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CDIP/23/8 

  �ٕالنلكزيیة أ�صل:
 2019مارس  14 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرونالثالثة  الدورة
 2019 مایو 24ٕاىل  20ن جنیف، م

بشأن اإلجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة بالتوصيات املعتمدة املنبثقة عن األمانة  اقرتاح

  اإلبالغ واالستعراض بشأنيارات واخل ستقلاالستعراض املتوصيات 

 أ�مانة ن ٕا�دادم

نومفرب  23ٕاىل  19يف دورهتا الثانیة والعرش�ن املعقودة من (جلنة التمنیة)  لكية الفكریةاللجنة املعنیة �لتمنیة وامل قررت  .1
إالجراءات واسرتاتیجیات التنفيذ اخلاصة �لتوصیات املعمتدة املنبثقة مناقش�هتا ملساهامت ا�ول أ�عضاء �شأٔن  ثناءأٔ  2019

 ما یيل:  عن توصیات �س�تعراض املس�تقل

ل أ�عضاء لتقرتح �ىل جلنة التمنیة ٔأن تنظر، يف دورهتا ستس�ت�دم أ�مانة املساهامت املس�تلمة من ا�و "[...] 
وس�تقرتح أ�مانة ٔأیضا خيارات ممكنة  املقب�، يف "إالجراءات واسرتاتیجیات التنفيذ" اخلاصة �لتوصیات املعمتدة.

 "�شأٔن "إالبالغ و�س�تعراض" ف� خيص ت� التوصیات.
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واسرتاتیجیات  إالجراءاتأ�ول اقرتاح أ�مانة �شأٔن  جزهئايف تعرض و  و�س�تجیب هذه الوثیقة للطلب املذ�ور ٔأ�اله. .2
يف تعرض يف �ني من ا�ول أ�عضاء.  املس�تلمة املساهامت�قرتاح مجیع  هذا و�راعي 1لتوصیات املعمتدة.اخلاصة �التنفيذ 

  تنفيذ ت� التوصیات.بغرض  و�س�تعراضإالبالغ  �شأٔناخلیارات املمكنة الثاين  جزهئا

خلطوات � ف� یتعلقاملقدمة من ا�ول أ�عضاء  املساهامتهذه الوثیقة �ىل مجمو�ة من مجیع ل أ�ول  املرفقحيتوي  .3
�او� لت�دید ٔأو�ه التشابه مب وجرى القيام اخلاصة �لتوصیات. املس�تقبلیة �شأٔن إالجراءات واسرتاتیجیات التنفيذ

 .اللجنة�ىل  هذه الوثیقةيف نظر ال  من ٔأ�ل تيسري �مة املساهامتو�ختالف بني هذه 

 إالجراءات واسرتاتیجیات التنفيذ

يف كام يه متضمنة ، من ا�ول أ�عضاء املس�تلمة املساهامت اعتبارهأأ�ذت أ�مانة يف ٕا�داد هذا �قرتاح  ٔ�غراض .4
 �س�تعراضتوصیات �ىل أ�مانة  رد ، فضال عنCDIP/23/3و .CDIP/22/4 Revو CDIP/21/11 ئقالو�
 .CDIP/19/3يف الوثیقة  الوارد تقلاملس� 

مع  �ً تنفيذ ٕاجراءً ، تقرتح أ�مانة �ىل �دة�لك اسرتاتیجیة و توصیات.  9تتناول تنفيذ  اسرتاتیجیة 15 قرتاح�ن یتضم .5
 .التوصیاتهذه  تنفيذاليت یتعني اختاذها ل  التدابري بیان

ووفقا ��، . �ىل حنو لكي ٔأو جزيئ متعددةتوصیات تنفيذ ب �ىل أ�قل  وا�دة اسرتاتیجیة تفيويف معظم احلاالت  .6
وجيمع العمود الثالث من اجلدول ٔأد�ه مجیع . حسب �قتضاءاستنادا ٕاىل أ��شطة الشام�،  التوصیات تقرتح أ�مانة ٔأن تُنفذ

. �ىل حنو لكي ٔأو جزيئتوصیة ٔأكرث من  �ىل أ�قل وا�دةتنفيذ يف احلا� اليت تتناول فهيا اسرتاتیجیة التوصیات ذات الص� 
 هذه الوثیقة. ٔأعید ٕادرا�ا يف املرفق الثاين ل  ىل هذه التوصیات،الرجوع إ ولتيسري 

التوصیات ُمو�ة ٕاىل خمتلف أ�طراف الفا��  بأٔن ٔأقرتيف دورهتا الثامنة عرشة  جلنة التمنیةجتدر إالشارة ٕاىل ٔأن و  .7
�ىل  توصیة عندما تُو�ه، ا الصددويف هذ 2وأ�مانة. وجلنة التمنیةول أ�عضاء املعنیة بتنفيذ توصیات ٔأجندة التمنیة، ٔأي ا�

و�سرتاتیجیات اليت اقرتحهتا أ�مانة حتاول فقط  إالجراءات، فٕان ٔأو ا�ول أ�عضاء جلنة التمنیةٕاىل  حنو لكي ٔأو جزيئ
اختاذ املزید من أ�طراف الفا�� املعنیة  من یُطلب، قد �ىل حنو اكملتنفيذ هذه التوصیات  ٕاال ٔأنه ٔ�غراضتنفيذها.  تيسري

مث �مكیلیة  تدابرئأي تدبري من ال ، لت�دید ٔأو ا�ول أ�عضاء جلنة التمنیة، ٔأي هذه أ�طرافویعود أ�مر ٕاىل  التدابري
 .مبارشهتا

 جنة:الل  من ٔأ�ل ٔأن تناقشهاواسرتاتیجیات التنفيذ التالیة  إالجراءات، تقرتح أ�مانة يف ضوء ما تقدمو .8

                                         
من ملخص الرئيس.  1.8�ىل النحو الوارد يف الفقرة  12و 10و 9و  8و 7و 6و 4و 3و 2و 1يف دورهتا التاسعة عرشة التوصیات  جلنة التمنیةاعمتدت  1
لخص رئيس ا�ورة التاسعة عرشة مب امللحقالقرار الوارد يف  وجرى تناول هذه التوصیة يف. 2�س�تثناء التوصیة  قرتاح أ�مانة مجیع ت� التوصیاتیتناول او 
 .التمنیةجنة لل 
 .التمنیةمن ملخص رئيس ا�ورة الثامنة عرشة للجنة  3.6الفقرة.  2
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توصیات �س�تعراض   إالجراءات اسرتاتیجیات التنفيذ
 املس�تقل

مواص� اس�ت�دام بند �دول  .1
"امللكية الفكریة  املنعون أ�عامل اجلدید
نقاشات �ىل مس�توى ٔأ�ىل والتمنیة" لعقد 

القضا� الناش�ئة  �شأٔنحول معل املنظمة 
ع و اجلدیدة املتعلقة �مللكية الفكریة.  �ُشج�

 مواضیععضاء �ىل تقدمي ا�ول ا�ٔ 
يف قامئة املواضیع  ميكن ٕادرا�ا للمناقشة

تناولها يف ٕاطار بند �دول  س�یجرياليت 
"امللكية الفكریة والتمنیة". املعنون أ�عامل 

من مور ا�ٔ  يف مجمو�ة من ستنظر اللجنةو 
 �یفية �س�ت�ابة �ىل حنو ٔأفضل بيهنا

ت�د�ت التمنیة الناش�ئة ل و  املتغريةللظروف 
هبدف و نظام امللكية الفكریة.  توا�هليت ا

، ميكن ٔأن ٔأكرثجمدي  نقاشضامن ٕاجراء 
تعني ا�ول أ�عضاء �رباء من العوامص 

�الوة و . جلنة التمنیةللمشاركة يف �لسات 
عوة توجيه ا�، ميكن ٔأیًضا �ىل ذ�

ا�متع املدين  ؤأفراد الرواد�ٔاكدميیني ل
وهیئات أ�مم املت�دة أ�خرى واملنظامت 

احلكومية ا�ولیة للمشاركة يف هذه 
تبادل ٔأن یرثي  هذا من شأٔنو . النقاشات
 أٔجندةالوعي ب ٕاذاكءو�سا�د يف أ�فاكر 
 التمنیة.

يف ٕاطار  س�ُیتناولعند حتدید املوضوع ا�ي  -
"امللكية الفكریة  املعنون بند �دول أ�عامل

، للجنة التمنیة املس�تقبلیة ا�وراتوالتمنیة" يف 
�كون ا�ول أ�عضاء ٔأن  ینبغي ٔأن �راعي

حول  ؤأن یدور" �ىل مس�توى ٔأ�ىل" النقاش
القضا� الناش�ئة اجلدیدة املتعلقة �مللكية 

 الفكریة.
 بتقدميها ٕاذا ُطلب من أ�مانة املشاركةو  -

ٔأو من  شالنقاعرض حول املوضوع قيد 
 ٔأن ینبغي لها ضامن، �الل وسائل ٔأخرى

 املتعلقة سأٔ�امل  تناول عرضها ٕاىلحمتوى  هيدف
كيفية �س�ت�ابة �ىل حنو ٔأفضل للظروف � 

املتغرية ولت�د�ت التمنیة الناش�ئة اليت توا�ه 
 التو�ات، مع مرا�اة نظام امللكية الفكریة

 العاملیة �شأٔن هذه املسأٔ�.
 �شأٔن الوجهيةملعلومات ا أ�مانةستتقامس و  -

 العوامصالتحضري ل�ورة مع اخلرباء من 
 ا�ول أ�عضاء. نقاشاملعینني للمشاركة يف 

جلنة أ�مانة، �لتشاور مع رئيس  س�ت�ددو  -
 يالصناع ؤأفراد ا�متع، ا�ٔاكدميیني التمنیة

، فضًال عن هیئات أ�مم املت�دة وا�متع املدين
ا�ولیة اليت ميكهنا  أ�خرى واملنظامت احلكومية

يف ٕاطار  من النقاشات نقاشاملشاركة يف لك 
ریة "امللكية الفكاملعنون بند �دول أ�عامل 

. تناولهااليت یتعني  القضیة حسب، والتمنیة"
 ة هذه اجلهاتبتنظمي مشارك وس�تقوم

املعلومات حول املشاركني من  وستتقامس معها
�ة صفاللویبو (ٔأي ل املوقع إاللكرتوين�الل 

ا�صصة لقامئة املوضو�ات اليت  إاللكرتونیة
 تناولها يف ٕاطار بند �دول أ�عامل س�یجري
 "امللكية الفكریة والتمنیة"). املعنون

 (جلنة التمنیة) 1
 (جلنة التمنیة) 4
ا�ول أ�عضاء وجلنة ( 6

 )التمنیة
(ا�ول أ�عضاء  12

 )وأ�مانة
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أ�فاكر واملامرسات  لتقامس ٕالكرتوين، ٕا�شاء منتدى ، يف مج� ٔأمورمن أ�مانة ا�متس�ىل اقرتاح من ست نقاط يف دورهتا الثامنة عرشة  جلنة التمنیةوافقت  3

 من ملخص الرئيس). 5.7رة �شأٔن املسا�دة التقنیة (الفق والت�ارب

ميكن ٔأیًضا اس�ت�دام املؤمترات  .2
حول امللكية الفكریة والتمنیة  الثالثةا�ولیة 

، واليت س�تعقد املمتدة �ىل مدى یوم وا�د
يف  جلنة التمنیةلك س�نتني وفقًا لقرار 
، مكنتدى للنقاش دورهتا الثانیة والعرش�ن

حول القضا� الناش�ئة  �ىل مس�توى ٔأ�ىل
 وتوفر هذه. �مللكية الفكریةاملتعلقة 

ٔأكرث انفتاً�ا  ٕالجراء نقاشاملؤمترات منتدى 
ا�ول أ�عضاء وتنضم ٕالیه ال �شارك فيه 

بل ٔأیًضا أ�وساط ا�ٔاكدميیة وا�متع  حفسب
ملنظامت احلكومية ا�ولیة املدين وا
معلومات  بدورها، واليت س�تنرش أ�خرى
 التمنیة. ٔأجندةحول 

س�تقوم أ�مانة بتصممي �ر�مج املؤمترات  -
�ىل " ٔأن �كون النقاشلرشط  متتثلبطریقة 

حول القضا� ؤأن یدور " مس�توى ٔأ�ىل
 الناش�ئة اجلدیدة املتعلقة �مللكية الفكریة.

لك يف س�تختار أ�مانة قامئة املت�دثني و  -
 خيصف�  �ىل ٔأن تتسم �لتنوع والتوازنمؤمتر 

 .و�ري ذ�، همو�نس  ومنطقهتم املهنیة�لفيهتم 
س�تنرش أ�مانة ٔأیضا معلومات حول و  -

 إاللكرتوين�الل موقعها املؤمترات من 
ائل التواصل �ج�عي س�ت�دام وس�و

 .تهمشارك امجلهور الواسع و ه�م لتحفزي ا
عالیات �انبية يف س�یاق ستنظم أ�مانة فو  -

 �ىل مس�توى النقاشاتیعزز س� ، مما املؤمترات

 .و�ات نظر ٔأخرىویضیف ٔأ�ىل 
من س�تقوم أ�مانة بتعز�ز ٔأ�شطهتا احلالیة و  -

 و�ج��ات إالقلميیة الفعالیاتتنظمي  �الل

املتعلقة  املواضیع �شأٔن أأو املشاركة فهي
من وراء الهدف و . املعيناملؤمتر  نقاشمبوضوع 

إالقلميیة يف  ٕادماج و�ات النظرهو ذ� 
 املؤمتر.

 (جلنة التمنیة) 1
 (جلنة التمنیة) 4

(ا�ول أ�عضاء  12
 وأ�مانة)

بند  ٕاطاريف فرعي ميكن ٕاضافة بند  .3
"امللكية الفكریة املعنون �دول أ�عامل 

 جلنة التمنیةوالتمنیة" ٕاىل �دول ٔأعامل 
 ا�ول أ�عضاء جتارهبا ٔ�غراض ٔأن تعرض

شوا�ل  تناول خبصوص �ىل ٔأساس طوعي
، مبا يف ذ� تنفيذ امللكية الفكریة والتمنیة

هذا  وسيشلك. یةالتمن  ٔأجندة مرشو�ات
 جماالمن �دول أ�عامل الفرعي البند 

یجیات وا�روس املس�تفادة لتبادل �سرتات 
�ول أ�عضاء يف جمال اؤأفضل ممارسات 

 امللكية الفكریة ومسائل التمنیة.

، جلنة التمنیةقبل لك دورة من دورات  -
س�تدعو أ�مانة ا�ول أ�عضاء، من �الل 

 بعرض ٕابداء اه��ا، ٕاىل املنسقني إالقلميیني
 التمنیة.مسائل يف جمال امللكية الفكریة و  جتارهبا

س�ُیطلب من ا�ول أ�عضاء املهمتة �ٔ�مر و  -
 ٕان ٔأمكن و. تناو� املرغوباقرتاح املوضوع 

ميكن ٔأن �ستند عروض ا�ول أ�عضاء ، ذ�
يف س�یاق املنتدى النقاشات اليت أٔجرهتا ٕاىل 

 3إاللكرتوين حول املسا�دة التقنیة.

 (جلنة التمنیة) 1
جلنة ا�ول أ�عضاء و ( 6

 التمنیة)
جلنة و (ا�ول أ�عضاء  7

 التمنیة وأ�مانة)
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س�تدرج أ�مانة قامئة ا�ول أ�عضاء املهمتة و  -
يف ومواضیع عروضها يف �دول ٔأعامل ا�ورة 

 البند الفرعي اجلدید من �دول أ�عامل. ٕاطار
، جلنة التمنیة من دورات �الل لك دورةو  -

عن س�تقدم ا�ول أ�عضاء املعنیة عرًضا 
 ، متبو�ًا بتبادل ا�ٓراء يف اللجنة.جتارهبا

س�تتيح أ�مانة العروض اليت قدمهتا ا�ول و  -
 اواس�تنتا�اهت والنقاط البارزة ل�ورةأ�عضاء 

 .إاللكرتوين للویبو وقعامل�ىل 
 هیئات أ�مم املت�دةميكن دعوة  .4

واملنظامت احلكومية ا�ولیة واملنظامت �ري 
جلنة  دوراتاحلكومية أ�خرى حلضور 

تنفيذ ٔأهداف  �شأٔن جتارهبا التمنیة لتقامس
التمنیة املس�تدامة. وس�یعمتد ذ� �ىل هنج 

 هیئاتالویبو احلايل لتشجیع مشاركة ال 
أ�خرى يف �ج��ات والفعالیات اليت 

 تنظمها الویبو.

س�تدعو أ�مانة ا�ول أ�عضاء ٕاىل اقرتاح  -
 املنظامتٔ�مم املت�دة ٔأو ا هیئات ٕا�دىدعوة 

جلنة  دوراتحلضور  أ�خرى ولیةا�كومية احل
التمنیة لتقامس جتارهبا �شأٔن تنفيذ ٔأهداف 

 التمنیة املس�تدامة.
توىل ، ست �ىل �قرتاحاللجنة ٕاذا وافقت و  -

يف ا�ورة  ةاملعنی هیئةمشاركة ال �رتيب أ�مانة 
 .التمنیةالالحقة للجنة 

 (جلنة التمنیة) 1
 (جلنة التمنیة) 4

 (ا�ول أ�عضاء 12
 وأ�مانة)

ویبو ٔأن تعزز ٔأ�شطهتا ميكن لل .5
لتعامل مع املنظامت احلكومية �احلالیة 

واملنظامت  هیئات أ�مم املت�دةا�ولیة و 
�ج�ع  وال س���ري احلكومية أ�خرى (

واملنظامت التشاوري الس�نوي للمد�ر العام 
تنفيذ ب  ما�لزت ؛ �ري احلكومية املعمتدة

س�تواصل الویبو و ). 2030�دول ٔأعامل 
و�ج��ات  الفعالیاتمشاركهتا يف 

 ومسائلامللكية الفكریة �ال املتعلقة مب
 ٕاذاكءواملسا�دة يف  ،، وتبادل ا�ٓراءالتمنیة

 التمنیة. أٔجندةالوعي ب

 الفعالیاتس�تواصل أ�مانة حتدید  -
اليت تنظمها و  االيت ستشارك فهي و�ج��ات

واملنظامت احلكومية  هیئات أ�مم املت�دة
أ�خرى  ا�ولیة واملنظامت �ري احلكومية

املتعلقة �مللكية الفكریة  املواضیعملناقشة 
 والتمنیة.

أٔن �ش ٕاىل جلنة التمنیة ر�راأ�مانة تق سرتفعو  -
أ��شطة (�ىل سبيل املثال، يف س�یاق هذه 

، رهنا بأٔمهیهتا وعند التقار�ر املر�لیة)
 �قتضاء.

 (جلنة التمنیة) 1
 (جلنة التمنیة) 4

(ا�ول أ�عضاء  12
 وأ�مانة)

ميكن لٔ�مانة ٔأن �زود اللجنة  .6
 املتعلقة بعینة خمتارة منأ��ر بتقي�ت 

 .املنجزة التمنیة ٔأجندةمرشو�ات 

مرشو�ات ٔأجندة ٔ��ر س�تجري أ�مانة تقي�ً  -
 لك �ام.التمنیة املنجزة 

أ��ر  ٔأن تقمي هذهتقيمي ال  معلیة من شأٔنو  -
 الطویلاملدى  �ىل ا�ي س�یرتكه املرشوع
 اس�تدامته. قميمك س�ت، �ىل الب�ان املس�تفيدة

 )أ�مانة( 3
(ا�ول أ�عضاء وجلنة  7

 )وأ�مانة التمنیة
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�ول أ�عضاء تقدمي طلبات يف هذا ميكن لو  -
 الصدد.

التقيمي دا�لًیا ٔأو هذا س�تجري أ�مانة و  -
 .ة للقيام به�ارجي�ة  س�تلكف

شعبة تنس�یق ٔأن تنشئ ميكن  .7
 تجمیع بغرض ال قا�دة بیا�ت ٔأجندة التمنیة 

�روس الرئيس�یة املس�تفادة املهنجي ل
تنفيذ  املنبثقة عنؤأفضل املامرسات 

 ستنادوذ� �ال، التمنیة ٔأجندة مرشو�ات
املنجزة.  املرشو�اتتقار�ر تقيمي  ٕاىل
س�تكون قا�دة البیا�ت متا�ة للتشاور و 

 لویبو.إاللكرتوين لوقع امل�ىل 

بتجمیع  شعبة تنس�یق ٔأجندة التمنیة س�تقوم -
املعلومات حول ا�روس املس�تفادة ؤأفضل 

 ٔأجندة تنفيذ مرشو�اتاملنبثقة عن املامرسات 
ت �دیدة ٔأو التمنیة من �الل قا�دة بیا�

 .حسب �قتضاء، قا�دة بیا�ت موجودة
املعلومات اليت س�تدرج يف س�ت�لص ستُ و  -

تقار�ر  مصادر �دة من بيهناقا�دة البیا�ت من 
 ملرشو�ات املنجزة.اخلاصة �تقيمي ال جناز و االٕ 
التفاصیل أ�خرى حول  س�یجري تقامسو  -

ول هیلك ووظائف قا�دة البیا�ت مع ا�
 .اللجنةأ�عضاء يف وثیقة س�تقدم ٕاىل 

 (أ�مانة) 3
(ا�ول أ�عضاء وجلنة  7

 التمنیة وأ�مانة)
 (ا�ول أ�عضاء 12

 وأ�مانة)

ميكن ٔأن تنظم شعبة تنس�یق ٔأجندة  .8
الوعي  ٕاذاكءالتمنیة ٔأ�شطة هتدف ٕاىل 

أٔجندة التمنیة واليت من شأٔهنا ٔأن تعزز ب
الفا��  أ�طرافخمتلف  التنس�یق بني

(مثل املندوبني املقميني يف جنیف وممثيل 
ماكتب امللكية الفكریة والسلطات الوطنیة 

ا�متع ا�متع املدين و  ؤأفرادأ�خرى 
أٔجندة ب املسائل املتعلقة ) �شأٔنيالصناع
 .بلجنة التمنیةو التمنیة 

 

 ،شعبة تنس�یق ٔأجندة التمنیة تنظمس -
 تذيك، ٔأ�شطة �لتنس�یق مع املاكتب إالقلميیة
 ومبخر�اتالوعي بأٔجندة التمنیة وتنفيذها 

 وأ��شطة. املرشو�ات
ستتطلب أ��شطة مسامهة مشرتكة من و  -

(ٔأي املندوبني املقميني  أ�طراف الفا��خمتلف 
يف جنیف وممثيل ماكتب امللكية الفكریة 

والسلطات الوطنیة أ�خرى وأٔعضاء ا�متع 
�شأٔن املسائل املتعلقة ) يالصناعا�متع املدين و 

 .بأٔجندة التمنیة وبلجنة التمنیة
فٕان ٕاقلميیة، ذات طبیعة أ��شطة  ٕاذا اكنتو  -

س�تعمل �شلك شعبة تنس�یق ٔأجندة التمنیة 
 .املعنینيوثیق مع املنسقني إالقلميیني 

 )أ�مانة( 3
وجلنة (ا�ول أ�عضاء  6

 )التمنیة
(ا�ول أ�عضاء  12

 وأ�مانة)

ميكن ٔأن تنظم شعبة تنس�یق ٔأجندة  .9
من ٔأ�ل  تدریبية دورات ٕا�المية ٔأوالتمنیة 
 يف ٔأ�شطة ٔأجندة التمنیة  شاركةامل ضامن 

، مبا يف ٔأكرث�شلك جمٍد  فهيا و�خنراط
احتیا�ات  وتلبیة نقاشات جلنة التمنیةذ� 

هذه ميكن ٔأن تغطي و ا�ول أ�عضاء. 

ستنظم شعبة تنس�یق ٔأجندة التمنیة دورات  -
املسائل املتعلقة بأٔجندة التمنیة  حولٕا�المية 

 عند الرضورة. وبلجنة التمنیة
مشاركة ٔأمام مفتو�ة  ا�وراتس�تكون و  -

 مجیع ا�ول أ�عضاء.

 (أ�مانة) 3
(ا�ول أ�عضاء وجلنة  7

 التمنیة وأ�مانة)
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موضوعیة حمددة تتعلق  مسائل ا�ورات
املسا�دة التقنیة  والس��ة التمنیة (بأٔجند

نقل التكنولوجيا) ٔأو املسائل إالجرائیة و 
ٕا�داد  والس��( بلجنة التمنیةاملتعلقة 

أ�مانة  ٕاذا رٔأت، )مرشو�اتات اقرتا�
ٔأو حسب طلب ا�ول ٔأهنا ذات ٔأمهیة 

 أ�عضاء.

شعبة تنس�یق ٔأجندة التمنیة ستنظم و  -
مع قطا�ات الویبو  �لتنس�یق ا�ورات
س�ت�دم أ�دوات ت . كام س املعنیةأ�خرى 

قا�دة بیا�ت  والس��املوجودة يف املنظمة (
 اخلاصة) لت�دید �حتیا�ات ""ویبو ما�ش

 .لتلبيهتال�ول أ�عضاء واقرتاح ٔأ�شطة 
ٔأن تطلب من  ٔأیضا�ول أ�عضاء ل ميكنو  -

مواضیع  حول دورات ٕا�الميةأ�مانة تنظمي 
 حمددة.

لب�ان كخطوة ٔأوىل يف اختیار ا .10
، ميكن لٔ�مانة املس�تفيدة من هذا املرشوع

�ستيعاب ومس�توى  سعةٕاجراء تقيمي ل 
يف املشاركة يف  الراغبة�ربة الب�ان 

س�یعمتد هذا التقيمي و مرشوع ٔأجندة التمنیة. 
�ىل ا�هنج احلايل ا�ي تتبعه أ�مانة يف 

 تتوافق معاختیار الب�ان املس�تفيدة اليت 
ات اقرتا�معایري �ختیار املدر�ة يف 

دف ٕاىل هيي ، وا�التمنیة مرشوع ٔأجندة
سعة التأٔكد من ٔأن الب�ان املس�تفيدة �هيا 

 جينقادرة �ىل  ؤأهناالالزمة  �ستيعاب
 فوائد طوی� أ��ل من املرشوع.

ٔأجندة  مرشو�اتكخطوة ٔأوىل يف مجیع  -
 لسعة، س�تجري أ�مانة تقي�ً التمنیة املس�تقبلیة

�ستيعاب ومس�توى �ربة ا�ول أ�عضاء 
اليت تطلب املشاركة يف املرشوع �ب�ان 

 مس�تفيدة.
س�یعمل مد�ر املرشوع عن كثب مع ممثيل و  -

يف التحضري  متقدمة �لطلبلك دو� عضو 
 ، وا�ي سيمت تقامسه ف� بعد معهم.للتقيمي

 (جلنة التمنیة وأ�مانة) 8

هیئات ميكن ل�ول أ�عضاء حتدید  .11
أ�خرى  هیئاتوال  الوجهية أ�مم املت�دة

ٔأن �شارك يف تنفيذ املرشوع.  اليت ميكن
مد�ر املرشوع هذه املعلومات  وسرياعي

رشأاكت مع  وس�یقميعند تنفيذ املرشوع 
دف وذ� هب، ضاءعند �قت هیئاتت� ال 

 .تهواس�تدام  تهومشولی املرشوع تعز�ز فعالیة 

ات اقرتا��شأٔن جلنة التمنیة شات اقن�الل  -
هیئات ، س�ت�دد ا�ول أ�عضاء املرشو�ات
أ�خرى اليت ینبغي ٔأن  هیئاتوال  أ�مم املت�دة

، ٕان يف تنفيذ املرشوع ارٔأهي حسب �شارك 
 .تو�د

ٕاىل  يف هذه املعلومات اللجنةستنظر و  -
 املرشوع. اقرتاح�انب 

املرشوع،  اقرتاحمبجرد املوافقة �ىل و  -
اسرتاتیجیة التنفيذ مع مرا�اة ه مد�ر  س�یصمم

 سيس�تعرض، يف هذا الصددوهذه املعلومات. 
 هیئاتال  ا�ي ٔأجنزتهمد�ر املرشوع العمل 

 .قامت هباوا�راسات اليت  املعنیة

(ا�ول أ�عضاء وجلنة  7
 التمنیة وأ�مانة)

 جلنة التمنیة وأ�مانة)( 8
(ا�ول أ�عضاء  12

 وأ�مانة)
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 مد�ر ميس�یق ،حي� اكن ذ� مناس�ًبا وجمد�ً و  -
 املعنیة. هیئاتاملرشوع رشأاكت مع ال 

قة �لرشأاكت مع املعلومات املتعل وس�ُتدرج -
، يف حسب �قتضاءأ�خرى،  هیئاتال 

 س�نوً� ٕاىل اللجنة.التقار�ر املر�لیة املقدمة 
بغیة تعز�ز ممارسة الویبو املمتث� يف  .12

توظیف �رباء �ىل درایة ومعرفة �بريتني 
�لظروف �ج�عیة و�قتصادیة للب�ان 

أ�مانة لتوس�یع  جتهتداملتلقية، ميكن ٔأن 
 قامئة اخلرباء �ستشاریني.

 

، يف الویبو املعنیةتتعاون مجیع القطا�ات س  -
قلميیة وشعبة �قتصاد مبا يف ذ� املاكتب االٕ 

�ىل درایة �دد �رباء  ٕالضافة، وإالحصاء
ومعرفة �بريتني �لظروف �ج�عیة 

قامئة اخلرباء  ٕاىل الناميةو�قتصادیة للب�ان 
 �ستشاریني.

شعبة ميكن ل�ول أ�عضاء ٔأن �زود و  -
 ا��ن تقرت�م خلرباء� تنس�یق ٔأجندة التمنیة

 يف قامئة اخلرباء �ستشاریني. لیدرجوا
يف قامئة  املقرت�نيأ�مانة اخلرباء  وس�تدرج -

بعد تقيمي مدى مالءمة  اخلرباء �ستشاریني
 .املتقدم به �قرتاح

(ا�ول أ�عضاء  9
 وأ�مانة)

 املزيانیة معلومات�ٕالضافة ٕاىل  .13
حول �اكلیف املوظفني و�ري املوظفني 

التمنیة  ٔأجندةومعدل تنفيذ مرشو�ات 
، ميكن املر�لیةتقار�ر ال �الًیا يف  املدر�ة

معلومات مفص� عن  ٕادراجلٔ�مانة ٔأیًضا 
 و�الوة �ىلاملزيانیة والنفقات الفعلیة. 

�ىل  املر�لیةتقار�ر ال ، ميكن ٔأن �شري ذ�
 هبا كرس�ُ اليت كيفية ال  ٕاىل و�ه الت�دید

التمنیة  مرشو�ات ٔأجندةاسرتاتیجیة تنفيذ 
 احتیا�ات لك ب� مس�تفيد.لتليب 

من  املر�لیةتقار�ر ال تعدیل هیلك  س�یجري -
عن معلومات  یتضمن) ٕادراج قسم 1: (ٔأ�ل

الفعلیة يف تقر�ر لك مرشوع  والنفقات املزيانیة
 )2؛ (ٔأجندة التمنیة مرشو�اتمن �اري 

هبا اسرتاتیجیة  كرس�ُ الكيفية اليت  حتدیدو 
 .لتليب احتیا�ات لك ب� مس�تفيدتنفيذ ال 

 (جلنة التمنیة وأ�مانة) 8
 (أ�مانة) 10

ٔأال ميكن ٔأن تلزتم أ�مانة بضامن  .14
 ٔأجندة التمنیة املس�تقبلیة مرشو�ات �ُس�ند

ٕاذا اكن هناك و . نفسه مد�ر املرشوع ٕاىل
 نفسه ملرشو�ات ٔأجندةالوقت ٕاس�ناد يف 

، مد�ر املرشوع نفسهٕاىل منیة اجلاریة الت 
للجنة ا بتبلیغ أ�مانةينبغي أٔن تقوم ف 

  .ا إالس�ناد�ملربرات ا�اكمنة وراء هذ

ستبذل أ�مانة قصارى �دها لتجنب  -
يف  یةٔأجندة التمنیة املس�تقبل  مرشو�ات ٕاس�ناد

، مد�ر املرشوع نفسهٕاىل  نفسهوقت ال
 رشیطة ٔأن �كون ذ� ممكنًا وفعاًال.

كرث وٕاذا اكن هناك ٕاس�ناد يف الوقت نفسه �ٔ -
ٕاىل مد�ر املرشوع نفسه،  من مرشوع �اري

املربرات ا�اكمنة وراء أ�مانة  تقدمفينبغي أٔن 

 (أ�مانة) 10
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 إالبالغ و�س�تعراضخيارات 

 CDIP/21/11 یقتنييف الوث كام يه متضمنة  ،من ا�ول أ�عضاء املساهامت املس�تلمة اعتبارهأأ�ذت أ�مانة يف  .9
 ٕا�داد هذا �قرتاح. ٔ�غراض .CDIP/22/4 Revو

وبعضها ٕاىل أ�مانة. ويف  اللجنةبعض التوصیات ٕاىل ا�ول أ�عضاء وبعضها ٕاىل  و�هتُ ، ٔأ�اله 7كام �اء يف الفقرة و  .10
تقر�ر س�نوي عن التقدم احملرز �شأٔن "تقدم ٔأن ، جتدر إالشارة ٕاىل ٔأن اللجنة قررت يف دورهتا التاسعة عرشة ا الصددهذ

تنظر فهيا ليك  مرشو�ات متعددة ٕالیه ٕاس�ناد 
 اللجنة.

للویبو ٔأن تعزز هنو�ا احلالیة  ميكن .15
نرش املعلومات حول ٔأجندة التمنیة املتعلقة ب 

ا من أ��شطة ذات الص� وتنفيذها و�ريه
�شلك  ٔأجندة التمنیة حضور، مثل: �لتمنیة
لویبو ا�ي إاللكرتوين لوقع امل�ىل  راخس
وسائل اس�ت�دام ٔأو ؛ حتدیثه �نتظام جيري

، مقاطع والس���ج�عي ( التواصل
الفيدیو املنشورة �ىل یوتیوب واليت 

؛ اس�ت�دام دورات جلنة التمنیةتلخص 
ٔأو ؛ �رب إالنرتنتالفعالیات بث ٔأو )؛ تویرت

ٔأاكدميیة  اليت تقد�ا الربامج التدریبيةحمتوى 
امللكية  جوانب تقوم بدمج واليت ،الویبو

تنفيذ ٔأو ؛ املتعلقة �لتمنیة الفكریة
اس�ت�دام ؛ ٔأو التمنیة مرشو�ات ٔأجندة

 املنشورات.

س�تصمم أ�مانة دورة �دیدة للتعمل عن بعد  -
، التمنیة ٔأجندةتقد�ا ٔأاكدميیة الویبو �شأٔن 

مج� من أ�مور  الضوء �ىلحيث ستسلط 
 وا�ر�ات، هذه أ�جندة تنفيذ من بيهنا
احلالیة،  هتا، ؤأ�شطاملتو�اة مهنا الرئيس�یة

واملواضیع ، ووظیفهتاجلنة التمنیة ودور 
أ�مانة  وما ٕان تصمم. الرئيس�یة قيد املناقشة

 هذه ا�ورة وتضع �لهيا اللمسات أ��رية
درج يف فهرس دورات التعمل عن بعد يف س�تُ 

 ٔأاكدميیة الویبو.
 ستنظم، بناًء �ىل طلب ا�ول أ�عضاءو  -

مه يف أأ�شطة �سالتمنیة شعبة تنس�یق ٔأجندة 
 التمنیة. ٔأجندةتعز�ز فهم 

ٔأساس قا�دة بیا�ت ا�روس �ىل و  -
ر ٕا�هيا يف اسرتاتیجیة التنفيذ املس�تفادة املشا

لتيسري الویبو ٔأداة �ىل إالنرتنت  س�تنشئ، 7
لمعلومات أ�طراف الفا�� املهمتة ل اس�ت�دام

التمنیة  ٔأجندة مرشو�اتوإالحصائیات حول 
 إالجناز�رخي و، املنطقةو ، املوضوع، ا(من بيهن

 .)تناولها جرىالتمنیة اليت  ٔأجندةٔأو توصیات 
سلس� من  ٕ��داد الویبوس�تقوم و  -

املنشورات حول ا�ر�ات وا�راسات اليت 
 التمنیة. أٔجندةٔأجریت يف س�یاق 

(ا�ول أ�عضاء  12
 وأ�مانة)
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 �ىل حنو ٔأسايسٕالبالغ و�س�تعراض �شأٔن امن أ�مانة  املقرت�ةاخلیارات  وتتناول. 4"االتوصیات املعمتدة املو�ة ٕا�هي
ا�ول مسؤولیة التنفيذ ٕاىل  �ُسبت وٕاذا ماواسرتاتیجیات التنفيذ حيث تُنسب مسؤولیة التنفيذ ٕاىل أ�مانة.  إالجراءات

ف� یتعلق و . هتأأد�ه �لقدر ا�ي تثبت فيه كفا� املقرت�ةيف العملیة  إالبالغ و�س�تعراض س�ُیدمج، جلنة التمنیةأ�عضاء ٔأو 
أٔن أ�مانة  یلزم، لٕالبالغ و�س�تعراضمهنجیة خمتلفة  تتطلباليت تت�ذها ا�ول أ�عضاء ٔأو اللجنة واليت قد  �لتدابري
 .اخلاصة�شأٔن �یفية تلبیة ت� �حتیا�ات  ف الفا�ل املعينالطر توجهيات من  تطلب

) املر�� أ�وىل ٔأو "إالبالغ" يه 1ت�دید مدى كفایة التنفيذ: (ل من مر�لتني  و�س�تعراضمعلیة إالبالغ  وتتشلك .11
ة هذه فعالی اللجنة " يه ٔأن تقميّ �س�تعراضاملر�� الثانیة ٔأو "و ) 2؛ (أ��شطة �ىل مس�ت�دات ةمطلعاللجنة  تظلٔأن 

 .أ��شطة

 .�س�تعراض(ب) مانة ٔأد�ه خيارات (ٔأ) إالبالغ و، یتضمن اقرتاح ا�ٔ ولهذا .12

 خيارات إالبالغ )أٔ 

 ٕالبالغ �ىل النحو التايل:ن ممكنان لخياراقرتح یُ  .13

 اخلیار أ�ول: �ع�د �ىل ٔأدوات إالبالغ املوجودة

 �س�تعراض تنفيذميكن ٕاضافة قسم �دید عن "و لفعل. يف ٔأ�د ٔأدوات إالبالغ املعمول هبا � إالبالغدمج معلیة تُ س�  .14
 لك �ام. دورة للجنة �ين ٕاىل �رفعاليت  " ٕاىل التقار�ر املر�لیةاملس�تقل

، مبا يف ذ� ٔأ�شطة تنفيذ أ��شطة املتعلقة بأٔجندة التمنیة، س�تواصل أ�مانة إالبالغ عن مجیع �ٕالضافة ٕاىل ذ�و .15
 .وٕان ٔأمكن ذ� ، حسب �قتضاءٔأخرى، من �الل وسائل املس�تقل �س�تعراض

 �داث ٔأداة ٕابالغ منفص�إ اخلیار الثاين: 

بوثیقة خمصصة حتدیدًا لٕالبالغ عن التقدم  العام �اللدورة �ين يف  اللجنة، سزتود أ�مانة بدال عن اخلیار أ�ول .16
 املت�ذة ف� یتعلق �سرتاتیجیة التنفيذ. التدابريس�یقدم التقر�ر معلومات مفص� عن و احملرز يف تنفيذ التوصیات. 

 خيارات �س�تعراض )ب

، و�لتايل ميكن تنفيذهام اخلیار�ن ال �ستبعد ٔأ�دهام ا�ٓخر ممكنان لالس�تعراض، حيث ٔأن هذ�نیو�د ٔأیضا خياران  .17
 :جنبا ٕاىل جنب

                                         
 .ة عرشة للجنة التمنیةتاسعمن ملخص رئيس ا�ورة ال  1.8الفقرة.  4
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 تنفيذ النشاطاخلیار أ�ول: اس�تعراض ما بعد 

تقيمي ال اليت �شلك جزًءا من اسرتاتیجیة التنفيذ، بتقر�ر  ،�شاط من أ��شطةسزتود أ�مانة اللجنة يف هنایة تنفيذ لك  .18
أ�خرى  التدابري، ویصف نظرة �امة �ىل ا�روس املس�تفادة ، ویقدمتنفيذ النشاطٔأن یقمي تقر�ر التقيمي  ن شأٔنمو ار�. اخل

 ، ٕان و�دت.اليت یتعني اختاذها

 اخلیار الثاين: اس�تعراض ما بعد التنفيذ

س�یقمي �س�تعراض ٔأ�ر التنفيذ �ىل و تنفيذ التوصیات. �شأٔن  ا�ارجياس�تعراضا أ�مانة �ىل ٔأساس دوري س�تقدم  .19
وا�ال ؛ معلیة التنفيذ منا�روس املس�تفادة و ؛ ذا اكنت ٔأهداف التوصیات قد حتققتما إ و ؛ واملنظمة واللجنةا�ول أ�عضاء 

 للتحسني. املتاح

 واسرتاتیجیات التنفيذ. إالجراءاتستس�ت�دم اللجنة هذا �س�تعراض ٕال�ادة تقيمي مزا� ؤأو�ه القصور يف و  .20

ٕان جلنة التمنیة مدعوة ٕاىل إال�اطة �لام  .21
 �ملعلومات الواردة يف هذه الوثیقة.

 ]أ�ول [یيل ذ� املرفق 
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 اض املس�تقل واسرتاتیجیات تنفيذها جتمیع مساهامت ا�ول ا�ٔعضاء عن اخلطوات املس�تقبلیة املت�ذة �شأٔن إالجراءات اخلاصة �لتوصیات املعمتدة املنبثقة عن توصیات �س�تعر 

�ىل مس�توى ٔأ�ىل للتصدي ٕاىل �حتیا�ات الناش�ئة وملناقشة معل املنظمة �شأٔن القضا� اجلدیدة جيب تعز�ز التقدم اجلید احملرز يف جلنة التمنیة عن طریق اس�ت�داث نقاش  .1
 یة.ارهبا ف� خيص امللكية الفكریة وقضا� التمن الناش�ئة ف� خيص حقوق امللكية الفكریة. وینبغي للجنة ٔأیضا ٔأن تيرس تبادل �سرتاتیجیات ؤأفضل املامرسات بني ا�ول أ�عضاء �شأٔن جت

ا�مو�ة �ء (املسامهة 
ا�مو�ة �ء (املسامهة  بريو املكس�یك ا�ٔوىل)

 الثانیة)
جنوب أٔفریقيا (املسامهة 

جنوب أٔفریقيا (املسامهة  أٔوغندا ا�ٔوىل)
 الثانیة)

تقرتح ا�مو�ة �ء 
�لسات �شار�یة حول 

"امللكية الفكریة 
و�بتاكر: 

�سرتاتیجیات 
�بتاكریة الوطنیة ودور 
حامیة امللكية الفكریة يف 
تعز�ز �بتاكر"، فضال 

عن مسائل �ش�ئة 
ٔأخرى تتعلق حبقوق 

امللكية الفكریة. وینبغي 
تنظمي ت� اجللسات 

التشار�یة يف ٕاطار بند 
ل اجلدید �دول أ�عام

�شأٔن "امللكية الفكریة 

من الرضوري، ف� خيص 
، حتدید 1التوصیة 

الرتتيبات العملیة وموضوع 
النقاش �ىل مس�توى 

 ٔأ�ىل.
وس�یلزم ٔأیضا حتدید 

 ٔأ�سب وقت للقيام بذ�.
نة ومن أ�وقات املمك 

لضامن مشاركة �الیة 
هناك ا�ورة الس�نویة 
للجمعیة العامة للویبو. 

وسيشّجع ذ� مشاركة 
السلطات الرفيعة 

املس�توى ولن یتطلّب، 

تدمع بريو تبادل 
�سرتاتیجیات ؤأفضل 

املامرسات بني ا�ول 
جتارهبا أ�عضاء �شأٔن 

يف التصدي للشوا�ل 
املرتبطة �مللكية الفكریة 

 والتمنیة.
و�لتايل، ینبغي وضع 

ٔأحاكم تنص �ىل تقامس 
الت�ارب ٔأثناء اج��ات 

 جلنة التمنیة.
ولكن ینبغي ٔأن ید�ل 
ذ� مضن خطة معل 

تُنفذ يف ٕاطار زمين 
 حمّدد.

یتيح بند �دول أ�عامل 
"امللكية الفكریة والتمنیة" 
املس�ت�دث مؤخرًا منصة 

جيدة للنقاش �ىل 
مس�توى �اٍل �شأٔن 

القضا� الناش�ئة والفرص 
املتا�ة ل�ول أ�عضاء 
لتبادل �سرتاتیجیات 

ؤأفضل املامرسات 
والت�ارب ف� خيص 

امللكية الفكریة وقضا� 
 التمنیة.

�شري اقرتاح ا�مو�ة 
أ�فریقية �شأٔن "عقد 
مؤمتر دويل مّرة لك 

امللكية س�نتني �شأٔن 
الفكریة والتمنیة" [الوثیقة 

CDIP19/7 ٕاىل ٔأّن [
نقاشا �ايل املس�توى 

س�یجرى مع اخلرباء من 
العوامص ا��ن 

�س�ت�دمون نظام امللكية 
الفكریة ویفهمون 

التعقيدات يف �رش امللكية 
الفكریة من ٔأ�ل التمنیة 

والتطبیق. وستسا�د 
املساهامت الواردة من 

لیكون النقاش �ىل 
مس�توى ٔأ�ىل �حجًا، 
س�تكون جلنة التمنیة 

حبا�ة ٕاىل مساهامت ال 
یقد�ا املندوبون 

الوطنیون �ى الویبو 
أ�مانة حفسب، بل  ٔأو

یقد�ا ٔأیضًا ا�ٔاكدميیون 
الرواد، وا�متع املدين، 

 هیئات أ�مم املت�دةو 
أ�خرى، وهیئات 

اخلرباء من قبیل الفریق 
�ىل مس�توى ٔأ�ىل 

املعين �حلصول �ىل 
أ�دویة التابع لٔ�مني 

 �ري متا�ة
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والتمنیة"، وعقدها 
 �الل اج��ات اللجنة.
و�رى ا�مو�ة �ء ٔأن 

ت� السلس� من 
النقاشات س�تكون 

مفيدة ٕاذا ما ُعقدت 
مبشاركة �رباء من 
العوامص من ذوي 
املعارف واخلربات 

املرتبطة مبارشة بت� 
املسائل. وسيسهّل هذا 
التدبري التنفيذي تبادل 
�سرتاتیجیات ؤأفضل 

املامرسات بني ا�ول 
أ�عضاء خبصوص 

جتارهبا يف تناول 
الشوا�ل اخلاصة 

 .�مللكية الفكریة والتمنیة

مبدئیا، توفري موارد 
 ٕاضافية.

و�لنظر ٕاىل الص� 
الطبیعیة القامئة بني معل 

جلنة التمنیة ومسأٔ� 
التمنیة، ميكن ٔأن �ركّز 

النقاش �ىل حتدید 
بري واملامرسات اليت التدا

�كفل املس�توى أ�مثل 
ف� خيص أ��ر إالجيايب 

للملكية الفكریة �ىل 
حتقيق التمنیة ٔأو، �شلك 

ٔأخص، �ىل حتقيق 
 ٔأهداف التمنیة املس�تدامة.

وميكن ٔأن �ركّز 
موضو�ات النقاش �ىل 

) تعز�ز 1ثالثة جماالت: (
نظام امللكية الفكریة 

) و�كو�ن 2وحامیته؛ (
س�ت�دام الكفاءات ال

امللكية الفكریة �ىل النحو 

هؤالء اخلرباء يف ٕابالغ 
لجنة عن �یفية تقدم ال 

امللكية الفكریة ؤأ�رها �ىل 
ٔأرض الواقع، ال س�� ف� 

یتعلق �لعقبات اليت 
یتعني التغلب �لهيا واليت 

�كون حمددة الس�یاق 
 �البا.

العام لٔ�مم املت�دة، 
ؤأمانة اتفاقية التنوع 
البیولو� ومنظمة 

ا�ة، وما أ��ذیة والزر
 ٕاىل ذ�.

 
هیئات أ�مم ومشاركة 

أ�خرى �ىل  املت�دة
ٔأ�ىل املس�تو�ت، ميكن 
ٔأن �كون السبيل ا�ي 

یوضع من �ال� منط 
ٕامنايئ ٔأكرث متانة، مضن 

�شأٔن  اخلطاب العاملي
امللكية الفكریة دا�ل 

و و�ار�ا. ومن یبالو 
�الل هذه التفا�الت، 

من شأٔن الویبو أٔن 
تعمل �ىل حنو ٔأكرث 

ا�ساقًا ومتاش�یًا مع 
معایري التمنیة اليت تنري 
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) والتعاون 3أ�مثل؛ (
�ىل تدعمي �بتاكر من 
 �الل البحث والتطو�ر.

وميكن ٔأن تبدٔأ جلنة 
التمنیة �عتبار ت� 

املوضو�ات مندر�ة مضن 
 "امللكية الفكریة والتمنیة". 

معل أ�مم املت�دة 
 معومًا.

 مقرت�ات مماث�:

"امللكية الفكریة  تتفق ا�مو�ة �ء واملكس�یك وبريو �ىل ٕاماكنیة تنظمي "النقاش �ىل مس�توى ٔأ�ىل" يف ٕاطار بند �دول أ�عامل اجلدید للجنة التمنیة �شأٔن -
 والتمنیة".

 اقرتحت ا�مو�ة �ء واملكس�یك مواضیع �شأٔن "امللكية الفكریة و�بتاكر". -
 �شري ا�مو�ة �ء وجنوب ٔأفریقيا (يف املسامهة أ�وىل) ٕاىل مشاركة اخلرباء من العوامص من ذوي املعارف واخلربات. -

 مقرت�ات مغا�رة:

) و�كو�ن 2) تعز�ز نظام امللكية الفكریة وحامیته؛ (1العامة للویبو. وتقرتح ثالثة مواضیع ممكنة للنقاش:  (تقرتح املكس�یك ٕاماكنیة عقد النقاش ٔأثناء انعقاد امجلعیة  -
 ) والتعاون �ىل تدعمي �بتاكر من �الل البحث والتطو�ر.3الكفاءات الس�ت�دام امللكية الفكریة �ىل النحو أ�مثل؛ (

الرضوري عقد "النقاش �ىل مس�توى ٔأ�ىل" يف ٕاطار املؤمتر ا�ي یعقد لك س�نتني �شأٔن "امللكية الفكریة  تقول جنوب ٔأفریقيا (يف املسامهة أ�وىل) ٕانه من -
 والتمنیة".

أ�خرى، وهیئات اخلرباء يف "النقاش �ىل مس�توى  هیئات أ�مم املت�دة�شري ٔأوغندا ٔأنه قد �كون من الرضوري مشاركة ا�ٔاكدميیني الرواد، وا�متع املدين، و  -
 .ٔأ�ىل"
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آلیة التنس�یق. .2  ینبغي ل�ول أ�عضاء ٔأن تت�ذ تدابري ٕالجياد �لول للمسائل العالقة ف� خيص والیة اللجنة وتنفيذ أ
 

جنوب أٔفریقيا  ا�مو�ة �ء (املسامهة الثانیة) بريو املكس�یك ا�مو�ة �ء (املسامهة ا�ٔوىل)
جنوب أٔفریقيا  أٔوغندا (املسامهة ا�ٔوىل)

 (املسامهة الثانیة)
انظر ملحق الوثیقة 

CDIP/19/SUMMARY. 
تدمع بريو اع�د  �ري متا�ة

تدابري ٕالجياد �لول 
للمسائل العالقة ف� 
 خيص والیة اللجنة.

جرى �ل املسائل العالقة؛ 
انظر ملحق الوثیقة 

CDIP/19/SUMMARY. 

ینبغي ٔأن متتثل لقرار  �ري متا�ة
امجلعیة العامة �شأٔن 
آلیة التنس�یق مجیع  أ
جلان الویبو ذات 

اللجنة  -الص�
احلكومية ا�ولیة 

�شأٔن املعارف 
التقلیدیة والفو�لكور، 
واللجنة ا�امئة املعنیة 

بقانون الرباءات، 
واللجنة ا�امئة املعنیة 

بقانون العالمات 
الت�اریة والتصاممي 
ات الصناعیة واملؤرش

اجلغرافية، واللجنة 
ا�امئة املعنیة حبق 
املؤلف واحلقوق 

 �ري متا�ة
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جنوب أٔفریقيا  ا�مو�ة �ء (املسامهة الثانیة) بريو املكس�یك ا�مو�ة �ء (املسامهة ا�ٔوىل)
جنوب أٔفریقيا  أٔوغندا (املسامهة ا�ٔوىل)

 (املسامهة الثانیة)
ا�اورة. وینبغي ٔأن 

�رفع لك جلنة، �الل 
دورة �س�بق انعقاد 

امجلعیة العامة، تقر�رًا 
ٕاىل امجلعیة العامة 

�شري ٕاىل أ��شطة 
املضطلع هبا لتنفيذ 

توصیات ٔأجندة 
 التمنیة الوجهية.

  مقرت�ات مماث�:

 مقرت�ات مغا�رة:

 �شري ا�مو�ة �ء ٕاىل ملحق امللخص ا�ي ٔأ�ده رئيس ا�ورة التاسعة عرشة للجنة التمنیة. -
 تدمع بريو اع�د تدابري ٕالجياد �لول للمسائل العالقة ف� خيص والیة اللجنة. -
ا�ولیة �شأٔن املعارف التقلیدیة والفو�لكور، واللجنة ا�امئة املعنیة بقانون �شري ٔأوغندا ٔأنه ینبغي ٔأن �رفع جلان الویبو ذات الص� (اللجنة احلكومية  -

ق املؤلف واحلقوق ا�اورة)، الرباءات، واللجنة ا�امئة املعنیة بقانون العالمات الت�اریة والتصاممي الصناعیة واملؤرشات اجلغرافية، واللجنة ا�امئة املعنیة حب
 العامة، تقر�رًا ٕاىل امجلعیة العامة �شري ٕاىل أ��شطة املضطلع هبا لتنفيذ توصیات ٔأجندة التمنیة الوجهية. �الل دورة �س�بق انعقاد امجلعیة
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ٔأجندة التمنیة  وینبغي تعز�ز دور شعبة تنس�یق ینبغي للویبو ٔأن �س�متر يف ضامن التنس�یق والرصد وٕا�داد التقار�ر والتقيمي والتعممي �شلك فعال ف� خيص تنفيذ توصیات ٔأجندة التمنیة. .3
 ف� یتعلق بتنس�یق تنفيذ ٔأجندة التمنیة.

 

ا�مو�ة �ء (املسامهة 
 ا�ٔوىل)

ا�مو�ة �ء (املسامهة  بريو املكس�یك
 الثانیة)

جنوب أٔفریقيا (املسامهة 
 ا�ٔوىل)

جنوب أٔفریقيا (املسامهة  أٔوغندا
 الثانیة)

تقرتح ا�مو�ة �ء ٔأن 
تواصل أ�مانة �ودها 

تنس�یق تنفيذ يف ضامن 
توصیات ٔأجندة التمنیة 
ورصده وٕا�داد تقار�ر 

عنه وتقيميه بطریقة 
 فعا�.

وتقّر ا�مو�ة �ء �لعمل 
القّمي ا�ي تضطلع به 
شعبة تنس�یق ٔأجندة 

التمنیة يف تنفيذ قرارات 
ٔأجندة التمنیة وتنس�یق 
ٕا�داد التقار�ر املو�ة 

ٕاىل اللجنة. وكام ٔأشارت 

�ىل الرمغ من اندراج 
هذه التوصیة يف نطاق 

�شاط ٔأمانة الویبو، فٕان 
املكس�یك تبدي جمددا 

تفضیلها �هنج �ش�متل �ىل 
مزید من التنس�یق يف 

تنفيذ املرشو�ات لتحقيق 
ٔأهداف حمّددة؛ وتنفيذ 
رصد النتاجئ واملساء� 

لتأٔثري �لهيا وتقيميها؛ وا
املضاعف للمرشو�ات. 
ومن شأٔن تعیني ممثل 

املد�ر العام املعين 
بأٔهداف أ�مم املت�دة 

توافق بريو �ىل ٔأنه من 
املهم للویبو ٔأن �س�متر 

يف ضامن التنس�یق 
والرصد وٕا�داد التقار�ر 
والتقيمي �شلك فعال ف� 

خيص تنفيذ توصیات 
 ٔأجندة التمنیة.

توافق �ىل ٔأنه من املهم 
ٔأن �س�متر الویبو يف 

ضامن التنس�یق والرصد 
وٕا�داد التقار�ر والتقيمي 
�شلك فعال ف� خيص 
تنفيذ توصیات ٔأجندة 

التمنیة. وینبغي ٔأن �س�متر 
شعبة تنس�یق ٔأجندة 

التمنیة يف �ستناد ٕاىل 
العمل القمي ا�ي حققته 
واع�د هنج �ش�متل �ىل 

مزید من التنس�یق يف 
نفيذ املرشو�ات لتحقيق ت 

ٔأهداف حمّددة؛ وتنفيذ 

انظر النقطة (ب) يف 
 : 5ٕاطار التوصیة 

يف �ا� غیاب ارتباط 
�بت بني توصیات ٔأجندة 

 45التمنیة البالغ �ددها 
توصیة ونتي�ة مرتقبة، 

وكذ� يف غیاب 
ليت تتعقب املؤرشات ا

تنفيذ ٔأجندة التمنیة، مفن 
املس�تحیل تقيمي ما ٕان 

اكنت املؤرشات الواردة 
يف الرب�مج واملزيانیة 

وجهية ومدى قدرهتا �ىل 

ال �شري �س�تعراض 
املس�تقل ٕاىل جماالت 
شعبة تنس�یق ٔأجندة 

التمنیة اليت ینبغي 
تعز�زها. وميكن ٔأن تقدم 

التنس�یق تقر�راً  شعبة
�شأٔن دورها ٕاىل جلنة 

التمنیة، وتفا�لها مع 
�رامج الویبو املوضوعیة 

أ�خرى واملاكتب 
إالقلميیة �متكني ا�ول 

أ�عضاء من حتدید 
 �یفية تعز�ز هذا ا�ور.

 

ليس  1اجلدول ٔأ�اله
�امعًا وال شامًال وال 

یتيح تقيمي ما ٕاذا اكنت 
توصیات ٔأجندة التمنیة 
لها تأٔثريًا فعلیًا ومن مث 

 ٕاحراز تقدم.
 

و�لتايل، تلمتس جنوب 
 ٔأفریقيا ما یيل:

 
يف �ا� غیاب  ٔأ)(

ارتباط �بت بني 
توصیات ٔأجندة التمنیة 

توصیة  45البالغ �ددها 

                                         
اسرتاتیجیات وخطط وطنیة �شأٔن والربامج املسؤو� عهنا:  1.3مؤرشات ٔأداء النتي�ة املرتقبة ه))، و�رد فيه �سهیل �نتفاع �مللكية الفكریة ٔ�غراض التمنیةحتتوي مسامهة جنوب ٔأفریقيا �ىل �دول یتعلق �لهدف �سرتاتیجي الثالث ( 1

 ). CDIP/23/3(متا�ة �ىل الوثیقة  امللكية الفكریة ت�ىش مع أ�هداف إالمنائیة الوطنیة
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ا�مو�ة �ء (املسامهة 
ا�مو�ة �ء (املسامهة  بريو املكس�یك ا�ٔوىل)

 الثانیة)
جنوب أٔفریقيا (املسامهة 

جنوب أٔفریقيا (املسامهة  أٔوغندا ا�ٔوىل)
 الثانیة)

ٕالیه أ�مانة يف مرفق 
، CDIP/19/3لوثیقة ا

جيري �لفعل تنفيذ 
 .3التوصیة 

 

للتمنیة املس�تدامة ٔأن 
�سا�د �ىل حتسني ٔأداء 
الویبو يف تنفيذ توصیات 
ٔأجندة التمنیة ویعّزز ٔأ�ره 
إالجيايب �ىل إالجراءات 
ا�امعة لتحقيق ٔأهداف 
التمنیة املس�تدامة، �ىل 

 ذ� مببدٔأ ٔأن �ُسرتشد يف
 التاكمل.

رصد النتاجئ واملساء� 
�لهيا وتقيميها؛ والتأٔثري 

 املضاعف للمرشو�ات.

تتبع تنفيذ توصیات ٔأجندة 
 التمنیة.

وینبغي ٕاجراء تقيمي 
ٔ��شطة الویبو وفقًا 

�هنج شامل ومتوازن، 
كام ینبغي ٔأال یعزز ا�منط 

تبع يف الویبو إالمنايئ امل 
فهم حقوق امللكية 

الفكریة وحام�هتا 
حفسب، بل ینبغي ٔأیضًا 

ٔأن یقدم تقد�راً 
لت�د�ت الوصول ٕاىل 

املعرفة والتكنولوجيا يف 
 العامل النايم.

 
و�شمل أ�س�ئ� اليت 
ینبغي إال�ابة عهنا ما 

یيل: �یف �سامه 
املسا�دة التقنیة اليت 

تقد�ا الویبو يف التمنیة 
(بدًال من قياس 

ونتي�ة مرتقبة (رمغ ٔأهنا 
"س�تذ�ر" يف الوقت 
احلايل يف تقر�ر املد�ر 

العام)، وكذ� يف 
غیاب املؤرشات اليت 

تتعقب تنفيذ ٔأجندة 
التمنیة، مفن املس�تحیل 

تقيمي ما ٕان اكنت 
املؤرشات الواردة يف 

الرب�مج واملزيانیة 
وجهية ومدى قدرهتا 

�ىل تتبع تنفيذ 
 ات ٔأجندة التمنیة. توصی

 
�اما من بدء  11وبعد 

تنفيذ ٔأجندة التمنیة، مل 
 توضع ٔأیة مؤرشات. 
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ا�مو�ة �ء (املسامهة 
ا�مو�ة �ء (املسامهة  بريو املكس�یك ا�ٔوىل)

 الثانیة)
جنوب أٔفریقيا (املسامهة 

جنوب أٔفریقيا (املسامهة  أٔوغندا ا�ٔوىل)
 الثانیة)

مسامهة املسا�دة 
التقنیة يف تطبیق 

املعایري ا�ولیة للملكية 
الفكریة)؛ وما ٕاذا اكنت 
املسا�دة التقنیة �شمل 

تدریبًا �شأٔن �یفية 
رونة اس�ت�دام ٔأو�ه امل

اليت یتيحها النظام 
ا�ويل للملكية الفكریة؛ 
وما ٕاذا اكنت املسا�دة 

التقنیة توفر ا�مع 
ملسا�دة ا�ول أ�عضاء 
�ىل فهم ا�ٓ�ر إالجيابیة 

والسلبیة �ىل �د 
سواء النامجة عن 

امللكية الفكریة 
�عتبارها ٔأداة س�یاسة؛ 

وما يه البدائل 
املوجودة ملسا�دة 

الطلب: تطلب جنوب 
ٔأفریقيا ٔأن تضع أ�مانة 

مؤرشات لتقيمي ٔأ�ر 
توصیات ٔأجندة التمنیة. 
وميكن ٕا�داد مرشوع 

هذه املؤرشات لتقدميه 
ٕاىل اللجنة املعنیة 

�لتمنیة وامللكية الفكریة 
ه �الل لتنظر في

دورهتا الرابعة 
 والعرش�ن.
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ا�مو�ة �ء (املسامهة 
ا�مو�ة �ء (املسامهة  بريو املكس�یك ا�ٔوىل)

 الثانیة)
جنوب أٔفریقيا (املسامهة 

جنوب أٔفریقيا (املسامهة  أٔوغندا ا�ٔوىل)
 الثانیة)

ا�ول أ�عضاء �ىل 
تطو�ر القدرة 

�بتاكریة؛ وطبیعة 
أ��شطة املنافية 

للتنافس اليت قد تنشأٔ 
عن حقوق امللكية 

الفكریة؛ و�یف ميكن 
منع ٕاساءة اس�ت�دام 

حقوق امللكية الفكریة؟ 
وبناًء �ىل هذه 

أ�س�ئ�، ميكن وضع 
�دد من املؤرشات 
المكیة لقياس تأٔثري 

املسا�دة التقنیة، مبا يف 
ذ�، مع/بدون 

اریوهات وقبل/ السين
بعد وضع هذه 
 السيناریوهات.
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ا�مو�ة �ء (املسامهة 
ا�مو�ة �ء (املسامهة  بريو املكس�یك ا�ٔوىل)

 الثانیة)
جنوب أٔفریقيا (املسامهة 

جنوب أٔفریقيا (املسامهة  أٔوغندا ا�ٔوىل)
 الثانیة)

 مقرت�ات مماث�:

ف� خيص تنفيذ توصیات توافق ا�مو�ة �ء واملكس�یك وبريو �ىل ٔأنه من املهم للویبو ٔأن �س�متر يف ضامن التنس�یق والرصد وٕا�داد التقار�ر والتقيمي �شلك فعال  -
 ٔأجندة التمنیة.

ها؛ والتأٔثري املضاعف تقرتح املكس�یك هنج �ش�متل �ىل مزید من التنس�یق يف تنفيذ املرشو�ات لتحقيق ٔأهداف حمّددة؛ وتنفيذ رصد النتاجئ واملساء� �لهيا وتقيمي  -
 للمرشو�ات. وقد أ�درج هذا يف املسامهة الثانیة للمجمو�ة �ء. 

 مقرت�ات مغا�رة:

 ٔ�مانة �ودها.تقرتح ا�مو�ة �ء ٔأن تواصل ا -
منیة. وتطلب جنوب �شري جنوب ٔأفریقيا ٔأنه يف �ا� غیاب ارتباط بني النتاجئ املرتقبة وتوصیات ٔأجندة التمنیة، مفن املس�تحیل رصد تنفيذ توصیات ٔأجندة الت  -

 ٔأفریقيا ٔأن تضع أ�مانة مؤرشات لتقيمي ٔأ�ر توصیات ٔأجندة التمنیة. 
یق تقر�رًا �شأٔن دورها ٕاىل جلنة التمنیة، وتفا�لها مع �رامج الویبو املوضوعیة أ�خرى واملاكتب إالقلميیة �متكني ا�ول أ�عضاء تقرتح ٔأوغندا ٔأن تقدم شعبة التنس�  -

 من حتدید �یفية تعز�ز هذا ا�ور.
صول ٕاىل املعرفة والتكنولوجيا يف العامل النايم. وتقرتح تقول ٔأوغندا ٕانه ینبغي ٕاجراء تقيمي ٔ��شطة الویبو وفقًا �هنج شامل ومتوازن، مبا يف ذ� تقد�ر حتد�ت الو  -

 ٔأوغندا ٔأس�ئ� ینبغي تناولها ف� یتعلق بأٔ�شطة املسا�دة التقنیة ووضع املؤرشات المكیة لقياس تأٔثري هذه أ��شطة.
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الناش�ئة اليت توا�ه نظام امللكية الفكریة. ینبغي للجنة التمنیة ٔأن �راعي يف تنفيذ توصیات ٔأجندة التمنیة �یفية �س�ت�ابة �ىل النحو أ�فضل للظروف املتغرية ولت�د�ت التمنیة  .4
 ا يف تنفيذ توصیات ٔأجندة التمنیة ويف امليض قدًما يف تنفيذ ٔأهداف التمنیة املس�تدامة.إالمنائیة أ�خرى لالس�تفادة من �رباهت هیئات أ�مم املت�دةوینبغي ٔأن یصاحب ذ� اخنراط فعال مع 

ا�مو�ة �ء (املسامهة 
ا�مو�ة �ء (املسامهة  بريو املكس�یك ا�ٔوىل)

 الثانیة)
جنوب أٔفریقيا (املسامهة 

جنوب أٔفریقيا (املسامهة  أٔوغندا ا�ٔوىل)
 الثانیة)

تويص ا�مو�ة �ء 
العمل اجلاري مبواص� 

�الیا �ىل صعید جلنة 
التمنیة، وا�ي تقدم 

أ�مانة فيه تقر�را س�نو� 
عن ٔأ�شطهتا �شأٔن 

ٔأهداف التمنیة 
املس�تدامة. وس�ميكّن 

هذا التدبري اللجنة من 
امليض قدما ف� خيص 

 هذا املوضوع املهم.

رصا�ة  4�شري التوصیة 
ٕاىل الص� الضمنیة اليت 

ینبغي ٔأن �كون قامئة بني 
ٔأجندة التمنیة ؤأهداف 

التمنیة املس�تدامة. وینبغي 
للجنة التمنیة أٔن �راعي 
أٓراء املد�ر العام للویبو 

�شأٔن أ��ر املبارش و�ري 
املبارش جلهود الویبو 

الرامية ٕاىل حتقيق التمنیة 
املس�تدامة (املساواة بني 

اجلنسني، والص�ة، 
و�بتاكر، و�ري ذ�). 

توافق بريو �ىل ٔأنه 
ینبغي للجنة مواص� 

�ودها من ٔأ�ل 
�س�ت�ابة �ىل النحو 

أ�فضل للظروف 
الرسیعة التغّري 

ولت�د�ت التمنیة 
الناش�ئة اليت توا�ه 

نظام امللكية الفكریة، 
وذ� �لتعاون الوثیق 

 هیئات أ�مم املت�دةمع 
 أ�خرى.

ینبغي ٔأن تواصل جلنة 
التمنیة العمل اجلاري 

یا لتنفيذ توصیات �ال 
ٔأجندة التمنیة وا�فع ٕاىل 

أ�مام بأٔهداف التمنیة 
املس�تدامة، وٕارشاك 
 هیئات أ�مم املت�دة

إالمنائیة أ�خرى، عند 
 �قتضاء.

انظر النقطة (ب) يف 
 52ٕاطار التوصیة 

واسرتاتیجیة التنفيذ 
املطلوبة يف ٕاطار التوصیة 

 ٔأ�اله. 1

ٕان توطید الرشأاكت 
رمسیة مع الرمسیة و�ري ال

مجمو�ة الواكالت ا�ولیة 
والعملیات احلكومية 

ا�ولیة، سيسا�د 
الویبو �ىل حتدید 

الطریقة اليت ميكن ٔأن 
�سهم هبا املنظمة 
ؤأجندة التمنیة يف 

حتقيق ٔأولو�ت أ�مم 
املت�دة الشام�، مثل 

ٔأهداف التمنیة 
املس�تدامة. وميكن ٔأیضًا 

 ٔأ�اله. 3انظر التوصیة 

                                         
ة ومدى � يف غیاب املؤرشات اليت تتعقب تنفيذ ٔأجندة التمنیة، مفن املس�تحیل تقيمي ما ٕان اكنت املؤرشات الواردة يف الرب�مج واملزيانیة وجهيتوصیة ونتي�ة، وكذ 45يف �ا� غیاب ارتباط �بت بني توصیات ٔأجندة التمنیة البالغ �ددها  2

ٔأ�ر توصیات ٔأجندة  للوصول ٕاىلمؤرشات  بوضعطلبا ٔأثناء ا�ورة الثالثة والعرش�ن للجنة التمنیة ٔأفریقيا جنوب  ومن مث س�تقدم�اما من بدء تنفيذ ٔأجندة التمنیة، مل توضع ٔأیة مؤرشات.  11قدرهتا �ىل تتبع تنفيذ توصیات ٔأجندة التمنیة. وبعد 
 التمنیة.



CDIP/23/8 
Annex I 
12 
 

 

ا�مو�ة �ء (املسامهة 
ا�مو�ة �ء (املسامهة  بريو املكس�یك ا�ٔوىل)

 الثانیة)
جنوب أٔفریقيا (املسامهة 

جنوب أٔفریقيا (املسامهة  أٔوغندا ا�ٔوىل)
 الثانیة)

وبذ� س�تيّرس حتدید 
صل�ة ٔأحصاب امل

املناس�بني والقنوات 
املثالیة للتعاون مع سا�ر 

منظامت أ�مم املت�دة اليت 
�هيا معوما بعض 

أ��شطة ٔأو احملافل 
املكّرسة �مع التمنیة 

والتعاون، سواء �شلك 
 مبارش ٔأو �ري مبارش.

ٔأن تؤدي الویبو دورًا 
يف  �شطًا بصورة ٔأكرب

منظومة أ�مم املت�دة 
من �الل التشارك يف 
عقد النقاشات �شأٔن 
الس�یاسات املتعلقة 

�لنظام العاملي للملكية 
الفكریة ؤأمهیهتا �لنس�بة 

�مو�ة واسعة من 
القضا�، مبا يف ذ� 

�بتاكر والوصول ٕاىل 
املعرفة والتمنیة والت�ارة 
والطاقة واملناخ والبيئة 

والزرا�ة والص�ة 
امة، واملشاركة يف الع

 ت� النقاشات.
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ا�مو�ة �ء (املسامهة 
ا�مو�ة �ء (املسامهة  بريو املكس�یك ا�ٔوىل)

 الثانیة)
جنوب أٔفریقيا (املسامهة 

جنوب أٔفریقيا (املسامهة  أٔوغندا ا�ٔوىل)
 الثانیة)

 هیئات أ�مم املت�دةوثیق مع توافق ا�مو�ة �ء وبريو �ىل ٔأنه ینبغي ٔأن تواصل جلنة التمنیة �ودها اجلاریة يف جمال ٔأهداف التمنیة املس�تدامة، وذ� �لتعاون ال - مقرت�ات مماث�:
 أ�خرى. 

 مقرت�ات مغا�رة:

منیة. وتقرتح عقد مؤمتر �شري جنوب ٔأفریقيا ٔأنه يف �ا� غیاب ارتباط بني النتاجئ املرتقبة وتوصیات ٔأجندة التمنیة، مفن املس�تحیل رصد تنفيذ توصیات ٔأجندة الت  -
 ٔأجندة التمنیة.دويل مرة لك س�نتني �شأٔن امللكية الفكریة والتمنیة. وتطلب جنوب ٔأفریقيا ٔأن تضع أ�مانة مؤرشات لتقيمي ٔأ�ر توصیات 

يق التمنیة املس�تدامة وتيرس حتدید تقرتح املكس�یك ٔأنه ینبغي ٔأن �راعي الویبو أٓراء املد�ر العام للویبو �شأٔن أ��ر املبارش و�ري املبارش جلهود الویبو الرامية ٕاىل حتق  -
  ٔأحصاب املصل�ة املناس�بني والقنوات املثالیة للتعاون مع منظامت أ�مم املت�دة أ�خرى.

تؤدي دورًا �شطًا بصورة  تقرتح ٔأوغندا ٔأنه ینبغي ٔأن توطد الویبو الرشأاكت الرمسیة و�ري الرمسیة مع مجمو�ة الواكالت ا�ولیة والعملیات احلكومية ا�ولیة ؤأن -
 ٔأكرب يف منظومة أ�مم املت�دة من �الل التشارك يف عقد النقاشات �شأٔن الس�یاسات واملشاركة فهيا.
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�د للتعامل مع جلنة التمنیة أ�عضاء ٔأن تعزز التنس�یق بني البعثات القامئة يف جنیف وماك�هبا للملكية الفكریة و�ريها من السلطات يف العامصة من ٔأ�ل ٕاجياد هنج مو  ینبغي ل�ول .6
ٔأ�ىل يف معل اللجنة. وینبغي للجنة التمنیة ٔأن تنظر يف إالجراءات املتعلقة وز�دة مس�توى الوعي �شأٔن مزا� ٔأجندة التمنیة. وینبغي تعز�ز مشاركة اخلرباء القامئني يف ٔأوطاهنم �ىل مس�توى 

 ٕ��داد التقار�ر ف� خيص ما أ�جنز �ىل الصعید الوطين �شأٔن تنفيذ توصیات ٔأجندة التمنیة.
 

ا�مو�ة �ء (املسامهة 
ا�مو�ة �ء (املسامهة  بريو املكس�یك ا�ٔوىل)

 الثانیة)
جنوب أٔفریقيا (املسامهة 

جنوب أٔفریقيا (املسامهة  أٔوغندا ا�ٔوىل)
 الثانیة)

تقرتح ا�مو�ة �ء ٔأنه 
ینبغي ل�ول أ�عضاء ٔأن 

تقدم، �نتظام و�ىل 
ٔأساس طوعي، تقار�ر 
عام قامت به من معل 
�ىل الصعید الوطين 

بغرض تنفيذ توصیات 
ٔأجندة التمنیة يف ٕاطار 

البند اجلدید من �دول 
أ�عامل وهو "امللكية 

الفكریة والتمنیة". وینبغي 
ٔأن �ستند ت� التقار�ر 

اركة مزتایدة ٕاىل مش
لل�رباء العاملني يف 

العوامص وجتّسد ت� 
املشاركة، وذ� 

مبارشة  6تتو�ه التوصیة 
ٕاىل ا�ول أ�عضاء 
و�شري ٕاىل رضورة 

حتسني التنس�یق بني 
البعثات ا�امئة يف جنیف 
وماكتب امللكية الفكریة 
. والسلطات يف العوامص

وتفا�ل البعثات ا�امئة مع 
ماكتب امللكية الفكریة 

ووزارات الشؤون 
اخلارجية واملالیة و/ٔأو 

الت�ارة من أ�مور البالغة 
 أ�مهیة لت�دید املواقف.
وجيب ٔأن �كون هناك 

سلطة لتنس�یق أٓراء 
خمتلف ٔأحصاب املصل�ة 

تدمع بريو العمل الرايم 
ٕاىل حتسني التنس�یق 
بني خمتلف سلطات 

عضاء وز�دة ا�ول ا�ٔ 
مشاركة اخلرباء 

الوطنیني من ذوي 
املس�توى الرفيع يف معل 

اللجنة. وبناء �ىل 
ذ�، ميكن ملاكتب 

امللكية الفكریة ٔأن تعمل 
معا �ز�دة التنس�یق يف 

ب�اهنا. وینبغي النظر 
ٔأیضا يف ٕاماكنیة رصد 

مزيانیة تتيح وجود ممثل 
وطين دامئ يف جنیف 

بغرض تعز�ز �ود 

مبارشة  6تتو�ه التوصیة 
ٕاىل ا�ول أ�عضاء 
و�شري ٕاىل رضورة 

حتسني التنس�یق بني 
البعثات ا�امئة يف جنیف 
وماكتب امللكية الفكریة 
والسلطات يف العوامص. 
وینبغي ل�ول أ�عضاء 

ٔأن تنظر يف فرص تقدمي 
تقار�ر، �ىل ٔأساس 

ي، عام قامت به من طوع
معل �ىل الصعید الوطين 

بغرض تنفيذ ٔأجندة 
التمنیة. و�شجع ا�ول 

أ�عضاء �ىل النظر يف 
املشاركة النشطة لل�رباء 

انظر اسرتاتیجیة التنفيذ 
املطلوبة يف ٕاطار التوصیة 

 ٔأ�اله. 1

يف �ني ٔأن هذه 
التوصیة مو�ة 

�لت�دید ٕاىل ا�ول 
أ�عضاء، فٕانه من املهم 
التأٔكد من ٔأن تواصل 

أ�مانة تعاوهنا مع ممثيل 
ا�ول أ�عضاء القامئني 

تعزز يف جنیف ؤأن 
هذا التعاون، ال س�� 

يف جمال التخطیط 
وتقدمي املسا�دة التقنیة 

 و�ريها من أ��شطة.

 ٔأ�اله. 3انظر التوصیة 
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ا�مو�ة �ء (املسامهة 
ا�مو�ة �ء (املسامهة  بريو املكس�یك ا�ٔوىل)

 الثانیة)
جنوب أٔفریقيا (املسامهة 

جنوب أٔفریقيا (املسامهة  أٔوغندا ا�ٔوىل)
 الثانیة)

لالس�تفادة من جتارهبم 
و�رباهتم العملیة يف 

 ا�ال.

الوطنیني املعنیني �مللكية 
الفكریة بطریقة موضوعیة 

قيت وذ� ومناس�بة التو 
ٕالبداء موقف مو�د ٕازاء 
القضا� اجلاري النظر فهيا 

من قبل جلنة التمنیة. 
وس�ت�لب املشاركة 
الفعا� خلرباء امللكية 
الفكریة قمية مضافة 

للمناقشات، وأ�مه من 
ذ� ٔأهنا س�تضفي طابعا 

 معلیا �لهيا.

طالع التنس�یق و�
�شلك ٔأمعق �ىل 

القضا� اليت تتناولها 
 اللجنة.

العاملني يف العوامص. 
أ�مر ا�ي س�یضیف 

منظورًا و طابعا معلیني 
ٕاىل املناقشة، ال س�� ف� 
یتعلق �ملواضیع املدر�ة 

بند �دول  يف ٕاطار
امل اجلدید املعنون أ�ع

 "امللكية الفكریة والتمنیة".

 مقرت�ات مماث�:

�ء أٔن تعد ا�ول توافق ا�مو�ة �ء واملكس�یك وبريو �ىل ٔأن هذه التوصیة �شمل إالجراءات اليت تت�ذها ا�ول أ�عضاء. ويف هذا الصدد، تقرتح ا�مو�ة  -
كس�یك وبريو ٕاىل رضورة حتسني أ�عضاء تقر�را عن إالجراءات املت�ذة �ىل ٔأساس طوعي �ىل الصعید الوطين من ٔأ�ل تنفيذ توصیات ٔأجندة التمنیة. و�شري امل 

ا يف املسامهة الثانیة التنس�یق بني البعثات ا�امئة يف جنیف وماكتب امللكية الفكریة والسلطات يف العوامص، فضال عن مشاركة اخلرباء الوطنیني. وقد ُادرج هذ
 للمجمو�ة �ء. 
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ا�مو�ة �ء (املسامهة 
ا�مو�ة �ء (املسامهة  بريو املكس�یك ا�ٔوىل)

 الثانیة)
جنوب أٔفریقيا (املسامهة 

جنوب أٔفریقيا (املسامهة  أٔوغندا ا�ٔوىل)
 الثانیة)

 مقرت�ات مغا�رة:

 ر ا�ويل املقرتح عقده مرة لك س�نتني �شأٔن امللكية الفكریة والتمنیة. �شري جنوب ٔأفریقيا (يف املسامهة أ�وىل) ٕاىل املؤمت -
تنفيذ توصیات ٔأجندة �شري جنوب ٔأفریقيا (يف املسامهة الثانیة) ٔأنه يف �ا� غیاب ارتباط بني النتاجئ املرتقبة وتوصیات ٔأجندة التمنیة، مفن املس�تحیل رصد  -

  ٔأ�ر توصیات ٔأجندة التمنیة.التمنیة. وتطلب ٔأن تضع أ�مانة مؤرشات لتقيمي
 تقول ٔأوغندا ٕانه من املهم التأٔكد من ٔأن تواصل أ�مانة تعاوهنا مع ممثيل ا�ول أ�عضاء القامئني يف جنیف وتعزز هذا التعاون. -
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آلیة ٕا�داد تقار�ر مستندة ٕاىل ینبغي ل�ول أ�عضاء ـ يف ضوء احتیا�اهتا الوطنیة ـ ٔأن تصوغ اقرتا�ات �دیدة ٕالقامة مشاریع ليك تنظر فهيا جلنة التمنیة. وینبغي ٔأن  .7 تنظر يف ٕا�شاء أ
آلیة ٕا�داد التقار�ر هذه اس�تعراًضا دورً� الس�تدامة املرشو�ات املنفذة ٔأو  ا�روس املس�تفادة ؤأفضل املامرسات من مرشو�ات ٔأجندة التمنیة ؤأ�شطهتا املنفذة بن�اح. وینبغي ٔأن �شمل أ

امرسات احملددة يف س�یاق تنفيذ مرشو�ات ٔأجندة املعممة ٔأو لكهيام، فضًال عن تأٔثري هذه املرشو�ات �ىل املس�تفيد�ن. وینبغي للویبو ٔأن تنشئ قا�دة بیا�ت ل�روس املس�تفادة ؤأفضل امل
  التمنیة.

 

ا�مو�ة �ء (املسامهة 
ا�مو�ة �ء (املسامهة  بريو املكس�یك ا�ٔوىل)

 الثانیة)
جنوب أٔفریقيا (املسامهة 

جنوب أٔفریقيا (املسامهة  أٔوغندا ا�ٔوىل)
 الثانیة)

تؤید ا�مو�ة �ء 
�قرتاح ا�اعي ٕاىل 

�شجیع ا�ول أ�عضاء، 
يف ضوء احتیا�اهتا 
الوطنیة، ٔأن تصوغ 

اقرتا�ات مرشو�ات 
�دیدة يك تنظر فهيا 

جلنة التمنیة. و�ٕالضافة 
ٕاىل ذ�، تقرتح ا�مو�ة 
�ء تعز�ز املامرسة احلالیة 

املمتث� يف تقامس 
املعلومات حول 

 �رى املكس�یك ٔأن تنفيذ
املرشو�ات هو ٔأفضل 
سبيل ٕاىل حتقيق نتاجئ 
ملموسة يف اس�ت�دام 

امللكية الفكریة ٔ�غراض 
التمنیة. وس�یكون من 
املفيد حتدید جماالت 
موضوعیة جتمع بني 

مصاحل ا�ول أ�عضاء 
ومعارف الویبو وجتر�هتا. 

وميكن، �تباع هنج 
�سرتشد بأٔجندة التمنیة 

تدمع بريو تو� املزید 
من املهنجیة يف معاجلة 

املعلومات اخلاصة 
�ملرشو�ات املنفذة 

و/ٔأو املعممة يف معل 
اللجنة، وذ� لالنتفاع 

��روس املس�تفادة 
ؤأفضل املامرسات 
احملددة عند تنفيذ 
مرشو�ات ٔأجندة 

س�یيّرس ذ� التمنیة. و 
وضع مرشو�ات �دیدة 

تنفيذ املرشو�ات هو 
ٔأفضل طریقة من ٔأ�ل 
حتقيق نتاجئ ملموسة يف 

اس�ت�دام امللكية الفكریة 
ٔ�غراض التمنیة. 

وس�یكون من املفيد 
حتدید جماالت موضوعیة 
جتمع بني مصاحل ا�ول 

أ�عضاء ومعارف الویبو 
غي تعز�ز وجتر�هتا. وینب

املامرسة احلالیة املمتث� يف 
تقامس املعلومات حول 

يك �س�تجیب املرشو�ات 
�شلك شامل لتوصیات 

ٔأجندة التمنیة وحترز تقّدما 
يف حتقيق هذه التوصیات 

وتقّمي ٔأ�رها، فال بّد من 
وضع مؤرشات لتوصیات 

 3ٔأجندة التمنیة.

�ادة ما تلمتس دو� 
عضو ما من أ�مانة 
يف  العامة مسا�دة تقنیة

جمال معّني. وینبغي ٔأن 
�سدي أ�مانة املشورة 

ٕاىل أ�عضاء ا��ن 
یطلبون املسا�دة، 

�شأٔن ما ٕاذا اكن من 
أ�فضل تقدمي املسا�دة 

املطلوبة من �الل 
مرشوع للجنة التمنیة 

 ٔأ�اله. 3انظر التوصیة 

                                         
تقيمي ما ٕان اكنت املؤرشات الواردة يف الرب�مج واملزيانیة وجهية ومدى توصیة ونتي�ة، وكذ� يف غیاب املؤرشات اليت تتعقب تنفيذ ٔأجندة التمنیة، مفن املس�تحیل  45يف �ا� غیاب ارتباط �بت بني توصیات ٔأجندة التمنیة البالغ �ددها  3

  ٔأ�ر توصیات ٔأجندة التمنیة. لتقيميات للجنة التمنیة طلبا بوضع مؤرش ا�ورة الثالثة والعرش�ن�اما من بدء تنفيذ ٔأجندة التمنیة، مل توضع ٔأیة مؤرشات. ومن مث س�تقدم جنوب ٔأفریقيا ٔأثناء  11قدرهتا �ىل تتبع تنفيذ توصیات ٔأجندة التمنیة. وبعد 



CDIP/23/8 
Annex I 
18 
 

 

ا�مو�ة �ء (املسامهة 
ا�مو�ة �ء (املسامهة  بريو املكس�یك ا�ٔوىل)

 الثانیة)
جنوب أٔفریقيا (املسامهة 

جنوب أٔفریقيا (املسامهة  أٔوغندا ا�ٔوىل)
 الثانیة)

ا�روس املس�تفادة 
فضل املامرسات من وأٔ 

مرشو�ات ٔأجندة التمنیة 
املُنفذة بن�اح. �ري ٔأن 
ا�مو�ة �ء تعي بأٔن 
�سق قا�دة البیا�ت 

املقرتح ٔأیضا يف التوصیة 
ٔأثبت يف املايض ٔأنه  7

ینطوي �ىل بعض 
مواطن الضعف 

 والتاكلیف الباهظة.
و�لیه س�تكون ا�مو�ة 

ممتنة لٔ�مانة ٕاذا ما 
قدمت مزیدا من 

التفاصیل حول الكيفية 
اليت یتناول هبا املكتب 
املعين املسائل احملّددة 
�الل معلیات التقيمي 
و�ُكيّف هبا تد�الت 

ؤأهداف التمنیة 
يذ املس�تدامة، حتقيق تنف 

املرشو�ات اليت حترز 
 التقدم.

ومن املهم ٔأن �كون �ى 
الویبو قا�دة بیا�ت 
ل�روس املس�تفادة 

ؤأفضل املامرسات احملددة 
يف س�یاق تنفيذ 

املرشو�ات، ٔ�ن ذ� 
سيسا�د �ىل حتدید 

إالجنازات والت�د�ت 
اليت توا�ها ا�ول 

أ�عضاء يف تنفيذ ت� 
املرشو�ات. وینبغي 

ت اس�ت�دام أ�دوا
التكنولوجية املتا�ة لبلوغ 
املس�توى أ�مثل يف هذا 

 ا�ال.

ؤأجود يك تنظر فهيا 
 جلنة التمنیة.

ا�روس املس�تفادة 
ؤأفضل املامرسات من 

مرشو�ات ٔأجندة التمنیة 
املُنفذة بن�اح. و�شمل 
ذ�، عند �قتضاء، 

تو� املزید من املهنجیة 
يف معاجلة املعلومات 
اخلاصة �ملرشو�ات 

املنفذة و/ٔأو املعممة يف 
مع إالشارة معل اللجنة. و 

ٕاىل ٔأن �سق قا�دة 
البیا�ت ٔأظهر يف املايض 

بعض نقاط الضعف 
و�اكلیف �هظة، ینبغي 
ٔأن تقدم أ�مانة يف املقام 

أ�ول مزیدا من 
التفاصیل حول الكيفية 
اليت یتناول هبا املكتب 
املعين املسائل احملّددة 

ٔأو �ر�مج من �رامج 
 الویبو العادیة.

وتصوغ ا�ول أ�عضاء 
مرشو�ات للجنة التمنیة 

�لتشاور مع ٔأمانة 
لویبو. وعند تقدمي ا

مرشوع �دید ٕاىل جلنة 
التمنیة، ینبغي ٔأن تضم 

أ�مانة بیاً� �شأٔن 
مواءمة إالجراء ا�تار 
اخلاص بتقدمي �ر�مج 

 مسا�دة التقنیة.



CDIP/23/8 
Annex I 
19 
 

 

ا�مو�ة �ء (املسامهة 
ا�مو�ة �ء (املسامهة  بريو املكس�یك ا�ٔوىل)

 الثانیة)
جنوب أٔفریقيا (املسامهة 

جنوب أٔفریقيا (املسامهة  أٔوغندا ا�ٔوىل)
 الثانیة)

الویبو القادمة ملعاجلة 
ت� املسائل يف س�یاق 
�حتیا�ات احملّددة يف 

 الب�.

�الل معلیات التقيمي 
و�ُكيّف هبا تد�الت 

ة ت� الویبو القادمة ملعاجل
املسائل يف س�یاق 

�حتیا�ات احملّددة يف 
 الب�.

 مقرت�ات مماث�:

املنفذة وا�روس  توافق ا�مو�ة �ء واملكس�یك وبريو �ىل ٔأنه س�یكون من املفيد تو� املزید من املهنجیة يف معاجلة املعلومات املوجودة �شأٔن املرشو�ات -
 املس�تفادة مهنا. 

ویبو وجتر�هتا. وقد أ�درج هذا يف املسامهة الثانیة تقرتح املكس�یك ٔأنه س�یكون من املفيد حتدید جماالت موضوعیة جتمع بني مصاحل ا�ول أ�عضاء ومعارف ال -
 للمجمو�ة �ء.

 مقرت�ات مغا�رة:

ٕان ا�مو�ة �ء �شري ٕاذا اكنت املكس�یك تدمع رصا�ة فكرة ٕا�شاء الویبو لقا�دة بیا�ت تضم ا�روس املس�تفادة ؤأفضل املامرسات املنبثقة عن تنفيذ املرشوع، ف -
بت يف املايض ٔأنه ینطوي �ىل بعض مواطن الضعف والتاكلیف الباهظة، و�لیه تقرتح أٔن تقدم أ�مانة مزیدا من التفاصیل حول ٕاىل ٔأن �سق قا�دة البیا�ت ٔأث 

 الكيفية اليت تتناول هبا املسائل احملّددة �الل معلیات التقيمي وتصمم �ىل ٔأساس ذ� تد�الت الویبو القادمة.
 أ�عضاء ا��ن یطلبون املسا�دة، �شأٔن ما ٕاذا اكن من أ�فضل تقدمي املسا�دة املطلوبة من �الل مرشوع للجنة تقرتح ٔأوغندا ٔأن �سدي أ�مانة املشورة ٕاىل -

جراء ا�تار اخلاص بتقدمي التمنیة ٔأو �ر�مج من �رامج الویبو العادیة. وعند تقدمي مرشوع �دید ٕاىل جلنة التمنیة، ینبغي ٔأن تضم أ�مانة بیاً� �شأٔن مواءمة االٕ 
 ر�مج مسا�دة التقنیة.�
ملرشو�ات لهذه �شري جنوب ٔأفریقيا ٔأنه يف �ا� غیاب ارتباط بني النتاجئ املرتقبة وتوصیات ٔأجندة التمنیة، ووضع مؤرشات لهذه التوصیات، فلن �س�تجیب ا -

 التوصیات.
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مس�توى اخلربة �ى املس�تفيد�ن. ینبغي ٔأن �كون العمل املقبل ف� خيص تنفيذ املرشو�ات اجلدیدة قامئ �ىل نظام الو�دات وقابل للتخصیص وتنبغي مرا�اة سعة �ستيعاب و  .8
 و�ريها من الهیئات لتعز�ز الفعالیة والشمولیة و�س�تدامة. ةهیئات أ�مم املت�دوینبغي للویبو يف تنفيذها للمرشو�ات �ىل املس�توى الوطين ٔأن �س�تكشف عقد رشأاكت وثیقة مع 

 

ا�مو�ة �ء (املسامهة 
 ا�ٔوىل)

ا�مو�ة �ء (املسامهة  بريو املكس�یك
 الثانیة)

جنوب أٔفریقيا (املسامهة 
 ا�ٔوىل)

جنوب أٔفریقيا (املسامهة  أٔوغندا
 الثانیة)

تقرتح ا�مو�ة �ء تعز�ز 
ا�هنج القامئ فعال ٕازاء 

تنس�یق وٕاقامة رشأاكت 
 هیئات أ�مم املت�دةمع 

أ�خرى و�ريها من 
الهیئات الوجهية من 

ٔأ�ل تدعمي فعالیة 
مرشو�ات ٔأجندة التمنیة 

ومشولیهتا واس�تدامهتا. 
و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، 

یتعّني �ىل ا�ول 
أ�عضاء اليت تقرتح 

د من ٔأن املرشوع التأٔكّ 
اقرتا�ا �شري ٔأیضا ٕاىل 

، 8ف� خيص التوصیة 
نوافق �ىل لزوم السعي 

يف تنفيذ املرشو�ات ٕاىل 
ضامن فعالیهتا ومشولیهتا 

واس�تدامهتا. ونرى كذ� 
ٔأنه من املهم للغایة ٔأن 

ن املس�تفيدون من �متكّ 
�كرار نتاجئ املرشو�ات 

ليس �ىل الصعید الوطين 
حفسب، بل كذ� من 
�الل ٔأ�شطة التعاون 

 الثاليث.

ینبغي تعز�ز ا�ُهنج القامئة  �ري متا�ة
فعال ٕازاء تنس�یق وٕاقامة 

هیئات أ�مم رشأاكت مع 
أ�خرى و�ريها  املت�دة

من الهیئات من ٔأ�ل 
تدعمي فعالیة مرشو�ات 

لتمنیة ومشولیهتا ٔأجندة ا
واس�تدامهتا. و�ٕالضافة 

ٕاىل ذ�، من املهم للغایة 
ٔأیضَا ٔأن �متكّن 

املس�تفيدون من �كرار 
نتاجئ املرشو�ات ليس 

�ىل الصعید الوطين 
حفسب، بل كذ� من 

انظر النقطة (ب) يف 
 5.4ٕاطار التوصیة 

 
وس�ميكّن وضع مؤرشات 

تتبع قياس أ��ر من 
املرشو�ات اخلاصة �لك 

ب�، حبسب �حتیا�ات 
 �ىل ٔأرض الواقع.

ینبغي ٔأن �رتبط تقدمي 
املسا�دة التقنیة 

و�كو�ن الكفاءات 
��راسات التشخیصیة 
اليت تقيمي �حتیا�ات 

يف ضوء أ�هداف 
الوطنیة للتمنیة 

والتخفيف من �دة 
الفقر واليت تعمتد �ىل 
العملیات التشاوریة 

وى الوطين. �ىل املس�ت
وستنطوي العملیة ٔأیضًا 

هیئات �ىل مشاركة 
أ�خرى  أ�مم املت�دة

 ٔأ�اله. 3انظر التوصیة 

                                         
مج واملزيانیة وجهية ومدى توصیة ونتي�ة، وكذ� يف غیاب املؤرشات اليت تتعقب تنفيذ ٔأجندة التمنیة، مفن املس�تحیل تقيمي ما ٕان اكنت املؤرشات الواردة يف الرب� 45يف �ا� غیاب ارتباط �بت بني توصیات ٔأجندة التمنیة البالغ �ددها  4

  ٔأ�ر توصیات ٔأجندة التمنیة. لتقيميللجنة التمنیة طلبا بوضع مؤرشات  ا�ورة الثالثة والعرش�ن�اما من بدء تنفيذ ٔأجندة التمنیة، مل توضع ٔأیة مؤرشات. ومن مث س�تقدم جنوب ٔأفریقيا ٔأثناء  11قدرهتا �ىل تتبع تنفيذ توصیات ٔأجندة التمنیة. وبعد 
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ا�مو�ة �ء (املسامهة 
ا�مو�ة �ء (املسامهة  بريو املكس�یك ا�ٔوىل)

 الثانیة)
جنوب أٔفریقيا (املسامهة 

جنوب أٔفریقيا (املسامهة  أٔوغندا ا�ٔوىل)
 الثانیة)

 هیئات أ�مم املت�دة
والهیئات أ�خرى اليت 
متثّل، من منظورها، 
�ات وجهية لتنفيذ 

 املرشوع.

�الل ٔأ�شطة التعاون 
 الثاليث.

العام� يف اجلوانب 
أ�خرى من احتیا�ات 
التمنیة يف الب�، وكذ� 

�ىل مشاركة ٔأحصاب 
املصل�ة �ىل املس�توى 

 الوطين.
 

ینبغي ٔأن �شمل 
مرشو�ات املسا�دة 

التقنیة، عند �قتضاء، 
عنرصًا �شأٔن �كو�ن 

ءات لتعز�ز سعة الكفا
�ستيعاب �ى 

 الب�ان املتلقية.

الل ٔأ�شطة تقول املكس�یك ٕانه من املهم للغایة ٔأیضَا ٔأن �متكّن املس�تفيدون من �كرار نتاجئ املرشو�ات ليس �ىل الصعید الوطين حفسب، بل كذ� من � - مقرت�ات مماث�:
 املسامهة الثانیة للمجمو�ة �ء. التعاون الثاليث. وقد أ�درج هذا يف
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ا�مو�ة �ء (املسامهة 
ا�مو�ة �ء (املسامهة  بريو املكس�یك ا�ٔوىل)

 الثانیة)
جنوب أٔفریقيا (املسامهة 

جنوب أٔفریقيا (املسامهة  أٔوغندا ا�ٔوىل)
 الثانیة)

 مقرت�ات مغا�رة:

والهیئات  هیئات أ�مم املت�دةتقرتح ا�مو�ة �ء تعز�ز ا�هنج القامئ فعال وتقرتح ٔأن تتأٔكد ا�ول أ�عضاء اليت تقرتح املرشوع من ٔأن اقرتا�ا �شري ٔأیضا ٕاىل  -
 أ�خرى الوجهية.

أ�خرى. وینبغي  هیئات أ�مم املت�دةاملسا�دة التقنیة و�كو�ن الكفاءات ��راسات التشخیصیة ؤأن ینطوي �ىل مشاركة تقول ٔأوغندا ٕانه ینبغي ٔأن �رتبط تقدمي  -
 ٔأن �شمل مرشو�ات املسا�دة التقنیة ٔأیضا عنرصًا �شأٔن �كو�ن الكفاءات لتعز�ز سعة �ستيعاب �ى الب�ان املتلقية.

النتاجئ املرتقبة وتوصیات ٔأجندة التمنیة، ووضع مؤرشات لهذه التوصیات سيسا�د �ىل تتبع املرشو�ات اخلاصة �لك  �شري جنوب ٔأفریقيا ٕاىل ٔأن �رتباط بني -
 ب�. 
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املس�تفيدة ٔأن تضمن وجود ية. وینبغي للب�ان ینبغي للویبو ٔأن تويل املزید من �ه�م الس�تقدام �رباء �ىل درایة ومعرفة �بريتني �لظروف �ج�عیة و�قتصادیة للب�ان املتلق  .9
 در�ة �الیة من التنس�یق ا�ا�يل بني هیئاهتا املتنو�ة من ٔأ�ل تيسري تنفيذ املرشو�ات واس�تدامهتا �ىل أ��ل الطویل.

 

ا�مو�ة �ء (املسامهة 
 ا�ٔوىل)

ا�مو�ة �ء (املسامهة  بريو املكس�یك
 الثانیة)

جنوب أٔفریقيا (املسامهة 
 ا�ٔوىل)

قيا (املسامهة جنوب أٔفری  أٔوغندا
 الثانیة)

تقرتح ا�مو�ة �ء تعز�ز 
هنج الویبو املمتثّل يف 
اس�تقدام �رباء �ىل 
درایة ومعرفة �بريتني 
�لظروف �ج�عیة 
و�قتصادیة للب�ان 
املتلقية. وبناء �لیه، 

ینبغي ملد�ري 
املرشو�ات احلرص، 

حسب �قتضاء وعند 
إالماكن، �ىل امجلع بني 

اخلرباء احمللیني وا�ولیني 
ات القادمة. يف املرشو�

وكام ٔأشارت ٕالیه أ�مانة 
يف مرفق الوثیقة 
CDIP/19/3 من ،

املمكن تنفيذ هذه 

هذه التوصیة وجهية ٔ�هنا 
تتعلق بن�اح املرشو�ات 

ٔأو فشلها. فينبغي ٔأن 
جیة، �كون رصامة املهن 

و�لزتام �ٔ�هداف 
واملُهل، و�نیة اخلرباء، 

رشوطا ٕالزامية يف تصممي 
املرشو�ات وتنفيذها. 
ومن أ�مور الرضوریة 

آلیات للتقيمي  ٔأیضا وضع أ
واملساء�. وینبغي، لكام 

ٔأمكن ذ�، �كرار 
التدریب املقدم من 

اخلرباء �رب من اس�تفادوا 
منه. وینبغي لٔ�مانة، �ى 

، ٔأن �راعي القيام بعملها
لزوم حتدیث قا�دة 

ینبغي تعز�ز هنج الویبو  �ري متا�ة
املمتثّل يف اس�تقدام �رباء 
�ىل درایة ومعرفة �بريتني 

�لظروف �ج�عیة 
و�قتصادیة للب�ان 
املتلقية. وبناء �لیه، 

ینبغي ملد�ري املرشو�ات 
حسب  احلرص،

�قتضاء وعند إالماكن، 
عقد رشأاكت مع اخلرباء 

احمللیني وا�ولیني. 
وینبغي، لكام ٔأمكن ذ�، 

�كرار التدریب املقدم 
من اخلرباء �رب من 

اس�تفادوا منه. وینبغي 
لٔ�مانة، �ى القيام 

بعملها، ٔأن �راعي لزوم 

ینبغي دامئا ويف ٔأي 
مرشوع ٔأن یعّني خبري 

 حميل/ما� مرشوع حميل.
 

تعزز ٔأمانة الویبو 
ممارس�هتا ف� یتعلق 

�س�تقدام �رباء �ىل 
درایة ومعرفة �بريتني 
�لظروف �ج�عیة 
و�قتصادیة للب�ان 

املتلقية. وینبغي ٔأن 
یثبت اخلرباء القدرة 

�ىل ٕا�ادة �رش املعرفة 
 د�ن.بني املس�تفي

 
عند �قتضاء، وبناًء 

�ىل مدى انتشار 
�شاط/ مرشوع معني، 

ميكن استشارة 
إالدارات الوجهية 

ومكتب امللكية الفكریة 

 �ري متا�ة
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ا�مو�ة �ء (املسامهة 
ا�مو�ة �ء (املسامهة  بريو املكس�یك ا�ٔوىل)

 الثانیة)
جنوب أٔفریقيا (املسامهة 

قيا (املسامهة جنوب أٔفری  أٔوغندا ا�ٔوىل)
 الثانیة)

التوصیة. وتبدي 
ا�مو�ة �ء جمّددا دمعها 

ملبدٔأ التوظیف �ىل 
ٔأساس اجلدارة ا�ي 

 تنهت�ه الویبو.

بیا�ت اخلرباء وحمتو�ت 
التدریب ذات التأٔثري 

 املضاعف.
 

حتدیث قا�دة بیا�ت 
اخلرباء وحمتو�ت 

التدریب ذات التأٔثري 
 عف.املضا

يف تصممي املرشو�ات 
 وتنفيذها.

 مقرت�ات مماث�:

�رباء �ىل درایة ومعرفة �بريتني �لظروف �ج�عیة و�قتصادیة للب�ان تتفق ا�مو�ة �ء ؤأوغندا ٔأنه ینبغي ٔأن تعزز ٔأمانة الویبو ممارس�هتا ف� یتعلق �س�تقدام  -
 املتلقية.

 تتفق ا�مو�ة �ء ؤأوغندا وجنوب ٔأفریقيا ٔأنه ینبغي ٕارشاك اخلرباء احمللیني يف املرشو�ات. -
") وینبغي لٔ�مانة، �ى القيام بعملها، ٔأن 2اس�تفادوا منه؛ (" ") ینبغي، لكام ٔأمكن ذ�، �كرار التدریب املقدم من اخلرباء �رب من1تقرتح املكس�یك ٔأنه: (" -

ینبغي ٔأن یثبت اخلرباء �راعي لزوم حتدیث قا�دة بیا�ت اخلرباء وحمتو�ت التدریب ذات التأٔثري املضاعف. وقد أ�درج هذا يف املسامهة الثانیة للمجمو�ة �ء. و 
 القدرة �ىل ٕا�ادة �رش املعرفة بني املس�تفيد�ن.

 وتنفيذها.تقرتح املكس�یك ٔأنه ینبغي ٔأن �كون رصامة املهنجیة، و�لزتام �ٔ�هداف واملُهل، و�نیة اخلرباء، رشوطا ٕالزامية يف تصممي املرشو�ات  - �ات مغا�رة:مقرت 
 تقرتح ٔأوغندا ٔأنه عند �قتضاء، ميكن استشارة اخلرباء �ارج مكتب امللكية الفكریة يف تصممي املرشو�ات وتنفيذها.  -
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ندة التمنیة. وینبغي جتنب ف� خيص مرشو�ات ٔأج ینبغي ٔأن �شمل التقار�ر املر�لیة اليت تعدها أ�مانة وتقد�ا للجنة التمنیة معلومات مفص� عن �نتفاع �ملوارد املالیة والبرشیة  .10
 �لكیف نفس مد�ر املرشوع ٕ�دارة مرشو�ات متعددة يف أٓن وا�د.

 

ا�مو�ة �ء (املسامهة 
 ا�ٔوىل)

ا�مو�ة �ء (املسامهة  بريو املكس�یك
 الثانیة)

جنوب أٔفریقيا (املسامهة 
 ا�ٔوىل)

جنوب أٔفریقيا (املسامهة  أٔوغندا
 الثانیة)

تقرتح ا�مو�ة �ء ٔأن 
تُدرج أ�مانة معلومات 

مالیة ٕاضافية يف التقار�ر 
املر�لیة اليت تُقدم الحقا 
ٕاىل جلنة التمنیة. وتبدي 

ا�مو�ة �ء ثقهتا يف 
تقيمي أ�مانة ا�ي ميكن 
تضمینه معلومات مالیة 
من ٔأ�ل تعز�ز شفافية 

املوارد املتعلقة 
مبرشو�ات ٔأجندة 

لق التمنیة. وف� یتع
�جلزء الثاين من 

التوصیة، توّد ا�مو�ة 
�ء ٔأن تؤكّد �ىل ٔأن 

تقيمي عبء العمل ا�اكيف 
ا�ي سيتكفل به مد�ر 

تتيح هذه التوصیة 
لٔ�مانة فرصة تعز�ز 
الشفافية واملساء�. 

وینبغي �سرتشاد يف 
ٕاس�ناد املرشو�ات 

بعنارص تتعلق �لكفاءة 
ومدى حتقيق أ�هداف 
احملّددة. والتقار�ر العملیة 

قة حممكة اليت تُعرض بطری
و�سهل فهمها س�تكون 

مفيدة لتقد�ر وتقيمي معل 
 الویبو �شلك ٔأفضل.

ف� خيص اجلزء أ�ول،  �ري متا�ة
ینبغي ٔأن تولك لٔ�مانة 

�مة تقيمي ٔأي املعلومات 
املالیة املتا�ة ميكن 

توفريها من ٔأ�ل تعز�ز 
شفافية املوارد املتعلقة 

مبرشو�ات ٔأجندة التمنیة. 
اين، وف� خيص اجلزء الث

ینبغي �سرتشاد يف 
ٕاس�ناد املرشو�ات 

بعنارص تتعلق �لكفاءة 
ومدى حتقيق أ�هداف 

احملّددة. ویقتيض تقيمي 
عبء العمل ا�اكيف ا�ي 

سيتكفل به مد�ر 
املرشوع ٔأن یتعامل معه 

موظفون ٔأكفاء دا�ل 

 �ري متا�ة
 

ینبغي ٔأن تبّني التقار�ر 
املر�لیة �س�ت�دام 
الفعال ملوارد املزيانیة 
واملوارد البرشیة اليت 
ینطوي �لهيا تنفيذ 

 املرشوع.

 �ري متا�ة
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ا�مو�ة �ء (املسامهة 
ا�مو�ة �ء (املسامهة  بريو املكس�یك ا�ٔوىل)

 الثانیة)
جنوب أٔفریقيا (املسامهة 

جنوب أٔفریقيا (املسامهة  أٔوغندا ا�ٔوىل)
 الثانیة)

املرشوع یتطلب ٔأن 
یتعامل معه موظفون 

ٔأكفاء دا�ل ٔأمانة الویبو 
�ىل ٔأساس لك �ا� 

�ىل �دة. وجيب بذل 
ما یلزم من �ود لتاليف 

ٕاس�ناد قضا� متعددة 
نفسه ملد�ر املرشوع 

(كام اقرت�ه القامئون �ىل 
�س�تعراض) لكام اكن 
ذ� ممكنا من الناحية 

 العملیة.

ٔأمانة الویبو �ىل ٔأساس 
لك �ا� �ىل �دة. 

وجيب بذل ما یلزم من 
ناد اجلهود لتاليف ٕاس� 

قضا� متعددة ملد�ر 
املرشوع نفسه (كام 
اقرت�ه القامئون �ىل 

�س�تعراض) لكام اكن 
ذ� ممكنا من الناحية 

 العملیة.
 

 مقرت�ات مماث�:

�لیة �س�ت�دام الفعال ملوارد املزيانیة تقرتح ا�مو�ة �ء ٔأن تُدرج أ�مانة معلومات مالیة ٕاضافية يف التقار�ر املر�لیة. وتقول ٔأوغندا بأٔنه ینبغي ٔأن تبّني التقار�ر املر  -
 واملوارد البرشیة اليت ینطوي �لهيا تنفيذ املرشوع.

بغي �سرتشاد يف ٕاس�ناد املرشو�ات بعنارص تتعلق �لكفاءة ومدى حتقيق أ�هداف احملّددة. وقد أ�درج هذا يف املسامهة الثانیة �شري املكس�یك ٕاىل ٔأنه ین  -
 للمجمو�ة �ء.
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ا�مو�ة �ء (املسامهة 
ا�مو�ة �ء (املسامهة  بريو املكس�یك ا�ٔوىل)

 الثانیة)
جنوب أٔفریقيا (املسامهة 

جنوب أٔفریقيا (املسامهة  أٔوغندا ا�ٔوىل)
 الثانیة)

 مقرت�ات مغا�رة:
�ا� �ىل �دة. وجيب تاليف ٕاس�ناد �شري ا�مو�ة �ء أٔن تقيمي عبء العمل ا�اكيف ا�ي سيتكفل به مد�ر املرشوع یقتيض ٔأن یُتعامل معه �ىل ٔأساس لك  -

 قضا� متعددة ملد�ر املرشوع نفسه لكام اكن ذ� ممكنا.
 تقرتح املكس�یك ٕاصدار التقار�ر العملیة اليت تُعرض بطریقة حممكة و�سهل فهمها. -
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 وتنفيذها �ىل حنو ٔأفضل.ینبغي ل�ول أ�عضاء وأ�مانة ٔأن تنظر يف ٕاجياد س�بل لنرش املعلومات املتعلقة بأٔجندة التمنیة  .12
 

ا�مو�ة �ء (املسامهة 
ا�مو�ة �ء (املسامهة  بريو املكس�یك ا�ٔوىل)

 الثانیة)
جنوب أٔفریقيا (املسامهة 

جنوب أٔفریقيا (املسامهة  أٔوغندا ا�ٔوىل)
 الثانیة)

تقرتح ا�مو�ة �ء تعز�ز 
ا�ُهنج اليت تتبعها فعال 
أ�مانة ٔ�غراض �رش 

ٔأجندة املعلومات عن 
التمنیة، مثل اس�ت�دام 

وسائل التواصل 
�ج�عي وموقع الویبو 

إاللكرتوين، ونقل 
التظاهرات املتعلقة 

بأٔجندة التمنیة �رب البث 
الش�بيك، وإالبقاء �ىل 
جوانب امللكية الفكریة 

املرتبطة �لتمنیة يف 
حمتو�ت التدریب اليت 
توفرها ٔأاكدميیة الویبو، 

ودمع املنشورات املتص� 
 بأٔجندة التمنیة.

ینبغي للویبو ز�دة 
ٔأ�شطهتا يف ا�ال، ومن 

ّمث تطبیق هنج معيل یربز 
منافع خيارات ؤأدوات 
التعاون املشار ٕا�هيا يف 

ٔأجندة التمنیة وا�ٓ�ر 
إالجيابیة للملكية الفكریة 

�عتبارها حمفزا للتمنیة. 
وميكن ٔأن �كون �ى 

الویبو قامئة �ملرشو�ات 
ة ٕاىل أ�ساس�یة الرامي

تلبیة احتیا�ات ا�ول 
أ�عضاء �ىل اختالف 

مس�تو�هتا التمنویة �متكيهنا 
من ٕا�شاء ٔأو تعز�ز 

ٔأنظمهتا اخلاصة �مللكية 
الفكریة. وس�ُیقترص يف 

ت� القامئة �ىل �سجیل 

تدمع بريو ٔأي تدبري 
�سهم يف حتسني الوعي 

و�لتايل،  .بأٔجندة التمنیة
ميكن النظر يف ٕاماكنیة 
وضع خطة معل لقياس 

كفاءة وتأٔثري الس�بل 
 وا�آلیات املس�ت�دمة.

 

ینبغي تعز�ز ا�ُهنج اليت 
تتبعها فعال أ�مانة 

املعلومات  ٔ�غراض �رش
عن ٔأجندة التمنیة، مثل 

اس�ت�دام وسائل 
التواصل �ج�عي، 

وموقع الویبو إاللكرتوين، 
ونقل التظاهرات املتعلقة 
بأٔجندة التمنیة �رب البث 
الش�بيك، وإالبقاء �ىل 
جوانب امللكية الفكریة 

املرتبطة �لتمنیة يف 
حمتو�ت التدریب اليت 
توفرها ٔأاكدميیة الویبو، 

نشورات املتص� ودمع امل 
بأٔجندة التمنیة. وینبغي ٔأن 

تولك لٔ�مانة العامة 
للویبو �مة حتسني 

 �ري متا�ة
 

ینبغي تعز�ز ا�ُهنج اليت 
تتبعها أ�مانة فعًال 

ٔ�غراض �رش 
ٔأجندة املعلومات عن 

 التمنیة.
 

و�مكن طریقة ٔأخرى 
لنرش املعلومات حول 

ٔأجندة التمنیة دا�ل 
أ�مم املت�دة يف تقدمي 

تقر�ر الویبو �شأٔن تنفيذ 
توصیات ٔأجندة التمنیة 

ٕاىل ا�لس �قتصادي 
 و�ج�عي.

 �ري متا�ة
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ا�مو�ة �ء (املسامهة 
ا�مو�ة �ء (املسامهة  بريو املكس�یك ا�ٔوىل)

 الثانیة)
جنوب أٔفریقيا (املسامهة 

جنوب أٔفریقيا (املسامهة  أٔوغندا ا�ٔوىل)
 الثانیة)

نوعیة ومدى اس�ت�دام ما 
یو�د �ى الویبو من 
�ربات تتيحها ل�ول 

أ�عضاء من ٔأ�ل تعز�ز 
اتیجي �س�ت�دام �سرت 
للملكية الفكریة يف 

البحث وتطو�ر أ�عامل 
واملبادرات إالبداعیة، 
�ىل سبيل املثال. ومع 

أ��ر ا�ي ختلفه 
التطورات التكنولوجية، 
س�یكون من املس�تحسن 

ٕا�شاء منصات �دیدة 
ٔ�غراض الرتوجي ٔ��شطة 
الویبو وتعمميها يف سبيل 
تعز�ز التعاون ومشاركة 

ٔأحصاب املصل�ة 
احلكومية، (املنظامت 

واملنظامت احلكومية 

 –أ�دوات من قبیل 
 –الفهارس واملنصات 

املتا�ة فعًال يف سبيل 
تعز�ز التعاون ومشاركة 

 ٔأحصاب املصل�ة.
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ا�مو�ة �ء (املسامهة 
ا�مو�ة �ء (املسامهة  بريو املكس�یك ا�ٔوىل)

 الثانیة)
جنوب أٔفریقيا (املسامهة 

جنوب أٔفریقيا (املسامهة  أٔوغندا ا�ٔوىل)
 الثانیة)

ا�ولیة، واملنظامت �ري 
احلكومية، والقطا�ان 

العام واخلاص، 
واملؤسسات ا�ٔاكدميیة). 

وميكن ٔأیضا تعز�ز الرتوجي 
لٔ��شطة يف مراكز 

الرباءات، واجلامعات، 
ومراكز البحث العامة 
واخلاصة، والرشاكت 

الصغرى والصغرية 
واملتوسطة، والش�باب، 

من ٔأ�ل وأ�طفال، 
حتقيق نتاجئ ملموسة ف� 

 خيص تنفيذ ٔأجندة التمنیة.
 

 مقرت�ات مماث�:
أ�مانة ٔ�غراض �رش املعلومات عن ٔأجندة التمنیة. وتدمع بريو ٔأي تدبري حيسن الوعي �شأٔن ٔأجندة التمنیة.  تتفق ا�مو�ة �ء ؤأوغندا تعز�ز ا�ُهنج اليت تتبعها فعال -

 وتقرتح املكس�یك ٔأنه ینبغي للویبو ز�دة ٔأ�شطهتا يف ا�ال.
 درج هذا يف املسامهة الثانیة للمجمو�ة �ء.تقرتح املكس�یك صیا�ة فهرس املشاریع وٕا�شاء منصات �دیدة ٔ�غراض الرتوجي ٔ��شطة الویبو وتعمميها. وقد أ�  -
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ا�مو�ة �ء (املسامهة 
ا�مو�ة �ء (املسامهة  بريو املكس�یك ا�ٔوىل)

 الثانیة)
جنوب أٔفریقيا (املسامهة 

جنوب أٔفریقيا (املسامهة  أٔوغندا ا�ٔوىل)
 الثانیة)

 مقرت�ات مغا�رة:

وقع الویبو إاللكرتوين، �شري ا�مو�ة �ء ٕاىل الطرق التالیة القامئة فعال ف� خيص �رش املعلومات عن ٔأجندة التمنیة: اس�ت�دام وسائل التواصل �ج�عي، وم -
 والبث الش�بيك، ؤأاكدميیة الویبو، واملنشورات.

تمنیة ٕاىل ا�لس �شري ٔأوغندا ٕاىل طریقة ٔأخرى لنرش املعلومات حول ٔأجندة التمنیة دا�ل أ�مم املت�دة: تقدمي تقر�ر الویبو �شأٔن تنفيذ توصیات ٔأجندة ال  -
 �قتصادي و�ج�عي.

ايل، ومراكز البحث، والرشاكت الصغرى والصغرية واملتوسطة، تقرتح املكس�یك ٔأیضا تعز�ز الرتوجي لٔ��شطة  يف مراكز الرباءات، واجلامعات، ومعاهد التعلمي الع -
 ويف صفوف �امة امجلهور.

 تقرتح بريو النظر يف ٕاماكنیة وضع خطة معل لقياس كفاءة وتأٔثري الس�بل وا�آلیات املس�ت�دمة ٕالذاكء الوعي �شأٔن ٔأجندة التمنیة.  -
 

 ]الثاين املرفق یيل ذ�[  
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 املس�تقل �س�تعراضتوصیات التوصیات املعمتدة املنبثقة عن 

جيب تعز�ز التقدم اجلید احملرز يف جلنة التمنیة عن طریق اس�ت�داث نقاش �ىل مس�توى ٔأ�ىل للتصدي ٕاىل  .1
وینبغي ٔأن تيرس  �حتیا�ات الناش�ئة وملناقشة معل املنظمة �شأٔن القضا� اجلدیدة الناش�ئة ف� خيص حقوق امللكية الفكریة.

اللجنة كذ� تبادل �سرتاتیجیات ؤأفضل املامرسات بني ا�ول أ�عضاء �شأٔن جتارهبا ف� خيص امللكية الفكریة وقضا� 
 التمنیة.

آلیة التنس�یق.ینبغي ل�ول أ�عضاء أٔ  .2  ن تت�ذ تدابري ٕالجياد �لول للمسائل العالقة ف� خيص والیة اللجنة وتنفيذ أ

ینبغي للویبو ٔأن �س�متر يف ضامن التنس�یق والرصد وٕا�داد التقار�ر والتقيمي والتعممي �شلك فعال ف� خيص تنفيذ  .3
 ف� یتعلق بتنس�یق تنفيذ ٔأجندة التمنیة.وینبغي تعز�ز دور شعبة تنس�یق ٔأجندة التمنیة  توصیات ٔأجندة التمنیة.

ینبغي للجنة التمنیة أٔن �راعي يف تنفيذ توصیات ٔأجندة التمنیة �یفية �س�ت�ابة �ىل النحو أ�فضل للظروف املتغرية  .4
 �دةهیئات أ�مم املتوینبغي ٔأن یصاحب ذ� اخنراط فعال مع  ولت�د�ت التمنیة الناش�ئة اليت توا�ه نظام امللكية الفكریة.

 إالمنائیة أ�خرى لالس�تفادة من �رباهتا يف تنفيذ توصیات ٔأجندة التمنیة ويف امليض قدمًا يف تنفيذ ٔأهداف التمنیة املس�تدامة.

�شجع ا�ول أ�عضاء �ىل تعز�ز التنس�یق بني البعثات القامئة يف جنیف وماك�هبا للملكية الفكریة و�ريها من  .6
 ج مو�د للتعامل مع جلنة التمنیة وز�دة مس�توى الوعي �شأٔن مزا� ٔأجندة التمنیة.السلطات يف العامصة من ٔأ�ل ٕاجياد هن

وینبغي للجنة التمنیة أٔن تنظر يف  وینبغي تعز�ز مشاركة اخلرباء القامئني يف ٔأوطاهنم �ىل مس�توى ٔأ�ىل يف معل اللجنة.
 شأٔن تنفيذ توصیات أٔجندة التمنیة.إالجراءات املتعلقة ٕ��داد التقار�ر ف� خيص ما أ�جنز �ىل الصعید الوطين � 

ینبغي ل�ول أ�عضاء، يف ضوء احتیا�اهتا الوطنیة، ٔأن تصوغ اقرتا�ات �دیدة ٕالقامة مشاریع ليك تنظر فهيا جلنة  .7
آلیة ٕا�داد تقار�ر مستندة ٕاىل ا�روس املس�تفادة ؤأفضل املامرسات من مرشو�ات ٔأجندة  التمنیة. وینبغي ٔأن تنظر يف ٕا�شاء أ
آلیة ٕا�داد التقار�ر هذه اس�تعراضًا دورً� الس�تدامة املرشو�ات املنفذة ٔأو  ؤأ�شطهتا املنفذة بن�اح.التمنیة  وینبغي ٔأن �شمل أ

وینبغي للویبو ٔأن تنشئ قا�دة بیا�ت ل�روس املس�تفادة  املعممة ٔأو لكهيام، فضًال عن تأٔثري هذه املرشو�ات �ىل املس�تفيد�ن.
 ق تنفيذ مرشو�ات ٔأجندة التمنیة.ؤأفضل املامرسات احملددة يف س�یا

ینبغي ٔأن �كون العمل املقبل ف� خيص تنفيذ املرشو�ات اجلدیدة قامئا �ىل نظام الو�دات وقابال للتخصیص وینبغي  .8
وینبغي للویبو، يف تنفيذها للمرشو�ات �ىل املس�توى الوطين، ٔأن  مرا�اة سعة �ستيعاب ومس�توى اخلربة �ى املس�تفيد�ن.

ینبغي  و�ريها من الهیئات لتعز�ز الفعالیة والشمولیة و�س�تدامة. هیئات أ�مم املت�دةرشأاكت وثیقة مع  �س�تكشف عقد
أ�خرى و�ريها من الهیئات من ٔأ�ل تدعمي  هیئات أ�مم املت�دةتعز�ز ا�ُهنج القامئة فعال ٕازاء تنس�یق وٕاقامة رشأاكت مع 

 مهتا.فعالیة مرشو�ات ٔأجندة التمنیة ومشولیهتا واس�تدا

ینبغي للویبو ٔأن تويل املزید من �ه�م الس�تقدام �رباء �ىل درایة ومعرفة �بريتني �لظروف �ج�عیة و�قتصادیة  .9
ینبغي للب�ان املس�تفيدة ٔأن تضمن وجود در�ة �الیة من التنس�یق ا�ا�يل بني هیئاهتا املتنو�ة من ٔأ�ل و  للب�ان املتلقية.

 واس�تدامهتا �ىل أ��ل الطویل.تيسري تنفيذ املرشو�ات 
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ینبغي ٔأن �شمل التقار�ر املر�لیة اليت تعدها أ�مانة وتقد�ا للجنة التمنیة معلومات مفص� عن �نتفاع �ملوارد املالیة  .10
وینبغي جتنب �لكیف نفس مد�ر املرشوع ٕ�دارة مرشو�ات متعددة يف أٓن  والبرشیة ف� خيص مرشو�ات ٔأجندة التمنیة.

 وا�د.

نبغي ل�ول أ�عضاء وأ�مانة ٔأن تنظر يف ٕاجياد س�بل لنرش املعلومات املتعلقة بأٔجندة التمنیة وتنفيذها �ىل حنو ی  .12
 ٔأفضل.

 والوثیقة] ني[هنایة املرفق


	اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية
	الإجراءات واستراتيجيات التنفيذ
	خيارات الإبلاغ والاستعراض
	أ) خيارات الإبلاغ
	الخيار الأول: الاعتماد على أدوات الإبلاغ الموجودة
	الخيار الثاني: إحداث أداة إبلاغ منفصلة

	ب) خيارات الاستعراض
	الخيار الأول: استعراض ما بعد تنفيذ النشاط
	الخيار الثاني: استعراض ما بعد التنفيذ

	تجميع مساهمات الدول الأعضاء عن الخطوات المستقبلية المتخذة بشأن الإجراءات الخاصة بالتوصيات المعتمدة المنبثقة عن توصيات الاستعراض المستقل واستراتيجيات تنفيذها
	التوصيات المعتمدة المنبثقة عن توصيات الاستعراض المستقل


