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CDIP/24/8 

 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019سبمترب  3 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون الرابعة الدورة
 2019 نومفرب 22ٕاىل  18ن جنیف، م

 بشأن مساعدة الويبو التقنية تقرير عن تنفيذ قرار الدول األعضاء

 أ�مانة من ٕا�داد

ٔأكتو�ر  31املعقودة يف الفرتة من الثامنة عرشة  اللجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة (جلنة التمنیة)، يف دورهتا قّررت .1
، التمنیة من ٔأ�للتعاون ملراجعة اخلارجية للمسا�دة التقنیة اليت تقد�ا الویبو يف جمال ااعند مناقشة  ،2016نومفرب  4ٕاىل 

 یيل: ما

"�س�تعراض اخلار� للمسا�دة التقنیة اليت تقد�ا الویبو يف جمال  – 7�لق بند �دول أ�عامل الفرعي  "1"
 التعاون من ٔأ�ل التمنیة"؛

وفتح �ب النقاش حول املسا�دة التقنیة يف جمال التعاون من ٔأ�ل التمنیة �لرتكزي �ىل اقرتاح ٕاس�بانیا املعدل،  "2"
من �دول  7 جنة، يف ٕاطار بند فرعي �دیدلّ ل ملخص رئيس ا�ورة السابعة عرشة  الوارد يف امللحق أ�ول منو 

 أ�عامل ٔ�غراض دورات اللجنة الست القادمة؛

ويف هنایة الفرتة املذ�ورة، ستناقش اللجنة التنفيذ ا�هنايئ القرتاح ٕاس�بانیا املعدل، الوارد يف امللحق أ�ول من  "3"
 CDIP/9/15 و CDIP/8/INF/1�ورة السابعة عرشة للجنة، والو�ئق ذات الص� ويه ملخص رئيس ا

 .CDIP/16/6و CDIP/9/16و
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بند �دول أ�عامل الفرعي "�س�تعراض اخلار� للمسا�دة التقنیة اليت تقد�ا الویبو ووفقا للقرار الوارد أٓنفا، أ��لق  .2
غراض ا�ورات الست عامل �ٔ ا�ٔ �دول فرعي �دید من بند  ش �شأٔن�ب النقا . وفُتح"يف جمال التعاون من ٔأ�ل التمنیة

يف جمال  اليت تقد�ا الویبو املسا�دة التقنیة �شأٔن) ا�ورة التاسعة عرشة ٕاىل ا�ورة الرابعة والعرش�ن (منللجنة التمنیة 
ا�ورة  ملخص رئيسأ�ول من  الوارد يف امللحقو اقرتاح ٕاس�بانیا املعدل،  تنفيذ �لرتكزي �ىل ،التعاون من ٔأ�ل التمنیة

 .التمنیة السابعة عرشة للجنة

ٔأ�اله من �الل تقدمي  قرارالمن  "3"مناقشة اللجنة �ىل النحو املذ�ور يف الفقرة  تيسريهذا التقر�ر ٕاىل  ویصبو .3
 CDIP/9/15و CDIP/8/INF/1الو�ئق  ٔأیضا وأ�تیحت �شأٔن املسا�دة التقنیة. ملخص لتنفيذ �قرتاح إالس�باين

 ا�ورة. �الل هذه CDIP/16/6و CDIP/9/16و

�الل  ت�ذة، قُدمت تقار�ر مفص� ٕاىل اللجنة �شأٔن إالجراءات الفردیة امل یتعلق بتنفيذ �قرتاح إالس�باين ف�و  .4
، ويه منظمة لت� إالجراءات ملخصاذا التقر�ر یقدم هو ، �ىل النحو الوارد يف مرفق هذه الوثیقة. ا�ورات امخلس أ��رية

�الستناد  مت ٕا�داده جلنة التمنیة،ملناقشات ا�ول أ�عضاء يف  املخصو ؛ �قرتاح إالس�باين حسب خمتلف الفقرات الواردة يف
 حتدید املتابعة.ٕاضافة ٕاىل ؛ ذات الص� ا�ورات ت رؤساءتقار�ر اللجنة وملخصا ٕاىل

 :1الفقرة 

 س�تجمع ٔأمانة الویبو ممارساهتا ؤأدواهتا ومهنجیاهتا احلالیة �شأٔن توفري املسا�دة التقنیة.

 �ٕالضافة ٕاىل ذ�، ینبغي ٔأن توفر الویبو حمفال دور� ل�ول أ�عضاء يك تتبادل جتارهبا ؤأدواهتا ومهنجیاهتا �شأٔن
 املسا�دة التقنیة و�كو�ن الكفاءات و�ىل و�ه الت�دید:

 ،CDIP/19ٔأ. ینبغي تنظمي ندوة لیوم وا�د �ىل هامش ا�ورة 

وأ�فضل ٔأن �كون  ب. وینبغي ٔأن تنشئ الویبو منتدى ٕالكرتونیا �ىل إالنرتنت لتبادل أ�فاكر واملامرسات والت�ارب.
 اليت ٔأ�شأٔهتا الویبو يف السابق إاللكرتونیةاملنتدى إاللكرتوين مدجما مع سا�ر احملافل 

 ، ّمت حتدید ثالثة ٕاجراءات خمتلفة:1ومبوجب الفقرة  .5

 جتمیع املامرسات وأ�دوات واملهنجیات القامئة لتقدمي املسا�دة التقنیة: 1إالجراء 

 :التنفيذ و�عتبار من قبل جلنة التمنیة

مجمو�ة ممارسات ومهنجیات ؤأدوات الویبو القامئة لتقدمي املسا�دة " بعنوان CDIP/21/4قّدمت أ�مانة الوثیقة  .6
 " ٕاىل ا�ورة احلادیة والعرش�ن للّجنة.التقنیة

اليت تنطوي  وثیقة ٔأوال وصفًا للخطوات أ�ربعقنیة. وتناولت الحملة �امة عن تقدمي الویبو للمسا�دة الت الوثیقة  وتضّمنت .7
؛ تنفيذال و  والتصممي؛ والتخطیط ؛قيمي �حتیا�ات: ت ، ويه�لهيا دورة تنفيذ ٔأ�شطة املنظمة يف جمال تقدمي املسا�دة التقنیة

 لك من ٔأ�شطة املسا�دة التقنیة يفاملس�ت�دمة اس�تعرضت الوثیقة املامرسات واملهنجیات وأ�دوات . و�نیا، والرصد والتقيمي

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=335277
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=335277
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=401797
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واملشاریع ؛ وإالداریة؛ و�كو�ن الكفاءات الفنیةالتالیة: اسرتاتیجیات امللكية الفكریة الوطنیة وخطط التمنیة؛ والبنية التحتیة 
 القطا�ني العام واخلاص. بنيأٔجندة التمنیة؛ والرشأاكت ب املرتبطة

ا ٔأ�شطة املسا�دة التقنیة اليت تضطلع هبا الویبو لتلبیة احتیا�ات وسلّطت الوفود الضوء �ىل أ�مهیة اليت �كتس�هي .8
الوفود ٕاىل أٔن ٔأنظمة الرصد والتقيمي،  �ددالتمنیة. ؤأشار  املشاریع املرتبطة بأٔجندةا�ول أ�عضاء يف جمال التمنیة، ٕاضافة ٕاىل 

 )112ٕاىل  98، الفقرات من التقر�ر. (املشاریعجنا�ة  من ومؤرشات أ�داء القامئة �ىل النتاجئ، س�تعّزز

 الواردة يف الوثیقة، ؤأ�اطت �لامً هبا.: ٔأقّرت الوفود �ملعلومات املس�تفيضة والشام� ملخص الرئيسيف  الوارد القرار .9

 :املتابعة

. وميكن ٔأن خيضع CDIP/21/4تواصل الویبو تقدمي املسا�دة التقنیة �الستناد ٕاىل املعلومات الواردة يف الوثیقة  .10
یة تغیريات مس�تقبلیة يف ممارسات املنظمة ومهنجیاهتا ؤأدواهتا املس�ت�دمة يف تقدمي املسا�دة التجمیع للت�دیث يك جيسد أٔ 

 التقنیة، ٕاذا رٔأت ا�ول أ�عضاء برضورة ذ�.

 ادل الت�ارب وأ�دوات واملهنجیات ف� خيص املسا�دة التقنیة و�كو�ن الكفاءاتلتب: تنظمي ندوة لیوم وا�د 2إالجراء 

 :من قبل جلنة التمنیة التنفيذ و�عتبار

ائدة الویبو املس�تد�رة �شأٔن املسا�دة التقنیة و�كو�ن الكفاءات: تبادل الت�ارب وأ�دوات واملهنجیات" يف ُعقدت "م .11
 املائدة املس�تد�رة املوضو�ات أ�ربعة التالیة: وتناولت�ىل هامش ا�ورة التاسعة عرشة للجنة التمنیة.  ،2017 مایو 12
وتطّرق مسؤولون من خمتلف  " والرصد والتقيمي.4"؛ " والتنفيذ3" والتخطیط والتصممي،"2"؛ا�اتتقيمي �حتی "1"

قطا�ات الویبو وشعهبا ٕاىل لك موضوع من هذه املوضو�ات. وشاطرت ا�ول أ�عضاء جتارهبا و�رباهتا يف مناقشة تفا�لیة 
 بتوجيه من ميرس اجللسة.

). ویقدم التقر�ر CDIP/20/3ؤأثناء ا�ورة العرش�ن للّجنة، قّدمت أ�مانة تقر�رًا عن ت� املائدة املس�تد�رة (الوثیقة  .12
وض اليت قّد�ا املسؤولون يف الویبو ومساهامت عن املزيات أ�ساس�یة للامئدة املس�تد�رة، فضًال عن موجز للعر معلومات 

 ا�ول أ�عضاء.

، كام ٔأعربت ؤأقّرت جبودة �ج�ع من حيث هیلكه ومضمونه. ائدة املس�تد�رةامللن�اح  االوفود ٕاىل ارتیا�ت ؤأشار  .13
ا�ورة التاسعة عرشة للجنة  تقر�رعن ٔأملها بأٔن �سامه املناقشات اليت أ�جریت يف تعز�ز تقدمي املسا�دة التقنیة يف املس�تقبل. (

 )244ٕاىل  233فقرات من لتمنیة، الا�ورة العرش�ن للجنة ا تقر�ر، و 61ٕاىل  37التمنیة، الفقرات من 

 .CDIP/20/3ٔأ�اطت اللجنة �لام �ملعلومات الواردة يف الوثیقة : ملخص الرئيسيف  الوارد القرار .14

 :املتابعة

  ال یُنتظر ٕاجراء ٔأیة متابعة ف� یتعلق هبذا البند. .15

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=421109
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=421109
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=406657
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=406657
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=401797
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=386497
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=391986
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=391986
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=406158
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=406158
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=392337
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=392337
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=386497
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 ، ال س�� �ىل ش�بكة إالنرتنت.لتبادل أ�فاكر واملامرسات والت�ارب �شلك دوري: ٕا�شاء منتدى 3إالجراء 

 :التنفيذ و�عتبار من قبل جلنة التمنیة

خضع تنفيذ هذا إالجراء للمناقشة من قبل ا�ول أ�عضاء �الل ا�ورتني احلادیة والعرش�ن والثانیة والعرش�ن للّجنة،  .16
استنادًا ٕاىل العرض ا�ي قّدمته أ�مانة �شأٔن �دوى ٕا�شاء منتدى ٕالكرتوين لتبادل أ�فاكر واملامرسات والت�ارب يف جمال 

 113جنة التمنیة، الفقرات من ا�ورة احلادیة والعرش�ن لل  تقر�ر. (CDIP/22/3تابعة تقدمي املسا�دة التقنیة، ووثیقة امل 
 )125ٕاىل  89التمنیة، الفقرات من ا�ورة الثانیة والعرش�ن للجنة  تقر�ر، و 128 ٕاىل

�الل دورهتا الثانیة والعرش�ن.  �شأٔن املسا�دة التقنیة حوار تفا�يلقّررت اللجنة عقد ويف س�یاق ت� املناقشات،  .17
ملخص رئيس ا�ورة احلادیة من  3.8والفقرة  291ٕاىل  285ا�ورة احلادیة والعرش�ن للجنة التمنیة، الفقرات من  تقر�ر(

عن  عروض ورّحش منسقو ا�مو�ات إالقلميیة وفدًا وا�دًا عن ّلك مجمو�ة مكشارك رئييس لتقدمي ).والعرش�ن للجنة التمنیة
، تبعها حوار تفا�يل سامهت يف مناقشاته سا�ر و/ٔأو تلقي املسا�دة التقنیةقدمي اخلاصة بت دواتا�ٔ و  امرساتاملو  ت�اربال 

 )492ٕاىل  474، الفقرات من التقر�را�ول أ�عضاء. (

بعنوان  CDIP/23/9ت أ�مانة الوثیقة وبناًء �ىل طلب من اللجنة �الل دورهتا الثانیة والعرش�ن، قّدم .18
منتدى ٕالكرتوين �شأٔن املسا�دة التقنیة" ٕاىل ا�ورة الثالثة والعرش�ن للّجنة. واقرتحت الوثیقة خيار�ن: واكن  "منوذج
نقاشات ٔأس�بوعیة من �الل غرفة حمادثة؛ ٔأّما  مضناملشار�ون  فيه یتفا�ل حيثشة منتدى للمناق هو ٕا�شاء ٔألف  اخلیار
منصة لعقد ندوات ٕالكرتونیة شهریة. وقّدمت أ�مانة ٔأیضا عرضا حيا لوظائف � اخلیار�ن  ٕا�شاء فيمكُن يف �ءاخلیار 

 وركّزت �ىل ا�ٓ�ر املالیة �لك مهنام.

 233، الفقرات من التقر�راقرتحهتام أ�مانة ؤأعربت عن دمعها للخیار �ء. (ورّحبت الوفود �خلیار�ن ال��ن  .19
 )249 ٕاىل

لندوات إاللكرتونیة، وا�متست من أ�مانة ٕا�شاء منصة ل  : ٔأ�اطت اللجنة �لام �لعرضلخص الرئيسميف  الوارد القرار .20
�ىل النحو الوارد يف اخلیار �ء، �الل فرتة ٔأولیة مّدهتا س�تة ٔأشهر، وٕاجراء تقيمي مس�تقل للندوة إاللكرتونیة �الل ا�ورة 

 وتقدميه ملزید من ا�راسة.اخلامسة والعرش�ن للّجنة، 

 :تابعةامل 

ٔأطلقت أ�مانة سلس� من الندوات إاللكرتونیة �شأٔن الت�ارب واملهنجیات املتعلقة �ملسا�دة التقنیة و�كو�ن  .21
الكفاءات. ومن املرتقب ٔأن تُعقد الندوات إاللكرتونیة �الل فرتة ٔأولیة مّدهتا س�تة ٔأشهر. وعقب هنایة ت� الفرتة، ستناقش 

ٕاذا ما اكن یتعني مواص� ت� الندوات �ىل النحو املقرتح، ٔأو تعدیلها، ٔأو ٕا�القها. اللجنة مدى �دواها، بغیة البت يف 
  وس�ُیقّدم تقر�ر تقيمي مس�تقل ٕاىل ا�ورة اخلامسة والعرش�ن للجنة لتيسري مواص� نظر اللجنة يف هذه املسأٔ�.

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=416004
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=421109
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=421109
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=436211
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=436211
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/news/2018/news_0005.html
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/news/2018/news_0005.html
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=421109
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=421109
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=406657
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=406657
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=406657
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=436211
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=436211
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=431364
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=450141
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=450141
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=437211
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 :2الفقرة 

لتعاون مع واكالت أ�مم املت�دة و�راجمها وسا�ر ینبغي ٔأن تواصل ٔأمانة الویبو حتسني التنس�یق ا�ا�يل يف املنظمة، وا
املنظامت ا�ولیة املعنیة، وكذ� التعاون مع املاكتب الوطنیة وإالقلميیة للملكية الفكریة �شأٔن القضا� املتعلقة 

وحتیل رض وس�ت�ّدد أ�مانة اقرتا�ات �دیدة لهذا الغ �ملسا�دة التقنیة و�كو�ن الكفاءات والتعاون املو�ه حنو التمنیة.
 يف هذا الصدد. ٕاىل اللجنة تقر�راً 

 :التنفيذ و�عتبار من قبل جلنة التمنیة

امللكية التنس�یق ا�ا�يل والعمل مع أ�مم املت�دة والتعاون ماكتب "بعنوان  CDIP/22/11قّدمت أ�مانة الوثیقة  .22
 " ٕاىل ا�ورة الثانیة والعرش�ن للّجنة.الفكریة الوطنیة وإالقلميیة

" التنس�یق 1ؤأشارت الوثیقة ٕاىل ا�هنج و�سرتاتیجیات املتبعة ٕالد�ال حتسينات يف ا�االت الثالث التالیة: " .23
عاون مع ماكتب امللكية الفكریة الوطنیة ت" وال 3؛ "املنظامت ا�ولیةو التعاون مع واكالت أ�مم املت�دة و�راجمها " و 2ا�ا�يل؛ "

. و�الوة �ىل ذ�، سلّطت الوثیقة الضوء �ىل املقرت�ات اجلدیدة املنبثقة عن حتسني مجمو�ة أ��شطة التالیة: وإالقلميیة
كفاءات؛ " و�كو�ن ال3" والبنية التحتیة الفنیة وإالداریة؛ "2اسرتاتیجیات امللكية الفكریة الوطنیة وخطط التمنیة؛ " "1"
 ." والرشأاكت بني القطا�ني العام واخلاص6" واملشاریع املرتبطة بأٔجندة التمنیة؛ "5واملسا�دة الترشیعیة؛ " "4"

ورحبّت الوفود �لوثیقة ؤأشارت ٕاىل التحّسن املّطرد ا�ي حتقّقه الویبو يف ا�االت املذ�ورة أٓنفا. وشّددت �ىل ٔأمهیة  .24
الواردة يف الوثیقة وتعز�ز التعاون �ىل الصعید إالقلميي. ؤأعرب �دد من الوفود يذ املقرت�ات امليض قدما يف ت� اجلهود، وتنف 

آلیة تيسري التكنولوجيا واملهنجیات املتبعة لتقيمي أ��ر املرتتبة عن ٔأ�شطة الویبو يف بعن اه�مه مبعرفة مدى الزتام الویبو  أ
 )159ٕاىل  151، الفقرات من التقر�راملدى البعید. (

 .CDIP/22/11: ٔأ�اطت اللجنة �لام �ملعلومات الواردة يف الوثیقة ملخص الرئيسالقرار يف  .25

 :املتابعة

سلس مع واكالت ٕاقامة تعاون تواصل الویبو بذل �ود لضامن التنس�یق ا�ا�يل ا�دي والفّعال �ىل صعید املنظمة، و  .26
مع املاكتب الوطنیة وإالقلميیة للملكية الفكریة، ممثر ر املنظامت ا�ولیة احلكومية، وتعاون أ�مم املت�دة أ�خرى و�راجمها وسا�

 �شأٔن القضا� املتعلقة �ملسا�دة التقنیة، و�كو�ن الكفاءات، والتعاون املو�ه صوب التمنیة.

 :3الفقرة 

لف  أ�مانة أ�دوات واملهنجیات احلالیة لقياس الوقع والكفاءة والفعالیة ٔ��شطة املسا�دة التقنیة �ىل خمتینبغي ٔأن تقميّ 
املس�تو�ت ؤأن �سعى، يف ٕاطار هذا املسار، ٕاىل حتدید جماالت التحسني املمكنة. وینبغي اس�تعامل املعلومات 

من هذا املسار لتطو�ر ٔأ�شطة مس�تقبلیة ؤأ�شطة املتابعة يف جمال املسا�دة التقنیة واس�تدراك ٔأیة نواقص.  املس�تفادة
لطویل ٔ��شطة الویبو يف جمال املسا�دة التقنیة، وال س�� ت� وینبغي ٔأن �رصد الویبو وتقمي النتاجئ �ىل املدى ا

 الرامية ٕاىل حتسني الكفاءات املؤسس�یة للمس�تفيد�ن.
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ومن ٔأ�ل توفري املسا�دة التقنیة ذات اجلودة، ینبغي ٔأن تنظر الویبو يف اتباع ٕاجراء متوازن وراخس للمراجعة الثنائیة 

 واملس�تعم� يف املسا�دة التقنیة. ف� یتعلق ��راسات اليت تطلهبا الویبو

 ، مت حتدید ٕاجراء�ن خمتلفني.3مبوجب الفقرة  .27

 : وقع ٔأ�شطة املسا�دة التقنیة وتقيميها وفعالیهتا1إالجراء 

 :التنفيذ و�عتبار من قبل جلنة التمنیة

تقيمي ٔأدوات الویبو ومهنجیاهتا احلالیة لقياس وقع ٔأ�شطة املسا�دة بعنوان " CDIP/22/10قّدمت أ�مانة الوثیقة  .28
" ٕاىل ا�ورة الثانیة والعرش�ن للّجنة. ؤأشارت الوثیقة ٕاىل ٔأن ٕاطار إالدارة القامئة �ىل النتاجئ يف التقنیة وكفاءهتا وفعالیهتا

املنظمة ُحيّدد املعیار املستند ٕالیه يف قياس ٔأداء ٔأ�شطة الویبو، مشل ذ� ت� أ��شطة املتعلقة �ملسا�دة التقنیة. واكن تقر�ر 
داد التقار�ر عن ٔأداء املنظمة وتقدميها ٕاىل ا�ول أ�عضاء، كام اكن ٔأداة �مة ٔأیضا ٕال�ٔأداء الویبو ٔأداة املساء� أ�ساس�یة 

ٔ��شطة املس�تقبلیة. ؤأشارت الوثیقة ٔأیضا � �ى �ضطالعلضامن ٔأ�ذ ا�روس املس�ت�لصة من أ�داء السابق يف �عتبار 
ة التمنیة. ؤأ�ريًا، تناولت الوثیقة ٔأمث� ملموسة عن تطّور ٕاىل التقي�ت اليت أٔجرهتا شعبة الرقابة، وت� املرتبطة مبشاریع ٔأجند

 أ�دوات واملهنجیات واملؤرشات املس�ت�دمة لقياس ٔأ�ر ٔأ�شطة املسا�دة التقنیة وكفاءهتا وفعالیهتا.

ؤأشارت ٕاىل �دوى ٔأ�شطة املسا�دة التقنیة، والتقيمي املناسب، ؤأدوات  /22/10CDIPورّحبت الوفود �لوثیقة  .29
 )167ٕاىل  160، الفقرات من التقر�ر( .والتقيمي ا�ي جتریه شعبة الرقابة ا�ا�لیة ،أ�داء

 : ٔأ�اطت اللجنة �لام �ملعلومات الواردة يف الوثیقة.ملخص الرئيسيف  الوارد القرار .30

 :املتابعة

حلالیة لقياس وقع ٔأ�شطة املسا�دة التقنیة وكفاءهتا اتواصل الویبو اجلهود اليت تبذلها لتقيمي أ�دوات واملهنجیات  .31
حي� ٔأمكن ذ�، واس�تدراك ٔأو�ه النقص. ومتيض الویبو قدما ٔأیضا يف  مضافةذات قمية ، هبدف ٕاد�ال حتسينات فعالیهتاو 

تعز�ز ٕاطار مؤرشات أ�داء اخلاص هبا، وٕادراج ا�روس املس�ت�لصة، والنظر يف التوصیات السدیدة املنبثقة عن معلیات 
 طول.التقيمي، وذ� يك تعزز من رصد وتقيمي النتاجئ املرتتبة عن املسا�دة التقنیة يف أ��ل ا�ٔ 

 النظراءاس�تعراض  ٕاجراءات: 2إالجراء 

 :التنفيذ و�عتبار من قبل جلنة التمنیة

ل�راسات اليت طلبت �الل ا�ورة التاسعة عرشة للّجنة، قّدمت أ�مانة عرضًا عن ٕاجراءات اس�تعراض النظراء  .32
شعبة النظراء اليت تضطلع هبا  وفّرست أ�مانة أٔن ٕاجراءات اس�تعراض الویبو ٕاجراءها و�ُس�ت�دم يف املسا�دة التقنیة.

النظراء املراجعني، واملهام أ�ساس�یة وأ�جور، مل �كن مو�دة �ىل ا�وام، وقّدمت وصفًا لعملیة انتقاء  �قتصاد وإالحصاء
 وا�ور ا�ي تضطلع به أ�مانة يف �ال �شوب �الف بني املؤلفني والنظراء املراجعني.
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ة املراجعني من النظراء يف مالحظاهتم ؤأبدى عن اه�مه ٕ�ماكنیة تنفيذ واس�تفرس �دد من الوفود عن مدى رصا� .33
هبا  ورّدت أ�مانة عن التعلیقات اليت ٔأدلتٕاجراءات اس�تعراض النظراء يف مشاریع جلنة التمنیة ٔأو ٔأ�شطة املسا�دة التقنیة. 

 )368ٕاىل  365، الفقرات من التقر�رالوفود. (

 : رّحبت اللّجنة �لعرض ؤأعربت عن تقد�رها للمعلومات اليت قّدمهتا أ�مانة.ملخص الرئيسيف  الوارد القرار .34

 :املتابعة

�راسات اليت طلبت الویبو ٕاجراءها و�ُس�ت�دم يف اع�د ٕاجراءات متوازنة الس�تعراض النظراء يف اتواصل أ�مانة  .35
 .املسا�دة التقنیة

 :4الفقرة 

الطلب من أ�مانة ٔأن تقدم وثیقة حتتوي �ىل ممارسات الویبو احلالیة ف� یتعلق �ختیار �ستشاریني ٔ�غراض 
 ٕا�المية.املسا�دة التقنیة. وس�یكون هذا ٔ�غراض 

 :التنفيذ و�عتبار من قبل جلنة التمنیة

ممارسات الویبو �شأٔن اختیار اخلرباء �ستشاریني ٔ�غراض املسا�دة بعنوان " CDIP/21/9قّدمت أ�مانة الوثیقة  .36
خلرباء �ستشاریني �لالس�تعانة ة والعرش�ن للّجنة. وقّدمت الوثیقة وصفا ٕالطار الویبو العام احلادیٕاىل ا�ورة  "التقنیة

�شأٔن املعنون "س�یاسة الویبو  45/2013و رمق طار �رد يف التعممي إالداري للویبٔأشارت ٕاىل ٔأن ٔأحاكم االٕ اخلارجيني. و 
. ووصفت الوثیقة ٔأیضا �لتفصیل املامرسات امرسات حبمك الواقعواملونظام الویبو املايل والحئته، ، اخلدمات التعاقدیة الفردیة"

العامة املطبقة يف اختیار املتعاقد�ن (املبادئ، وإالجراءات الرمسیة، و�عتبارات اجلنسانیة) واملامرسات اخلاصة الختیار 
وٕا�داد �ختصاصات؛ وحتدید  اخلرباء �ستشاریني يف جمال املسا�دة التقنیة اليت تقد�ا الویبو: تقيمي �حتیا�ات؛

 املرحشني؛ ومعلیة �ختیار؛ واس�تعراض النظراء؛ والرصد والتقيمي.

، �ىل النحو ستشاریني اخلارجيني�خلرباء � ؤأشارت الوفود ٕاىل ٔأن املبادئ اليت �سرتشد هبا الویبو يف �س�تعانة .37
 قامئة اخلرباء �ستشاریني، ت�ىش مع توصیات ٔأجندة التمنیة، وّجشعت أ�مانة �ىل حتدیث CDIP/21/9الوارد يف الوثیقة 

اء �ستشاریني ٔأو تقدمي �نتظام. وا�متس �دد من الوفود من أ�مانة توضی�ا �شأٔن بعض اجلوانب من معلیة اختیار اخلرب 
 )97ٕاىل  87، الفقرات من التقر�رمزید من املعلومات يف هذا الصدد. (

ا�ول أ�عضاء ورّدت �ىل ٔأدلت هبا : ٔأ�اطت أ�مانة �لام �ملالحظات اليت ملخص الرئيسيف  الوارد القرار .38
 .الوفود مالحظات

 :املتابعة

�س�متر الویبو يف �س�تعانة خبرباء استشاریني �ارجيني ٔ�غراض املسا�دة التقنیة، متاش�یا مع املبادئ واملامرسات  .39
  .CDIP/21/9الواردة يف الوثیقة 
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 :5الفقرة 

طلب من أ�مانة ٔأن حتّدث �شلك دوري، وٕان ٔأمكن ٔأن جتّدد القامئة إاللكرتونیة لل�رباء و�ستشاریني ٔ�غراض ال
 التقنیة. املسا�دة

 :التنفيذ و�عتبار من قبل جلنة التمنیة

تقر�ر عن قا�دة بیا�ت الویبو املش�مت� "بعنوان  CDIP/20/6�الل ا�ورة العرش�ن للّجنة، قّدمت أ�مانة الوثیقة  .40
، ووصفًا قامئة اخلرباء �ستشاریني�شاء . وتقدم الوثیقة معلومات ٔأساس�یة موجزة عن إ "�ىل قامئة اخلرباء �ستشاریني

 .التخطیط للموارد املؤسس�یةوطریقة حتد�هثا من �الل نقلها ٕاىل نظام  لطریقة معلها واس�ت�دا�ا

ؤأعربت الوفود عن مساندهتا للجهود الرامية لتحسني قامئة اخلرباء �ستشاریني، ورّحبت ٕ�دما�ا يف املس�تقبل يف  .41
، التقر�ر. وقّدم �دد من الوفود اقرتا�ات ف� یتعلق بت�دیث قامئة اخلرباء �ستشاریني. (ؤسس�یةالتخطیط للموارد املنظام 

 )232ٕاىل  224الفقرات من 

، بعد نقل القامئة ٕاىل نظام وقّررتٔأ�اطت اللجنة �لام �ملعلومات الواردة يف الوثیقة. : ملخص الرئيسيف  الوارد القرار .42
 جنة.عرضا يف هذا اخلصوص �الل ا�ورة القادمة للّ ٔأن تقّدم أ�مانة التخطیط للموارد املؤسس�یة، 

قّدمت أ�مانة عرضًا عن قامئة اخلرباء �ستشاریني بعد نقلها ٕاىل نظام التخطیط ويف ا�ورة الثالثة والعرش�ن للّجنة،  .43
للموارد املؤسس�یة، وفّرست فيه طریقة حتدیث قا�دة البیا�ت. وقّدمت أ�مانة النس�ة التجریبية �للغة إالنلكزيیة ؤأ�لنت ٔأهنا 

 س�تكون متا�ة ّمعا قریب �للغتني الفر�س�یة وإالس�بانیة.

 285، الفقرات من التقر�روفود ٕاىل �دوى العرض ورّحبت ٕ���ة الوا�ة يف املس�تقبل بلغات ٔأخرى. (ؤأشارت ال .44
 )230ٕاىل 

 : ٔأ�اطت اللجنة �لام �لعرض.ملخص الرئيسيف  الوارد القرار .45

 :املتابعة

 تواصل أ�مانة حتدیث قامئة اخلرباء �ستشاریني �نتظام. .46

 :6الفقرة 

الطلب من أ�مانة ٔأن تبحث وتقدم تقر�را عن التحسينات املمكنة �شأٔن القسم ا�صص يف موقع الویبو لٕالخبار عن 
 للمسا�دة التقنیة.ٔأ�شطة الویبو 

 :التنفيذ و�عتبار من قبل جلنة التمنیة

التحسينات املمكن ٕاد�الها �ىل "بعنوان  /19/10CDIP�الل ا�ورة التاسعة عرشة للّجنة، قّدمت أ�مانة الوثیقة  .47
 إاللكرتوينموقع الویبو  ، اليت مشلت وصفًا مقتضبًا لبنية"إاللكرتونیة اخلاصة �ملسا�دة التقنیة اليت تقد�ا الویبوالصف�ة 

. و�لصت الوثیقة ٕاىل ٔأن املعلومات املذ�ورة قد �رشت �ىل موقع الویبو ملتعلقة بأٔ�شطة املسا�دة التقنیةواملعلومات ا
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 حتت العنوان، "التعاون" يف صف�ة" و�كو�ن الكفاءات"املسا�دة التقنیة  شأٔن�  واقرتحت ٕا�شاء قسم �دید إاللكرتوين،
ملسا�دة التقنیة و�كو�ن ا يف جمالأٔ�شطة الویبو باملعلومات ذات الص�  اكفة الفرعي "التمنیة". وسريكز هذا القسم اجلدید �ىل

 ٔأسهل ؤأرسع. والنفاذ ٕا�هيا �ىل حن، مما یتيح للمس�ت�دمني الكفاءات، مجمعة يف مثاين فئات

ملسا�دة التقنیة و�كو�ن موقع الویبو إاللكرتوين املتعلقة �معلومات  برتكزئأ�اطت الوفود �لامً �قرتاح أ�مانة و  .48
قدمت بعض الوفود اقرتا�ات ٕاضافية لتحسني و �شطة يف مثاين فئات. جتمیع ا�ٔ �دیدة و  ٕالكرتونیةالكفاءات يف صف�ة 

معلومات االتصال  وتضمني؛ املرونة يف نظام امللكية الفكریةللمعلومات املتعلقة مبواطن  : ٕا�شاء رابطإاللكرتونیةصف�ة ال
؛ التمنیة ٔأجندةالتطورات يف تنفيذ و ؛ املثىلاملامرسات و  املس�ت�لصةقا�دة بیا�ت ل�روس و ؛ الویبو عب يفالشُ ختلف مب 

مانة. �لهيا ا�ٔ  رّدت ٔأ�رت بعض الوفود ٔأس�ئ�و . ويناملوقع إاللكرت  يف "عن امللكية الفكریة�ىل قسم " املد�� والتعدیالت
 )364ٕاىل  350 من ، الفقراتالتقر�ر(

والُتمس من أ�مانة تنفيذ  ٔأ�اطت اللجنة �لام �ملعلومات الواردة يف الوثیقة.: ملخص الرئيسيف  الوارد القرار .49
 لجنة.التحسينات املقرت�ة، مع مرا�اة املالحظات املقدمة من ا�ول أ�عضاء، وتقدمي تقر�ر عن ذ� ٕاىل ال 

ملسا�دة التقنیة. � اخلاصةاجلدیدة  إاللكرتونیةصف�ة ال، قدمت أ�مانة عرضًا �ىل  ا�ورة احلادیة والعرش�ن للجنةيفو .50
وتتضمن ". امللكية الفكریةملس�ت�ديم  التقنیةسا�دة امل "" وللحكوماتتقنیة ال سا�دة امل " قسمني هام مت تقس�مي الصف�ة ٕاىلو

�لول و ، لملكية الفكریة، واملشورة الس�یاس�یة والترشیعیةل اتیجیات الوطنیة سرت � عنعلومات ممج� ٔأمور من بيهنا  الصف�ة
 جبهات تنس�یقاالتصال ٕاماكنیة  تتيح الصف�ة كام. البرشیة و�كو�ن الكفاءاتأ�عامل الت�اریة ملاكتب امللكية الفكریة، 

 )370ٕاىل  368 من ، الفقراتر�التقر (التقنیة. املسا�دة 

 : ٔأ�اطت اللجنة �لام �لعرض.ملخص الرئيسيف  الوارد القرار .51

 :املتابعة

 واصل أ�مانة حتدیث املعلومات الواردة يف الصف�ة إاللكرتونیة املكرسة للمسا�دة التقنیة و�كو�ن الكفاءات.ت .52

ن اللجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة إ  .53
مدعوة ٕاىل النظر يف املعلومات الواردة يف 

 الوثیقة. هذه

 [یيل ذ� املرفق]
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 تنفيذ �قرتاح إالس�باين
 إالجراء التنفيذ �عتبار من قبل جلنة التمنیة ملخص الرئيس

 1الفقرة 
ملخص رئيس ا�ورة احلادیة والعرش�ن من  1.8الفقرة 
 التمنیةللجنة 

من تقر�ر ا�ورة  112ٕاىل  98الفقرات من 
احلادیة والعرش�ن للجنة التمنیة، 

CDIP/21/15 

مجمو�ة ممارسات ومهنجیات ؤأدوات الویبو القامئة لتقدمي املسا�دة 
 /21/4CDIPالتقنیة 

جتمیع املامرسات وأ�دوات واملهنجیات 
 القامئة لتقدمي املسا�دة التقنیة

ا�ورة التاسعة عرشة  ملخص رئيسمن  5الفقرة 
 للجنة التمنیة

 
ملخص رئيس ا�ورة العرش�ن للجنة من  1.7الفقرة 
 التمنیة

من تقر�ر ا�ورة  61ٕاىل  37الفقرات من 
 CDIP/19/12التاسعة عرشة للجنة التمنیة، 

 
من تقر�ر ا�ورة  244ٕاىل  233الفقرات من 

 CDIP/20/13العرش�ن للجنة التمنیة، 

ادل التقنیة و�كو�ن الكفاءات: تبائدة املس�تد�رة �شأٔن املسا�دة امل
 2017مایو  12يف املعقودة  الت�ارب وأ�دوات واملهنجیات،

 
تقر�ر عن املائدة املس�تد�رة �شأٔن املسا�دة التقنیة و�كو�ن 

 CDIP/20/3هنجیات، الكفاءات: تبادل الت�ارب وأ�دوات وامل 

تنظمي ندوة لیوم وا�د لتبادل الت�ارب 
وأ�دوات واملهنجیات ف� خيص 

 املسا�دة التقنیة و�كو�ن الكفاءات

رئيس ا�ورة احلادیة والعرش�ن من ملخص  3.8الفقرة 
 للجنة التمنیة

 
 

ملخص رئيس ا�ورة الثانیة والعرش�ن من  4.7الفقرة 
 التمنیةللجنة 

 
ملخص رئيس ا�ورة الثانیة والعرش�ن من  1.7الفقرة 

 للجنة التمنیة
 

ورة الثالثة والعرش�ن ملخص رئيس ا�من  1.8الفقرة 
 للجنة التمنیة

من تقر�ر ا�ورة  128ٕاىل  113الفقرات من 
احلادیة والعرش�ن للجنة التمنیة، 

CDIP/21/15 
 

من تقر�ر ا�ورة  492ٕاىل  474الفقرات من 
 CDIP/22/18جنة التمنیة، الثانیة والعرش�ن لل 

 
من تقر�ر ا�ورة  125ٕاىل  89الفقرات من 

 P/22/18CDIالثانیة والعرش�ن للجنة التمنیة، 
 

من مرشوع تقر�ر  249ٕاىل  233الفقرات من 
ا�ورة الثالثة والعرش�ن للجنة التمنیة، 

CDIP/23/17 Prov 

عرض عن �دوى ٕا�شاء منتدى ٕالكرتوين لتبادل أ�فاكر 
تقدمي املسا�دة التقنیة �الل ا�ورة  واملامرسات والت�ارب يف جمال
 احلادیة والعرش�ن للجنة التمنیة.

 
�شأٔن املسا�دة التقنیة �الل ا�ورة الثانیة  احلوار التفا�يل

 والعرش�ن للجنة التمنیة
 

لكرتوين �شأٔن املسا�دة التقنیة، �دوى ٕا�شاء منتدى إ 
CDIP/22/3 

 
 /23/9CDIPمنوذج منتدى ٕالكرتوين �شأٔن املسا�دة التقنیة، 

لتبادل  �شلك دوريشاء منتدى ٕا� 
أ�فاكر واملامرسات والت�ارب، ال س�� 

 �ىل ش�بكة إالنرتنت
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 تنفيذ �قرتاح إالس�باين
 إالجراء التنفيذ �عتبار من قبل جلنة التمنیة ملخص الرئيس

 2الفقرة 
ملخص رئيس ا�ورة الثانیة والعرش�ن من  3.7الفقرة 

 للجنة التمنیة
من تقر�ر ا�ورة  159ٕاىل  151الفقرات من 

 /22/18CDIPالثانیة والعرش�ن للجنة التمنیة، 
التنس�یق ا�ا�يل والعمل مع أ�مم املت�دة والتعاون ماكتب امللكية 

 CDIP/22/11الفكریة الوطنیة وإالقلميیة، 
حتسني التنس�یق ا�ا�يل يف املنظمة، 

والتعاون مع واكالت أ�مم املت�دة 
و�راجمها وسا�ر املنظامت ا�ولیة 

املعنیة، وكذ� التعاون مع املاكتب 
 الوطنیة وإالقلميیة للملكية الفكریة

 3الفقرة 
ملخص رئيس ا�ورة الثانیة والعرش�ن من  2.7الفقرة 

 للجنة التمنیة
من تقر�ر ا�ورة  167ٕاىل  160الفقرات من 

 /22/18CDIPالثانیة والعرش�ن للجنة التمنیة، 
تقيمي ٔأدوات الویبو ومهنجیاهتا احلالیة لقياس وقع ٔأ�شطة املسا�دة 

 /22/10CDIPالتقنیة وكفاءهتا وفعالیهتا، 
وقع ٔأ�شطة املسا�دة التقنیة وتقيميها 

 وفعالیهتا
ملخص رئيس ا�ورة التاسعة عرشة من  2.7الفقرة 

 للجنة التمنیة
 

من تقر�ر ا�ورة  368ٕاىل  365الفقرات من 
 CDIP/19/12التاسعة عرشة للجنة التمنیة، 

 

عرض عن ٕاجراءات اس�تعراض النظراء ل�راسات اليت طلبت 
ا�ورة  �الل الویبو ٕاجراءها و�ُس�ت�دم يف املسا�دة التقنیة

 التاسعة عرشة للجنة التمنیة

 ٕاجراءات اس�تعراض النظراء
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 تنفيذ �قرتاح إالس�باين
 إالجراء التنفيذ �عتبار من قبل جلنة التمنیة ملخص الرئيس

 4الفقرة 
رئيس ا�ورة احلادیة والعرش�ن من ملخص  2.8الفقرة 

 للجنة التمنیة
من تقر�ر ا�ورة  97ٕاىل  87الفقرات من 

احلادیة والعرش�ن للجنة التمنیة، 
CDIP/21/15 

ممارسات الویبو �شأٔن اختیار اخلرباء �ستشاریني ٔ�غراض 
 /21/9CDIPاملسا�دة التقنیة، 

وثیقة حتتوي �ىل ممارسات الویبو 
احلالیة ف� یتعلق �ختیار 

�ستشاریني ٔ�غراض املسا�دة 
 التقنیة

 5الفقرة 
ا�ورة العرش�ن للجنة ملخص رئيس من  2.7الفقرة 
 التمنیة

 
ملخص رئيس ا�ورة الثالثة والعرش�ن من  2.8الفقرة 

 للجنة التمنیة

من تقر�ر ا�ورة  232ٕاىل  224الفقرات من 
 CDIP/20/13العرش�ن للجنة التمنیة، 

 
من مرشوع تقر�ر  290ٕاىل  285الفقرات من 

ا�ورة الثالثة والعرش�ن للجنة التمنیة، 
ProvCDIP/23/17  

تقر�ر عن قا�دة بیا�ت الویبو املش�مت� �ىل قامئة اخلرباء 
 /20/6CDIP�ستشاریني، 

 
عرض أ�مانة عن قامئة اخلرباء �ستشاریني �الل ا�ورة الثالثة 

 والعرش�ن للجنة التمنیة

لك دوري، وٕان ٔأمكن حتدیث �ش
جتدید، القامئة إاللكرتونیة لل�رباء 
و�ستشاریني ٔ�غراض املسا�دة 

 التقنیة.

 6الفقرة 
ملخص رئيس ا�ورة التاسعة عرشة من  1.7الفقرة 

 للجنة التمنیة
 

رئيس ا�ورة احلادیة والعرش�ن من ملخص  4.8الفقرة 
 للجنة التمنیة

من تقر�ر ا�ورة  364ٕاىل  350الفقرات من 
 CDIP/19/12التاسعة عرشة للجنة التمنیة، 

 
من تقر�ر ا�ورة  370ٕاىل  368الفقرات من 

احلادیة والعرش�ن للجنة التمنیة، 
CDIP/21/15 

التحسينات املمكن ٕاد�الها �ىل الصف�ة إاللكرتونیة اخلاصة 
 /19/10CDIP�ملسا�دة التقنیة اليت تقد�ا الویبو، 

 
عرض أ�مانة عن الصف�ة إاللكرتونیة اجلدیدة اخلاصة �ملسا�دة 

 ا�ورة احلادیة والعرش�ن للجنة التمنیةالتقنیة �الل 

حبث وتقدمي تقر�ر عن التحسينات 
املمكنة �شأٔن القسم ا�صص يف موقع 

الویبو لٕالخبار عن ٔأ�شطة الویبو 
 للمسا�دة التقنیة

 

 ]والوثیقة املرفق هنایة[
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