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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2017 مارس 10التارخي: 

 
 
 

 اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

 عشرة تاسعةالالدورة 
ىل  15جنيف، من   2017مايو  19اإ

 
 

 تقرير بشأن توصيات االستعراض املستقل

عدادمن  مانة اإ  الأ

أأكتوبر  31(، يف دورهتا الثامنة عرشة املعقودة يف الفرتة من التمنية جلنةالفكرية )ية ابلتمنية وامللكية المتست اللجنة املعن  .1
ىل  ، عند مناقشة التقرير بشأأن الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية 2016 نومفرب 4اإ

لهيا. كام تقّرر أأن تقدم أأن تقدم لها، يف دورهتا القادمة، تقريرا عن التوصيات املو (، "من الأمانة CDIP/18/7 )الوثيقة هجة اإ
ىل الأمانة مساهامت كتابية بشأأن أأي من التوصيات الواردة يف التقرير يف موعد أأقصاه  . 2017 فرباير 28ادلول الأعضاء اإ

 "وينبغي أأن حيتوي تقرير الأمانة عىل املساهامت املُس تلمة من ادلول الأعضاء.

لهيا ومسامهة ُمس تلمة من وفد تركيا وبناء عىل ذكل، يتضمن مرفقا هذه الوثيقة رّد  .2 الأمانة عىل التوصيات املوهجة اإ
 ابمس اجملموعة ابء.

منية  .3 ن جلنة الت ىل النظر يف اإ مدعوة اإ
 املعلومات الواردة يف مرفقي هذه الوثيقة.

]ييل ذكل املرفقان[
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 املرفق الأول
 

ىل أأمانة الويبو  تقرير بشأأن توصيات الاس تعراض املس تقل املوهجة اإ

ىل التوصيات  رّد الأمانة موهجة اإ
 

 

 :1التوصية 

 

جيب تعزيز التقدم اجليد احملرز يف جلنة التمنية عن طريق اس تحداث نقاش عىل مس توى 

ىل  الاحتياجات الناش ئة وملناقشة معل املنظمة بشأأن القضااي اجلديدة أأعىل للتصدي اإ

الناش ئة فامي خيص حقوق امللكية الفكرية. وينبغي للجنة أأيًضا أأن تيرس تبادل 

الاسرتاتيجيات وأأفضل املامرسات بني ادلول الأعضاء بشأأن جتارهبا فامي خيص امللكية 

 التمنية. الفكرية وقضااي

 

 

 جلنة التمنية
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 :2التوصية 

 

ينبغي لدلول الأعضاء أأن تتخذ تدابري لإجياد حلول للمسائل العالقة فامي خيص ولية 

 اللجنة وتنفيذ أ لية التنس يق.

 

 ادلول الأعضاء
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 :3لتوصية ا

 

عداد التقارير والتقيمي والتعممي  ينبغي للجنة أأن تس متر يف ضامن التنس يق والرصد واإ

وينبغي تعزيز دور شعبة تنس يق  التمنية. أأجندةبشلك فعال فامي خيص تنفيذ توصيات 

 التمنية.أأجندة التمنية فامي يتعلق بتنس يق تنفيذ  أأجندة

 

 الأمانة

 

 معلومات أأساس ية

 

عداد  بتوجيه من ادلول الأعضاء وموافقهتا، أأدرجت الويبو تدرجييا تدابري للتنس يق والرصد واإ

ىل  التقارير والتقيمي والتعممي فامي خيص تنفيذ توصيات أأجندة التمنية. وتريم تكل التدابري اإ

ىل توفري معلومات لدلول الأعضاء عىل مس توايت متعددة، أأي جلنة  التنس يق ادلاخيل واإ

 وجلنة الربانمج واملزيانية وامجلعية العامة للويبو. التمنية

 

، أأنشئت شعبة تنس يق أأجندة التمنية. 2007 وبعد فرتة قصرية من اعامتد أأجندة التمنية يف عام

العمل  ، وتتوىل تيسري تنفيذ قراراهتا وتنس يقالتمنية جلنةانة وتؤدي تكل الشعبة دورة أأم

لهيا. وتقوم ا لشعبة، عىل الصعيد ادلاخيل، بتنس يق لك جوانب تنفيذ اخلاص بتقدمي التقارير اإ

أأجندة التمنية يف خمتلف القطاعات داخل الويبو، مبا يف ذكل تنفيذ مرشوعات أأجندة التمنية. 

جراءات راخسة للهنوض بتكل املسؤوليات حتت الإرشاف  ىل اإ وتعمل الشعبة استنادا اإ

 قطاع التمنية.املبارش وادلمع النشط لنائب املدير العام املعين ب

 

ىل وتُقدم  ، لتيرس معلها، تقارير متعددة تعدها الأمانة. ومن تكل التقارير ما ييل: التمنية جلنةاإ

عداد  (1) املدير العام بشأأن تنفيذ أأجندة التمنية. ويورد ذكل التقرير نبذة تقرير س نوي من اإ

ف أأجندة التمنية؛ عامة عام تضطلع هبا املنظمة بأأرسها من معل مبا يسهم يف حتقيق أأهدا

وتقرير مرحيل س نوي يوفر معلومات حمدثة عن تنفيذ مرشوعات أأجندة التمنية  (2)

( وتقارير لتقيمي مرشوعات أأجندة التمنية املُنجزة؛ 3و"توصيات للتنفيذ الفوري"؛ )

وتقارير عن موضوعات أأخرى، مثل تكل املتعلقة بأأهداف التمنية املس تدامة ومواطن  (4)

 تُعد بناء عىل طلب اللجنة.املرونة، 

 

طار و  الإدارة القامئة عىل النتاجئ. وحيتوي لك من ُدجمت أأجندة التمنية بشلك اكمل يف اإ
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الربانمج واملزيانية ووثيقة تقرير أأداء الربانمج عىل معلومات شامةل بشأأن تنفيذ وتعممي  وثيقة

مزيانية مرشوعات أأجندة التمنية أأجندة التمنية. وتوفر وثيقة الربانمج واملزيانية معلومات عن 

، تعممي تقيمي 2015 . كام مت، منذ عامنفقات التمنية املقدرة حبسب الربامج والنتاجئ املرتقبةو 

 تنفيذ أأجندة التمنية ودجمه ابلاكمل يف تقرير أأداء الربانمج.

 

ىل . وابلإ التمنية جلنةيف تقرير تصدره وتنظر امجلعية العامة، يف لك دورة من دوراهتا،  ضافة اإ

عداد التقارير، تقوم لك هيئة من  ذكل، وطبقا ل ليات التنس يق جراءات الرصد والتقيمي واإ واإ

ىل امجلعية العامة وصفا ملسامههتا يف تنفيذ  هيئات الويبو املعنية بتضمني تقريرها الس نوي اإ

 يعنهيا من توصيات أأجندة التمنية. ما

 

فريق الاس تعراض اذلي أأيّد الهنج املُتّبع من  وُعرضت تفاصيل املعلومات الواردة أأعاله عىل

 قبل املنظمة وأأوىص ابلس مترار فيه.

 

ماكنية  التنفيذ اإ

 

 تنفيذ هذه التوصية.جاري 
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 :4التوصية 

 

التمنية كيفية الاس تجابة عىل  أأجندةينبغي للجنة التمنية أأن تراعي يف تنفيذ توصيات 

النحو الأفضل للظروف املتغرية ولتحدايت التمنية الناش ئة اليت تواجه نظام امللكية 

منائية الأخرى  الفكرية. وينبغي أأن يصاحب ذكل اخنراط فعال مع واكلت الأمم املتحدة الإ

يف تنفيذ أأهداف التمنية ويف امليض قدًما  أأجندةلالس تفادة من خرباهتا يف تنفيذ توصيات 

 التمنية املس تدامة.

 

 التمنية جلنة

 

 

 :5لتوصية ا

 

الواردة يف وثيقة  املرتقبةالتمنية ابلنتاجئ  أأجندةينبغي للويبو أأن تنظر يف ربط توصيات 

دراج نتاجئ  املرتقبةومن املمكن تعديل النتاجئ  الربانمج واملزيانية حيامث أأمكن.  مرتقبةأأو اإ

التمنية يف معل الويبو عىل حنو أأكرث فعالية وبطريقة  أأجندةجديدة لضامن دمج توصيات 

 مس تدامة.

 

 الأمانة

 

 معلومات أأساس ية

 

ىل توصيات أأجندة 2010/11منذ الثنائية  شارات حمّددة اإ ـ تورد وثيقة الربانمج واملزيانية اإ

برانجما. وأأدرج، لأّول  31 البالغ عددهامضن براجمها التمنية اليت توّجه تنفيذ العمل املُضطلع به 

طار للنتاجئ املؤسس ية يف الثنائية وابت لك من الربامج يقدم مساهامت  2012/13 مّرة، اإ

النتاجئ  من منظور ختطيط الربانمج، امجلع بني حمّددة يف نتاجئ املنظمة املرتقبة. وابلتايل أأصبح، 

صيات أأجندة التمنية اليت توّجه معلها يوفر لك من تكل الربامج وتو  املرتقبة اليت يسهم فهيا

ولكن من  ،مصفوفة ختطيط خمصصىة وشامةل تربط بني توصيات أأجندة التمنية والنتاجئ

 منظور موضوعي حمّدد ل حاد الربامج.

 

ماكنية  التنفيذ اإ

 

 ترى الأمانة أأن الهنج املُتّبع حاليا يفي ابلغرض املنشود من هذه التوصية.
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 :6التوصية 

 

ينبغي لدلول الأعضاء أأن تعزز التنس يق بني البعثات القامئة يف جنيف وماكتهبا للملكية 

جياد هنج موحد للتعامل مع جلنة  العامصةالفكرية وغريها من السلطات يف  من أأجل اإ

وينبغي تعزيز مشاركة اخلرباء  التمنية. أأجندةمزااي شأأن ب التمنية وزايدة مس توى الوعي 

وينبغي للجنة التمنية أأن تنظر يف  عىل مس توى أأعىل يف معل اللجنة. القامئني يف أأوطاهنم

عداد التقارير فامي خيص ما ُأجنز عىل الصعيد الوطين بشأأن تنفيذ  جراءات املتعلقة ابإ الإ

 التمنية. أأجندةتوصيات 

 

 جلنةالأعضاء و ادلول 

 التمنية
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 :7التوصية 

 

قامة  ـ يف ضوء احتياجاهتا الوطنية ـ ضاءينبغي لدلول الأع أأن تصوغ اقرتاحات جديدة لإ

نشاء  مشاريع ليك تنظر فهيا جلنة التمنية. عداد تقارير مستندة أ  وينبغي أأن تنظر يف اإ لية اإ

ىل ادلروس املس تفادة وأأفضل املامرسات من مرشوعات  املنفذة  االتمنية وأأنشطهت أأجندةاإ

عداد التقارير هذه اس تعراًضا دوراًي لس تدامة  بنجاح. وينبغي أأن تشمل أ لية اإ

املرشوعات املنفذة أأو املعممة أأو لكهيام، فضاًل عن تأأثري هذه املرشوعات عىل 

وينبغي للويبو أأن تنشئ قاعدة بياانت لدلروس املس تفادة وأأفضل املامرسات  املس تفيدين.

 التمنية. أأجندةمرشوعات احملددة يف س ياق تنفيذ 

 

 ادلول الأعضاء

 وجلنة التمنية

 والأمانة

 

 معلومات أأساس ية

 

معلومات عن ادلروس املس تفادة من تنفيذ مرشوعات غالبا ما حتتوي تقارير التقيمي عىل 

أأجندة التمنية تؤخذ يف احلس بان دلى تصممي وتنفيذ مرشوعات وأأنشطة أأخرى. ولكن ل 

 للبياانت جتّمع تكل املعلومات بطريقة مهنجية. توجد أأداة من قبيل قاعدة

 

ماكنية  التنفيذ اإ

 

نشاء قاعدة البياانت عىل قرار اللجنة بشأأن  ماكنية اإ جراءات الأمانة فامي خيص اإ  اجلزءتعمتد اإ

 التوصية. من الأول
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 :8التوصية 

 

عىل نظام  اينبغي أأن يكون العمل املقبل فامي خيص تنفيذ املرشوعات اجلديدة قامئ

نبغي مراعاة سعة الاستيعاب ومس توى اخلربة دلى ي للتخصيص و  الوحدات وقابال

املس تفيدين. وينبغي للويبو يف تنفيذها للمرشوعات عىل املس توى الوطين أأن 

تس تكشف عقد رشااكت وثيقة مع واكلت الأمم املتحدة وغريها من الهيئات لتعزيز 

 الاس تدامة.و الفعالية والشمولية

 

 ة التمنيةجلن

 والأمانة

 

 معلومات أأساس ية

 

ىل كون نطاق مرشوعات أأجندة التمنية فامي خيص   اجلزء الأول من هذه التوصية، وابلنظر اإ

حمدودا يف عدد صغري من البدلان، فقد ُكيّفت اسرتاتيجية تنفيذ تكل املرشوعات وفق 

تعزيز وتطوير القطاع "مرشوع . واملرشوعات من قبيل املتلقيةاحتياجات لك من البدلان 

فريقيةالسمعي البرصي يف بورك  املرشوع املرحةل الأوىل، و  –" ينا فاسو وبعض البدلان الإ

قامة أأاكدمييات وطنية "انش ئة" يف جمال امللكية الفكرية )املرحلتان الأوىل والثانية(،  الرائد لإ

الأقل البدلان النامية و  الأعامل يف البدلانومرشوع امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير 

، يه بعض من الأمثةل عىل املرشوعات اليت ُكيّف التنفيذ فهيا ليتناسب مع احتياجات منوا

لك بدل مس تفيد. وميكن الاطالع عىل ذكل يف واثئق املرشوعات والتقارير املرحلية وتقارير 

 التقيمي ذات الصةل.

 

ىل اللجنة مؤخرا تتوىخ،  ىل أأن معظم اقرتاحات املرشوعات اليت قُدمت اإ كام جتدر الإشارة اإ

عند اللزوم، معايري لختيار البدلان املس تفيدة. وتشمل تكل املعايري بعض الرشوط املس بقة، 

طار قانوين/مس توى من اخلربات وغري ذكل توافرمثل   ما يلزم من بنية حتتية/مؤسسات/اإ

سعة الاستيعاب  املتلقيةاملس تفيدة. وأأدِرج هذا الهنج لضامن اكتساب البدلان يف البدلان 

الالزمة والقدرة عىل جين فوائد من املرشوع عىل املدى البعيد. وأأورد تقرير الاس تعراض 

عددا من املرشوعات اليت أأسهمت فهيا سعة الاستيعاب واخلربة القامئة أأصال يف جناهحا، 

ىل قواع مرشوعوتكل املرشوعات يه  مرشوع و دمعها، د البياانت املتخصصة و النفاذ اإ

قامة أأاكدمييات وطنية "انش ئة" يف جمال و ، مؤسسات امللكية الفكرية اذلكية املرشوع الرائد لإ

ىل املعلومات  اس تحداث، ومرشوع )املرحلتان الأوىل والثانية( امللكية الفكرية أأدوات للنفاذ اإ

 الأمانة علام بتكل الأمثةل.. وأأحاطت املتعلقة ابلرباءات
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وفامي خيص اجلزء الثاين من التوصية أأقميت، حسب الاقتضاء، أ ليات تنس يق ورشاكة مع 

سائر واكلت الأمم املتحدة وغريها من الهيئات لأغراض تنفيذ املرشوعات. وتشلّك 

مرشوع ، و امللكية الفكرية وجهرة الأدمغةاملرشوعات التالية أأمثةل عىل ذكل التعاون: مرشوع 

ىل قواعد البياانت املتخصصة و  ومرشوع ، )املرحلتان الأوىل والثانية( دمعهاالنفاذ اإ

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات اس تحداث  )املرحلتان الأوىل والثانية(. – أأدوات للنفاذ اإ

 

ماكنية التنفيذ  اإ

 

الهُنج املذكورة أأعاله فامي خيص اجلزء الأول من التوصية، ميكن أأن تضمن الأمانة نرش وتعزيز 

 يف املرشوعات القادمة.

 

وميكن تنفيذ اجلزء الثاين من التوصية عىل املرشوعات اليت يكون فهيا التنس يق والرشاكة مع 

 سائر واكلت الأمم املتحدة وغريها من الهيئات أأمرا وجهيا.
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 :9التوصية 

 

أأن تويل املزيد من الاهامتم لس تقدام خرباء عىل دراية ومعرفة كبريتني  ينبغي للويبو

ابلظروف الاجامتعية والاقتصادية للبدلان املتلقية. وينبغي للبدلان املس تفيدة أأن تضمن 

وجود درجة عالية من التنس يق ادلاخيل بني هيئاهتا املتنوعة من أأجل تيسري تنفيذ 

 الطويل.املرشوعات واس تدامهتا عىل الأجل 

 

 ادلول الأعضاء

 والأمانة

 

 معلومات أأساس ية

 

 اس تقدام خرباء عىل دراية ومعرفة كبريتني ابلظروف الاجامتعية والاقتصادية للبدلان املتلقية

أأمر يراعيه مديرو الربامج اذلين حيرصون، مبدئيا، عىل امجلع بني اخلرباء احملليني وادلوليني، 

حسب الاقتضاء وعند الإماكن. ويُتوقّع من اخلرباء احملليني حتديدا أأن جيلبوا للمرشوع ما 

لفكرة يلزم من معرفة بأأوضاع وأأولوايت البدل الاجامتعية والاقتصادية، ومعرفة بنظام امللكية ا

وغري ذكل من املعارف. وعىل سبيل املثال وكام هو مبنّي يف واثئق املرشوعات والتقارير 

املرحلية وتقارير التقيمي ذات الصةل، الزتمت مرشوعات خمتلفة هبذا املبدأأ، ويه مرشوع 

قدرات املؤسسات واملس تخدمني يف جمال امللكية الفكرية عىل لك من الصعيد  حتسني

قلمييالوطين ودون الإ  تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا مرشوع ؛ و قلميي والإ

فريقية امللكية الفكرية والتمنية )املرحلتان الأوىل والثانية(؛ ومرشوع  فاسو وبعض البدلان الإ

)املرحلتان الأوىل والثانية(؛ ومرشوع امللكية الفكرية والس ياحة  الاقتصادية والاجامتعية

 .أأهداف التمنية وتعزيز الرتاث الثقايف يف مرص وغريها من البدلان النامية دمعوالثقافة: 

 

ماكنية التنفيذ  اإ

 

 من املمكن تنفيذ هذه التوصية. وميكن زايدة تعزيز الهنج املُبنّي فهيا يف املرشوعات القادمة.
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 :10التوصية 

 

ينبغي أأن تشمل التقارير املرحلية اليت تعدها الأمانة وتقدهما للجنة التمنية معلومات 

وينبغي  التمنية. أأجندةمفصةل عن الانتفاع ابملوارد املالية والبرشية فامي خيص مرشوعات 

دارة مرشوعات متعددة يف أ ن واحد.  جتنب تلكيف نفس مدير املرشوع ابإ

 

 الأمانة

 

 معلومات أأساس ية

 

فامي خيص اجلزء الأول من التوصية، توفر التقارير املرحلية حاليا معلومات مالية عن تاكليف 

املوظفني وتاكليف خالف املوظفني وكذكل عن نس بة التنفيذ اخلاصة بلك مرشوع. وترد 

تكل املعلومات أأيضا يف وثيقة الربانمج واملزيانية املُعمتدة من قبل ادلول الأعضاء. ولك من 

أأيضا، عىل أأساس فصيل، ر املرحلية واثئق الربانمج واملزيانية متاح للجمهور. وتُتاح التقاري

 معلومات مفصةل عن نفقات املزيانية والنفقات الفعلية 

 

ىل أأنه س بق وأأن تعلق ابجلزء الثاين من التوصية، ي  وفامي املرشوع ملدير  أأس ِندجتدر الإشارة اإ

بداية تنفيذ أأجندة التمنية وأأثناء ادلورة الثالثة يف ذكل حدث و نفسه أأكرث من مرشوع واحد 

للجنة التمنية حني اعُتمد عدد كبري من املرشوعات. فعىل سبيل املثال، اكنت 

تتضمن تسعة من مرشوعات أأجندة التمنية ُعرضت عىل اللجنة  CDIP/3/INF/2 الوثيقة

ىل الطلب الكبري عىل اخلربات  1.يك توافق علهيا أأس ِند، يف بعض الت يف بعض اجملوابلنظر اإ

، ملدير املرشوع نفسه أأكرث من مرشوع واحد. ولكن تكل املامرسة توقفت عقب احلالت

جناز املرشوعات املذكورة.  اإ

 

ماكنية التنفيذ  اإ

 

دراج معلومات مالية مفصةل يف التقارير  من املمكن تنفيذ اجلزء الأول من التوصية. وميكن اإ

 املرحلية املزمع أأن تنظر فهيا اللجنة لحقا.

 

                                                
1

 .http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=119552الوثيقة متاحة عىل املوقع التايل:  

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=119552
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وفامي خيص اجلزء الثاين ل يوجد ال ن، كام ُذكر، مرشوعات ُمس ندة يف أ ن واحد ملدير 

 املرشوع نفسه. وميكن أأن تكفل الأمانة تنفيذ هذه التوصية يف املس تقبل.

 

 

 :11التوصية 

 

عداد التقارير بشأأن التوصيات املتفق علهيا والواردة يف تقارير التقيمي  ينبغي وضع أ لية لإ

التمنية. وينبغي أأن تكون معلية التعممي متسقة  أأجندةبشأأن النتاجئ املعممة ملرشوعات و 

 املعمتدة. املتوقعةمع النتاجئ 

 

 ادلول الأعضاء

 والأمانة

 

 معلومات أأساس ية

 

التوصية، مل تتخذ اللجنة دوما قرارات واحضة خبصوص تنفيذ لك فامي خيص اجلزء الأول من 

التوصيات الواردة يف تقارير تقيمي مرشوعات أأجندة التمنية. وابلتايل عكفت الأمانة عىل تنفيذ 

 عدد من تكل التوصيات حسب الاقتضاء يف مرشوعاهتا وأأنشطهتا اخلاصة بأأجندة التمنية.

 

دارة القامئة وفامي يتعلق ابجلزء الثاين من الت ىل أأنه عقب بدء تطبيق الإ وصية، جتدر الإشارة اإ

، أأصبح لك 2014/15 عىل النتاجئ، مبا يف ذكل املزيانية القامئة عىل النتاجئ اعتبارا من الثنائية

التمنية اليت مُعّمت يف  أأجندةمعل املنظمة مرتبطا بنتاجئها املرتقبة. وذكل يعين أأن مرشوعات 

تت مرتبطة تلقائيا ابلنتاجئ ذاهتا اليت أأسهم فهيا مرشوع أأجندة التمنية معل املنظمة العادي اب

يضمن الاتساق والتساوق مع هنج التخطيط. واجلدير ابذلكر أأيضا أأن مجيع ذكل الأصيل. و 

التخطيط للموارد معليات الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف املنظمة تدمعها سلسةل من أأدوات 

طار النتاجئ املؤسس ية، ويه أأدوات  ُمصّممة لتعزيز الربط بني لك الأنشطة واملوارد وبني اإ

 املؤسس ية.

 

ماكنية التنفيذ  اإ

 

 ترى الأمانة أأن الهنج املُتّبع حاليا يفي ابلغرض املنشود من هذه التوصية.
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 :12التوصية 

 

جياد س بل لنرش  أأجندة املعلومات املتعلقة بينبغي لدلول الأعضاء والأمانة أأن تنظر يف اإ

 و أأفضل.حن عىل االتمنية وتنفيذه

 

 ادلول الأعضاء

 والأمانة

 

 معلومات أأساس ية

 

اتّبعت الأمانة هُنجا متعددة لنرش املعلومات عن أأجندة التمنية وتنفيذها وغري ذكل من أأنشطة 

الويبو املتعلقة ابلتمنية. فهناك، أأول، وجود قوي لأجندة التمنية يف موقع الويبو الإلكرتوين. 

لكرتونية خمصصة لأجندة التمنية توفر معلومات عن خلفية اعامتدهو  ، هناك صفحة اإ

نشاء جلنة التمنية، وخمتلف دورات تكل اللجنة، والو والتوصيات امخلس اثئق والأربعني، واإ

، وموارد وأأنشطة أأخرى، وجمال ، وتنفيذ املرشوعات ونتاجئ ذكل التنفيذاليت تنظر فهيا

خمصص "للأخبار". وجيري حتديث احلضور الش بيك ابنتظام. وتس تخدم املنظمة أأيضا 

وسائل التواصل الاجامتعي، مثل يوتيوب وتويرت، لنرش املعلومات عن أأجندة التمنية وجلنة 

ية، فعىل سبيل املثال نرُشت عىل موقع يوتيوب، خبصوص ادلورات البضع املاض التمنية. 

. كام دأأبت الويبو عىل اس تعامل موقع تويرت لنرش معلومات أأرشطة فيديو تلّخص معل اللجنة

عن أأنشطة هممة تتعلق بأأجندة التمنية، مثل املؤمتر ادلويل بشأأن امللكية الفكرية والتمنية 

تويرت لنرش معلومات عاجةل عن جلنة التمنية. موقع . كام اس ُتخدم 2016املعقود يف أأبريل 

ىل أأن تظاهرات مثل دورات جلنة التمنية واملؤمتر بشأأن امللكية الفكرية وجت در الإشارة هنا اإ

والتمنية السابق ذكره يه تظاهرات متاحة للجميع )املسؤولون احلكوميون واملنظامت غري 

. وكام ورد يف التقرير الش بيكاحلكومية/املنظامت احلكومية ادلولية/اجملمتع املدين( عرب البث 

خشص يف املؤمتر عرب البث  600شارك حنو (، فقد CDIP/18/3 ؤمتر )الوثيقةعن امل

الش بيك. ومن القنوات املهمة اليت ما فتئت تسهم يف نرش املعارف حول أأجندة التمنية 

وامللكية الفكرية والتمنية يه حمتوايت التدريب اليت توفرها أأاكدميية الويبو واليت تتضمن 

، أأدِرجت مسائل أأجندة التمنية يف 2012 رتبطة ابلتمنية. ففي عامجوانب امللكية الفكرية امل

جامل.  ادلورة العامة بشأأن امللكية الفكرية بأأربع لغات، ويف أأربع دورات متقدمة بست لغات اإ

بشلك تاجئ ذكل التنفيذ، ذ خمتلف مرشوعات أأجندة التمنية ون وعالوة عىل ذكل أأسهم تنفي

 معلومات عن أأجندة التمنية، بشلك مضين وير ح عىل يف نرشعىل الصعيد الوطين، تلقايئ 
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حد سواء. ومن الأمثةل عىل الفئة الثانية اشرتاك الويبو وجامعة اكمربجي يف نرش كتاب يف 

خفي؟" يف س ياق ر بعنوان "الاقتصاد غري الرمسي يف ادلول النامية: حمّرك ابتاك 2016 عام

واس ُتمكل، يف كرية والاقتصاد غري الرمسي. مرشوع جلنة التمنية اخلاص مبوضوع امللكية الف

ىل مرشوع  –والابتاكر  ادلويل للمواهب التنقلكتاب مماثل بشأأن ، 2016 عام استنادا اإ

 جلنة التمنية اخلاص ابمللكية الفكرية وجهرة الأدمغة، ومن املتوقّع نرشه خالل هذا العام.

 

ماكنية التنفيذ  اإ

 

الأمانة التوجيه من اللجنة بشأأن الطريقة اليت ميكن  من املمكن تنفيذ هذه التوصية. وتلمتس

 هبا زايدة حتسني نرش أأجندة التمنية وتنفيذها.

 

 

]ييل ذكل املرفق الثاين[



CDIP/19/3 
ANNEX II 

 الثايناملرفق 
 

 التمنية أأجندةقرير بشأأن الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات التوصيات الواردة يف ت مسامهة اجملموعة ابء يف
 (CDIP/18/7)الوثيقة 

ليه التقرير من  ىل توقعات ادلول  أأجندةتنفيذ توصيات "أأن تقدر اجملموعة ابء ما خلص اإ ىل حد كبري اإ التمنية اكن مستنًدا اإ
يف ترسيع  مفيدا منوذجاالأعضاء وأأحصاب املصلحة وغري ذكل من املس تفيدين، وأأن الهنج املواضيعي القامئ عىل املشاريع اكن 

ننا نعرب عن تقديرينا جلهود فريق الاس تعراض ."التمنية أأجندةتنفيذ توصيات  تقرير وخالصاته وحنيط علام بنتاجئ ال  واإ
 . CDIP/18/7وتوصياته الواردة يف الوثيقة 

ىل ثالث مجموعات خمتلفة من "الفاعلني":  ىل ذكل مجموعتنا يف ادلورة الثامنة عرشة للجنة، س توَجه التوصيات اإ وكام أأشارت اإ
ىل3( جلنة التمنية؛ )2( ادلول الأعضاء؛ )1)  أأكرث من مجموعة مت ( أأمانة الويبو. وتشمل بعض التوصيات عناير موهجة اإ

 حتديدها سلفا. 

 

ىل ادلول الأعضاءها التوصيات أأو عناير هذه  ما يتوجه من أأن نؤمنوحنن  منا ينبغي لدلول الأعضاء نفسهااإ  هاس تعراض ، اإ
التوصيات أأو أأما ما يتوجه من الإجراءات املناس بة للتنفيذ عىل املس توى الوطين.  طبيعة والنظر يف امع عوامصه تهومناقش  

ىل اللجنة هاناير ع  ىل اللجنة للنظر فهيا. قرتحات م وتقدميبعناية  اس تعراضهعضاء اللجنة لأ  ، فينبغياإ التوصيات أأو  وأأمااإ
ىل أأمانة الويبو ها،عناير  ىل ، فنحن نتطلع املوهجة اإ هذه مناقشة  بعد ذكلللجنة  وينبغي. علهيا الأمانة تلقي تعليقاتاإ

 عىل أأساس التوصيات اليت تتفق علهيا اللجنةالأمانة مث تعمل التوصيات اليت وافقت اللجنة علهيا، فامي خيص و  التعليقات.
 .هاعن تنفيذ اتقرير  وتقدم

التعليقات التالية  ابءتقدم اجملموعة  للجنة، 18وبناء عىل طلب من الرئيس يف ادلورة  وامليض هبا هذه املناقشةولإثراء 
 :CDIP/18/7الواردة يف الوثيقة  الثين عرشالتوصيات  عىل( ابخلط العريض)

ىل  :1التوصية  منية عن طريق اس تحداث نقاش عىل مس توى أأعىل للتصدي اإ جيب تعزيز التقدم اجليد احملرز يف جلنة الت
 للجنةالاحتياجات الناش ئة وملناقشة معل املنظمة بشأأن القضااي اجلديدة الناش ئة فامي خيص حقوق امللكية الفكرية. وينبغي 

أأن تيرس تبادل الاسرتاتيجيات وأأفضل املامرسات بني ادلول الأعضاء بشأأن جتارهبا فامي خيص امللكية الفكرية وقضااي  أأيضا
منية.  الت

 :تعليقات اجملموعة ابء

  امللكية  معاجلة يف خرباهتاول الأعضاء بشأأن تبادل الاسرتاتيجيات وأأفضل املامرسات بني ادلتؤيد اجملموعة ابء
عىل و تبادل هذه خالل اجامتعات اللجنة، عىل أأساس منتظم ال جلسات عقد وينبغي  .التمنية الفكرية وقضااي

  ادلول الأعضاء. حتددهالنحو اذلي 
  امللكية  زايدة الرتكزي عىل اخلربات يف معاجلة يُقصد بهمس توى أأعىل" عىل نقاش ال " أأن ابءتتفهم اجملموعة

ذا أأجريأأن هذا ا نؤمنوحنن  2ية عىل مس توى اللجنة.قضااي التمن و  الفكرية  لنقاش س يكون أأكرث فائدة اإ
 .افهي ثل هذه القضااي الناش ئة ومشاركةمب دراية مبارشة  حيث تكون دلهيمعوامص من المبشاركة خرباء 

 أأن تتخذ تدابري لإجياد حلول للمسائل العالقة فامي خيص ولية اللجنة وتنفيذ أ لية التنس يق. لدلول الأعضاءينبغي  :2التوصية 

                                                
2

 للجنة. الثامنة عرشةي قدمه الس يد غوبتا يف ادلورة فهم يتفق مع التفسري اذلت هذا ال  
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 :تعليقات اجملموعة ابء

 ننا نؤيد بشدة توصية التقرير اليت تقول بأأن ا جيب  ملسائل العالقة فامي خيص ولية اللجنة وتنفيذ أ لية التنس يقاإ
ىل ذكل تؤكد اخلالصة 4نس يق يف النتيجة ويغطي التقرير ولية اللجنة وأ لية الت  .حلها أأن  2. وابلإضافة اإ

"، وتفيد من خالل جلنة التمنية وهيئات الويبو الأخرى االتمنية وأأهدافه أأجندةاسرتشد مببادئ  الويبومعل "
يف أأن  التقرير واحض أأن ابءاجملموعة  رىوت. تنفيذ التوصيات ورصدهاأأن دور اللجنة اكن فعال يف  3اخلالصة 

 .نفيذ التوصياتلت  ايول رضور امفيد هيئات أأخرى ليستشمل أ لية التنس يق ل  زايدة توس يع
  ىل وضع حد ملزيد من املناقشات بشأأن أ لية التنس يق يالء الاهامتمنؤيد بشدة ادلعوة اإ عوة التقرير يف دل واإ

ىل 4 النتيجةالفقرة الأخرية من   ."ةل واملعممةناقشة اس تدامة املشاريع املكمتمل " ختصيص وقت اكف اإ

متر يف ضامن التنس يق والرصد واإعداد التقارير والتقيمي والتعممي بشلك فعال فامي خيص تنفيذ  للويبوينبغي : 3التوصية  أأن تس 
منية. وينبغي تعزيز دور شعبة تنس يق  أأجندةتوصيات  منية فامي يتعلق بتنس يق تنفيذ أأجندةالت منية.  أأجندة الت  الت

 :تعليقات اجملموعة ابء

 عداد التقارير والتقيمي فامي خيص تنفيذ توصيات الاس مترار يف أأمهية ب حنيط علام  أأجندةضامن التنس يق والرصد واإ
 ونشجع الأمانة عىل مواصةل هجودها يف هذا الصدد. التمنية

  طار التوصيتني  .7و 6حنيط علام أأيضا بأأن هذه املسائل قد س بق تناولها يف اإ

منيينبغي : 4التوصية  منيةأأن تراعي يف تنفيذ توصيات ة للجنة الت فضل للظروف  أأجندة الت كيفية الاس تجابة عىل النحو الأ
منية الناش ئة اليت تواجه نظام امللكية الفكرية. وينبغي أأن يصاحب ذكل اخنراط فعال مع واكلت الأمم  املتغرية ولتحدايت الت

خرى لالس تفادة من خرباهتا يف تنفيذ توصيا منيت املتحدة الإمنائية الأ منية  ةأأجندة الت ويف امليض قدًما يف تنفيذ أأهداف الت
  املس تدامة.

 :تعليقات اجملموعة ابء

  .عىل وجه اخلصوص، وبعد نرش التقرير الوارد يف و تغطي هذه التوصية العمل اجلاري ال ن يف جلنة التمنية
، بعد س نوات وافقةمن امل سلط الضوء عىل أأن اللجنة متكنتت أأن  ابءاجملموعة  تود، CDIP / 18/7 الوثيقة

. املس تدامة التمنية بأأهدافالأمانة س تقدم تقريرا س نواي عن الأنشطة املتعلقة  أأن عىلطويةل من املناقشات، 
 بشأأن هذه املسأأةل الهامة. قدمااللجنة  س يدفعوحنن نؤمن أأن هذا الهنج 

  1أأن هذه التوصية تتداخل مع التوصية بحنيط علام أأيضا. 

منيةأأن تنظر يف ربط توصيات  للويبوغي ينب: 5التوصية  الواردة يف وثيقة الربانمج واملزيانية حيامث  املرتقبةابلنتاجئ  أأجندة الت
دراج نتاجئ  املرتقبةأأمكن. ومن املمكن تعديل النتاجئ  منيةجديدة لضامن دمج توصيات  مرتقبةأأو اإ يف معل الويبو عىل  أأجندة الت

كرث فعالية وبطريقة مس تدامة.  حنو أأ

 :تعليقات اجملموعة ابء

 املدرجالتوجيه  وهو – ا اسرتاتيجياتوفر توجهي أأجندة التمنيةتوصيات  لأناجملموعة ابء هذه التوصية،  ؤيدل ت 
ل –حنو مهنجي يف معل الويبو  عىل أأصال لنظر يف جدوى ل  احتياهجا ميكنأأهنا ل توفر نتاجئ قابةل للقياس  اإ

 الإدارة القامئة عىل النتاجئ. نظام مضنمثل هذه التوصية 
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  ربانمج املزيانية. الدورة معظمها يف  مجقد دُ  اومبادهئ الأجندة توصيات بأأن 7حنيط علام من خالل النتيجة
ىل ذكل،  طارقسم  عىلأأن تقرير أأداء الربانمج حيتوي ابلفعل  7 النتيجة تؤكدوابلإضافة اإ لك  يس تعرض يف اإ

لتقدم احملرز. ا اس تعراضيف  معممة ومدرجة وأأن أأجندة التمنية  جندة التمنيةأأ تنفيذ  يف دوره ومسامهتهبرانمج 
ىل جلنة التمنية توفر ب 10 النتيجة يفعىل وجه اخلصوص، حنيط علام و  أأن" التقارير املرحلية املنتظمة املقدمة اإ

بتنفيذ التوصيات وتعزيز فرص ادلول الأعضاء يف رصد التنفيذ  قدماأأدةل جيدة عىل اشرتاك الأمانة يف امليض 
 والإرشاف عليه."

  أأما. 2015-2010قصور يف اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل للفرتة الأأن التقرير حيدد أأوجه بحنيط علام 
لتحدايت او ، أأجندة التمنيةاسرتاتيجيات  فتنص عىل 2020-2016اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل للفرتة 

 ابلفعلالقصور  أأوجه ةمعاجل تمت ابلتايل. و6و 5و 3حتت الأهداف الاسرتاتيجية  ابلتحديد وتردوالفرص، 
 . 2015-2010 للفرتةاخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل  يفحتديدها  س بقاليت 

  بشأأن واحضا مرالأ  جتعلاخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل الأخرية و ذلكل ترى اجملموعة ابء أأن النتاجئ 
مبا يف ذكل الربجمة  الويبويف معل  أأجندة التمنية توصيات لرصدلأدوات الالزمة اادلول الأعضاء  امتالك

 ، كام هو موحض أأعاله.رصدا مهنجيا  والتخطيط الاسرتاتيجي

أأن تعزز التنس يق بني البعثات القامئة يف جنيف وماكتهبا للملكية الفكرية وغريها من  لدلول الأعضاءينبغي : 6التوصية 
منية وزايدة مس توى الوعي بشأأن مزااي  جياد هنج موحد للتعامل مع جلنة الت منيةالسلطات يف العامصة من أأجل اإ . أأجندة الت

منية أأن تنظر يف وينبغي تعزيز مشاركة اخلرباء القامئني يف أأوطاهنم عىل مس توى أأعىل يف  معل اللجنة. وينبغي للجنة الت
عداد التقارير فامي خيص ما ُأجنز عىل الصعيد الوطين بشأأن تنفيذ توصيات  منيةالإجراءات املتعلقة ابإ  .أأجندة الت

 :تعليقات اجملموعة ابء

  جراءاتاعامتد  ابءاجملموعة تؤيد عدادادلول الأعضاء  تتطوع مبوجهبا اإ املتخذة  تدابريال  بشأأن منتظمة تقارير ابإ
 .أأجندة التمنية توصياتعىل الصعيد الوطين لتنفيذ 

  ىل زايدة مشاركة اخلرباء ابنرحب أأيضا العوامص للمتكن من الاس تفادة من جتربهتم  من الوافديندلعوة اإ
 العملية. وخربهتم

ـ يف ضوء احتياجاهتا الوطنية ـ أأن تصوغ اقرتاحات جديدة لإقامة مشاريع ليك تنظر فهيا  لدلول الأعضاءينبغي : 7التوصية 
ىل ادلروس املس تفادة وأأفضل املامرسات من مرشوعات  عداد تقارير مستندة اإ نشاء أ لية اإ منية. وينبغي أأن تنظر يف اإ جلنة الت

منية عداد اوأأنشطهت أأجندة الت التقارير هذه اس تعراًضا دوراًي لس تدامة املرشوعات  املنفذة بنجاح. وينبغي أأن تشمل أ لية اإ
املنفذة أأو املعممة أأو لكهيام، فضاًل عن تأأثري هذه املرشوعات عىل املس تفيدين. وينبغي للويبو أأن تنشئ قاعدة بياانت لدلروس 

منيةاملس تفادة وأأفضل املامرسات احملددة يف س ياق تنفيذ مرشوعات    .أأجندة الت

 :ابءتعليقات اجملموعة 

  لجنةال اقرتاحات جديدة لإقامة مشاريع ليك تنظر فهيا  صياغةعىل اجملموعة ابء تشجيع ادلول الأعضاء تؤيد، 
 أأساس الاحتياجات الوطنية.  عىل قامئةهذه الاقرتاحات  نكون نلأ وتويل اهامتما كبريا 

 تنفيذ  من املس تخلصةاملامرسات  لوأأفض العرب بشأأن اجتارهباملس تفيدة  البدلانتبادل ب أأيضا  ابءاجملموعة  ترحب
 .أأجندة التمنيةشاريع م 

  عدادملهنجة  الأفضل النسقناقشة اللجنة مب  ابءترحب اجملموعة ىل أأن قاعدة  ةالتقارير، مشري  اإ  نسق بياانتال اإ
 .ابهظةاكليف تو أأظهر يف املايض بعض نقاط الضعف 
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للتخصيص  عىل نظام الوحدات وقابال ااملرشوعات اجلديدة قامئينبغي أأن يكون العمل املقبل فامي خيص تنفيذ : 8التوصية 
يف تنفيذها للمرشوعات عىل املس توى  للويبووتنبغي مراعاة سعة الاستيعاب ومس توى اخلربة دلى املس تفيدين. وينبغي 

شمولية الوطين أأن تس تكشف عقد رشااكت وثيقة مع واكلت الأمم املتحدة وغريها من الهيئات لتعزيز الفعالية وال 
 والاس تدامة.

 :تعليقات اجملموعة ابء

  املس تفيدين من املرشوع يف لك دلى الاستيعاب ومس توى اخلربة  سعة مراعاةأأمهية  ابءاجملموعة تالحظ
ىل رشوع امل النظر يف اقرتاح  من –مرحةل من مراحل العملية   .هتنفيذاإ

خرباء عىل دراية ومعرفة كبريتني ابلظروف الاجامتعية  أأن تويل املزيد من الاهامتم لس تقدام للويبوينبغي : 9التوصية 
أأن تضمن وجود درجة عالية من التنس يق ادلاخيل بني هيئاهتا املتنوعة  للبدلان املس تفيدةوالاقتصادية للبدلان املتلقية. وينبغي 

جل الطويل.   من أأجل تيسري تنفيذ املرشوعات واس تدامهتا عىل الأ

 :تعليقات اجملموعة ابء

  الويبو اجلدارة اذلي تهنجهأأساس  عىل التوظيفمبدأأ متاما  ابء اجملموعةتؤيد. 
 ننالدلول الأعضاء،  موجه اجلزء الثاين من التوصية عىل اعتبار أأن  حنيط علام، ن انحية أأخرى. وممتاما هنؤيد فاإ

 عىل املس توى الوطين. يُتناولأأن هذا العنرص ل يتطلب أأي اإجراء من اللجنة وجيب أأن ب

منية معلومات مفصةل عن الانتفاع ابملوارد : 10ة التوصي مانة وتقدهما للجنة الت ينبغي أأن تشمل التقارير املرحلية اليت تعدها الأ
دارة مرشوعات متعددة يف  منية. وينبغي جتنب تلكيف نفس مدير املرشوع ابإ املالية والبرشية فامي خيص مرشوعات أأجندة الت

 أ ن واحد.

 :تعليقات اجملموعة ابء

  مل تتضح لنا طبيعةاس تخدام موارد املرشوع. ومع ذكل،  يف التقارير حول معوما الشفافيةابء  اجملموعةؤيد ت 
. وفامي يتعلق ابجلزء الثاين من التوصية، تود 10 يف التوصية املعلومات الإضافية اليت تلزم لتحقيق الهدف

يتعامل أأن  يتطلبدير املرشوع سيتكفل به ماذلي  الاكيفعىل أأن تقيمي عبء العمل  أأن تؤكد ابءاجملموعة 
 .لك حاةل عىل حدةأأساس  عىل لويبواداخل أأمانة معه موظفون أأكفاء 

بشأأن النتاجئ املعممة و ينبغي وضع أ لية لإعداد التقارير بشأأن التوصيات املتفق علهيا والواردة يف تقارير التقيمي : 11التوصية 
منية. وينبغي أأن تكو متدة.ملرشوعات أأجندة الت  ن معلية التعممي متسقة مع النتاجئ املتوقعة املع

 :تعليقات اجملموعة ابء

  ىل عبئا ل مربر هل ابعتبارها هذه التوصية  ابءاجملموعة ل تؤيد  نتاجئ عكس ية.وس تؤدي اإ
  تقارير تقيمي عندما تناقش ادلول الأعضاء فيدة يف هذه اللجنة، امل مامرسة املتبعة و لل تأأييدها ابءتواصل اجملموعة

مانة وتفسح اجملال التقيمي  يف حصيةل اوهجات نظرهاملرشوعات، حيث تديل هذه ادلول ب أأفضل  لتحددللأ
توصيات التقيمي  توافق ادلول عىل من غري أأنالاعتبار،  بعنيهذه النتاجئ والتوصيات  لأخذ وأأحسن الس بل

ذ س تؤدي. ىخر تلو الا ةواحد ىل مناقشات ى خر تلو الأ  ةواحدقة علهيا واملوافمناقشة توصيات التقيمي  اإ اإ
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جراء  أأيضا ؤديوس تمعل اللجنة.  تعيقأأو و/ تعقد أأن، يف رأأينا، وميكهنامطوةل وغري فعاةل،  ىل تأأخري اإ اإ
 التحسينات املمكنة نظرا لأن ادلول الأعضاء قد ل توافق عىل الصياغة ادلقيقة لهذه التوصيات.

مانة و لدلول الأعضاءينبغي : 12التوصية  جيادالأ منية وتنفيذبلنرش املعلومات املتعلقة  س بل أأن تنظر يف اإ عىل حنو  هاأأجندة الت
 أأفضل.

 :تعليقات اجملموعة ابء

  ن عىل حنو أأفضل،  اوتنفيذه أأجندة التمنيةلنرش املعلومات املتعلقة ب س بللس تكشاف  منفتحة ابءاجملموعة اإ
طار التوصيات الالابلإجراءات رى هذه التوصية مشموةل ت اولكهن  .7و 6زم اختاذها يف اإ

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[


