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  املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
  

  عشرة احلاديةالدورة 
        2012012012013333    مايومايومايومايو    17171717ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     13131313جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 

  
  

بشأن مواصفات ومنهجية بني ا)موعة األفريقية وجمموعة جدول أعمال التنمية  اقرتاح مشرتك
  املراجعة املستقلة لتنفيذ توصيات جدول أعمال التنمية

  

مواصفات "قرتاح مشرتك بشأن �امجلهورية اجلزائرية ، تقّدمت 2013مايو  14يف تبليغ موّجه ٕاىل أالمانة بتارخي  .1
 Cلتنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنيةومهنجية املراجعة املسـتق" ،Sقرتاح كوثيقة رمسية لX م هذا ورة احلادية والمتست أن يعم]

  عرشة للجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية.

 يف مرفق هذه الوثيقة. ،ملحقاتهامجلهورية اجلزائرية املذكور ٔاعاله، مع ويرد تبليغ  .2

ٕان اللجنة مدعوة ٕاىل إالحاطة علام  .3
  علومات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.�مل

 [ييل ذo املرفق]
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 املرفق
        اtموعة أالفريقية ومجموعة جدول أعامل التمنيةاtموعة أالفريقية ومجموعة جدول أعامل التمنيةاtموعة أالفريقية ومجموعة جدول أعامل التمنيةاtموعة أالفريقية ومجموعة جدول أعامل التمنية

  اقرتاح مشرتك بشأن مواصفات ومهنجية املراجعة املسـتقC لتنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية

        

        ::::معلومات أساسـيةمعلومات أساسـيةمعلومات أساسـيةمعلومات أساسـية

بغرض تعممي جدول ٔاعامل التمنية عىل لك هيئات الويبو ورصد تنفيذ جدول ٔاعامل  2010اعُتمدت آلية التنسـيق يف عام 
  الويبو بشأن التمنية وتقيميه. ويرد يف املرفق الثالث النص الاكمل للقرار املتفق عليه بشأن آلية التنسـيق.

لتنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية  مسـتقC مراجعةXل�س من اللجنة أن جتري ييل: " واتُفق، مضن القرار املذكور، عىل ما
. وستتوىل مراجعة ٔاخرى، للجنة ٔان تبّت يف ٕاماكنية ٕاجراء ت� املراجعة. وعقب النظر يف 2013-2012يف هناية الفرتة 

  "واختيار خرباء مسـتقلني متخصصني يف امللكية الفكرية والتمنية. املراجعةاللجنة �مة املوافقة عىل مواصفات 

ويف ا ورة العارشة للجنة واسـتجابة الل�س بعض الوفود اسـهتالل املناقشات بشأن املراجعة املسـتقC، اتُفق عىل ٕادراج بند 
  أالمانة.  هبا لية تسرتشدخبصوص املراجعة املسـتقC يف جدول ٔاعامل ا ورة احلادية عرشة لميكن ٕاجراء مناقشات ٔاو 

رباء اخل قامئةو  املراجعةمواصفات . ويعين ذo االتفاق عىل 2013-2012وقد جاء يف القرار ٔان تبدٔا املراجعة يف هناية الفرتة 
ية . ويف هذا الصدد ترى اtموعة أالفريق ، حبلول ا ورة الثانية عرشة للجنةتخصصني يف امللكية الفكرية والتمنيةامل سـتقلني امل 

  أنّه من املهم ٔان تتفق اللجنة، يف هذه ا ورة، عىل خريطة طريق واحضة تتضمن جداول زمنية مناسـبة.

        وف² ييل العنارص املقرتحة لصياغة املواصفات:وف² ييل العنارص املقرتحة لصياغة املواصفات:وف² ييل العنارص املقرتحة لصياغة املواصفات:وف² ييل العنارص املقرتحة لصياغة املواصفات:

الغرض املنشود من املراجعة هو ٕاجراء مراجعة مسـتقC ووافية ومعّمقة لتنفيذ توصيات جدول  النطاق والغرض املنشود: )1(
  سـ² ما ييل: ، وال2007التمنية املعمتدة يف عام أعامل 

  حبث مدى مالءمة أالنشطة املنجزة تنفيذا لتوصيات جدول ٔاعامل التمنية، ومدى منفعهتا ؤامهيهتا وفعاليهتا وكفايهتا؛  (ٔا)

وتقيمي مدى حتقيق وحبث أالثر واملنحى إالمنائيني لٔالنشطة املنجزة تنفيذا للتوصيات املعنية من جدول أعامل التمنية،   (ب)
  أالهداف املنشودة من توصيات جدول ٔاعامل التمنية؛

  وتقدير مدى كفاية تقي²ت مشاريع جدول ٔاعامل التمنية، مبا يف ذo النطاق واملهنجية؛  (ج)

  ثريه؛وتقدير مدى مالءمة الهنج املشاريعي املُتّبع يف تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية، ومدى كفايته وفعاليته وتأ   (ه)

سـ² من حيث تعممي املنحى إالمنايئ عىل مجيع هيئات الويبو  وتقيمي أالثر إالجاميل لتنفيذ جدول ٔاعامل التمنية، ال  (و)
  وبراجمها وموظفهيا؛

  وبيان التحدÏت املطروحة والفجوات القامئة والفرص الساحنة يف تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية؛  (ز)

  كيفية امليض يف تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية وكذo ف² خيص الفقرات من (ٔا) ٕاىل (ز).وتقدمي توصيات بشأن   (ح)
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ينبغي أن يشمل التقيمي مراجعة شامC مجليع الوÔئق الوجهية مضن برامج الويبو ومقابالت وزÏرات ميدانية  املهنجية:) 2(
ٔاحصاب املصلحة من قبيل اجلهات املسـتفيدة من أالنشطة واسـتقصاءات. وينبغي ال�س تعليقات من ا ول أالعضاء وسائر 

  املنجزة اليت لها صC بتوصيات جدول ٔاعامل التمنية.

ينبغي ٔان تكون لفريق اخلرباء املهارات واملعارف الالزمة ٕالجراء املراجعة مبصداقية واسـتقاللية. وينبغي ٔان  فريق اخلرباء:) 3(
Ùمن خرباء �رزين يف جمال امللكية الفكرية والتمنية وخرباء متعّددي التخصصات،  يكون فريق القامئني عىل املراجعة مكّو

ن عىل ولقامئويشمل خرباء يف جمال امللكية الفكرية ّممن  هيم خلفية أاكدميية يف عمل Xقتصاد والقانون. كام ينبغي ٔان يكون ا
  النامية والبSان أالقل منوا. عىل معرفة جيدة �لتحدÏت إالمنائية اليت تواجه البSان املراجعة

ينبغي ٔان حتّدد املواصفات بوضوح املزيانية اليت سـُتخّصص لتحضري املراجعة اخلارجية. ومن املهم ضامن  املزيانية:) 4(
  ختصيص مزيانية اكفية للخرباء لمتكيهنم من عقد اج�عات مبارشة.

 واصفات بوضوح أيضا اجلدول الزمين للمراجعة والنتاجئ املتوقعة.ينبغي ٔان حتّدد امل النتاجئ املتوقعة واجلدول الزمين:) 5(

  

  [هناية املرفق والوثيقة]

 


