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CDIP/23/3 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019 فرباير 18 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون الثالثة الدورة
 2019 مايو 24اإىل  20جنيف، من 

 التنفيذ واسرتاتيجيات اإلجراءات بشأن املستقبلية اخلطوات حول األعضاء لدولل اإلضافية ساهماتامل
 املستقل االستعراض عن املنبثقة املعتمدة التوصيات ألغراض
عداد مانة من اإ  الأ

مجموعة مساهامت ادلول ، خالل مناقشة والعرشين الثانيةيف دورهتا  اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةقررت  .1

الواردة يف  ،ة املنبثقة عن الاس تعراض املس تقلالإجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة ابلتوصيات املعمتدالأعضاء بشأأن 

ىل الأمانة  لدلول الأعضاءأأنه جيوز " ،.CDIP/22/4 Revو CDIP/21/11 تنيالوثيق  ضافية اإ املهمتة تقدمي مساهامت اإ

ن وجدت، يفوينبغي . 2019 يناير 31 حبول هبا يف دورهتا الثالثة  لإحاطة اللجنة علاما  وثيقة واحدة جتميع املساهامت، اإ

 ".والعرشين

ليه أأعاله  مسامهتنيلوثيقة عىل هذه ا اتوي مرفقوي  .2  جنوب أأفريقيا اوفدقدهمام بشأأن املوضوع املشار اإ

 .أأوغندا ومجهورية

ن اللجنة مطالبة  .3  ابلإحاطة علاما اإ

 .هذه الوثيقة يملعلومات الواردة يف مرفقاب

 [انذكل املرفقيل ي]
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 جنوب أأفريقياوفد املسامهة اليت اس تلمهتا الأمانة من 
اقرتاحات بشأأن كيفية تنفيذ التوصيات  فامي ييل وتقدم ،املنبثقة عن الاس تعراض املس تقلنظرت جنوب أأفريقيا يف التوصيات 

 عىل أأفضل وجه.

 

 الإجراء املطلوب التوصيات

 :3التوصية 

ويبو يف ضامن الأأن تس متر  ينبغي

عداد التقارير  التنس يق والرصد واإ

والتقيمي والتعممي بشلك فعال فامي خيص 

وينبغي  تنفيذ توصيات أأجندة التمنية.

تعزيز دور شعبة تنس يق أأجندة التمنية 

 فامي يتعلق بتنس يق تنفيذ أأجندة التمنية.

 

 :4التوصية 

يف تنفيذ  ،جلنة التمنيةأأن تراعي  ينبغي

كيفية  ،توصيات أأجندة التمنية

الاس تجابة عىل النحو الأفضل 

للظروف املتغرية ولتحدايت التمنية 

الناش ئة اليت تواجه نظام امللكية 

وينبغي أأن يصاحب ذكل  الفكرية.

اخنراط فعال مع واكلت الأمم املتحدة 

خرباهتا الإمنائية الأخرى لالس تفادة من 

يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية ويف 

يف تنفيذ أأهداف التمنية  امليض قدماا 

 املس تدامة.

 

 :5التوصية 

يف ربط  الويبو ينبغي أأن تنظر

توصيات أأجندة التمنية ابلنتاجئ املرتقبة 

الواردة يف وثيقة الربانمج واملزيانية 

. ومن املمكن تعديل النتاجئ حيامث أأمكن

در  اج نتاجئ مرتقبة جديدة املرتقبة أأو اإ

الهدف الاسرتاتيجي الثالث: تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية اقتباس من 

 عىل النحو التايل: لأغراض التمنية،

 الربانمج املسؤول مؤرش الأداء النتيجة املرتقبة

اسرتاتيجيات  1.3ه

 بشأأنوخطط وطنية 

امللكية الفكرية تامتىش مع 

 الأهداف الإمنائية الوطنية

بصدد يه عدد البدلان اليت 

صياغة اسرتاتيجيات وطنية 

بشأأن حق املؤلف كجزء من 

اسرتاتيجياهتا الوطنية 

 للملكية الفكرية

 3الربانمج 

عدد البدلان اليت اعمتدت 

اسرتاتيجيات وطنية بشأأن 

حق املؤلف كجزء من 

اسرتاتيجياهتا الوطنية 

 للملكية الفكرية

 3الربانمج 

بصدد يه اليت عدد البدلان 

صياغة اسرتاتيجيات وطنية 

 للملكية الفكرية

 9الربانمج 

بصدد يه اليت  عدد البدلان

تنفيذ اسرتاتيجيات وطنية 

لملكية الفكرية وخطط ل 

 وطنية لتمنية امللكية الفكرية

 

عدد البدلان اليت اعمتدت 

اسرتاتيجيات وطنية للملكية 

 الفكرية

 9الربانمج 

 

 

 

 

 9الربانمج 

 10الربانمج 

عدد البدلان اليت وضعت 

اسرتاتيجيات أأو خطط 

وطنية للملكية الفكرية 

 10الربانمج 
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لضامن دمج توصيات أأجندة التمنية يف 

معل الويبو عىل حنو أأكرث فعالية 

 وبطريقة مس تدامة.

 

 :6التوصية 

تشجع ادلول الأعضاء عىل تعزيز 

التنس يق بني البعثات القامئة يف جنيف 

وماكتهبا للملكية الفكرية وغريها من 

جياد  السلطات يف العامصة من أأجل اإ

هنج موحد للتعامل مع جلنة التمنية 

ذاكء الوعي بشأأن مزااي أأجندة التمنية.  واإ

وينبغي تعزيز مشاركة اخلرباء القامئني 

مس توى أأعىل يف معل عىل  يف أأوطاهنم

جلنة التمنية أأن تنظر  ينبغيكام اللجنة. 

عداد التقارير  يف الإجراءات املتعلقة ابإ

فامي خيص ما ُأجنز عىل الصعيد الوطين 

 بشأأن تنفيذ توصيات أأجندة التمنية.

 

 :7التوصية 

دلول الأعضاء، يف اأأن تصوغ  ينبغي

ضوء احتياجاهتا الوطنية، اقرتاحات 

ليك  جديدة مشاريعجديدة لإقامة 

وينبغي أأن تنظر  تنظر فهيا جلنة التمنية.

ىل  عداد تقارير مستندة اإ نشاء أ لية اإ يف اإ

ادلروس املس تفادة وأأفضل املامرسات 

من مرشوعات أأجندة التمنية وأأنشطهتا 

املنفذة بنجاح. وينبغي أأن تشمل أ لية 

عداد التقارير هذه اس تعراضاا   دورايا  اإ

ذة أأو لس تدامة املرشوعات املنف

املعممة أأو لكهيام، فضالا عن تأأثري هذه 

 ينبغيو املرشوعات عىل املس تفيدين. 

لويبو قاعدة بياانت لدلروس اأأن تنشئ 

متوافقة مع الأهداف الإمنائية 

 الوطنية

عدد البدلان يف طور 

مراجعة اسرتاتيجياهتا 

 الوطنية للملكية الفكرية

 9الربانمج 

توصيات ل  الوقع الفعيل تقيمي ميكّن من اجلدول أأعاله ليس جامعاا ول شامالا ول 

 .احملرز تقدمتقيمي ال من مث أأجندة التمنية و 

 جنوب أأفريقيا ما ييل: لمتست  ،وابلتايل

أأجندة التمنية البالغ عددها توصيات بت بني ب ارتباط اثغياحاةل  يف (أأ )

يف  يف الوقت احلايلذكر" س ت" رمغ أأهنا) توصية ونتيجة مرتقبة 45

، وكذكل يف غياب املؤرشات اليت تتعقب تنفيذ تقرير املدير العام(

ن اكنت  ن املس تحيل تقيميمفأأجندة التمنية،  املؤرشات الواردة يف ما اإ

 أأجندةعىل تتبع تنفيذ توصيات  هتاقدر مدى و وجهية الربانمج واملزيانية 

  التمنية.

 مؤرشات.  ةوضع أأيت، مل التمنية أأجندةتنفيذ بدء عاما من  11بعد و 

 

مؤرشات لتقيمي أأثر  تضع الأمانة أأن جنوب أأفريقيا تطلب: الطلب

عداد مرشوع هذه املؤرشات لتقدميه التمنية أأجندةتوصيات  . وميكن اإ

 .التمنية لتنظر فيه خالل دورهتا الرابعة والعرشين اإىل جلنة 
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 [الثاين يل ذكل املرفقي]

 

 

املس تفادة وأأفضل املامرسات احملددة يف 

 س ياق تنفيذ مرشوعات أأجندة التمنية.

 

 :8التوصية 

ينبغي أأن يكون العمل املقبل فامي خيص 

عىل  قامئاا تنفيذ املرشوعات اجلديدة 

نظام الوحدات وقابال للتخصيص 

وينبغي مراعاة سعة الاستيعاب 

ومس توى اخلربة دلى املس تفيدين. 

لويبو، يف اأأن تس تكشف  وينبغي

طار  تنفيذها للمرشوعات عىل اإ

املس توى الوطين، عقد رشأاكت وثيقة 

مع واكلت الأمم املتحدة وغريها من 

الهيئات لتعزيز الفعالية والشمولية 

 س تدامة.والا
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 أأوغندا مجهورية وفداملسامهة اليت اس تلمهتا الأمانة من 

مجموعة مساهامت ، خالل مناقشة والعرشين يف دورهتا الثانية)جلنة التمنية(  اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةقررت 

ة املنبثقة عن الاس تعراض املس تقل الواردة واسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة ابلتوصيات املعمتدادلول الأعضاء بشأأن الإجراءات 

 ، ما ييل:.CDIP/22/4 Revو CDIP/21/11 تنييف الوثيق 

ىل الأماناملهمتة  لدلول الأعضاءجيوز  "1" ضافية اإ ن وجدت، يف ة. وينبغي تقدمي مساهامت اإ جتميع املساهامت، اإ

 ".لجنة علاما هبا يف دورهتا الثالثة والعرشينلإحاطة ال وثيقة واحدة 

 ويّّس مجهورية أأوغندا تقدمي املساهامت التالية:

 

 لتنفيذل  الإجراء املقرتح الاس تعراض املس تقل ةتوصي

 :1التوصية 

تعزيز التقدم اجليد احملرز يف  من الالزم

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.

ا تبادل اأأن تيّس وينبغي  جلنة أأيضا

 الاسرتاتيجيات وأأفضل املامرسات بني

ادلول الأعضاء بشأأن جتارهبا فامي خيص 

 امللكية الفكرية وقضااي التمنية.

 

جلنة التمنية اإىل س تحتاج ، عىل مس توى أأعىلالنقاش  لضامن جناح -

دلى الويبو أأو الأمانة، ا الوفود الوطنية همتقداليت  ساهامت امل 

واكلت و  ،واجملمتع املدين ،الرواد نوالأاكدمييقدهما يوأأيضا تكل اليت 

وهيئات اخلرباء من قبيل الفريق الرفيع  ،الأمم املتحدة الأخرى

املس توى املعين ابحلصول عىل الأدوية التابع للأمني العام للأمم 

املتحدة، وأأمانة اتفاقية التنوع البيولويج ومنظمة الأغذية والزراعة، 

 وما اإىل ذكل.

 

ومشاركة واكلت الأمم املتحدة الأخرى عىل أأعىل املس توايت،  -

منايئ أأكرث ميكن أأن تكون السبيل اذلي  يوضع من خالهل منط اإ

اخلطاب العاملي بشأأن امللكية الفكرية داخل الوبيو  مضنمتانة، 

 تعملوخارهجا. ومن خالل هذه التفاعالت، من شأأن الويبو أأن 

ع معايري التمنية اليت تنري معل الأمم عىل حنو أأكرث اتساقاا ومتاش ياا م

 املتحدة معوماا.

  :2التوصية 

تدابري دلول الأعضاء اينبغي أأن تتخذ 

لإجياد حلول للمسائل العالقة فامي خيص 

  ولية اللجنة وتنفيذ أ لية التنس يق.

ينبغي أأن متتثل لقرار امجلعية العامة بشأأن أ لية التنس يق مجيع جلان  -

اللجنة احلكومية ادلولية بشأأن املعارف التقليدية  -ذات الصةل الويبو

والفوللكور، واللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات، واللجنة ادلامئة 

املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات 

اجلغرافية، واللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. 

امجلعية العامة، انعقاد لك جلنة، خالل دورة تس بق  ترفعنبغي أأن وي 
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ىل الأنشطة املضطلع هبا لتنفيذ  ىل امجلعية العامة يشري اإ تقريراا اإ

 .الوجهيةأأجندة التمنية توصيات 

 :3التوصية 

يف ضامن  لويبواأأن تس متر ينبغي 

عداد التقارير  التنس يق والرصد واإ

والتقيمي والتعممي بشلك فعال فامي خيص 

وينبغي  تنفيذ توصيات أأجندة التمنية.

تعزيز دور شعبة تنس يق أأجندة التمنية 

 .فامي يتعلق بتنس يق تنفيذ أأجندة التمنية

 

 ةاملس تقل اإىل جمالت شعبة تنس يق أأجندض االاس تعر  رييشل  -

التمنية اليت ينبغي تعزيزها. وميكن أأن تقدم شعبة التنس يق تقريراا 

برامج الويبو املوضوعية وتفاعلها مع بشأأن دورها اإىل جلنة التمنية، 

قلميية لمتكني ادلالأخرى  ول الأعضاء من حتديد كيفية واملاكتب الإ

 .هذا ادلور تعزيز

 

جراء تقيمي  - ، كام ومتوازن هنج شاملنشطة الويبو وفقاا للأ وينبغي اإ

ق فهم حقو بتعزيز المنط الإمنايئ املتبع يف الويبو يكتفي ينبغي أأل 

، بل ينبغي أأيضاا أأن يقدم تقديراا لتحدايت امللكية الفكرية وحاميهتا

ىل املعرفة والتكنولوجيا يف العامل النايم.  الوصول اإ
 

 

كيف تسامه وتشمل الأس ئةل اليت ينبغي الإجابة عهنا ما ييل:  -

املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف التمنية )بدلا من قياس 

مسامهة املساعدة التقنية يف تطبيق املعايري ادلولية للملكية 

املساعدة التقنية تدريباا بشأأن كيفية وهل تشمل  الفكرية(؛ 

اس تخدام أأوجه املرونة اليت يتيحها النظام ادلويل للملكية الفكرية؛ 

املساعدة التقنية ادلمع ملساعدة ادلول الأعضاء عىل فهم فر وهل تو 

الآاثر الإجيابية والسلبية عىل حد سواء النامجة عن امللكية الفكرية 

؛ وما يه البدائل املوجودة ملساعدة ادلول أأداة س ياسةابعتبارها 

املنافية الأعضاء عىل تطوير القدرة الابتاكرية؛ وطبيعة الأنشطة 

د تنشأأ عن حقوق امللكية الفكرية؟. وبناءا عىل هذه للتنافس اليت ق

الأس ئةل، ميكن وضع عدد من املؤرشات المكية لقياس تأأثري 

 .وقبل/ بعد دون مع/سيناريوهات املساعدة التقنية، مبا يف ذكل، 

 :4التوصية 

ينبغي للجنة التمنية أأن تراعي يف تنفيذ 

توصيات أأجندة التمنية كيفية 

الاس تجابة عىل النحو الأفضل 

للظروف املتغرية ولتحدايت التمنية 

الناش ئة اليت تواجه نظام امللكية 

 

ن توطيد الرشأاكت  - الرمسية وغري الرمسية مع مجموعة الواكلت اإ

احلكومية ادلولية، سيساعد الويبو عىل حتديد واملسارات  ولية ادل

ملنظمة وأأجندة التمنية يف حتقيق الطريقة اليت ميكن أأن تسهم هبا ا

أأولوايت الأمم املتحدة الشامةل، مثل أأهداف التمنية املس تدامة. 

تؤدي الويبو دوراا نشطاا بصورة أأكرب يف منظومة أأن أأيضاا وميكن 
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وينبغي أأن يصاحب ذكل  الفكرية.

اخنراط فعال مع واكلت الأمم املتحدة 

هتا الإمنائية الأخرى لالس تفادة من خربا

يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية ويف 

ا يف تنفيذ أأهداف التمنية  امليض قدما

 املس تدامة.

بشأأن الأمم املتحدة من خالل التشارك يف عقد النقاشات 

يهتا ابلنس بة لنظام العاملي للملكية الفكرية وأأمه اب الس ياسات املتعلقة

مبا يف ذكل الابتاكر والوصول اإىل  جملموعة واسعة من القضااي،

املعرفة والتمنية والتجارة والطاقة واملناخ والبيئة والصحة العامة، 

 يف تكل النقاشات. واملشاركة

 :6التوصية 

دلول الأعضاء اأأن تعزز ينبغي 

التنس يق بني البعثات القامئة يف جنيف 

الفكرية وغريها من وماكتهبا للملكية 

جياد  السلطات يف العامصة من أأجل اإ

هنج موحد للتعامل مع جلنة التمنية 

وزايدة مس توى الوعي بشأأن مزااي 

وينبغي تعزيز مشاركة  أأجندة التمنية.

اخلرباء القامئني يف أأوطاهنم عىل 

وينبغي  مس توى أأعىل يف معل اللجنة.

للجنة التمنية أأن تنظر يف الإجراءات 

عداد التقارير فامي خيص ما  املتعلقة ابإ

ُأجنز عىل الصعيد الوطين بشأأن تنفيذ 

 توصيات أأجندة التمنية.

 

من املهم ولكن موهجة ابلتحديد اإىل ادلول الأعضاء،  التوصيةهذه  -

 القامئنيالتأأكد من أأن تواصل الأمانة تعاوهنا مع ممثيل ادلول الأعضاء 

يف جنيف وأأن تعزز هذا التعاون، ل س امي يف جمال التخطيط 

 وتقدمي املساعدة التقنية وغريها من الأنشطة.

 :7التوصية 

ينبغي لدلول الأعضاء، يف ضوء 

احتياجاهتا الوطنية، أأن تصوغ 

اقرتاحات جديدة لإقامة مشاريع ليك 

وينبغي أأن تنظر  تنظر فهيا جلنة التمنية.

عدا نشاء أ لية اإ د تقارير مستندة اإىل يف اإ

ادلروس املس تفادة وأأفضل املامرسات 

من مرشوعات أأجندة التمنية وأأنشطهتا 

وينبغي أأن تشمل أ لية  املنفذة بنجاح.

ا دورايا  عداد التقارير هذه اس تعراضا اإ

لس تدامة املرشوعات املنفذة أأو 

املعممة أأو لكهيام، فضالا عن تأأثري هذه 

غي وينب املرشوعات عىل املس تفيدين.

 
 

عادة ما تلمتس دوةل عضو ما من الأمانة مساعدة تقنية يف جمال  -

 يف هذا املضامر السبيل الأمانة تشمل مشورة  معنّي. وينبغي أأن 

ما تسلمي املساعدة املطلوبة ل الأفضل  من خالل مرشوع للجنة اإ

 التمنية أأو برانمج من برامج الويبو العادية.

 

لجنة التمنية ابلتشاور مع أأمانة ادلول الأعضاء مشاريع ل تصوغ  -

اإىل جلنة التمنية، ينبغي أأن تضم مرشوع جديد  تقدميعند و. و الويب

الأمانة بياانا بشأأن مواءمة الإجراء اخملتار اخلاص بتسلمي برانمج 

 ساعدة التقنية.امل 
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للويبو أأن تنشئ قاعدة بياانت لدلروس 

املس تفادة وأأفضل املامرسات احملددة يف 

 س ياق تنفيذ مرشوعات أأجندة التمنية.

 :8التوصية 

ينبغي أأن يكون العمل املقبل فامي خيص 

تنفيذ املرشوعات اجلديدة قامئا عىل 

نظام الوحدات وقابال للتخصيص 

الاستيعاب  سعةوينبغي مراعاة 

ن. ومس توى اخلربة دلى املس تفيدي

وينبغي للويبو، يف تنفيذها للمرشوعات 

عىل املس توى الوطين، أأن تس تكشف 

عقد رشأاكت وثيقة مع واكلت الأمم 

املتحدة وغريها من الهيئات لتعزيز 

 .الفعالية والشمولية والاس تدامة

 

ات وتكوين الكفاءأأن يرتبط تقدمي املساعدة التقنية ينبغي  -

ابدلراسات التشخيصية اليت تقيمي الاحتياجات يف ضوء الأهداف 

واليت تعمتد عىل العمليات  والتخفيف من حدة الفقرللتمنية الوطنية 

العملية أأيضاا وينبغي أأن تشمل التشاورية عىل املس توى الوطين. 

مشاركة واكلت الأمم املتحدة الأخرى العامةل يف اجلوانب الأخرى 

مشاركة أأحصاب املصلحة  وكذكل ،التمنية يف البدلمن احتياجات 

 عىل املس توى الوطين.

 

أأن تشمل مشاريع املساعدة التقنية، عند الاقتضاء، عنرصاا ينبغي  -

 .املتلقيةالاستيعاب دلى البدلان  سعةبشأأن بناء القدرات لتعزيز 

 :9التوصية 

املزيد من  لويبواأأن تويل ينبغي 

الاهامتم لس تقدام خرباء عىل دراية 

ومعرفة كبريتني ابلظروف الاجامتعية 

ينبغي و  والاقتصادية للبدلان املتلقية.

للبدلان املس تفيدة أأن تضمن وجود 

درجة عالية من التنس يق ادلاخيل بني 

هيئاهتا املتنوعة من أأجل تيسري تنفيذ 

املرشوعات واس تدامهتا عىل الأجل 

 .الطويل

 

تعزز أأمانة الويبو ممارس هتا فامي يتعلق ابس تقدام خرباء عىل دراية  -

ومعرفة كبريتني ابلظروف الاجامتعية والاقتصادية للبدلان املتلقية. 

عادة نرشعىل وينبغي أأن يثبت اخلرباء القدرة  البدلان  يفاملعرفة  اإ

 املس تفيدة.

 

وبناءا عىل مدى انتشار نشاط/ مرشوع معني،  ،الاقتضاء دعن -

مكتب امللكية ميكن استشارة الإدارات الوطنية ذات الصةل و 

 الفكرية يف تصممي املشاريع وتنفيذها.

  :10التوصية 

ينبغي أأن تشمل التقارير املرحلية اليت 

تعدها الأمانة وتقدهما للجنة التمنية 

معلومات مفصةل عن الانتفاع ابملوارد 

املالية والبرشية فامي خيص مرشوعات 

أأجندة التمنية. وينبغي جتنب تلكيف 

دارة مرشوعات  نفس مدير املرشوع ابإ

آن واحد.  متعددة يف أ

 

ينبغي أأن تبنّي التقارير املرحلية الاس تخدام الفعال ملوارد املزيانية  -

 واملوارد البرشية اليت ينطوي علهيا تنفيذ املرشوع.



CDIP/23/3 
Annex II 
5 
 

  :12التوصية 

دلول الأعضاء والأمانة اأأن تنظر ينبغي 

جياد س بل ووسائل لنرش  يف اإ

املعلومات املتعلقة بأأجندة التمنية 

 وتنفيذها عىل حنو أأفضل.

 

ج  - لأغراض نرش املعلومات عن الأمانة اليت تتبعها ينبغي تعزيز الهنه

 أأجندة التمنية.

 

طريقة أأخرى لنرش املعلومات حول أأجندة التمنية داخل  وتمكن -

تقدمي تقرير الويبو بشأأن تنفيذ توصيات أأجندة  يفالأمم املتحدة 

ىل   اجمللس الاقتصادي والاجامتعي.التمنية اإ

 

 والوثيقة[املرفق الثاين ]هناية 
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