
6

. 

ىل  20000من  ضوطلب العر  حتديد ثالثة مرحشني يطلب مهنم تقدمي عروض بشأأن  "1" 50000اإ

 املعين؛ عملال

جراء مقابالت اختيارية؛ "2"  اإ

دراج العروض املضّمنة كجزء من ملف اخلدمات التعاقدية  "3" اإ

 الفردية مع بيان الأس باب.

 الأعالن

 الاس تجابة

 التقيمي

ىل  50000من  ة أأو اس تخدام بدمة اختيار مناس بةالإعالن يف منصة مناس ب "1" 100000اإ
7

 ؛

 كفاءاهتم؛ انتقاء عينة واسعة من املرحشني ومقارنة "2"

جراء  "3"  ؛معدم مقابالتونصح بشدة اإ

لزامية؛وتنفيذ  "4"  الفقوص املرجعية الإ

ضافة مجيع مالحظات الفقوص املرجعية املدّونة، وكذكل بيان "5"  واإ

ىل السجل الشخيص  اخلدمات  كجزء من ملفالأس باب، اإ

 الفردية. التعاقدية

عالن عىل املس توى  اإ

 العاملي

 الإعالن الرمسي عىل موقع أأو جمةل أأو وس يط مماثل  100000أأكرث من 

 لزايم للمرحشني  التقيمي الإ

 جبارية للمرحشني اخملتارين  مقابالت اإ

  رفاق التققق من ثالثة مراجع و ىل السجل اإ دا مع بيان الأس باب اإ

 اخلدمات التعاقدية الفرديةالشخيص كجزء من ملف 

 اجلنسني

 ميمتعال املساواة بني اجلنسني )الويبو بشأأن س ياسة التعممي الإداري عن أأحاكم  اختيار الاستشارينييف تتبع الأمانة  .9
طار ولي( من أأجل ضامن املساواة بني اجلنس2014/47مق الإداري ر  .8حدةلزتام الأ م املتاب معالو الويبو  ةني ومتكني املرأأة يف اإ

                                                
5

 الفردية.دمات التعاقدية )أأ( ومرفق س ياسة الويبو بشأأن اخل16القسم السادس، الفقرة . 
6

 بطلب ةرفقاملوعة الواثئق والأدةل املطلوبة مجم "لفامل" صطلحقصد مب: "امللف: يدمات التعاقدية الفرديةبشأأن اخل)ح( من س ياسة الويبو 6القسم الثاين، الفقرة . 
ذكل )عىل سبيل املثال ل احلرص( السري اذلاتية أأو العروض أأو معلومات السوق أأو املذكرات أأو تقارير التقيمي أأو  املوظفني. ويشمل بال وارد الاس تعانة مب

 ".ل الربيد الإلكرتوين ذات الصةلرسائ
7

: ")...( ابلنس بة للخدمات عالية التخصص مثل ادلراسات الأاكدميية أأو العلمية اليت ل دمات التعاقدية الفرديةمن س ياسة الويبو بشأأن اخل 3املرفق، الفقرة . 
مقابل هذا العمل مضن الويبو  هتدفعاذلي السعر يكون ضامن أأن الإماكن، ل حسب ،للسوق اواسع امدير الربانمج مسح ري، جيعهنا لإعالنميكن ا
 ".الطبيعي املعدل

8
، عىل الرابط: س ياسة الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسنيخبصوص  2014/47اري رمق التعممي الإدميكن الاطالع عىل  

http://www.wipo.int/export/sites/www/women-and-ip/docs/en/wipo_policy_gender_equality_en.pdf 
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 ختيار اخلرباء الاستشاريني لأغراض املساعدة التقنيةخمصصة ل ممارساتاثلثا. 

"حسب  املنظمة هنج تبع، ت أأعاله علومات الأساس يةة املذكورة يف قسم املتقنيع اخملتلفة لفئات املساعدة ال ائطبلل  انظر  .10
توظيف يف لويبو الشائعة لامرسات املالية بعض تربز اخلطوات التو . نفذهية احتياجات لك نشاط معني ت " لتلب الطلب

 ملساعدة التقنية:امستشاري 

 تقيمي الاحتياجات أألف.

ّن  .11 جراء الاختيار. يج لأنشطة املساعدة التقنية اجة لتعيني مستشار باراحلمعلية حتديد اإ يف ويه نقطة البداية يف اإ
 :المئ بشلك مميّ املعايري التالية وتقتراعى ، طوةهذه اخل

مقارنة كبرية  قمية مضافةمتتع املستشار اخلاريج ب عدم توافر اخلربة التقنية الالزمة يف الويبو أأو  "1"
 ؛ادلابليني ملوظفنياب
ىل اس ت "2"  ؛لنشاطلكف ابالفريق ادلابيل املل معار  وبربات كامواحلاجة اإ
 ؛ددة املطلوبة من قبل مقدم الطلباملعار  احمللية احملو  "3"
ىل  "4"  ؛ا املوظفون ادلابليونتقهنهمارات لغوية حمددة ل ي واحلاجة اإ
 ؛عبء معل الشعبة/القسممن منظور يود الزمنية لتقدمي املساعدة الق و  "5"
 التلكفة؛من حيث كفاءة الاعتبارات و  "6"
ىل و  "7"  التمنية(. جندةتقياميت مس تقةل )مثل مشاريع أأ احلاجة اإ

عداد لحئة الاختصاصات ابء.  اإ

عداد ، يقوم مدير الرباناملساعدة التقنية غراضي باريج لأ الاس تعانة خببري استشار قرار رضورة مبجرد اإ  .12 مج املعين ابإ
، الاحتياجاتايري احملددة أأثناء تقيمي املعمراعاة مع  صاغتو  ،غرض النشاط وبنيتهالاختصاصات حتدد و . لحئة الاختصاصات

عنارص املنبثقة عن الإجراءات الرمسية ال تشمل اليت  لعنارص التاليةا ومعوما، تدرج يف الاختصاصاتهو موحض أأعاله. كام 
 املذكورة أأعاله:

 نطاق العمل؛ )أأ(
 ؛ة لالستشارةتوباهدا  امل والأ  )ب(
 ؛تكل الأهدا ل  احتقيقتنفيذها  يتعني عىل الاستشارياملدام والواجبات احملددة اليت و  )ج(
 ؛املتوقعة )اخملرجات(والنتاجئ  )د(

 ؛املنفّذثر املتوقع للعمل الأ و  )هـ(
 ؛اجلدول الزمين واملدةو  )و(
 ؛املزيانية اخملصصة للمدمةو  )ز(

يني عىل املس تو املالمئ السابقة يف امليدان  التجاربة للخبري، مبا يف ذكل قبّ املؤهالت الأساس ية واملس ت و  )ح(
ليا أأعالهاملعر  احمللّية و الوطين وادلويل و   املدارات اللغوية املشار اإ

ن اصتخ زمة لاخلربة احملددة الالو  )ط(  ؛(اقتىض الأمرص معني )اإ
 ؛يف همام مماثةلاخلبري الاستشاري ة وجترب )ي(
 ؛دمةماكن امل و  )ك(
ن وجدت(و  )ل(  ؛عدد البعثات امليدانية )اإ
 ؛قدم الطلبملطلبات اخلاصة ت امل و  )م(
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 ملتعلقة ابجلودة والإبالغ والرصد؛اخلصوصيات او  )ن(
 تتعلق ابس تعراضات النظراء. خصوصياتو  )س(

 حتديد املرحّشني جمي.

ّن  .13 : قامئة اخلرباء الاستشاريني املتاحة عىل املوقعهو  ييس لتحديد املرحشني احملمتلنياملصدر الرئ اإ
http://www.wipo.int/roc/en/index.jsp،  وتدمج القامئة املعلومات لأجندة التمنية 6 توصيةئ مبوجب ال نشأأ اذلي .

بأأنشطة مساعدة فنية حمددة. ومن مصادر اخلرباء املعينني من قبل املنظمة للقيام أأو  املتعلقة ابخلرباء الاستشارينيوالبياانت 
الاستشاريني اذلين معلوا مع ف بكة " و 2"مقدم الطلب؛  اعهن عربيتوصيات " 1"ما ييل:  ، أأيضا،حتديد املرحشني احملمتلني

البقث بني اخلرباء و  "4"؛ اقرتاحات الاستشاريني السابقني" و 3" رى؛القطاع أأو قطاعات الويبو الأخأأو شعبة ال 
دذه العملية، حيتفظ ل  تسديالو الأ م املتحدة املتخصصة الأخرى. واكلت  توصيات" و 5"املتخصصني من الأوساط الأاكدميية؛ 

ىلساهتا يف ممار تسعى الويبو . و رفيعي املس توىستشاريني ة غري رمسية من الاالحئعدد من الأقسام ب مرحشني اس تقبال  اإ
ن مل يس تو وطنيني لتقدمي املساعدة التقنية يف بدل معني.  هنمجيع املتطلباتأأي مرحش وطين  فاإ ىل البقث عنت  ا، فاإ  سعى اإ

ن مل جتد ، مرحشني عىل املس توى الإقلميي  ن البدلان النامية.مففاإ

املدربني اخلرباء ونظرا حملدودية عدد ، امليرّسةس ياق احتاد الكتب  يفستنفذ  ة التقنية اليتأأنشطة املساعدوفامي خيص  .14
نتاج  لتحديد الرشاكت  2017عام جراء معلية رشاء دولية وقسم املشرتايت يف الويبو ابإ الاحتاد  الكتب، قامت أأمانةهذه يف اإ

نتاج الكتب يف الالزمني ية تقن تدريب واملساعدة ال ال توفري قادرة عىل ال بشأأن توصيات اخلرباء بلك اهامتم  رتاعىس. و امليرّسةاإ
 .الكتب تيسريمعايري 

 معلية الاختيار دال.

ىل .15 ضافة اإ  تبعًا لحتياجات الويبو ينيتلف خطوات حتديد الاستشار ، ت الإجراءات الرمسية املوحضة أأعاله اإ
رحشني( احملدد بشأأن أأهدا  تبادل وهجات النظر مع املرحش )امل" 1". وقد تشمل: الطلبواملتطلبات احملددة ملقدم 

اتزان تقيمي نزاهة املرحش و " و 3"؛ وتوافره وموافقته عىل اختصاصاته تقيمي القدرة التقنية للمرحش" و 2"؛ ونطاقداالاستشارات 
 التشاور مع املس تفيدين.و " 4"املوضوع؛ أ رائه بشأأن 

ىل جانب تقيمي الامتثال للنظام ادلابيل، تو  .16  9ختيار الهنا :: )أأ( التوازن اجلنساينالاالعنارص التالية يف  راعىاإ
قدرة و فيه الاستشارة؛ )ج(  نفذقدرة املرحش عىل فدم احلساس ية اجلغرافية الس ياس ية للس ياق اذلي ست و واجلغرايف؛ )ب( 

قامة الروابط  خمتلف قدرة املرحش عىل املوازنة بني مصاحل و أأوجه التأ زر الإجيابية يف س ياق التنفيذ؛ )د(  وحشداملرحش عىل اإ
لصاحل ها املرحش نفذالسابقة اليت  املدامنتاجئ و الاقتضاء(؛ )و(  حسباملدارات الرتبوية للمرحش )و أأحصاب املصلحة؛ )هـ( 

لتنفيذ وطريقة التفاعل مع السلطات احمللية وأأحصاب املصلحة ال خرين، ل  املدة الزمنيةالويبو، مبا يف ذكل اجلودة التقنية و 
عىل موظفي الويبو وبرباهئا الاستشاريني لأجندة التمنية أأّن " 6 التوصية تنصوة عىل ذكل، عالو  .وغريها من العنارص

يالء أأمهية باصة ملدونة أأبالق املدنة القامئة  العاملني يف جمال املساعدة التقنية الاس مترار يف الزتام احلياد والقابلية للمساءةل ابإ
ىل جتنذكر أأعالهمثلام  ،الس ياق ويف هذا ."وجتنب ما قد حيدث من تضارب يف املصاحل رشاك ، تسعى الأمانة العامة اإ ب اإ

النشاط. ولكن يف فيا ذ نشاط أأو ابملؤسسة اليت ينفابل  ةسابق اتكون هلم مصاحل همنية أأو ارتباطتاخلرباء اذلين حيمتل أأن 
مجموعات حمددة من هجات نظر ، التعبري عن و اتاملناقشلأغراض  بعض احلالت، قد يُطلب من الاستشاريني،

 املصلحة. أأحصاب
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معار  هجات من الويبو  فيدللماكتب الوطنية للملكية الفكرية، تس ت يف الأنشطة املتعلقة بتوفري حلول الأعامل و .17
يف منطقهتا.  الأخرى ةاكتب املس تفيداملاس تخدام أأنظمة الويبو دلمع ا يف التصال العامةل يف ماكتب امللكية الفكرية وبرباهت

، بعد تباكاملمن حيث النتاجئ والتاكليف. وأأحد أأس باب هذا النجاح هو أأن موظفي  الهنجالفعالية الشديدة لدذا  تتوقد ثب 
مة لتلبية اس تخدام أأنظمة الويبو املصمبشأأن اكتب ال خرين املاملساعدة التقنية املتخصصة ملوظفي  مقدّ ن يمه أأفضل م تدريهبم،

عارة اخلبري وافين املكتب اذلي يه اللك، لأ يرحب ف سيناريو وهو احتياجات ماكتهبم.  بري يف اخل  معرفةمنو من يس تفيد س ق عىل اإ
دارة أأنظمة املاكتب.  اإ

 اس تعراضات النظراء هاء.

 هوتوازن تهضامن جوداس تعراضا للنشاط بغية  وثوقونن وموبرباء مؤهلفس يجري ، جدا ن النشاط معقًدااكيف حال  .18
 .ةالاستشار  نشطةبعد الانهتاء من أأ أأو النظراء يف مرحةل مبكرة و/ت س تعراضااتنفذ قد و . يتهوموثوق 

 الرصد والتقيمي واو.

اق يف نطودة النشاط اللكي. وجل ضامان امس متر رصدا لنتاجئ اجلزئية احملددة يف اجلدول الزمين لالستشارات ا صدر ت .19
 املدمة وبعدذكل أأثناء  ير جيقد و بشلك مهنجي.  ني اخلارجينيخلرباء الاستشاريأأداء ا قميّ التقيمي اذلايت وتقيمي النشاط، يُ 

ة العمل هو جودالرضا عن و التقدم احملرز يف النتاجئ الهنائية.  سربالانهتاء مهنا. ويف بعض احلالت، جُترى تقياميت مؤقتة ل 
باصًا لأداء  ، تويل الويبو اهامتماً ابلتشاور مع املس تفيدين. وكام ذكر أأعالهذ قرار القبول ختّ وي رشط مس بق لقبوهل. 

 لإرشاكدم يف املدام املقبةل. أأسايسهو عامل  دمالاستشاريني يف املدام السابقة. والتقيمي الإجيايب لعمل 

ّن  .20 ىل الإحاطة علام اإ منية مدعوة اإ جلنة الت
 ابملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة.

 ]هناية الوثيقة[


