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CDIP/22/4 

 باإلنكليزيةاألصل: 

 2018سبتمبر  12 التاريخ:

 الفكرية والملكية بالتنمية المعنية اللجنة

 والعشرون الثانية الدورة

 2018نوفمبر  23إلى  19جنيف، من 

 التنفيذ واستراتيجيات الإجراءات بشأن المستقبلية الخطوات في الأعضاء الدول مساهمات

 المستقل الاستعراض توصيات عن المنبثقة المعتمدة بالتوصيات الخاصة

 األمانة من إعداد

، الحادية والعشرينفي دورتها  اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكريةقررت  .1

اإلجراءات واستراتيجيات مجموعة مساهمات الدول األعضاء بشأن خالل مناقشة 

الواردة في  ة المنبثقة عن االستعراض المستقلالتنفيذ الخاصة بالتوصيات المعتمد

أنه يجوز للوفود المهتمة تقديم مساهمات إضافية إلى " ،CDIP/21/11الوثيقة 

عت الدول األعضاء التي قدمت المساهمات . 2018سبتمبر  10األمانة قبل  وُشج ِّ

ة المذكورة على مناقشة المسألة فيما بينها بغرض التوفيق بين الواردة في الوثيق

 "اقتراحاتها.

مقدمة بشأن الموضوع المشار إليه أعاله  مساهمةلوثيقة على يحتوي مرفق هذه ا .2

 .وفد سويسرا باسم المجموعة باءمن طرف 

ر في إن اللجنة مطالبة بالنظ .3
هذه  المعلومات الواردة في مرفق

 .الوثيقة
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 وفد سويسرا باسم المجموعة باءالمساهمة التي استلمتها األمانة من طرف 

مساهمات الدول األعضاء بشأن اإلجراءات المضي قدماً بفضل 

ة المنبثقة عن واستراتيجيات التنفيذ الخاصة بالتوصيات المعتمد

 CDIP/21/11الواردة في الوثيقة  االستعراض المستقل

 مساهمة المجموعة باء

، الحادية والعشرينفي دورتها  اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكريةقررت  .1

مجموعة مساهمات الدول األعضاء بشأن اإلجراءات واستراتيجيات خالل مناقشة 

الواردة في  االستعراض المستقل ة المنبثقة عنالتنفيذ الخاصة بالتوصيات المعتمد

أنه يجوز للوفود المهتمة تقديم مساهمات إضافية إلى " ،CDIP/21/11الوثيقة 

عت الدول األعضاء التي قدمت المساهمات الواردة في الوثيقة المذكورة  األمانة وُشج ِّ

 "على مناقشة المسألة فيما بينها بغرض التوفيق بين اقتراحاتها.

باالستناد إلى السبيل المحتمل للمضي قدماً وبناء عليه، يحتوي مرفق هذه الوثيقة  .2

 وفد البيرو. "3وفد المكسيك؛ " "2المجموعة باء؛ " "1ثالث مساهمات من: "

 .هذه الوثيقة ر في المعلومات الواردة في مرفقاللجنة مطالبة بالنظو .3
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مساهمات الدول األعضاء بشأن اإلجراءات المضي قدماً بفضل 

واستراتيجيات التنفيذ الخاصة بالتوصيات المعتمدة المنبثقة عن 

 CDIP/21/11االستعراض المستقل الواردة في الوثيقة 

إلجراءات ، بحكم طبيعتها، ستخضع توصيات االستعراض المستقل .1

: هيعات مختلفة ستوَجه التوصيات إلى ثالث مجمو. وواستراتيجيات تنفيذ مختلفة

 أمانة الويبو. "3"؛ والملكية الفكرية لجنة التنمية "2"الدول األعضاء؛  "1"

قدم، حسب االقتضاء، االقتراحات وبخصوص التوصيات التي سبق اعتمادها ن .2

 والملكية الفكرية. المحد دة التالية كي تنظر فيها لجنة التنمية

 التوفيق بين االقتراحات التوصيات

يجب تعزيز التقدم الجيد  :1التوصية 

المحرز في لجنة التنمية عن طريق 

استحداث نقاش على مستوى أعلى 

للتصدي إلى االحتياجات الناشئة ولمناقشة 

عمل المنظمة بشأن القضايا الجديدة 

 .الناشئة فيما يخص حقوق الملكية الفكرية

تبادل  كذلكللجنة ا أن تيسر وينبغي

بين  االستراتيجيات وأفضل الممارسات

الدول األعضاء بشأن تجاربها فيما يخص 

 .الملكية الفكرية وقضايا التنمية

بند جدول األعمال "الملكية الفكرية يتيح 

المستحدث مؤخراً منصة جيدة  والتنمية"

بشأن القضايا نقاش على مستوى عاٍل لل

الناشئة والفرص المتاحة للدول األعضاء 

االستراتيجيات وأفضل الممارسات  لتبادل

فيما يخص الملكية الفكرية  تجاربوال

 .وقضايا التنمية

ينبغي للدول األعضاء أن : 2التوصية 

تتخذ تدابير إليجاد حلول للمسائل العالقة 

فيما يخص والية اللجنة وتنفيذ آلية 

 .التنسيق

انظر ملحق ملخص تم حل هذه المسألة؛ 

ة للجنة رئيس الدورة التاسعة عشر

 .التنمية

ينبغي للويبو أن تستمر في  :3لتوصية ا

ضمان التنسيق والرصد وإعداد التقارير 

والتقييم والتعميم بشكل فعال فيما يخص 

وينبغي  تنفيذ توصيات أجندة التنمية.

تعزيز دور شعبة تنسيق أجندة التنمية فيما 

 يتعلق بتنسيق تنفيذ أجندة التنمية.

المهم أن تستمر الويبو وافق على أنه من ن

في ضمان التنسيق والرصد وإعداد 

التقارير والتقييم بشكل فعال فيما يخص 

وينبغي أن  تنفيذ توصيات أجندة التنمية.

في  شعبة تنسيق أجندة التنمية تستمر

ستناد إلى العمل القيم الذي حققته اال

يشتمل على مزيد من واعتماد نهج 
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حقيق التنسيق في تنفيذ المشروعات لت

أهداف محد دة؛ وتنفيذ رصد النتائج 

والمساءلة عليها وتقييمها؛ والتأثير 

 المضاعف للمشروعات.

ينبغي للجنة التنمية أن  :4لتوصية ا

تراعي في تنفيذ توصيات أجندة التنمية 

كيفية االستجابة على النحو األفضل 

للظروف المتغيرة ولتحديات التنمية 

 لكية الفكرية.الناشئة التي تواجه نظام الم

وينبغي أن يصاحب ذلك انخراط فعال مع 

وكاالت األمم المتحدة اإلنمائية األخرى 

يات لالستفادة من خبراتها في تنفيذ توص

ً أجندة التنمية وفي المضي قدم في تنفيذ  ا

 أهداف التنمية المستدامة.

لجنة التنمية العمل  لواصت ينبغي أن

 توصيات أجندة التنميةلتنفيذ  جاريال

أهداف التنمية ب والدفع إلى األمام

وكاالت األمم المتحدة  ، وإشراكالمستدامة

 ، عند االقتضاء. اإلنمائية األخرى

 علىلدول األعضاء ا تشجع :6لتوصية ا

ز التنسيق بين البعثات القائمة في يتعز

جنيف ومكاتبها للملكية الفكرية وغيرها 

من السلطات في العاصمة من أجل إيجاد 

موحد للتعامل مع لجنة التنمية وزيادة نهج 

 مستوى الوعي بشأن مزايا أجندة التنمية.

وينبغي تعزيز مشاركة الخبراء القائمين 

في أوطانهم على مستوى أعلى في عمل 

وينبغي للجنة التنمية أن تنظر في  اللجنة.

اإلجراءات المتعلقة بإعداد التقارير فيما 

يخص ما أُنجز على الصعيد الوطني 

 شأن تنفيذ توصيات أجندة التنمية.ب

مباشرة إلى الدول  6توجه التوصية ت

األعضاء وتشير إلى ضرورة تحسين 

التنسيق بين البعثات الدائمة في جنيف 

ومكاتب الملكية الفكرية والسلطات في 

ينبغي للدول األعضاء أن و العواصم.

لى أساس تقديم تقارير، ع فرصظر في نت

مل على طوعي، عما قامت به من ع

الصعيد الوطني بغرض تنفيذ أجندة 

على وتشجع الدول األعضاء  .التنمية

للخبراء النظر في المشاركة النشطة 

األمر الذي  .العاملين في العواصم

ى لإ ينطابعا عمليو  اً منظورسيضيف 

ال سيما فيما يتعلق بالمواضيع  المناقشة،

عمال الجديد المدرجة تحت بند جدول األ

 ."الملكية الفكرية والتنمية"المعنون 

ينبغي للدول األعضاء، في  :7التوصية 

ضوء احتياجاتها الوطنية، أن تصوغ 

اقتراحات جديدة إلقامة مشاريع لكي 

 طريقة من أجلأفضل بتنفيذ المشروعات 

تحقيق نتائج ملموسة في استخدام الملكية 

وسيكون من  الفكرية ألغراض التنمية.
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وينبغي أن تنظر  تنظر فيها لجنة التنمية.

في إنشاء آلية إعداد تقارير مستندة إلى 

الدروس المستفادة وأفضل الممارسات 

التنمية وأنشطتها من مشروعات أجندة 

وينبغي أن تشمل آلية  المنفذة بنجاح.

ً إع ً دوري داد التقارير هذه استعراضا  ا

الستدامة المشروعات المنفذة أو المعممة 

أو كليهما، فضالً عن تأثير هذه 

ينبغي و المشروعات على المستفيدين.

للويبو أن تنشئ قاعدة بيانات للدروس 

المحددة في المستفادة وأفضل الممارسات 

 سياق تنفيذ مشروعات أجندة التنمية.

المفيد تحديد مجاالت موضوعية تجمع 

بين مصالح الدول األعضاء ومعارف 

تعزيز الممارسة وينبغي  الويبو وتجربتها.

لحالية المتمثلة في تقاسم المعلومات حول ا

الدروس المستفادة وأفضل الممارسات 

من مشروعات أجندة التنمية الُمنفذة 

ويشمل ذلك، عند االقتضاء،  بنجاح.

توخي المزيد من المنهجية في معالجة 

المعلومات الخاصة بالمشروعات المنفذة 

ومع  .و/أو المعممة في عمل اللجنة

قاعدة البيانات أظهر  سقن إلى أن اإلشارة

ضي بعض نقاط الضعف وتكاليف في الما

األمانة في المقام  قدمت أن، ينبغي باهظة

مزيدا من التفاصيل حول الكيفية  األول

التي يتناول بها المكتب المعني المسائل 

المحد دة خالل عمليات التقييم ويُكي ف بها 

تدخالت الويبو القادمة لمعالجة تلك 

ياق االحتياجات المحد دة في في س المسائل

 البلد.

ينبغي أن يكون العمل المقبل  :8لتوصية ا

فيما يخص تنفيذ المشروعات الجديدة 

قائما على نظام الوحدات وقابال 

للتخصيص وينبغي مراعاة سعة 

االستيعاب ومستوى الخبرة لدى 

في تنفيذها  ،وينبغي للويبو المستفيدين.

أن  ،للمشروعات على المستوى الوطني

تستكشف عقد شراكات وثيقة مع وكاالت 

األمم المتحدة وغيرها من الهيئات لتعزيز 

 الفعالية والشمولية واالستدامة.

فعال إزاء  ةهج القائمعزيز النُ ينبغي ت

تنسيق وإقامة شراكات مع وكاالت األمم 

المتحدة األخرى وغيرها من الهيئات من 

أجل تدعيم فعالية مشروعات أجندة 

وباإلضافة  وشموليتها واستدامتها. التنمية

َ  من المهم للغايةإلى ذلك،  أن يتمك ن  أيضا

المستفيدون من تكرار نتائج المشروعات 

ليس على الصعيد الوطني فحسب، بل 

 كذلك من خالل أنشطة التعاون الثالثي.

ينبغي للويبو أن تولي المزيد  :9لتوصية ا

من االهتمام الستقدام خبراء على دراية 

ومعرفة كبيرتين بالظروف االجتماعية 

نهج الويبو المتمث ل في  ينبغي تعزيز

استقدام خبراء على دراية ومعرفة 

كبيرتين بالظروف االجتماعية 
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ينبغي  واالقتصادية للبلدان المتلقية.

للبلدان المستفيدة أن تضمن وجود درجة 

عالية من التنسيق الداخلي بين هيئاتها 

المتنوعة من أجل تيسير تنفيذ 

ا على األجل المشروعات واستدامته

 الطويل.

وبناء عليه،  واالقتصادية للبلدان المتلقية.

روعات الحرص، ينبغي لمديري المش

عقد حسب االقتضاء وعند اإلمكان، 

الخبراء المحليين والدوليين.  مع شراكات

وينبغي، كلما أمكن ذلك، تكرار التدريب 

 .المقدم من الخبراء عبر من استفادوا منه

لألمانة، لدى القيام بعملها، أن  وينبغي..]

تراعي لزوم تحديث قاعدة بيانات الخبراء 

يات التدريب ذات التأثير ومحتو

 .المضاعف

ر ينبغي أن تشمل التقاري :10لتوصية ا

المرحلية التي تعدها األمانة وتقدمها للجنة 

التنمية معلومات مفصلة عن االنتفاع 

بالموارد المالية والبشرية فيما يخص 

وينبغي تجنب  مشروعات أجندة التنمية.

تكليف نفس مدير المشروع بإدارة 

 مشروعات متعددة في آن واحد.

أن توكل  ، ينبغيفيما يخص الجزء األول

 ماليةالمعلومات أي ال ييمتقمهمة  لألمانة

من أجل تعزيز  توفيرهايمكن  المتاحة

شفافية الموارد المتعلقة بمشروعات أجندة 

ينبغي وفيما يخص الجزء الثاني،  التنمية.

االسترشاد في إسناد المشروعات بعناصر 

تتعلق بالكفاءة ومدى تحقيق األهداف 

تقييم عبء العمل ويقتضي  .المحد دة

سيتكفل به مدير المشروع أن الكافي الذي 

يتعامل معه موظفون أكفاء داخل أمانة 

 الويبو على أساس كل حالة على حدة.

جهود لتالفي اليجب بذل ما يلزم من و

إسناد قضايا متعددة لمدير المشروع نفسه 

)كما اقترحه القائمون على االستعراض( 

 كلما كان ذلك ممكنا من الناحية العملية.

بغي للدول األعضاء ين :11التوصية 

ووسائل واألمانة أن تنظر في إيجاد سبل 

لنشر المعلومات المتعلقة بأجندة التنمية 

 وتنفيذها على نحو أفضل.

تعزيز النُهج الُمتبعة فعال من قبل ينبغي 

األمانة ألغراض نشر المعلومات عن 

أجندة التنمية، مثل استخدام وسائل 

وموقع الويبو  ،التواصل االجتماعي

لكتروني، ونقل التظاهرات المتعلقة اإل

بأجندة التنمية عبر البث الشبكي، واإلبقاء 

على جوانب الملكية الفكرية المرتبطة 
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بالتنمية في محتويات التدريب التي 

توفرها أكاديمية الويبو، ودعم المنشورات 

وينبغي أن توكل  المتصلة بأجندة التنمية.

مهمة تحسين لألمانة العامة للويبو 

الفهارس والمنصات  –دوات من قبيل األ

في سبيل تعزيز التعاون المتاحة فعالً  –

 .ومشاركة أصحاب المصلحة

اإلبالغ واستعراض التقدم المحرز فيما يتعلق باالستعراض وينبغي إدراج  .3

وسيتيح ". تقرير المدير العام عن تنفيذ أجندة التنمية في التقرير السنوي " المستقل

األعضاء إمكانية االطالع، في تقرير واحد، على استعراض كلي وشامل ذلك للدول 

 .لتنفيذ أجندة التنمية

 [نهاية المرفق والوثيقة]


