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 املقرتحةعلى املشروعات  امليزانية املطبق إجراء إعداداستعراض 
تنفيذ توصيات لاللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية  من

 جدول أعمال التنمية 

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

عىل مسار لإدراج املرشوعات املقرتحة من اللجنة املعنية  1020وافقت مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو يف سبمترب  .2
 النحو املسارات العادية لإعداد برانمج املنظمة ومزيانيهتا عىل مضنتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ل ابلتمنية وامللكية الفكرية 
ىل  23املوحض يف الفقرات من  أأيضا عىل أأن خيضع هذا املسار  واتفقت امجلعيات ..WO/PBC/15/6 Revمن الوثيقة  28اإ

ىل املراجعة   .1023دورة جلنة الربانمج واملزيانية املنعقدة يف عام  خاللاملعمتد اإ

لإدراج التخطيط ملرشوعات  ، وحال1022لعام متد من مقاربة من عدة مراحل تضم حال مؤقتا املع  ويتأألف املسار .1
 .1021/1023ابلاكمل يف برانمج املنظمة ومزيانيهتا للثنائية وأأنشطة جدول أأعامل التمنية 

طار تنفيذ احلل املتاكمل، اتفق أأيضا عىل أأن تساعد الأمانة ادلول الأع .3 ضاء عىل ضامن أأن وجيدر التذكري بأأنه يف اإ
" الربانمج 2حتتوي مجيع الاقرتاحات املقدمة مبرشوعات وأأنشطة جلدول أأعامل التمنية يف وصفها عىل بيان حمدد يوحض "

طاره؛ " اذلي من املقرتح تنفيذ املرشوعات والأنشطةكر الأ الواحد أأو  يراد املرتقبة اليت  الواحدة أأو الأكر" والنتيجة 1يف اإ
سهاهما يف ذكليف حتقيقها وكيفية أأن تسامه لأنشطة املرشوعات وا من طار لك برانمج؛  واملوارد الرضورية احملددة "3؛ "اإ يف اإ

د لميكنثنائية ) املوارد املطلوبة للكوتوزيع  "4"  (.عند الرضورة، املتعاقبةالربامج واملزيانيات  واثئق اهجا يفر اإ

 أأن: املقرتحة زيانيةونتيجة ملا جاء أأعاله، مفن شأأن وثيقة الربانمج وامل .4

ىل املرشوعات اليت  "2" شارات حمددة يف وصف لك برانمج اإ اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية  اعمتدهتاحتتوي عىل اإ
 يف حتقيق النتاجئ املرتقبة؛ سامه تكل املرشوعات املتوقعواإ الفكرية 
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رشوعات جدول أأعامل التمنية سحس  لك مل  اكفة الأموال اخملصصةعن يعرض حملة عامة  ملخصاتشمل جدول  "1"
 برانمج.

 لمراجعة تنفيذ احلل املتاكم

لأول  1021/1023وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  تحلل املتاكمل اذلي وافقت عليه ادلول الأعضاء تضمنمعال اب .5
عات جدول أأعامل التمنية، مرة الأموال اخملصصة من املزيانية سحس  لك برانمج وسحس  لك نتيجة مرتقبة، لتنفيذ مرشو

 وذكل عىل النحو التايل:

 يه: 1021/1023مخسة مرشوعات وافقت اللجنة عىل تنفيذها يف الثنائية  "2"

 ؛امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوامرشوع  -

 والاقتصادية؛مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية و  -

 ؛بشأأن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء احللولمرشوع و  -

 ؛املرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية الفكريةو  -

 .مرشوع امللكية الفكرية وجهرة الأدمغةو  -

 :1022يف عام  نيتاللجنة املنعقد دوريتمرشوعان نوقشا ولكن مل يعمتدا خالل  "1"

 مرشوع بشأأن الرباءات واملكل العام؛ -

التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية وبدلان أأقل ومرشوع بشأأن  -
 .منوا

جراء تقيمي مس تقل للمرحةل الأوىل وموافقة  "3" اللجنة املراحل الثانية املقرتحة للمرشوعات الثالثة التالية، رهنا ابإ
 املرحةل الثانية: تنفيذعىل 

 ؛ رشوع رائد لإنشاء أأاكدمييات وطنية "انش ئة" يف جمال امللكية الفكريةم  -

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءاتمرشوع و  -  ؛اس تنباط أأدوات للنفاذ اإ

ىل قواعد البياانت املتخصصة ودمعهو  -  امرشوع النفاذ اإ

 عىل النحو التايل: 1021/1023املتوقع مضن الربانمج واملزيانية للثنائية جتسد تنفيذ املرشوعات املذكورة أأعاله قد و  .6

 داخلوجيري رفع التقارير عهنا  1021/1023جيري تنفيذ املرشوعات امخلسة اليت وافقت علهيا اللجنة للثنائية  "2"
 اللجنة من خالل تقارير مرحلية منتظمة.

ل . واس هتُ 1022لكن مل توافق علهيام يف عام انقش هتام و ن عىل املرشوعني الذلي 1021وافقت اللجنة يف عام  "1"
ىل الأموال اخملصصة يف وثيقة الربانمج واملزيانية املعمتدة للثنائية تنفيذهام  عق  املوافقة علهيام مبارشة استنادا اإ

1021/1023. 
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جراء  "3" التقيمي املس تقل للمرحةل وافقت اللجنة عىل تنفيذ املرحةل الثانية املقرتحة للمرشوعات الثالثة عق  اإ
ىل الأموال اخملصصة يف الأوىل. واس هتُ  ل تنفيذ املرحةل الثانية للمرشوعات عق  املوافقة علهيا مبارشة استنادا اإ

 .1021/1023وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 

، اقرتحت بوركينا 1021/1023وفضال عن املرشوعات املذكورة أأعاله املتوقعة يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  .7
. وعق  1021( يف عام وبعض البدلان الأفريقية تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاصوو مرشوعا )صفا

من الوفورات احملققة من تنفيذ مرشوعات  1021/1023ددت املوارد الالزمة لتنفيذه يف الثنائية ، حُ عليهموافقة اللجنة 
 جدول أأعامل التمنية. 

ىل 1021/1023الثنائية  خالللقد أأدى تنفيذ احلل املتاكمل و  .8 ، عىل النحو املتوىخ يف وقت املوافقة عىل املسار، اإ
طار الإدارة القامئة عىل  متايش التخطيط ووضع املزيانية ملرشوعات وأأنشطة جدول أأعامل التمنية، وسائر أأنشطة املنظمة، مع اإ

ىل تاليف طول الفرتة توافر الأموال عىل الفور  نَ النتاجئ، ومَضَ  من أأجل تنفيذ مرشوعات جدول أأعامل التمنية، وابلتايل أأدى اإ
 الزمنية بني املوافقة عىل املرشوعات والبدء يف تنفيذها.

ىل  .9 ن جلنة الربانمج واملزيانية مدعوة اإ اإ
توصية مجعية ادلول الأعضاء يف الويبو ابلإحاطة 

 هذه الوثيقة. مبضمونعلام 

 ]هناية الوثيقة[


