A

CDIP/22/4 REV.

األصل :ابإلنلكزيية
التارخي 1 :أكتوبر 2018

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة الثانية والعشرون

جنيف ،من  19إىل  23نومفرب 2018

مساهمات الدول األعضاء يف اخلطوات املستقبلية بشأن اإلجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة
بالتوصيات املعتمدة املنبثقة عن توصيات االستعراض املستقل

من إعداد األمانة
 .1قررت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا احلادية والعرشين ،خالل مناقشة مجموعة مساهامت ادلول
األعضاء بشأن اإلجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة املنبثقة عن الاس تعراض املس تقل الواردة يف
الوثيقة " ،CDIP/21/11أنه جيوز للوفود املهمتة تقدمي مساهامت إضافية إىل األمانة قبل  10سبمترب  .2018جوُشِّعت ادلول
األعضاء اليت قدمت املساهامت الواردة يف الوثيقة املذكورة عىل مناقشة املسأةل فامي بيهنا بغرض التوفيق بني اقرتاحاهتا".
 .2ويتو مرفقا هذه الوثيقة عىل مسامهتني بشأن املوضوع املشار إليه أعاله مقدمة من طرف وفد سويرسا ابمس
اجملموعة ابء ووفد جنوب أفريقيا.

 .3إن اللجنة مطالبة ابلنظر يف املعلومات
الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفقان]
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املرفق األول

املسامهة اليت اس تلمهتا األمانة من طرف وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء
امليض قدما ً بفضل مساهامت ادلول األعضاء بشأن اإلجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة
املنبثقة عن الاس تعراض املس تقل الواردة يف الوثيقة CDIP/21/11
مسامهة اجملموعة ابء
 .1قررت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا احلادية والعرشين ،خالل مناقشة مجموعة مساهامت ادلول
األعضاء بشأن اإلجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة املنبثقة عن الاس تعراض املس تقل الواردة يف
الوثيقة " ،CDIP/21/11أنه جيوز للوفود املهمتة تقدمي مساهامت إضافية إىل األمانة جوُشِّعت ادلول األعضاء اليت قدمت
املساهامت الواردة يف الوثيقة املذكورة عىل مناقشة املسأةل فامي بيهنا بغرض التوفيق بني اقرتاحاهتا".
 .2وبناء عليه ،يتو مرفق هذه الوثيقة السبيل احملمتل للميض قدماً ابالستناد إىل ثالث مساهامت من "1" :اجملموعة
ابء؛ " "2وفد املكس يك؛ " "3وفد البريو.
.3

واللجنة مطالبة ابلنظر يف املعلومات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.
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امليض قدما ً بفضل مساهامت ادلول األعضاء بشأن اإلجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة
املنبثقة عن الاس تعراض املس تقل الواردة يف الوثيقة CDIP/21/11
 .1س تخضع توصيات الاس تعراض املس تقل ،حبمك طبيعهتا ،إلجراءات واسرتاتيجيات تنفيذ خمتلفة .وس تو َجه التوصيات
إىل ثالث مجموعات خمتلفة يه "1" :ادلول األعضاء؛ " "2جلنة التمنية وامللكية الفكرية؛ " "3أمانة الويبو.
 .2وخبصوص التوصيات اليت س بق اعامتدها نقدم ،حسب الاقتضاء ،الاقرتاحات احملدّدة التالية يك تنظر فهيا جلنة التمنية
وامللكية الفكرية.

التوصيات

التوفيق بني الاقرتاحات

التوصية  :1جيب تعزيز التقدم اجليد احملرز يف جلنة التمنية عن يتيح بند جدول األعامل "امللكية الفكرية والتمنية" املس تحدث
مؤخراً منصة جيدة للنقاش عىل مس توى عالٍ بشأن القضااي
طريق اس تحداث نقاش عىل مس توى أعىل للتصد إىل
الاحتياجات الناش ئة وملناقشة معل املنظمة بشأن القضااي الناش ئة والفرص املتاحة لدلول األعضاء لتبادل
اجلديدة الناش ئة فامي خيص حقوق امللكية الفكرية .وينبغي أن الاسرتاتيجيات وأفضل املامرسات والتجارب فامي خيص
تيرس اللجنة كذكل تبادل الاسرتاتيجيات وأفضل املامرسات امللكية الفكرية وقضااي التمنية.
بني ادلول األعضاء بشأن جتارهبا فامي خيص امللكية الفكرية
وقضااي التمنية.
التوصية  :2ينبغي لدلول األعضاء أن تتخذ تدابري إلجياد
حلول للمسائل العالقة فامي خيص والية اللجنة وتنفيذ آلية
التنس يق.

مت حل هذه املسأةل؛ انظر ملحق ملخص رئيس ادلورة
التاسعة عرشة للجنة التمنية.

نوافق عىل أنه من املهم أن تس متر الويبو يف ضامن التنس يق
التوصية  :3ينبغي للويبو أن تس متر يف ضامن التنس يق
والرصد وإعداد التقارير والتقيمي بشلك فعال فامي خيص تنفيذ
والرصد وإعداد التقارير والتقيمي والتعممي بشلك فعال فامي
خيص تنفيذ توصيات أجندة التمنية .وينبغي تعزيز دور شعبة توصيات أجندة التمنية .وينبغي أن تس متر شعبة تنس يق
تنس يق أجندة التمنية فامي يتعلق بتنس يق تنفيذ أجندة التمنية .أجندة التمنية يف الاستناد إىل العمل القمي اذل حققته واعامتد
هنج يش متل عىل مزيد من التنس يق يف تنفيذ املرشوعات
لتحقيق أهداف حمدّدة؛ وتنفيذ رصد النتاجئ واملساءةل علهيا
وتقيميها؛ والتأثري املضاعف للمرشوعات.
التوصية  :4ينبغي للجنة التمنية أن تراعي يف تنفيذ توصيات
أجندة التمنية كيفية الاس تجابة عىل النحو األفضل للظروف
املتغرية ولتحدايت التمنية الناش ئة اليت تواجه نظام امللكية
الفكرية .وينبغي أن يصاحب ذكل اخنراط فعال مع واكالت
األمم املتحدة اإلمنائية األخرى لالس تفادة من خرباهتا يف تنفيذ

ينبغي أن تواصل جلنة التمنية العمل اجلار لتنفيذ توصيات
أجندة التمنية وادلفع إىل األمام بأهداف التمنية املس تدامة،
وإرشاك واكالت األمم املتحدة اإلمنائية األخرى ،عند
الاقتضاء.
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توصيات أجندة التمنية ويف امليض قدماً يف تنفيذ أهداف
التمنية املس تدامة.
تتوجه التوصية  6مبارشة إىل ادلول األعضاء وتشري إىل
التوصية  :6تشجع ادلول األعضاء عىل تعزيز التنس يق بني
رضورة حتسني التنس يق بني البعثات ادلامئة يف جنيف
البعثات القامئة يف جنيف وماكتهبا للملكية الفكرية وغريها من
وماكتب امللكية الفكرية والسلطات يف العوامص .وينبغي
السلطات يف العامصة من أجل إجياد هنج موحد للتعامل مع
لدلول األعضاء أن تنظر يف فرص تقدمي تقارير ،عىل أساس
جلنة التمنية وزايدة مس توى الوعي بشأن مزااي أجندة التمنية.
طوعي ،عام قامت به من معل عىل الصعيد الوطين بغرض
وينبغي تعزيز مشاركة اخلرباء القامئني يف أوطاهنم عىل مس توى
تنفيذ أجندة التمنية .وتشجع ادلول األعضاء عىل النظر يف
أعىل يف معل اللجنة .وينبغي للجنة التمنية أن تنظر يف
املشاركة النشطة للخرباء العاملني يف العوامص .األمر اذل
اإلجراءات املتعلقة بإعداد التقارير فامي خيص ما جأجنز عىل
س يضيف منظوراً و طابعا معليني إىل املناقشة ،ال س امي فامي
الصعيد الوطين بشأن تنفيذ توصيات أجندة التمنية.
يتعلق ابملواضيع املدرجة حتت بند جدول األعامل اجلديد
املعنون "امللكية الفكرية والتمنية".
التوصية  :7ينبغي لدلول األعضاء ،يف ضوء احتياجاهتا
الوطنية ،أن تصوغ اقرتاحات جديدة إلقامة مشاريع ليك تنظر
فهيا جلنة التمنية .وينبغي أن تنظر يف إنشاء آلية إعداد تقارير
مستندة إىل ادلروس املس تفادة وأفضل املامرسات من
مرشوعات أجندة التمنية وأنشطهتا املنفذة بنجاح .وينبغي أن
تشمل آلية إعداد التقارير هذه اس تعراضاً دور ًاي الس تدامة
املرشوعات املنفذة أو املعممة أو لكهيام ،فض ًال عن تأثري هذه
املرشوعات عىل املس تفيدين .وينبغي للويبو أن تنشئ قاعدة
بياانت لدلروس املس تفادة وأفضل املامرسات احملددة يف
س ياق تنفيذ مرشوعات أجندة التمنية.

تنفيذ املرشوعات بأفضل طريقة من أجل حتقيق نتاجئ
ملموسة يف اس تخدام امللكية الفكرية ألغراض التمنية.
وس يكون من املفيد حتديد جماالت موضوعية جتمع بني
مصاحل ادلول األعضاء ومعارف الويبو وجتربهتا .وينبغي تعزيز
املامرسة احلالية املمتثةل يف تقامس املعلومات حول ادلروس
املس تفادة وأفضل املامرسات من مرشوعات أجندة التمنية
املجنفذة بنجاح .ويشمل ذكل ،عند الاقتضاء ،تويخ املزيد
من املهنجية يف معاجلة املعلومات اخلاصة ابملرشوعات املنفذة
و/أو املعممة يف معل اللجنة .ومع اإلشارة إىل أن نسق قاعدة
البياانت أظهر يف املايض بعض نقاط الضعف وتاكليف
ابهظة ،ينبغي أن تقدم األمانة يف املقام األول مزيدا من
التفاصيل حول الكيفية اليت يتناول هبا املكتب املعين املسائل
احملدّدة خالل معليات التقيمي ويجكيّف هبا تدخالت الويبو
القادمة ملعاجلة تكل املسائل يف س ياق الاحتياجات احملدّدة
يف البدل.

التوصية  :8ينبغي أن 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 ،أن تس تكشف عقد رشااكت وثيقة

ينبغي تعزيز جالهنج القامئة فعال إزاء تنس يق وإقامة رشااكت مع
واكالت األمم املتحدة األخرى وغريها من الهيئات من أجل
تدعمي فعالية مرشوعات أجندة التمنية ومشوليهتا واس تدامهتا.
وابإلضافة إىل ذكل ،من املهم للغاية أيضاَ أن يمتكّن
املس تفيدون من تكرار نتاجئ املرشوعات ليس عىل الصعيد
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مع واكالت األمم املتحدة وغريها من الهيئات لتعزيز الفعالية
والشمولية والاس تدامة.
التوصية  :9ينبغي للويبو أن تويل املزيد من الاهامتم
الس تقدام خرباء عىل دراية ومعرفة كبريتني ابلظروف
الاجامتعية والاقتصادية للبدلان املتلقية .ينبغي للبدلان
املس تفيدة أن تضمن وجود درجة عالية من التنس يق ادلاخيل
بني هيئاهتا املتنوعة من أجل تيسري تنفيذ املرشوعات
واس تدامهتا عىل األجل الطويل.

الوطين حفسب ،بل كذكل من خالل أنشطة التعاون
الثاليث.
ينبغي تعزيز هنج الويبو املمتث ّل يف اس تقدام خرباء عىل دراية
ومعرفة كبريتني ابلظروف الاجامتعية والاقتصادية للبدلان
املتلقية .وبناء عليه ،ينبغي ملدير املرشوعات احلرص،
حسب الاقتضاء وعند اإلماكن ،عقد رشااكت مع اخلرباء
احملليني وادلوليني .وينبغي ،لكام أمكن ذكل ،تكرار التدريب
املقدم من اخلرباء عرب من اس تفادوا منه..[ .وينبغي لألمانة،
دلى القيام بعملها ،أن تراعي لزوم حتديث قاعدة بياانت
اخلرباء وحمتوايت التدريب ذات التأثري املضاعف.

التوصية  :10ينبغي أن تشمل التقارير املرحلية اليت تعدها فامي خيص اجلزء األول ،ينبغي أن تولك لألمانة هممة تقيمي أ
األمانة وتقدهما للجنة التمنية معلومات مفصةل عن الانتفاع املعلومات املالية املتاحة ميكن توفريها من أجل تعزيز شفافية
ابملوارد املالية والبرشية فامي خيص مرشوعات أجندة التمنية .املوارد املتعلقة مبرشوعات أجندة التمنية .وفامي خيص اجلزء
وينبغي جتنب تلكيف نفس مدير املرشوع بإدارة مرشوعات الثاين ،ينبغي الاسرتشاد يف إس ناد املرشوعات بعنارص
تتعلق ابلكفاءة ومدى حتقيق األهداف احملدّدة .ويقتيض تقيمي
متعددة يف آن واحد.
عبء العمل الاكيف اذل سيتكفل به مدير املرشوع أن
يتعامل معه موظفون أكفاء داخل أمانة الويبو عىل أساس
لك حاةل عىل حدة .وجيب بذل ما يلزم من اجلهود لتاليف
إس ناد قضااي متعددة ملدير املرشوع نفسه (كام اقرتحه
القامئون عىل الاس تعراض) لكام اكن ذكل ممكنا من الناحية
العملية.
ينبغي تعزيز جالهنج املجتبعة فعال من قبل األمانة ألغراض نرش
التوصية  :11ينبغي لدلول األعضاء واألمانة أن تنظر يف إجياد
املعلومات عن أجندة التمنية ،مثل اس تخدام وسائل التواصل
س بل ووسائل لنرش املعلومات املتعلقة بأجندة التمنية
الاجامتعي ،وموقع الويبو اإللكرتوين ،ونقل التظاهرات
وتنفيذها عىل حنو أفضل.
املتعلقة بأجندة التمنية عرب البث الش بيك ،واإلبقاء عىل
جوانب امللكية الفكرية املرتبطة ابلتمنية يف حمتوايت التدريب
اليت توفرها أاكدميية الويبو ،ودمع املنشورات املتصةل بأجندة
التمنية .وينبغي أن تولك لألمانة العامة للويبو هممة حتسني
األدوات من قبيل – الفهارس واملنصات – املتاحة فع ًال يف
سبيل تعزيز التعاون ومشاركة أحصاب املصلحة.
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 .3وينبغي إدراج اإلبالغ واس تعراض التقدم احملرز فامي يتعلق ابالس تعراض املس تقل يف التقرير الس نو " تقرير املدير
العام عن تنفيذ أجندة التمنية" .وس يتيح ذكل لدلول األعضاء إماكنية الاطالع ،يف تقرير واحد ،عىل اس تعراض لكي وشامل
لتنفيذ أجندة التمنية.
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

املسامهة اليت اس تلمهتا األمانة من طرف وفد جنوب أفريقيا

نظرت جنوب أفريقيا يف التوصيات اليت مل تعمتد بعد ،وتق ّدم أدانه الامتسا لسبيل بناءة يف امليض قدما وإحراز تقدم يف
هذا الصدد.
وعالوة عىل ذكل ،جأويل الاعتبار الواجب للتوصيات والاقرتاحات املعمتدة املقدمة بشأن كيفية تنفيذ هذه التوصيات املعمتدة
عىل أفضل وجه.
 .1التوصيات اليت مل تعمتد بعد:
التوصيات
التوصية :5
ينبغي للويبو أن تنظر يف ربط توصيات
أجندة التمنية ابلنتاجئ املرتقبة الواردة يف
وثيقة الربانمج واملزيانية حيامث أمكن.

اإلجراء املطلوب
لقد وصلت ادلول األعضاء إىل طريق مسدود بشأن رضورة اعامتد هذه
التوصية ،ويعزى ذكل أساسا إىل أن بعض اجملموعات ترى أن األمانة هذا
ط ّبقت هذا الهنج من قبل ،وذلا ينبغي أن تس متر هذه املامرسة.
ولكن هذه التوصية ال تتصل مبامرسة قامئة من جانب األمانة ،بل ابدلمج
اجلوهر لتوصيات أجندة التمنية يف طريقة توزيع النفقات؛ وتتطلب هذه
العملية أن تتوافق قمية توصيات أجندة التمنية املعنية مع النتيجة املرتقبة .ويف
حاةل عدم ارتباط توصية واحدة أو أكرث من توصيات أجندة التمنية بنتيجة
مرتقبة ،تكون التوصية يه تعديل النتيجة املرتقبة أو إدراج نتاجئ
مرتقبة جديدة.
وينص اقتباس من الهدف الاسرتاتيجي الثالث :تسهيل الانتفاع ابمللكية
الفكرية ألغراض التمنية ،عىل النحو التايل:
الربانمج
مؤرش األداء
النتيجة املرتقبة
املسؤول
الربانمج 3
عدد البدلان اليت بصدد
ه  1.3اسرتاتيجيات
وخطط وطنية يف جمال صياغة اسرتاتيجيات وطنية
امللكية الفكرية تامتىش مع بشأن حق املؤلف كجزء
األهداف اإلمنائية الوطنية من اسرتاتيجياهتا الوطنية
للملكية الفكرية
الربانمج 3
عدد البدلان اليت اعمتدت
اسرتاتيجيات وطنية بشأن
حق املؤلف كجزء من
اسرتاتيجياهتا الوطنية
للملكية الفكرية
عدد البدلان يف طور صياغة الربانمج 9
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التوصية :11
ينبغي وضع آلية إلعداد التقارير بشأن
التوصيات املتفق علهيا والواردة يف

اسرتاتيجيات وطنية للملكية
الفكرية
الربانمج 9
عدد البدلان يف طور تنفيذ
اسرتاتيجيات وطنية وامللكية
الفكرية وخطط وطنية لتمنية
امللكية الفكرية
عدد البدلان اليت اعمتدت
اسرتاتيجيات وطنية للملكية
الفكرية*
الربانمج 10
عدد البدلان اليت وضعت
اسرتاتيجيات أو خطط
وطنية للملكية الفكرية
متوافقة مع األهداف اإلمنائية
الوطنية
الربانمج 9
عدد البدلان يف طور
مراجعة اسرتاتيجياهتا
الوطنية للملكية الفكرية
وابلتايل ،تلمتس جنوب أفريقيا ما ييل:
(أ) نظرا للطريقة اليت ي ّبني فهيا النص يف وثيقة الربانمج واملزيانية ،يلزم
إجراء مسح لتحديد ما إن اكنت مجيع توصيات أجندة التمنية البالغ
عددها  45توصية مرتبطة بنتيجة مرتقبة حالية .وتلمتس جنوب أفريقيا
من األمانة إجراء معلية مسح يف هذا الصدد.
(ب) ويف حاةل غياب ارتباط اثبت بني توصيات أجندة التمنية البالغ عددها
 45توصية ونتيجة مرتقبة ،وكذكل يف غياب املؤرشات اليت تتعقب
تنفيذ أجندة التمنية ،مفن املس تحيل تقيمي ما إن اكنت املؤرشات
الواردة يف الربانمج واملزيانية وجهية ومدى قدرهتا عىل تتبع تنفيذ
توصيات أجندة التمنية.
وبعد  21عاما من بدء تنفيذ أجندة التمنية ،مل توضع أية مؤرشات.
وذلا تق ّدم جنوب أفريقيا طلباً لوضع مؤرشات لتقيمي أثر توصيات
أجندة التمنية يف ادلورة  23للجنة التمنية.
انظر الاجراء املقرتح الوارد بشأن التوصية  5أعاله.
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تقارير التقيمي وبشأن النتاجئ املعممة
ملرشوعات أجندة التمنية .وينبغي أن
تكون معلية التعممي متسقة مع النتاجئ
املتوقعة املعمتدة.
اسرتاتيجية التنفيذ املطلوبة
التوصيات
يشري اقرتاح اجملموعة األفريقية بشأن "عقد مؤمتر دويل ّمرة لك س نتني بشأن
التوصية :1
جيب تعزيز التقدم اجليد احملرز يف جلنة امللكية الفكرية والتمنية" [الوثيقة  ]CDIP19/7إىل ّأن نقاشا عايل املس توى
التمنية عن طريق اس تحداث نقاش س يجرى مع خرباء من رؤوس األموال يس تخدمون نظام امللكية الفكرية
ويفهمون التعقيدات يف نرش امللكية الفكرية من أجل التمنية والتطبيق.
عىل مس توى أعىل للتصد إىل
الاحتياجات الناش ئة وملناقشة معل وستساعد مدخالت هؤالء اخلرباء يف إبالغ اللجنة عن كيفية تقدم امللكية
املنظمة بشأن القضااي اجلديدة الناش ئة الفكرية وأثرها عىل أرض الواقع ،ال س امي فامي يتعلق ابلعقبات اليت يتعني
التغلب علهيا واليت تكون حمددة الس ياق غالبا.
فامي خيص حقوق امللكية الفكرية.
وينبغي للجنة أيضً ا أن تيرس تبادل
الاسرتاتيجيات وأفضل املامرسات بني
ادلول األعضاء بشأن جتارهبا فامي خيص
امللكية الفكرية وقضااي التمنية.
انظر النقطة (ب) حتت التوصية  5أعاله.
التوصية :3
ينبغي للويبو أن تس متر يف ضامن
التنس يق والرصد وإعداد التقارير
والتقيمي والتعممي بشلك فعال فامي خيص
تنفيذ توصيات أجندة التمنية .وينبغي
تعزيز دور شعبة تنس يق أجندة التمنية
فامي يتعلق بتنس يق تنفيذ أجندة التمنية.
انظر النقطة (ب) حتت التوصية  5أعاله ،واسرتاتيجية التنفيذ املطلوبة حتت
التوصية :4
ينبغي للجنة التمنية أن تراعي يف تنفيذ التوصية  1أعاله.
توصيات أجندة التمنية كيفية
الاس تجابة عىل النحو األفضل
للظروف املتغرية ولتحدايت التمنية
الناش ئة اليت تواجه نظام امللكية
الفكرية .وينبغي أن يصاحب ذكل
اخنراط فعال مع واكالت األمم املتحدة
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اإلمنائية األخرى لالس تفادة من خرباهتا
يف تنفيذ توصيات أجندة التمنية ويف
امليض قد ًما يف تنفيذ أهداف التمنية
املس تدامة.
التوصية :6
ينبغي لدلول األعضاء أن تعزز
التنس يق بني البعثات القامئة يف جنيف
وماكتهبا للملكية الفكرية وغريها من
السلطات يف العامصة من أجل إجياد
هنج موحد للتعامل مع جلنة التمنية
وزايدة مس توى الوعي بشأن مزااي
أجندة التمنية .وينبغي تعزيز مشاركة
اخلرباء القامئني يف أوطاهنم عىل
مس توى أعىل يف معل اللجنة .وينبغي
للجنة التمنية أن تنظر يف اإلجراءات
املتعلقة بإعداد التقارير فامي خيص ما
جأجنز عىل الصعيد الوطين بشأن تنفيذ
توصيات أجندة التمنية.
التوصية :7
ينبغي لدلول األعضاء ،يف ضوء
احتياجاهتا الوطنية ،أن تصوغ
اقرتاحات جديدة إلقامة مشاريع ليك
تنظر فهيا جلنة التمنية .وينبغي أن تنظر
يف إنشاء آلية إعداد تقارير مستندة
إىل ادلروس املس تفادة وأفضل
املامرسات من مرشوعات أجندة التمنية
وأنشطهتا املنفذة بنجاح .وينبغي أن
تشمل آلية إعداد التقارير هذه
دوراي الس تدامة
اس تعراضً ا ً
املرشوعات املنفذة أو املعممة أو
لكهيام ،فض ًال عن تأثري هذه
املرشوعات عىل املس تفيدين .وينبغي
للويبو أن تنشئ قاعدة بياانت لدلروس

انظر اسرتاتيجية التنفيذ املطلوبة حتت التوصية  1أعاله.

يك تس تجيب املشاريع بشلك شامل لتوصيات أجندة التمنية وحترز تقدّما يف
حتقيق هذه التوصيات و ّتقمي أثرها ،فال ب ّد من وضع مؤرشات لتوصيات
أجندة التمنية .انظر النقطة (ب) حتت التوصية  5أعاله.
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املس تفادة وأفضل املامرسات احملددة يف
س ياق تنفيذ مرشوعات أجندة التمنية.
التوصية :8
ينبغي أن 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 ،أن تس تكشف
عقد رشااكت وثيقة مع واكالت األمم
املتحدة وغريها من الهيئات لتعزيز
الفعالية والشمولية والاس تدامة.
التوصية :9
ينبغي للويبو أن تويل املزيد من
الاهامتم الس تقدام خرباء عىل دراية
ومعرفة كبريتني ابلظروف الاجامتعية
والاقتصادية للبدلان املتلقية .وينبغي
للبدلان املس تفيدة أن تضمن وجود
درجة عالية من التنس يق ادلاخيل بني
هيئاهتا املتنوعة من أجل تيسري تنفيذ
املرشوعات واس تدامهتا عىل األجل
الطويل.

انظر النقطة (ب) حتت التوصية  5أعاله .وس ميكّن تطوير مؤرشات قياس
األثر من تتبع املرشوعات اخلاصة بلك بدل ،حبسب الاحتياجات عىل أرض
الواقع.

يعني خبري حميل/ماكل مرشوع حميل.
ينبغي دامئا ويف أ مرشوع أن ّ

[هناية املرفقني والوثيقة]

