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CDIP/24/15 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019أأكتوبر  16 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون الرابعة الدورة
 2019 نومفرب 22اإىل  18ن جنيف، م

جراءات واسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة اإلخلطوات املستقبلية بشأن ا عناقرتاح جديد للدول األعضاء 
 بالتوصيات املعتمدة املنبثقة عن توصيات االستعراض املستقل

عداد مانة من اإ  الأ

ن دورهتا الثالثة والعرشين،لكية الفكرية )جلنة التمنية(اللجنة املعنية ابلتمنية وامل  انقشت .1 ابا  CDIP/23/8الوثيقة  ، اإ

ت التنفيذ اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة املنبثقة عن توصيات الاس تعراض اقرتاح الأمانة بشأأن الإجراءات واسرتاتيجيا"

 ، وقررت ما ييل:"املس تقل واخليارات بشأأن الإبالغ والاس تعراض

، وحول الاقرتاحات اجلديدة 15و 13و 7و 4و 3و 2و 1مناقشاهتا حول اسرتاتيجيات التنفيذ رمق  ]أأن تواصل[ "...

، فضال عن خيارات الإبالغ 2019سبمترب  18املُقدمة من ادلول الأعضاء وفقا للمرفق الأول من الوثيقة حبلول 

من ملخص رئيس ادلورة  8.9الفقرة " )يف ادلورة املقبةل CDIP/23/8والاس تعراض عىل النحو الواردة يف الوثيقة 

 الثالثة والعرشين للجنة التمنية(.

 ، تلقت الأمانة مسامهة من جنوب أأفريقيا ترد يف مرفق هذه الوثيقة.2019أأكتوبر  16ويف تبليغ بتارخي  .2

ىل النظر يف  .3 ن جلنة التمنية مدعوة اإ اإ

 يف مرفق هذه الوثيقة. املعلومات الواردة

 ]ييل ذكل املرفق[



CDIP/24/15 
ANNEX 

ملرفقا  

 
 مسامهة من جنوب أأفريقيا

ل املنظمة بشأأن القضااي اجلديدة الناش ئة فامي خيص حقوق امللكية الفكرية. وينبغي أأن تيرس اللجنة كذكل للتصدي اإىل الاحتياجات الناش ئة وملناقشة مع نقاش عىل مس توى أأعىلجيب تعزيز التقدم اجليد احملرز يف جلنة التمنية عن طريق اس تحداث  - 1

 تبادل الاسرتاتيجيات وأأفضل املامرسات بني ادلول الأعضاء بشأأن جتارهبا فامي خيص امللكية الفكرية وقضااي التمنية.

 .د حلول للمسائل العالقة فامي خيص ولية اللجنة وتنفيذ أ لية التنس يقلإجياينبغي لدلول الأعضاء أأن تتخذ تدابري  - 2

عداد التقارير والتقيمي والتعمميينبغي للويبو أأن تس متر يف ضامن  - 3  يتعلق بتنس يق تنفيذ أأجندة التمنية. بشلك فعال فامي خيص تنفيذ توصيات أأجندة التمنية. وينبغي تعزيز دور شعبة تنس يق أأجندة التمنية فامي التنس يق والرصد واإ

مم املتحدة الإمنائية واكلت الأ . وينبغي أأن يصاحب ذكل اخنراط فعال مع لظروف املتغرية ولتحدايت التمنية الناش ئة اليت تواجه نظام امللكية الفكريةينبغي للجنة التمنية أأن تراعي يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية كيفية الاس تجابة عىل النحو الأفضل ل - 4

 لالس تفادة من خرباهتا يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية ويف امليض قدمًا يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة. الأخرى

مصة من أأجل اإجياد هنج موحد للتعامل مع جلنة التمنية وزايدة مس توى الوعي بشأأن مزااي أأجندة التمنية. وينبغي تعزيز وغريها من السلطات يف العا عىل تعزيز التنس يق بني البعثات القامئة يف جنيف وماكتهبا للملكية الفكريةادلول الأعضاء  تشجع - 6

عداد التقارير فامي خيص ما ُأجن اخلرباء القامئني يف أأوطاهنممشاركة   ز عىل الصعيد الوطين بشأأن تنفيذ توصيات أأجندة التمنية.عىل مس توى أأعىل يف معل اللجنة. وينبغي للجنة التمنية أأن تنظر يف الإجراءات املتعلقة ابإ

نشاء  اقرتاحات جديدة لإقامة مشاريعينبغي لدلول الأعضاء، يف ضوء احتياجاهتا الوطنية، أأن تصوغ  - 7 عداد تقاريرليك تنظر فهيا جلنة التمنية. وينبغي أأن تنظر يف اإ امرسات من مرشوعات أأجندة التمنية مستندة اإىل ادلروس املس تفادة وأأفضل امل أ لية اإ

عداد التقارير هذه اس تعراضًا دوراًي لس تدامة املرشوعات املنفذة أأو املعممة أأو لكهي ة وأأفضل قاعدة بياانت لدلروس املس تفادهذه املرشوعات عىل املس تفيدين. وينبغي للويبو أأن تنشئ  تأأثريام، فضاًل عن وأأنشطهتا املنفذة بنجاح. وينبغي أأن تشمل أ لية اإ

 احملددة يف س ياق تنفيذ مرشوعات أأجندة التمنية. املامرسات

للمرشوعات عىل املس توى الوطين، أأن وينبغي مراعاة سعة الاستيعاب ومس توى اخلربة دلى املس تفيدين. وينبغي للويبو، يف تنفيذها  قامئا عىل نظام الوحدات وقابال للتخصيصينبغي أأن يكون العمل املقبل فامي خيص تنفيذ املرشوعات اجلديدة  - 8

 تس تكشف عقد رشأاكت وثيقة مع واكلت الأمم املتحدة وغريها من الهيئات لتعزيز الفعالية والشمولية والاس تدامة.

. ينبغي للبدلان املس تفيدة أأن تضمن وجود درجة عالية من التنس يق ادلاخيل بني هيئاهتا املتنوعة من أأجل تيسري ية للبدلان املتلقيةخرباء عىل دراية ومعرفة كبريتني ابلظروف الاجامتعية والاقتصادينبغي للويبو أأن تويل املزيد من الاهامتم لس تقدام  - 9

 تنفيذ املرشوعات واس تدامهتا عىل الأجل الطويل.

دارة مرشوعات متعددة يف أ ن واحد. الانتفاع ابملوارد املالية والبرشيةمات مفصةل عن ينبغي أأن تشمل التقارير املرحلية اليت تعدها الأمانة وتقدهما للجنة التمنية معلو  - 10  فامي خيص مرشوعات أأجندة التمنية. وينبغي جتنب تلكيف نفس مدير املرشوع ابإ

 وتنفيذها عىل حنو أأفضل. املتعلقة بأأجندة التمنية لنرش املعلوماتينبغي لدلول الأعضاء والأمانة أأن تنظر يف اإجياد س بل ووسائل  - 12

وفعالية ذكل للويبو أأن تضع مؤرشات لتقيمي أ اثر تنفيذ أأجندة التمنية ينبغي  – 16

 1التنفيذ

ادلراسات الاقتصادية( عىل وضع ينبغي أأن تعمل الأمانة )ابلتعاون مع شعبة  -

والتقيمي والتعممي  والإبالغضامن التنس يق والرصد نة التمنية من ات متكاِّن جل مؤرش

، مبا يف ذكل اس تدامة أ اثر تنفيذ أأجندة التمنية وفعالية ذكل التنفيذ فامي خيص

 املشاريع املنفذة يف اإطار أأجندة التمنية

 )الأمانة( 3

 )ادلول الأعضاء وجلنة التمنية والأمانة( 7

 )جلنة التمنية والأمانة( 8

 )ادلول الأعضاء والأمانة( 9

 )الأمانة( 10

 )ادلول الأعضاء والأمانة( 12

 ]هناية املرفق والوثيقة[

                                         
ويعد تأأثري املشاريع والأنشطة عرضة للشكوك السائدة : "ما ييلمن النسخة العربية  24وفضاًل عن ذكل، جاء يف الصفحة ". تأأثري جدول أأعامل التمنية مل يظهر بعد مقارنة ابلتوقعات املرتفعة املعلقة عليه" من الاس تعراض املس تقل ما ييل: 34يف الفقرة ء جا 1

نفاذها   ."من الناحية الأخرىحول الأعامل اليت ل ترتبط ابلتمنية بشلك اكف، وحول التوفيق بني اعتبارات التمنية من انحية وحامية حقوق امللكية الفكرية واإ


	اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية

