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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 16 :مارس 2018

اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية
الدورة الحادية والعشرون

جنيف ،من  14اإىل  18مايو 2018
مجموعة مساهمات الدول األعضاء بشأن اإلجراءات واستراتيجيات
التنفيذ الخاصة بالتوصيات المعتمدة المنبثقة عن االستعراض
المستقل

من اإعداد ا ألمانة
 .1انقشت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (جلنة التمنية) ،خالل دورهتا العرشين ،تنفيذ التوصيات املنبثقة عن
وقررت اإثر تكل املناقشة "منح ادلول ا ألعضاء املهمتة اإماكنية تقدمي
الاس تعراض املس تقل الوارد يف الوثيقة ّ ،CDIP/18/7
مساهامت كتابية حول الإجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة .وينبغي أأن تصل مساهامت ادلول
ا ألعضاء اإىل ا ألمانة قبل هناية فرباير  .2018وس تج ّمع ا ألمانة تكل املساهامت وتقدهما اإىل ادلورة احلادية والعرشين للجنة".
 .2وبناء عليه ،حتتوي مرفقات هذه الوثيقة عىل ثالث مساهامت من "1" :وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء؛ " "2ووفد
املكس يك؛ " "3ووفد بريو ،اس تلمهتا ا ألمانة بشأأن املوضوع املذكور أأعاله.

 .3اإن اللجنة مطالبة ابلنظر يف املعلومات
الواردة يف مرفقات هذه الوثيقة.
[تيل ذكل املرفقات]
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املرفق ا ألول

مسامهة مس تلمة من اجملموعة ابء
مسامهة اجملموعة ابء بشأأن اسرتاتيجيات تنفيذ التوصيات املعمتدة املنبثقة عن الاس تعراض املس تقل
 .1بيان عام :تشري اجملموعة ابء اإىل أأن توصيات حمدّدة ،أأو أأجزاء مهنا ،س تخضع ،حبمك طبيعهتا ،لإجراءات
مبجرد قرار اعامتد ،يف حني تتعلق توصيات أأخرى ،أأكرث من
واسرتاتيجيات تنفيذ خمتلفة .فهناك بعض التوصيات اليت تُنفذ ّ
غريها ،ابلإجراءات .واجلهات املس هتدفة ابلتوصيات ختتلف أأيضا :فبعض التوصيات ،أأو أأجزاء مهنا ،موهجة اإىل أأمانة الويبو،
و أأخرى موهجة اإىل جلنة التمنية ،و أأخرى موهجة اإىل أحاد ادلول ا ألعضاء.
 .2وخبصوص التوصيات املوهجة اإىل جلنة التمنية ،تقدم اجملموعة ابء ،حسب الاقتضاء ،الاقرتاحات احملدّدة التالية يك
تنظر فهيا جلنة التمنية:
 .3خبصوص التوصية  ،1تقرتح اجملموعة ابء جلسات تشاركية حول "امللكية الفكرية والابتاكر :الاسرتاتيجيات
الابتاكرية الوطنية ودور حامية امللكية الفكرية يف تعزيز الابتاكر" ،فضال عن مسائل انش ئة أأخرى تتعلق حبقوق امللكية
الفكرية .وينبغي تنظمي تكل اجللسات التشاركية يف اإطار بند جدول ا ألعامل اجلديد بشأأن "امللكية الفكرية والتمنية" ،وعقدها
خالل اجامتعات اللجنة .وترى اجملموعة ابء أأن تكل السلسةل من النقاشات س تكون مفيدة اإذا ما عُقدت مبشاركة خرباء من
العوامص من ذوي املعارف واخلربات املرتبطة مبارشة بتكل املسائل .وسيسهّل هذا التدبري التنفيذي تبادل الاسرتاتيجيات
و أأفضل املامرسات بني ادلول ا ألعضاء خبصوص جتارهبا يف تناول الشواغل اخلاصة ابمللكية الفكرية والتمنية.
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 .5وخبصوص التوصية  ،3تقرتح اجملموعة ابء أأن تواصل ا ألمانة هجودها يف ضامن تنس يق تنفيذ توصيات أأجندة التمنية
القمي اذلي تضطلع به شعبة تنس يق أأجندة التمنية يف
ورصده وإاعداد تقارير عنه وتقيميه بطريقة فعاةل .و ّتقر اجملموعة ابء ابلعمل ّ
تنفيذ قرارات أأجندة التمنية وتنس يق اإعداد التقارير املوهجة اإىل اللجنة .وكام أأشارت اإليه ا ألمانة يف مرفق
الوثيقة  ،CDIP/19/3جيري تنفيذ التوصية .3
 .6وخبصوص التوصية  ،4تويص اجملموعة ابء مبواصةل العمل اجلاري فعال عىل صعيد جلنة التمنية ،واذلي تقدم ا ألمانة
فيه تقريرا س نواي عن أأنشطهتا بشأأن أأهداف التمنية املس تدامة .وس ميكّن هذا التدبري اللجنة من امليض قدما فامي خيص
هذا املوضوع املهم.
 .7وخبصوص التوصية  ،6تقرتح اجملموعة ابء أأنه ينبغي لدلول ا ألعضاء أأن تقدم ،ابنتظام وعىل أأساس طوعي ،تقارير عام
قامت به من معل عىل الصعيد الوطين بغرض تنفيذ توصيات أأجندة التمنية يف اإطار البند اجلديد من جدول ا ألعامل وهو
وجتسد تكل
"امللكية الفكرية والتمنية" .وينبغي أأن تستند تكل التقارير اإىل مشاركة مزتايدة للخرباء العاملني يف العوامص ّ
املشاركة ،وذكل لالس تفادة من جتارهبم وخرباهتم العملية يف اجملال.
 .8وخبصوص التوصية  ،7تؤيد اجملموعة ابء الاقرتاح ادلاعي اإىل تشجيع ادلول ا ألعضاء ،يف ضوء احتياجاهتا الوطنية،
أأن تصوغ اقرتاحات مرشوعات جديدة يك تنظر فهيا جلنة التمنية .وابلإضافة اإىل ذكل ،تقرتح اجملموعة ابء تعزيز املامرسة احلالية
املمتثةل يف تقامس املعلومات حول ادلروس املس تفادة و أأفضل املامرسات من مرشوعات أأجندة التمنية املُنفذة بنجاح .غري أأن
اجملموعة ابء تعي بأأن نسق قاعدة البياانت املقرتح أأيضا يف التوصية  7أأثبت يف املايض أأنه ينطوي عىل بعض مواطن الضعف
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انظر ملحق ملخص رئيس ادلورة التاسعة عرشة للجنة التمنية.

CDIP/21/11
Annex I
2

والتاكليف الباهظة .وعليه س تكون اجملموعة ممتنة ل ألمانة اإذا ما قدمت مزيدا من التفاصيل حول الكيفية اليت يتناول هبا
املكتب املعين املسائل احملدّدة خالل معليات التقيمي ويُكيّف هبا تدخالت الويبو القادمة ملعاجلة تكل املسائل يف س ياق
الاحتياجات احملدّدة يف البدل.
 .9وخبصوص التوصية  ،8تقرتح اجملموعة ابء تعزيز الهنج القامئ فعال إازاء تنس يق وإاقامة رشااكت مع واكلت ا ألمم املتحدة
ا ألخرى وغريها من الهيئات الوجهية من أأجل تدعمي فعالية مرشوعات أأجندة التمنية ومشوليهتا واس تدامهتا .وابلإضافة إاىل
ذكلّ ،
يتعني عىل ادلول ا ألعضاء اليت تقرتح املرشوع التأأكّد من أأن اقرتاهحا يشري أأيضا اإىل واكلت ا ألمم املتحدة والهيئات
ا ألخرى اليت متث ّل ،من منظورها ،هجات وجهية لتنفيذ املرشوع.
 .10وخبصوص التوصية  ،9تقرتح اجملموعة ابء تعزيز هنج الويبو املمتث ّل يف اس تقدام خرباء عىل دراية ومعرفة كبريتني
ابلظروف الاجامتعية والاقتصادية للبدلان املتلقية .وبناء عليه ،ينبغي ملديري املرشوعات احلرص ،حسب الاقتضاء وعند
الإماكن ،عىل امجلع بني اخلرباء احملليني وادلوليني يف املرشوعات القادمة .وكام أأشارت اإليه ا ألمانة يف مرفق
الوثيقة  ،CDIP/19/3من املمكن تنفيذ هذه التوصية .وتبدي اجملموعة ابء جمدّدا دمعها ملبد أأ التوييف عىل أأساس اجلدارة
اذلي تنهتجه الويبو.
 .11وفامي خيص اجلزء ا ألول من التوصية  ،10تقرتح اجملموعة ابء أأن تُدرج ا ألمانة معلومات مالية اإضافية يف التقارير
املرحلية اليت تُقدم لحقا اإىل جلنة التمنية .وتبدي اجملموعة ابء ثقهتا يف تقيمي ا ألمانة اذلي ميكن تضمينه معلومات مالية من أأجل
تعزيز شفافية املوارد املتعلقة مبرشوعات أأجندة التمنية .وفامي يتعلق ابجلزء الثاين من التوصية ،تو ّد اجملموعة ابء أأن تؤكّد عىل أأن
تقيمي عبء العمل الاكيف اذلي سيتكفل به مدير املرشوع يتطلب أأن يتعامل معه مويفون أأكفاء داخل أأمانة الويبو عىل
أأساس لك حاةل عىل حدة .وجيب بذل ما يلزم من هجود لتاليف اإس ناد قضااي متعددة ملدير املرشوع نفسه (كام اقرتحه
القامئون عىل الاس تعراض) ملام اكن ذكل ممكنا من الناحية العملية.
 .12وخبصوص التوصية  ،12تقرتح اجملموعة ابء تعزيز الهنُ ج املُتبعة فعال من قبل ا ألمانة ألغراض نرش املعلومات عن
أأجندة التمنية ،مثل اس تخدام وسائل التواصل الاجامتعي وموقع الويبو الإلكرتوين ،ونقل التظاهرات املتعلقة بأأجندة التمنية
عرب البث الش بيك ،والإبقاء عىل جوانب امللكية الفكرية املرتبطة ابلتمنية يف حمتوايت التدريب اليت توفرها أأاكدميية الويبو،
ودمع املنشورات املتصةل بأأجندة التمنية.
 .13وفامي خيص الإبالغ واس تعراض التقدم احملرز (البندان " "3و" "4الواردان يف الفقرة  1.8من ملخص رئيس ادلورة
التاسعة عرشة) ،تشري اجملموعة ابء اإىل أأن جلنة التمنية تنظر لك عام يف "تقرير املدير العام عن تنفيذ أأجندة التمنية" .وميث ّل
ذكل التقرير ،يف ر أأينا ،وس يةل مفيدة ميكن اس تخداهما كذكل ألغراض الإبالغ واس تعراض التقدم احملرز فامي يتعلق
ابلس تعراض املس تقل .وعليه ،نقرتح أأن يُدرج الإبالغ واس تعراض التقدم احملرز املذكوران يف تقرير املدير العام الس نوي عن
تنفيذ أأجندة التمنية .وس يتيح ذكل لدلول ا ألعضاء اإماكنية الاطالع ،يف تقرير واحد ،عىل اس تعراض ملي وشامل لتنفيذ
أأجندة التمنية.
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

مسامهة مس تلمة من وفد املكس يك
(اس تُمل النص ا ألصيل ابللغة الإس بانية)

تعليقات احلكومة املكس يكية بشأأن الإجراءات واسرتاتيجيات تنفيذ التوصيات املعمتدة (الفقرة  8.5من ملخص
الرئيس ،ادلورة العرشون للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (جلنة التمنية))
تقدم حكومة املكس يك طيه اإىل أأمانة املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) التعليقات اليت أأعدهتا حكومة املكس يك
اس تجابة ملا ورد يف الفقرة  8.5من ملخص رئيس ادلورة العرشين للجنة التمنية بشأأن الرتتيبات العملية والاسرتاتيجيات
اخلاصة بتنفيذ التوصيات املعمتدة (التقرير بشأأن توصيات الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية).
تعليقات حكومة املكس يك
من الرضوري ،فامي خيص التوصية  ،1حتديد الرتتيبات
العملية وموضوع النقاش الرفيع املس توى .وس يلزم أأيضا
حتديد أأنسب وقت للقيام بذكل.

التوصيات
التوصية  :1جيب تعزيز التقدم اجليد احملرز يف جلنة التمنية
عن طريق اس تحداث نقاش عىل مس توى أأعىل للتصدي
اإىل الاحتياجات الناش ئة وملناقشة معل املنظمة بشأأن
القضااي اجلديدة الناش ئة فامي خيص حقوق امللكية الفكرية.
وينبغي للجنة أأيضً ا أأن تيرس تبادل الاسرتاتيجيات و أأفضل ومن ا ألوقات املمكنة لضامن مشاركة عالية ادلورة الس نوية
املامرسات بني ادلول ا ألعضاء بشأأن جتارهبا فامي خيص امللكية للجمعية العامة للويبو .وسيش ّجع ذكل مشاركة السلطات
الرفيعة املس توى ولن يتطلّب ،مبدئيا ،توفري موارد اإضافية.
الفكرية وقضااي التمنية.
وابلنظر اإىل الصةل الطبيعية القامئة بني معل جلنة التمنية
ومسأأةل التمنية ،ميكن أأن يركّز النقاش عىل حتديد التدابري
واملامرسات اليت تكفل املس توى ا ألمثل فامي خيص ا ألثر
الإجيايب للملكية الفكرية عىل حتقيق التمنية أأو ،بشلك
أأخص ،عىل حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة.
وميكن أأن تركّز موضوعات النقاش عىل ثالثة جمالت:
( )1تعزيز نظام امللكية الفكرية وحاميته؛ ( )2وتكوين
الكفاءات لس تخدام امللكية الفكرية عىل النحو ا ألمثل؛
( )3والتعاون عىل تدعمي الابتاكر من خالل البحث
والتطوير.
وميكن أأن تبد أأ جلنة التمنية ابعتبار تكل املوضوعات مندرجة
مضن "امللكية الفكرية والتمنية".
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عىل الرمغ من اندراج هذه التوصية يف نطاق نشاط أأمانة
التوصية  :3ينبغي للويبو أأن تس متر يف ضامن التنس يق
والرصد وإاعداد التقارير والتقيمي والتعممي بشلك فعال فامي الويبو ،فاإن املكس يك تبدي جمددا تفضيلها لهنج يش متل
خيص تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .وينبغي تعزيز دور شعبة عىل مزيد من التنس يق يف تنفيذ املرشوعات لتحقيق
أأهداف حمدّدة؛ وتنفيذ رصد النتاجئ واملساءةل علهيا وتقيميها؛
تنس يق أأجندة التمنية فامي يتعلق بتنس يق تنفيذ أأجندة
والتأأثري املضاعف للمرشوعات .ومن شأأن تعيني ممثل املدير
التمنية.
العام املعين بأأهداف ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة أأن
يساعد عىل حتسني أأداء الويبو يف تنفيذ توصيات أأجندة
يعزز أأثره الإجيايب عىل الإجراءات ادلامعة لتحقيق
التمنية و ّ
أأهداف التمنية املس تدامة ،عىل أأن ي ُسرتشد يف ذكل مببد أأ
التاكمل.
التوصية  :4ينبغي للجنة التمنية أأن تراعي يف تنفيذ توصيات تشري التوصية  4رصاحة اإىل الصةل الضمنية اليت ينبغي أأن
أأجندة التمنية كيفية الاس تجابة عىل النحو ا ألفضل للظروف تكون قامئة بني أأجندة التمنية و أأهداف التمنية املس تدامة.
املتغرية ولتحدايت التمنية الناش ئة اليت تواجه نظام امللكية وينبغي للجنة التمنية أأن تراعي أراء املدير العام للويبو بشأأن
الفكرية .وينبغي أأن يصاحب ذكل اخنراط فعال مع واكلت ا ألثر املبارش وغري املبارش جلهود الويبو الرامية اإىل حتقيق
التمنية املس تدامة (املساواة بني اجلنسني ،والصحة،
ا ألمم املتحدة الإمنائية ا ألخرى لالس تفادة من خرباهتا يف
تيرس حتديد أأحصاب
تنفيذ توصيات أأجندة التمنية ويف امليض قد ًما يف تنفيذ
والابتاكر ،وغري ذكل) .وبذكل س ّ
املصلحة املناس بني والقنوات املثالية للتعاون مع سائر
أأهداف التمنية املس تدامة.
منظامت ا ألمم املتحدة اليت دلهيا معوما بعض ا ألنشطة
املكرسة دلمع التمنية والتعاون ،سواء بشلك
أأو احملافل ّ
مبارش أأو غري مبارش.
التوصية  :6ينبغي لدلول ا ألعضاء أأن تعزز التنس يق بني تتوجه التوصية  6مبارشة اإىل ادلول ا ألعضاء وتشري اإىل
البعثات القامئة يف جنيف وماكتهبا للملكية الفكرية وغريها رضورة حتسني التنس يق بني البعثات ادلامئة يف جنيف
من السلطات يف العامصة من أأجل اإجياد هنج موحد للتعامل وماكتب امللكية الفكرية والسلطات يف العوامص.
مع جلنة التمنية وزايدة مس توى الوعي بشأأن مزااي أأجندة
التمنية .وينبغي تعزيز مشاركة اخلرباء القامئني يف أأوطاهنم عىل وتفاعل البعثات ادلامئة مع ماكتب امللكية الفكرية ووزارات
مس توى أأعىل يف معل اللجنة .وينبغي للجنة التمنية أأن تنظر الشؤون اخلارجية واملالية و /أأو التجارة من ا ألمور البالغة
يف الإجراءات املتعلقة ابإعداد التقارير فامي خيص ما ُأجنز عىل ا ألمهية لتحديد املواقف .وجيب أأن تكون هناك سلطة
لتنس يق أراء خمتلف أأحصاب املصلحة الوطنيني املعنيني
الصعيد الوطين بشأأن تنفيذ توصيات أأجندة التمنية.
ابمللكية الفكرية بطريقة موضوعية ومناس بة التوقيت وذكل
لإبداء موقف موحد إازاء القضااي اجلاري النظر فهيا من قبل
جلنة التمنية .وس تجلب املشاركة الفعاةل خلرباء امللكية
الفكرية قمية مضافة للمناقشات ،وا ألمه من ذكل أأهنا
س تضفي طابعا معليا علهيا.
التوصية  :7ينبغي لدلول ا ألعضاء ،يف ضوء احتياجاهتا
الوطنية ،أأن تصوغ اقرتاحات جديدة لإقامة مشاريع ليك

ترى املكس يك أأن تنفيذ املرشوعات هو أأفضل سبيل اإىل
حتقيق نتاجئ ملموسة يف اس تخدام امللكية الفكرية ألغراض
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تنظر فهيا جلنة التمنية .وينبغي أأن تنظر يف اإنشاء ألية اإعداد التمنية .وس يكون من املفيد حتديد جمالت موضوعية جتمع
تقارير مستندة اإىل ادلروس املس تفادة و أأفضل املامرسات بني مصاحل ادلول ا ألعضاء ومعارف الويبو وجتربهتا .وميكن،
ابتباع هنج يسرتشد بأأجندة التمنية و أأهداف التمنية
من مرشوعات أأجندة التمنية و أأنشطهتا املنفذة بنجاح.
دوراي املس تدامة ،حتقيق تنفيذ املرشوعات اليت حترز التقدم.
وينبغي أأن تشمل ألية اإعداد التقارير هذه اس تعراضً ا ً
لس تدامة املرشوعات املنفذة أأو املعممة أأو ملهيام ،فض ًال ومن املهم أأن يكون دلى الويبو قاعدة بياانت لدلروس
عن تأأثري هذه املرشوعات عىل املس تفيدين .وينبغي للويبو املس تفادة و أأفضل املامرسات احملددة يف س ياق تنفيذ
املرشوعات ،ألن ذكل سيساعد عىل حتديد الإجنازات
أأن تنشئ قاعدة بياانت لدلروس املس تفادة و أأفضل
املامرسات احملددة يف س ياق تنفيذ مرشوعات أأجندة التمنية .والتحدايت اليت تواهجها ادلول ا ألعضاء يف تنفيذ تكل
املرشوعات .وينبغي اس تخدام ا ألدوات التكنولوجية املتاحة
لبلوغ املس توى ا ألمثل يف هذا اجملال.
التوصية  :8ينبغي أأن يكون العمل املقبل فامي خيص تنفيذ فامي خيص التوصية  ،8نوافق عىل لزوم السعي يف تنفيذ
املرشوعات اإىل ضامن فعاليهتا ومشوليهتا واس تدامهتا .ونرى
املرشوعات اجلديدة قامئا عىل نظام الوحدات وقابال
للتخصيص وينبغي مراعاة سعة الاستيعاب ومس توى اخلربة كذكل أأنه من املهم للغاية أأن يمتكّن املس تفيدون من تكرار
دلى املس تفيدين .وينبغي للويبو يف تنفيذها للمرشوعات نتاجئ املرشوعات ليس عىل الصعيد الوطين حفسب ،بل
عىل املس توى الوطين أأن تس تكشف عقد رشااكت وثيقة كذكل من خالل أأنشطة التعاون الثاليث.
مع واكلت ا ألمم املتحدة وغريها من الهيئات لتعزيز الفعالية
والشمولية والاس تدامة.
التوصية  :9ينبغي للويبو أأن تويل املزيد من الاهامتم هذه التوصية وجهية ألهنا تتعلق بنجاح املرشوعات
لس تقدام خرباء عىل دراية ومعرفة كبريتني ابلظروف أأو فشلها .فينبغي أأن تكون رصامة املهنجية ،والالزتام
الاجامتعية والاقتصادية للبدلان املتلقية .وينبغي للبدلان اب ألهداف واملُهل ،وهمنية اخلرباء ،رشوطا اإلزامية يف تصممي
املس تفيدة أأن تضمن وجود درجة عالية من التنس يق املرشوعات وتنفيذها .ومن ا ألمور الرضورية أأيضا وضع
ادلاخيل بني هيئاهتا املتنوعة من أأجل تيسري تنفيذ أليات للتقيمي واملساءةل .وينبغي ،ملام أأمكن ذكل ،تكرار
التدريب املقدم من اخلرباء عرب من اس تفادوا منه .وينبغي
املرشوعات واس تدامهتا عىل ا ألجل الطويل.
ل ألمانة ،دلى القيام بعملها ،أأن تراعي لزوم حتديث قاعدة
بياانت اخلرباء وحمتوايت التدريب ذات التأأثري املضاعف.
التوصية  :10ينبغي أأن تشمل التقارير املرحلية اليت تعدها تتيح هذه التوصية ل ألمانة فرصة تعزيز الشفافية واملساءةل.
ا ألمانة وتقدهما للجنة التمنية معلومات مفصةل عن الانتفاع وينبغي الاسرتشاد يف اإس ناد املرشوعات بعنارص تتعلق
ابملوارد املالية والبرشية فامي خيص مرشوعات أأجندة التمنية .ابلكفاءة ومدى حتقيق ا ألهداف احملدّدة .والتقارير العملية
اليت تُعرض بطريقة حممكة ويسهل فهمها س تكون مفيدة
وينبغي جتنب تلكيف نفس مدير املرشوع ابإدارة
لتقدير وتقيمي معل الويبو بشلك أأفضل.
مرشوعات متعددة يف أن واحد.
التوصية  :12ينبغي لدلول ا ألعضاء وا ألمانة أأن تنظر يف ينبغي للويبو زايدة أأنشطهتا يف اجملال ،ومن ّمث تطبيق هنج
اإجياد س بل لنرش املعلومات املتعلقة بأأجندة التمنية وتنفيذها معيل يربز منافع خيارات و أأدوات التعاون املشار اإلهيا يف
أأجندة التمنية والاثر الإجيابية للملكية الفكرية ابعتبارها حمفزا
عىل حنو أأفضل.
للتمنية.
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وميكن أأن يكون دلى الويبو قامئة ابملرشوعات ا ألساس ية
الرامية اإىل تلبية احتياجات ادلول ا ألعضاء عىل اختالف
مس توايهتا التمنوية لمتكيهنا من اإنشاء أأو تعزيز أأنظمهتا
اخلاصة ابمللكية الفكرية .وس ُيقترص يف تكل القامئة عىل
تسجيل نوعية ومدى اس تخدام ما يوجد دلى الويبو من
خربات تتيحها لدلول ا ألعضاء من أأجل تعزيز الاس تخدام
الاسرتاتيجي للملكية الفكرية يف البحث وتطوير ا ألعامل
واملبادرات الإبداعية ،عىل سبيل املثال.
ومع ا ألثر اذلي ختلفه التطورات التكنولوجية ،س يكون من
املس تحسن اإنشاء منصات جديدة ألغراض الرتوجي ألنشطة
الويبو وتعمميها يف سبيل تعزيز التعاون ومشاركة أأحصاب
املصلحة (املنظامت احلكومية ،واملنظامت احلكومية ادلولية،
واملنظامت غري احلكومية ،والقطاعان العام واخلاص،
واملؤسسات الأاكدميية) .وميكن أأيضا تعزيز الرتوجي ل ألنشطة
يف مراكز الرباءات ،واجلامعات ،ومراكز البحث العامة
واخلاصة ،والرشاكت الصغرى والصغرية واملتوسطة،
والش باب ،وا ألطفال ،من أأجل حتقيق نتاجئ ملموسة فامي
خيص تنفيذ أأجندة التمنية.
[ييل ذكل املرفق الثالث]
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املرفق الثالث

مسامهة مس تلمة من وفد بريو
(اس تُمل النص ا ألصيل ابللغة الإس بانية)

مديرية الإشارات ّ
املمزية
اخلطوات والاسرتاتيجيات العملية لتنفيذ توصيات الاس تعراض املس تقل (اقرتاحات أأو تعليقات أأو اإسهامات)
التوصية  :1جيب تعزيز التقدم اجليد احملرز يف جلنة الت منية عن طريق اس تحداث نقاش عىل مس توى أأعىل للتصدي اإىل
الاحتياجات الناش ئة وملناقشة معل املنظمة بش أأن القضااي اجلديدة الناش ئة فامي خيص حقوق امللكية الفكرية .وينبغي للجنة
أأيضً ا أأن تيرس تبادل الاسرتاتيجيات و أأفضل املامرسات بني ادلول ا ألعضاء بش أأن جتارهبا فامي خيص امللكية الفكرية
وقضااي الت منية.
الاس تجابة :تدمع بريو تبادل الاسرتاتيجيات و أأفضل املامرسات بني ادلول ا ألعضاء بشأأن جتارهبا يف التصدي للشواغل
املرتبطة ابمللكية الفكرية والتمنية .وابلتايل ،ينبغي وضع أأحاكم تنص عىل تقامس التجارب أأثناء اجامتعات جلنة التمنية .ولكن
ينبغي أأن يدخل ذكل مضن خطة معل تُنفذ يف اإطار زمين حمدّد.

التوصية  :2ينبغي لدلول ا ألعضاء أأن تتخذ تدابري لإجياد حلول للمسائل العالقة فامي خيص ولية اللجنة وتنفيذ ألية التنس يق.
الاس تجابة :تدمع بريو اعامتد تدابري لإجياد حلول للمسائل العالقة فامي خيص ولية اللجنة.

التوصية  :3ينبغي للويبو أأن تس متر يف ضامن التنس يق والرصد و إاعداد التقارير والتقيمي والتعممي بشلك فعال فامي خيص تنفيذ
توصيات أأجندة الت منية .وينبغي تعزيز دور شعبة تنس يق أأجندة الت منية فامي يتعلق بتنس يق تنفيذ أأجندة الت منية.
الاس تجابة :توافق بريو عىل أأنه من املهم أأن تس متر الويبو يف ضامن التنس يق والرصد وإاعداد التقارير والتقيمي بشلك فعال فامي
خيص تنفيذ توصيات أأجندة التمنية.

التوصية  :4ينبغي للجنة الت منية أأن تراعي يف تنفيذ توصيات أأجندة الت منية كيفية الاس تجابة عىل النحو ا ألفضل للظروف
املتغرية ولتحدايت الت منية الناش ئة اليت تواجه نظام امللكية الفكرية .وينبغي أأن يصاحب ذكل اخنراط فعال مع واكلت ا ألمم
املتحدة الإمنائية ا ألخرى لالس تفادة من خرباهتا يف تنفيذ توصيات أأجندة الت منية ويف امليض قد ًما يف تنفيذ أأهداف
الت منية املس تدامة.
الاس تجابة :توافق بريو عىل أأنه ينبغي للجنة مواصةل هجودها من أأجل الاس تجابة عىل النحو ا ألفضل للظروف الرسيعة
ّ
التغري ولتحدايت التمنية الناش ئة اليت تواجه نظام امللكية الفكرية ،وذكل ابلتعاون الوثيق مع واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى.

التوصية  :5ينبغي للويبو أأن تنظر يف ربط توصيات أأجندة الت منية ابلنتاجئ املرتقبة الواردة يف وثيقة الربانمج واملزيانية حيامث
أأمكن .ومن املمكن تعديل النتاجئ املرتقبة أأو اإدراج نتاجئ مرتقبة جديدة لضامن دمج توصيات أأجندة الت منية يف معل الويبو عىل
حنو أأكرث فعالية وبطريقة مس تدامة.
الاس تجابة.⌐------ :
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التوصية  :6ينبغي لدلول ا ألعضاء أأن تعزز التنس يق بني البعثات القامئة يف جنيف وماكتهبا للملكية الفكرية وغريها من
السلطات يف العامصة من أأجل اإجياد هنج موحد للتعامل مع جلنة الت منية وزايدة مس توى الوعي بش أأن مزااي أأجندة الت منية.
وينبغي تعزيز مشاركة اخلرباء القامئني يف أأوطاهنم عىل مس توى أأعىل يف معل اللجنة .وينبغي للجنة الت منية أأن تنظر يف
الإجراءات املتعلقة ابإعداد التقارير فامي خيص ما ُأجنز عىل الصعيد الوطين بش أأن تنفيذ توصيات أأجندة الت منية.
الاس تجابة :تدمع بريو العمل الرايم اإىل حتسني التنس يق بني خمتلف سلطات ادلول ا ألعضاء وزايدة مشاركة اخلرباء الوطنيني
من ذوي املس توى الرفيع يف معل اللجنة .وبناء عىل ذكل ،ميكن ملاكتب امللكية الفكرية أأن تعمل معا بزايدة التنس يق يف
بدلاهنا .وينبغي النظر أأيضا يف اإماكنية رصد مزيانية تتيح وجود ممثل وطين دامئ يف جنيف بغرض تعزيز هجود التنس يق
والاطالع بشلك أأمعق عىل القضااي اليت تتناولها اللجنة.

التوصية  :7ينبغي لدلول ا ألعضاء ،يف ضوء احتياجاهتا الوطنية ،أأن تصوغ اقرتاحات جديدة لإقامة مشاريع ليك تنظر فهيا
جلنة الت منية .وينبغي أأن تنظر يف اإنشاء ألية اإعداد تقارير مستندة اإىل ادلروس املس تفادة و أأفضل املامرسات من مرشوعات
دوراي لس تدامة املرشوعات
أأجندة الت منية و أأنشطهتا املنفذة بنجاح .وينبغي أأن تشمل ألية اإعداد التقارير هذه اس تعراضً ا ً
املنفذة أأو املعممة أأو ملهيام ،فض ًال عن ت أأثري هذه املرشوعات عىل املس تفيدين .وينبغي للويبو أأن تنشئ قاعدة بياانت لدلروس
املس تفادة و أأفضل املامرسات احملددة يف س ياق تنفيذ مرشوعات أأجندة الت منية.
الاس تجابة :تدمع بريو تويخ املزيد من املهنجية يف معاجلة املعلومات اخلاصة ابملرشوعات املنفذة و /أأو املعممة يف معل
ييرس ذكل
اللجنة ،وذكل لالنتفاع ابدلروس املس تفادة و أأفضل املامرسات احملددة عند تنفيذ مرشوعات أأجندة التمنية .وس ّ
وضع مرشوعات جديدة و أأجود يك تنظر فهيا جلنة التمنية.

التوصية  :8ينبغي أأن يكون العمل املقبل فامي خيص تنفيذ املرشوعات اجلديدة قامئا عىل نظام الوحدات وقابال للتخصيص
وينبغي مراعاة سعة الاستيعاب ومس توى اخلربة دلى املس تفيدين .وينبغي للويبو يف تنفيذها للمرشوعات عىل املس توى
الوطين أأن تس تكشف عقد رشااكت وثيقة مع واكلت ا ألمم املتحدة وغريها من الهيئات لتعزيز الفعالية
والشمولية والاس تدامة.
الاس تجابة.⌐------ :

التوصية  :9ينبغي للويبو أأن تويل املزيد من الاهامتم لس تقدام خرباء عىل دراية ومعرفة كبريتني ابلظروف الاجامتعية
والاقتصادية للبدلان املتلقية .وينبغي للبدلان املس تفيدة أأن تضمن وجود درجة عالية من التنس يق ادلاخيل بني هيئاهتا املتنوعة
من أأجل تيسري تنفيذ املرشوعات واس تدامهتا عىل ا ألجل الطويل.
الاس تجابة.⌐------ :

التوصية  :10ينبغي أأن تشمل التقارير املرحلية اليت تعدها ا ألمانة وتقدهما للجنة الت منية معلومات مفصةل عن الانتفاع ابملوارد
املالية والبرشية فامي خيص مرشوعات أأجندة الت منية .وينبغي جتنب تلكيف نفس مدير املرشوع ابإدارة مرشوعات متعددة يف
أن واحد.
الاس تجابة.⌐------ :
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التوصية  :11ينبغي وضع ألية لإعداد التقارير بش أأن التوصيات املتفق علهيا والواردة يف تقارير التقيمي وبش أأن النتاجئ املعممة
ملرشوعات أأجندة الت منية .وينبغي أأن تكون معلية التعممي متسقة مع النتاجئ املتوقعة املع متدة.
الاس تجابة.⌐------ :

التوصية  :12ينبغي لدلول ا ألعضاء وا ألمانة أأن تنظر يف اإجياد س بل لنرش املعلومات املتعلقة ب أأجندة الت منية وتنفيذها عىل
حنو أأفضل.
الاس تجابة :تدمع بريو أأي تدبري يسهم يف حتسني الوعي بأأجندة التمنية .وابلتايل ،ميكن النظر يف اإماكنية وضع خطة معل
لقياس كفاءة وتأأثري الس بل والليات املس تخدمة.

[هناية املرفق الثالث والوثيقة]

