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 اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

 الثامنة عشرةالدورة 
ىل  31جنيف، من   2016نومفرب  4أأكتوبر اإ

 
 

 التقرير

متدته اللجنة  اذلي اع

 .2016رب نومف 4أأكتوبر وحىت  31من اعتبارا للجنة ثامنة عرشة قدت ادلورة ال ع   .1

ثلت ادلول التالية: أألبانيا، اجلزائر، أأنغول، الأرجنتني، أأرمينيا، أأسرتاليا، المنسا، جزر الهباما، بنغالدش، وم   .2
و، الاكمريون، كندا، ش ييل، الصني ، كولومبيا، سبيالروس، بلجياك، بنن، بواتن، البوس نة والهرسك، الربازيل، بوركينا فا

، مجهورية كوراي الكعبية ادلميقراطية، مجهورية الكونغو يةهورية اليك يك اجل وار، كواب، قربص، الكونغو، كوس تارياك، كوت ديف
ثيوبيا، فرنسا، غامبيا، أأملانيا، غاان، يةهورية ادلومينيك اجل منرك، اادلميقراطية، ادل كوادور، مرص، السلفادور، اإ ، اس تونيا، اإ

ندونيس ي يران غواتاميل، هاييت، الكريس الرسويل، الهند، اإ يطاليا، الياابن،  - )مجهوريةا، اإ رسائيل، اإ الإسالمية(، العراق، اإ
امن، الأردن، كينيا، الكويت، لتفيا، ليتوانيا، مالوي، مالطا، املكس يك، موانكو، املغرب، انميبيا، نياكراغوا، نيجرياي، ع  

رومانيا، الاحتاد الرويس، رواندا، اململكة  ابكس تان، بريو، الفلبني، بولندا، الربتغال، مجهورية كوراي، مجهورية مودلوفا،
رسي لناك، السودان، السويد، ، س بانيااإ العربية السعودية، الس نغال، سيك يل، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب أأفريقيا، 

لو، اليوغوسالفية السابقة، تونس، تركيا، توفامقدونيا سويرسا، اجلهورية العربية السورية، طاجيكس تان، اتيلند، مجهورية 
فييت انم، ، أأوغندا، أأوكرانيا، الإمارات العربية املتحدة، اململكة املتحدة، الولايت املتحدة الأمريكية، أأوروغواي، فزنويال

 (.102المين، زامبيا، زميبابوي )

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية ) امل املنظامت احلكومية ادلولية التالية بصفة مراقب: وشاركت  .3 ، (ARIPOنظمة الإ
(، احتاد جمالس البحث العلمي EU(، الاحتاد الأورويب )EPLOلقانون العام )الأوروبية لنظمة امل (، AUالاحتاد الأفريقي )

(، مكتب براءات الاخرتاع جمللس OICمنظمة التعاون الإساليم )، (FAO(، منظمة الأغذية والزراعة )FASRCالعربية )
الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب ، (SCمركز اجلنوب )(، GCC Patent Office)ي التعاون اخلليج

 .(WTO( )11)التجارة العاملية  منظمة، (WAEMU) أأفريقيا
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مجعية  (،AADI) رابطة املرتمجني الفوريني ابلأرجنتنياملنظامت غري احلكومية التالية بصفة مراقب:  ممثلووشارك  .4
دارة اجلاعية ادلولية للمصنفات السمعية البرصية ) القانون الب لط ةالأوروبيالرابطة (، كروب ليف ادلولية، AGICOAلالإ

(ELSA International( برانمج الصحة والبيئة ،)HEPهمندس ،)و العامل (IDM ،) املركز ادلويل للتجارة والتمنية
الابتاكر يف ادلاخل، مجعية ( IFPMA)الاحتاد ادلويل لرابطات صانعي املس تحرضات الصيدلنية (، ICTSD) املس تدامة

يكولوجيا املعرفية )ملؤسسة ا(، IVF) للفيديو ادلويلالاحتاد  ، منظمة أأطباء بال حدود مالواك انرتانش يوانل، (KEIادلولية لالإ
(MSF( ش بكة العامل الثالث بريهاد ،)TWN) ،وصاحبات الأعامل رابطة اخملرتعات العامليات (WWIEA) (15.) 

دارة فولالس يدة كريي وتولت اغويييا، املمثل ادلامئ لبريو، ادلورة. السفري لويس انرييك شافزي ابسوترأأس  .5 ، رئيس اإ
لبعثة ادلامئة اب، السكرتري الثاين جوكتوركوالس يد عامثن  وزارة العلوم والتكنولوجيا يف جنوب أأفريقيابامللكية الفكرية الوطنية 

 لرئيس. اانئيب، منصب منظمة التجارة العاملية دلىلرتكيا 

 ن جدول الأعامل: افتتاح ادلورةم 1البند 

ىل CDIPللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )ثامنة عرشة رحب الرئيس ابلوفود املكاركة يف ادلورة ال  .6 (. وأأشار اإ
عقب وأأعرب عن اقتناعه (. DA) أأجندة التمنيةباملس متر الويبو عكس الزتام ي ياملدير العام، اذل، فرانسس غري د. حضور

لدلول الأعضاء واجملمتع املدين ومجيع ابلنس بة أأن اللجنة ومعلها اكنت ذات أأمهية كبرية ب يف ادلورة املاضيةاليت جرت  املناقكات
ىل أأن  اذلي عالمة جيدة وتوضيح لالهامتم هو مبثابة هذا العدد الكبري من الوفود  حضوراجلهات الفاعةل الأخرى. وأأشار اإ

ىل أأن التقدم اذلي أأحرزته اللجنة يف دورهتا السابقة، و للجنة. وأأشار ابادلول الأعضاء توليه  ه أأنب تهثق أأعرب عن الرئيس اإ
هناء ذا اكنت مجيع الأطراف  ميكن اإ عىل الأخص بطريقة موضوعية. وأأشار مكاركة القضااي العالقة بدمع من ادلول الأعضاء اإ

ىل  ىل أأعرب عن تطلعه كام اللجنة ذات الصةل. قضااي حول قرار اجلعية العامة النقاش بكأأن اإ راجعة املتقرير بكأأن ناقكة امل اإ
( أأهداف التمنية املس تدامة)املس تدامةالتمنية أأهداف بكأأن مدخالت ادلول الأعضاء و  أأجندة التمنيةلتنفيذ توصيات  املس تقةل

عن لرئيس اوأأعرب دخالت ادلول الأعضاء بكأأن الأنكطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا. كذكل مذات الصةل بعمل الويبو و 
ماكنيادلورة احلالية أأن ادلول الأعضاء قد اس تفادت من الوقت بني اعتقاده ب تفاق بكأأن ة الوادلورة السابقة للتفكري يف اإ

جيادادلول الأعضاء دمع بعض النقاط. وطلب  س تعمل يف اللجنة وأأفاد بأأن القضااي اخملتلفة. حول توافق يف الآراء  بكأأن اإ
طار  بعض اليت معلت رمسية الكاورات غري امل و الرمسية لسات اجل اجلع بني يه يف ادلورة السابقة، و ةاملتبناطريقة نفس الاإ

ىل برانمج . كام أأثبيت فعاليهتاقد هذه الطريقة وذكر بأأن . عىل تيسريها البدلان املكاركة اذلي مت ؤقت املعمل الأأشار أأيضا اإ
املرونة يف تسلسل يمت توفري أأنه من املهم أأن أأفاد بؤرش فقط. و ممبثابة يف الاجامتع، مضيفا أأنه ينبغي اعتباره ه عيوزت

م املوضوعات لأنه  حراز ال كن اجليع من س مي هو أأمر متعارف يف هناية لك دورة ملخص الرئيس تقدم. وذكر بعد ذكل أأن اعامتد اإ
نهتاء من لك بند. بعد الااليت س يقدهما لخصات املس يكون عبارة عن جتميع خملتلف امللخص  أأنب. وأأوحض الرئيس عليه

 الأمانة.عن طريق توزيعها سيمت امللخصات قصرية و  س تكون هذهو 

يف نظر اذلي هامة مدرجة عىل جدول الأعامل  ارحب املدير العام ابلوفود املكاركة يف ادلورة. وذكر أأن هناك بنودو  .7
ويل حول امللكية الفكرية والتمنية، ذكر املدير املؤمتر ادلبكأأن تقرير ال يف اشارة اىل وعىل املنظمة.  اوأأثرهكلك  أأجندة التمنية

نتاج الكثري من العام أأن لتنفيذ توصيات حول املراجعة املس تقةل خالل هذا احلدث. وفامي يتعلق ابلتقرير الفكر غذاء ه مت اإ
ىل تقدمي التوجهيأأجندة التمنية ملراجعة اخلارجية التقرير عن اوأأفاد بأأن تنفيذه. بكأأن ضافية الإ  ات، دعا ادلول الأعضاء اإ

املطروحة البنود اكن من  أأهداف التمنية املس تدامةلويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية ونقل التكنولوجيا و التقنية لللمساعدة 
فادة حول القضااي املطروحة عىل جدول عامل لعدة س نوات. ذكر القضااي املطروحة عىل جدول الأعامل، والأ عىل جدول  يف اإ

ىل أأنه حىت الآنار شأأ الأعامل،  جاملية  أأجندة التمنيةمن توصيات توصية  33مرشوعا لتنفيذ  34مت الاضطالع بـ  اإ مبزيانية اإ
هناك من هذه املكاريع يف برانمج معل الويبو و مرشوعا مخسة عرش ومت تعممي مليون فرنك سويرسي.  30قدرها أأكرث من 
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ىل البنود الرئيس ية عىل جدول . وأأخريا، أأشار 2015لتنفيذ يف عام مكاريع قيد اس تة  أأعرب حددها الرئيس و اليت عامل الأ اإ
 ناقكات مرمرة خالل الأس بوع.مب للمكاركني عن أأمنيته 

 جدول الأعامل اعامتدمن جدول الأعامل:  2البند 

عىل أأساس املناقكات  ُأعدقد ( CDIP/18/1/Prov.2جدول الأعامل )الوثيقة مرشوع أأبلغ الرئيس اللجنة بأأن  .8
من  عدم وجود مالحظاتلنظرا و . للويبو ادلاخيلمن النظام  5ووفقا للامدة ادلورة السابعة عرشة للجنة خالل جرت اليت 

 .جدول الأعامل ا عمتداحلضور، جانب 

 من جدول الأعامل: اعامتد املراقبني 3البند 

 CDIP/18/9النظر يف الوثيقة 

ىل تقدمي الوثيقة. .9  دعا الرئيس الأمانة اإ

لمنظامت احلكومية نص عىل الاعامتد اخملصص ل أأن النظام ادلاخيل للجنة بالأمانة اللجنة من ابلوش(  )الس يد أأبلغو  .10
حدى املنظامت غري احلكومية، ويه طلبت لهذه ادلورة، و بصفة مراقب. ادلولية واملنظامت غري احلكومية  اجلهوري عهد امل اإ

 عامتد.الا ،لبحوث العلمية من الاحتاد الرويسل 

عدم وجود لاص نظرا اخلراقب وضع املنحت املنظمة غري احلكومية م  و س اللجنة لختاذ قرار بكأأن الطلبات. رئيال ادعو  .11
 .احلضورجانب اعرتاضات من 

 من جدول الأعامل: اعامتد مرشوع تقرير ادلورة السابعة عرشة للجنة 4البند 

 التقرير رشوعم  - Prov. CDIP/17/11النظر يف الوثيقة 

، 2016يوليو  29رش يف ن  قد ( .CDIP/17/11 Provتقرير )الوثيقة ال أأن باللجنة  الأمانة منوش( أأبلغ )الس يد ابل .12
ل  9.8 الفقرة أأنالوفد كام ييل: "يعتقد  590من وفد الولايت املتحدة اذلي طلب تعديال للفقرة  اواحد اتعليق وتلقت الأمانة

لتعكس  ىل أأنه عىل الرم  مناحملجزء من  اإ ل أأنه وجود اتفاق عىل مضمون الاقرتاح الاس باين املنقح،  ادثة، وأأشار اإ مل يكن اإ
ذا اكن سيمت ذكل من عدمه هناك اتفاق عىل كيفية امليض قدما يف الاقرتاح  حمرضمع مامتش يا اكن التغيري املطلوب و ". أأو ما اإ

 هذا الاجامتع.

 عمتد التقرير.احلضور، ا   انبج عدم وجود اعرتاضات منلنظرا و رئيس اللجنة لعامتد التقرير. ا الدعو  .13

 عامةالبياانت ال من جدول الأعامل:  5البند 

لقاء افتح الرئيس  .14  لبياانت العامة.اجملال لإ

آس يا واحمليط الهادئ،  .15 لتوصيات الواردة يف تقرير املراجعة يبه ابرح عن توأأعرب وفد الهند، متحداث ابلنيابة عن مجموعة أ
ىل  تدعوأأفاد بأأن التوصيات (. CDIP/18/7)الوثيقة  ةأأجندة التمنياملس تقةل لتنفيذ توصيات  جراء حتسينات يف أأداء اإ اإ

جراءات بكأأن التوصيات. تدشني و  أأجندة التمنيةنفيذ الويبو والعمل عىل ت  معلية  أأجندة التمنيةتنفيذ وذكر بأأن معلية لختاذ اإ
ىل قرار اجلعية وفد الس ياق، أأشار  من تكل العملية. ويف هذا اجزء أأجندة التمنيةوصيات تواكنت  ،طويةل الأمد اجملموعة اإ

ماكنية ، للجنة أأن تقرر ه املراجعةنص عىل أأنه عند النظر يف هذي اذل 2010لعام العامة للويبو  جراء بكأأن اإ . كام ازيد مهاملاإ
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يد التنفيذ ق الس تة اللجنة مكاريع ( واذلي قدم معلومات عن CDIP/18/2علام ابلتقرير املرحيل )الوثيقة وفد ط اليأأح 
شهر و  2015يوليو شهر بني ها بكلك عاجل ما تنفيذاملزمع  يسعة عرشةالـ فامي يتعلق ابلتوصيات  املعمتدةوالأنكطة 

كمل ي راجعة املس تقةل اليت تنص عىل أأن التقرير املرحيل ينبغي أأن حول امل 10رمق توصية وفد ال ال . وأأبرز2016 يونيو
ه مت أأيضا أأن أأظهرتراجعة املوأأفاد بأأن . الواردة يف التقريركاريع امل لأنكطة و لة اخملصصة معلومات عن املوارد البرشية واملالي

لتعاون مع ماكتب امللكية الفكرية الوطنية. ابالأنكطة املتوقعة مت اش امتل حيث  ،أأكرث فعاليةبكلك  أأجندة التمنيةمكاريع  ذتنفي
ىل عدم وذكر بأأن املتنفيذ أأقل كفاءة. اكن ال شاركت الكياانت الوطنية الأخرى،  ومع ذكل، حيامث راجعة أأشارت يف نتاهجها اإ

آلية  أأنه ينبغي أأن اجملموعة ى وفد . وابلتايل، رأأ مها الانهتاءاليت مت  أأجندة التمنيةلجنة لتقيمي مدى تعممي مكاريع ل دلى اوجود أ
أأن وذكر بلتقرير. اكن الوفد قد درس اعىل ذكل، . وعالوة املس تقةلراجعة التأأكيدات يف التقرير املرحيل يف ضوء نتاجئ املت قرأأ 

ىل أأشار يف لكمته الافتتاحية روب ديفيس، ، د. معايل وزير التجارة والصناعة يف جنوب أأفريقيا أأنه ل يوجد أأي دليل اإ
ىلأأن البدلان قد حتتاج عىل أأكد الوزير كام الصناعة والتمنية.  تعززالأقوى مللكية الفكرية اأأن حقوق عىل  غامض ج هن   اإ

، قد تكون أأنه يف البدلانوأأقر وس ياسات خمتلفة للتكيف مع نظام امللكية الفكرية جلعلها مناس بة ومالمئة لس ياق حمدد، 
ىل بكرة من التصنيع. امل رحةل امليف حقوق امللكية الفكرية الصارمة غري رضورية  اللجنة أأن العديد من أأعضاء كام أأشار الوفد اإ

ذا املع،ى، وهبحذر لإصالح حقوق امللكية الفكرية. هج الفكرية والابتاكر، وابلتايل هناك حاجة ل الربط بني امللكيةعارضوا 
آاثرها عىل التمنية. ال نظر ال وهجات ظهار فرصة مفيدة لإ مبثابة اكن املؤمتر  وفد من طلب الو بديةل املرتبطة ابمللكية الفكرية وأ

ىل تنظمي مؤمترات مقبةل يف جمال امللكية الفكرية  هتطلعأأعرب عن و دمت خالل املؤمتر الأمانة أأن تنرش العروض اليت ق   اإ
ن الاقتصار قابل للتجزئة. وذلكل، الالعاملي وغري  ها، سلط الضوء عىل طابع وفامي يتعلق بأأهداف التمنية املس تدامةوالتمنية.  فاإ

م بصةل الددة ذات أأهداف التمنية املس تدامة احملبعض عىل  . احتقيق أأهدافهتناول تباع هنج شامل حنو امن كن عمل الويبو لن مي
دراج بند دامئ ي الربازيل اذلوفد الاقرتاح املقدم من درس الوفد وعالوة عىل ذكل،  أأهداف تنفيذ بكأأن اللجنة دلى اقرتح اإ

ىل  أأشار الوفدهذا الاقرتاح. وفامي يتعلق بأأنكطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب، وفد . وأأيد الالتمنية املس تدامة أأن تركزي اإ
أأهداف تناول حبيث ميكن للويبو  امللكية الفكرية،مرونة مواطن الويبو ينبغي أأن يكون عىل تعزيز الاس تفادة الاكمةل من 

جراء املزيد من الأنكطة و  .التمنية حامية املوارد الوراثية حول تبادل اخلربات فامي بني بدلان اجلنوب بكأأن ينبغي للويبو اإ
آلية حتديث قاعدة البياانت بكأأن ملقرتح املنقح وفامي يتعلق ابوأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.  واملعارف التقليدية حول أ

لتحديثات املتعلقة الإبالغ ابادلول الأعضاء اذلي ينص عىل أأنه ينبغي عىل  اجملموعة اخليار الأول وفد املرونة، أأيدمواطن 
لخيار الوفد معارضا ل اكن و يف قاعدة البياانت. اش امتلها رى واليت جية البياانت، املرونة املدرجة يف قاعدبكأأن حاكم الوطنية لأ اب

ذا اكنت التحديثات اليت قدمهتا ادلول الأعضاء متفقة مع اذلي ينص عىل أأنه ينبغي عىل  الثاين نطاق ال الأمانة حتديد ما اإ
رار اجلعية قمسأأةل تسوية لعمل معا من أأجل عىل اميية مجيع اجملموعات الإقل وفد حث الو تفق علهيا من قبل اللجنة. امل عايري املو 

آليات التنس يق الاباملتعلقة قضااي العامة للويبو بكأأن ال أأجندة عنرصا أأساس يا يف تنفيذ توصيات  تاكنيت للجنة، مبا يف ذكل أ
عن جملموعة أأعرب وفد ا(. و CWS)( واللجنة املعنية مبعايري الويبو PBCجنة الربانمج واملزيانية )بل ، لس امي فامي يتعلق التمنية

أأن أأشار الوفد من انحية أأخرى، و أأعامل جلان الويبو الأخرى. أأمام تقدم لأمر من أأجل متهيد الطريق اهذا أأمهل يف تسوية 
يف الوقت جيب أأن يكون توفريها تكون فعاةل، وليك لدلول الأعضاء. ابلنس بة جمال هاما للعمل اكنت املساعدة التقنية 

آلية مؤسس ية لتجنب الازدواجية ناغامومت  فعالو املناسب  ىل وضع أ س تادام الأمثل للموارد. بغرض الا. وهناك حاجة اإ
املناقكات حول املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال تؤدي أأن عن أأمهل يف اجملموعة أأعرب وفد و 

ىل التعاون من أأجل التمنية  للعمليات واملامرسات القامئة. وينبغي أأن يس متر ابلنس بة وضوح والفضل الأ تنظمي وال  التوحيداإ
طار هذا البند من جدول الأعامل عىل أأساس الاقرتاح املقدم من مجموعة  ، حيث واجملموعة الأفريقية أأجندة التمنيةالنقاش يف اإ

ىل امل عن تطلعه اجملموعة وأأعرب وفد . ينالوحيدني قرتاحني الرمسي الااكانأأهنام  جراءات اللجنةاإ أأعرب عن ، كام سامهة يف اإ
  دورة مرمرة.يف أأمهل 

العمل عىل ، الضوء (GRULAC) أأمرياك الالتينية والاكرييبمجموعة بدلان متحداث ابلنيابة عن وسلط وفد ش ييل،  .16
من كن ي س مياذل( و CDIP/18/3تقرير حول املؤمتر ادلويل )الوثيقة مرشوع ال الهام اذلي قامت به اللجنة. وهنأأ الأمانة عىل 
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دراج مناقك أأهداف ادلول الأعضاء بكأأن مدخالت تجميع وفد ب املؤمتر يف املداولت واملقرتحات املس تقبلية. ورحب ال اتاإ
رادة اجملمتع متثل  أأهداف التمنية املس تدامةوأأفاد بأأن (. CDIP/18/4ذات الصةل بعمل الويبو )الوثيقة  التمنية املس تدامة اإ

ىل 2030عام ابلإجامع أأجندة ا اعمتدو قد القادة وذكر بأأن املقبةل.  للخمس عرشة س نةادلويل لوضع خطة معل  ، واليت هتدف اإ
مجموعة مسامهة أأفاد بأأن . و موضع التنفيذ تنس يق اجلهود العاملية لوضع الأبعاد الاقتصادية والاجامتعية والبيئية للتمنية املس تدامة

متثل مشوليهتا وعدم قابليهتا اليت و  هداف التمنية املس تدامةلأ اخلصائص املكونة قد أأبرزت أأمرياك الالتينية والاكرييب بدلان 
موعة ا وفد اجملدعو تنفيذ لك هذه الأهداف من خالل معل الويبو كجزء من منظومة الأمم املتحدة. ميكن دمع . وذلكل، للتجزئة

اليت لمناقكات ل  دمع هذه العملية. واكنيف  لتحقيق هذه الأهداف،اذلي تكلك كجزء من الفريق العامل  ،الويبو للمسامهة
أأعامل الويبو بكأأن  أأهداف التمنية املس تدامةأأن توجه جيب و أأمهية كبرية.  2030أأجندة حول دور الويبو يف تنفيذ جرت 

عضاء. عملية مع ادلول الأ ال تبادل مساهامهتا يف من أأجل للمنظمة ابلنس بة املاكن املناسب يه اكنت اللجنة و قضااي التمنية. 
، التمنيةأأجندة علام بتقرير املراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات  ابلإحاطةعن سعادته اجملموعة وأأعرب وفد 

تقرير تضمن معلومات قمية ويعكس بوضوح بعض القضااي اليت أأاثرهتا اللجنة يف ادلورات وأأفاد بأأن ال (. CDIP18/7 )الوثيقة
للجنة ومعل الويبو اب أأجندة التمنيةنقطة انطالق لتعزيز تنفيذ مبثابة تقرير ل اتوصيات يف أأن تكون السابقة. وأأعرب عن أأمهل 

أأهداف الربط بيها وبني وأأكد عىل  أأجندة التمنيةأأهداف بكأأن س متر التفكري امل تقيمي سامه يف ال أأبرز أأن كام يف املس تقبل. 
ويف ولية اللجنة. الواجب لتنفيذ ال مل من أأجل اجملموعة للعأأعرب الوفد عن اس تعداد . وعالوة عىل ذكل، التمنية املس تدامة

شارة  ىل اعامتد اإ  اهدفاكنت أأن التمنية بالوقت قد حان لتنفيذ الركن الثالث. وأأضاف أأفاد بأأن ، أأعوام 10منذ  أأجندة التمنيةاإ
 الويبو.دلى قضية شامةل ، تعد التمنية وذلكل .وترتبط به يع جمالت امللكية الفكريةمج غذيه ت

مت ا الويبو وادلول الأعضاء، هتذلبمع اجلهود اليت و  أأنه منذ ادلورة املاضيةعادته بأأن يرى الصني عن س وفدأأعرب و  .17
طالق الإ عود ابلفائدة عىل البدلان النامية وأأقل البدلان منوا. واكن الأمر اذلي يأأبعد، مبدى  أأجندة التمنيةتوصيات تنفيذ 

سزييد من املرشوع ذكر بأأن لتمنية الاقتصادية مثال عىل ذكل. و فائدة اام لالعكل ملرشوع اس تادام املعلومات يف املالأحدث 
لجهود املبذوةل من قبل املدير العام وفريقه ه ل تقدير وأأعرب الوفد عن . (TISCدمع الابتاكر )الويبو للتكنولوجيا و تعزيز مركز 

ىل . أأجندة التمنيةلتعممي توصيات  املراجعة بكأأن تقرير مت الانهتاء من ال احد، عام و اس مترت ملدة أأنه بعد هجود وأأشار اإ
س تنتاجات موضوعية. واكنت الا وس يةل فعاةلواكنت ال اكن شامالراجعة . ورأأى أأن نطاق املأأجندة التمنيةاملس تقةل لتوصيات 

ىل أأنه خالل ادلكام . راجعةوأأقر العمل اجليد والكفاءة املهنية لفريق امل  تجنة قد أأجر الأخرية، اكنت الل  وراتأأشار الوفد اإ
املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون من أأجل التمنية. وأأعرب بكأأن مناقكات بناءة حول املراجعة اخلارجية 

ىل اليت أأظهرهتا نفس املرونة والتعاون يف أأن تظهر الأطراف عن أأمهل  يف ادلورة املاضية. وعالوة عىل ذكل، أأشار الوفد اإ
ز تقدم احر أأفاد بأأنه مت ا. و 2015منذ اعامتدها يف عام  لأجلها نكطبكلك مؤخرا واليت معل املعمتدة  تدامةأأهداف التمنية املس  

أأجندة رئيس الوزراء الصيين،  ،الس يد يل كيك يانغقدم و امللكية الفكرية. جمال حىت الآن يف خمتلف اجملالت، مبا يف ذكل 
مم املتحدة يف سبمترب املايض. واكن الوفد الصيين املكارك يف جنيف خالل انعقاد اجلعية العا 2030لعام  هبرانمج بالد مة للأ

حتقيق التمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية. وأأظهرت فائدة ل أأهداف التمنية املس تدامةحول تنفيذ  اعقد أأيضا مؤمتر قد 
أأعرب والتمنية العاملية. وأأخريا،  املس تدامة أأهداف التمنيةعىل تنفيذ الراخس  امجيع هذه الأنكطة موقف الصني الثابت وعزهم

 تأأييده لعمل اللجنة واس تعداده للمسامهة يف حتسني وتوازن نظام امللكية الفكرية ادلويل.عن 

ادلورة تركز أأن عن أأمهل يف (، CEBSالوسطى والبلطيق ) أأورواببدلان متحداث ابمس مجموعة وفد لتفيا، أأعرب و  .18
ؤمتر حول وامل أأهداف التمنية املس تدامةنقل التكنولوجيا وتنفيذ  قضاايعىل فقط ل تقترص س ية وعىل القضااي الرئي  امناقكاهت

املناقكات هناء واإ  أأجندة التمنيةلتنفيذ توصيات  املس تقةلراجعة أأعرب الوفد عن تطلعه ملناقكة املو امللكية الفكرية والتمنية. 
ينبغي أأن رأأي الوفد أأنه ا الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية. و بكأأن املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهم

جدول الأعامل. وأأعرب الوفد عن املكاركة البناءة عىل س تادم الوقت بطريقة فعاةل من أأجل مناقكة اكفة البنود املدرجة ي  
 يف مجيع املناقكات.ته والإجيابية جملموع 
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ورد كام و . امنذ اعامتده أأجندة التمنية، التقدم اذلي أأحرزته الويبو يف تنفيذ متحداث ابمس اجملموعة ابء ،ركياتأأبرز وفد و  .19
جنازا ملحوظا يف معاجلة القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية حققت ، أأجندة التمنيةوصيات تلتنفيذ  املس تقةلراجعة يف امل الويبو اإ

طار ق ملزيد من التفصيل حلاب ااحتفاظو تفاقية الويبو. من ا 3ولية الويبو كام هو حمدد يف املادة وهبذا حققت والتمنية،  يف اإ
ىل اجملموعة أأشار وفد لك بند من بنود جدول الأعامل،  راجعة املحول تقرير الوفد ابل . أأول، رحب تكل البنود بعض مناإ

وشارك بنكاط يف هذه راجعة اتبع عن كثب العمل اذلي قام به فريق املوأأفاد بأأنه . أأجندة التمنيةلتنفيذ توصيات  املس تقةل
امللكية بكأأن املؤمتر ادلويل حول  قريروالترحيل عن املكاريع املتقرير من ال لنهتاء ابط علام يوأأح وفد العملية. اثنيا، رحب ال

أأجل ملساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون من اخلاصة ابملراجعة اخلارجية ابالفكرية والتمنية. اثلثا، فامي يتعلق 
روح التوافق والتعاون من مجيع وببنجاح من قبل الويبو متت أأن املساعدة التقنية قد عن اعتقاده باجملموعة أأعرب وفد التمنية، 

ىل جوهر خطة بعد والتفاق مطوةل اجلهات بعد مكاورات  ىل أأن الوفد ط. ومع ذكل، أأشار انق 6اليت تكمل التوصل اإ اإ
وذكر بأأنه . ة امليض قدماهذا البند وطريقحول للجنة الأخرية لخص الرئيس لدلورة مبق هناك وهجات نظر متباينة فامي يتعل

فعالية والتخطيط. ويف الوقت نفسه، ينبغي اس تغالل خربة الأمانة حيث الينبغي حتسني املساعدة التقنية بكلك مس متر من 
ىل أأقىص حد  ي اذلالست نقاط ال اذلي مشل تفاق ابل . وعالوة عىل ذكل، رحبالإدارة التفصيليةعن طريق جتنب ممكن اإ

أأعرب ختمت مناقكة املراجعة اخلارجية. وهكذا، ي هذه اخلطة س  اللجنة ل حتقق يف ادلورة املاضية، وأأعرب عن أأمهل يف أأن اعامتد 
جانب ن الروح البناءة وادلمع معىل رئيس لللإغالق بند جدول الأعامل وامليض قدما. وأأكد الوفد عن اس تعداده اجملموعة وفد 

 خالل ادلورة.ء اجملموعة أأعضا

ىل حل القضااي العالقة عن تطلعه وفد نيجرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، وأأعرب  .20 التنفيذ  ويهأأل اللجنة، دلى اإ
آليات التنس يقو  الاكمل لولية اللجنة عاون يف جمال التلويبو اليت تقدهما املساعدة التقنية اخلاصة اباملراجعة اخلارجية و  أ

تعزيز وقيادة دور من لعملية ا مس تقبليا ل ادلورة مسار حتدد أأن يف . كام أأعرب عن أأمهل من القضااي لأغراض التمنية وغريها
رأأى ، أأهداف التمنية املس تدامةوفامي يتعلق ب. أأهداف التمنية املس تدامةالويبو يف جمال نقل التكنولوجيا واملسامهة يف تنفيذ 

، حىت لو اكنت اللجنة قد الس بعة عرش أأهداف التمنية املس تدامةيف تنفيذ مجيع  اميكن أأن تلعب دور أأن الويبواجملموعة وفد 
ىل الوفود اليت قدمت أأفاكرا حول أأنكطة أأو جمالت الرتكزي للنظر  فهيا ركزت حىت الآن عىل أأهداف حمددة. وتوجه ابلككر اإ

اجملموعة، عىل وجه وفد دمع و الاكرييب والربازيل. رياك الالتينية و مجموعة بدلان أأمأأوغندا والصني و وفود يف هذه ادلورة، ويه 
دراج اخلصوص، الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل  نقل وفامي يتعلق ب . أأهداف التمنية املس تدامةتنفيذ حول  بند دامئبكأأن اإ

ىل مواصةل املناقكات. وابلتايل، رحب عن تطلعه اجملموعة أأعرب وفد التكنولوجيا،  وأأيد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد وفد الاإ
طار هذا البند من جدول الأعامل،  أأنه وفر وأأعرب عن اعتقاده جنوب أأفريقيا بكأأن نقل التكنولوجيا كجزء من املناقكة يف اإ

طارا جيدا لختاذ خطوات  ىل التكنولوجيا ذي مغزى ل نقل يسري لت عاجةل اإ وا. منالبدلان وأأقل النامية ملس تفيدين يف البدلان اإ
املؤمتر بكأأن  تقريرابل للنظر فهيا خالل ادلورة. ورحب املقدمة لتقارير اخملتلفة، واملبادئ التوجهيية واملقرتحات وفد ابورحب ال

علام ابلنتاجئ وفد ط الي. وأأح أأجندة التمنيةتنفيذ توصيات حول  املس تقةلراجعة ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية وامل
هنج جيد حنو العمل عىل زايدة القمية املضافة يف تنفيذ نصت عىل أأن التوصيات أأعرب عن اعتقاده بيه، و والتوصيات الواردة ف 

شارة  ،اجملموعةأأفاد وفد . وأأخريا أأجندة التمنيةوصيات ت ىل أأزمة يف اإ ىل أأن لويبوالأجندة املعيارية لاإ معل اللجنة اكن وس يةل ، اإ
س تديل موعة اجملأأن ب. وأأضاف كطة العديد من البدلان الأفريقيةوأأن ابملعرفة  المنو املدفوعمبادرات لعديد من دامعة لهامة 

  بنود جدول الأعامل الأخرى حسب الاقتضاء.حول بتعليقات حمددة حول هذا املوضوع و 

آس يا الوسطى والقوقاز بدلانوفد طاجيكس تان، متحداث ابمس مجموعة أأشار و  .21 ىل CACEECوأأورواب الرشقية ) أ (، اإ
أأنه يف ظل قيادة الرئيس والهج املهين مع ذكل، أأعرب الوفد عن ثقته بهيا جدول أأعامل موضوعي لهذه ادلورة. و أأن اللجنة دل

أأفاد بأأن تنظميه. و عىل  لأمانةااجملموعة وفد ؤمتر حول امللكية الفكرية والتمنية، شكر  يتعلق ابملفاميو . رمرةدلورة نتاجئ م س تحقق ا
وفود واضطلعت لملكية الفكرية والابتاكر يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية. ل الكبري واملزتايد  ورادلمنربا ملناقكة اكن املؤمتر 

تنظمي املؤمتر ادلويل عىل وشكر حكومة الصني والأمانة الوفد هل. كام رحب عامأأ اجملموعة بدور نكط يف املؤمتر وسامهت يف 



CDIP/18/11 
7 
 

ىل ى وفد رأأ و قت لحق من العام. حول احرتام امللكية الفكرية اذلي س يعقد يف ش نغهاي يف و  اجملموعة أأن اللجنة، اسينادا اإ
قضااي مثل املساعدة التقنية وبناء القدرات أأفاد بأأن ال. و أأجندة التمنيةوليهتا، جيب أأن تلعب دورا حاسام يف تنفيذ توصيات 

آس يا الوسطى والقوقاز بدلانمجموعة  عضاءذات أأمهية قصوى ابلنس بة لأ ونقل التكنولوجيا  . وعالوة عىل وأأورواب الرشقية أ
ىل ذكل،  اجملموعة وفد . وذلكل، أأشار أأهداف التمنية املس تدامةدورا كبريا يف حتقيق ا أأن امللكية الفكرية والابتاكر لعبأأشار اإ

ىل أأن ية أأهداف التمن تنفيذ هبدف تعجيل اسرتاتيجيات التمنية تأأسيس روح الابتاكر و بادلول الأعضاء أأن تلزتم  ه يتعني عىلاإ
جيابية لإجناح أأعامل هذه ادلورة.وفد . وأأخريا، أأعرب الاملس تدامة  عن اس تعداده للمسامهة بطريقة اإ

لتنفيذ  املس تقةلالصادر بكأأن املراجعة لتقرير اب ،منواالبدلان وفد بنغالديش، متحداث ابمس مجموعة أأقل  رحبو  .22
ىل أأن تنفيذ توصيات بوأأعرب عن سعادته (. CDIP/18/7)الوثيقة  أأجندة التمنيةالتوصيات   أأجندة التمنيةأأن التقرير خلص اإ

أأفاد بأأن . وعالوة عىل ذكل، س هتدفنيتطلعات ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة وغريمه من املس تفيدين امل قد لىب بكلك عام 
آلية الإبالغ أأقر بير التقر ذكر أأن تنفيذها. ومع ذكل، عجيل طريقة مفيدة لت اكن مبثابة القامئ عىل املكاريع املواضيعي الهج  أأن أ

ىل ادلقة،  لس تادام الفعيل لتاكليف املوظفني واملوارد املالية اخملصصة للأنكطة واملكاريع ابفامي يتعلق لس امي القامئة تفتقر اإ
كرية املزيد من النجاح ابلتعاون مع ماكتب امللكية الفحققت  أأجندة التمنيةىل الرم  من أأن مكاريع كام أأفاد بأأنه عاملعنية. 

ل أأن الوطنية،  سد عىل أأمانة الويبو تركز جيب أأن و التنفيذ. من حيث خرى اكن أأقل كفاءة الأ وطنية الواكلت الالتعاون مع اإ
ىل أأنوفد  . وأأشارأأحصاب املصلحةالثغرات مع  دراج ل ينبغي  هاجملموعة اإ الويبو يف أأنكطة تنفيذ دلى العمل الروتيين اإ

جراء عن اعتقاده بأأعرب . و أأجندة التمنيةتوصيات  ى خر مراجعة أأ أأن التقرير قد همد الطريق ملناقكات هامة، وميكن أأيضا اإ
ذا ختاذ قرار بكأأن مزيد من املراجعة اباذلي لكف اللجنة  2010عام بناء عىل قرار اجلعية العامة للويبو  مس تقبال لزم املمكنة اإ

بعض املس تفيدين املبارشين لوجود (. وأأعرب عن سعادته CDIP/18/2علام ابلتقرير املرحيل )الوثيقة وفد ط اليالأمر. وأأح 
طار امل  املرحةل الثانية من مرشوع تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف تنفيذ مت أأفاد بأأنه اجلارية. و الست كاريع يف اإ

املرشوع يصبح حبيث غريها و الاكفية ملوارد النقدية ابالبدلان الإفريقية. وينبغي دمع املرحةل الثانية بعض بوركينا فاسو و 
املدير العام عىل الوفد ملرحةل الثانية من مرشوع التكنولوجيا املناس بة، شكر ما يتعلق ابيف ويف املس تقبل.  امس تدام

منوذجا ملبادرة الويبو الرائدة لتمنية الرشاكة مع اكن هذا املرشوع أأفاد بأأن الاس تجابة للطلب املقدم من البدلان املس تفيدة. و 
خرى الأ كاريع من جانب امل املفهوم الناحج والأنكطة التنفيذية عىل املس توى امليداين وذكر بأأنه جيب تبادل منوا. البدلان أأقل 

 لعامني االقطاعو  ن من املنظامت التمنوية اخملتلفةأأحصاب املصلحة املتعدديليني و رباء احمل عىل مس توى اخلمن هذا النوع 
اللجنة. وعالوة دلى أأقل البدلان منوا فائدة مكاريع الويبو لتعجيل ضاء والأمانة العامة ادلول الأعوفد من طلب الو . واخلاص

ىل (. CDIP/18/3علام بتقرير املؤمتر حول امللكية الفكرية والتمنية )الوثيقة حيط الوفد عىل ذكل، أأ  أأن مجيع وأأشار اإ
ثبات بتاكر عىل أأن الربط املبارش بني امللكية الفكرية والا واقد وافقحدثني املت ىل اإ أأثبت . و للكك مبا ل يدع جمالحيتاج اإ

ىل جنب. ومن الرضوري قد سارت حقوق ومسؤوليات والتمنية و امللكية الفكرية التارخي والتجربة أأن  لبتاكر الإقرار ابجنبا اإ
 رمسيا التقرير الاكمل الأمانة أأن تنرشوفد من طلب الو امللكية الفكرية مفيدة لأقل البدلان منوا. أأن تكون من أأجل وتكجيعه 
ىل  هتطلعأأعرب عن للمؤمتر، و  أأعرب املرونة، حول مواطن القادمة. وفامي يتعلق بتحديث قاعدة البياانت يف نسخهتا نظمة امل اإ

ىل أأن أأقل  التحديثات اخلاصة هبابمبارشة الأمانة ول الأعضاء  لأن تبلغ ادلهليفض الوفد عن ت  لإدراهجا لحقا يف القامئة. وأأشار اإ
جيب أأل ، وابلتايل (TRIPSاجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية )الزتامات البدلان منوا معفاة من معظم 

ابلإضافة  جوانب متصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكريةمرونة ميكن أأن تفهم عىل أأهنا مواطن أأي اعد البياانت و قتتضمن 
ىل الأحاكم.  ىل أأن اإ جامع جلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكريةااتفاق وأأشار اإ جليع الأدىن لقامس املكرتك ل ااكن اإ

ىل املدخالت وابالبدلان.  (، شكر CDIP/18/4ذات الصةل بعمل الويبو )الوثيقة  أأهداف التمنية املس تدامةحول لإشارة اإ
ىل اجملموعة ادلول الأعضاء عىل مساهامهتم. وفد  ىل مجموعة واسعة من أأن مجيع ال وأأشار اإ أأهداف التمنية تقارير تكري اإ

مع غريها من املنظامت ظلت مكاركة بأأن الويبو قر اكام عمل الويبو. بادلول الأعضاء ذات صةل  هااليت تعترب  املس تدامة
نه  مجيع ادلول الأعضاء،قد أأجريت ومت التفاق علهيا من قبل  أأهداف التمنية املس تدامةوحيث أأن مناقكة ادلولية.  ينبغي فاإ

اجملموعة عن وأأعرب وفد . 17و 9 التمنية املس تدامة يفهدمع وليس فقط  أأهداف التمنية املس تدامةمجيع تتعامل مع أأن للويبو 
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طالع ادلول الأعضاء عىل وفد من اكاركة الويبو واسعة ومتنوعة. وعالوة عىل ذكل، طلب التكون م أأمهل يف أأن  لويبو اإ
ىل جنب مع غريها من املنظامت املامثةل.  تمنية املس تدامةأأهداف ال مكاركهتا يف حتقيق  نه بيامن تس متر جنبا اإ املناقكات وأأفاد اإ

ل أأنه ، لملكية الفكرية والتمنيةاخملتلفة ل قضااي الوانب و اجلحول  ىل اإ حىت الآن فامي يتعلق توافق يف الآراء مل يمت التوصل اإ
آليات ااب طار أ الربانمج واملزيانية جلنة ينبغي اعتبار  هأأنأأعرب الوفد عن اعتقاده بلتنس يق. و لإبالغ من قبل اللجان اخملتصة يف اإ

لهيا رير اتقبتقدمي ال هيئات الويبو املعنية مبثابة واللجنة املعنية مبعايري الويبو   . وأأخريا، تعهدأأجندة التمنيةعن تنفيذ التوصيات اإ
ناعته لرئيس وأأكد ق لدلمع الاكمل ابضاء يف الأمم املتحدة ميثل ربع ادلول الأعواذلي  مجموعة البدلان الأقل منواوفد 

 ادلورة. نجاحب 

ىل معل مكثف من ، وفد سلوفاكياوأأفاد  .23 متحداث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، أأن اللجنة س تحتاج اإ
ىل . ها املمتلئأأجل التعامل مع جدول أأعامل  أأشار . و املتاح الوقت حدود يشء يفالتعاون واملرونة لس تكامل لك كام س تحتاج اإ

ىل  ىل جانب الاس مترار يف الوفد اإ أأيضا واثئق جديدة مثرية يضم من ادلورات السابقة، الأعامل املتبقية أأن جدول أأعامل، اإ
ىل التأأكيد عىل بناء عىل ذكل، دعا الرئيس و اليت سيمت مناقك هتا. و لالهامتم   الاحتاد الأورويبوأأفاد بأأن . عاملالانهتاء من الأ اإ

واصةل النقاش بكأأن تنفيذ ولية اللجنة مبمسح للجنة ي علام بقرار اجلعية العامة الأخرية، واذلقد أأحيط وادلول الأعضاء 
آليات التنس يق.  تقدمي تقرير عن املراجعة ب  الوفد عىل جدول الأعامل، رحباملطروحة خرى الأ قضااي وفامي يتعلق ابلوتنفيذ أ

يف نفس الوقت، وميكن أأن خيلق أأساسا متينا لإجراء مناقكات مرمرة. وأأفاد بأأن ذكل . التمنيةأأجندة املس تقةل لتنفيذ توصيات 
آن ت اليت و املرونة بكأأن قرتاح املنقح لآلية حتديث قاعدة البياانت الاعىل الوفد  شدد الية. وفامي يتعلق املاثر الآ كمل ال

الاحتاد الأورويب وادلول وفد جمال التعاون لأغراض التمنية، رحب  يفاليت تقدهما الويبو لمساعدة التقنية ل ملراجعة اخلارجية اب
للمكاركة  هاس تعداده أأبدى عىل الرم  من أأنو تأألف من ست نقاط. اذلي ي قرتاح الاس باين بكأأن الالتفاق ابالأعضاء فيه 

ل أأنه أأعرب عن رغبته يفيف املس تقبل، قضية البناءة يف املناقكات بكأأن هذه ال  لمناقكة املتعلقة هبذا البند ل ة هنايأأن يرى  اإ
جيابية مبالراخس  هالزتامعن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وفد من جدول الأعامل. وأأخريا، أأعرب  واصةل العمل بطريقة اإ

 وتعاونية والاخنراط بكلك اكمل يف املناقكات.

يران )اجلهوريةو  .24 آس يا واحمليط الهادئ. لبيان اذلي أأدىل به وفد ال الإسالمية(  -احناز وفد اإ وأأفاد لهند نيابة عن مجموعة أ
تنفيذ الفعال ال كام أأفاد بأأن أأن اعتبارات التمنية تكلك جزءا ل يتجزأأ من معل الويبو. ويه حقيقة ل جدال فهيا بأأن هناك 

ط الوفد علام يعضاء فهيا. وأأح من أأمه أأولوايت املنظمة وادلول الأ تقنية الربامج ال عىل ، مبا يف ذكل تعممي توصياهتا جندة التمنيةلأ 
كبرية يف ال جنازات ابلإ الاعرتاف  يمت وذكر أأنه بيامن. أأجندة التمنيةبعض مكاريع بكأأن ( CDIP/18/2لتقرير املرحيل )الوثيقة اب

ىل معاجلة وافية. ورأأى بقوة أأناليت حتتاج أأوجه القصور الهامة بعض  هناكلتزال ، أأجندة التمنيةتنفيذ التوصيات  نبغي ي  هاإ
. ويف هذا الصدد، ينبغي جليع هيئات اعمم ابس مترار يف مجيع أأنكطة الويبو وجلاهنمعلية جيب أأن ت  مبثابة  جندة التمنيةاعتبار أأ 

ن ذلكل، و. ارمس الس ياسات اخلاصة هبعند تكل التوصيات يف أأنكطهتا، لس امي ل الويبو تأأخذ يف الاعتبار الواجب  لك فاإ
فامي يتعلق بينفيذ نفس املسافة قف عىل تالربانمج واملزيانية واللجنة املعنية مبعايري الويبو نة جل جلان الويبو، مبا يف ذكل 

ىل هقدم تقرير توجيب أأن  ،أأجندة التمنيةتوصيات  الوفد أأنه من املؤسف أأن اللجنة احلكومية ذكر يف هذا الصدد. و  اجلعياتا اإ
ة واملعارف التقليدية والفوللكور واللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثي

 الصادر عن املراجعة تقريرابل ط الوفد علام يح مثل هذه التقارير يف ادلورة الأخرية للجمعيات. وأُ فقط يه اليت قدمت اجملاورة 
ضاء فريق املراجعة. ورأأى أأن التوصيات الواردة يف عرب عن تقديره العميق لأعأأ و  ،أأجندة التمنيةلتنفيذ توصيات  املس تقةل

حيث أأن ، أأجندة التمنيةتعزيز معل الويبو واللجنة يف تنفيذ ل التقرير ميكن اعتبارها أأساسا مناس با، من بني أأمور أأخرى، 
جراء مزيد من املراجعة  هرأأى الوفد أأنكام طبيعة طويةل الأجل.  يذها تنفيذ س منتظم. لتوصيات عىل أأسال من الرضوري اإ

املناقكات اليت جرت وأأفاد بأأن املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية. الصادر عن  تقريرابل  وعالوة عىل ذكل، رحب
مبادرات مماثةل يف يمت اختاذ خمتلفة حول دور امللكية الفكرية يف التمنية. ومن املتوقع أأن وهنج وهجات نظر قدمت خالل املؤمتر 

ىل أأن خمتلف جوانب امل  مرتبط الأهداف الرئيس ية لنظام امللكية الفكرية  أأحدلكية الفكرية والتمنية يف املس تقبل. وأأشار الوفد اإ
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ىل اإ دف واكن هيبنقل التكنولوجيا وتعمميها.  ىل حتقيق املصلحة املتبادةل ملنتجي ومس تاديم املعرفة التكنولوجية بطريقة تؤدي اإ
ل أأنبعدد من العوامل،  ةأأثر متمعلية نقل التكنولوجيا معقدة و  تعدامن بيو . ةوالاقتصادي ةالاجامتعي يةالرفاه  ىل  اإ هناك حاجة اإ

آليات خمتلفة يف خمتلف جمالت امللكية الفكرية جياد اإ  طار هبدف أ أأفضل بدمع نقل التكنولوجيا عىل املس توى ادلويل يتوفري اإ
أأن لعب أأدوار حامسة لضامن أأن تالتمنية يف الويبو،  جنة متخصصة حول قضاايلك  اللجنةيتعني عىل يف هذا الصدد، وطريقة. 
ىل االتقنية واليرشيعية  ةاملساعد املس توى والمنط عىل ناسب امل كلك ل ابنطاق امللكية الفكرية تعاير لبدلان النامية املقدمة اإ

ىل أأن  ابلإجامع  االزتامات متفق علهي يه مبثابة أأهداف التمنية املس تدامةالسائد من املعرفة التكنولوجية. وأأخريا، أأشار الوفد اإ
الفرعية الأساس ية والأهداف  س بعة عرشةالـ الأهداف وأأفاد بأأن مس توى الأمم املتحدة من قبل مجيع ادلول الأعضاء.  عىل

حدى الويبو ابعتبارها ويتعني عىل تعكس مصاحل لك من البدلان املتقدمة والنامية. هبا املرتبطة  الواكلت املتخصصة التابعة اإ
لإدراج بطريقة شامةل. ويف هذا الصدد، أأعرب الوفد عن تأأييده  أأهداف التمنية املس تدامةأأن تيبع تنفيذ  مم املتحدةللأ 
 اللجنة.دلى  أأهداف التمنية املس تدامةبكأأن بند دامئ ك قرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل الا

تعزز هذه أأن يف وأأعرب عن أأمهل  ،الأفريقية وفد تونس البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي نيابة عن اجملموعةوأأيد  .25
ماكان رئيس يا يف اسرتاتيجيات التمنية  امللكية الفكريةنح تسعى مل أأفاد بأأن بالده ادلورة مكاركة الويبو لصاحل البعد الإمنايئ. و 

ىل املعايري  تلبية احتياجات التمنية يف اجملمتع التونيس والاقتصاد احلديث. وانعكس هذا الالزتام من خالللفائدة  الانضامم اإ
اس تفادت من برانمج املساعدة وأأفاد بأأن بالده والإصالحات ادلولية يف جمال امللكية الفكرية وتعزيز التعاون مع الويبو. 

والعمل مع املطروحة تطوير مزيد من التعاون من أأجل التعامل بكلك أأفضل مع القضااي أأعرب عن أأمنيته ب العادية للويبو و 
نكاء مكتب نقل التكنولوجيا )ذكر بأأن املعنية عىل املس توى الوطين. و  مجيع الأطراف لويبو لتعاون ا( مثال جيد TTOاإ

ىل حتسني القدرة التنافس ية من أأفاد بأأن . و 2016حبلول هناية عام الانهتاء منه وتونس، وينبغي  هذا املرشوع، اذلي هيدف اإ
نكاء أأربع  ،خالل الابتاكر ىل اإ . وأأيد الوفد 2017ورشة معل وطنية سيمت تنظميها يف عام جيا و ماكتب نقل تكنولو أأدى اإ

تعزيز القدرات الوطنية لإدارة امللكية الفكرية، أأعرب ول الاقرتاح اذلي تقدم به وفد جنوب أأفريقيا بكأأن نقل التكنولوجيا. 
ة تعزيز مسامهة الويبو يف جزءا من البدلان املس تفيدة. وأأخريا، شدد الوفد عىل أأمهيبالده كون تعن رغبته يف أأن الوفد 

 .2030أأجندة يف تأأييده  كام متالتكنولوجيا يسري وأأمهية دور املنظمة يف ت  أأهداف التمنية املس تدامة

قيادة منوا وأأث،ى عىل البدلان اجملموعة الأفريقية ومجموعة أأقل نيابة عن دىل به وفد تزنانيا عن تأأييده للبيان اذلي أُ وأأعرب  .26
تزنانيا اس تفادت من عدد من أأفاد بأأن يف هذا الصدد. و الالزمة جراءات الإ اجة البدلان النامية واختاذ يف الإقرار حبالويبو 

وطين الفريق اخلرباء مت تأأسيس رشوع نقل التكنولوجيا املالمئة،  يتعلق مب فاميو كعبة أأقل البدلان منوا. ل برامج املساعدة التقنية 
مت تنفيذ ، ووليني يف تكاور وثيق مع احلكومةادلرباء اخلمت تعيني و. املتعددين حصاب املصلحةالوطنية لأ موعة واجملكرتك امل 

ىل أأدى برانمج بناء القدرات كام . ومازالت مس مترةتكنولوجيا ال عدد من ادلورات التدريبية لبناء القدرات يف جمال  حتديد اإ
الطبية وجامعة دار الصحية و لعلوم مومهبييل لة اس تفادت جامعو . المئةجمالت نقل التكنولوجيا املاجملالني املطلوبني من 

ىل أأن بال حول السالم من برانمج تدرييب ىل املعلومات العلمية والتقنية. وأأشار اإ امللكية بكأأن أأمهية كبرية ده تويل الوصول اإ
ة مع الرتكزي عىل تزنانيا يف برانمج التدريب عىل بناء القدرات التقني تالفكرية ونقل التكنولوجيا. ويف هذا الصدد، شارك

ىل املعلومات العلمية والتقنية اليت نظمها معهد نيلسون مانديال   أأقل البدلان منواشعبة م والتكنولوجيا و الإفريقي للعلو الوصول اإ
قد الرئيس السابق جلامعة جنيف والعديد من الأساتذة البارزين الآخرين من تزنانيا. و أأيضا حتدث يف الاجامتع و . دلى الويبو

اس تفادت كام دلور الهام اذلي تضطلع به املنظمة يف أأقل البدلان منوا. ابالأساتذة  وأأقر معظمهذا الربانمج التدرييب  عىل ُأثين
ي التعاون السويدي، واذلاذلي نظمته مؤسسة الويبو، ولس امي من الربانمج اليت تقدهما تزنانيا من عدد من الربامج التدريبية 

ىل ادلمع املس متر من الويبو يف و لمنو الاقتصادي والتمنية. افائدة لفكرية لركز عىل اس تادام امللكية ا أأعرب الوفد عن تطلعه اإ
بكلك جيد يف جمال القضااي التكنولوجية  يؤدمل تكن تمثل تزنانيا  دولوأأفاد بأأن . االتكنولوجيعىل ليت تركز الت ااجمل

 وسائل الإعالم والفجوة التكنولوجية.يف الانقسام  والعلمية. وذلكل، طلب الوفد دمع الويبو من أأجل سد جفوة
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ىل أأن از واحن .27 آس يا واحمليط الهادئ. وأأشار اإ أأحد وفد اندونيس يا للبيان اذلي أأدىل به وفد الهند ابلنيابة عن مجموعة أ
واكةل كالويبو،  يتعني عىلذا املع،ى، وهبأأهداف الويبو الاسرتاتيجية هو تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية لأغراض التمنية. 

ليه و ، لأمم املتحدةابمتخصصة  سامه ي فز الابتاكر و حيالإبداع و ياكئف تطوير نظام ملكية فكرية دويل متوازن وميكن الوصول اإ
الوقت الويبو يف وضع ميكها من البناء عىل نقاط القوة يف الرشاكة العاملية احلالية للتمنية يف  أأفاد بأأنو يف التمنية الاقتصادية. 

ولصاحل الإطار احلايل يف التأأكد من أأن نظام امللكية الفكرية العاملي يعمل لصاحل الاسيامثر يف الابتاكر فيه تتجاوز ي اذل
أأهداف التمنية اء بكأأن عضالاول ادلتجميع مدخالت ب . ورحب الوفد اة اخلاصة هبتمنيال ساعدة ادلول الأعضاء يف م 

تؤيد وأأفاد بأأن بالده تقاريرها. عىل وشكر الوفود املعنية  ،(CDIP/18/4ذات الصةل بعمل الويبو )الوثيقة  املس تدامة
ىل أأن أأهداف التمنية املس تدامةتنفيذ بكأأن الاقرتاح املقدم من وفد الربازيل لإدراج بند دامئ يف جدول أأعامل اللجنة  . وأأشار اإ

ىل أأنكام صاد العاملي. مجيع البدلان والاقتفيد س ي  أأهداف التمنية املس تدامةمسامهة الويبو يف حتقيق  ل ينبغي أأن  هأأشار الوفد اإ
ىل اش امتل نظر ي   تعترب معلية عىل العكس من ذكل، ، بل رة واحدةملعنارص التمنية يف خمتلف جلان الويبو عىل أأنه حدث اإ

ىل أأن تنفذ بكلك جامعي ومتناسق. و  الأجل و طويةل تطوير ل  اجلهود املبذوةل ه ل ينبغي أأن تعينأأنرأأى مس مترة حتتاج اإ
عادة تعبئة برامج الويبو وأأنكطهتا يف مجموعة تمنية. فقط تعممي ال عنارص  سامهة امللكية مب نتاجئ حقيقية يوفر أأن ذلكل نبغي كام ي اإ

ندونيس يا أأعرب وفد ذلكل، وابلنس بة للبدلان النامية. لس امي الفكرية يف التمنية الاقتصادية،  مراجعة لك هجود عن دمعه لاإ
لتنفيذ توصيات  املس تقةلالصادر بكأأن املراجعة لتوصيات الواردة يف التقرير ابوفد ال. ورحب جندة التمنيةأأ تنفيذ توصيات 

ىل مزيد من العمل و CDIP/18/7)الوثيقة  أأجندة التمنية شارة تنفيذها. بكأأن تابعة امل (، ودعا اإ ىل قرار اجلعية العامة ويف اإ اإ
، ذكر الوفد أأنه راجعةاملمن  ار يف املراجعة املس تقةل، للجنة أأن تقرر مزيداليت تنص عىل أأنه عند النظ 2010لعام للويبو 

جراء مزيد من املراجعة. ورحب  (. وفامي يتعلق ابلنتاجئ والتوصيات CDIP/18/2لتقرير املرحيل )الوثيقة ابوفد الينبغي اإ
دراج ختصيص االوفد الواردة يف تقرير املراجعة املس تقةل، سلط  ملوارد املالية والبرشية يف التقرير املرحيل. الضوء عىل أأمهية اإ

خمتلف  تكملتكل اليت لس امي أأكرث كفاءة واس تدامة،  أأجندة التمنيةجيب أأن تكون مكاريع ذكر أأنه وعالوة عىل ذكل، 
ىل وطنية خارج ماكتب امللكية الفكرية. كام الواكلت ال آلية أأشار اإ دى متقيمي لجنة لتكون قادرة عىل دلى ال أأمهية وجود أ
جناح املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية اذلي ع  عىل . وهنأأ الوفد الويبو جندة التمنيةاملنهتية لأ كاريع امل تعممي يف ال  قد اإ

توجيه اللجنة بكأأن كيفية تنفيذ هبدف العديد من العنارص اليت نوقكت وأأفاد بأأنه سيمت مواصةل اس تككاف يف أأبريل املايض. 
تطوير نظام امللكية الفكرية دوةل حول ج والس ياسات اخملتلفة يف لك عىل أأمهية اله  أأكد املؤمتر وذكر بأأن لويبو. ل أأجندة التمنية

ىل أأمهية  اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية اخلاصة ابتفاق املرونة ملواطن فعال التنفيذ ال اخلاص هبا. كام أأشار اإ
املرونة جزء ل يتجزأأ من نظام امللكية الفكرية أأن حول هذا املوضوع، رأأى الوفد و لنامية. ابلنس بة للبدلان الس امي ، الفكرية

تضع الويبو بترصف البدلان النامية والبدلان الأقل منوام مكورهتا بكأأن : "أأجندة التمنيةمن  14رمق تنفيذ التوصية عىل وجشع 
عاملها، وفهم مواطن املرونة يف طار التفاق املربم بني  تنفيذ احلقوق والالزتامات واإ اتفاق تريبس والانتفاع هبا، وذكل يف اإ

امللكية يف املرونة مواطن اللجنة تسهيل الاس تفادة الاكمةل من عىل ". وعالوة عىل ذكل، جيب الويبو ومنظمة التجارة العاملية
، فامي بني بدلان اجلنوبلتعاون فامي يتعلق ابيف والفكرية لصياغة دور تمنوي أأكرب محلاية امللكية الفكرية كأداة للمنو الاقتصادي. 

دراج اللجنة يف أأل تقوم  أأمهلأأعرب الوفد عن  توجهيية بكأأن كيفية ال بادئ امل ضع أأيضا حفسب، بل تبعض املكاريع املمكنة ابإ
ىل وأأفاد بنوب. بني بدلان اجل التعاون تنفيذ  آس يا واحمل مناقكة ابلتوازي مأأن املسأأةل حتتاج اإ أأعرب يط الهادئ. و ع بيان مجموعة أ

جراء مزيد من املناقكات بكأأن تعزيز الاس تفادة الاكمةل من عن تأأييده  بادل اخلربات امللكية الفكرية وت يف املرونة مواطن اإ
 نوب يف جمال حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.فامي بني بدلان اجل 

آس يا واحمليط الهادئ. ورحب ابملبادرة اليت اختذهتا اللجنة ُأديل به لبيان اذلي ل  وفد رسي لناكواحناز  .28 نيابة عن مجموعة أ
ىل مزيد من املناقكات.  هتطلع، وأأعرب عن الويبودلى  أأجندة التمنيةوتنفيذ  أأهداف التمنية املس تدامةملناقكة الروابط بني  اإ

الأربعة للمكاركة يف مرشوع اللجنة بعنوان  تجريبيةها واحدة من البدلان ال ناك لأول مرة ابعتبار ل مت اختيار رسيوأأفاد أأنه 
اذلي التقدم بكأأن ط علام بتقرير اللجنة يلجنة. وأأح ل  ـاامسة عرشةعمتد يف ادلورة الا  اذلي امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة 

امتم وامحلاس بني أأحصاب املصلحة يف رسي لناك يف من املكجع أأن نالحظ الاهذكر أأنه فامي يتعلق هبذا املرشوع. و  هز احر مت اإ 



CDIP/18/11 
11 
 

ابعتبارها واحدة من الوهجات وتعزيز الوعي بدور امللكية الفكرية يف الأنكطة الاقتصادية ذات الصةل ابلس ياحة يف البالد. 
آس يا، منت صناعة الس ياحة   يس هتدفو . 2015يف عام  يف املائة 17.8بنس بة لناك  رسييف الس ياحية الناش ئة يف جنوب أ

ىل القطاع الس يايح  الويبو يف بعثة . وبدأأ املرشوع يف رسي لناك من خالل 2020مليون ساحئ حبلول عام  4.4ما يصل اإ
ومت تككيل ، واليت مجعت بني أأحصاب املصلحة الرئيس يني يف جمالت امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة. 2016مايو عام 

ناك رئيسا لهيئة ل رسييف هيئة التمنية الس ياحية مت تلكيف عىل املس توى الوطين و جلنة توجهيية وطنية لتنفيذ املرشوع
ضفاء الطابع حول لحكومة للتوقيع عىل اتفاق التعاون مع الويبو لجملس الوزراء املوافقة منح التنس يق. وعالوة عىل ذكل،  اإ

  الرمسي عىل تنفيذ املرشوع.

أأعرب كاركته يف اللجنة، مل  ضامانو يف املنظمة كلك أأمر يف غاية الأمهية.  ةأأجندة التمنيعترب وفد ابكس تان أأن تعممي وا .29
آليات التنس يق. وأأيد لفرتة يف حل القضااي العالقة عن امهل  تكون جلنة الربانمج واملزيانية  وفد بكدة أأنالطويةل، مبا يف ذكل أ

آليات التنس يق مبا يامتىش مع ق واللجنة املعنية مبعايري الويبو ملراجعة ط علام بتقرير ايرار اجلعية العامة للويبو. وأأح جزءا من أ
مفيدا ليك يكون . ومع ذكل، جندة التمنيةاجلوانب الإجيابية لأ أأبرز التقرير أأفاد بأأن . و أأجندة التمنيةلتنفيذ توصيات  املس تقةل

خذ يف الاعتبار املناقكات السابقة لفرتة طويةل، مع الأ علهيا اليت مت تسليط الضوء أأوجه القصور لنظر يف ا، من املهم ابلفعل
لقاء نظرة واحضة عىل حباجة اللجنة وأأفاد بأأن بكأأن هذه القضااي.  ىل اإ كون أأكرث تاكن ميكن أأن واليت هجية الهيلكية للتقرير امل اإ

نتاجية ومتثيلية  آراء متباينة بكأأن طريقكام . اليت تلقهتا املساهامتمن أأكرث قد اس تفادت  تاكنلو اإ ة تنفيذ اكنت هناك أ
تعممي. ويف هذا ال ، مبا يف ذكل مدى مالءمة الهج املوضوعي القامئ عىل املرشوع، وكذكل مدى أأجندة التمنيةتوصيات 

ليب الاحتياجات املتنوعة جليع ادلول الأعضاء. ي لملكية الفكريةل الصدد، شدد الوفد عىل أأمهية وجود نظام متوازن ومتباين 
ويتعني عىل . 2030عام لالويبو لأجندة لضامن التنفيذ الناحج  أأهداف التمنية املس تدامةحنو حتقيق  لزتامابلوفد اللجنة الر وذكم 

دمع ادلول الأعضاء فهيا عىل متكها من طريقة ها وضع ضبط مثل غريها من املؤسسات متعددة الأطراف، أأن تسعى ل الويبو، 
ل أأنه ، 17و9 التمنية املس تدامة هديف بنيو عمل الويبلعىل الرم  من أأن هناك صةل واحضة و النحو الأمثل.   ميكن للويبواإ

ىل مناقكة رصحية حول هذا املوضوع وأأفاد بأأن خرى. الأ  أأهداف التمنية املس تدامةأأن تسامه يف ويتعني علهيا  هناك حاجة اإ
أأساس يا ميثل أأمرا نولوجيا نقل التك كام أأن املتصةل بتقدمي املساعدة التقنية.  أأهداف التمنية املس تدامةيسري حتقيق من أأجل ت 

ط ورش كام اكن من ال ، مبا يف ذكل تغري املناخ والصحة. الت الرضوريةلتحقيق التمنية الاجامتعية والاقتصادية يف اجمل
كامةل. وأأعرب ال لتمنية ل الزتاماهتا واليت بدورها اكنت رضورية تلبية تطوير القدرات الالزمة ل ب للسامح للبدلان النامية  ةرضوريال
. قضيةاللجنة غري قادرة عىل حتقيق تقدم ملموس بكأأن هذه ال دورات، لتزال قيقة أأنه بعد امان بكأأن احل لوفد عن خيبة أأمهل ا

نورأأى أأنه يف عامل اليوم املرتابط،  ل  ه ل ميكن حلأأنبفهم ال من خالل هو تقدم حراز السبيل الوحيد لإ  فاإ املكالك العاملية اإ
 يع الأعضاء.جل حتياجات املتنوعة يت تليب الاالمن خالل اجلهود العاملية 

ىل أأنه منذ عام ابءوفد الياابن عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد تركيا نيابة عن اجملموعة وأأعرب  .30 ، 1987، وأأشار اإ
، 2016 يف عاموبرانمج التعاون الإمنايئ يف جمال حقوق امللكية الفكرية. بكأأن للويبو طوعية س نوية حكومته تربعات قدمت 
صناديق لكيف ال مليون فرنك سويرسي كام فعلت يف العام السابق. وبناء عىل هذه املساهامت، مت ت  5.9بـ الياابن تربعت 

من حيث و توفري التعاون التقين واملساعدة يف بناء القدرات يف جمال امللكية الفكرية. ب الويبو دلى  يةالياابن  يةالاسيامئن 
طار متت املبادرات اليت  البدلان النامية لفائدة بالده مجموعة من أأنكطة املساعدة، لس امي نفذت ، يةالصناديق الياابن يف اإ

من خالل الاس تفادة من و قضااي امللكية الفكرية. بكأأن والبدلان الناش ئة، مبا يف ذكل عقد العديد من الندوات وورش العمل 
وارد البرشية. كام ساعدت الويبو يف تنفيذ مبادرة تعزيز البنية متدرب يف جمال تمنية امل 3.100وايل حبالياابن رحبت الأموال، 

جراءات الإيداع دون اس تادام املسيندات الورقية، لإ ة. وتضمنت أأنكطة املساعدة التحويل الرمقي يالتحتية التقنية واملعرف 
دخال حتسينات يف جمال  أأنكطة التعاون واملساعدة وتمتتع  تكنولوجيا املعلومات يف ماكتب امللكية الفكرية.ل الب،ى التحتية واإ

طار ادلول النامية والناش ئة يف الياابنية ل بتارخي طويل مع العديد من الاجنازات املمتزية، ية الياابن املقدم من الصناديق دلمع اإ
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ىل الأمام، تلزتم احلكومة الياابنية2017 العام املقبل ثالثني يفوس تحتفل ابذلكرى الس نوية ال   ،لتعاون مع الويبواب ،. وابلتطلع اإ
 .يةالياابن صناديق التعاونية من أأجل اس تفادة أأكرث فعالية وذات مغزى من ال  اواصةل حتسني مبادراهتمب

كوادور البيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية  وأأيد .31 اليت مهية الأ وأأكد عىل والاكرييب، وفد اإ
أأمهية ي لتعزيز التمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية. ونييجة ذلكل، اكن معل هذه اللجنة ذمللكية الفكرية كأداة ابيولهيا 

، وهبذه الطريقة، 2030عام أأجندة مع  يامتىشجيب أأن  أأجندة التمنيةتنفيذ توصيات بكأأن كبرية. واعترب أأن معل الويبو 
عادل ومتوازن وواسع زتامه بتحقيق نظام ملكية فكرية دلول الأعضاء. وشدد الوفد عىل الفائدة امسامهة فعاةل لس يوفر 

عزز الابتاكر يف خمتلف قطاعات اجملمتع بطريقة شامةل. ويف هذا الصدد، سلط الضوء عىل مكاركة ينرش املعرفة و ي نطاق ال 
كوادور يف مرشوع امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة  ىل اإ يف الأنكطة دراسة ودمع أأنظمة امللكية الفكرية اذلي هيدف اإ

ىل مكارك غراض العام لأ كل يف مرشوع اس تادام املعلومات يف املة بالده الاقتصادية ذات الصةل ابلس ياحة. كام أأشار اإ
فرصة  تأأاتحواليت اىل اكوادور، الويبو دلى انئب املدير العام ، الس يد ماريو ماتوسزايرة ذكر الوفد كام لتمنية الاقتصادية. ا

ىل عن تطلعه ويف تعبري امللكية الفكرية يف جمال التمنية. واسعة للنقاش حول دور  ناقكة مب ادلورة، أأبدى اهامتما خاصا اإ
 .أأجندة التمنيةلتوصيات  املس تقةلراجعة امل

ىل وأأشار وفد الربازيل  .32 كام الويبو. دلى  أأجندة التمنيةكدد عىل رضورة امليض قدما يف تنفيذ ي أأن جدول أأعامل ادلورة اإ
ىل أأن  منا نتجت عن أأجندأأشار اإ الفوائد احملمتةل اليت تقف يف طريق تعممي تصور العديد من أأوجه القصور والعقبات ة التمنية اإ

لموسة لتنفيذ معايري أأعىل من امحلاية بعد اعامتد اتفاق املاثر أأفاد بأأن الآ أأعضاء الويبو. وعالوة عىل ذكل، عىل للملكية الفكرية 
جراء مكيف ميكن لدلتتطلب تصور بكأأن  لكية الفكريةاجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امل  هداف أأفضل لأ واءمة ول اإ

 أأجندة التمنيةمناقكة رضورة أأقرت بادلول الأعضاء أأفاد بأأن يف هذا الس ياق، وس ياساهتا الوطنية مع الإطار القانوين ادلويل. 
م  دراج التمنية ابعتبارها مبدأأ  2007التارخيي للجمعية العامة لعام قرار ذكل ابل وجلأنكطة هذه املنظمة. وت  توجهييا  من أأجل اإ

معلية مس مترة لتحسني الظروف اليت مكنت أأفاد بأأهنا مجيع البدلان. و وذكر بأأن قاعدة التمنية تنطبق عىل . أأجندة التمنية بكأأن
نتاج ونرش املعرفة، مع أأخذ من  ف يرضورة التكي  واهجت ولادلكام ذكر بأأن بعني الاعتبار. اخلصائص والأهداف الوطنية اإ

بيئة ديناميكية ومتغرية يف النضال من أأجل المتتع بفوائد تناول الإجراءات والس ياسات يف جمال امللكية الفكرية عند املس متر ل
آاثره ىل التكيف ذكر بأأن رضورة  السلبية. و امالابتاكر والإبداع مع احلد من أ ميكن و الس ياسة. من توفري مساحة اكفية حتتاج اإ

امللكية الفكرية واس تادام املرونة الواردة يف الإطار القانوين حقوق عىل التقييدات س تنناءات و الايف شلك  ذكل تأأىتي أأن 
ل ميكن أأن كرث فعالية. وذلكل، الأ أأنظمة امللكية الفكرية الوطنية وفري أأساس ية لتتعد هذه الامور ادلويل للملكية الفكرية. و 

اس تادام س ياسة املنافسة لتعظمي أأفاد بأأن لس امي يف البدلان النامية. و  الغا فهيامور مبفضل لهذه الأ الأ فهم ال أأمهية كون ت
آخر ذي صةل. ومن املهم التأأكيد عىل أأن امللكية الفكرية  اجانباكن مبثابة الفوائد وتقليل أأوجه القصور يف نظام امللكية الفكرية  أ

حوافز لأحصاب املصلحة ه القيود هو توفري ساس املنطقي لهذالأ اكن عىل املنافسة اجلاحمة يف اقتصاد السوق. و  اقيودأأنكأأت 
اجلانب الآخر للنظام، أأساس ية للحفاظ عىل التوازن ادلقيق يه اكنت س ياسات املنافسة، وو حنو الابتاكر.  هجودمهلس تعادة 

ها من قبل اللجنة ميكن مواصةل اس تككاف عات اليت املوضو ذكل أأحد واكن  للمنافسة. ضادةعن طريق احلد من املامرسات امل
ىل أأن املناقكات اليت جرت خالل املؤمتر قدمت أأجندة التمنيةمن  32و 23و 22و 7 رمق درج يف التوصياتأُ لأنه  . وأأشار اإ

أأفاد بأأن امللكية الفكرية. وعالوة عىل ذكل، يف كيفية دمج بعد التمنية  ا بكأأنلتفكري فهيالدلول الأعضاء ميكن عنارص هامة 
ىلاملؤمتر  ج احلعدم كفاية  تطرق اإ  يناسب اجليع ملعاجلة العديد من الاختالفات بني ادلول الأعضاءاذلي واحد الجم هن 

خذ يف الاعتبار عند مناقكة القضااي الراهنة واملس تقبلية يف الويبو. ؤ ن ن  جيب أأ حقيقة ذكل مبثابة . واكن وخصوصياهتا
ىل واب هود الاسيكاريني ورحب ، أأشاد الوفد ب أأجندة التمنيةذ توصيات لتنفي املس تقةلاخلاص ابملراجعة تقرير ال لإشارة اإ

وفامي يتعلق أأن تبدأأ اللجنة مناقكة تنفيذ تكل التوصيات الهامة جدا بروح بناءة. ورأأى التقرير. أأوردها لتوصيات اليت اب
دلى  اف التمنية املس تدامةأأهدأأن تمتكن اللجنة من العمل عىل تعممي عن امهل يف الوفد أأعرب ، أأهداف التمنية املس تدامةب

مت ربط وواهجة حتدايت اجملمتع املعارص. ملللمجمتع ادلويل ابلنس بة خطوة كبرية  أأهداف التمنية املس تدامةالويبو. واكن اعامتد 
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ىل المنو الاقتصادي ومعاجلة مجموعة من ت لسرتاتيجيات اليت ابأأهداف القضاء عىل الفقر وخلق عامل أأكرث عدل  نظر اإ
تغري ضااي قبيامن تعاجل جات الاجامتعية. وتكمل هذه الاحتياجات التعلمي والصحة وامحلاية الاجامتعية وفرص العمل، الاحتيا

مجيع أأعضاء الويبو. من علهيا متفق ومتاكمةل وغري قابةل للتجزئة، و  شامةل أأهداف التمنية املس تدامةاكنت و املناخ وحامية البيئة. 
مم املتحدةاتبعة بصفهتا واكةل متخصصة واكن عىل الويبو  .التفاوضاللجنة يف خي تارب مبارش بكلك  ةرتبطاكنت مو  أأن تسامه  للأ

دراج بند دامئ طلب اللجنة دور حامس يف هذه املسأأةل. وهكذا، بأأن ل الوفد ذكر يف التنفيذ. و كثريا  أأعامل اللجنة دول بوفد اإ
جراء من أأجل متكني ادلورة ذه هب أأن تمتكن اللجنة يف . وأأعرب عن أأمهل داف التمنية املس تدامةأأهتنفيذ حول تقيمي شامل اإ

ىل اتفاق بكأأن هذه املسأأةل الهامة جدا ابلنس بة للمجمتع ادلويل بأأرسه. و  مليض امصلحة مجيع الأعضاء أأفاد أأنه من من التوصل اإ
تنفيذ ال د عىل رضورة هذا املوضوع قد نوقش لعدة دورات وجرى اليكديذكر أأن قدما يف تنفيذ الركن الثالث للجنة. و 

بني فامي . وأأكد الوفد أأن عدم تنفيذ هذا الركن قد يضعف الثقة بني الأعضاء وأأيضا املس تقةلملراجعة يف ا املناسب هل
 واملنظمة. الأعضاء

لكية امل وأأفاد بأأن وأأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية.  .33
تجه حنو الاقتصادات القامئة ول ت أأن املزيد من ادللس امي أأداة متكني رئيس ية للتمنية الاجامتعية والاقتصادية، يه مبثابة  الفكرية

معان لثورة الصناعية الرابعة. ويف هذا الصدد، جشع الوفد ابعىل املعرفة ويف مواهجة ما يسمى  التفكري يف فكرة وجود متايز اإ
اكنت الويبو و . ومثيلهاالتعامل معها بوصفها واحدة يف مقابل  امللكية الفكريةحقوق و  ها الأوسعفكرية يف س ياق بني امللكية ال

احملاداثت حول مجيع أأشاكل امللكية الوفد . وهكذا، جشع ةالأخري عىل تكل وجيب أأل تقترص وليهتا معنية ابلأوىل منظمة 
زاء تنايم التأأييد ملفهوم امللكية الفكرية ل ئهرضاعن وفد عرب ال. وأأ مهاالفكرية ومجيع أأشاكل الاس تفادة  لتمنية وليس فائدة ااإ

ىل الاخنراط يف جدول الأعامل، لس امي يف املناقكات بكأأن تقرير امل راجعة جمرد امللكية الفكرية والتمنية. وأأعرب عن تطلعه اإ
ىل اتفاق بك ،أأجندة التمنيةلتنفيذ توصيات  املس تقةل املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية حول تنفيذ ال أأن فضال عن التوصل اإ

الأنكطة املتعلقة بنقل حتديد يف اشارة اىل  ،اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون من أأجل التمنية. وأأخريا، أأعلن الوفد
دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا وتعزيز الاس تاتبادل  ،التكنولوجيا دام الفعال للملكية الفكرية املرشوع املقرتح بعنوان اإ

 يف البدلان النامية.

املناقكات اجلارية أأفاد بأأن وأأيد وفد كوت ديفوار البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. و  .34
آليات التنس يق حامسة من أأجل حتقيق الرشوط املنصوص علهيا يف  اخلاصة  منيةأأجندة الت بكأأن تنفيذ ولية اللجنة وتنفيذ أ

ىل الوفود  الويبو. كام دعاب أأهداف التمنية املس تدامة عن طريق حتقيق من متكني الويبو بصفهتا واكةل الأمم املتحدة املتخصصة اإ
ظهار روح التوافق.  نكاء  أأجندة التمنيةبعني الاعتبار وتنفيذ توصيات أأمهية اللجنة مع أأخذ و اإ لصاحل التمنية، أأكد الوفد أأن اإ

ىل ذلكل، وفكرة جيدة. مبثابة لجنة اكن مثل هذه ال  أأن بالده سيس تفيد من املرحةل الثانية من مرشوع تعزيز وتطوير أأشار اإ
ىل أأن عدم نقل الأخرىالبدلان الإفريقية بعض و و صالقطاع السمعي البرصي يف بوركينا فا . وعالوة عىل ذكل، أأشار الوفد اإ

عىل اللحاق بركب الاقتصاد العاملي اذلي ا جزئيا عدم قدرهتظهر ذكل وأأ  التكنولوجيا لعب دورا هاما يف البدلان النامية.
عىل أأمهية النظر يف مس توايت التمنية اخملتلفة عندما يتعلق الأمر بنقل الوفد شدد  ،بكلك كبري. وذلكل ت عليه املعرفةس يطر 

 ذا اجملال.متاما الاقرتاح املقدم من وفد جنوب أأفريقيا يف ه، أأيد لهذا السببو التكنولوجيا. 

. وسلط الضوء عىل أأمهية أأجندة التمنيةأأن اللجنة أأحرزت تقدما جيدا يف تنفيذ توصيات بوفد مجهورية كوراي وأأقر  .35
أأجندة أأن تنفيذ عىل منوا. وأأكد البدلان تنفيذ املكاريع املتعلقة ابمللكية الفكرية لتعزيز منو متوازن بني ادلول املتقدمة وأأقل 

كاريع امل هبذه الطريقة، ميكن تنفيذ و لكفة. تفعالية ال الالزمة لفائدة تابعة امل تدابري اختاذ اء املكاريع واقرتح نهتيي ابنهت ي مل  التمنية
امللكية الفكرية بني البدلان يف جمال  القامئةفجوة الكل أأمهية خاصة لأن ذلبنجاح عىل املدى الطويل وضامن المنو املس تدام. 

سد الفجوة بني ادلول الرابعة، ومن الأمهية مباكن بح أأكرث وضوحا يف عرص الثورة الصناعية منوا قد تص البدلان املتقدمة وأأقل 
عىل معاجلة هذه املسأأةل من خالل اكن يعمل مكتب امللكية الفكرية الكوري، ابلتعاون مع الويبو، وأأفاد بأأن الأعضاء. 

رية. ويف هذا الصدد، اكن من احملمت عىل الويبو وادلول الاس تفادة من الصناديق الاسيامئنية الكورية جتاه حقوق امللكية الفك
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امللكية الفكرية ادلويل لتبادل رشوع امل لتعاون وتبادل أأفضل املامرسات واخلربات لضامن جودة املكاريع. واكن االأعضاء فهيا 
تطوير يف م املعلومات اس تادامت يف هذا املرشوع، ومن الصناديق الاسيامئنية الكورية مثال عىل هذا التعاون.  املمول

ىل أأشار يف اخلتام، و .يف البدلان الناميةالناس حياة جودة اليت تعزز ا و تقنيالتكنولوجيا املناس بة احملددة   دثاحلجناح اإ
 لويبو.أأجندة التمنية اخلاصة ابوجود  يفتكارك يف اس تضافته مكتب امللكية الفكرية الكوري والويبو اذلي  الكوري

أأن يمت التفاق بيان اجملموعة الأفريقية. وأأعرب عن أأمهل يف ييده ل أأ عن ت، متحداث بصفته الوطنية، وفد نيجريايوأأعرب  .36
الوقت احلصول عىل كن اللجنة من مم ي  من شأأن ذكل أأن أأفاد بأأن منذ فرتة طويةل يف هذه ادلورة. و  نوقكتالقضااي اليت حول 

دورا قياداي ليسهيل أأن حتدد عىل الويبو  ينبغيه . ورأأى أأناملس تدامةأأهداف التمنية الاكيف للرتكزي عىل القضااي اجلديدة مثل 
مع مدخالت ادلول الأعضاء. ويف هذا الصدد، أأعرب الوفد عن دمعه الاكمل لالقرتاح اذلي  أأهداف التمنية املس تدامةتنفيذ 

ن كام أأعرب جمددا ع. املس تدامةأأهداف التمنية تنفيذ حول دول أأعامل اللجنة ببند هناك أأن يكون بتقدم به وفد الربازيل 
لهوض هبذا اب الالزتامجتديد طلب من ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة ابلتايل و ،قلقه بكأأن أأعامل وضع القواعد واملعايري

جياد توازن بني املصاحل املتنافسة اجلانب من معل املنظمة. ورأأى الوفد أأن  عىل اذلات مسأأةل حفاظ ني يه املتنوعللأعضاء اإ
عادة النظر يف لنس بة لاب ىل اإ لضامن مزيد من التوازن يف  1975لعام بادئ الويبو بكأأن التوزيع اجلغرايف م لويبو. وهكذا، دعا اإ

اقتصاد حنو لكية الفكرية منو امل الويبو. وذكر أأن نيجرياي واصلت اختاذ خطوات حنو تعزيز الإطار الوطين ل دلى القوى العامةل 
لعالقة بني الويبو ونيجرياي اليت اكنت دامعة للعديد من أأنكطة بناء ضائه عن اعرب عن ر املعرفة. ويف هذا الس ياق، أأ 

 صلحهتام املكرتكة. يتعلق مبأأعرب الوفد عن تطلعه لس مترار التعاون فاميو القدرات الهيلكية وغريها. 

عمل اللجنة أأمهية أأفاد بأأن ليقية. و وفد الس نغال متاما البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفر وأأيد  .37
. وذكر أأن اللجنة 2030عام أأجندة كفل نظام ملكية فكرية أأكرث توازان يف مجيع أأحناء العامل، وسامه يف حتقيق أأنه يكبرية حيث 

مكاريع نقل املعرفة و فامي يتعلق ببناء القدرات واحلصول عىل لس امي مواهجة التحدايت، يف قادرة عىل مساعدة البدلان النامية 
. وهنأأ الويبو عىل تنظمي بكلك كبري أأهداف التمنية املس تدامةت الويبو دمعدلى  أأجندة التمنيةأأن ذكل أأظهر و التكنولوجيا. 

 أأمهية امللكية الفكرية والتمنية.عىل بوضوح ي برهن املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية اذل

البدلان بعض و و سع تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاو أأن اعامتد مرشوصذكر وفد بوركينا فاو  .38
للتمنية الاقتصادية والاجامتعية.  اكون انقال هامتالسمعي البرصي ميكن أأن أأعامل القطاع اكن دليال عىل أأن الأخرى الإفريقية 

 من الصعوابت املذكورة يف التقرير . وعىل الرم تجرييبجزءا من هذا املرشوع ال  الكوهنبالده متنان أأكد جمددا عىل او 
نه يعترب تنفيذ املرحةل الأوىل  جنازه، العمل وأأفاد أأن جناح. مبثابة املرحيل، فاإ ن اكن غري اكف، اذلي مت اإ ل أأنه واإ سامه يف رفع اإ

رج خيو تجريبية  تكل البدلان ال يفهذا املرشوع يف أأن ينهتيي ملرشوع. وأأعرب عن أأمهل املرتبطة ابالوعي بني اجلهات اخملتلفة 
ىل بدلان أأفريقية أأخرى.  اإ

لبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي نيابة عن اجملموعة الأفريقية والبيان اذلي أأدىل به وفد بنغالديش ل وفد أأوغندا  واحناز .39
ىل أأن أأوغندا اكنت أأحد املس تفيدين من خمتلف برامج املساعدة التقنية، مثل مرش نيابة عن  وع أأقل البدلان منوا. وأأشار اإ

ىل كينيا. جمللس حق املؤلف زايرة دراس ية الصناعة القامئة عىل الزراعة أأو ال امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية يف  اإ
مراكز دمع التكنولوجيا  لربانمج ةلأخري راجعة ااخلدمات مثل املجودة ضا يف مبادرات حتسني تكارك أأي هبالدأأشار بأأن و 

ىل أأن بالحتقيق مت وأأوغندا.  يف (TISCsوالابتاكر )  تده اس تفادجناح ملحوظ وحتسن يف جمالت التكنولوجيا. وأأشار اإ
ىل مزيد يف جمال توسطة امل الصغرية و للمرشوعات  تدريب املدربنيمن  اس تادام امللكية الفكرية كأصل. وأأعرب عن تطلعه اإ

املؤرشات  تالأعامل اذلي تضمن منيةت ات هبدف جالتجارية للمنتات العالمجمال من التدريب يف هذا اجملال وكذكل يف 
لواحئ امللكية الصناعية. الانهتاء من مثل قانون امللكية الصناعية و تجنازات الكبرية يف جمالالإ اجلغرافية. وشدد الوفد عىل 

أأهنا حيث  ،واملتوسطةالصغرية مرشوعات لل تعترب هامة ابلنس بة الصناعية اليت تصاممي امية ال سيسمح حبقانون هذا الأأفاد بأأن و 
لملكية الصناعية ل داري الإ نظام ال الويبو برتقية اضطلعت صناعات. وعالوة عىل ذكل، ال من مجموع  يف املائة 80س تحوذ عىل ت 
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ىل  2.7من  طالق . 3.11اإ دارة الواثئق الالكرتونية )كام مت اإ الكفاءة من سن أأن حي نظام ال (. ومن شأأن ذكل EDMSنظام اإ
جراءات العمل. امليرس لجاع سرت عىل الاساعد ي و  جراء مناقكات مرمرة و و لواثئق واإ ىل اإ مزيد من أأعرب الوفد عن تطلعه اإ
 لملكية الفكرية كأداة للتمنية.ل تعزيز ال 

وفد بنغالديش ، والبيان اذلي أأدىل به اي نيابة عن اجملموعة الأفريقيةأأدىل به وفد نيجريي اذلالبيان وأأيد وفد السودان  .40
ىل أأن بالده حاولأأقل البنيابة عن  لأغراض احلصول عىل مزيد من الوضوح بكأأن فوائد امللكية الفكرية  تدلان منوا. وأأشار اإ

من أأكرث منوا البدلان البدلان النامية وأأقل يف أأن تس تفيد التمنية وكأداة حلل القضااي الثقافية والاقتصادية. وأأعرب عن أأمهل 
 .2030عام أأجندة التمنية لأأجل حتقيق  أأنكطة املساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا من

ىل وأأشار ممثل مركز اجلنوب  .41 تفق امل  خمسة والأربعنيالـ توصيات ال عىل تنفيذ  أأجندة التمنيةقترص ت ل ينبغي أأن  هأأناإ
امرسات ضامن أأن مجيع أأعاملها، مبا يف ذكل املساعدة التقنية واملهبدف رؤية للمنظمة تضمنت  أأجندة التمنيةورأأى . اعلهي

جزء من التطلع لنظام ملكية فكرية متعدد الأطراف يه لويبو اخلاصة اب أأجندة التمنيةوأأفاد بأأن عيارية، موهجة حنو التمنية. امل 
لتنفيذ الأوىل  املس تقةلواكنت املراجعة . 2030عام أأجندة التمنية لو  أأهداف التمنية املس تدامةمع يامتىش أأكرث توازان ومشول و 

حرازه همام لتقيمي التقدم أأمر علهيا ملتفق ة اتوصي خمس وأأربعنيالـ تنفيذ اكن  راجعة،كام هو موحض يف املو حىت الآن. اذلي مت اإ
تحقيق النتاجئ احملمتةل من أأجل حتفزي التغريات ل هناك حاجة ملزيد من الوقت و . يتقدم معلية طويةل الأجل ومعل أأجندة التمنية

أأمهية النتاجئ. واكن من املهم بنفس ية. واكنت جمالت التحسني املقرتحة يف التقرير ج حنو امللكية الفكرية والتمن يف املواقف واله  
أأنكطة الويبو يف جمالت نقل التكنولوجيا واس تادام املرونة يف نظام امللكية الفكرية. وفامي يتعلق بنقل زايدة جدا 

طار مرشوع  ليت متت مراجعهتاة املتناظرة االأمانة دمج نتاجئ ادلراسات التحليلي منالتكنولوجيا، طلب  )اليت أأجريت يف اإ
أأن يعكس فهم  ذاه من شأأنوأأفاد بأأن لويبو. اخلاصة ابويب الصفحة يف حول امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا(  أأجندة التمنية

يتعلق ابحلصول عىل جيب عىل اللجنة النظر يف أأنكطة حمددة فامي كام واهجة بني امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا. للمتوازن 
اعترب ممثل و املفتوح. الوصول وفوائد مناذج أأسعار الرضائب تكنولوجيا امللكية وقضااي امللكية الفكرية، مثل رشوط الرتخيص و 

حث اللجنة  الإطار،يف نفس واللجنة. دلى دور مركزي يكون هل جيب أأن  أأهداف التمنية املس تدامةأأن تنفيذ مركز اجلنوب 
يف غاية الأمهية وأأفاد بأأنه ناقكات بكأأن تنفيذ الركن الثالث من وليهتا املتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية. يف امل عىل امليض قدما 
ومناقكة القضااي ذات الصةل، مثل تقرير الفريق الرفيع املس توى للأمم املتحدة بكأأن  أأهداف التمنية املس تدامةيف س ياق اعامتد 

 احلصول عىل الأدوية.

أأجندة تنفيذ توصيات حول  املس تقةلاملتعلق ابملراجعة عرض الضوء عىل ال( TWN)ش بكة العامل الثالث  ممثلوسلط  .42
ىل مللكية الفكرية يفتقر بكأأن االقلق من أأن هنج الويبو  نتاج يه أأجندة التمنيةوأأفاد بأأن . التمنية آن حان و التوجه حنو التمنية. اإ ال

جو  أأجندة التمنيةالوقت لإعادة النظر يف  ذا اكن ملتقيمي نقدي راء اإ أأكد يف مؤمتر حول امللكية تهداف. كام الأ مت تلبية قد ا اإ
نه الفكرية والتمنية يف وقت سابق من هذا العام،  ىل هن  ول ، حتتاج ادلمللكية الفكريةابعندما يتعلق الأمر فاإ ج وس ياسات اإ

ىل املراحل الأوىل من التصنيع،  يفه ابلنس بة لدلول أأننقر خمتلفة وفقا ملس توى تمنيهتا. وهذا يعين أأن  قد ل يكون هناك حاجة اإ
جمال دلى ادلول نتاجئ عكس ية. وعالوة عىل ذكل، جيب أأن يكون هل كون يقوي عىل امللكية الفكرية وميكن أأن الرتكزي ال

املرونة وفقا  اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية اتفاقمواطن املرونة يف لالس تفادة من مناسب س ياسة 
ىل التعرف عىل القيود والعقبات اليت تكلكها امللكية الفكرية ولأولوايت واحتياجات التمنية.  ذلكل، اكنت هناك حاجة اإ

. هذا القلقاملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون من أأجل التمنية واوحضت التمنية. لأغراض 
وأأفاد أأنه املساعدة التقنية. مت هبا تقدمي فامي يتعلق ابلطريقة اليت منية عددا من أأوجه القصور من وهجة نظر الت ة ت املراجعوأأبرز

اليت  ساعدة التقنيةامل مقرتحات من قبل عدد من البدلان النامية لتحسني الكفافية واملساءةل يف مت تقدمي ، ه املراجعةبعد هذ
أأكد كام املتابعة. بكأأن عن خيبة أأمهل الك بكة أأعرب ممثل و تقدم كبري يف هذا املوضوع. حراز مل يمت اإ . ومع ذكل، تقدهما الويبو

آليات واحضة  حلاحا هو ضامن أأن هناك س ياسات وأ الويبو مسؤوةل عن تقدمي املساعدة التقنية املوهجة جلعل أأن اليشء الأكرث اإ
زاء حقيقة أأن اللجنة مل تنفذ الك بكة أأعرب ممثل . وأأخريا، أأجندة التمنيةهو جوهر تنفيذ ذكل حنو التمنية. واكن  عن قلقه اإ
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وأأفاد بأأن امئ يف جدول الأعامل بكأأن امللكية الفكرية والتمنية. ادلبند لس امي ال ، اجلعية العامةالركن الثالث من أأراكن قرار 
ىل ما بعد تنفيذ مناقكة امللكية الفكرية والت نقل واحضة ل النية ال دليال عىل اكن وجود هذا الركن الثالث  توصيات ال منية اإ

 .ادمع تنفيذهعىل ، ابءاجملموعة لس امي ادلول الأعضاء، الك بكة حث ممثل و . جندة التمنيةلأ  خمس والأربعنيالـ

ىل وأأشار ممثل رؤى الابتاكر  .43  ،نقل التكنولوجيا. ومع ذكل، اكنت هذه املقرتحات تمكيليةبكأأن براغامتية الاقرتاحني اإ
ىل من كندا واسرتاليا والولايت املتحدة دعا اح املقدم الاقرت مبع،ى أأن  مكاريع معلية لتعزيز نرش التكنولوجيا عىل أأرض اإ

دارة واكن جنوب أأفريقيا. هو احلال ابلنس بة لالقرتاح املقدم من الواقع، كام  ونقل امللكية الفكرية مرشوع تعزيز القدرة عىل اإ
وميكن جلدارة. يمتزي اباخملتارة  تجريبيةلبتاكر يف البدلان ال اخلاصة ابسلسةل القمية التكنولوجيا بني خمتلف الأطراف الفاعةل يف 

التعاون من سامهت يف حقوق امللكية الفكرية وأأفاد بأأن بكرة. امل رحةل امللتكنولوجيا ابلنس بة البحث أأعامل دمع يهذا العمل أأن ل 
نرش التكنولوجيا املتقدمة. ويه  –التنافس ية  ممزيهتحمك يف تال  وافقديتبادل املعرفة دون أأن من رشاكء عن طريق متكني ال 

يس تيبع  أأنتبادل املس متر مزيد من ال لوميكن لاملعرفة الكامةل. واعد قناة قوية لتبادل املعرفة وأأيضا لتحسني قذكل مبثابة واكن 
حدى عندما و كبرية.  ةتكنولوجيتدفقات  نه طق، ااملنحيدث ذكل يف اإ ىل ظهفاإ يف جمال معني من متزي  ور مركزميكن أأن يؤدي اإ
ىل أأمة و التكنولوجيا. جمالت  رسائيل اإ بتاكر ونرش مت الإقرار بأأن الا. وه املكاركةعىل هذ اجيد مثالانش ئة اكن حتول اإ

اذلي املرشوع كاريع مثل مل . وهبذا املع،ى، ميكن أأهداف التمنية املس تدامةيف غاية الأمهية لتحقيق يه أأمور التكنولوجيا 
اليت املمكنة الأطر الس ياس ية عىل توفري كجع ي أأن لهذا مكل معل الويبو املس متر. وميكن أأن يحه وفد جنوب أأفريقيا اقرت 

ىل الأمام، لس امي نقل التكنولوجيا دفعت  ىل لبحث ال يحتو اإ ذكل يمتثل من  اجزءوأأفاد أأن ياة عىل الأرض. احل حلول حتسن اإ
 نقل التكنولوجيا.حتفز يت الت امللكية الفكرية والاخنراط يف الأنكطة تعزيز القدرة البرشية عىل اس تادام أأدوايف 

 املواضيع التالية:حول عرض وفد املكس يك 

املعهد املكس ييك  : تنفيذ الأدوات اليت تسهل خدمات املس تادم: حاةلاملتحفزة ملكية صناعية أأقرب حنو املكس يك ،أأول
دارة التعيني - (IMPI) للملكية الصناعية  نظام اإ

ماكانت  لملكية الفكريةل كلك توضيحي العالمات التجارية اجلاعية ك اثنيا،    التمنية الاقتصادية والاجامتعيةلفائدة مع اإ

  تسميات املنكأأ كعامل لتعزيز التقاليد احمللية، ااثلث

ىل بناء عىل طلبه، ، دعا الرئيس وفد املكس يك .44   تقدمي عرض حول املواضيع املذكورة أأعاله.اإ

تنفيذ نظام امللكية الصناعية لتحقيق التمنية عىل خالل الس نوات املاضية معلت ده املكس يك أأن بالذكر وفد و  .45
املعهد املكس ييك للملكية الصناعية  معلروح الابتاكر ورايدة الأعامل. و ب ت. واسرتشداخلاصة هبا الاقتصادية والصناعية

(IMPIعىل تعزيز الس ياسات الوطنية للملكية الفكرية من خال ) املكس يك يف طة التمنية خلل الأنكطة وفقا 
. واكن هذا الربانمج "املكس يكرفاهية لخطة اكن هناك برانمج "ل. ومن بني الأهداف الرئيس ية امخلسة 2018 - 2013 لعام

العمل  قيتنس  ومعل عىل تنفيذه عىل املس توى الوطين يمت  شامالا . واكن برانجمةمزدهر دوةل تطوير مبتكر لبناء مبثابة برانمج 
قلميية  هو توفري الظروف املواتية للتمنية الاقتصادية للبالد من منه لقطاع الاقتصادي. واكن الهدف اببني اجلهات املركزية والإ

مس توى من رفع تضمن اليقني القانوين وحتسن اخلدمات وتعزز و ميكن أأن تأأجل حتديث وتوفري أأنظمة امللكية الصناعية اليت 
من حيث حتسني اخلدمات و املنافسة غري املرشوعة. منع حامية املعارف و وتفضيل  مللكية الفكريةافوائد  بكأأنالوعي يف اجملمتع 

ميكن  هبراءات الاخرتاع لضامن أأنفاحيص نظاما لاملعهد املكس ييك للملكية الصناعية وضع وتكنولوجيا املعلومات والتصالت، 
اثنني من ملعهد املكس ييك للملكية الصناعية ودلى اء املكس يك. خدمات املعهد جليع املس تادمني يف مجيع أأحناتقريب 

قلميية، و املاكتب املركزية،  ممثل  49 عددوبراءات الاخرتاع و املمزية متخصص يف العالمات فاحص  56وعدد مخسة ماكتب اإ
خالل مي املساعدة من . وميكن تقدعهددمات للم ن خقدموياذلين و  الثنيني والثالثني،يف مجيع أأحناء الولايت املكس يكية 
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النظام دلى . وفاحصنييسمح للمس تادمني احلصول عىل خدمة خشصية من المبا و  ،جتنب الانتظار لفرتات طويةلو الانرتنت 
جناز مس تادم و 2508عدد النظام انحجة. وقد جسل اجئ حىت الآن نت من معليات تسجيل العالمات املمزية  يف املائة 56مت اإ

يمت املقدمة عىل مس توى البالد، بيامن ختبارات مراقبة الاهو ميية. واكن الهدف من هذا الربانمج من خالل املاكتب الإقل 
أأحناء يف هذه املرحةل، اكن الهدف هو تنفيذ الربانمج يف لك و. مركزيةل املعهد املكس ييك للملكية الصناعية نكطةجعل أأ 

ىل أأن العالمات التجارية مي2017البالد حبلول عام  المنو الاجامتعي والاقتصادي من خالل املنتجات ختدم كن أأن . وأأشار اإ
قلميية.  املعهد املكس ييك للملكية جسل حىت اترخيه، و املنتجني. مجعيات امحلاية للمنظامت و وفر اليرشيع املكس ييك وذكر بأأن الإ

املعهد املكس ييك للملكية  ، وضعولتحقيق ذكلجامعية هبدف تعزيز حامية وتسويق املنتجات احمللية. ة عالم 186الصناعية 
ومتاش يا مع د. التمنية الاقتصادية للبالداخل العالمات التجارية الوطنية  دمجالتأأثري متكن من مرتفعة اسرتاتيجيات الصناعية 

قلميية والقطاع الأاكدميي وقطاع  ذكل، مت تنظمي اجامتعات عىل املس توى الوطين مع خمتلف أأحصاب املصلحة مثل احلكومات الإ
الوعي حول اس تادام امللكية الفكرية وامللكية الصناعية والعالمات التجارية مس توى عامل واملنظامت غري احلكومية لرفع الأ 

قلميية. من حمراكت ااجلاعية ابعتبارها حمراك  ىل املنتجات احمللية وس تضيف لتمنية الاقتصادية الإ لن هذه الاسرتاتيجية قمية اإ
قلميية تعزز املنافسة والقمية السوقية والتنويع وتوحيد معايري اجلودة والتطوير التجاري وحتسن بل س   ،حفسب تعزز الهوية الإ

مع اجلهات احلكومية الأخرى مثل رشاكت املعهد املكس ييك للملكية الصناعية أأقام فرص العمل. وعالوة عىل ذكل، من 
صلية لتعزيز اس تادام العالمات التجارية اجلاعية. الأ الكعوب س تقةل يف جمال الثقافة الاقتصادية أأو معاهد امل ماانت الأ 

كام مت تنظمي لك ولية يف البالد تنفذ تكل اليرشيعات اليت ميكن أأن تعطي دفعة لس تادام نظام امللكية الفكرية. واكنت 
عالمة تأأسيس  ل قانون واملنتجني اذلين اكنوا مرحشني حممتلنياملؤسسة طبقا لللأحداث املوضوعية مع اجملمتعات واجلعيات ا

تجارية الربامج ال لوضع املنتجات الوطنية يف املبذوةل جتارية جامعية. واكنت العالمات التجارية اجلاعية حافزا ملواصةل اجلهود 
تمنية واكن جملس (. HKTDCهونغ كونغ )يف تجارة ال عىل سبيل املثال، مت اقامة رشاكة مع جملس تمنية فخرى. الأ بدلان لل 

ىل دف هيونغ كونغ هيف تجارة ال  اس تككاف أأسواق جديدة وخلق فرص معل من خالل تعزيز جتارة السلع واخلدمات، وربط اإ
هيدالغو اذلين قرروا يف احلرفيني من  400قصة جناح بوفد الشارك و . ربانمجالرشاكت من الك البدلين من خالل هذا ال

آن ب اجلاعية و  من خالل العالمةاخلاصة هبم  ةطرزاملالنس يجية  املنتجاتحامية  نتاهجيقومون ال يف اخلارج. وعالوة  ميسويق اإ
من خالل حامك ولية هيدالغو. عالمهتم التجارية املعهد املكس ييك للملكية الصناعية قدم مدير عام ، 2014عىل ذكل، يف عام 

سرتاتيجيات لنرش سلسةل من الااملعهد املكس ييك للملكية الصناعية نفذ (، GISملؤرشات اجلغرافية )وفامي يتعلق اب
هو نكأأ. واكن الهدف ل ة م تسمي 15دلى املكس يك حىت الآن، و املعلومات وادلمع من أأجل وضع تسميات املنكأأ يف البالد. 

نتاجية اكمةل يس تفيد مها املنتجون حب ىل بينة عمجيع املواطنني أأن يكون  قيقة أأن اس تادام تسمية املنكأأ يطلق سلسةل اإ
طار وشدد الوفد عىل أأمهية حامية املنتجات  .كذكل ودةاجلمن ضتن، و ووالتجار واملس هتلك  2016يف عام وتسمية املنكأأ. يف اإ

املكس ييك" اذلي الفخر أأول كتاب هل " املعهد املكس ييك للملكية الصناعية سرتاتيجية ترو،ج، نرشاكعىل سبيل املثال، و 
ن الكتاب عبارة عن جتميع لتجارب اجملمتعات اخملتلفة من اكو يعكس أأمهية تسميات املنكأأ مكحرك للمنو الاقتصادي يف البالد. 

قامة رشااكت وطنية ودولية من أأجل عىل البالد. وحث الوفد القطاعات اليت تتعامل مع تسميات املنكأأ  يفتلفة اخمل ناطق امل  اإ
طعم مللطعام ابلتعاون مع فرع تذوق ال  بالده لك سبمترب همرجاانس تقمي ، يف املكس يك تعزيز تسمية املنكأأ ول نتجاهتا. الاعرتاف مب 

 من مناطق معينة من البالد.اليت تأأيت نرش والإعالن عن املنتجات يف الهدف من ذكل يمتثل مكس ييك. و 

مكثال وادلخول يف ذكل  ادلول الأعضاء عىل اختاذ جشعرئيس وفد املكس يك عىل العرض اذلي قدمه و ال شكرو  .46
ذا اكن هناك مزيد مالحوارات ثنائية مع   ن الأس ئةل.وفد اإ

 أأجندة التمنيةتنفيذ مجيع توصيات الصادر بكأأن من جدول الأعامل: رصد وتقيمي ومناقكة تقرير  6البند 

 املرحليةتقارير ال  - CDIP/18/2النظر يف الوثيقة 

ىل تقدمي اجلزء الأول من هذه الوثيقة.ا دع .47  الرئيس الأمانة اإ
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امللكية الفكرية: دمع أأهداف التمنية وثقافة يذ مرشوع س ياحة قدمت الأمانة )الس يد دي بيرتو( حملة عامة عن تنف و  .48
رشاف  املرشوع . واكن2016 ه يفاملرشوع وبدأأ اعامتد مت ووتعزيز الرتاث الثقايف يف مرص وغريها من البدلان النامية.  حتت اإ

 صة.مكتب انئب املدير العام اذلي اكن يتعامل مع التعاون فامي بني بدلان اجلنوب واملكاريع اخلا

حرازه يعكس التقدم  CDIP/18/2الأمانة )الس يدة توسو( أأن التقرير املرحيل الوارد يف الوثيقة ت ذكر و  .49 اذلي مت اإ
نكاء هيدف املرشوع وذكرت بأأن تنفيذ املرشوع. تفاصيل أأحدث بكأأن الأمانة س تقدم . ومع ذكل، 2016حىت يوليو  ىل اإ اإ

لس تادام الفعال والاسرتاتيجي لأدوات وأأنظمة امللكية الفكرية ابتعلق الس ياحة فامي ي جمال قدرات بني أأحصاب املصلحة يف 
بني صناع الس ياسة حول لس امي رفع مس توى الوعي، يف الهدف الثاين يمتثل من أأجل تكجيع الس ياحة والرتاث الثقايف. و 

يقوم عىل التفامه أأفادت بأأنه طنية. و ساعد يف دمع أأهداف التمنية الو ي الس تادام الفعال للملكية الفكرية أأن اليت ميكن لكيفية ال 
سهاما كبريا يف الاقتصادات الوطنية، لس امي يف البدلان النامية وأأقل حققت املكرتك واعتبار أأن الس ياحة  منوا. البدلان اإ

وةل أأن املرشوع سينفذ يف مرص، ادلأأورت للجنة امسة عرشة وثيقة املرشوع الأصلية املعمتدة يف ادلورة اخلأأفادت بأأن و 
ىل جتريبية مت اختيار ثالثة بدلان وأأخرى. جتريبية ، فضال عن ثالثة بدلان صاحة الاقرتاح عىل أأساس املقرتحات املقدمة اإ

ىل التقارير الواردة وابليكاور  لهيا يف وثيقة املرشوع الأصلية. واسينادا اإ الأمانة، الأمر اذلي يعكس الرشوط واملعايري املكار اإ
قلميية،  تنفيذ التجرييب. وبدأأ املرشوع يف البدلان الثالثة ويف مرص. ل مت اختيار رسيالناك واكوادور وانميبيا ل مع اجملموعات الإ

رسي لناك واكوادور وانميبيا. وجرت اجلوةل الأوىل من املكاورات مع املكاريع ب هناك ابلفعل بعض الاجنازات يف  تاكنو 
الآاثر والبيئة والصناعة والعلوم و  الثقافةو  الس ياحةت وزار  مجموعة واسعة من أأحصاب املصلحة. ومشلت اجلهات املعنية

حل الس ياحية الأخرى، واملتاحف وغريها. اوالتكنولوجيا، والقطاع اخلاص، وغرف التجارة ومجعية الفنادق وأأحصاب املص
ىل رفع الوعي  يف البدلان واجليع. رأأي نطاق املرشوع واحلصول عىل حول واكنت اجلوةل الأوىل من املكاورات هتدف اإ

. ومت توقيع اتفاقيات تعاون مع الواكلت الرائدة ومت تعيني املسيكارين الوطنيني اتعييهمت الثالثة، مت حتديد الواكلت الرائدة و
جراء دراسات وطنية بكأأن   س تادام احلايل واحملمتل للملكية الفكرية فامي يتعلق ابلس ياحة وتعزيز الرتاث الثقايف.الامن أأجل اإ

مرحةل البحوث يف البدلان الثالثة. ووفقا للنتاجئ املتوقعة للمرشوع، قيد التنفيذ، كام مت تنفيذ  ادلراسات الوطنية اكنتو 
آخر أأجرت الأمانة و مجموعة من البحوث تعكس دراسات احلاةل عىل املس توى الوطين. س يكون هناك  اذلي و ابلتوازي حبثا أ

ىل مجموعة من أأفضل املامرسات يف الانتف اع ابمللكية الفكرية يف س ياق الرتو،ج الس يايح وتعزيز الرتاث الثقايف عىل أأدى اإ
لن و البدلان عىل مجيع  البحث سيمت توزيعو وعىل وشك أأن تنهتيي. مقارنة معلية مراجعة داخلية وجتري حاليا املس توى العاملي. 

لأحداث لزايدة الوعي وتطوير املواد التعلميية معلية ختطيط لسلسةل من ابصدد اكنت الأمانة و . التجريبيةلبدلان يقترص رعىل ا
وهو وبناء القدرات مبا يامتىش مع متطلبات املرشوع. وأأخريا، ذكرت الأمانة أأنه فامي يتعلق ابجلانب الأخري من املرشوع، 

آزر املمكن،  السعي لتحقيقهبدف منظمة الأمم املتحدة للس ياحة العاملية تواصلت الامانة مع خرى، الأ واكلت الالتعاون مع  التأ
ماكنية  املزيد من ذكل مع وهجة نظر مت ج موضوع امللكية الفكرية يف س ياق الس ياحة املس تدامة. وادر اإ لس امي فامي يتعلق ابإ

سوف يمت ذكل مع الأخذ بعني الاعتبار خمتلف جمالت الس ياحة، و التأأكيد عىل دور امللكية الفكرية يف دمع الأهداف الإمنائية. 
املركزة ومزيد من الإضافية لبحوث ل جمالت قد ميثل لك ما و البيئية والس ياحة الثقافية والس ياحة الطبية، الس ياحة مثل 

 الس ياحة.جمال التوعية وبناء القدرات لأحصاب املصلحة يف 

أأن ، ما اذلي يت وقع تكجيع الس ياحة والثقافةعىل هذا املرشوع  ية مساعدةحول كيف  اوفد رواندا توضيحوطلب  .50
ذكر الوفد أأن كام الأدوات املس تادمة للرتو،ج للس ياحة والثقافة. ما يه يف املرحةل الهائية للمرشوع، و ليه ادلول صل ع حت

عدد قليل جدا من البدلان. املرشوع ومع ذكل، مشل ، العديد من البدلان اس تادمت الس ياحة كدعامة للتمنية الاقتصادية
ذا اكنت الأمانة ختطط لت طار وس يع تغطية البدلان واس تفرس الوفد عام اإ  هذا املرشوع.يف اإ

ىل وأأشار وفد الصني  .51 الأمانة عىل موقعها عىل الانرتنت دليل امللكية الفكرية تييح أأمهية هذا املوضوع. واقرتح أأن اإ
ليهدلول ليك تمتكن اوالس ياحة والثقافة  قرتح الويبو مع منظمة الس ياحة العاملية، واتواصل . وأأعرب عن تقديره ل من الرجوع اإ
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( وغريها من الواكلت ادلولية حول UNESCOلرتبية والعمل والثقافة )مع منظمة الأمم املتحدة لالويبو اقرتب تتواصل أأن 
 قضااي امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة.

وثيقة املرشوع. بيف خمرجات املرشوع للمرشوع قد وردت لموسة املنتاجئ أأن ال الأمانة )الس يدة توسو( ت ذكر و  .52
لتحديد  دوةلمن املكاورات مع أأحصاب املصلحة يف لك مبدئية وةل بالأمانة تقوم ملرشوع يف أأربعة بدلان، االآن بدأأ يث ح و 

أأو مع تعزيز تراهثا  لتكل ادلوةلمع س ياسة الس ياحة حىت تامتىش لنتفاع ابمللكية الفكرية ابمجموعة من الأولوايت فامي يتعلق 
ة يف البدلان اخملتارة، يلس ياح اذات الأولوية  ناطقرمس خرائط خملتلف املواقع الس ياحية وامل ت بقد قاماكنت الأمانة و الثقايف. 

يمت س و اس تادامه بكلك أأفضل من أأجل تعزيز الأنكطة الس ياحية. ية اس تادام نظام امللكية الفكرية وكيف  مت ودراسة كيف
الس ياحة يف تكل البدلان. وبناء جمال اب املصلحة يف  سلسةل من التوصيات لصناع القرار وأأحصميقدتحتليل الثغرات وسيمت 

صورة عامة عن كيفية بتوفري املرشوع مسح وأأفادت بأأن ان تنفيذ مكاريع أأكرث حتديدا. بدلل ، ميكن ل عىل هذه التوصيات
يف يمت ذكل  وملمن الاس تادام الاسرتاتيجي للملكية الفكرية فامي يتعلق ابلس ياحة. التجريبية بكلك أأفضل بدلان اس تفادة ال 

جراء  املفيدمن البدلان املكاركة. وذلكل، اكن  تغطية مرشوع اللجنة، ب مزيد من التخطيط لأنكطة حمددة. وفامي يتعلق اإ
عداده الأمانة اذلي تقوم ليل ادلادلروس املس تفادة وكذكل وس تكون نفذ يف أأربعة بدلان خمتارة. املرشوع سي  ذكرت بأأن  ابإ

وس تقوم اليت قد ترغب يف اقرتاح هذا النوع من املساعدة يف س ياق حمدد خارج مرشوع اللجنة.  متاحة جليع البدلان الأخرى
اتحة الأمانة  لكرتونية يف أأقرب وقت يف شلك تكل الأدةل ابإ اتحهتا عىل  ،الانهتاء مهابعد مطبوع ويف أأشاكل اإ كام سيمت اإ
اليونسكو ولكن وجدت أأنه اقرتاح مفيد تواصل مع نة مل ت الأماوأأفادت بأأن . 2018سيس متر املرشوع حىت هناية عام و املوقع. 

 تنفيذ املرشوع.من املنظامت الأخرى اليت ميكن أأن تكارك كرشاكء يف جوانب معينة التواصل مع جدا. ومن املقرر أأيضا 

ف ذكر بأأن الهدلمرشوع. و ني ل الرئيس ي نيقدمت الأمانة )الس يد دي بيرتو( بعض املعلومات الإضافية حول الهدفو  .53
حول فهو مرشوع اما الهدف الثاين لل رمس خريطة لس تادام أأدوات امللكية الفكرية يف اجملالت احملمتةل للس ياحة. هو ول الأ 

لقطاع العام تقدميها لتطوير القدرات احمللية لتقدمي املكورة بكأأن الس ياسات يف جمال امللكية الفكرية والس ياحة اليت ميكن 
ىل ذكل، يف قوق امللكية الفكرية واخلاص حول كيفية اس تادام ح اكن املرشوع هيدف الاس تفادة من الس ياحة. وابلإضافة اإ

ىل  نكاء وحدات تعلميية لتدريب أأحصاب املصلحة يف جمال امللكية الفكرية والس ياحة. وعالوة عىل ذكل، اكنت الأمانة اإ اإ
جراء لتنس يق مع الأاكدميية، ابختطط  الفكرية والس ياحة عىل أأساس من التوجهيات  دورة تعمل عن بعد يف جمال امللكيةاإ

 االأمانة أأن تقدهم اولاليت حتالعنارص الثالثة يه اكنت تكل و احلالية اليت مت صياغهتا يف جمال امللكية الفكرية والس ياحة. 
 نظام امللكية الفكرية.الأفضل ل س تادام ابلربعة التجريبية الأ يف املرشوع والسامح للبدلان بكلك أأسايس 

كوادور  ارأأشو  .54 ىل وفد اإ عن  يف الأساسأأعرب و من خالل هذا املرشوع. جتريبية  دوةلتأأمل بالده يف حتقيقه كما اإ
نه يرغب يف ختطيط ذكر أأ من وهجة نظر امللكية الفكرية والتمنية. و  لبالدهكعبية ال هرجاانت من امل أأربعة حتديد يف رغبته 

غرافية والعالمات اجلاعية وبراءات اليسميات اجلعالمات  الاعتبار يفأأيضا س تأأخذ اليت و خلدمات الس ياحية فائدة االطرق ل
ىل أأمهية وفد كام أأشار ال. املؤلف الاخرتاع واملعارف التقليدية وحق حتسني تنس يق معل خمتلف املؤسسات املعنية بقضااي اإ

كوادور واملعهد الوطين للرتاث.يف الرتاث مثل وزارة الس ياحة ومعهد امللكية الفكرية   اإ

ىل تقدمي تقرير مرحيل جانب احلضورعدم وجود مالحظات أأخرى من لالرئيس املناقكة نظرا واختمت  .55 . ودعا الأمانة اإ
 املرحةل الثانية. -مللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية املعين ابرشوع امل عن 

مللكية الفكرية والتمنية رشوع املعين ابمن امل املرحةل الثانية أأفادت بأأن الأمانة )الس يد فينك( التقرير. و ت دمقو  .56
ىل ال اسيندت الاقتصادية والاجامتعية  ىل عت تكل دو . أأجندة التمنيةمن توصيات  37و 35رمق توصيتني اإ التوصيات الأمانة اإ

جراء دراسات  لمرحةل لبعة متامبثابة الروابط بني حامية امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية. واكنت دقيقة بكأأن اإ
ىل  2010من يف الفرتة  تفذن  يت الأوىل من املرشوع ال ، واليت مت تقيميها يف وقت لحق. واكنت أأهداف املرحةل 2013اإ
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ىلالثانية ذات شقني. مفن انحية، اكن يف املرحةل الأوىل هبدف ضامن تنفيذها متابعة بعض الأعامل اليت مت  ت هتدف اإ
ىل ملهجيات اليت مت تطويرها خالل املرحةل الأوىل، لس امي االعملنقل اكن من املقرر خرى، الناحية الأ من و اس تدامهتا.  ، اإ

مت ادلراسات القطرية اجلديدة اليت بتجميع حوافظ الأمانة  ، قامتيف غضون الأشهر الامثنية عرش املاضيةوبدلان أأخرى. 
ىل حد كبري واليت اكنت تعكس يف مرشوع التقرير املرحيل توضيحها  لبات الواردة من ادلول الأعضاء لإجراء أأعامل ط ال اإ

عىل املس توى الإقلميي. مث قدمت الأمانة العامة فامي عدا حالتني اكنت  عىل املس توى الوطيناليت اكنت يف معظمها ادلراسة 
تتأألف اكنت و  اهناك دراسة أأجريت ابلتعاون مع حكومة كولومبي تاكنو ملخصا موجزا للحافظة احلالية من ادلراسات القطرية. 

نكاء جسل وحدة لمن  بادرات امل تقيمي يف بعد ذكل اس تادام البياانت و للتحليل الاقتصادي،  امللكية الفكريةقاعدة بياانت اإ
دراسة أأخرى حول دور هناك . واكنت قيد التنفيذس ياسة امللكية الفكرية الأخرية يف كولومبيا. واكنت تكل ادلراسة الاخرية ل 

تكل ادلراسة واهجت و . عىل نطاق واسع الابتاكر يف قطاع الرعاية الصحيةعرفت طاع الرعاية الصحية و امللكية الفكرية يف ق
ورشة وعقدت أأول الأولية لدلراسة تاجئ اكن هناك ابلفعل بعض الن و . قيد التنفيذالآن  ابعض التأأخريات الإدارية ولكهمبدئيا 

طار املرشوع يف بداية  الصناعية يف تصاممي اس تادام ال حول هناك دراسة طموحة  تاكن كامسبمترب. شهر معل متوقعة يف اإ
قلمي  آس يا )اإ هذه ل اكن العنرص الأسايس و يف الفلبني واتيالند واندونيس يا. ، لس امي (ASEANرابطة دول جنوب رشق أ

جراء مسح ملقديم  يف  ةلصناعيممي اافهم أأفضل لكيفية اس تادام نظام التصة هبدف ممي الصناعياالتصطلبات ادلراسة هو اإ
حصاءات تقدمي  ةممي الصناعياكبري لنظام التصال س تادام مت النظر يف الاس ياق اقتصاد ادلخل املتوسط. و كام يتضح من اإ

قلميي مع بدلان أأمرياك الوسطى و  هناك . واكنةممي الصناعياالتص ىل اكن هيدف . و ية قيد التنفيذهورية ادلومينيك اجل مرشوع اإ اإ
حصاء الصناعية التصاممي تركز عىل العالمات التجارية وبراءات الاخرتاع وحقوق  ملكية فكريةات بناء قاعدة بياانت اإ

بفضل التعاون مع لك ادلول اليت شاركت يف و س تادام الإقلميي للملكية الفكرية. الادراسة يف واس تادام قاعدة البياانت 
يف  هامي قدمت تالأولية اليت تقنية بعض الأعامل ال نفذت و  اتوحدالاكفة قواعد البياانت جسل عىل الأمانة حصلت املرشوع، 

ورشة معل عىل هامش اجلعية العامة يف اوائل اكتوبر. واكنت أأوغندا واحدة من أأقل البدلان منوا اليت اكنت جزءا من 
بني سة من ، ونظرت ادلراالزراعة يف أأوغنداالقامئة عىل عىل دور امللكية الفكرية يف الصناعات ها مرشوع وسريكز . حلافظةا

أأثر بغري ذكل ختفف من أأو اليت حتد من التقنية واملؤسس ية القيود الأعامل و القيود املفروضة عىل حتديد يف أأخرى، أأمور 
عداد ولقطاع الزراعي الأوغندي. عىل اتطوير ونرش التكنولوجيا ال البحوث الزراعية وابتاكر  ضافينيرش م مت اإ وسيمت  وعني اإ

حول دور امللكية الفكرية يف قطاع التعدين. أأحدهام عبارة عن دراسة جديدة متعددة الأقطار ن اكو يبا. قر تنفيذها البدء يف 
بياانت جسالت تقوم بربط  ب،ى عىل معلية مجع بياانت طموحة نسبيااليت س ت  و  متابعة يف ش ييلدراسة عبارة عن الآخر واكن 

عىل وتقوم ادلراسة صغرية نسبيا هذه . واكنت ءعهد الإحصام دلى وجودة املمع البياانت اجلزئية لأول مرة امللكية الفكرية 
كر كام ذ  و مجيع ادلراسات. يف الأمانة تقدما جيدا حققت العمل اذلي مت تطويره خالل املرحةل الأوىل من املرشوع. ومعوما، 

ىل ادلورة التاليالأولية لنتاجئ ال رفع بعض يمت وس ت قيد التنفيذ، قا، اكنت ادلراسات بسا تأأخر اجلدول ويرجع ة للجنة. دلراسة اإ
ىل معلية يف الأ الزمين للمرشوع  ، مسؤول املرشوع. زيتابيشالس يدة مرمي ومت تقدمي املرشوع. تعيني مس ئول ساس اإ

طلب متديد تقد  اأأهنوأأضافت اس تكامل مجيع املكاريع يف الوقت املناسب قدر الإماكن، عن املها يف الأمانة أأعربت و 
 دلهيا فكرة واحضة عن الوقت الالزم.يكون ذكل الا يف العام التايل عندما طلب لن ت اولكن املرشوع ملدة س تة أأشهر،

تحقق نتاجئ س  لرئيس لحتت القيادة القديرة  اللجنة وفد تركيا، متحداث بصفته الوطنية، عن اعتقاده القوي بأأنوأأعرب  .57
جنزت يف أُ اليت لمرحةل الأوىل لتابعة مك انية من املرشوع، علق أأمهية كبرية عىل املرحةل الثوأأفاد بأأنه يانحجة يف هناية ادلورة. 

العمل اذلي قام به مكتب رئيس مت متابعة ، يف الربانمج واملزيانيةلجان الويبو، ل س امي وأأفاد أأنه ابلنس بة ل. 2013هناية عام 
وادلروس املس تفادة  تحتققيت النتاجئ ال التوسع يف اس تادام ومت تكجيع تقدير. بلك و  هامتم كبرياباخلرباء الاقتصاديني 

جراء املزيد من التطوير لوابلتايل  آليات التوعية لس امي لأدوات اخملتلفة، اإ مثل بكأأن فضل للبدلان املعنية الأخرى الأ أ
 ادلراسات. هذه
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ذا اكن ال لإفراج عن ادلراسات ااس تفرس وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن خطة و  .58  سيمت الإفراج عهاس بعة وعام اإ
 بطريقة متداخةل لمتكني ادلول الأعضاء من قراءة واسييعاب مضموهنا.

جيابية للغاية مع املرشوع. أأن بالده دلهيا متحداث بصفته الوطنية، ، ذكر وفد ش ييلو  .59 جوانب التمنية وأأفاد بأأن جتربة اإ
فضال عن املقدمة من الويبو ة التقنية ملساعدااكنت و لويبو. اخلاصة اب أأجندة التمنيةبارتباطا وثيقا  تعىل املس توى احمليل ارتبط

ربط مت جوانب التمنية. واش امتل اليت جعلت من املمكن و أأدوات ممتازة لبناء القدرات مبثابة فذ يف ش ييل ن  اذلي رشوع امل 
ىل تكل اليت اكنت تسيه أأكرث ه بالد هتا. واكنت املكاريع اليت قدر ةمعنيدوةل واقع لك بالتمنية الاقتصادية والاجامتعية  عى اإ

مبثابة مرجع للبدلان الأخرى يف ظروف مماثةل. وأأعرب الوفد عن أأن تكون تلفة اخمل رتبطة ابلتمنية امللظواهر ميكن لفهم كيف 
من خالل تكل النتاجئ قادرة عىل تبادل اخلربات مع ادلول الأخرى يف املنطقة. ورأأى أأن دراسة  تكون ش ييل أأمهل يف أأن

 نياملعني أأحصاب املصلحةكون موضع ترحيب من قبل خمتلف تحقوق الرشاكت س  يف  سينظراليت و تابعة يف ش ييل امل 
رغبته عن الوفد جمددا أأعرب قرارات الس ياسة يف هذا الكأأن. وأأخريا، وجوب اختاذ مسامهة كبرية يف وقت مبثابة كون توس  

بأأن هذا القطاع ذو أأمهية قصوى يف وأأفاد دور امللكية الفكرية يف قطاع التعدين. حول يف دراسة جديدة متعددة اجلنس يات 
رقام الصادرة عن معهد ش ييل للملكية الفكرية، اكن ابلبالد تطوره مرتبط ارتباطا وثيقا يعد و ش ييل  هذا كلك. ووفقا للأ

بأأن  أأعرب الوفد عن اعتقادهتسجيل امللكية الفكرية. ونييجة ذلكل، ملقديم طلبات  ةالرئيس يالقطاعات قطاع واحد من ال
 من خالل تكل ادلراسة.اعرب عن سعادته بيبادلها نت مفيدة جدا، و اك خربته

يف املرحةل الأوىل من شاركت بالده وأأفاد بأأن ثقته يف معل الكعبة الاقتصادية والإحصاء. عن وفد الربازيل أأعرب و  .60
جيابية للغاية.  زيةهذا املرشوع، وحققت نتاجئ مم من خالل اليت مت تنفيذهام  أأجندة التمنيةني من توصيات يهناك اثن و وجتربة اإ

ماكنياهت اقدراهتا بمن خالل حتسني معرفهت هاخصائص تناول البدلان عىل املرشوع املرشوع. كام ساعد  الوطنية. واس تفرس  اواإ
ذا اكن ذا اكن ما يف املرشوع أأو املتصورة هناك املزيد من ادلراسات  تالوفد عام اإ ىل اإ ضافية أأو وقت هناك حاجة اإ أأموال اإ

ضايف ل  لهياإ ىل هذين البندين املكار اإ  .11 يف الصفحة امتنفيذها ابلإضافة اإ

العالقة بني امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية بكأأن راسة ادلأأنه من املهم جدا تعزيز عن اعتقاده بوفد الصني وأأعرب  .61
اديني وفريقه خالل املرحةل الأوىل والاقتصادية. وأأعرب عن تقديره للعمل الكاق والإجنازات اليت حققها رئيس اخلرباء الاقتص

 فامي يتعلق ابملرحةل الثانية من املرشوع.مرتفعة من املرشوع. وأأعرب عن توقعات 

قطع س ين هذا املرشوع وأأفاد ابتنفيذ املرشوع يف أأوغندا. بكأأن للويبو بالده تقدير حكومة عن وفد أأوغندا  وأأعرب .62
اليت حتدثت عن القضاء عىل اجلوع وحتقيق الأمن الغذايئ  املس تدامة أأهداف التمنيةشوطا طويال يف املسامهة يف حتقيق 

نتاج الزراعي. و  العمود الفقري لقتصاد يه الزراعة أأفاد بأأن وحتسني التغذية وتعزيز الزراعة املس تدامة من خالل زايدة الإ
ىل حيث ت أأوغندا،  نتاجية قطاع الزراعة تعمتد، من  وأأفاد بأأنالناجت احمليل الإجاميل. من  يف املائة 37سامه مبا يصل اإ زايدة اإ

ىل أأسواق  نتاج وختزين  ملنتجات الزراعيةابني أأمور أأخرى، عىل تعزيز فرص الوصول اإ واعامتد التقنيات والأدوات املالمئة يف اإ
من و عية. البحوث الزراعية والتمنية دورا حيواي يف تأأمني قمية املنتجات الزراس تلعب ونقل وتوزيع هذه املنتجات. وذلكل، 

حواجز أأمام الاسيامثر اكنت مبثابة من الاخرتاعات املتعلقة ابلقطاع الزراعي املرتفعة س توايت وأأفاد بأأن امل انحية أأخرى، 
نتاجية الزراعية يف أأوغندا. وينبغي تصممي برامج التعاون  فامي لس امي ، وبناء القدراتاملوفرة من قبل الويبو الالزم لتعزيز الإ

يالء اهامتم خاص ، حبيث دلان منوايتعلق بأأقل الب تعكس أأولوايت التمنية واخللفية الاقتصادية لهذه البدلان. وينبغي اإ
أأعرب و تطوير صناعة الزراعة فهيا. هبدف دلول فائدة اساحة س ياسة لمب س تادام املرونة يف الإطار القانوين اذلي يسمح اب

 تنفيذه.جناح كاركة الاكمةل مع الويبو لضامن مل ابالوفد عن تطلعه لإطالق املرشوع وأأكد الزتام بالده 

شارة  ،الأمانة )الس يد فينك( توأأشار  .63 ىل أأهنا تاىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد الولايت املتحدة الأمريكيةيف اإ ود ، اإ
 ةاملوضوعية راجعيف املشاركت عتبار أأن الأمانة الايف مع الوضع ، يهتاجاهز من اترخي ادلراسات للجمهور يف أأقرب وقت ااتحة 
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آلية مراجعة و لدلراسات.  ىل أأن ابملقارنة مع ااكنت هناك أ يف هناية مت النرش سيجتميع لنظراء للك ادلراسات. وأأشارت الأمانة اإ
املكاريع تعمل مل تكن من انحية أأخرى، و . حمدود أأفق زمين اذنظرا لأنه اكن مرشوعا  اطبيعي اأأمر واكن ذكل املرشوع. 

اتحهتا للجنة يف أأقرب ابإ الأمانة وس تقوم يف وقت لحق. الآخر بعض بدأأ ال و مرحةل مبكرة يف  هابدأأ بعض ابلتوازي، حيث 
ىل نهتاء مها. من الاوقت  من الصعب قبول دراسات رئيس ية اضافية نظرا للموارد املتاحة  يف تكل املرحةل هأأنكام أأشار اإ

ذا اكنت  أأهنا تلقت الأمانة وأأفادت بعني الاعتبار.  اأأخذهوف تفسراسات صغرية، ادلوخصوصا املوارد البرشية. ومع ذكل، اإ
آخر. و تعددا كبريا من ادلراسات ولن  آلية لتحديد الأولوايت يف تضمن مقرتح املرشوع الأصيل أأفادت بأأن رفض أأي طلب أ أ

ىل أأعامل حال اكنت هناك طلبات كثرية  دلى  ملرحةل. ولكن يف تكل اهنائيا الآليةهذه مل تس تادم الأمانة و ،دراسةحتتاج اإ
خوفا من أأن تؤثر سلبا عىل الالزم كرث من أأن تلزتم بأأ ريد تل وذكرت بأأهنا طموحة من ادلراسات القطرية. الأمانة حافظة 

ذا اكن هناك أأي اهامتم ،. ومع ذكلهباالزتمت جودة وتوقيت ادلراسات احلالية اليت  ن  اإ ملناقكة الأمر عىل اس تعداد الأمانة فاإ
 بكلك ملموس.

. مث دعا جانب احلضورمالحظات أأخرى من أأي مل تكن هناك ين، حيث عاملرشوع امل الرئيس املناقكة حول  واختمت .64
ىل تقدمي  س تادام التكنولوجيا اخلاصة ابعلومات التقنية والعلمية اململرشوع بناء القدرات يف جمال املرحيل تقرير ال الأمانة اإ

 الثانية.املرحةل  -احملددة املالمئة كحل لتحدايت التمنية 

اس مترار للمرحةل الأوىل من مرشوع  يهملرحةل الثانية أأفاد بأأن ا( التقرير املرحيل. و شينكوروالأمانة )الس يد وقدمت  .65
ي مت واذل احملددةس تادام التكنولوجيا املالمئة كحل لتحدايت التمنية اخلاصة ابعلومات التقنية والعلمية املبناء القدرات يف جمال 

، مت تنفيذ عدد من الأنكطة يف البدلان CDIP/18/2كام هو مبني يف الوثيقة و أأقل البدلان منوا. ل من دو  ثالث تنفيذه يف
نكاء فريق اخلرباء الوطين و  مت تعيني خرباء وطنيني ودوليني يف البدلان و. متعدد اجلهاتالفريق اخملتارة ومشلت هذه الأنكطة اإ

عدد من ادلورات التدريبية يف جمالت بناء القدرات التكنولوجية يف البدلان  مت تنفيذوفهيا اليت مت اختيارها لتنفيذ املرشوع 
ىل ذكل، اكن هناك بعض املعلومات اليت مل تكن مدرجة يف وثيقة املرشوع. واكنت تكل املعلومات  تاملس تفيدة. وابلإضافة اإ

في ف مت حتديدها يف البدلان املس تفيدة. ليتالت املطلوبة والهذا املرشوع، ومشلت عددا من اجملابلنس بة أأمهية ابلغة ذات 
الزراعة املائية اليت تركز هو الثاين اكن لمجمتع. و ل تقطري املياه لتوفري املياه النظيفة أأحدهام هو اكن  جمالني،مت حتديد  ،رواندا

آخرين من الاحتياجات يف مج  نتاج الأسامك لتوفري الطعام املغذي للمجمتع. وقد مت حتديد جمالني أ هورية تزنانيا املتحدة. عىل اإ
نتاج عىل نطاق صغري واس تخراج جتهزي الطحالب البحرية هو ول اجملال الأ اكن و  س تادام لالالاكراجينان من الطحالب لإ

نتاج  من جمالت الاحتياج الهامةلثاين اجملال ا وتضمن .يلاحمل مزارع الأسامك اخلاصة بأأحصاب املائية للمزارع الأسامك غذاء اإ
ثيوبيا، مت حتديد ويه الثالث  ةاملس تفيد وةليف ادلورية احلجم. الأهلية صغ اجملال الأول . واكن جمالني من جمالت الاحتياجاإ
أأو صغار املزارعني.  لينيملزارعني احمل دلى االقهوة جودة القهوة الكميس للحد من خسائر ما بعد احلصاد وحتسني هو جمفف 

نتاج أأعالف ادلواواكن اجملال الثاين هو  اليت تركز عىل مكوانت العلف التقليدية الثانوية الصناعية -جن من املنتجات الزراعيةاإ
نتاجية ادلجاج.  تأأسست اليت  نييحددهتا مجموعة اخلرباء الوطن يه اليت تكل جمالت الاحتياج الس تة اكنت و والبديةل لتعزيز اإ

طالق هذا املرشوع. يف في مبجالت لتكنولوجيا املناس بة اليت تبكأأن اا أأحالت مجموعة اخلرباء الوطنيني طلهبو  أأعقاب اإ
ىل مجموعة اخلرباء الوطنيني سيمت الإبالغ هبا مرجعا بدأأت الأمانة معلها يف التعرف عىل املعلومات املناس بة اليت كام . الاحتياج اإ

حاةل العمل يف هذا اجملال. ومت تنفيذ وفقا لنتاهجها.  ىل ااحلل وسيمت اإ مرة أأخرى معلية التكيف  ونسيبدؤ اذلين  ملس تادمنياإ
 .احمليل وتنفيذ التكنولوجيا لصاحل اجملمتع

بو أأمرياك الالتينية بدمع من الوي بيناير  1تكنولوجيا املناس بة يف لل مسابقة أأقام أأنه  يةهورية ادلومينيك اجل ذكر وفد و  .66
ىل . وومكتب امللكية الفكرية الكوري جياد أأفضل حنو منوا البدلان امية وأأقل البدلان النتوجيه ضامن مل هتدف تكل املسابقة اإ اإ

ىل  ىل حفسب، بل جملمتعات فائدة اتقنيات لال احللول للوصول اإ توفري املساعدة التقنية لإجياد حلول للقضااي ابس تادام براءات اإ
ىل أأن القضااي امل الوفد الاخرتاع. وأأشار  اكنت جتربة و صيانة. ال تصنيع و ال يف معليات احمليل اجملمتع أأنه أأرشك ابلبيئة و همة تتعلق اإ

لقتصاد البالد ويامتىش مع هاما  ااكن قطاعه نطاق الصناعة الزراعية لأنوحددت انحجة ومفيدة للغاية. ية هورية ادلومينيك اجل 
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ىل املزيد من املكاريع وبراءات الاخرتاع ومزيد من املعرفة الت نظرا خلربته يف اجملو القطاعات اليت س بق ذكرها.  اليت أأدت اإ
 املثارة.قضااي البكأأن مللكية الفكرية، أأعرب الوفد عن اس تعداده للعمل رتبطة ابامل

لتحديد اجملالت اليت ابلنس بة للغاية  وهممالكت، ل املكحلأأفضل برامج املساعدة التقنية أأحد أأنه ذكر وفد رواندا و  .67
جياد التكنولوجيا  ىل التكنولوجيا واإ وأأجريت العمليات الوطنية ، عملية سلسة جداال  وأأفاد بأأنتنفيذ. ال دلمع املناس بة تفتقر اإ

ن ون وكذكل اخلرباء ادلوليووطنيالرباء وقام اخل. متعددة اجلهاتوطنية الفرق التحديد اخلرباء الوطنيني و فامي يتعلق ب بنجاح 
ديد مت حتوجية. وأأخريا، هبا يف جمال بناء القدرات التكنولطلع ضوالأنكطة التدريبية املاملطلوبة تحديد املزيد من التكنولوجيا ب 

لويبو من خالل اتقطري املياه والزراعة املائية. وشكر الوفد مدير عام فهيا وهام  لتكنولوجيال يث اكنت هناك حاجة الني ح اجمل
ىل حل وأأعرب عن تطلع بالده نفيذ املرشوع. املرشوع عىل ت مدير  ىل مواصةل الاس تفادة من هذه املكاريع اليت هتدف اإ اإ

اس تادام امللكية الفكرية يف عىل  أأرض الواقع. وسلط الضوء عىل أأمهية اس تضافة برانمج التدريب بني الأقالمي عىل تاملكالك
أأقل البدلان منوا يف دوةل من من مخسة عرش املدن س تضافة مسؤويل وأأعرب عن خفر بالده ابالمنو الاقتصادي والتمنية. 

طار  وزارة العلوم اجمتعت وفود من اجلامعات ومراكز البحوث و بو، حيث ة والوي من احلكومة السويدياملقدمة ساعدة امل اإ
آزر بني امللكية الفكرية والعلوم والتمنية.دمج والتكنولوجيا والأنكطة الزراعية والتجارية ملناقكة كيفية   التأ

ل ملرشوع عىل أأساس حتليضطالع ابعىل الالدلول الأعضاء امتناهنا ( عن شيتكورو الأمانة )الس يد توأأعرب .68
ية عىل هورية ادلومينيك اجل . كام شكرت الأمانة وفد كلك البدلانو خيدم أأغراض تمنية اجملمتعات وذكرت بأأنه الاحتياجات. 

 .أأدلت ببياانهتاالوفود الأخرى اليت شكرت ادل اخلربات و تب

دعا الأمانة  . مثجانب احلضورمل تكن هناك مالحظات أأخرى من نظرا لأنه رشوع امل الرئيس املناقكة حول واختمت  .69
ىل تقدمي  دلى لتمنية والتثقيف يف جمال حقوق امللكية الفكرية والتدريب املهين حول امرشوع التعاون املرحيل عن تقرير ال اإ

 ؤسسات التدريب القضايئ يف البدلان النامية وأأقل البدلان منوا.م

ىل املسامهة يف تنفيذ توص هي( أأن املرشوع بديوي الأمانة )الس يدت ذكر و  .70 . 45و 10و 3 رمق أأجندة التمنيةيات دف اإ
عىل منوا من أأجل مساعدهتا البدلان وسعى لتقدمي املساعدة التقنية واملهنية ملؤسسات التدريب القضايئ يف ادلول النامية وأأقل 

أأولوايت ة و احملددنزاعات حقوق امللكية الفكرية بكفاءة وفعالية عىل حنو يضمن الرتابط مع احتياجات التمنية يف جمال تثقيف ال 
تكل البدلان عىل التوايل ومتثل ويه كوس تارياك ولبنان ونيبال ونيجرياي. جتريبية البدلان املس تفيدة. ومت اختيار أأربعة بدلان 

آس يا واحمليط الهادئ و منطقة  منوا. البدلان ثل نيبال مجموعة أأقل مت فريقيا. و منطقة اإ أأمرياك الالتينية والاكرييب واملنطقة العربية وأ
مت الانهتاء ووتعاوهنم.  ممساهامهتعىل البدلان اخملتارة شكر دمعهم يف تسهيل معلية الاختيار و عىل ر املنسقني الإقلمييني شكو 

. واعتبارا من اترخي نرش 2016يوليو  15، وابلتايل، بدأأ تنفيذ املرشوع يف 2016من معلية الاختيار يف يوليو 
عالمية ونظمت دورات ، التجريبية مانة عالقات وثيقة مع البدلانالأ أأسست ، 2016يوليو يف  CDIP/18/2 الوثيقة اإ

 .ءنكاالإ املرشوع يف مرحةل ل يزال دلول املس تفيدة. ودلى احتياجات الاوأأرسلت اس تطالعات لتقيمي 

بصدد . واكن املرشوع ةاملس تفيدتجريبية البدلان ال يه أأحدى بالده متحداث بصفته الوطنية، أأن  ،وفد نيجريايوذكر  .71
نكاء مراكز تنس يق و  جراء تقيمي لالحتياجات. حول نتظر ردود الفعل ي معلية اإ لضامن التنفيذ الكفء و معليات املسح واإ

من السلطة القضائية يف البالد من لحة اخملتارين أأحصاب املصيس تفيد أأن عن أأمهل يف الوفد أأعرب والفعال لهذا املرشوع، 
 للمرشوع.يف الوقت املناسب وناحج ال توازن و امل لتنفيذ املرشوع. وأأعرب عن مكاركته الاكمةل لضامن ا

ثيوبيا البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي، نيابة عن اجملموعة الأفريقية .72 يف بيانه السابق. ورأأى أأن امللكية  ،وأأيد وفد اإ
أأجندة وأأفاد أأن . أأجندة التمنيةدمع املدير العام يف تنفيذ بالفكرية أأداة هممة للتمنية الاقتصادية والاجامتعية يف أأفريقيا. ورحب 

ثيوبيا. وأأعرب عن امخلس ية الثانية  والتحولتحقيق الناحج خلطة المنو ال لمسامهة يف هامة ل  التمنية  الس تفادة منتقديره لمن اإ
ىل املسامهة يف بناء القدرات الوطنية املرشوع،  ثيوبيا يف تطوير القدرات التكنولوجية يف لإ واملرشوع احلايل هيدف اإ
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التمنية الوطنية اليت مت حتديدها من خالل اس تادام املعلومات التقنية والعلمية. ويف هذا الصدد، أأشاد الوفد تياجات اح 
دارة املرشوع.  لتقدم واملعامل الرئيس ية اليت مشلت مكاورات مع مجموعة اخلرباء ابرشوع وأأقر امل املتابعة عن كثب مع فريق اإ

بدورها الويبو خالل اضطالع  اس مترار الزتامهعىل ذات الأولوية. وأأكد الوفد ات حتياجالاجمايل حتديد اس تكامل الوطنيني و 
ثيوبيا لإ النتاجئ الإجيابية للمرشوع. ومن شأأن ذكل أأن يسمح قر ادلول الأعضاء تأأن يف عن أأمهل الوفد ملرشوع. وأأعرب يف ا

أأكد جمددا عمل ابلتعاون مع الويبو. و اليذ خطة تنف من ميكن س  املرشوع يف الإطار املناسب اذلي اس تكامل لس تفادة من اب
ثيوبيا للعمل بكلك وثيق مع الويبوعىل   لتحقيق التمنية. اكن حاساماذلي وأأعرب عن ثقته يف دمع املنظمة  ،الزتامات اإ

ىل وأأشار وفد الصني يف التقرير  .73  قرتح أأني  رسعة الإنرتنت يف بعض احلالت، املتعلقة ب للتخفيف من التحدايت  هأأناإ
يف الوقت  هور أأوسعغراض اس تفادة مج لأ ، لقضاة. وأأيد هذا الهج. ولكنل امللكية الفكريةطباعة أأدوات نرش الويبو تضمن 

نتاج أأدوات حقوق امللكية الفكرية للقضاة، أأعرب فيه يمت اذلي  اتحة تكل املواد الوفد اإ عن اعتقاده أأنه ينبغي النظر يف اإ
 الرمسية.التدريبية الهامة عىل مواقع الويبو 

لقدرات املؤسس ية واملعرفة من قبل السلطات احمللية لمن املهم جدا أأن يكون هناك حتسني أأنه اعترب وفد الربازيل و  .74
عىل املرشوع، أأكد الوفد  حولط ومعلومات حمددة متاحة انقهناك يف حني انه من املبكر جدا أأن يكون ويف البدلان النامية. 

ابلفعل مجموعة من عرضت لويبو وأأفاد بأأن انكطهتا. حفز لأ تركز ابلرضورة عىل التمنية مكرأأيه بأأن مكاريع اللجنة جيب أأن 
أأهنا أأخذت يف يه مرشوع اللجنة اليت أأضافها الأدوات املفيدة لتعزيز التدريب املنتظم يف جمال امللكية الفكرية. واكنت القمية 

 املرشوع.اليت ينفذها التوصيات الثالث التمنية مثل تكل املذكورة يف املوهجة حنو وانب الاعتبار اجل

 ك حاجة لنرش أأي معلومات تتعلق بههنا توفد نيجرياي، متحداث بصفته الوطنية، أأنه خالل تنفيذ املرشوع اكن وأأكد .75
ىل أأن معل السلطة القضائية ورسي بطبيعته وميكن أأن كام دلمع الاكمل من البدلان املس تفيدة. ومت تنفيذها اب كون يأأشار اإ

  جدا. احساس

ينبغي اختيار ورية و احملط سيمت حتديد النقا، و  املبدئيةحهلااملرشوع ل يزال يف مر أأن ( بديوي الأمانة )الس يد تذكر و  .76
ها ل ارسومت اإ ادلراسة حول الاسيكاريني الوطنيني ابلتنس يق مع البدلان املس تفيدة، فضال عن ردود الفعل اليت مت مجعها 

زايرات يف تكل بينفيذ الأمانة كذكل وس تقوم ل فضال عن مساهامت البدلان املس تفيدة. ردود الفعلس يجري حتليل و . ابلفعل
ىل  تكام أأشار البدلان.  العنارص احلساسة أأو الأخرى و  لواثئقوفامي يتعلق ابالوثيقة للجمهور عىل ش بكة الإنرتنت. ا س تييح أأهناإ

ىل التحقق من ترخيص احتتاج الامانة البنود اليت ميكن تطويرها،  احلكومات الوطنية قع عىل عاتق لبدلان املس تفيدة. وس ياإ
ذا اكنمسأأةل تقرير  اتحة ال ما اإ أأكدت الأمانة و نكاط أأو أأي معلومات أأخرى عىل موقع الويبو. ال رشوع أأو أأو امل  وثيقةجيب اإ

كرية". وذلكل، مل يكن عنوان املرشوع املذكور "التمنية وامللكية الفعىل أأن الهدف الرئييس للجنة هو الرتكزي عىل التمنية و 
 كز عىل التمنية.سري هناك أأي شك يف أأن هذا املرشوع 

. مث دعا جانب احلضورنه مل تكن هناك مالحظات أأخرى من املعين نظرا لأ رشوع امل الرئيس املناقكة حول واختمت  .77
ىل تقدمي   لتمنية الاقتصادية.ئدة افاالعام ل كليف املاملتاحة رحيل عن مرشوع اس تادام املعلومات املتقرير ال الأمانة اإ

بأأنه هيدف  تكام أأفادللجنة. سابعة عرشة املرشوع خالل ادلورة ال ه مت اعامتد الأمانة )الس يد زايكوفسيك( أأنت ذكر و  .78
ضافة خدمات وأأدوات جديدة لتكل اليت مت توفريها يف عن طريق مراكز التكنولوجيا ودمع الابتاكر القامئة اس تكامل اىل  اإ

أأحصاب دمع اخملرتعني والباحثني و بل ، حفسب العامكل يف املاملتاحة تحديد الاخرتاعات يسمح املرشوع ب  وملالوقت الراهن. 
اجلديدة، وابلتايل املسامهة يف اس تغالل واملنتجات نتاجئ البحوث فري تو هبدف الأعامل يف اس تادام هذه املعلومات 

املعرفة والإبداع احمليل وزايدة القدرة الاسييعابية فري لتو  امصدر العام ابعتباره كل الخرتاعات يف امللأأكرث فعالية واس تادام 
املرشوع يف اعامتد منذ وذكرت الامانة أأنه وأأقل البدلان منوا يف التكيف واسييعاب التكنولوجيات اخملتلفة. النامية للبدلان 

ارجيني. اخلسيكاريني مدخالت الالس امي تنس يق أأنكطة املرشوع، ب ساعد امل ربانمج مس ئول الالأمانة لكفت ، 2016أأبريل 
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وتعديل لتنس يق ات ذات الصةل املوضوعمن اخلرباء الرئيس يني املتخصصني يف ارجيني اثنني اخلسيكارين هيئة امل س تضم و 
اس تادام واس تغالل الاخرتاعات الآخر بكأأن العام، و كل حتديد الاخرتاعات يف املني بكأأن ليلوس يكون أأحد ادلادلليلني. 

لصياغة فصول خرباء مكاركني متخصصني يف املوضوعات ذات الصةل لهذا الغرض مخسة وعينت الأمانة ام. الع كليف امل
وس يقوم أأحد اخلرباء العام.  كلحتديد الاخرتاعات يف املبكأأن صياغة دليل ب ثالثة مهم وس يقوم معينة من تكل الأدةل العملية. 

آخر وس يقوم خبري املعلومات املتعلقة ابلرباءات.  س تادمني منامل  تحديد احتياجاتاملعين ب فصل بصياغة ال نيكاركامل  بصياغة أ
آخر بكأأن قواعد بياانت الرباءات وحرية املعنية بفصول ال جراء البحث وأ س يقوم القانوين. وضع قراءة املطالبات ومعلومات الاإ

آخرين من  تطوير كل العام، وخبري بكأأن يف املس تادام الاخرتاعات املعين ابليل ادلصياغة فصول ني ب كاركاخلرباء امل اثنني أ
آخر  . كام مهمام لك مهبكأأن العمل  وابدأأ و اخملتصني املكاركني اخلرباء ومت الان تعيني مجيع تصممي املنتجات. بكأأن املنتجات وأ

ؤرشات عن س توفر مجسل براءات الاخرتاع اليت عىل بوابة والتحسينات اجلديدة صائص الأمانة مقاول لتطوير اخلعينت 
ىل حد كبري املوعد احملدديسري حسب لوضع القانوين. واكن املرشوع ا شهر حبلول  اون جاهز يك. واكن من املتوقع أأن اإ

وبعد ذكل مقدم من اخلرباء املكاركني املتخصصني يف املوضوعات ذات الصةل. مرشوع ذكل مبثابة كون ي. وس  2016 ديسمرب
يف هناية ات ذات الصةل املوضوعرباء الرئيس يني املتخصصني يف قبل اخلمن س تكامهل املرشوع الأول واسيمت مراجعة 

جتميع ميكن أأن يبدأأ ، وبعد ذكل 2017يف أأبريل ها بأأن تبدأأ مرحةل البدلان التجريبية وقع أأعربت الامانة عن ت. و 2017 يناير
جاهزة حبلول هناية من الأدةل ة الإصدارات الهائي. ومن املتوقع أأن تكون  2017وحترير احلالت القطرية اخملتلفة يف أأكتوبر 

 التالية. الس نة

ىل هورية ادلومينيك اجل وأأشار وفد  .79 العام من أأجل التمنية  كلاس تادام الابتاكر يف املحاليا تعزز بالده  أأنية اإ
اكفية غري دلى بالده للأسف قواعد البياانت أأن . وذكر الوفد دمع الابتاكرالويبو للتكنولوجيا و كز امر الاقتصادية من خالل 

ىل حد ما فامي يتعلق ابلوضع القانوين لالخرتاعات. وذلكل اكن من الصعب  احلصول عىل تكل املعلومات أأو تعزيز اس تاداهما اإ
يف أأن يرى نتاجئ  مهلعرب عن أأ وأأ ذكر أأن املرشوع هام جدا أأعرب الوفد عن تأأييده للمرشوع. و و بني اخملرتعني والباحثني. 

جيابية.  ، حيث أأن العام كلعرفة الاسرتاتيجية اليت سيس تادم من أأجل التعرف عىل التكنولوجيا يف امله مباهامتموأأعرب عن اإ
 يف غالبية البدلان. واس تفرس الوفد عن ادلول املكاركة يف املرشوع.املعلومات مل تكن متوفرة تكل 

دمع كنولوجيا و الويبو للت كز امر يساعد عىل حتسني خدمات س أأن هذا املرشوع عن اعتقاده وفد الصني وأأعرب  .80
منوا عىل الابتاكر واسييعاب البدلان احلالية واملس تقبلية وتعزيز قدرات اخملرتعني يف البدلان النامية وأأقل الابتاكر 

جمال يف واقعية لويبو أأن تتاذ التدابري الالزمة لضامن حتقيق نتاجئ ه ينبغي لاقرتح الوفد أأن كل،ذلواخملتلفة. كنولوجيات الت 
ىل ذكل، تطوير املرشوع  حتديد واس تادام ه الأدةل بكأأن الوفد أأنأأشار خالل الس نوات الثالث املقبةل. وابلإضافة اإ

 ادلورة السابقةته الفرنس ية والإس بانية بدل من ما قررابللغة  5امللحق  من 2وردت يف الصفحة العام كل الاخرتاعات يف امل
 .املتحدة للأممالست  غات الرمسيةاللميع ب ادلليلني بكأأن توفري 

ان وأأضاف مع الترصحيات اليت أأدىل هبا وفد من الصني، عن اتفاقه  ،نظر بالده ةوهجأأن عن ، معربا رئيسوأأعرب ال .81
 مسأأةل حساسة ابلنس بة لبريو.مبثابة  أأيضا اكنيف ادلورات رمسية يف العمل واللغات لالاس تادام السلمي 

العام كل يف املاملتاحة حتديد الاخرتاعات يف ية املس تادمة الاسرتاتيج مسأأةل الأمانة )الس يد زايكوفسيك( ت تناولو  .82
جياد القانوين يف تكل البدلان. ا وضعهالتعرف عىل لدلول و ابلنس بة  املعلومات. واكنت وأأفادت بأأنه اكن من الصعب ابلفعل اإ

خمتلف اعات عن لك فصول دليل حتديد الاخرت وس يكون أأحد اخلطوة الأوىل ملعاجلة هذه املسأأةل يف املبادئ التوجهيية. 
 -وكذكل الطرق الفنية لتنفيذ حرية البحث  الوضع القانويناذلي يسمح به قدر لما هو متاح ابلك  ،قواعد البياانت املتاحة

يمني ويطور رشوع امل ، اكن وابلتوازي. بعينهأأي يشء مناسب ومعيل يف حتديد الوضع القانوين لرباءات اخرتاع معينة يف بدل 

 تكل البوابة تطويرومت  الوضع القانوين يف البدلان املعنية.للك دوةل بكأأن معلومات اليت وفرت خرتاع، بوابة براءات الا
ضايف   حبيث ميكن لأي خشص هممتبعينه و معلومات عن لك بدل جياد لإ ذات دلةل قدر املس تطاع حبيث تكون بكلك اإ
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تسجيل براءات ولكن، لن تقدم بوابة . تكل ادلوةليف  الوضعهو عرف ما وةل بعيها أأن يالوضع القانوين دلابلتعرف عىل 
ىل ما ميكن ا ميكن أأن تكري املكتب الوطين ولكهوعادة ما تتوفر تكل املعلومات دلى القانوين. وضع الاخرتاع معلومات ال اإ

جياده ابلنس بة ل ىل أأنه اإ مس تعدة الأمانة ، و رشوعللم مت اختيارها بدلان حىت الآن ل توجد لعديد من البدلان. وأأشارت الأمانة اإ
ىل مرحةل تنتقل لتلقي الطلبات من مجيع ادلول الأعضاء عندما  الاهامتم تعبريات ابلفعل بعض  ت. وقد تلقالبدلان التجريبيةاإ

عن ت الامانة لأدةل، أأعربارتمجة وفامي يتعلق بللمكاريع التجريبية. ابلنس بة ست دول ينظر الأمانة يف فهيا. وس  يينظروس  
رح عىل أأنا بأأسفه ىل مجيع لغات الأمم املتحدة ابأأنه سيمت ترمجهت توأأبلغ ،اللجنة معلومات غري حصيحةه ط  حسب املقرر.  اإ

لك الأدةل بلغات الأمم املتحدة الست عىل النحو ه سيمت ترمجة أأن ت عىلأأكد ،. وذلكل2018بداية ذكل يف توقع وي  
 عليه. املتفق

دعا و . جانب احلضورنه مل تكن هناك مالحظات أأخرى من لأ نظرا عين املرشوع امل الرئيس املناقكة حول واختمت  .83
ىل تقدمي   البدلان الإفريقيةبعض ملرشوع تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاسو و املرحيل  تقريرال الأمانة اإ

 املرحةل الثانية. -الأخرى

اخلاصة  أأجندة التمنيةمن  10و 4و 2و 1رمق لتوصيات عىل ااكن قامئا ( أأن املرشوع كرويال الأمانة )الس يدةوأأفادت  .84
من خالل بناء القدرات  الإفريقيدمع تطوير القطاع السمعي البرصي هو لويبو. واكن الهدف الرئييس من هذا املرشوع اب

نتاج واس ت قامئا ة. واكن املصنفات السمعية البرصي اداموزايدة فهم واس تادام نظام حق املؤلف يف املراحل الرئيس ية لمتويل واإ
ومت اعامتده من اذلي مت تطويره من قبل أأمانة الويبو ابلتعاون مع الوفد املذكور و و صعىل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد بوركينا فا

مت تنفيذ املرحةل وو وكينيا والس نغال. صبوركينا فاجتريبية يه وتضمن املرشوع ثالثة بدلان  التاسعة.اللجنة يف دورهتا قبل 
ىل  2013 خالل الفرتة من من املرشوعالأوىل  املرحةل الثانية من املرشوع اعامتد  متوتقيميه يف وقت لحق. جرى و  2015اإ

ىل جانب ، سابعة عرشةمن قبل اللجنة يف دورهتا ال   وهام املغرب وكوت ديفوار. ينيخر يكمل دولتني أأ نطاق املرشوع ل ديد متاإ
عىل الزمخ الإجيايب اذلي حتقق يف بناء الوعي حول فوائد بنت الأوىل، واليت  املرحةل الثانية اس تكامل للمرحةلتأأسيس مت و

اس تادام نظام امللكية الفكرية حفزي اجلهود املبذوةل لتوتمكل هذه املرحةل للقطاع السمعي البرصي. ابلنس بة امللكية الفكرية 
لرسيع يف القطاع السمعي البرصي يف أأفريقيا، مت تنفيذ املرشوع يف س ياق التطور والمنو اومن خالل أأنكطة أأكرث تركزيا. 

ىل اتأأثري التحول املس متر املرتبط ب و  آاثر اإ املتاحة بث كبرية فامي يتعلق بعدد قنوات ال  التلفزيون الرمقي الأريض. واكن لهذا التحول أ
لبث اليت واهجت ابلنس بة لهيئات المحتوى اجلديدة ل قواعد الأأيضا من حيث اكن هل تأأثري و  ،برسعة كبريةزادت واليت 

ىل حوايل الأحيان واليت وصلت يف بعض الامتثال حلصص احملتوى احمليل بكأأن الزتامات جديدة  من  يف املائة 70 – 50اإ
احمليل والاقتصاد السمعي ال فرصا كبرية لتحفزي اجملوفر الس ياق التكنولويج اجلديد وافادت الامانة أأن الربجمة احمللية. 

ذا ما القطاع مدر لأن البرصي  عىل مساعدة البدلان عىل حتقيق أأهدافها الإمنائية.  أأيضا بكلك حصيح وقادرمت تطويره لدلخل اإ
ىل التحديثات  دارة املرشوع اس تطاعت يف تكل املرحةل، وأأفادت بأأنه لأنكطة اليت مت تنفيذها. اخلاصة ابوأأشارت الأمانة اإ اإ

ن تنفيذ وذكرت ابخطط العمل. يف تصممي عملية التنفيذ، وبدأأت ل  ااملس تفيدة لتأأكيد دمعهدوةل من ادلول التواصل مع لك 
دارة املرشوع دوةل ومبين بلك ا خاص تنفيذاليكون س متر سي املرحةل الثانية  هة اخملتصة الويبو واجل دلى عىل التعاون الوثيق بني اإ

، حييث يمت تنفيذ املرحةل الأوىل هذا التعاون مفيد جدا يف لك خطوة من خطواتثبت أأن . و دوةلاليت مت تعييها من قبل لك 
، أأن يوفردارة املكاريع لإ فريق الويبو اس تطاع يف بيئة رسيعة التطور وتصممي الأنكطة املناس بة. و وةل احتياجات ادلتصور 

داريةحدوث بعد  دارة يف مبا يف ذكل  املناس بة،عض اخلربة اذلين دلهيم بموظفني بدوام جزيئ  ،بعض التأأخري لأس باب اإ اإ
اليكاور مع البدلان املس تفيدة عملية ب  وعدارة املرش لإ فريق الويبو كام اضطلع توفري ادلمع الإداري. يف  وابدأأ ن ع، واذليواملرش 

اليت اكنت يف املرحةل  لتدريب وبناء القدرات املهنيةتتعلق ابعدة أأنكطة ومت ابلفعل اعامتد لتحديد املكاريع والأنكطة القطرية. 
تطوير يف للمرشوع ة الأخرى رئيس يومتثل أأحد العنارص ال. 2016لتنفيذ اعتبارا من شهر ديسمرب التنظميية والتحضريية ل 

املؤلف  حقبكأأن تدريب همين عىل الانرتنت للمسامهة يف تطوير قدرات حملية دامئة. واكن مرشوع التعمل عن بعد 
طار املرحةل الأوىل تخصصني يف صناعة السيامنللم  خرباء من و ويره من قبل فريق من اخلرباء ادلوليني مت تط. وقيد التطوير يف اإ
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ادام حوايل عرش وحدات حمددة تغطي خمتلف مراحل الاس تصيغت حىت الآن، و ابلتعاون مع أأاكدميية الويبو. أأفريقيا 
ىل المتويل. وميكن اعتبار أأن نكاط املرشوع  عن بعد  حمتوى التعملوسيمت دمع . قيد التنفيذعمل كالسمعي البرصي من التمنية اإ

ضايف وتطويره  يمت أأخذ يف الاعتبار مدخالت أأنكطة بناء القدرات اليت س حبيث ي، كلك املرحةل الثانيةفرتة خالل بكلك اإ
ىل حد كبري و  أأخذ يف الاعتباري أأن ا عىلكون قادر يأأن هذا الهج س  عن اعتقادها بالأمانة وأأعربت يف البدلان.  تنفيذها اإ

الواقع احمليل والتقاليد القانونية القامئة، حسب وتصممي برانمج التعمل عن بعد  ،لبدلان الأفريقيةالتحدايت والفرص اليت تواهجها ا
يف الأسواق  وليةأأفضل املامرسات ادلفوا عىل السيامن ميكن أأن يتعر يف صناعة الأفريقيني املتخصصني أأن التأأكيد عىل مع 

دارة املرشوعفامي يتعلق بأأطر التقارير و و السمعية البرصية العاملية.  بعض اخلطوات الأولية فامي يف ابلفعل  مت البدء ،مكوانت اإ
دارة احلقوق.  جراء يتعلق ابلأنكطة يف جمال اإ ملس تفيدين من كوت ديفوار صاحل ابعض أأنكطة التدريب يف املوقع لومت اإ

. وشكرت الأمانة حلق املؤلف اجلزائريكتب ابمل بعض الزايرات ادلراس ية يف لك من فرنسا واجلزائر اتبعوا والس نغال اذلين 
كينيا وابلتعاون مع جملس حق املؤلف يف بناء عىل طلب و اس تضافة الأنكطة التدريبية. املؤلف عىل  قاجلزائري حلكتب امل 

يف اس متر املرشوع كام يف صناعة السيامن وطباعته. مت تطوير دليل حلق املؤلف للمتخصصني ، ةكينيال السيامن هيئة صناعة 
هناء ادلمع حلكومة الس نغال توفري بعض  كام . املؤلفمرشوع قانون التصالت لضامن مالءمته مع قانون ومبادئ حق بكأأن اإ

تنفيذ وأأفادت بأأن وفر حتديثات منتظمة عن تطوير املرشوع. يت س تعىل صفحة ويب لهذا املرشوع، وال حالياالأمانة تعمل 
زمين املعمتد. وشكرت الأمانة وفود اللجدول لاملرشوع وفقا يمت تنفيذ قع أأن من املتو و املرحةل الثانية ل يزال يف مرحةل مبكرة. 

 لنجاح.حنو اتنفيذ املرشوع ا لتحفزي وقيادهت او والس نغال واملغرب وكوت ديفوار وكينيا عىل تعاوهنصبوركينا فا

التفت و  نب احلضور.جانه مل تكن هناك مالحظات أأخرى من لأ نظرا املعين رشوع امل الرئيس املناقكة حول واختمت  .85
ىل تقارير  ىل تقدمي تقرير الإ اإ دارة التصممي لحول جناز الإ جناز ودعا الأمانة اإ  منيةت فائدة املرشوع التجرييب بكأأن امللكية الفكرية واإ

 الأعامل يف البدلان النامية وأأقل البدلان منوا.

ىل الأمانة )الس يد ابلوش( ت وأأشار  .86 العمل املس تقبيل لدلورة احلالية، ثناء تالوة ، وأأ أأنه خالل ادلورة السابقة للجنةاإ
دارة التصممي لتجرييب بكأأن املرشوع ال حول تقرير تقيمي هيا الأمانة أأنه س يكون دلذكرت  الأعامل  منيةت  فائدةامللكية الفكرية واإ

هناك  تفق السابع، اكن، املر 11، الصفحة CDIP/18/2يف التقرير الوارد يف الوثيقة ويف البدلان النامية وأأقل البدلان منوا. 
ىل الوثيقة رمق  شارة اإ مت التعاقد مع خبري وتقرير التقيمي. مل يمت المتكن من اهناء لمرشوع. وللأسف، ل كتقرير تقيمي  18/8اإ
هذه اس تكامل متكن من ي مل  س باب خشصيةنظرا لأ أأنه ببعض اليشء يف مرحةل متأأخرة الأمانة اذلي أأبلغ و اسيكاري خاريج، 

ىل وثيقة أأخرى بعنوان وصف  18/8الوثيقة رمق و عز ت تقرير التقيمي يف ادلورة املقبةل للجنة. و ميقدمت تايل سياملهمة. وابلت آن اإ ال
 لتمنية.ل مسامهة هيئات الويبو 

حا قدمه للجنة اقرتاثانية عرشة اعمتدت ادلول الأعضاء يف ادلورة ال و جناز. الإ ( تقرير زاراغاالأمانة )الس يدة ت قدمو  .87
دارة التصممي لجترييب مرشوع حول ة كوراي مجهوريوفد  الأعامل يف البدلان النامية  منيةت فائدة جديد يف جمال امللكية الفكرية واإ

ىل مايو  2014من مايو اعتبارا الأمانة املرشوع نفذت وأأقل البدلان منوا. و  يف تعاون  تيف الأرجنتني واملغرب، ومعل 2016اإ
مت وضع برامج والصناعية والتجارية. للملكية اعية يف الأرجنتني، ومع املكتب املغريب وثيق مع املعهد الوطين للملكية الصن

كثف التصممي امل رشاكت ميكن ل كاريع يف الأرجنتني واملغرب. ونظرا لأمهية الاس تفادة من القمية اليت امل لتنفيذ خمصصة وطنية 
ىل أأن  نامغة مت أأهنا اكفة عنارص املرشوع و اصطفاف وضامن  تاكميلهج مشويل و التدخل التجرييب بمصم مت اقتصاداهتا، جتلهبا اإ

مع بني جي املرشوع مجموعة واسعة من املهارات وهنج ش بيكودمج اكمل بني مجيع أأحصاب املصلحة ذوي الصةل. ها ابلتنس يق مت و
طالق هبدف كرية، امللكية الفاس تادام تصممي بدمع من ال العامة واخلاصة لتعزيز الاسرتاتيجيات اليت يقودها كياانت ال  اإ

ماكانت ادل دمع لتطوير عىل الك البدلين حصلت  ،املس توى املؤسيس. فعىل معل التدخل عىل مس توينيو يف التصممي. ول اإ
اليت تس تجيب لحتياجات و  توفري اخلدمات املتعلقة ابمللكية الفكرية املتاكمةلبغرض تصممي ال وتنفيذ اسرتاتيجية وطنية محلاية 

تصممي، بدمع من احملفزة لل الصغرية واملتوسطة رشوعات ، معل املرشوع مبارشة مع امل ينىل مس توى املس تفيدعو جممتع الأعامل. 
أأفضل الس بل عىل ركزت املكورة و . املصممة حسب الطلب لتطوير اسرتاتيجيات امللكية الفكرية ،اخلرباء الوطنيني
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مت تقدمي . كام املس هتدفة الأسواق احمللية والعامليةبكأأن قمية تصممي لالس تفادة من الأصول ال ال سرتاتيجي وحامية الاالس تادام ل
الصغرية واملتوسطة وعات مجموعة من املهجيات والأدوات دلمع املرش املرشوع وضع و ادلمع يف معلية تطبيق امللكية الفكرية. 

املرشوع جلنة وطنية سس وأأ التصممي بدمع من اس تادام حقوق امللكية الفكرية. اليت يقودها سرتاتيجيات الايف تطوير 
احلكومات احمللية واجلعيات ورشاكء التصدير وغرف التجارة لك من  بكرةامل حل ار امليف دوةل، مضت توجهيية يف لك 

يف الك البدلين لتعزيز اخنراط ية التأأسيس  الوثيقة ، مت التوقيع عىل ميثاق املرشوع أأو 2015يف عام وواجلامعات واملدارس. 
يف لك الربامج القطرية والهدف املكرتك املمتثل يف الاسيامثر يف الابتاكر عىل الصعيد الوطين هتم ومسامه نيالرشاكء املؤسس ي

عضو يف اللجنة  مدرسة تصممي يف املغرب، ويهأأعلنت عىل سبيل املثال، فمن خالل تصممي وحامية امللكية الفكرية. 
وثيقة يف الأرجنتني، وقع القطاعني العام واخلاص عىل الوالهبا. امللكية الفكرية لطيف جمال دورة س تصمم  اأأهنبالتوجهيية، 

يف املرشوع مرتبطني ح حدثني تفت املرشوع و دمع ا ، حبضور وزير الصناعة اذلي2015أأبريل  7ني بتارخي مصممة للالتأأسيس ي
ىل اململسائل امشلت يف بداية املرشوع، أأجريت دراسات جدوى يف الك البدلين و ووسائل الإعالم. جانب من تغطية  وهجة اإ

ىل واكلت الر ال ىل أأكرث من ئيس ية، الامر اذلي أأدى اإ الصغرية واملتوسطة لتقيمي مرشوع من املرشوعات  2.000الوصول اإ
ىل أأكرث من ا وتوقعاهتا احتياجاهت الصغرية مرشوع من املرشوعات  3.000واهامتهما ابملرشوع. وعالوة عىل الوصول اإ

يف مرشوع  42من بيها ة الصغرية واملتوسطة املس تفيدمرشوعا من املرشوعات  68مت اختيار  واملتوسطة بعد معلية صارمة،
طالق وفعاليات نطالق العمل املتعلقة ابلفعاليات الوطنية لالورش ون فذت يف املغرب. مرشوع  26الأرجنتني و رشوع امل اإ

نظام لل لموس املالس تادام ته ابلنس بة لوفائدته أأمهي ب ما يتعلق، مبا يف ذكل ذات تصنيف مرتفعوالتوعية وبناء القدرات واكنت 
ىل ذكل، من جانب املرشوعات الصغرية واملتوسطةلملكية الفكرية الوطين ل  قد . وابلإضافة اإ مؤمتر حصفي  2015يف أأكتوبر ع 

يف الك  اخلتاميةوأأجريت الفعاليات عىل نطاق واسع من قبل وسائل الإعالم. ته حول الربانمج يف املغرب ومتت تغطي 
جائزة ، منحت الويبو والأرجنتني الرشكة املس تفيدة 2015يف ديسمرب والبدلين، مبا يف ذكل أأنكطة تبادل اخلربات واجلوائز. 

من تاكمل التصممي وحامية امللكية الفكرية واسرتاتيجيهتا  امس تواهعن امللكية الفكرية الويبو ملكاريع كأس التفكري التصمميي ل
ه تدلار البيضاء وتبع اب، خالل أأس بوع امللكية الفكرية 2016يف شهر مايو  ةاخلتاميجرت الفعاليات غرب، يف املوالتجارية. 

 ماملكاركون الآن حامية امللكية الفكرية يف اسرتاتيجية أأعامهلويقدم فريقي اليت أأسسها أأحد السفراء. الأ التصممي  جوائز أأعياد
ىل وينظرون  ل لزوم هل. كام مت تعزيز التواصل بني ئا شلكيا أأو شي  ت أأمررضورة وليس حامية امللكية الفكرية ابعتبارهااإ

نييجة هنج ش بكة ة بكر كام مت حتديد الآاثر املضاعفة امل الصغرية واملتوسطة واملؤسسات الوطنية للملكية الفكرية.  املرشوعات
دارة التغيري الكامل مع قوية لس امي ات خرب اشرتط قيق و ادلتقيمي ال رصد و الو تدخل ال لتحقيق النتاجئ، اس تادم و املرشوع.  يف اإ

أأظهرت النتاجئ أأن كام ديد لالس تدامة. ه اجلحول املرشوع وهنجتجريبيتني ال ادلولتني  الكدلى رضا املرتفع من الس توى امل 
زايدة  2016مجع بياانت املرشوع يف عام وأأظهر عىل حنو فعال منذ املرحةل الأوىل. املساواة بني اجلنسني معم  املرشوع

جاميلبعد تدخل املرشوع  ةالرشاكت الصغرية واملتوسطة املس تفيدامللكية الفكرية دلى تطبيقات  تطبيق، مبا يف  275 ابإ
منوذج وهو تصممي، ال مس توى الرشاكت عىل سمل بقياس الأمانة كام قامت جتارية. ة عالم 111صناعي وتصممي  164 ذكل

ىل أأي مدى يوحض ملركز التصممي ادلمناريك  تصممي ال تسلق سمل ويتطلب عامل. ها املتعلق ابلأ يف تفكري التصممي رشكة دجمت ال اإ
تصممي. وأأظهرت ال قتصاد لمكاركة ابلاكمل ابوامللكية الفكرية ل اجلديدة يف جمال الأعامل يف اكيساب املهارات  اثقافي حتول

تصممي وحامية التصممي قد اس تادمت ال  رابعالس توى عند امل قف الآن اليت تغالبية الرشاكت أأن البياانت اليت مت مجعها 
املرشوع التجرييب لدلول الأعضاء يف مت تقدمي ملرشوع، ابالبدلان الأخرى جانب نظرا لالهامتم املزتايد من و . لها سرتاتيجيةاك

ؤرشات واملعية الصناتصاممي وال  للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجاريةرابعة والثالثني جانيب يف ادلورة الحدث 
ممي خالل اتصلل نظم املرشوع ورشة معل لتبادل املعارف بني البدلان ومعرض كام . 2015( يف ديسمرب SCTاجلغرافية )

منذ ونفذت ادلولتان، . اجلغرافيةؤرشات واملالصناعية تصاممي وال  املعنية بقانون العالمات التجارية اللجنة ادلامئةدورة 
صدار حممتةل من املرشوع. اثنية مناقكات بكأأن مرحةل جرت و  ام، اسرتاتيجياهت2016 مايو مبا يف ذكل  ،مواد تروجييةومت اإ

انماديش دم برانمج ق  كام خرى. الأ ربامج التصممي و ال عىل أأوسع نطاق حول  التواصلمن أأجل  ،يديوف أأرشطة 
(Namadish)  عىل عام  100حتفال مبرور الل، 2016ويبو يف أأكتوبر اذلي نظمته الاحلدث أأثناء من خالل رشيط فيديو

كرث تفصيال الأ دراسات احلاةل والنتاجئ ، سيمت نرش الربانمج مع تصمميالصادر بكأأن ال ليل ادليف وامللكية الفكرية يف املغرب. 
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عن  عىل مزيد من املعلومات يف مقاةلصول ميكن احلو الأرجنتني. يف ( INPعية )ملكية الصناقريبا من قبل املعهد الوطين لل 
ىل جانب جةل الويبو مبملرشوع ا للثقافة النقص املبديئ يف س ياق و. ستابللغات ال رموز املكاركني وكذكل كتيبات املرشوع اإ

عترب املرشوع قوة دافعة للتغيري وتزايد الوعي يف دمع وتطوير صناعات التصممي ونظام امللكية تصممي، ا  ال الوطنية وحامية 
  احرتام بيئة امللكية الفكرية للجميع.يف الأمر اذلي يسامه ،الفكرية الوطنية

تناول أأفاد بأأنه أأمرياك الالتينية والاكرييب. و مجموعة بدلان وأأيد وفد الأرجنتني البيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل نيابة عن  .88
دارة امللكية الفكرية والتصممي لتجرييب حول ملرشوع ال بكأأن اجناز الإ ، وحتديدا تقرير CIDP/18/2الوثيقة   منيةت ئدة فااإ

كدوةل  الأرجنتني مع املغربي اختريت فيه واذل يف اجامتع اللجنةي اعمتد اذل ،منواالبدلان الأعامل يف البدلان النامية وأأقل 
طار هذا املرشوع اذلي نسقجتريبية . (INPIه املعهد الوطين للملكية الصناعة ). وشكر الأمانة عىل العرض اذلي قدمته يف اإ

الصغرية  املرشوعاتفامي يتعلق حبقوق التصممي الصناعي يف لس امي الانتفاع ابمللكية الفكرية، عىل  الأرجنتنيوجشع وفد 
مل ليل ادليف التجربة ظهرت و واملتوسطة، من خالل توفري ادلمع خالل معلية طلب امحلاية.  تاح قريبا. وشكر ي  أأن اذلي يؤ 

رشوعات جعل امل واذلي مع املقدم أأثناء تنفيذه ، عىل ادلرشوعامل الوفد الويبو، وعىل الأخص الفريق املسؤول عن تنفيذ 
 قضااي امللكية الفكرية.بالصغرية واملتوسطة أأكرث وعيا 

مليض قدما وأأفاد أأنه اب. ته بالدهقرتح اذلي اوأأعرب مجهورية كوراي عن امتنانه لدلول الأعضاء والأمانة لإجناح املرشوع  .89
ادلمع للبدلان النامية وأأقل أأن يوفر من شأأنه  ، الأمر اذليكاريعامل اح اكيكاف واقرت ، س يواصل واس تادام ادلراسات

 منوا. البدلان

. واكن ابلأمر لدلول الأعضاء املهمتة اتاحيكون م دليل الأرجنتني أأن الهدف من ( أأن زاراغاأأكدت الأمانة )الس يدة و  .90
 .اجئ ملموسةرؤية نتمن خالهلام لالهامتم حيث ميكن  تنيحاةل مثري  يتالك البدلين دراس 

. مث دعا قدمة من احلضورعدم وجود مالحظات أأخرى ملرئيس مناقكة اجلزء الثاين من التقرير املرحيل نظرا وأأهنيى ال .91
ىل تقدمي اجلزء الثالث من الوثيقة.  الأمانة اإ

ىل أأشار CDIP/18/2الأمانة )الس يد ابلوش( أأن اجلزء الثالث من الوثيقة وذكرت  .92 يف و .ةتوصياليسع عرشة تنفيذ  اإ
يف بداية و. اليسعة عرشةماهية تكل التوصيات عن  أأجندة التمنيةتذكر اترخي ت كثري من الأحيان، تساءلت الوفود اليت مل 

لهيا توصية ي   19، حددت اللجنة التمنية جلنةانعقاد  مالية لتنفيذها. واكنت معظم  ل تتطلب موارد البرشية أأو ابعتبارهانظر اإ
داهئا ل نظمةهبا امل متسك أأن ت لأول مبادئ من املفرتض تكل التوصيات يف املقام ا ، ول س امي حني تقدمي الك أأعاملهخالل اإ

اجلانب  ىلاسرتاتيجيات التنفيذ وعمنه ، أأظهر املرفق الثامن عىل اجلانب الأيرس CDIP/18/2يف الوثيقة واملساعدة التقنية. 
مانة لالتنفيذ  اسرتاتيجيةاللجنة  حددتمرة أأخرى و جنازات. أأظهر الإ  الأمين الإجنازات يف تكل املناطق. ومن هنا،  لتحقيقلأ

ل تتطلب موارد برشية ومالية بوصفها مت حتديدها  ه،ذكر س بق مجيع التوصيات اليت، كام يه . واكنت هذه 1لتوصية اببدأأت 
ضافية، مثل التوصيت جناز عىل  لكاخلاص ب. واسيند التحديث وغريهام 3و  1 نياإ دة من مجيع الزمالء يف الوار  الإسهاماتاإ

توصيات لل خلفية  تكل املعلومات تاكنو عها معا. جتمي توليف تكل املعلومات و ب  التمنية أأجندة تنس يق قامت شعبةاملنظمة. و 
ىل أأن هناك مرشوع  3من التقرير املرحيل الواردة يف اجلزء  اليسعة عرشة  بأأجندة التمنيةمن الوثيقة. مث أأشارت الأمانة اإ

عىل مدى فرتة من الزمن، و بني ادلول املاحنة وادلول املس تفيدة.  التوافقيف حماوةل لتيسري الثالثة  نة يف دورهتااعمتدته اللج 
دعت الأمانة الس يد مارس يلو دي و . (WIPO Match) الويبو وفقممنصة وهو اكيسبت قاعدة البياانت اسام جديدا، 

 للتو. هامي قدمت ت املنصة، قبل النظر يف الوثيقة اليت اللجنة عىل علالطالبيرتو، مدير شعبة املكاريع اخلاصة، 

طارا ميكن  وضعي اذلأأجندة التمنية  رشوعمل اج تنصة هو ن امل الأمانة )الس يد دي بيرتو( أأن وذكرت  .93 من خالهل أأن اإ
لويبو ا اكنتحاليا و تعاون خمتلفة.  روابطبطريقة خالقة، يف حماوةل لإقامة و طوعي  بكلكخمتلف أأحصاب املصلحة  يلتقي

لهيا( ABC كونرستيومو ريسريش ويبو و  غرين: ويبو يه عمل مع ثالث منصاتت عىل  ت. وركز )للكتب اليت ميكن الوصول اإ
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الويبو املساعدة التقنية ابس مترار  متقدو أأنكطة املساعدة التقنية. يف جمال  هتاوممارس  هتاالرئييس من خربة الويبو ومعرف اجملال
لويبو املساعدة التقنية عىل ثالث قدمت ا. و تنيهائل  ومعرفة خربةضية. وقد حققت عىل مدى العقود الثالثة املا

الصناديق الاسيامئنية، واليت  املسمىمن خالل المتويل،  "2"مرتني يف الس نة.  املعمتدةمع مزيانيهتا العادية  "1" .مس توايت
أأنكطة املساعدة ب فامي يتعلقكرتكة مع الويبو مقدمة من ادلول الأعضاء لتنظمي الأنكطة بصورة م  ساس أأموالايف الأ اكنت 

بني مقديم املساعدة التقنية واملس تفيدين  توفيقال  "3وهو " ؛جديد املس توىيف البدلان الأوروبية. واكن هذه  امعظمهو التقنية 
ماكنيات تقدمي املساعدة التقنية.  عوس  و من الويبو.  متوياليتلقوا اذلين مل  عىل مرشوع التمنية  ، وافقت جلنة2011يف عام واإ

آلية رصف عىل الإ  . (IP-DMD) اعدة بياانت مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكريةق يتنرتنت مس  لإنكاء أ
اعدة بياانت مطابقة ق، مت جتديد عىل أأساس املرشوع الأويلو ح بعض التوصيات. ااقرت مت و 2012مت تقيمي املرشوع يف عام و

توس يع العالقة مع مجيع أأحصاب املصلحة وتوس يع منصة تكنولوجيا املعلومات. مع ئية يف جمال امللكية الفكرية الاحتياجات الإمنا
ىل و. الويبو موفق سمى الآنوت   يبوو لرشح  بوجوالس يد  وةدعمت اكمل. وابل املنصةلأس باب أأمنية مل يكن هناك أأي وصول اإ

 للحصول عىل املساعدة الفنية. مطابقةمي طلب وكيفية تقدالعملية يف املامرسة  املنصةكيفية معل 

امللكية  وصارتالفرصة للتفاعل بني مجيع املناطق يف العامل.  تأأاتحوفق الويبو مالأمانة )الس يد ويبوو( أأن وذكرت  .94
يف نية املزيد من املساعدة التق طلبا لتوفري من لك ماكن  ةقادمالالطلبات وتزايدت لجميع ل جزءا من احلياة اليومية الفكرية 

منايئ.  ذاتكاريع حمددة مل دلمع املايل ولكن أأيضا اب فامي يتصلفقط  يسامللكية الفكرية ل جمال  اكنت هناك بعض املكاريع و بعد اإ
ذكرت الأمانة أأن حكومة و مالية حممتةل.  ةماحنهجات أأيضا للعثور عىل  الويبو وفقم ادماليت تتطلب الكثري من المتويل. واس ت  

ىل  تدرساكنت س بانيا اإ  عىل مدى  اقوم هبت تكوس يةل لعرض نوع املساعدة التقنية اليت اكن انصة واس تاداهمامل الانضامم اإ
تنظمي اجامتعات مع القطاع اخلاص يف أأيضا الأمانة  تعزتموانصة التفاعل بني املناطق. ومكنت امل الس نوات الثالثني املاضية. 

ومن املأأمول  ،رشاكت من الياابن وكوراي والصنيمع  كذكلوجل، و الولايت املتحدة الأمريكية مع رشاكت مثل فيس بوك وج
لمنظامت غري احلكومية ل ميكن و  بني امللكية الفكرية واملساعدة التقنية. صةلنصة امل  أأنكأأتأأوراس يا. و مع رشاكت من 

ىل منصة كذكل.أأن واملنظامت احلكومية ادلولية   تنضم اإ

مرشوع بكدة وفد ال وأأيدالناحجة اليت قدمهتا الأمانة.  للمطابقاتديره أأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تقو  .95
يف املائة من مزيانيهتا للأنكطة الإمنائية  20الويبو أأكرث من  تكرسو أأن يعزز هجود الويبو الإمنائية.  هميكنأأنه الويبو. و  وفقم

حتالفت ابلفعل مع العديد من و اليت متر مبرحةل انتقالية.  قل منوا والبدلانالأ املتعلقة ابمللكية الفكرية للبدلان النامية والبدلان 
تقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات والتدريب والتعلمي وغريها من الأنكطة. وميكن حتسني اجلهود مع جمال اجلهات يف 

 املتعلقة ابمللكية الفكريةائية املساعدة الإمن مضاعفة توافرمن أأجل الويبو  وفقمنرتنت مثل لتكنولوجيا و أأدوات الإ الاس تعانة اب
 وفقتطوير مويه تقوم ب لرؤية الويبو  هملساعدة البدلان عىل حتقيق فوائد من نظام امللكية الفكرية. وأأعرب الوفد عن اس تعداد

ىل منصة عالية  ميكن حمدثة وموثوقة للك من مقديم ومتلقي املساعدة التقنية، و و معلومات دينامية  تك متل عىل املاكنةالويبو اإ
سهاماتعىل  تقوممزيات جديدة  ذاتأأن تصبح منصة متطورة   أأحصاب املصلحة. اإ

 املساعدة ريتوف ماذلين ميكهو يطلبون املساعدة التقنية لذلين مسحت و وفد تونس أأن قاعدة البياانت هممة جدا. وذكر  .96
ماكنية نية. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف تداخل يف جمال املساعدة التق ال زدوج أأو املس تادام الاوجتنب فامي بيهم لتصال اب اإ

ىل اللغة العربية ابلنس بة للمجمتع العريب ل  تهترمج و النظام يف املس تقبل  حتسن  املكاركة يف النظام.من  يمتكناإ

ىل  تعزتمواالأمانة )الس يد دي بيرتو( التعليق اذلي أأدىل به وفد تونس. وتناولت  .97 الأمانة ترمجة قاعدة البياانت اإ
كون تذكرت الأمانة أأنه يف بداية الس نة القادمة س  و نصة يف مرحةل البناء. امل ية الأخرى للأمم املتحدة. واكنت اللغات الرمس 

 ابللغة العربية أأيضا. ةمتوفر 



CDIP/18/11 
31 
 

ىل عدم وجود مالحظات أأخرى من  بكأأناملناقكة  ابب الرئيسوأأغلق  .98 اجلزء الثالث من التقرير املرحيل نظرا اإ
 .CDIP/18/2عليقات عامة عىل الوثيقة ت  لتقدميعضاء الأ . ودعا احلضور

رارا ال تناولوفد تركيا ابمس اجملموعة ابء، وذكر أأن التقرير الكامل وحتدث  .99 الويبو  كرس تهكبري من العمل اذلي ال قدر م 
 مرفقاتالعنارص الواردة يف  تأأشار و تحلييل للك مرشوع ومعلية التقيمي اذلايت. ال وصف اجملموعة ابل تللتمنية. ورحب

ىل اس مترار  (CDIP/18/7 )الوثيقة أأجندة التمنيةلتنفيذ توصيات  املس تقةل املراجعةوكذكل تقرير  CDIP/18/2 يقةالوث  اإ
. أأجندة التمنية ذات الصةلبنجاح وبكلك جدي يف أأنكطة التمنية يف الويبو من خالل تنفيذ توصيات  أأجندة التمنية تنفيذ

 حيققالاس مترار يف قيادة تطوير نظام ملكية فكرية دويل متوازن وفعال. نظام الويبو عىل القوي بأأن  اجملموعة موقفها تكررو 
 ريكمبا ي وهو تعزيز حامية امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل، و لها رتم الهدف الرئييس مبا حييع، اجل الابتاكر والإبداع لصاحل 

ىل أأن اعتبارات التمنية جزء ل يتجزأأ من معلها.  متكني ادلول الأعضاء من اس تادام امللكية الفكرية  نظامومن شأأن هذا ال اإ
جيابية للتمنية.  كأداة اإ

ىل أأنه وفد العراق وأأشار  .100 ن الكعب العرايق وأأ ز الكثري من التقدم يف جمال امللكية الفكرية بدمع من الويبو. احر مت اإ قد اإ
تأأثري  ذااكن لهو روب والإرهاب ادلويل. احلمن  لعدد تعرضس نوات من ادلكتاتورية ومنذ ذكل احلني عىل مدار يعاين ظل 

املرحةل الأخرية من املواهجة مع الإرهاب ادلويل واكنت كبري عىل هيالك القطاعات الاقتصادية والاجامتعية والثقافية يف البالد. 
ىل أأن العراق اكالإ اعة اجلالوفد الانتصار عىل  وعرضدد السالم والاس تقرار ادلوليني. هت ن همد احلضارة رهابية، وأأشار اإ

عادة اكيكاف الهوية كبريا عىل الصعيدين حقق تقدما  وأأنهالإنسانية.   اليتالإنساين والاجامتعي عىل مر القرون، وأأنه يريد اإ
ميكن للويبو املساعدة من خالل براجمها لتعزيز القدرات وتطوير املكاريع يف القطاعات الاقتصادي والاجامتعي و . ارم مهح  

ىل العراق مرة أأخرى أأن يصل ل والثقايف من أأج حتقيق الأهداف النبيةل للويبو. مضن قع يهذا أأن  من شأأنو قدرته الإبداعية. اإ
 وأأعرب الوفد عن رغبته يف التعاون مع الويبو يف مجيع جمالت معلها.

جناز املرشوع التجريب رحب و ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه،  اد سلوفاكيوحتدث وف .101 لملكية ل يب تقرير اإ
دارة التصممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان  الفكرية و تارة، اخمل بدلان ال يف اثنني من  هذينف مت ت ي قل منوا اذلالأ اإ

ىل أأن التقرير  اموه  جيري الانهتاء مهاأأو اكن  اصناعي تصمامي 117 الانهتاء منقد مت  هأأن ذكرالأرجنتني واملغرب. وأأشاروا اإ
ملعلومات ابرحب الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه و نييجة ملموسة جدا للمرشوع. تكل ة للمرشوع. واكنت نييجك 

فصل للك املتحليل ال ، فضال عن احملققة الإجنازاتو ، وخاصة الاسرتاتيجيات املس تادمة CDIP/18/2الواردة يف الوثيقة 
املدير العام جانب فضال عن املكاركة القوية من  أأجندة التمنيةذ معل كبري يف تنفيمن الويبو ما قامت به أأظهر و مرشوع. 

 .أأجندة التمنيةومعاونيه يف معلية التجس يد املس متر لتوصيات 

س تة بكأأن املكاريع ال أأن التقارير املرحلية  ورأأىوفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وحتدث  .102
اجملموعة عن رسورها ملالحظة التقدم يف وأأعربت يف س ياقات خمتلفة.  أأجندة التمنيةات اجلارية تغطي مجموعة واسعة من توصي

ىل تلقي التقارير الهائية  اعن تطلعه تتنفيذ املكاريع اخملتلفة. وأأعرب متازة امل دارة ابلإ الانهتاء من املكاريع. وأأشادت  مبجرداإ
قل منوا. الأ البدلان و دارة التصممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامية واخلتام الناحج للمرشوع التجرييب بكأأن امللكية الفكرية واإ 

من توصيات أأجندة التمنية الاسرتاتيجيات املعمتدة ملعاجلة لك توصية اذلي ييناول لتقرير ل  اجملموعة عن تقديرها توأأخريا، أأعرب
 والإجنازات الرئيس ية.

تلفة من التقرير املرحيل. وأأعرب عن شكره اخمل راحل ابملعلام وأأحاط وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية، وحتدث  .103
مانة   تتطلعو يف أأفريقيا وغريها من املناطق النامية.  تقدميهاأأنكطة بناء القدرات واملساعدة التقنية اليت واصلت عىل للأ

ىل مواصةل العمل مع الأمانة لضامن تنفيذ املكاريع   أأفضل طريقة ممكنة.باجملموعة اإ

ىل  CDIP/18/2ناقكة بكأأن الوثيقة ابب امل ئيس الر وأأغلق  .104  .احلضوروجد تعليقات أأخرى من لعدم و نظرا اإ
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 تقرير عن املؤمتر ادلويل بكأأن امللكية الفكرية والتمنية - CDIP/18/3النظر يف الوثيقة 

قد يف التمنية ع  أأن املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية و وذكرت  CDIP/18/3 وثيقةالالأمانة )الس يد ابلوش( قدمت  .105
ىل  7مقر الويبو يف الفرتة من   وورد. رابعة عرشةقد املؤمتر وفقا لقرار اختذته اللجنة يف دورهتا الع  و . 2016أأبريل، عام  8اإ

 املساهامتتلقت الأمانة عددا كبريا من و قامئة املتحدثني. بيتعلق  امن ملخص الرئيس ومشل أأيضا عنرص  16القرار يف الفقرة 
 اليت مت وضعها القامئةعىل أأساس تكل املساهامت، وعىل  نيتحدثابمل وضعت قامئة و والبعثات ادلامئة يف جنيف. من الوفود 

ىل أأن اللجنة2013سابقا عندما اكن من املفرتض أأن يعقد املؤمتر يف عام   عند احلادية عرشة ايف دورهت ،. مث أأشارت الأمانة اإ
د وتنظمي اعقان أأثناءاملؤمتر. ومن مث  بكأأناللوجسيية والفنية الأخرى  مورالأ ، وافقت عىل CDIP/11/5 وثيقةالالنظر يف 

ىل ميمن الأمانة تقدالقرار يف مجةل أأمور طلب و. وفقا هل تالتوجيه وترصف بذكلالأمانة علام  أأحاطتاملؤمتر،   تقرير مفصل اإ
 .واقعيالتقرير  عىل ذكل CDIP/18/3الوثيقة واش متلت اللجنة. 

نه يسمح CDIP/18/3لتقرير الوارد يف الوثيقة ابابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية، ورحب وفد ش ييل وحتدث  .106 . اإ
دراجللوفود  الأنكطة واعتربت اجملموعة أأن هذا احلدث يف املداولت واملقرتحات املس تقبلية.  خاللاملناقكات اليت أأجريت  ابإ

مثل  انعقادة والتمنية. وأأعربت عن أأملها يف أأن يس متر مسامهة يف احلوار بني القطاعات حول قضااي امللكية الفكري
 املؤمترات. هذه

املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية  الصادر بكأأنلتقرير ابوفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية، ورحب وحتدث  .107
قلميية وادلولية وتبادل اخلربات والتمنية. وركزت املناقكات عىل دور امللكية الفكرية يف التمنية عىل املس توايت الوطنية والإ 

آفاق املس تقبلية.   بكأأنمفيد لتبادل اخلربات والأفاكر والفرص واملعرفة  نتدىحج م انال أأن املؤمتر  ورأأت اجملموعةواس تككاف ال
ثيوبيا مقدمة دراسات حاةل مركزة من خالل املرونة املوجودة يف النظام ادلويل للملكية الفكرية. وتعزز املؤمتر  وجاماياك من اإ

أأن املؤمتر أأبرز العوائق والصعوابت الاكمنة يف النظام ادلويل للملكية الفكرية اليت ميكن  ورأأت اجملموعةومودلوفا وابكس تان. 
بكلك بليغ يف  عىل النحو اذلي أأعرب عنهعرفة يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا النامية، ابملدفوع املأأن حتول دون المنو 

املتنوعة  الآراءاجملموعة عىل  وتعرفتئييس الس يد روب ديفيس، وزير التجارة والصناعة يف جنوب أأفريقيا . خطابه الر 
 اتعىل مبادرات الس ياس ةواقعيللمؤمتر من الناحية الانبثقت من املؤمتر والأثر اذلي ميكن أأن يكون املهمة اليت الأفاكر و 

كلك جزءا هاما من معل اللجنة. أأن ي أأن املؤمتر جيب  اجملموعة ورأأتاجة، من البدلان احملت امللكية الفكريةوأأنكطة تكجيع 
للجنة  الأوىل ادلورة قبلامللكية الفكرية والتمنية  عنمؤمترا نصف س نوي التمنية جلنة تعقد اقرتحت اجملموعة الأفريقية أأن و 

جراء لضامن و الس نة. نفس يف التمنية  عىل ما ل يزيد عن  املقبةلقد تركز املؤمترات  ةدداحمل املوضوعاتمناقكة أأكرث مشول يف اإ
أأن ممارسة املؤمترات املقبةل سيس متر يف توفري فرص مفيدة لتبادل اخلربات والأفاكر من املورد  ورأأت اجملموعةثالثة حماور. 

ادلولية واملنظامت غري أأحصاب املصلحة وادلول الأعضاء واملؤسسات الأاكدميية والقضائية واملنظامت احلكومية املمتثل يف الغين 
أأجندة حتياجات وتطوير أأنكطة التعاون واملسامهة يف تنفيذ توصيات الا ملالمئةوفر فرص التواصل تأأن  ااحلكومية. ومن شأأهن

عدم توافر معلومات اكفية عن عالقة و/أأو تأأثري متثل يف متكرر يف املؤمتر همم موضوع هناك . وعالوة عىل ذكل، اكن التمنية
جراء موعة اجملاقرتحت و كية الفكرية عىل الابتاكر والإبداع يف اجلنوب. حقوق املل  دراسة مس تقةل عىل عالقة حقوق امللكية اإ

عن  اجملموعة تيف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا من منظور التمنية. وأأعرب هيامعل هاوتأأثري  لبتاكر والإبداعابالفكرية 
ىل ادلورة مثل هذه ا ماكنية تقدمياعتقادها ابإ  اللجنة  اجملموعة تللنظر فهيا. ويف اخلتام، جشعالتمنية للجنة  العرشيندلراسة اإ

ىل جلنة ال ايجلهبس  ىل النظر يف املقرتحات واملزااي والقمية املضافة اليت ع ىل التمنية عمل اإ من البدلان املقدمة املبادرات  تزايدواإ
 النامية والبدلان الأقل منوا.

ىل أأن املؤمتر والتقرير اكانوفد تركيا ابوحتدث  .108 ابلفعل للجمهور من خالل البث  نيمتاح مس اجملموعة ابء، وأأشار اإ
 أأحصاب املصلحة املعنيني الاس تفادة أأيضا من املناقكات. ابس تطاعةالك بيك وابلتايل، اكن 
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ىل أأن املؤمتر قدم عوحتدث  .109 روضا مثرية لالهامتم وفد سلوفاكيا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وأأشار اإ
رباءات واحلصول عىل الأدوية المن املتحدثني من خمتلف البدلان واخللفيات املهنية وعاجل مجموعة واسعة من املواضيع مثل 

. واكنت مجيع العروض واملعلومات املقدمة حملة عامة جيدة ونظرة أأفضل داخل خمتلف املوضوعات. وركزت املؤلفوحقوق 
التحدايت احلالية  عاجلتور امللكية الفكرية، ويف الوقت نفسه دلنب الاجامتعية والاقتصادية والثقافية املناقكات عىل اجلوا

اجلانبية ودراسات احلاةل املعروضة.  ابلفعالياترحب الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه و واملس تقبلية للملكية الفكرية. 
امللكية  تأأثرية يف نرش الإبداع والابتاكر يف مجيع أأحناء العامل. وأأكد املؤمتر ادلور اذلي ميكن أأن تلعبه امللكية الفكري وأأوحض

أأن لك دوةل قادرة عىل تصممي  وأأوحضمللكية الفكرية. ابيف خمتلف اجملالت ورضورة رفع مس توى الوعي  هاالفكرية واس تغالل 
 .الوطنية اوخصوصياهت هانظام امللكية الفكرية اخلاصة هبا مبا يتفق مع ظروف 

 وامجيع املناطق وعاجل واأأن املتحدثني مثلوذكر وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وحتدث  .110
أأخذ ومت متت مناقكة مسأأةل امللكية الفكرية والتمنية يف اكفة جوانهبا. و خمتلف التحدايت املرتبطة ابمللكية الفكرية والتمنية. 

تصممي نظام امللكية الفكرية عىل أأساس احتياجات لك واكن والثقافية للتمنية بعني الاعتبار. الاقتصادية واجلوانب الاجامتعية 
عروض الالعاملي وامللكية الفكرية لأغراض التمنية. واسيندت عىل املس توى اكن التعاون مثلام بدل واحدا من حماور املؤمتر، 

جراء مناقكات قامئة عىل الأدةل. مكن اجل مما فردي بكلك جتارب ادلول الأعضاء  ىلعالتقدميية  املؤمتر بنجاح  وتناولهور من اإ
أأن امللكية الفكرية أأداة  وأأظهر. املؤلفرباءات وحق المجموعة واسعة من املواضيع امللكية الفكرية مثل املؤرشات اجلغرافية و 

 جات ادلول الأعضاء.لحتياوفقا  افعاةل لتعزيز التمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية، وميكن تكييفه

ىل مرحةل جديدة. واكن املتحدثأأجندة تمنية ىل أأمهية املؤمتر بعد دخول اإ وأأشار وفد الصني  .111 من يف املؤمتر ن والويبو اإ
دينامية جديدة لنظام  وأأضافيف جمال امللكية الفكرية والتمنية للأفاكر مرمر  مما أأسفر عن تبادلخلفيات ومناطق خمتلفة 

مكارك من بيهم ممثلون لدلول الأعضاء وخرباء وعلامء وحكومات  400عاملي. وحرض املؤمتر أأكرث من امللكية الفكرية ال
ق عل  و صناعة ومجعيات وجامعات ومنظامت حكومية دولية ومنظامت غري حكومية. رجال وأأحصاب حقوق ملكية فكرية و 

 .امه واديس تف ي و  الأطراف نتاجئ املؤمترمجيع يس توعب هذا املؤمتر، وأأعرب عن أأمهل يف أأن عىل الوفد أأمهية كبرية 

ىل وأأشار وفد الربازيل  .112 ىل أأن الس يد فرانسس غري أأشار يف لكمته الافتتاحية اإ ىل دراسة هيدفأأن املؤمتر اإ  الصالت اإ
ية معاجلة حمت يف س مترار الارضورة  أأبرزالبيان و  عىلوافق الوفد و لتمنية. ا وحمتيةبني امللكية الفكرية يف الاقتصاد املعارص 

جيب الويبو و حفل الافتتاح. يف  البيان اذلي أأدىل به السفري أألربتو دالوتوأأمهية سلط الضوء عىل كام التمنية هذه يف الويبو. 
فق الوفد مع ت. وا2030كجزء من منظومة الأمم املتحدة أأن تبذل قصارى هجدها لتقدمي ادلمع الفعال لتنفيذ جدول أأعامل عام 

عىل اجلهود املكرتكة للمجمتع ادلويل لس نوات عديدة قادمة، وينبغي  أأن تقودالتمنية املس تدامة جيب الرأأي القائل بأأن أأهداف 
يالء الاهامتم الواجب  املسارات اخملتلفة اليت عىل يف لكمته الرئيس ية، أأكد الس يد روب ديفزي و. لهامجيع أأحصاب املصلحة اإ

 وتبنتامللكية الفكرية لتحفزي التغيريات التمنية يف خمتلف البدلان.  اس تادامو  ،البدلان لتحقيق التمنية الاقتصادية ااختذهت
 ومزاايعضاء تقيمي تاكليف عىل الأ خمتلفة دلمج امللكية الفكرية يف الاسرتاتيجيات الوطنية. وينبغي  االعديد من البدلان طرق

ىل مناقكة وقادت . عىل أأدةل قوية يقومحقوق امللكية الفكرية يف س ياقات حمددة من خالل حتليل دقيق  موضوعات املؤمتر اإ
ىل اجليع وصل و تحدثني من خلفيات خمتلفة، م بل فكرة عىل نطاق واسع من ق  ومت تناول الجحم واحد يناسب اجليع. هنج  اإ

ن هذا يف تنفيذ س ياسات امللكية الفكرية  هاس تنتاج مفاده أأن وغري فعال يف هناية املطاف. وذكر  ،الهج غري مرغوب فيهفاإ
ن مفهوم وطين ملكية فكرية مكبدأأ عام يف تصممي نظام  هخان أأن س يد هينينج غروس روس يهال  ناسب اجليع. ي جحم واحد ل فاإ

يف ختام ولحتياجات التمنية احمللية. وفقا وأأظهرت أأمثةل من التارخي أأن مجيع البدلان حاولت تكييف نظام امللكية الفكرية 
حصيح يف جعل  امل يكن هنجاجليع التفاق عىل أأن جحم واحد يناسب فيه مت  قت اذليعىل الو ط الضوء أأيضا يسل مت ت املؤمتر 

لأغراض التمنية. وشدد الوفد عىل نوعية املناقكات اليت جرت خالل املؤمتر. وحتدث الربوفيسور كيث تعمل  امللكية الفكرية
والاقتصادية تأأثري قوي عىل فعالية حقوق امللكية  لعوامل الاجامتعيةللتمنية الاجامتعية. واكن ل هام ال فهوم امل ماسكوس حول 

دماج امللكية الفكرية يف ال احلكومات عىل الفكرية وذكل يف ظل أأن  منائية أأوسع نطاقا من أأجل اإ نظر يف أأهداف اإ
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ع يف عن العالقة بني حقوق امللكية الفكرية والابتاكر والإبداسوى القليل نسبيا معروفا  مل يكناسرتاتيجياهتا. ومع ذكل، 
ل يزال يتعني  هتلفة من التعقيد. ويعين هذا أأناخمل س توايت امل  ذاتالبدلان النامية نظرا لصعوبة قياس تأأثريها عىل الاقتصادات 

 أأحدحتسني فهم امللكية الفكرية والتمنية واكن لكثري من العمل يف الويبو من أأجل تسليط الضوء عىل هذه اجلوانب. ابالقيام 
. وفامي يتعلق ابس تادام الاس تنناءات والقيود للمصلحة العامة، أأشار أأس تاذ ماسكوس أأن البدلان التمنية لجنةالقضااي املركزية ل 

عىل  نيمن أأجل تكجيع املبدعني احمللي امللكية الفكريةالنامية ينبغي أأن تس تفيد من املرونة املتاحة يف تصممي ونطاق مناطق 
جانبا همام من جوانب  ت عد جيدبكلك  احملددةالاس تنناءات والقيود أأن  ورمايلكي فيسكاس تادام نظام موسع. وأأكد الس يد 

الإطار القانوين ادلويل  نحهان اس تككاف الإماكنيات اليت مي اإ ذلكل، قيل والتمنية الاجامتعية والثقافية والاقتصادية. 
جيايب بكلك  املكار فيسكورالس يد وأأشار همم للمصلحة العامة والتمنية. أأمر لالس تنناءات والقيود  ىل الاقرتاح اذلي اإ اإ

ىل والاكرييب تقدمت به مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية  انقش و، ابعتباره وس يةل لس تككاف الاحامتلت. حق املؤلفنة جل اإ
اكنت العوامل الاجامتعية يف جزء منفصل من نظام امللكية الفكرية. من خاللها الربوفيسور أأندرو كريس يت الطرق اليت 

كياانت القطاع اخلاص والأفراد مع نظام امللكية الفكرية وأأظهرت أأن نظام امللكية الفكرية تعاون تكل العوامل بكيفية وتتعلق 
أأكد أأيضا عىل أأمهية و  ،تكل املالحظات بكلك كبريعىل  نظام دينامييك ومعقد. وقد أأث،ى الس يد ماكس مييليانو سانتا كروز

ىل تكجيع الابتاكر و  فاعليةبكارك لي لملكية الفكرية حديث ل وجود مكتب  املعرفة ونقل  نرشيف اجلهود الوطنية الرامية اإ
لرتخيص املوجه ابراءات الأدوية. واكن مجموعة ثل بوروين اذلي مي التكنولوجيا. وأأبرز الوفد النقطة اليت أأاثرها الس يد اس تيبان 

ىل أأخذ ايينبغي أأن و فقط من احلصول عىل الأدوية.  اواحد الصحة العامة جزءل يف  يةدو لأ املعنية اب اجملموعاتلوصول اإ
لك يه اكنت تكل و سعار والبحث عن الأدوية جليع أأنواع الأمراض وقضااي التصنيع احمليل. الأ الاعتبار حتدايت مثل 

نة اللج و  التمنيةمثل جلنة  ،ةنظمم نوقكت يف اللجان الفنية لل واليت كبري فهيا بكلك سامهة امل املوضوعات اليت ميكن للويبو 
م(. SCPادلامئة املعنية بقانون الرباءات ) املؤمتر ادلويل فرصة لتبادل وهجات نظر خمتلفة بكأأن النظام ادلويل للملكية  وقد 

ىل أأن هناك حاجة لس تككاف الكثري يف عالقة امللكية الفكرية والتمنية من منظور  الفكرية يف بيئة مفتوحة ورصحية. وأأشار اإ
ىل جناحهامواصةل تنفيذالتمنية  لجنةحيق ل مة ويه هم ،البحوث الاقتصادية مت ي، أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن املؤمتر . وابلنظر اإ

جزءا من العمل الأفاكر اليت مت اس تعادهتا تكون  التمنية وأأنللجنة  الثامنة عرشةروح املؤمتر يف فعاليات ادلورة  احلفاظ عىل
مثل امللكية الفكرية والتمنية  مةلاكال و  الكبريةن من الصعب مناقكة القضااي الفين يف الويبو. وكام ذكر كثري من املتلكمني، اك

القرتاح عن تأأييده لالوفد  أأعربالنقاش. وذلكل  اذلي حظي به الاهامتمأأكد عدد كبري من املكاركني و . ةواحد جلسةيف 
من  االويبو وادلول الأعضاء كثري  فادتواس تقام مرة لك س نيني. بفعالية تويص واذلي ياذلي تقدمت به اجملموعة الأفريقية، 

 الأحداث احليوية واملعارصة يف جمال امللكية الفكرية.اليت جرت بكأأن املناقكات 

كوادور أأن املؤمتر قدم  .113 البديةل للتقاليد اليت  عرض الرؤىلدلول الأعضاء لتبادل اخلربات و  ةممتزي  فرصةوذكر وفد اإ
التخطيط لأنكطة مماثةل  عىلالوفد الأمانة وحث كرية والتمنية الصناعية. سعت لإجياد حامية أأفضل حلقوق امللكية الف

سهاماتمن شأأهنا توفري  مناس بة فعالياتو   خرى.الأ لجان يف الوكذكل التمنية يف جلنة  دارتاملناقكات اليت  يف مالمئة اإ

ناقكات امل مية للغاية لتوجيه املؤمتر ادلويل أأداة ق  الصادر بكأأنتقرير ال ذكر أأن و بصفته الوطنية،  وفد ش ييلوحتدث  .114
ملبادئ ابش ييل بكلك ملحوظ وفد العالقات بني امللكية الفكرية والتمنية. واسرتشد  بكأأناللجنة يف املس تقبل اليت س تجرهيا 

ىل وجود أأنظمة امللكية الفكرية ميكن تكييفها وفقا لحتياجات لك بدل وضامن أأن النظموت عد املؤمتر.  جاء هبايت ال  احلاجة اإ
بني حقوق امللكية الفكرية واملصلحة العامة  ز التمنية الاقتصادية والاجامتعية، توازانيأأدوات من شأأهنا تعز  ميكن أأن تصبح

تبناها ي أأنه عىل الرم  من اخلالفات اليت ميكن أأن بعىل عمل  تيف البورصات ادلولية واكن فاعليةشاركت ش ييل بو . حتقيقه يتعني
ممكنا، ميكن  يكون هذا يكلو لبدلان قادرة عىل مناقكة القضااي فامي بيهم. االفكرية، ينبغي أأن تظل امللكية من أأنظمة لك نظام 

ثراء احللول العملية  ىل املكاريع واخلربات اخملتلفة الوفد مللكية الفكرية والتمنية. وأأشار اب املعين املؤمتراملؤمترات مثل  من خاللاإ اإ
واصةل العمل عىل العالقات بني امللكية الفكرية والتمنية يف عدة قطاعات وبطريقة مل احلاجة أأوحضخالل املؤمتر. و  مت تبادلهااليت 

من  ومتكن(، INAPIديناميكية. ومثل تك ييل الس يد ماكس مييليانو سانتا كروز، مدير املعهد الوطين للملكية الصناعية )
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أأشار يف و امثل. املجم ذات احلماكتب لل وكذكلة خربات عىل أأمل أأن تكون مثال للماكتب يف املنطقما دليه من  مكاركة
ىل أأمهية وجود نظام دينامي  تحاتأأ من الرضوري حتقيق تقدم حنو بناء القدرات احمللية اليت  وأأنهلملكية الفكرية. ل  يكلكمته اإ

ظام امللكية الفكرية. بني املعايري والبنية التحتية والتكنولوجيا والواكلت والعدد املزتايد من أأحصاب املصلحة يف ن ابطالرت 
 ر املبادرة يف املس تقبل.اوأأعرب الوفد عن أأمهل يف تكر 

مأأن املؤمتر ادلويل و وفد كندا املؤمتر مبادرة قمية ورأأى  .115 كأداة امللكية الفكرية أأمثةل ملموسة عن كيفية اس تادام  قدَّ
خطوة هامة حنو  ،مؤسسات الصغرية واملتوسطةلس تفادة من امللكية الفكرية، ول س امي ابلنس بة للابالتوعية واكنت للتمنية. 

دار ابالاعرتاف   الاسرتاتيجية خللق منافع اقتصادية للتمنية. هتامللكية الفكرية واس تادام اإ

يران )مجهورية  .116 دور  عنملناقكة اليت جرت خالل املؤمتر. وقدمت مقارابت خمتلفة ابالإسالمية(  -ورحب وفد اإ
ذلكل وجليع ادلول الأعضاء. واكن املؤمتر سابقة جيدة، وافية  معلومات اللكامتلعروض و ا وقدمتامللكية الفكرية والتمنية. 

 مبادرات مماثةل بكأأن خمتلف جوانب امللكية الفكرية والتمنية بطريقة أأكرث ختصصا.يمت يف املس تقبل تنظمي ن املتوقع أأن مف

ىل وأأشار وفد اندونيس يا  .117 لتوجيه ادلول  أأكرث هاملؤمتر ينبغي اس تككاف أأن العديد من العنارص اليت نوقكت خالل ااإ
من بني العديد من الوجبات الهامة، أأكد املؤمتر عىل أأمهية الهج و . والويبأأجندة تمنية الأعضاء بكأأن كيفية تنفيذ توصيات 

ىل أأمهية أأيضا والس ياسات اخملتلفة يف لك بدل يف تطوير أأنظمة امللكية الفكرية اخلاصة هبا. وأأشار املؤمتر  الاس تفادة بكلك اإ
متريبس خاصة ابلنس بة للبدلان النامية. اتفاق فعال من مرونة  آاثرها عىل التمنية.  يتعلق بديال امنظور وقدَّ ابمللكية الفكرية وأ

الويبو. وأأيد اليت توفرها  ساعدة املعنيةامل برامج  وتقدميوينبغي أأن تنعكس وهجة نظر يف خطاب الويبو، مبا يف ذكل تصممي 
آس يا واحمليط الهادئ يف لكمهت تبيان اذلي أأدلالوفد ال  التقدميية نرش العروض  بكأأنالافتتاحية  ابه مجموعة منطقة أ

 عىل نطاق أأوسع. والإجراءات الصادرة عن املؤمتر

متنوعة من املتحدثني من  مجموعةع من امتس الاوفد الهند بصفته الوطنية، وذكر أأن املؤمتر أأاتح للمكاركني  وحتدث .118
م جوانب تطوير امللكية الفكرية يف تعزيز اس تادهبا اتلفة. وقدم وهجة نظر بديةل عن الكيفية اليت ميكن خلفيات خم 

آس يا  ذكرهالوفد ما  كررلتمنية يف البدلان اليت اكنت عىل مس توايت خمتلفة من التمنية. و ل الاحتياجات املتنوعة  نيابة عن مجموعة أ
 دمت يف املؤمتر.عروض اليت ق  اتحة الابإ الأمانة  الباطمواحمليط الهادئ، 

امللكية الفكرية من  وممارسواملنظامت احلكومية ادلولية  ون وممثلويمي اكدالأ ذكر أأن و وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء، وحتدث  .119
 املناقكات أأن امللكية الفكرية لعبت دورا هاما يف وأأوحضتوهجات نظر خمتلفة يف املؤمتر. عن  واأأعرب القطاعني اخلاص والعام

دمج امللكية بتعلق الأمر ي أأن جحم واحد ل يناسب اجليع عندما  واتضحبدلان ذات مس توايت خمتلفة من التمنية.  يفالتمنية 
أأن املؤمتر سلط الضوء عىل دراسات احلاةل اليت قدمت مكاريع ملموسة مت  ورأأت اجملموعةالفكرية يف س ياسة التمنية الوطنية. 

جديدة، وسامهت يف التمنية الثقافية  منتجات وفرص معل وتوفرية لتنك يط الصناعات اس تادام امللكية الفكريفهيا 
 تأأظهرت دراسات احلاةل أأمهية وقمية امللكية الفكرية يف خمتلف مس توايت التمنية. وأأحاطو والاجامتعية والاقتصادية للبدل. 

آاثر عىل املزيانية اموهل ينجديد نقرتحااملا. واكن هتخلادم ثنني من املقرتحات املقدمة من اجملموعة الأفريقية خاللابعلام  اجملموعة  أ
ىل جلنة تقدمي اجملموعة  طلبتعملية. وذلكل، ال تداعيات ال مجموعة متنوعة من هبام ، و التمنية جدول أأعامل جلنة التمنية الاقرتاح اإ

 والنظر فهيا. ملراجعته مكتواب

لتوجهيات املقدمة من ادلول الأعضاء يف تنظمي اب لمتسكل  قصارى هجدها بذلت االأمانة )الس يد ابلوش( أأهنوذكرت  .120
اتحة ادية عرشةالقرارات اليت اختذهتا اللجنة يف دورهتا احل ومن بنياملؤمتر. وأأعربت عن ارتياهحا للنتاجئ.   هو رضورة أأن اإ

ىل الفقرة اب املتعلقةاملعلومات  تتوافر  ااش ية ارتباط تكعبياحلقدمت و . CDIP/18/3من الوثيقة  14ملؤمتر. وأأشارت الأمانة اإ
واملتحدث  سفري الأرجنتنيقام هبا حمددة  مداخالتوغريها  21و 20و 4عكست الفقرات و ومجيع العروض.  هاتفيديو  عليه
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اتحة ذلكل، و وغريمه.وزير روب ديفزي، والالرئييس  اكفة املعلومات املتعلقة ابملؤمتر، مبا يف ذكل برانمج املؤمتر وقامئة مت اإ
 ومجيع العروض، عىل موقع الويبو الإلكرتوين. وحملات عن حياهتمثني املتحد

 طرح اقرتاحه يف شلك مكتوب يف ادلورة التالية للجنةس ينه اإ وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وقال وحتدث  .121
 .التمنية

 .احلضورمن  تعليقات أأخرى لعدم وجودنظرا  CDIP/18/3الوثيقة بكأأن ناقكة ابب امل الرئيس وأأغلق  .122

 التمنية أأجندةتقرير عن الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات  - CDIP/18/7النظر يف الوثيقة 

 لتقدمي املسيندات.أأجندة التمنية  س تعراض املس تقل لتنفيذ توصياتي الاممقي   كبري دعا الرئيس  .123

ىل الس يد ف. ك. جوبتا  نيمقي   كبري امل وأأشار  .124 ومن . 2010لعام رار اجلعية العامة وفقا لق جريَّ س تعراض أُ الاأأن اإ
املسائل الرئيس ية اليت يتعني معاجلهتا، ويه )أأ( مت حتديد للجنة  الرابعة عرشةختصاصات اليت اعمتدت يف ادلورة خالل الا

احتياجات ادلول الأعضاء  لىبوكيف أأن العمل  أأجندة التمنيةأأمهية معل الويبو ونتاجئ أأنكطهتا من أأجل تنفيذ توصيات 
عىل خمتلف  أأجندة التمنية. )ب( أأثر معل الويبو يف تنفيذ توصيات نياب املصلحة وغريمه من املس تفيدين املس هتدفوأأحص

)ج( فعالية معل الويبو يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية. )د( كفاءة الويبو يف  ها.املس توايت وعرب هيئات الويبو وبراجم 
يف املدى  الويبوتنفيذ توصيات أأجندة التمنية. )ه( اس تدامة نتاجئ معل ل ها املوهجة اس تادام املوارد البرشية واملالية يف أأعامل 

طار  ومشلتالطويل.  ىل عام  2008ختصاصات معل الويبو من عام الاالفرتة الأوىل من الاس تعراض يف اإ . ومع 2013اإ
بل ادلول الأعضاء. واكن الغرض بول من ق  ق امل ، عىل النحو املقرتح يف التقرير الأويل و 2015ذكل، مت متديد تكل الفرتة لعام 
ىل أأي مدى  هو معرفةوالهدف من هذا الاس تعراض  جيري تلبية احتياجات ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة. وعالوة اكن اإ

ىل التحقق من مدى  نه هيدف اإ ىل تقيمي النجاحات أأيضا اإ دف وهيج توصيات أأجندة التمنية يف معل الويبو. ادماإ عىل ذكل، فاإ
 جريَّ أأداء الويبو. وقد أُ  عىلمكنة امل تحسينات ال من أأجل تقدمي اقرتاحات لإدخال  أأجندة التمنيةه القصور يف تنفيذ وأأوج

وانقكت تنفيذ توصيات  متلجنة وقيَّ ال رصدت  حيث، التمنية : )أأ( عىل مس توى جلنةةخمتلف مس توايت عىل الاس تطالع
ىل أأنقمي   املأأشار  . ويف هذا الصدد،هتقريرا عنقدمت أأجندة التمنية و   اهنج التمنيةفصاعدا، اتبعت جلنة  الثالثةمن ادلورة  ه اإ

مليون فرنك سويرسي.  28مرشوعا مبزيانية قدرها حوايل  31عىل عىل املرشوع. واكنت اللجنة قد وافقت  اقامئ اموضوعي
 حيثيئات الويبو ذات الصةل، مهم. )ب( عىل مس توى ه مرشوعا  14مرشوعا وتقيميها وجرى تعممي  25مت الانهتاء من و

أأنكئت  حيثمسامههتا يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية. )ج( عىل املس توى التنظميي،  ها ابلإبالغ عنصدرت تعلاميت ل 
معايري  ودجمتأأنكأأت الويبو أأيضا مكتب الأخالقيات، و يف معلها. التمنية التمنية ملساعدة جلنة  أأجندةالويبو شعبة تنس يق 

. ومشل الاس تعراض اجلدد ملوظفنياخلاصة اب قواعد ولواحئ املنظمة داخلة لقواعد سلوك اخلدمة املدنية ادلولية الأمم املتحد
. ومشل أأيضا هاتعممي اليت مت  ت الأربعة عرشةمرشوعالل  شامال ايف مجيع القطاعات الويبو واس تعراض أأجندة التمنيةأأيضا تنفيذ 

س تعراض يف الامبا يف ذكل هيئات الأمم املتحدة. وتضمنت املبادئ املهجية املطبقة  الويبو مع املنظامت ادلولية الأخرى عالقة
جراء مقابالت و التثليث واملصادقة الكامةل واملنطق الاس تنتايج وهنج متكرر.   188 معتضمنت الأدوات املهجية: )أأ( اإ

املنظامت احلكومية ادلولية ممثيل من  20املنظمة و سؤويلن م م 44وادلول الأعضاء  ممثيلمن  124خشصا، من بيهم 
وثيقة، مبا يف ذكل  200لأكرث من  مكتيب اس تعراض)ب(  .الصناعةرجال  والأاكدمييني، و نيواملنظامت غري احلكومية واملقمي

صات من تقارير التقيمي وملخو وتقارير التقيمي اذلايت املرحلية مقرتحات املكاريع املقدمة من ادلول الأعضاء والأمانة والتقارير 
يف مخسة بدلان، ويه  زايرات ميدانيةأأداء الربانمج. )ج( وتقارير  تقارير واملزيانية والربانمجو  التمنية تقارير جلنةو الرئيس 

ثيوبيا ومودلوفا واتيلند. وقد مت حتديد تكل البدلان  ذا  ماعايري التوازن اجلغرايف ومس توى التمنية و مل وفقاالأرجنتني ومرص واإ اإ
بدمع من القسم  جريتأُ اس تقصائية )د( دراسة  . الويبوامتقدهم نيذلال دين من املساعدة التقنية وبناء القدراتاكنوا مس تفي

عام مفتوح أأيضا لعامة  اس تقصاء وُأجريفرد، لإجراء الاس تقصاء  1700أأكرث من  وةدعمت لويبو. واب الويب التواصل عرب
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ىل  373يف اجملموع، اس تجاب واجلهور.  ممثيل ادلول الأعضاء وممثيل املنظامت احلكومية ادلولية  يكملون، قصاءالاس تخشصا اإ
 أأيضا قمي   املشار وأأ واجلهور بكلك عام.  أأجندة التمنيةيف تنفيذ  املكاركنيواملنظامت غري احلكومية وغريها من أأحصاب املصلحة 

ىل عدد القيود  ىل أأن التقرير تضمن ا اشهدهتاليت اإ لنتاجئ والاس تنتاجات والتوصيات. وأأوحض أأيضا معلية الاس تعراض. وأأشار اإ
آنفا.  تنفيذ توصيات أأجندة مت ( 1أأن: ) تبني، فقد ومن حيث املالمئةنتاجئ الإجابة عىل الأس ئةل الرئيس ية امخلسة املذكورة أ

ىل حد كبري مبا يتفق مع تطلعات ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة وغريمه من املس تفيدين املس هتدف ( اكن الهج 2) .نيالتمنية اإ
 متعىل النكاط. ومع ذكل، يف حني القامئ قارنة مع الهج السابق ابمللتلبية تطلعات ادلول الأعضاء  االقامئ عىل املكاريع مبتكر 

اكن  معمتدةمرشوعا  31بني أأن من  بكأأنثري قلق أأيضا . وأُ بس يطتأأثري  ىخر لأ للمكاريع ا اكنبعض املكاريع، الاحتفاء ب 
عىل  احلثدور أأسايس يف أأجندة التمنية توصيات ل ( اكن 3) ىل مقرتحات ادلول الأعضاء.تسيند اإ فقط ع مكاريس تة هناك 

نكاء ويف املايض.  اكن متوقعيمعل جديد مل  عبمت اإ الويبو التفاعل مع هيئات الأمم املتحدة الأخرى، ول عززت جديدة و  ش 
لعب دورا جلنة التمنية ت ت( اكن4ما ييل: )تبني فعالية، ابل وفامي يتعلقس امي مع منظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية. 

ن تنفيذ ولية جلنة  رئيس يا يف تنفيذ ورصد توصيات أأجندة التمنية بدمع فعال من شعبة تنس يق أأجندة التمنية. ومع ذكل، فاإ
آليات التنس يق اكانالتمنية  ىل ذكل يتطويل تنيقضي  وتنفيذ أ اللجنة اهامتما اكفيا ملناقكة  مل تول  ، الأمد للجنة. وابلإضافة اإ

ىل حد معقول لأهنا أُ  ( اكن تنفيذ توصيات أأجندة التمنية فعال5اس تدامة املكاريع املنجزة وتعمميها. ) درجت يف مس توايت اإ
مركزية  مرحةلأأن تكون الويبو أأن اعتبارات التمنية لبد  وقد ذكرتخمتلفة من معل الويبو وعرب هيئات الويبو وبراجمها. 

ل الأنكطة اجلديدة املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية أأيضا يف العديد من برامج ادخومت اإ للأنكطة املتعلقة ابلبتاكر والإبداع. 
ىل املكتب و ، لوفعا اعىل املس توى الوطين معوما انحجأأجندة التمنية ( اكن تنفيذ 6الويبو. ) ىل حد أأكرب عند تسلميه مبارشة اإ اإ

توصيات أأجندة التمنية يف معظم  مت دمج( يف حني 7ملؤسسات وطنية أأخرى/وزارات. ) تسلميهملكية الفكرية من الوطين لل 
اسرتاتيجيات حمددة عىل  2010- 2015( MTSPاخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل ) تك متلاملزيانية، مل و ربانمج الدورة 

رتاتيجية، واليت مبوجهبا مت حتديد "التحدايت والفرص" تسعة أأهداف اسعىل هذه اخلطة  واش متلتينفيذها. ب تتعلق 
ن توصيات أأجندة التمنية مل الاو" سرتاتيجيات"، ابس تنناء تكل املتعلقة بينفيذ توصيات أأجندة التمنية. وعالوة عىل ذكل، فاإ

( 8كفاءة، )ابل وفامي يتعلقة. يف الربانمج واملزيانية لتحقيق تكل الأهداف الاسرتاتيجي ةوحضامللنتاجئ املتوقعة ابترتبط مبارشة 
معليات املوافقة  أأنبعض ادلول الأعضاء  رأأتمعوما. ومع ذكل، بأأجندة التمنية ابملوارد الاكفية كاريع املتعلقة تزويد امل  مت

ىل التحديد، وخاصة فامي يتعلق 9نسبيا. ) معقدة آليات الإبالغ القامئة اإ في حني فلس تادام الفعيل للتاكليف الفعلية. اب( تفتقر أ
ضافية ابلنس بة للبعض الآخر. وعالوة عىل ذكل، اكنت ، أأكرب من الالزمبعض املكاريع مزيانية  اكنت ىل أأموال اإ هناك حاجة اإ

آلية هلم توفري فردي دون بكلك كاريع متعددة ملديري املكاريع مب  تلكيفاتاملكاريع املنجزة، اكن هناك من  25بني من  أ
بالغ عن اس تادام املوارد يف طار لك مرشوع.  لالإ الاس تادام الفعيل املدير العام رحلية ول تقارير املتقارير ومل تذكر ال اإ

لزاميا عىل و  ما زال جاراي أأجندة التمنيةتنفيذ اكن ( 10: )وفامي يتعلق ابلأثرلتلكفة املوظفني أأو تلكفة غري املوظفني.  لك من اإ
جيابية جتاه قضااي التمنية حدثت التمنية،  ( منذ اعامتد توصيات أأجندة11) .الأمانة وادلول الأعضاء  عىل حنوتغيريات ومواقف اإ

اكنت ( 13لس تدامة، )اب وفامي يتعلق. حىت الآن القامئ عىل املكاريع قدرا من النجاح يعيض ا( أأظهر الهج املو 12تدرجيي. )
مفهوم الإدماج بعد تطور يكن قد  مل، للمنظمة. ومع ذكل املعتاديف العمل التمنية اجلهود لتعممي مكاريع وأأنكطة جلنة جتري 

آاثره من جانب أأحصاب املصلحة  الفعاةلاملكاركة و لزتام ودمع ادلول الأعضاء ل التمنية امرة( اكنت اس تدامة مكاريع جلنة 14. )وأ
 خبالفصة حمدود من املؤسسات الوطنية اخملت اخنراط( اكن هناك 15). بل الأمانةواملس تفيدين واس مترار ادلمع الفين من ق  

 قمي   املماكتب امللكية الفكرية الوطنية واملؤسسات الإمنائية ادلولية ذات الصةل يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية. وأأخريا، رسد 
 بعض الاس تنتاجات والتوصيات الواردة يف التقرير.

املصلحة من حيث س تعراض مجيع أأحصاب ومشل الافعاةل.  يف الاس تعراضاملهجية املتبعة أأن ورأأى وفد الصني  .125
أأن تنفيذ توصيات اليت تفيد بأأيد الاس تنتاجات و موضوعية وبناءة.  نتاجئ واس تنتاجات وتوصيات ووضعنطاق ال الهدف و 

 هذا ، وشلكَّ نيمع توقعات ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة وغريمه من املس تفيدين املس هتدف امامتش ي جاء أأجندة التمنية
. مع 1وعلق عىل التوصيات التالية: التوصية الوفد ملكاريع وس يةل مفيدة ليرسيع العملية. وأأيد الهج املواضيعي القامئ عىل ا
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دخلت مرحةل اترخيية جديدة. واكنت املنظمة تواجه القضااي  أأجندة التمنيةللتمنية املس تدامة،  2030اعامتد جدول أأعامل 
أأن  اكن رضوراي كلذلومة وزايدة تعزيز نقل التكنولوجيا. مع أأهداف التمنية املس تدااملنظمة  تعاملاجلديدة الناش ئة مثل 

تخصصة للغاية للملكية الفكرية، اكن من الرضوري تعزيز امل طبيعة ل . نظرا ل 6توصية ال  .يف هذا الصدد اكثف اللجنة مناقكاهتت 
منذ و للصني. ابلنس بة مد . واكن هذا أأيضا ممارسة طويةل الأ التمنية معل جلنةيف عىل أأساس وطين املصنفني مكاركة اخلرباء 
 مثلنيامل مع  للملكية الفكريةالكؤون اخلارجية  بتنس يق( SIPOللملكية الفكرية )الصيين مكتب ادلوةل قام انضاممه للويبو، 

ىل ديدة اجلكاريع ابمل  املتعلقالعمل املس تقبيل تقس مي  من شأأن. 8توصية ال جنيف.  املقميني يف ها دفع سهم يف أأن ي وحدات اإ
ىل الأما جراء و م. اإ تعقيد املكاريع، قد تكون الرشاكة مع ل  وتبعاتعديل خالل مرحةل التنفيذ وفقا حلالت فعلية. معلية ال ميكن اإ

أأنظمة ملكية و لبدلان املس تفيدة ظروف وطنية ميكن أأن يكون خملتلف ا. 9توصية ال واكلت الأمم املتحدة الأخرى رضورية. 
رشوع تيسري التنس يق امل لتنفيذ  نيزايدة توظيف خرباء ملكية فكرية حملي أأنومن شخمتلفة جدا. ية فكرية ومس توايت تمن 

ادلاخيل للبدل املس تفيد وضامن اس تدامة املرشوع عىل حنو أأفضل. كام أأنه سيسهم يف حل املكالك اليت مت حتديدها يف 
أأجندة التمنية  يمت تعممي دة الأخرى، ملواكلت ومنظامت الأمم املتحل. ابملقارنة مع أأطر التمنية 12توصية ال  .15و 6 يجتنيالني 

جراء ذلكل، جيب أأن تس تادم الويبو وسائل خمتلفة، مبا يف ذكل وبكلك اكف عىل املس توايت الوطنية.  دراسات اإ
ىل لغات الأمم املتحدة الست، لزايدة وضوح دو اس تقصائية  . وينبغي هاوتأأثري ر أأجندة التمنية وترجامت ملزيد من نتاجئ املرشوع اإ

 ا تكثيف ترو،ج والاس تفادة من مكاريع حمددة يف بدلان العامل.أأيض

معلومات مفيدة وعكس  مشلأأن التقرير  ورأأى، والاكرييب وفد ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينيةوحتدث  .126
ف أأجندة التمنية لتفكري يف أأهدايف اس تعراض الاسامه و . التمنية ا ادلول الأعضاء يف خمتلف جلسات جلنةهتر اثأأ القضااي اليت 

جيب أأن تكون التوصيات الواردة يف التقرير نقطة انطالق للعمل املس تقبيل للجنة و أأهداف التمنية املس تدامة. ب صالتهوأأبرز 
 رتمج يف تنفيذ املقرتحات امللموسة.ت  واملنظمة يف تعزيز أأجندة التمنية وجيب أأن 

ندونيس يا  .127 ىل وأأشار وفد اإ ىل حد كبري مع توقعات ادلول الأعضاء وغريمه من  متاىشية أأن تنفيذ توصيات أأجندة التمن اإ اإ
حدد الاس تعراض أأيضا و واضيعي القامئ عىل املكاريع طريقة مفيدة ليرسيع تنفيذها. املالهج  وأأن، نياملس تفيدين املس هتدف

جراءات املتابعة.  تبينجيب و جمالت التحسني.  وجه اخلصوص، عىل و توصيات الاس تعراض بكلك مناسب وينبغي تنفيذ اإ
لنتاجئ املتوقعة الواردة يف وثيقة الربانمج ابلتفكري يف ربط توصيات أأجندة التمنية ابلويبو املوهجة لسلط الضوء عىل توصية 

دخال النتاجئ املتوقعة و واملزيانية، لكام اكن ذكل ممكنا.  دماج اجلقد يمت تعديل النتاجئ املتوقعة احلالية أأو اإ ديدة وذكل لضامن اإ
ضفاء الطابع املؤسيس عىل معلية  توصيات . التعمميأأجندة التمنية يف معل الويبو بطريقة أأكرث فعالية واس تدامة. وهذا من شأأنه اإ

عداد تقرير لدلورة الوفد يف هذا الس ياق، أأنه طلب و حول كيفية تنفيذ التحسينات التمنية للجنة  التاسعة عرشةمن الأمانة اإ
ىل أأن قرار  الوفددراك ومن واقع اإ ذكل، املقرتحة يف الوثيقة. وعالوة عىل  للطابع طويل الأجل لتنفيذ أأجندة التمنية، أأشار اإ

جراء عىل  نصَّ  2010اجلعية العامة   مكن.امل الاس تعراضمزيد من اإ

ىلوفد تركيا ابمس اجملموعة ابء، وحتدث  .128 أأجندة التمنية بأأن غالبية املس تفيدين املبارشين من املكاريع املتعلقة  وأأشار اإ
ىل حد كبري مع توقعات ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة وغريمه من  تتفقوا. اانحجاكن تنفيذ توصيات أأجندة التمنية رأأوا أأن  اإ

ىل  وأأشار. نياملس تفيدين املس هتدف الويبو، مبا يف ذكل تعممي مبادئ أأجندة التمنية  االتدابري املؤسس ية الهامة اليت اختذهتأأيضا اإ
ىل أأنكطة قابةل  ااملواضيعي القامئ عىل املكاريع مفيدالهج واكن يف معلها.  يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية ويف ترمجهتا اإ

لموسة حيوية لتعزيز تنفيذ أأجندة التمنية ول املجراءات الإ . واكنت ادلراسة الاس تقصائيةيف نتاجئ  اتضح عىل حنو ماللتنفيذ، 
عروض تقدمي مزيد من عىل الس ياق، جشع الوفد املس تفيدين احملمتلني  س امي لضامن التأأثري املس تدام للمكاريع. ويف هذا

قضااي امللكية الفكرية  بكأأناملزيد من الوعي  خلقتالاس تعراض أأن أأجندة التمنية  وأأوحضاملكاريع اليت تعكس احتياجاهتم. 
آاثرها،  الوفد بتحسنيف هذا الصدد، رحب ووالتمنية.  امللكية الفكرية بني العالقة هم ف  وكذكلفهم تعممي أأجندة التمنية وأ

 هاذيتنف  ، ول س امي عند بوجه عاموفعال اأأن تنفيذ أأجندة التمنية عىل املس توى الوطين اكن انحجبوالتمنية. ورحب أأيضا 
ىلمبكاركة مبارشة من ماكتب امللكية الفكرية الوطنية. ومع ذكل،  س توى التمنية يف مب مبارشة  ارتبطتفعالية الأأن  أأشار اإ
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ىل دراسةاللجنة وعىل وجه اخلصوص البدلان املس تفيدة  ادلان املس تفيدة. ودعالب ع ملصلحة البدلان ير اكامل كيفية تعزيز تنفيذ  اإ
اس تفادة ميكها حتقيق أأقىص لتعاون ل  الأكرث احتياجاأأن معظم البدلان ضامن الواجب عىل اجليع من ذات ادلخل املنخفض. و 

جيازمن أأنكطة الويبو.  العديد من التوصيات وأأن عىل الطريق الصحيح.  يسريالتقرير أأن تنفيذ أأجندة التمنية ، أأظهر وابإ
والتنفيذ. ونييجة ذلكل، من  ةالعمليالطبيعة ولكن أأاثر البعض الآخر اخملاوف فامي يتعلق بلك من  هتاطبيعب  ةالواردة فيه معلي

ىل الأمانة، ابلنس بة  "1"بفعالية وكفاءة، اقرتح الهج التايل:  معاجلهتاأأجل  دراس هتا وتقدمي ب ةلباطامللتكل التوصيات املوهجة اإ
ىل ادلورة املقبةل للجنة، مبا يف ذكل تقيمي التحدايت الاكمنة والطريقة اليت ميكن  طار ولية من خاللها تقرير اإ معاجلهتا يف اإ

ىل اللجنة، ابلنس بة ل  "2" .اللجنة يقدمون وعند الاقتضاء،  ،ايةأأعضاء اللجنة بعن سوف يس تعرضهالتوصيات املوهجة اإ
ىل ادلول الأعضاء، ابلنس بة  "3"مقرتحات لتنظر فهيا اللجنة.  هنم للتوصيات املوهجة اإ ا مع وهنناقكي و  وف يس تعرضوهناسفاإ

نهالكفافية، حتقيق من أأجل و يف الإجراءات املناس بة لتنفيذها عىل املس توى الوطين.  وننظر ي عوامصه و   توضيحا قدميس   فاإ
ىل مزيد من املناقكات بكأأن هذه املسأأةل.عن اجملموعة وأأعربت الاقرتاح املذكور.  بكأأن مكتواب  تطلع اإ

يران )مجهورية  .129 دلول الأعضاء والأمانة عىل النتاجئ والتوصيات الواردة يف التقرير. وينبغي ابالإسالمية(  -ورحب وفد اإ
جراءات  لنظر وابتنفيذ أأجندة التمنية.  يفسني أأداء الويبو تكل التوصيات من أأجل حت  بكأأناملكاركة يف املناقكات واختاذ اإ

ىل عداد تقرير تقوم ابإ توصيات الاس تعراض و ب ن املتوقع من الأمانة أأن حتيط علام مفهم يف تنفيذ أأجندة التمنية، دورها امل  اإ
ربط توصيات ب املتعلقة 5عىل أأمهية التوصية الوفد وسائل ومهجية تنفيذها. وشدد  التمنية عندلورة املقبةل للجنة ل لتقدمية

ىل  1من التوصيات عىل عالوة عىل ذكل، أأكد و "النتاجئ املتوقعة" الواردة يف وثيقة الربانمج واملزيانية. بـأأجندة التمنية   4اإ
جراء مفطابع طويل الأجل، ذو تنفيذ أأجندة التمنية لأن  نظرا. وأأخريا، التمنية املتعلقة بتحسني أأداء جلنة زيد املن الرضوري اإ

 ن الاس تعراضات عىل أأساس منتظم وفقا لآليات التنس يق اليت اعمتدهتا اجلعية العامة.م

ىل الأدوات اخملتلفة املنيرشة  وأأشار .130 س تعراض. واكنت املقابالت واملكاورات اليت جرت من أأجل الاوفد املكس يك اإ
عتبارات الا عند من املعلومات مزيالوفد مع خمتلف أأحصاب املصلحة اكفية للحصول عىل نطاق أأوسع من الآراء. وطلب 

. وفامي هتالتنفيذها و/ أأو متابع الاس تعراضفريق  اليت اقرتهحاجراءات وضع التوصيات، ول س امي الإ عند يف الاعتبار  ةذو خاملأأ 
مس توى أأعىل وطبيعة ذي الطريقة املتوقعة لإجراء نقاش  عنمن املعلومات  امزيدالوفد ، طلب 1يتعلق ابلتوصية 

طار اللجنة أأو يف املوضوعات  طار لإجراء هذا النقاش، سواء اكن ذكل يف اإ  حمافلاليت سيناقش فيه. ومن املهم أأيضا حتديد اإ
ذا4التوصية  وبكأأنالأطراف الفاعةل ذات الصةل.  تلتقيحيث  اجلعية العامةمثل  مت، عىل أأساس ما اكن قد  ، تساءل اإ

ديث التفاعل بني أأجندة التمنية وأأهداف التمنية املس تدامة. عىل لتحالالزمة عنارص ال جريت، حتديد أُ اليت كاورات امل 
ذا 5 التوصية أأجندة التمنية أأن تنعكس  ت من خالهلاكنت املنظمة قد قدمت معلومات عن الكلك اذلي حاولما ، تساءل اإ

ضافية لتنفيذ أأجندة الت عام يف خمتلف برامج الويبو. وتساءل أأيضا  ىل موارد اإ ذا اكنت هناك حاجة اإ ىل أأن الويبو اإ منية. وأأشار اإ
ضافية، املتعلقة ابقد بدأأت ابلفعل يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية  رد يف او ال عىل النحولتنفيذ الفوري دون أأي تبعات مالية اإ

ىلس باب الأ ، تساءل عن 6. وفامي يتعلق ابلتوصية CDIP/18/2التقرير املرحيل الوارد يف الوثيقة  تعزيز  اليت تدعو اإ
ورأأى . اليت مقرها العوامص والسلطات الأخرىالتابعة لها مقرها جنيف وماكتب امللكية الفكرية اليت بني البعثات  التنس يق

تنفيذ املكاريع  رضورة أأن يضمنعىل وافق ، 8التوصية  وبكأأنهذا ميكن أأن يكون نييجة للمقابالت اليت أأجريت. الوفد أأن 
بل املس تفيدين، ليس فقط عىل املس توى الوطين نتاجئ املرشوع جيب تكرارها من ق  أأن  رأأى. كام هتاواس تدام هتافعاليهتا ومشولي

يف هذا الصدد خالل  وردتأأي ردود فعل  عن الاس تعراضرأأي فريق  والمتسبل أأيضا من خالل أأنكطة التعاون الثاليث. 
آلية  وجودللغاية  همأأن من امل  رأأى الوفد، 11لتوصية وفامي يتعلق ابس تعراض. بكأأن الااملكاورات اليت أأجريت  تقيمي لل أ

 ديك أأعاد التأأ منه. و الناجتة أأفضل املامرسات و تنفيذ املرشوع يف حد ذاته ولكن ادلروس املس تفادة ليس مه ، وأأن الأ تابعةامل و 
 من أأجل حتقيق تأأثري حقيقي. ومضاعفهتامرشوع أأي عىل أأمهية الاس تفادة من نتاجئ 

كوادور أأنه من اجلوانب الإجي .131 دلول الأعضاء كيفية حتسني تنفيذ توصيات أأجندة التمنية. ادرس أأن تابية ورأأى الوفد اإ
احتياجات البدلان النامية بكأأن القضااي يف تلبية لمسامهة بكلك ملموس ل للمنظمة  اأأساس يأأمرا تنفيذ أأجندة التمنية  وي عد
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ذات  هوخاصة توصيات هواس تنتاجات هنتاهج فاإناملتعلقة ابمللكية الفكرية. وعىل الرم  من القيود املفروضة عىل الاس تعراض، 
أأن الآاثر  بالءالتقرير أأوحض أأمهية قصوى ابلنس بة للجنة. وعالوة عىل ذكل، مت تسليط الضوء عىل ثالث قضااي هممة. أأول، 

أأجندة التمنية وفقا ذلكل، اكن تنفيذ و . جاريةزال تل  تاملرتتبة عىل تنفيذ أأجندة التمنية، ول س امي عىل املس توى الوطين، اكن
بأأن تنفيذ أأجندة التمنية قد  أأوحضهممة طويةل الأجل تتطلب مراحل خمتلفة ومجموعة من الهج. اثنيا، عىل الرم  من أأن التقرير 

ىل حد كبري مبا يتفق مع تطلعات ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة وغريمه من املس تفيدين املس هتدفني،  نه مت اإ ص أأيضا خل  فاإ
ىل أأن الأمانة يف الواقع من خالل اجراءات هذا التنفيذ  وانس   حي للجنة وشعبة تنس يق أأجندة التمنية وادلول الأعضاء قد وا اإ

ىل أأن الهج املواضيعي القامئ عىل املكاريع اكن حماوةل مبتكرة لتلبية التوقعات  الاس تعراضص يف حني خل  وملموسة. اثلثا،  اإ
َّب حدوده. د أأيضا توصيات أأجندة التمنية، فقد حدَّ  بكأأن جراءات شامةل اختاذ التنفيذ الفعال لتوصيات أأجندة التمنية وتطل اإ

لإطار املعياري ادلويل للملكية الفكرية. اباملرونة اليت حتتاهجا البدلان النامية فامي يتعلق كذكل العامة و  ةالس ياس حزيعاجل ت
ماكنية حت  توضيحأأن توصياته حاولت عىل من التقرير  168وتنص الفقرة  سني أأداء الويبو ومعلها يف تنفيذ أأجندة التمنية يف اإ

ملناقكة تكل التوصيات من  نيدلول الأعضاء تكريس الاهامتم والوقت الاكفيعىل ان الرضوري مفاملس تقبل. ونييجة ذلكل، 
جراءات واحضةأأجل  يف ادلورة أأن تقدم بالأمانة  ةلباطيه ماخلطوة الأوىل يف هذا الاجتاه تكون . وميكن أأن وضع سلسةل اإ

لهي  .ااملقبةل للجنة تقريرا عن كيفية تنفيذ توصيات الاس تعراض املوجه اإ

ىل وفد الربازيل وأأشار   .132 آليات التنس يق.  بكأأن 2010قرار اجلعية العامة  من انبعاأأن الاس تعراض املس تقل اكنت اإ أ
نكام هو موحض يف التقرير، و  لأعضاء والأمانة واجلهات املعنية الأخرى. تنفيذ أأجندة التمنية مسؤولية مكرتكة بني ادلول ا فاإ
ىل أأنكطة املتضمنة  التمنيةشواغل ترمجة ينبغي أأن تس متر و  هنج امللكية الفكرية  صياغة تعيديف مداولت أأجندة التمنية اإ

ما يزال ة التمنية والتمنية. وهذا من شأأنه تلبية التوقعات اليت جاء هبا اعامتد أأجندة التمنية. وأأبرز التقرير أأيضا أأن تنفيذ أأجند
متامرد جملأأجندة التمنية من توصيات سينفد أأي توصية ت  لن ذلكل، و. جاراي بيان ال مرشوع أأو نكاط أأو دراسة. واتفق مع  اإ

آاثرها. وعالوة عىل ذكل، أأكد الاس تعراض أأن الفرتة الفعلية للتنفيذ اذلي  ىل فهم أأفضل لأجندة التمنية وأ يؤكد عىل احلاجة اإ
ن اكفية لإحداث تغيريات جذرية يف معل الويبو. وعىل الرم  من هذا،  غريا ما، وابلتايل اكنت قصرية نوع "معاهدة مراكش فاإ

عاقات أأخرى يف قراءة  ىل املصنفات املنكورة لفائدة الأشااص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ لتيسري النفاذ اإ
ىل أأجندة ىعز اكنت نييجة هامة جدا ميكن أأن ت   املطبوعات" براز أأمهيهتا يف ديباجهتاليت التمنية  اإ . واكنت ادلراسات امت اإ

ليه كار امل  وعىل النحوجندة التمنية. لأ  نييجة هممةالاقتصادية اليت تصدرها شعبة الاقتصاد والإحصاء أأيضا  يف املؤمتر ادلويل اإ
امللكية الفكرية والأداء الاقتصادي،  اذلي دار حوللملكية الفكرية والتمنية، اكن هناك نقص يف الأساس النظري يف النقاش ل 

الويبو  جعلالتقرير أأيضا أأن تنفيذ أأجندة التمنية  وأأوحضالويبو املوارد والقدرات التقنية للتغلب عىل تكل الفجوة. وامتلكت 
هجودها يف تعممي أأجندة  تعززالويبو تكل الإصالحات و  تواصلينبغي أأن و رشع يف الإصالحات املؤسس ية ذات الصةل. ت 
نثري يف التقرير، أُ اذلي  وعىل النحولتمنية يف مجيع أأحناء املنظمة. ا احلاجة املس مترة ملواءمة التخطيط  أأظهرهذا  فاإ

يف اخلطة الاسرتاتيجية  ةرداو ال"الأهداف الاسرتاتيجية" ـ ب اأأجندة التمنية من خالل حتسني عالقهتمع لويبو لالاسرتاتيجي 
دخالها عىل التقارير املرحلية. وعالوة عىل أأن افق أأيضا عىل وو  متوسطة الأجل وتقرير أأداء املرشوع. التحسينات ميكن اإ

آليات التنس يق.باكنت جلنة خمتصة  جلنة املزيانية يرى أأنذكل، أأكد أأنه   1لتوصية ل وأأعرب الوفد عن تأأييده الاكمل  أأغراض أ
جراءرضورة  بكأأن ىل و ة. القضااي الناش ئة اجلديد تعاجلمس توى أأعىل ذات مناقكات  اإ جراء هذا يعين مضنا احلاجة اإ مناقكة اإ
كل تتنفيذ ورأأى الوفد أأن . التمنية جمال امللكية الفكرية والتمنية مبا يامتىش مع الركن الثالث من ولية جلنة بكأأن يةمفاهمي 

سهاماتوفر يي لأجندة التمنية وميكن أأن ميه اقدم فرصة للتفكري يف الأساس املفأأن يتوصية ميكن ال  ومواصةل تعزيز  هارار لس مت اإ
ىل أأمهية امليض قدما يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة،  رد يف التقرير. وفامي يتعلق بتأأثري او ال عىل النحوتعمميها. وأأشار أأيضا اإ

لأعضاء العمل مع ادلول امن خاللها ميكن للويبو اليت  يةكيف ال عىل التفكري يف  جشع الوفدع، ير اواضيعي القامئ عىل املكاملالهج 
ىل ذكل، أأشار وامللموسة.  ماحتياجاهت تلبيةوأأحصاب املصلحة من أأجل  ىل التوصية الوفد ابلإضافة اإ أأمهية تعيني  بكأأن 9اإ

أأجندة التمنية ما  تناولتعىل الرم  من ذكل، و . املس تفيدةلظروف الاجامتعية والاقتصادية للبدلان ابخرباء عىل دراية جيدة 
عالوة و ملسامهة يف تمنية البدلان. صوب اامللكية الفكرية اهامتم حمور  ذبابلأحرى معلية جل تاكنو . تنفيذ املكاريعمن  هو أأكرث
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ىل أأنه وفقا لقرار اجلعية العامة عام  جراء  جلنة التمنية قرارا بكأأن تتاذ، قد 2010عىل ذكل، أأشار اإ . الاس تعراضمزيد من اإ
هيئات من خاللها ل ميكن  ية اليتكيف ال  ويفتاجئ هذا الاس تعراض، للتفكري يف ن  االوقت مناس ب اكن من ذكل، عىل الرم و 

 منخرى الأ وفود الافق الوفد عىل طلب ويف معل الويبو. و  وتعمميه تنفيذ أأجندة التمنية ني، حتسالتمنية الويبو، ول س امي جلنة
لهيا. وأأخريا،تكل  الاس تعراضعداد وثيقة حول كيفية تنفيذ توصيات ابإ الأمانة  توصيات ميكن ال أأن بعض  رأأى الوفد املوهجة اإ

ىل  تؤديمالية منخفضة، وسوف  بأأعباءتنفيذها   .التمنية نةجل تأأثري فوري عىل أأنكطة اإ

يف  املوحضمتكررة، عىل النحو  ةتوقع أأن الاس تعراض س يكون ممارسو وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية، وحتدث  .133
ذا  آليات التنس يق. وتساءل اإ ميكن أأن يكون لها تأأثري عىل نتاجئ  الاس تقصاءوى الاس تجابة يف اكن اخنفاض مس تما أ

ىلالاس تعراض.  مثل أأهداف التمنية  تناولهالقضااي الناش ئة و ابمن حيث الإقرار  4و 1 نيتكابه يف التوصيتوجود  وأأشار اإ
 االعالقة، ودع للقضااي اجةلعال عىل اليسويةتناولت الأنكطة اجلارية، وجشع  3و 2 نيأأن الك من التوصيت رأأىاملس تدامة. كام 

ىل تعزيز دور شعبة تنس يق أأجندة التمنية. وطلب مزيد  وفامي يتعلقق هذه التعزيز. يحتق  يةمن املعلومات حول كيف  ااإ
ابلتأأكيد ولنتاجئ املتوقعة يف الربانمج واملزيانية. ابالويبو يف ربط توصيات أأجندة التمنية تفكر أأن عىل رضورة ، وافق 5 لتوصيةاب

ضفاء الطابع املؤسيس عىل توصيات أأجندة التمنية وضامن املساءةل والاس تدامة يف تنفيذها. من شأأنه ا هذ  وبكأأناإ
مقرها جنيف والسلطات املعنية يف اليت أأن يكون هناك تنس يق أأفضل بني البعثات عىل رضورة  الوفد ، وافق6 التوصية

ىللغاية. أأن الأمانة ميكن أأن تسهم يف حتقيق هذه ا ورأأىالعامصة،  أأن املكتب الإقلميي لأفريقيا عىل اتصال ابلفعل  وأأشار اإ
آلية لالإحاطة ب ورية عن املساعدة التمنوية والتقنية. وعالوة عىل ذكل، جيب أأن تكون ادلأأعضاء اجملموعة الأفريقية لإنكاء أ

قلميية  مانة لعقد الأنكطة الإ آلية للأ  وفامي يتعلقيف العوامص. املوجودة السلطات نيف و ب  املقميوناخلرباء  اليت يكارك فهياهناك أ
هذا وعزز . التمنية أأن يكون ادلول الأعضاء أأكرث نكاطا يف وضع مقرتحات لتنظر فهيا جلنةالوفد عىل ، وافق 7لتوصية اب

ر حيركها الطلب س تكون بطبيعهتا وحدات وقابةل للتخصيص، وسوف تأأخذ بعني الاعتبااليت قرتحات امل نظرا لأن 8التوصية 
املزيد من الرشااكت مع واكلت الأمم  عىل دراسةالويبو الوفد ملس تفيدين. كام جشع ى االقدرة الاسييعابية ومس توى اخلربة دل

. وعالوة عىل ذكل، متك يا 12و 11و 10و 9التوصيات  أأي داملتحدة لتعزيز فعالية ومشولية واس تدامة تنفيذ أأجندة التمنية. كام 
آليات التنس يق، ل بد  جراء معلية مع أ خرى. وطلب الوفد أأيضا الأ وفود الطرحته اذلي  عىل النحومس مترة،  اس تعراضمن اإ

 الأمانة أأن تقدم يف ادلورة القادمة للجنة خطة لتنفيذ توصيات الاس تعراض. من

ىل أأن معل الويبو يف تنفيذ توصيات أأج و وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وحتدث  .134 ندة أأشار اإ
ىل ذكل، قدم التقرير نظرة شامةل لتنفيذ أأجندة والتمنية يتفق مع احتياجات ادلول الأعضاء واملس تفيدين املبارشين.  ابلإضافة اإ

 وأأعرب عن، مبا يف ذكل العمل اذلي تضطلع به هيئات الويبو اخملتلفة واس تادام املوارد املالية والبرشية. هاالتمنية وتعممي 
ىل حد كبري مع توقعات ادلول الأعضاء وغريمه من املس تفيدين.ي  ذكوراملتنفيذ ال أأن ب هرسور   تفق اإ

ذا اكن هناك عام وفد أأملانيا البيان اذلي أأدىل به وفد لتفيا ابمس اجملموعة ابء. وتساءل وأأي د  .135 ضايف وقت اإ تطور من لل اإ
يوجد برانمج   يكناس تنتاج أأنه ملاء وردةل الأ حيث عدد مقرتحات املكاريع املقدمة من ادلول الأعضاء. وتساءل أأيضا عن 

 .11ة تعامل مع التوصية أأجندة التمنيي خاص 

ىل الطريقة و أأ وفد سلوفاكيا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، و وحتدث  .136 مت تنفيذ  الذلين وفقا هلامدى املشار اإ
 هيئات الويبو اخملتلفة وعىل وجه اخلصوص جلنةتوصيات أأجندة التمنية وتعمميها يف أأنكطة الويبو العادية، مبا يف ذكل معل 

ىل الزايرات امليدانية اليت التمنية ىل أأن ابمجع البياانت ذات الصةل من أأجل  متت. وأأشاروا أأيضا اإ لس تعراض. وأأشاروا اإ
مم املتحدة تعاون الويبو مع واكلت الأ و نظام امللكية الفكرية  تواجهتوصيات الاس تعراض ميكن أأن تؤثر عىل التحدايت اليت 

لنظر ايكون من املناسب أأيضا وس  مكاريع وأأنكطة الويبو اجلديدة أأو املس مترة.  يفالأخرى واس تادام املوارد البرشية واملالية 
 يف الكيفية اليت ميكن هبا تنفيذ التوصيات من الناحية العملية.
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ىلوفد ش ييل بصفته الوطنية، وحتدث  .137 ملس تادمة لإجراء الاس تعراض. مدى مالءمة املهجية والآليات ا وأأشار اإ
لقد اكن من املس تحسن أأن و اس تنتاجاته وتوصياته.  وتأأييدحمورية يف حتديد  الاس تعراضواكنت مجموعة متنوعة من أأدوات 

ىل الس بل املمكنة ملعاجلة املعوقات اليت عىل التقرير  يك متل شارة موجزة اإ جيابيةابل اعرتف الوفد و واهجهتا. مت ماإ لهج ل نتاجئ اإ
عادة النظر فيعىل أأنه بعد س بع س نوات، ينبغي ورأأى القامئ عىل املكاريع،  يعيض او امل لتحديد مدى  هادلول الأعضاء اإ

ماكنيات حتسينه. وميكن أأيضا أأن دراس هتاغريه من الآليات اليت ينبغي مقابل مالءمته  هجيات أأخرى مب  هلس تكاما، فضال عن اإ
ضعتن توصيات أأجندة التمنية د عىل أأ مثل الهج القامئ عىل الربامج. وشد   كحل وسط من وهجات النظر اخملتلفة لدلول  و 

نه سعى  ىلالأعضاء. وابلتايل، فاإ يبادل اخلربات والتعرف عىل فرص التحسني. ب سمح هلم ي درج يف جدول الأعامل بند أأن ي   اإ
. وعالوة عىل ذكل، مل يرش التقرير من الرضوري أأيضا حتسني الكفافية يف تنفيذ املكاريع من أأجل ضامن اس تدامهتاأأنه  ىرأأ و 

ىل تأأثري تنفيذ أأجندة التمنية  حدثت عىل مدى الس نوات الامثين املاضية يف نظام امللكية الفكرية. اليت كبرية ال تغيريات ال  عىلاإ
ا مكاركة الويبو تأأثري كبري عىل النظام ادلويل للملكية الفكرية. وذكر التقرير أأيض اوس يكون لهى أأيضا أأن أأجندة التمنية لها رأأ و 

ىل ذكل،  ىل أأمهية أأجندة التمنية يف هذا الصدد. وابلإضافة اإ مع بعض املنظامت ادلولية وواكلت الأمم املتحدة دون الإشارة اإ
الأعضاء" مع،ى دون دمعها.  يقودهالن يكون ملبدأأ "و كام هو مبني يف التقرير، لعبت الأمانة دورا هاما يف تنفيذ أأجندة التمنية. 

يف الواقع، اكن والعوامص.  دونجنيف  تقترص عىلكن ظاهرة تلوفد أأن نتاجئ املسح أأظهرت أأن أأجندة التمنية مل ورأأى ا
من ماكتب امللكية الفكرية  غلهبمدرجة عالية ومتوسطة أأ هبا بن اذلين اعتربوا أأن توقعات أأجندة التمنية قد مت الوفاء وعاملس تطل  

 دمجتنفيذ أأجندة التمنية، بل عن جدا  ياش ييل ليس فقط راض يف  للملكية الصناعية . واكن املعهد الوطيناليت مقرها العوامص
ماكتب امللكية الفكرية عىل ن من توصيات أأجندة التمنية و املس تفيد مل يقترصومبادهئا يف معهل. ومع ذكل،  اأأيضا توصياهت
ىل وأأدى أأيضا.  ادلول الأعضاءمشلوا حفسب، بل  ايد من أأحصاب املصلحة عىل املس توى احمليل. عدد مزت  مكاركةهذا اإ

( وبعثهتا يف جنيف، لضامن DIRECONعمل من خالل الإدارة العامة للعالقات الاقتصادية ادلولية )تش ييل اكنت و 
نكاء جلنة وزارية مكرتكة من  ذاتوطنية الواكلت الالتنس يق الاكيف بني مجيع  ن اإ الكفاءات املرتبطة ابمللكية الفكرية. اإ

القضااي املتعلقة الويبو. ورأأى الوفد أأيضا أأن  بكأأنج وهجات نظر متنوعة راداإ رباء يف جمال امللكية الفكرية جعل من املمكن اخل
بعض العنارص الواردة يف ة مهيلأ نظرا و  من جمرد الوصف. أأكرثركز عىل الاس تنتاجات واملقرتحات يالتقرير اكن ينبغي أأن 

ىل ذكل، اكن ينبغي اس تادام خربة والرئييس للتقرير.  نتمليف ا اهجادر اإ اكن ينبغي  املرفقات  يف القامئني ابلس تعراضابلإضافة اإ
آليات التنس يق والتقيمي يف اللجنة. ب  ةوصيالت جراء اس تعراض اثين عىل أأساس العمل اذلي و كيفية تنفيذ أ يف  متميكن اإ

ىل مسامهة أأجندة التمنية الاس تعراض ا كطة جديدة مثل تكل اليت جيري تنفيذها حاليا من تنفيذ أأن يف لأول. وأأشار أأيضا اإ
بل شعبة الإحصاءات الاقتصاد، فضال عن دمع الويبو لصياغة اسرتاتيجيات وس ياسات امللكية الفكرية يف ماكتب امللكية ق  

دة التمنية ام. وحدد التقرير حالت حمددة أأعاقت تنفيذ أأجنهيقد اس تفاد املعهد الوطين للملكية الصناعية من لكو الفكرية. 
جنازاهتا. واكنت هذه املعلومات مفيدة بكلك خاص لتحسني مالءم اقرتح أأيضاو   ةاختاذ املزيد من الإجراءات لتحسني اإ

آلية  توصيات الاس تعراضترش مل ووأأثر واس تدامة معل املنظمة يف املس تقبل يف تنفيذ أأجندة التمنية.  ةوكفاء ةوفعالي ىل أأي أ اإ
ن ىل ادلول الأعضاء، من خالل هيئات الويبو املعنية ومبساعدة الأمانة، سيسعى  لتنفيذها. ونييجة ذلكل، فاإ أأنسب الآليات اإ

ساس. ابلأ  دلول الأعضاءابلأمانة ولكن ابتنفيذ أأجندة التمنية ليس فقط ارتبط . وأأخريا، هيافق علوالتحقيق هذه الغاية وت
تطوير ممكنة للميض قدما يف طريقة  وامة. دلهيم تلفةاخمل  لادلاخلية ومناطق العم هيئاهتمدراجه يف اإ اعامتده و علهيم جيب و 

للقيام بذكل.  اس تكون اللجنة منتدى مناس بو اليت مت هبا تنفيذ أأجندة التمنية.  الكيفيةليات لدلول الأعضاء لتقدمي تقرير عن الآ 
حرازويف اخلتام، أأكد الوفد عىل رضورة  يف اليت حدثت ا لتعكس التغريات تقدم يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية أأو مراجعهت اإ

 ساحة امللكية الفكرية يف الس نوات الأخرية.

توصيات الاس تعراض بكلك مناسب ملواصةل حتسني معل الويبو. تبين ع توق  و وفد الهند بصفته الوطنية، وحتدث  .138
جراء حتسينات هبا ة اليت ميكن عن الكيفي تاسعة عرشةال التمنية نة جل تقريرا دلورة  عدعلام هبا وت   حتيطوطلب من الأمانة أأن  اإ

ىل التوصية اشأأ يف املناطق املقرتحة فيه. ومكثال عىل ذكل  لنتاجئ املتوقعة يف الربانمج ابربط توصيات أأجندة التمنية  بكأأن 5ر اإ
الأجل  تطوير اخلطة الاسرتاتيجية متوسطةاكنت تقوم ب الأمانة  لأنتوصية يف الوقت املناسب  ورأأى الوفد أأهناواملزيانية. ، 
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تنفيذ أأجندة التمنية. واكنت  يفأأداء الويبو والعمل  عىلدخال حتسينات لإ  الاس تعراض. ودعت توصيات 2021-2016فرتة لل
جراء هذه معلية طويةل الأجل وابلتايل، س يجري   لويبواجلعية العامة لالاس تعراضات املمكنة يف املس تقبل يف ضوء قرار اإ

ضفاء الطابع املؤسيس عىل تعممي أأجندة التمنية يف خمتلف أأن املرا رأأىوأأخريا،  .2010لعام  جعة سوف تسهم يف اإ
 الويبو. برامج

اجملموعة الأفريقية. وككف التقرير عن  ابمسوأأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي  .139
ىل ض املناطق بعض التقدم والتحدايت يف تنفيذ أأجندة التمنية. وحددت توصيات الاس تعرا كفاءة التعزيز اليت حتتاج اإ

ىل التوصيات الو  . وفامي يتعلق بميع التوصيات، طلب 9و 8و 7و 4فعالية، من بني أأمور أأخرى. ولفت الانيباه بوجه خاص اإ
ىل  تاسعة عرشةمن الأمانة أأن تعد لدلورة ال  ىل ذكل، أأشار اإ س تعراضات الاللجنة خطة معل مفصةل لتنفيذها. وابلإضافة اإ

آليات التنس يق. ادل طار أ جراء هذه الاس تعراضات  ومن شأأنورية املتوقعة يف اإ جناح تنفيذ أأجندة التمنية  أأن ينعكس عىلاإ
ىل امخلس املقبةل. تتطلبالنظر يف أأي منطقة أأخرى من  ملزيدوفر فرصة يو   التحسن يف الس نوات الثالث اإ

ذا اكنت هناك أأي أأس باب شائعة قدعام وفد الفلبني واس تفرس  .140 وا أأن أأنكطة أأو مكاريع أأ ن اذلين ر وعهما املس تطل  اإ
ذا اكن هذا هو احلال، ميكن و أأجندة التمنية مل تلب توقعاهتم.  تكل الأس باب عند صياغة الأنكطة أأو املكاريع  مراعاةاإ

املكاريع  صياغة مقرتحاتب رضورة قيام ادلول الأعضاء  بكأأن 7التوصية الوفد املس تقبلية وذكل لتجنب الأخطاء نفسها. وأأيد 
جراء أأيضا  وأأي دمبا يامتىش مع احتياجاهتا الوطنية.  دورية عن أأنكطة ومكاريع أأجندة التمنية. وأأخريا، ينبغي أأن  اس تعراضاتاإ

جيب عىل ادلول الأعضاء والأمانة صياغة خارطة و يف املس تقبل. التمنية معل جلنة لتخطيط  مرشداالتقرير ونتاهجه  يكون
 طريق للس نوات املقبةل.

جراءات بكأأن توصيات الاس تعراض. واعرتف ابأأبرز ممثل ش بكة العامل الثالث أأمهية قيام ادلول الأعضاء و  .141 ختاذ اإ
ىل ابل  جراء طبيعة طويةل الأجل لتنفيذ أأجندة التمنية وابلتايل احلاجة اإ يف حني أأعرب عن تقديره و. الاس تعراضاتمزيد من اإ

ن  ىل أأن هذ ااكن مفيد املصغرليل تحال للتحليل اللكي لتنفيذ أأجندة التمنية، فاإ الأول بعد  هو الاس تطالع اأأيضا ابلنظر اإ
ىل أأن املرونة مثل ىل أأن ادلليل عىل املالحظات الواردة يف التقرير مل يعرض. وأأشار التقرير اإ  اجديد معال تاعامتده. وأأشار اإ

عترب وارونة مل يعكس التوجه حنو التمنية. لملفهم الويبو رأأى أأن تغيريا يف املوقف حنو التمنية. ومع ذكل،  تللويبو وعكس
ىل مل يتطرق  هلتنفيذ أأجندة التمنية لكن اقعي القامئ عىل املكاريع خالَّ يض االهج املو  الاس تعراض ىل حتسينه. اإ فعاليته أأو احلاجة اإ

ىل الفقرة مبتباينة فامي يتعلق امل نظر ال وهجات  27الفقرة  أأبرزتيف الواقع، و ىل هنج  بكأأن 135الءمته. وأأشار أأيضا اإ احلاجة اإ
ىل ذكل، اتفق عىل أأن هناك عدم وضوح يف فهم مفهوم ومنظم ومنسق.  ىل  التعمميابلإضافة اإ آاثره. وأأشار أأيضا اإ  غيابوأ

ىلالكفافية يف املوارد البرشية واملالية اخملصصة لتعممي املكاريع، عىل النحو احملدد يف التقرير. وعالوة عىل ذكل،  أأن  أأشار اإ
. التمنية تابعة يف جلنةامل يناول ابلتحديد توصيات أأجندة التمنية بكأأن املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو أأو ي اض مل الاس تعر 

 بكأأن 9التوصية  وأأبرزمساعدة الويبو التقنية اكنت يف جوهر أأجندة التمنية. فامي خيص حتسني املساءةل والكفافية ورأأى أأن 
مع توصية الاس تعراض  امتىشياكن هذا و . املس تفيدةالاجامتعية والاقتصادية للبدلان لظروف ابتعيني خرباء عىل دراية 

بكأأن اختصاص الويبو يف املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية اذلي شكك  بكأأناخلاريج 
لروابط ابمعل كبري جيب القيام به لتعزيز الوعي ية دلهيا التمن تقدمي املساعدة التقنية املوهجة حنو التمنية. وأأخريا، ذكر أأن جلنة 

، وكذكل التأأكد من أأن مجيع أأنكطة الويبو ول س امي يف جمال املساعدة التقنية تكل الروابط وفهم بني امللكية الفكرية والتمنية
 موهجة حنو التمنية.

مجيع الوفود اليت تقدم . واقرتح أأيضا أأن الوفودمن الواردة للرد عىل الأس ئةل والتعليقات  ي  منيق كبري امل ودعا الرئيس  .142
 مقرتحات مكتوبة ملناقك هتا يف ادلورة املقبةل للجنة. الاس تعراضحمدد خملتلف توصيات  تأأييدأأعربت عن 
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َّد كبري امل  .143  ولوتناتصنيف التوصيات وفقا ملتلقهيا. ة ابء بكأأن البيان اذلي أأدىل به وفد تركيا نيابة عن اجملموع ي  منيق وأأي
ىل أأن هناك حاجة ملناقكة و ، 4و 1 نيعىل التوصيتالواردة املالحظات  مس توى أأعىل ملعاجلة القضااي والتحدايت ذات أأشار اإ

تكل املناطق اجلديدة عىل النحو التايل: تكنولوجيا ب غري حرصية  قامئةاملس تجدة اليت تواجه نظام امللكية الفكرية. وقدم 
واحلوس بة السحابية والبحث والتطوير، والربط بني التمنية الاقتصادية  الفضاء احلاسويب أأمن(، ICTاملعلومات والتصالت )

ىل الأدوية، القدرة عىل حتمل تاكليف الأدويةالو  واملوارد  ،رباءات، وتغري املناخ، والزراعة، والصحة العامة، والوصول اإ
 وسوف تكون هناكقدرات يف جمال الابتاكر والإبداع. صول وتقامس املنافع، وتعزيز الو وال ،الوراثية واملعارف التقليدية

املزيد من النتاجئ امللموسة. وعالوة  لتحقيق وذكلمهجية املواضيعية القامئة عىل املرشوعات ل من خالل هنج مماثل ل ملعاجلهتم 
 عىل النحو املوحضتوصية، أأن جمرد الانهتاء من املرشوع مل يسينفد أأي بالآراء اليت أأعرب عها وفد الربازيل  أأي دعىل ذكل، 

اكمل التأأثري ال لإصدار حمك هنايئ عىل  اكن اكفييالتقرير أأن الانهتاء من بعض املكاريع مل  أأوحضيف الواقع، وأأيضا يف التقرير. 
ضافية لكعبة تنس يق أأجندة التمنية. وردا عىل سؤال طرحه وفد أأملانيالأ  ىل موارد برشية اإ ىل احلاجة اإ ، جندة التمنية. وأأشار اإ

ىل أأن مقرتحات املكاريع  ىل املالحظة وموحد ولكن يف عدد قليل.  شلكادلول الأعضاء يف  قدمهتاأأشار اإ شارة اإ  املتعلقةيف اإ
البنية التحتية يس ل عىل تعزيز ماكتب امللكية الفكرية الوطنية ول ، أأوحض أأن الربانمج احلايل مع  ةأأجندة التمنيمن  11لتوصية اب

قاعدة بياانت بكأأن أأفضل  التمنيةنة أأن تنكئ جل أأنه من املفيد  رأأىوطنية. وعالوة عىل ذكل، الالعلمية والتكنولوجية 
املالحظة اليت أأبداها وفد  وبكأأن املامرسات واخلربات وادلروس املس تفادة لس تاداهما يف تنفيذ برامج ومكاريع جديدة.

ىل أأن أأجندة التمنية قد خلقت توقعات  الاس تدامة،  عىلملالحظات اب وفامي يتعلق. تلبيهتا الصعب جدامن الفلبني، أأشار اإ
ىل أأن النتاجئ ادلجندة التمنية مع اس مترار لأ شدد عىل رضورة امتالك ادلول الأعضاء  لهج اب املتعلقةمع من الأمانة. وأأشار اإ

 راض.س تعيف الا ةس تادمامل تلفة اخمل هجية امل دوات الأ عي القامئ عىل املكاريع اسيندت عىل نتاجئ يض ااملو 

املذكورة " عىلالأ س توى ذات امل ناقكة امل "بـمن التوضيح فامي يتعلق  اوفد الولايت املتحدة الأمريكية مزيدوالمتس  .144
 .1التوصية  يف

ىل بري املقي  مني وأأشار ك  .145 مس توى ذات مناقكة جراء لإ  حتاجس ت  اليتقامئة توضيحية لبعض املناطق الناش ئة اجلديدة اإ
واحلوس بة السحابية، ونقل التكنولوجيا،  أأمن الفضاء احلاسويب وا املعلومات والتصالت، أأعىل، مبا يف ذكل تكنولوجي

 واس تحداث تكنولوجيات جديدة.

ذا و مع،ى "منتدى رفيع املس توى".  نوفد الولايت املتحدة الأمريكية عواس تفرس  .146 ىل أأ اكن ما تساءل اإ نة جل شار اإ
آخر التمنية  ىل كيان أ  تكل القضااي الناش ئة اجلديدة.هيا فينبغي أأن تناقش  بأأنهأأو اإ

هو أأن مس توى النقاش ، و يه املنتدى املناسب ملناقكة القضااي الناش ئة اجلديدةالتمنية وأأوحض كبري املقي  مني أأن جلنة  .147
 أأعىل. يكوناذلي ينبغي أأن 

بكأأن  مكتوبةحات قدم الوفود املهمتة مقرت تأأن  رضورةاللجنة علام ابلتقرير. واكد جمددا حتيط واقرتح الرئيس أأن  .148
ىل ادلول الأعضاء ل  دوى وطريقة ببلغ الأمانة اللجنة ت  اللجنة يف دورهتا القادمة. واقرتح أأيضا أأن فهيا نظر ت التوصيات املوهجة اإ

لهيا.  تنفيذ تكل التوصيات املوهجة اإ

أأن تقدم رضورة  رأأىوافق عىل أأن حييط علام ابلتقرير. ومع ذكل، و وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية، وحتدث  .149
ىل تنفيذ التوصيات بدل من حتدد ادلول الأعضاء املقرتحات و  نظر ت طلبات ل  تقدمالأمانة معلومات عن الكيفية اليت هتدف اإ

آليات التنس يق اليت اعمتدهتا اجلعية العامة. وابلتايل، يكن  ومل. التمنيةجلنة فهيا  الاس تعراض دراسة عادية ولكن جزءا من أ
نه   ردا رمسيا من قبل الأمانة.س تحق افاإ
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ماكنية قيام ادلول الأعضاء  نرئيس مزيد من التوضيح من وفد نيجرياي عوالمتس ال .150 تقدمي مقرتحات يف متابعة ب اإ
 توصيات الاس تعراض.ل 

ليس هناك ما مينع أأي دوةل من ادلول الأعضاء من متابعة  هناإ وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وقال وحتدث  .151
طلب من الأمانة تيط علام ابلتقرير و حت أأن  تقبل اجملموعة ولنخطة معل حممتةل.  وتقدمي الاس تعراضيد من أأي من توصيات مز 

 أأن تقدم ردها يف ادلورة املقبةل للجنة عىل توصيات الاس تعراض.

ىل توفري فرصة هلم لصياغة مقرتحاهتمهيالرئيس اقرتاحه، وأأوحض أأن طلب ادلول الأعضاء وكرر  .152 بطريقة مناس بة  دف اإ
 ويف الوقت املناسب لتنظر فهيا اللجنة يف دورهتا املقبةل.

عن تأأييده لقرتاح وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. وأأشار أأيضا وأأعرب وفد الهند بصفته الوطنية، وحتدث  .153
ىل   اسينادامقرتحات ملموسة  تقدميأأيضا  أأن تعد الأمانة تقريرا عن توصيات الاس تعراض. وميكن لدلول الأعضاءبقرتاح الااإ
ىل   تكل التوصيات. وميكن تنفيذ الك الاقرتاحني هبا معا.اإ

 لليكاور داخل اجملموعة للنظر يف اقرتاح وفد نيجرياي. اطلب وقتو وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء، وحتدث  .154

علام  عىل الإحاطةاللجنة أأي مكاورات. وسلط الضوء عىل موافقة  لإجراءهناك حاجة ليس  هورأأى الرئيس أأن .155
ذا اكنما ابلوثيقة. وتساءل   أأي صعوبة يف اقرتاحه بكأأن التقرير اذلي أأعدته الأمانة.تواجه  ابءاجملموعة  تاإ

 من الرئيس.املقدم عىل الاقرتاح الأصيل ووافق وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء،  وحتدث .156

علام ابلتقرير. ومع ذكل، طلب  الإحاطةأأيد اقرتاح و بلطيق، وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى وال وحتدث  .157
عداد تقرير الأمانةأأن تقوم مناقكة اقرتاح بكأأن اسيكارة اجملموعة   .ابإ

 علام بتقرير دون حتديد العمل املس تقبيل يف هذا الصدد. الإحاطة يؤيدوفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية، مل وحتدث  .158

 البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي.الرئيس توضيحا بكأأن طلب و  .159

ذا مل اإ وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وقال وحتدث  .160 نهاللجنة علام ابلتقرير،  حتطنه اإ ظل عىل جدول ي فاإ
 املقبةل. ادورهت هعامل ليجري النظر فيالأ 

قلمييني من الرئيس وطلب  .161 علام  ةطالإحا "1"احملمتةل التالية:  ثالثةال بدائل ال مجموعهتم  داخل واناقكأأن ي املنسقني الإ
وثيقة لتنظر فهيا الترك  "3"تقرير عن توصيات الاس تعراض. أأو  ادعدابإ الأمانة  ةلباطمعلام الوثيقة و  ةطالإحا "2أأو " .لوثيقةاب

 اللجنة يف دورهتا املقبةل.

 الصةل ذات التمنية جندةأأ وصف مسامهة هيئات الويبو املعنية لتنفيذ توصيات  - CDIP/18/8النظر يف الوثيقة 

ىل تقدمي الوثيقة. .162  دعا الرئيس الأمانة اإ

آليات التنس يق و  .163 ىل أأن أ ىل اجلعية العامة ب هيئات الويبو املعنية  طالبتأأشار الأمانة )الس يد ابلوش( اإ تقدمي تقرير اإ
ىل ادلورة اإ بكأأن تنفيذ أأجندة التمنية. واسيندت الوثيقة  اللجنة لويبو من قبل ل معية العامةج لل والأربعني  الثامنةىل ما قدمته اإ

 جلنة حق املؤلف.و  احلكومية ادلولية
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يف اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد  املامثةل الآراءالبدلان ذات  ابمسوفد اندونيس يا وحتدث  .164
حثت اللجنة احلكومية ادلولية عىل ة التمنيأأجندة من توصيات  18ذكر أأن التوصية و الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور، 

ماكنية وضع صكوك ل الإرساع يف معلية حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور دون املساس اب نتاجئ مبا يف ذكل اإ
حراز تقدم كبري يف اللجنة احلكومية ادلولية خالل دورت فامي يتعلق ابملوارد ، ثالثنيوال  التاسعة والعرشين اهيدولية. وقد مت اإ

احلادية  االوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا املتعلقة ابملوارد الوراثية، وكذكل فامي يتعلق ابملعارف التقليدية خالل دورهت
وكذكل مواصةل تنفيذ التوصيات  18أأن تواصل ادلورات املقبةل متابعة التوصية يف  هاأأمل عن اجملموعة  وأأعربت. والثالثني

للجنة احلكومية ادلولية ل ابذكرت اجملموعة أأن املساعدة اليت تقدهما الويبو يف املوضوعات ذات الصةل و لأخرى ذات الصةل. ا
أأن من الأمهية مباكن و طالبة. امللحتياجات التمنية يف البالد  تس تجيبلتمنية وشفافة و ل موهجة تكون الطلب و  أأن حيركهابد 

اجملموعة املزيد من الأنكطة  وأأيدتعتبار املرونة املوجودة يف نظام امللكية الفكرية ادلويل. يف الا املكاراكتتأأخذ مثل هذه 
اخلربات فامي بني بدلان اجلنوب يف جمال حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف  بيبادل املتعلقة

كرمن املهم و التقليدي اخلاصة.  لرتاث عىل اامللكية الفكرية عىل لس يطرة اب الاحتفاظمتعات لها احلق يف أأن لك اجمل  أأن يمت ذ 
ىل التايل عن وهجات اكنت حدود. و أأي البتاكر والإبداع ل ومل يكن. هوتطوير  تهالثقايف وحامي  ضيقة ال نظر ال هناك حاجة اإ

حامية املوارد الوراثية كست وع لك من احلقوق الاقتصادية والأخالقية للرتاث الثقايف. بوالضغط من أأجل اعرتاف أأكرب 
ومل يكن توازن بني الإبداع والتقليد. ال مجيع البدلان و  دلىواملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي تطلعات متنوعة 

أأن  اكنيكن مم ل وأأس باب قوية. وجود جدول الأعامل املعياري لإبرام صك ملزم قانوان أأو صكوك دون من املمكن وقف 
نكاء اللجنة احلكومية ادلولية. اهل تجات  ىل صكوك ملزمة و دلول الأعضاء التقدم احملرز منذ اإ ينبغي أأن يؤدي معل اللجنة اإ

أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، وابلتايل، معاجلة خمتلف توصيات املعارف التقليدية و قانوان محلاية وتعزيز املوارد الوراثية و 
ىل . و ينبغي مواصةل التفاوض 18أأجندة التمنية، وخاصة التوصية   املعارف التقليديةاملوارد الوراثية و  حولالنص اسينادا اإ

 وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

قلميية وادلول الأعضاء أأعربوا عن و وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية، وحتدث   .165 ىل أأن بعض اجملموعات الإ أأشار اإ
موضع  تبأأن أأجندة التمنية اكن وأأقرت اجملموعةيبو يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية. وهجات نظرمه بكأأن مسامهة هيئات الو 

س تفيد من ملكية أأوسع ومكاركة يف ي أأن بند جدول الأعامل س  ورأأتتوافق يف الآراء من مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو، 
هذا املوضوع.  بكأأن اأأعربت ابلفعل عن أأفاكرهقد ية قل منوا. واكنت اجملموعة الأفريق الأ البدلان و الويبو خارج البدلان النامية 

تظل طلهبا بأأن  اجملموعة تكررو  عديدة لتيسري تنفيذ توصيات أأجندة التمنية.ال اومبادراهت اوأأدواهت هتالأنكط ابلويبووأأشادت 
ت تمنية حمددة يف س تجيب لأولوايت واحتياجات حنو التمنية وشفافة و  ةوهجومالطلب حيركها املساعدة اليت تقدهما الويبو 

للجان املذكورة يف التقرير، ابحتديدا وفامي يتعلق عكس املرونة املوجودة يف نظام امللكية الفكرية ادلويل. تو  ةطالباملالبدلان 
اعامتد  بعدمن خالل عدد من الصكوك ادلولية الهامة حق املؤلف جلنة اذلي أأحرزته لتقدم امللحوظ اب اجملموعة ترحب

ضد قرصنة  اكبيلال والبثهجود ميسارعة حنو حامية هيئات البث عىل بذكل . وحثت 2007لتمنية يف عام توصيات أأجندة ا
رسالشارة و الإ  ىل املع اإ رف واملعلومات لأغراض امعل اللجنة بكأأن الاس تنناءات والقيود اليت من شأأهنا تيسري الوصول اإ

ىل التوصية للجنة احلكومية اب وفامي يتعلقالتمنية البرشية واجملمتعية.   تأأجندة التمنية، كررمن توصيات  18ادلولية، وابلإشارة اإ
تنفيذ توصيات أأجندة التمنية يف الواقع الويبو يف للجنة احلكومية ادلولية واليت قدمهتا ااملساهامت أأكرب وأأقوى أأن برأأهيا  اجملموعة

عزز شفافية قانوان يملزم معياري من صك دويل  مع حد أأدىناحلكومية ادلولية الاختتام املبكر ملفاوضات اللجنة يه كون تس  
طار امللكية الفكرية احلديث، التقليدية رف ااملع يمحيعزز و ويوفعالية النظام ادلويل للملكية الفكرية  والإبداع والابتاكر يف اإ

كبري من يس تجيب لعدد أأن  الإجناز ومن شأأننصفة لأحصاب هذه املعارف. امل ضمن احلقوق الاقتصادية والأخالقية يو 
ىل تعزيز نظام ملكية لأن  ونظراجندة التمنية. لأ  امخلسة والأربعنيالتوصيات  كرية دويل شامل فتوصيات أأجندة التمنية هتدف اإ

مجيع ادلول الأعضاء  حثت اجملموعةالويبو، دلى خمتلف أأعضاء ومتوازن، مع الأخذ يف الاعتبار املس توايت اخملتلفة للتمنية 
 .ذات الصةللعمل معا بدأأب ليرسيع تنفيذ الويبو لتوصيات أأجندة التمنية عىل اوأأحصاب املصلحة 
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ىل أأن الوثيقة و وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء، وحتدث   .166  اخلاصالأجزاء ذات الصةل من التقرير  اش متلت عىلأأشار اإ
تنفيذ يف هيئات الويبو املعنية . وقدمت الوثيقة معلومات مفيدة عن كيفية مسامهة حق املؤلفوجلنة احلكومية ادلولية للجنة اب

 ا بطريقة شامةل ومناس بة.املتعلقة هبتوصيات أأجندة التمنية 

ندونيس يا ابلنيابة عن ادلول ذات عن وأأعرب وفد الربازيل  .167 . واكن تقرير املامثةل الأفاكرتأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اإ
آلية هامة لت املقدم الهيئات ذات الصةل  ىل اجلعية العامة أ أأن جلنتني بكأأن  عن أأسفهوفد ال وأأعربقيمي تنفيذ أأجندة التمنية. اإ

ماكنية تقارير فردية. وأأعرب عن أأمهل يف  افقط قدمت جمرد تنفيذ قرار اجلعية هو اكن الأمر و ري ذكل يف الس نة التالية. يتغ اإ
آليات التنس يق. ي وفَّ العامة اذل أأجندة التمنية.  وتعممتقرير عن تنفيذ  ميقدتان الويبو عىل جل، اكن هذكر ما س بق  وعىل حنور أ

حراز تقدم يف تنفيذ أأجندة ال واصلميكن أأن ت  و . قدمتا تقاريرتوقعاته خبصوص اللجنتني اليت عن الوفد أأيضا  وأأعرب لجان اإ
 أأمهية تعممي أأجندة التمنية يف الويبو.مراعاة  معلتمنية، ل  ابلنس بةمهية الأ سأأةل ذات امل معاجلة و التمنية 

احلكومية د اندونيس يا بصفته الوطنية، وذكر أأنه قد درس هذه الوثيقة، وأأحاط علام بكأأن مسامهة اللجنة وفوحتدث  .168
تنفيذ توصيات أأجندة التمنية. وأأحاط الوفد علام بأأن هيئات الويبو املعنية الأخرى مثل جلنة يف  حق املؤلفوجلنة ادلولية 

تنفيذ توصيات  يف العالماتسهم لك من جلنة الرباءات وجلنة ت وينبغي أأن  مل يرد ذكرها يف الوثيقة. العالماتالرباءات وجلنة 
ىل املقدم لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية  اذكر هذا يف اس تعراضهتأأن  التمنية أأجندة التمنية. وطلب الوفد من جلنة اإ

 العامة. اجلعية

يران )مجهورية  .169 ندوني  -وأأيد وفد اإ . املامثةل الأفاكرس يا ابلنيابة عن ادلول ذات الإسالمية( البيان اذلي أأدىل به وفد اإ
ىل اجلعية العامة بكأأن مسامههت جلنة حق املؤلفو احلكومية ادلولية ورحب بتقرير اللجنة   يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية. اماإ

ىل  قدم جلان وهيئات الويبوتأأن  للغايةتقريرا. واكن من املتوقع  انتني فقط قد قدمتجل ن لأ  وأأعرب عن أأسفه الأخرى تقريرا اإ
 اجلعية العامة بكأأن املساهامت يف توصيات أأجندة التمنية.

ندونيس يا ابلنيابة عن ادلول ذات الأ  وأأي دبصفته الوطنية،  دوفد الهنوحتدث  .170 . املامثةل فاكرالبيان اذلي أأدىل به وفد اإ
ل بكأأن أأن مل تصف اجلعية العامة هقلق وأأبدى تنفيذ توصيات أأجندة  يفولية وجلنة حق املؤلف مسامهة اللجنة احلكومية ادل اإ
 يفسامهة مل وهام أأمه اللجان فامي يتعلق اب العالمات،مل يكن هناك أأي مسامهة من جلنة الرباءات وجلنة و. اماملتعلقة هبالتمنية 

ذ توصيات أأجندة التمنية تنفيل يف اس تعراضها  ذكلذكر تأأن التمنية اكن من املهم ابلنس بة للجنة و تنفيذ توصيات أأجندة التمنية. 
ىل اجلعية العامة.املقدم   اإ

 .احلضورنظرا لعدم وجود تعليقات أأخرى من  CDIP/18/8مناقكة الوثيقة ابب الرئيس وأأغلق  .171

 من جدول الأعامل: النظر يف برانمج معل تنفيذ التوصيات املعمتدة 7البند 

 بلجنة التمنيةبكأأن املسائل ذات الصةل  قرار اجلعية العامة للويبو - CDIP/18/10النظر يف الوثيقة 

أأحد أأنه متت مناقكة ب وأأفاد. التمنية لجنةالصةل ب ىل قرار اجلعية العامة للويبو بكأأن املسائل ذات اإ الرئيس  أأشار .172
قرتحات ووردت فيه امل(. سابعة عرشةالثاين من ملخص الرئيس لدلورة ال  املرفقذه املسأأةل )وارد يف هب املتعلقة وصنصال 

ىل جانب اقرتاحه. ذلكل، قدمة امل قلميية وادلول الأعضاء اإ من الرضوري عقد مكاورات غري رمسية  رأأىمن اجملموعات الإ
 بكأأن هذا البند قبل امليض قدما يف املناقكة.

 لأغراضاملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون  - CDIP/8/INF/1النظر يف الواثئق 
اليت ساعدة التقنية امل  بكأأناقرتاح مكرتك من مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة البدلان الأفريقية  - CDIP/9/16والتمنية 
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ملراجعة اخلارجية للمساعدة عىل االإدارة  ردحتديث عىل  - CDIP/16/6والتمنية  لأغراضالويبو يف جمال التعاون تقدهما 
 التمنية لأغراضجمال التعاون  الويبو يفاليت تقدهما التقنية 

ىل املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية. وأأشار  .173 أأشار الرئيس اإ
ىل أأنه عىل الرم  من التقدم احملرز، مل  س بانيا )الوارد يف عىل توافق يف الآراء  حيدثالرئيس اإ  املرفقالاقرتاح املقدم من وفد اإ

جراء مكاورات و هذه القضية.  بكأأن( السابعة عرشةالأول من ملخص الرئيس لدلورة  س بانيا اإ وفقا ذلكل، طلب من وفد اإ
ىل اتفاق بكأأن هذا الاقرتاح.  غري رمسية من أأجل التوصل اإ

 ،دليل معيل لتقيمي الأصول غري امللموسة يف مؤسسات البحوث والتمنية - CDIP/17/INF/2النظر يف الواثئق 
 ،جلامعات ومؤسسات البحوث اليت متولها احلكومةفائدة اذج امللكية الفكرية لبامن املتعلقةالعقود  - CDIP/17/INF/3و
 دليل تقيمي امللكية الفكرية للمؤسسات الأاكدميية - CDIP/17/INF/4و

ىل تقدمي الواثئق.دعا  .174  الرئيس الأمانة اإ

 CDIP/17/INF/3و CDIP/17/INF/2لواردة يف الواثئق دةل الثالث االأ الأمانة )الس يد انبوليتانو(  تقدم .175
ىل CDIP/INF/4و س تادم بتقيمي امللكية الفكرية. وأأبرز أأن ادلراسات ت   انتتعلق لأهنام 4و  2رمق  تنيوثيق ال. وأأشار حتديدا اإ

 نيليدلل لاكن و حاليا يف أأنكطة بناء القدرات والتدريب. وذكر أأن الأنكطة مصممة تبعا لحتياجات وخصائص املس تفيدين. 
اس تككاف الاحامتلت من خالهل دراسة حاةل بناء عىل وضع مت  CDIP/17/INF/2الوثيق  وطورتهنج خمتلف قليال. 

حاولت التعرف عىل مجيع الأش ياء اليت ميكن أأن حتدث أأثناء املفاوضات مع احللول املمكنة و دث. حتاخملتلفة اليت ميكن أأن 
أأن  اتلفة ملعاجلة القضااي من شأأهناخمل طرق أأن الكيف  ملعرفة يكن ذكل منوذجا ولكن وس يةل ملووتأأثريها عىل نقل التكنولوجيا. 

ىل حلول خمتلفة. ت وصفها خلصت الأمانة و . هلنسب الأ املس تفيد لتحديد اخليار  الأمر يتوقف عىلاكن و ؤدي اإ
ىل بعد ذكل  تانتقلو . حل الواقعي الكه افرتاضيةدراسة حاةل عىل دوةل بوصفها  CDIP/17/INF/2 لوثيقةل اإ

ىل أأهن وأأشارت، CDIP/17/INF/4 الوثيقة حاولت و تلفة. اخمل هجيات امل مراجعة مجيع من خالل هنج أأكرث أأاكدميية  ذات ااإ
، افني يبدوعىل الرم  من أأنه ميكن أأن و الأمانة تكييف التدريب حسب الاحتياجات والطلبات املقدمة من ادلول الأعضاء. 

ىل ال CDIP/17/INF/3 الثالثة وثيقةوأأشارت الدراسات حاةل فعلية. ب اس تكامهليمت اكن الهدف أأن  فائدة لاملربمة عقود اإ
عىل املس توى ادلويل.  هاداعامتمت الامنذج اخملتلفة اليت  ت. واس تعرضاحلكوماتجلامعات واملؤسسات البحثية املموةل من ا

اليت ميكن اجليدة املامرسات  والبحث عنبكلك جيد يف املايض،  تمكن الفكرة يف توفري اكفة احللول اخملتلفة اليت معلتوس  
معيل من خالل ذات طابع اكنت هناك هجود جلعهل و مجموعة واسعة من س ياسات وحلول التنفيذ. ويه تتكون من تنفيذها. 

 خلربات املبارشة من اخلرباء.اب هااس تكامل 

ن تكل الواثئق  .176 اتحهتاومت واحضة.  أأدةل وكتيباتيه وقال الرئيس اإ لدلول الأعضاء اليت من شأأهنا أأن تقرر بعد ذكل  اإ
ىل أأي مدى ميكن أأن تكون مفيدة. ودعا  ىل تقدمي تعليقات عىل الرئيس اإ  الأمانة.التوضيحي اذلي قدمته عرض الالوفود اإ

وةل وفد الصني أأن الواثئق الثالث قدمت معلومات مفيدة للجامعات واملؤسسات الأاكدميية واملؤسسات املموأأوحض  .177
ىلمن احلكومات.  أأدةل مبثابة  س تكونن الواثئق أأ بالده و ل أأن تكل املؤسسات أأجزاء هامة جدا من النظام املبتكر  وأأشار اإ

املؤسسات املذكورة واكنت الابتاكر لأغراض التمنية.  بكأأننفذ اسرتاتيجية امللكية الفكرية الوطنية ت الصني  تنواك. هلم جيدة
البالد معلها يف هذا اجملال. ومكثال عىل ذكل، ذكر الوفد أأنه اكن يدرس  تقد عززو تيجية. همم جدا من هذه الاسرتا اجزء

ن الواثئق الثالث من شأأهن بكأأنعايري وطنية مصياغة  دارة امللكية الفكرية ابجلامعة. وذلكل فاإ ىل حد كبري  تيرسأأن  اقواعد اإ اإ
ىل مجيع اللغات الرمسية الست للأمم املتحدة، رتمجة بأأن تقوم الأمانة الوفد العمل يف هذا اجملال. واقرتح   لإاتحةالواثئق اإ

 الأفضل.بكلك  عامليا ااس تاداهم
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ىل أأن الواثئق طويةل، و و وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء، وحتدث  .178 سوف تكون هناك حاجة جلدول حمتوايت أأنه أأشار اإ
 .ةب عن أأمهل يف أأن تس تفيد مها اجلهات املعنيوملخصات تنفيذية لهذا النوع من الواثئق. وأأكد أأن الواثئق مفيدة، وأأعر 

هنو مسامهة كبرية للكعب يف منطقته. تعد واثئق ال وذكر أأن ،وفد ش ييل بصفته الوطنيةوحتدث  .179 متكهم من فهم س   ااإ
أأمهية وجود وأأبرز أأفضل لأمهية تقيمي الأصول غري امللموسة. وميكن أأن تلعب دورا يف منو اجلامعات أأو صندوق البحث. 

ىل وافز لقطاع التعلمي خللق أأدوار واحضة من شأأهنا حني وس ياسات عامة من شأأهنا أأن توفر قوان تيسري نقل أأن تؤدي اإ
ىل أأمهية وجود واثئق  كون أأن تميع اللغات الرمسية. وس يكون من املهم وخاصة ابلنس بة للوفد ب التكنولوجيا. وأأشار أأيضا اإ

 وتعترب"، ويه بوابة خاصة للتعلمي ونقل التكنولوجيا. INAPI Proyecta" يف منصة املعهد الوطين للملكية الصناعية متاحة
ذا مت نقل اإ كون فكرة جيدة تس   اأأهنبكيفية حتسني التقيمي. وأأخريا أأعرب الوفد عن اعتقاده  من خاللها معرفةبوابة ميكن املنصة 

اتحهتا عىل موقع  تقدمي فيديو يلخص مضموناس تعداده ل وفد ال وأأبدىالتكنولوجيا يف س ياق الويبو.  الواثئق اليت ميكن اإ
 تلفة لتقيمي الأصول التكنولوجية.اخمل تقنيات ال لويبو ندوة دولية حول أأن تنظم ا من املفيدالوفد أأنه  ورأأىالويبو الإلكرتوين. 

ىل وفد جنوب أأفريقيا  وأأشار .180 واس تاداهما حتديد امللكية الفكرية من اجلامعات وحاميهتا مت  هأأن من املهم للغاية اكنأأنه اإ
وأأيد مساعدة كبرية. ت عد أأدةل عىل وجه اخلصوص أأن  رأأىالاجامتعي والاقتصادي. ويف هذا الصدد،  للصاحلوتسويقها 

آشيل سييفزن  أأعدهتاأأن الوثيقة الثالثة اليت بالأمانة  ملخص يف دمع وتعزيز  ةاكفي اأأاكدميية، ولكهطبيعة  ذاتالربوفيسور أ
تبت هبا الوثيقة الأوىل مع لطريقة اليت ك  ابخاص عىل وجه ا املتقدمة بكلك خاص. ورحب تب نقل التكنولوجيأأنكطة ماك

ىل الوثيقة الثانية واكن  امأأوهلأأشار قدم الوفد تعليقني. و للغاية.  ةمفيد اأأهن رأأى. و افرتاضيةدراسة حاةل  تفاق ابل يتعلقاإ
بعض املعايري واملبادئ التوجهيية لتحديد  وجودو مزتايد أأن من منظور البدلان النامية من املهم عىل حنب وأأفادتعاوين. ال 

من واملموةل  من احلقوق اخلاليةاملعامالت  اس تنناء اليت تس توجب. ما يه الرشوط والأحاكم من احلقوق اخلاليةاملعامالت 
عن الوفد ية الفكرية. وأأعرب دلور الهام لتقيمي امللك ابالنقطة الثانية وتعلقت الأموال العامة من املتطلبات الصحية العادية؟ 

مع شعبة  هبذا اخلصوص، واكنت جتري مناقكات اكون مفيديتعزيز القطاعي ميكن أأن ال تقيمي امللكية الفكرية مع بأأن اعتقاده 
 قمية.أأضافت قدرا من ال وفد أأن الواثئق  ورأأىالاقتصاد يف الويبو. 

دةل سعت ملعاجلة دورات هممة يف اس تادام أأصول لأ بأأن ا هداعتقعن اوفد نيجرياي بصفته الوطنية، وأأعرب وحتدث  .181
. كام قدم مجموعة الفعيل وتنفيذهاصياغة والتمنية مبا يف ذكل العقود ال و  التصورؤسسات املعرفة من فائدة مامللكية الفكرية ل

 يف ذكل املوضوع. امتنوعة من اخليارات من شأأهنا أأن تكجع الأمانة عىل مواصةل تعزيز أأعامله

الربازيل يف الانتفاع ابمللكية الفكرية يف اسيرمرت يف الس نوات الأخرية و. هممة للغاية أأن الواثئقالربازيل  ورأأى الوفد .182
 الويبو عىل مواصةل معلها يف هذا اجملال. وحثاجلامعات. 

ىلدةل الأ الأمانة )الس يد انبوليتانو( أأن ترمجة وذكرت  .183 ماكنيةاللغات الأخرى للأمم املتحدة اكنت دامئا  اإ  وسوف تنظر .اإ
ذا اكن من املفيد أأن يكون هناك نساة خمترصة من بعض الواثئق. يف الأمانة أأيضا  ذات طبيعة الويبو كتيبات  ودلىما اإ

أأفضل طريقة للميض قدما. مث  ما يهترى و تأأخذ هذه النقطة بعني الاعتبار س   امعلية أأكرث يف جمالت خمتلفة. ومن املؤكد أأهن
ىل امللخصا الأمانة من أأن  سوف تتأأكد. وذلكل علهيام حتتويبأأن وثيقة واحدة مل  تت وجداول احملتوايت. وأأقر أأشارت الأمانة اإ

بوابة نقل التكنولوجيا.  يفالأمانة تعمل أأيضا وأأفادت بأأن وفد ش ييل،  تعليقاتىل اإ  تشار وأأ . لكهيامعىل حتتوي لك الواثئق 
عىل  سيمت وضع هذه الواثئق وغريها من املعلومات عىل صفحة واحدةو بداية العام املقبل. الانهتاء مها يف  هاأأمل عن  وأأعربت
ىل أأنه منذ بضعة أأشهر الإنرتنت س ياسات امللكية الفكرية عىل الإنرتنت ل الويبو من صفحات فتح صفحة  مت. وأأشارت الأمانة اإ

فحة ويب أأخرى لنقل بعض العنارص مثل بعض العقود املربمة بني اجلامعات. ومع ذكل، س تخصص ص ويوجد هباللجامعات 
هنو املعرفة.  من احلقوق، وسوف  اخلاليةتوسع يف موضوع املعامالت سوف ت  اعىل النحو اذلي اقرتحه وفد جنوب أأفريقيا، فاإ

 أأكرث لدلول الأعضاء. اومفيدا جعهل معلي حتاول
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ذا   .184  CDIP/17/INF3و CDIP/17/INF2علام ابلواثئق  حتيطميكن للجنة أأن ما اكن وتساءل رئيس اإ
 .احلضورنظرا لعدم وجود اعرتاضات من مت التفاق عىل هذا . وCDUP/17/INF4و

سهامات مجموعة - CDIP/18/4النظر يف الوثيقة   أأهداف التمنية املس تدامة ذات الصةل بعمل الويبو بكأأنادلول الأعضاء  اإ

ىل تقدمي الوثيقة.دعا  .185  الرئيس الأمانة اإ

ىل الأمانة )الس يد ابلوش( وأأشارت  .186 عداد وثيقة حتليلية تيناول  امسة عرشةب من الأمانة يف ادلورة اخللأأنه ط  اإ للجنة اإ
قدمت و . 2015ملا بعد عام  دمع هجود ادلول الأعضاء يف حتقيق أأجندة التمنيةمن خالهل مسار العمل اذلي ميكن للويبو 

منيةوثيقة بعنوان  السادسة عرشة امانة يف دورهتالأ   ت أأشار يت( الCDIP/16/8)الوثيقة  2015ملا بعد عام  الويبو أأجندة الت
ىل أأن معل الويبو هل  . واكنت هناك 17و 9التمنية املس تدامة  هدفا امأأهداف التمنية املس تدامة، وهمن ثنني ابمبارشة  صةلاإ

ميكن للمنظمة تقدمي املساعدة لدلول وفامي يتعلق بذكل غري مبارشة صةل  ذاتالتمنية املس تدامة من أأهداف أأهداف أأخرى 
أأهداف التمنية املس تدامة. وخالل تكل بتعيني أأنكطة الويبو املتعلقة  السابعة عرشةانقكت اللجنة يف دورهتا وعضاء. الأ 

سهامات ميادلول الأعضاء تقدعىل  هادلورة، قررت اللجنة أأن ىل اإ تضم  مجموعة عىلالوثيقة قيد النظر  حتتويالأمانة. وابلتايل،  اإ
آراهئم ال  تكل الآراء.ل تربير عىل صةل بعمل الويبو و  ة املس تدامة ذاتأأهداف التمنيب تفيد يتأ

لرؤساء دول  احلادي عرشاختار املؤمتر و وفد الربازيل أأنه ملزتم الزتاما اتما بينفيذ أأهداف التمنية املس تدامة. وذكر  .187
لفرتة  للمجموعةالرئييس  للتمنية املس تدامة ابعتبارها املوضوع 2030أأعامل عام  جدولمجموعة البدلان الناطقة ابلربتغالية 

غرض وضع ومتابعة خطة العمل لتنفيذ جدول أأعامل بالربازيل جلنة وطنية لأهداف التمنية املس تدامة  وأأنكأأتالس نيني املقبةل. 
، فضال عن تادلوةل والبدلايو اللجنة رئاسة اجلهورية وتضم ممثلني عن ست وزارات  ويرشف عىليف البالد.  2030عام 

عداد. وفعال شامال  من أأجل أأن يكون تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة يف الربازيلاجملمتع املدين بناء  2030جدول أأعامل  ومت اإ
من القرار نتاجئ مجيع مؤمترات الأمم  11أأكدت الفقرة و اجامتعات وقرارات اجملمتع ادلويل السابقة. من خالل  متعىل العمل اذلي 

ديد. اجلعامل الأ جدول  صياغةيف  تيت وضعت أأساسا متينا للتمنية املس تدامة وساعداملتحدة الرئيس ية ومؤمترات القمة ال
رتابط ب. كام أأقر جدول الأعامل 20 + املتحدة للتمنية املس تدامة ريولبيئة والتمنية ومؤمتر الأمم اب اخلاصعالن الإ ويكمل ذكل 

دور الويبو  ةحتت هذا الإطار مناقكويتعني  مترات الكربى.احللول الالزمة ملواهجة التحدايت والالزتامات الواردة يف تكل املؤ 
لفيةو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة.  من جدول الأعامل  5، ذكرت الفقرة (MDGs) عىل عكس الأهداف الإمنائية للأ

والقدرات  قائقاحلأأهداف التمنية املس تدامة تنطبق عىل مجيع البدلان مع الأخذ يف الاعتبار خمتلفة  أأن 2030عام ل
يف  ونعملاذلين يديباجة جدول الأعامل أأيضا أأن "مجيع ادلول ومجيع أأحصاب املصلحة  وجاء يفوطنية. ال ومس توايت التمنية

وسعة وشامةل لفائدة اجليع. معل مأأعضاء الويبو خطة يناقش لقد اكنت فرصة أأن و هذه اخلطة".  وننفذي رشاكة تعاونية س 
ىل هذا الهج . وينبغي أأن يؤدي 2030جدول أأعامل عام من  جزءا حيواياكن الهج املتاكمل يف تقدميه،  النحو املوحض وعىل اإ

الوفد لك أأهداف  ورأأىوالأهداف املرتبطة هبا. الس بعة عرشة كبري عرب أأهداف التمنية املس تدامة ال فهم شامل للرتابط 
الصةل بني وتطلبت واسع يف اجملمتع املعارص.  نطاق عىل اواس تاداهم تعمميهااملتعلقة ابمللكية الفكرية يف ضوء  الس بعة عرشة

ذات الصةل ابمللكية الفكرية مكاركة كبرية من الويبو يف هذه العملية.  العديدةخمتلف أأهداف التمنية املس تدامة واجلوانب 
ىل الوضع القانوين  سهامات تقدميملنظمة ، جيب عىل ا1974الويبو يف عام و  مم املتحدةالأ بني تفاق ال اذلي أأوجدهوابلنظر اإ  اإ

لتعامل مع مجيع االويبو  يتعني عىلمتكن من التنفيذ الفعال للأهداف ابلتعاون مع اجلهات الأخرى ذات الصةل. وابلتايل، 
قدم الوفد بعض الأمثةل و . مع امللكية الفكريةالعديد من العالقات املعقدة  دلهيا اأأهن ابعتبارالأهداف يف ظل ولية الويبو، 

طار الهدف و. لكمتهيف  الواردة  أأجرتأأهداف ضامن حصة الساكن من خالل احلصول عىل الأدوية،  يكملي ، اذل3يف اإ
لأهداف التمنية املس تدامة.  تقدميها االيت ميكه املتوقعةملسامهة اب ل تزال مل تقمدراسات يف املايض. ومع ذكل، و الويبو أأنكطة 

الأدوية الأساس ية  عنرباءات ال بكأأن واقعتقرير  تداولهتاب الكبد من خالل ميكن للويبو مساعدة البدلان عىل ماكحفة الو 
ىل املوارد التعلميية. و املس تادمة لعالج هذا املرض.  ىل تعلمي  4دف الهدف وهيهناك أأيضا عالقة بني املؤلف والوصول اإ اإ
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جلنة املناقكات يف  تديرلويبو أأن عىل اعادل وشامل اجلودة وتعزيز فرص التعمل مدى احلياة للجميع. ويف هذا الصدد، ينبغي 
 مضنبدء نفاذ معاهدة مراكش مبارشة وكذكل يقع بكأأن املكتبات ودور احملفوظات والبحوث واملعاهد التعلميية.  حق املؤلف

بكأأن  13ىل الطاقة املس تدامة والهدف اإ صول و ال بكأأن 7الهدف وميكن أأن يس تفيد هذا الهدف. وعالوة عىل ذكل، نطاق 
هذا  ومنتيسري نقل التكنولوجيا ونرش التكنولوجيا اخلرضاء. ب  املتعلقةاملناخ عىل حد سواء من مناقكة الويبو وأأنكطهتا تغري 

جوانب أأهداف التمنية املس تدامة. ويف اخلتام، اكن  دمجمن أأجل  غرينوويبو  موفق الويبوبرانجمي ، ميكن تعزيز املنطلق
 تقومميكن أأن اليت كامةل ال و  الكبريةسامهة امل توحض هذه الأمثةل و لتمنية املس تدامة. نكطة الويبو عالقة شامةل مع أأهداف الأ 

 عىلجيب و تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة وميكن أأن تكون مبثابة أأساس انطالق ملناقكة املزيد من الأنكطة. يف لويبو هبا ا
يه اللجنة  التمنيةجلنة  وت عدهداف التمنية املس تدامة. لأ تاكمل امل هج اليف الاعتبار دامئا  واأأخذأأن يالويبو وادلول الأعضاء فهيا 

لأنكطة أأو املناقكات اليت تتطلب مكاركة ابالأنسب للتعامل مع أأهداف التمنية املس تدامة بطريقة شامةل، دون املساس 
ىل أأن ولية جلنة  املسائل اليت يه ة والتمنية، ومناقكة قضااي امللكية الفكري تتضمن التمنيةجلان أأو هيئات الويبو. وأأشار اإ

دراج أأهداف التمنية املس تدامة. وذلكل، طلب الوفد من اللجنة بتتصل بكلك معقد  بند دامئ بعنوان "تنفيذ أأهداف التمنية اإ
مم اجلعية العامة ل وحددت،  املدىأأهداف التمنية املس تدامة خطة طويةل وت عد. التمنية نةجل املس تدامة" عىل جدول أأعامل  لأ

دراج  2030عام تحدة امل  املعاجلة الكامةل  توفريجدول الأعامل من بند ذكل ال موعدا هنائيا لتنفيذ الأهداف. ومن شأأن اإ
عطاء الفرصة و  أأهداف التمنية ب املتعلقةملناقكة العديد من املوضوعات للأعضاء ادلورية واملس مترة لهذا املوضوع عن طريق اإ

عضاءلددة احملاملس تدامة وتقدمي مقرتحاهتم  ىل الأعضاء تأأن بفرصة للويبو  س يعطينه أأ . كام لأ الإجراءات  عنقدم تقريرا دوراي اإ
ىل أأن عرض بند جدول الأعامل املقرتح يف ادلورة مت  هاليت اختذهتا بكأأن تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة. وأأشار الوفد اإ

 أأخذهامن ادلول الأعضاء اليت ينبغي  كثريعكس رغبة العديد من البدلان الأخرى، مما ي أأيدهو التمنية السابعة عرشة للجنة 
غالبية الأعضاء واجملموعات الإقلميية يف اجللسة العامة، مبا اذلي قدمه ابلفعل  للتأأييد شكرهوأأعرب الوفد عن  بعني الاعتبار.

يران و ومجموعة يف ذكل اجملموعة الأفريقية  آس يا واحمليط الهادئ، وكذكل اإ أأمهية وجدوى هذا تتضح و ندونيس يا ونيجرياي. اإ وأ
طار جدول أأعامل  وفاءااملكاركة املطلوبة من قبل الويبو ومجيع ادلول الأعضاء من املوضوع  . وأأعرب 2030ابلزتاماهتم يف اإ

جراءات هادفة وأأن اإ الوفد عن أأمهل يف أأن تتحول املناقكات بكأأن أأهداف التمنية املس تدامة  أأهداف التمنية يمت ترمجة ىل اإ
ىل تدابري ملموسة ميكهس بعة عرشة ال املس تدامة  لهيا.يتغ  ااإ  ري حياة أأولئك اذلين يف أأشد احلاجة اإ

لويبو دور يف تنفيذ مجيع أأهداف اكن ل هبأأناليت تفيد وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية، وكرر وهجة نظره وحتدث  .188
بطريقة  2030العامل حبلول عام  بتغيري اعاملي اامالزت  2015بعد عام ملا متثل أأهداف التمنية املس تدامة و التمنية املس تدامة. 

تقامس ت فعالية املتاحة لدلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة الآخرين. و الكفاءة و ذات المتاكمةل وتعاونية ابس تادام مجيع الآليات 
 جدويل   الك سعى وي دامة. أأهداف التمنية املس تدامة وتوصيات أأجندة التمنية العبء املكرتك ليرسيع وترية المنو والتمنية املس ت

ىل   بكلك جيد يف جدول أأعامل امأأهدافه وتندرجالعامل اجامتعيا وثقافيا وتكنولوجيا وعلميا وبيئيا واقتصاداي.  تغيريالأعامل اإ
 العالقة صارتيف هذه املرحةل والإبداع أأثر فعال يف التغلب عىل حتدايت احلياة. و البتاكر ول. 2063لعام الاحتاد الأفريقي 

يف تيسري حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة  ادور الويبو أأساس ي وي عدني الإبداع والابتاكر وامللكية الفكرية ل تنفصم. ب
 ورأأت اجملموعة. عىل مس توى العامل لمعلومات واخلدمات والتعاون والس ياسات يف جمال امللكية الفكريةل احملرك ابعتبارها

طار  رضورة وضع حصاب لأ منظمة بوصفها لمساءةل ومس تدام لتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة قابل ل لويبو شفاف و لاإ
ادلول الأعضاء يف فريق اخلرباء املكرتك بني واكلت الأمم  من خالل مساهامت اللكمة العلياكون الويبو يجيب أأن و املصلحة. 

آلية تيسري التكنولوجيا خلطة العلوم والتكنولوجيا وجمال هدف التمنية املس تدامة يف أأ ؤرشات مب املعيناملتحدة  الابتاكر يف أ
ثيوبيا يف يوليو عام  ا مت اعامتدهيتمعل أأديس أأاباب ال من خالل . و 2015يف املؤمتر ادلويل الثالث املعين بتيسري التمنية يف اإ

 تصةلمل الكية الفكرية د بوضوح يف الويبو الروابط املتعلقة ابمل التعاون مع ادلول الأعضاء لضامن معلية مس تدامة، ينبغي أأن حتد  
للمسامهة يف حتديد العالقة بني امللكية الفكرية وأأهداف التمنية املس تدامة بطريقة غري حرصية، و أأهداف التمنية املس تدامة. ب

نة اللج التمنية يه نة جل  وت عدهنج الروابط مع جلان الويبو ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات واملساعدة التقنية.  اجملموعة تاعمتد
التقنيات  أأجل تكييف منوضع برامج لتيسري نقل التكنولوجيا وتوفري بناء القدرات واملساعدة التقنية فهيا ميكن اليت 
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ودلى . الس بعة عرشة تناولها يف أأهداف التمنية املس تدامةاليت مت والأنكطة املس تدامة يف خمتلف القطاعات وس بل العيش 
ىل احلقوق يف املوارد الاقتصادية  بكأأن 15و 10و 1 لتمنية املس تدامةأأهداف اب اللجنة احلكومية ادلولية صةل احلاجة اإ

وطنية فضال عن تعزيز التقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة الاملوارد و  ،واملرياث ،وامللكية، والس يطرة عىل أأموال امللكية
نت املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري عن اس تادام املوارد الوراثية وتعزيز الوصول املناسب لهذه املوارد. واك

ىل . وأأشارت اجملموعة أأيضا احلكومية ادلولية املوضوعات الرئيس ية يف اللجنةيه الثقايف التقليدي   جلنة الرباءاتالصةل بني اإ
اليت الصحة العامة يف  ريةاملكالكت اخلطنظام الرباءات يف مواهجة يف مع حواجز  ةالتمنية املس تداممن أأهداف  3هدف ال و 

 وأأيضامثل أأوبئة الإيدز والسل واملالراي وأأمراض املناطق احلارة، اليت تنقلها املياه وغريها من الأمراض املعدية  اتزايدتكهد 
وا. لبحوث وتطوير لقاحات وأأدوية للأمراض املعدية وغري املعدية اليت تؤثر عىل البدلان النامية والأقل مناملوجه ادلمع  بكأأن

آمنة.  توذكر  ماكنية احلصول عىل الأدوية الأساس ية بأأسعار معقوةل وأ ىل توفري اإ ىل اجملموعة أأيضا  وأأشارتاحلاجة اإ وجود صةل اإ
دلول الأعضاء ترسيع معل اللجنة يف جمال ا ة. وينبغي عىلالتمنية املس تداممن أأهداف  4هدف ال و  جلنة حق املؤلفبني 

ىل املعرفة واملعلومات وتعزيز فرص التعمل الاس تنناءات والقيود هبدف تيسري   اجملموعة تشددو مدى احلياة. عىل الوصول اإ
حتقيق و جلنة التنس يق وجود صةل بني  أأوحضتعالوة عىل ذكل، و عىل أأمهية التعلمي واملعرفة مكفتاح للتمنية البرشية واجملمتعية. 

ىل أأهداف التمنية املس تدامحتدي تكفافة. وأأشار ال نظمة الأ املساواة بني اجلنسني يف الويبو و  جلنة  وت عد. 16و 10و 8و 5ة دا اإ
ىل أأنه امل الأفضل جتهزيا لإجراء التمنية يه  ناقكات الكامةل الالزمة لتيسري حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة. وأأشارت اجملموعة اإ

مة من شأأنه أأن يعطي دفعة عىل أأن مناقكة أأهداف التمنية املس تدا ت، شددالتمنية خالل ادلورة السابعة عرشة للجنة
يف هذا الس ياق كررت اجملموعة تأأييدها لالقرتاح اذلي تقدم به وفد و. التمنية لرضورة تنفيذ الركن الثالث من ولية جلنة

دراج بند دامئ يف جدول الأعامل  بكأأنالربازيل  جراء اجملموعة وتطلعت تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة.  عناإ ىل اإ حوار اإ
الأمانة املعلومات الاكفية لوضع خطة حمددة بكأأن الكيفية دلى كون بعده س ي واذليهداف التمنية املس تدامة أأ  حولهادف 

 املسامهة يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة.من ملنظمة اكن متاليت 

َّ و  .189  مجيع ، ورشع يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة عىل2030ق وفد الصني أأمهية كبرية عىل جدول أأعامل عام عل
عكست اخلطة و لأمم املتحدة. ة لاملاضي اجلعية العامةلصني الوطنية لتنفيذ جدول أأعامل يف ان خطة عالومت اإ اجلهبات. 

 ف التمنية املس تدامةاهدأأ من  14بوضوح أأنه من أأجل تنفيذ مجيع الأهداف هدف التمنية املس تدامة، ول س امي الهدف 
وفد ال وحثالتمنية املس تدامة.  بكأأنيف لعب دور أأسايس يف تنس يق العمل  الصني الأمم املتحدةأأيدت ، الس بعة عرشة

حدى ملكاركة يف هذه العملية. ورأأى أأنعىل ااملنظامت ادلولية الأخرى  املتخصصة الهامة التابعة  تالواكل الويبو بوصف اإ
ذ يف . ومتك يا مع القرار اذلي اخت  عهاةل ملكاركة بنكاط يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة ومسؤوعىل اللأمم املتحدة، قادرة 

أأمهية أأهداف التمنية املس تدامة لعمل الويبو. وعالوة عىل ذكل،  بكأأنوهجات نظره  عنوفد ال أأعرب، 17/التمنية جلنة
ىل مسأأةل  بكلك أأويلالصني  اس تككفت  املتعلقةراسة ادلتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة وحصلت عىل نتاجئ معلية. وأأشار اإ

وتناولت لملكية الفكرية. ل كتب الصيين امل رباءات اخلرضاء اليت أأجراها للنظام تصنيف الرباءات اخلرضاء والتحليل الإحصايئ ب 
دراسة وحتليل اجلهود املبذوةل من قبل ادلول الكربى، مبا يف ذكل الصني واملناطق واملنظامت و مقارنة  أأسايسبكلك راسة ادل

 ت. وأأخذاهتاوامتداد رهالتكنولوجيات اخلرضاء والرباءات اخلرضاء، وحتديد جوهاباملتعلقة  ماهتوس ياس ميف دراساهتم وممارساهت
دد نطاق التكنولوجيات اذلي حي هتااخلاصة لهيلك طاق الصني يف الاعتبار وضع التمنية الاقتصادية الصينية واحتياجات

وجيات اخلرضاء عىل أأساس التصنيف ادلويل للرباءات تصنيف الرباءات للتكنولا ل حمدد انظامالصني تبين  تاخلرضاء. واكن
(IPC .) نكاء الرباءات اخلرضاء وحددت ادلراسة أأيضا الأساليب الإحصائية للتكنولوجيات اخلرضاء من أأجل حتليل اإ

راسات النظرية وادلراسات الأدبية والبحث العميل دجمت بني ادلأأساليب متعددة و  ت ادلراسةس تادمواحتديدا.  الصينية
التكنولوجيا اخلرضاء والرباءات اخلرضاء والس ياسات اخلرضاء  تدرسو التحليل القامئ عىل الأدةل ومكاورات اخلرباء. و 

ىل ادلراسة  وتوصلتيف مجيع أأحناء العامل مبا يف ذكل الصني.  ةنظمم دوةل ومنطقة و  16 من  يه وىلالأ ثالث نتاجئ رئيس ية. اإ
. اخلرضاءلرباءات اتصنيف ل نظام هريم من ثالث طبقات  اءنكمت اإ . واءرض تصنيف الرباءات اخلل  نظام الصيينال تطبيق 

الطاقة البديةل، واملواد البيئية، وتوفري الطاقة وخفض الانبعااثت، وماكحفة التلوث، فضال عن تقنيات ادلراسة  وتناولت
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عادة التدوير. اثنيا، الإ  علقة ابلرباءات اخلرضاء الصينية، مبا يف ذكل راسة اجملالت ذات الأولوية يف العمل املتحددت ادلدارة واإ
كفاءة، والككف عن تلوث الهواء، والككف عن تلوث املياه، ومراقبة نوعية الهواء النظيف وعايل ال س تادام الأسايس الا

ا، مت جتميع . اثلثاجملال اس تادم ملراقبة تطور التكنولوجيات اخلرضاء الصينية الرئيس ية يف هذت  اليت ميكن أأن  ،وختفيف التلوث
حصايئ أأويل  ىل عام  2010من عام الصني يف لرباءات اخلرضاء لتقرير حتليل اإ دراج  .2015اإ راسة لتنفيذ ادلوابلتايل، ميكن اإ

. وأأعرب عن أأمهل يف تقدمي النتاجئ ذات الصةل 19 الغاية، 17 وهدف التمنية املس تدامة 8 الغاية ،12 هدف التمنية املس تدامة
ىل تقامس نتاجئ ادلراسة مع مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو. وأأخريا،  هتطلععن لقادمة، و يف ادلورة اللجنة ا الاقرتاح  أأيد الوفداإ

دراج بند دامئ يف جدول الأعامل  بكأأناذلي تقدم به وفد الربازيل   تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة. عناإ

ىل أأن أأهداف التمنية املس تدامة متثل اجلهود مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبوفد ش ييل ابمس وحتدث  .190 ، وأأشار اإ
د الهدف من تنس يق اجلهود العاملية من أأجل تنفيذ الأبعاد املقبةل. وأأي  سة عرشة املبذوةل لوضع خطة معل للس نوات امخل 

ن دلهيا مم املتحدةواكةل متخصصة اتبعة للأ الويبو  ةبصفو الاقتصادي والاجامتعي والبييئ.  ويه الثالثة للتمنية املس تدامة  فاإ
اليت يف الاعتبار، للمنظمة  القانونية ةطبيعال مع أأخذ و بنكاط يف املناقكات والعمل.  ةكاركعىل امل القدرة التقنية املناس بة 

ملنظمة أأيضا املكاركة بنكاط يف تنفيذ الأهداف عىل ا، ينبغي 1974تنعكس يف اتفاق بني الأمم املتحدة واملنظمة يف عام 
ن مع اجلهات الفاعةل الأخرى. والتعاون  الصةل بني أأهداف التمنية املس تدامة واجلوانب ذات الصةل ابمللكية الفكرية وكذكل فاإ

املناقكات من أأجل التعرف عىل  رضورة مواصةل رأأى الوفدتطلب املكاركة املوضوعية للويبو يف معلية التنفيذ. وابلتايل ت 
 تنفيذهيمت ي س منية املس تدامة. ومن شأأن هذه املناقكات أأيضا حتديد معل الويبو اذلأأمهية امللكية الفكرية يف تنفيذ أأهداف الت 

حراز تقدم.  من لويبو مساهامهتا يف هذه العملية. ن تكارك اناسب لأ امل  التمنية يه املاكنأأن جلنة  ورأأت اجملموعةأأجل اإ
دراج ومن الأمانة تقريرا دوراي عن تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة.تعد أأن  تواقرتح  عنبند دامئ يف جدول الأعامل  شأأن اإ

س مترار يف البحث عن أأنسب شلك لإحراز تقدم ابل اجملموعة عن ابلغ اهامتهما توضوع تيسري اس مترار املناقكات. وأأعربامل

 بكأأن هذه املسأأةل.

مع واكن يتعاون ية الوطنية. يف خطة التمن  وغاايهتالتمنية املس تدامة ل هداف املتاكمةل الأ  أأدرجندونيس يا أأنه اإ وفد وذكر  .191
حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة. يف سامهة امللكية الفكرية مب  املتعلقةاخلطط الاسرتاتيجية  يف وضعمجيع أأحصاب املصلحة 

ىل مسؤوليات مكرتكة جليع  يوجد بهجدول أأعامل عاملي  بوصفهاأأهداف التمنية املس تدامة  ووافق عىل رضورة النظر اإ
يف حتقيق مجيع الأهداف  االويبو دور ولعبت. هتاطبيعب أأهداف التمنية املس تدامة عاملية وغري قابةل للتجزئة   أأنوأأوحضالبدلان. 

جتاوز الإطار احلايل من أأجل و لتمنية بكأأن ا املعاد جتديدهاعاملية الرشاكة ال للبناء عىل  وأأعرب عن تأأييده. الس بعة عرشة
آلية تيسري  خيدمملي التأأكد من أأن نظام امللكية الفكرية العا  هاداعامتاليت مت  التكنولوجياأأغراض التمنية. كام لعب دورا هاما يف أ

حتدد هذه الآلية احتياجات البدلان النامية وتكجع الرشااكت وتيسري أأن ينبغي و يف املؤمتر ادلويل الثالث لمتويل التمنية. 
ف التمنية املس تدامة وفقا لقواعد النظام التجاري املتعدد أأهدابالتمنية، مبا يف ذكل نقل ونرش التكنولوجيات ذات الصةل 

دراج بند دامئ يف جدول الأعامل  بكأأنالأطراف وامللكية الفكرية. وأأيد الوفد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل  تنفيذ  عناإ
 أأهداف التمنية املس تدامة.

أأمرياك الالتينية مجموعة بدلان  وكذكل لبياانتفريقية به اجملموعة الأ  تلبيان اذلي أأدلعن تأأييده ل وفد أأوغندا وأأعرب  .192
ىل أأن أأوغندا  العامة للأمم املتحدة عندما مت اعامتد أأهداف التمنية اجلعية  اكنت ترأأسوالاكرييب والربازيل والصني. وأأشار اإ

لفية وجيب ب  و املس تدامة.  جنازات الأهداف الإمنائية للأ الويبو تعزيز العمل اذلي أأجنز  عىلنيت أأهداف التمنية املس تدامة عىل اإ
لفية.  طار الأهداف الإمنائية للأ وأأوحض أأن ذ أأهداف التمنية املس تدامة بطريقة مرتابطة. يأأثر أأكرب، جيب تنف حقيق لت و يف اإ

ويه  الأبعاد الثالثة للتمنية املس تدامةيف  حققت توازنأأهداف التمنية املس تدامة متاكمةل وعاملية وغري قابةل للتجزئة، وأأهنا 
ىل رشاكة   نكطةالاقتصادي والاجامتعي والبييئ. ومن هذا املنطلق أأقرت ادلول الأعضاء يف الأمم املتحدة أأن هناك حاجة اإ

الرشاكة بني احلكومات واجملمتع املدين والقطاع اخلاص ومنظومة الأمم  ومجعت من أأجل حتقيق الأهداف والغاايت الطموحة.
لويبو دورا يف اميكن أأن تلعب و . 17يف الهدف  النكطةالرشاكة العاملية  ت. وقد انعكساملتحدة وغريها من اجلهات الفاعةل
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أأن . واقرتح الوفد ايف أأنكطة الويبو من خالل جلاهن الس بعة عرشةحتقيق أأهداف التمنية املس تدامة عن طريق تعممي الأهداف 
دماج أأهداف التمنية امل تتوىل  عداد وثيقة حمددة بكأأن كيفية اإ ما دليه من وفد الشارك و س تدامة يف معل الويبو. الويبو اإ

سهامات للجنة احلكومية ادلولية ابس تادام املوارد الوراثية مكورد أأن تبادر ا، ميكن 1.4 رضالغ، 1 وفامي يتعلق ابلهدف. اإ
مهية ابلغ الأ دلولية هذا أأمهية كبرية لكثري من البدلان النامية. واكن اختتام املفاوضات يف اللجنة احلكومية ال اقتصادي. واكن 

لتحقيق هذا الهدف، ول س امي ابلنس بة للكعوب الأصلية وكذكل حقوق امللكية الفكرية مثل حق املؤلف. وينبغي أأن يس متر 
زايدة الوعي وبناء القدرات دلى املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الصغرية واملتوسطة  للمؤسساتبرانمج الويبو 

الفقر،  تقيض عىل نعىل الرم  من أأن حقوق امللكية الفكرية لو  للقمية. ودل   مكامللكية الفكرية واملؤسسات ادلامعة لس تادام 
هن  وفامي يتعلقييح الفرصة للفقراء للمكاركة يف الاقتصاد من خالل الإبداع والابتاكر واملسامهة يف حتقيق هذا الهدف. ت  افاإ

التكنولوجيات ذات الصةل  يف جمالالرباءات واقع  بكأأنبو معلها لوي أأن تعزز اينبغي  ،2.5و  2.4، 2.3 الأغراض، 2لهدف اب
لتكنولوجيا وحتليل ونرش املعلومات اب املعنيةاصة ابلنس بة للبدلان النامية، فضال عن احملافل العامة اخلمهية الأ حملاصيل ذات اب

حقوق امللكية الفكرية مثل بعض حامية لعبت و عن اس تادام امللكية الفكرية كأداة للس ياسة العامة ملعاجلة الأمن الغذايئ. 
 املعايري شلكتمن انحية أأخرى، و املؤرشات اجلغرافية والعالمات التجارية دورا حيواي يف تأأمني قمية املنتجات الزراعية. 

نتاجية الزراعية يف البدلل عاليةال ان الأقل منوا. الخرتاعات فامي يتعلق بقطاع الزراعة عائقا أأمام الاسيامثرات الالزمة لتعزيز الإ
نتاجية قطاع الزراعةو  عىل، من بني أأمور أأخرى، تبين أأحدث التقنيات والأدوات املناس بة يف ختزين ونقل  تعمتد زايدة اإ

نتاج وتوزيع هذه املنتجات.  لتمنية موضع ترحيب لأن من شأأنه أأن يسهم يف ل ، اكن مرشوع أأجندة الويبو ومن هذا املنطلقالإ

ىل حزيهناك حاجة  تاكن ابء 3و 3.3 نرضاالغ، 3لهدف اب يتعلق وفاميحتقيق هذا الهدف.  بكأأن املرونة  اتلس ياسأأكرب ل  اإ
ىل يف الأطر القانونية محلاية امللكية الفكرية من أأجل احلد من تأأثري حقوق امللكية الفكرية عىل الوصول  الأدوية والقدرة عىل اإ

بعض البدلان الأقل منوا، مبا يف واكنت القدرة عىل حتمل التاكليف. ىل عو  هاأأسعار عىل رت براءات الأدوية أأث  و . هاحتمل تاكليف 
 وفامي يتعلقتصنيع الأدوية احمللية. عىل قدرة الذكل أأوغندا، يس تادمون املرونة املوجودة يف معايري حامية امللكية الفكرية دلمع 

ع براجمها وأأنكطهتا، ل س امي املساعدة التقنية الويبو تعممي املنظور اجلنساين يف مجيعىل ، ينبغي جمي 5 رضالغ، 5لهدف اب
ىل . ينبغي لأنكطة الويبو اليت ترتاوح بني ويبو 6.6الغاية ، 6لهدف اب وفامي يتعلقوبرامج أأجندة التمنية.  منتجات غرين اإ

، 7لهدف اب تعلقوفامي ي ملياه الرصف الصحي.  ل س اميالتكنولوجيا املناس بة أأن يكون لها تأأثري يف تيسري نقل التكنولوجيا 
من خالل و والربامج ذات الصةل. غرين ابلفعل مبادرة ويبو تضطلع به ، ذكر الوفد أأن هذا الهدف اكن أألف 7و 7.3 نارضالغ

ىل حبوث وتكنولوجيا الطاقةامل ، تعزز منصاتهذه   هالوفد أأن رأأى. ومع ذكل، النظيفة نظمة التعاون ادلويل وتيرس الوصول اإ
الرتكزي لحتياجات البدلان النامية لإجياد بديل مناسب ونظيف وبأأسعار معقوةل ملصادر الطاقة احلالية. املزيد من توجيه ميكن 

من اخلكب أأو خملفات احملاصيل  هاالكتةل احليوية بأأشاكل من هناك نس بة كبرية من الطاقة املس هتلكة يف البدلان النامية و 
عاقة فادة من مصادر الطاقة لالس تالالزمة تلكفة التكنولوجيات  وتس ببتالزراعية.  ىل الطاقة النظيفة. يف اإ ميكن و الوصول اإ

دمع التطور وتطلب قطع شوطا طويال يف حتقيق ذكل. يأأن  املناختغري مع التكيف القدرة عىل ربانمج الويبو يف جمال ل
ىل املعرفة التكنولويج والبحث العلمي يف البدلان الأقل منوا تطوير البنية التحتية التقنية. وهذا من شأأ  نه تيسري الوصول اإ

ىل و  (TISCs)التكنولوجيا والابتاكر  واملعلومات لأغراض التمنية. واكنت أأعامل الويبو بكأأن مراكز دمع برانمج النفاذ اإ
ىل املعلومات املتخصصة بكأأن الرباءاتو ، (ARDIر )الأحباث لأغراض التطوير والابتاك والتعاون  (ASPI) برانمج النفاذ اإ

يف هذا و. 9حص الرباءات وابلتايل ذات الصةل. واكن من املهم تطوير قدرة البدلان الأقل منوا حنو حتقيق الهدف ادلويل لف
 مع تراخيص نقل التكنولوجيا. وينبغي أأن يمت ذكلبكأأن ينبغي أأن تدمع الويبو ادلول الأعضاء لبناء القدرات للتفاوض  الس ياق
، قدمت املنظمة املساعدة 10.3 رضالغ، 10وبكأأن الهدفول الأعضاء. ادلدلى مس توايت واحتياجات التمنية توضيح 

أأن  رضورةالهدف من الواحض هذا جعل و بأأنكطة أأخرى من أأجل حتقيق توصيات أأجندة التمنية.  وقامتلدلول الأعضاء 
ن  15.6 رضالغ، 15 ابلهدف وفامي يتعلقتعكس أأنكطة الويبو أأولوايت التمنية يف ادلول الأعضاء.  تادام املس تدام الاس  فاإ

 وت عدرفاهية اجملمتعات احمللية والكعوب الأصلية. بللتنوع البيولويج واحلفاظ عىل املوارد الوراثية قد ارتبط منذ فرتة طويةل 
دارة املس تدامة للتنوع البيولويج. الإ يف  العب دوريك تمللكية الفكرية لاملتعلقة ابواملعلومات  اتلس ياسل هاما  منصةالويبو 
لويبو تعاوهنا مع املنظامت احلكومية ادلولية الأخرى، ويه أأن تعزز ا، ينبغي 17.6و 17.9 رضانالغ، 17للهدف  بةوابلنس  
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ومنظمة الصحة العاملية ومؤمتر الأمم املتحدة للتجارة  (اليونيدو)منظمة التجارة العاملية ومنظمة الأمم املتحدة للتمنية الصناعية 
 وغريها. (الأونكتاد) والتمنية

وأأهداف  2030عام وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وأأكد عىل أأمهية جدول أأعامل حتدث و  .193
مةل ومرتبطة بكلك مبارش أأو اكتم الس بعة عرشة والأهداف  2030أأن جدول أأعامل ب هداعتقوأأعرب عن االتمنية املس تدامة. 

أأن الويبو ينبغي أأن  رأأىخر. ومع ذكل، الهدف الآ عزز حتقيق ين أأن حتقيق هدف واحد ميكوأأن  ،خرمها ابلآ  لكل غري مبارش 
 .CDIP/16/8ورد يف الوثيقة  عىل حنو ما، 17و 9التمنية املس تدامة  هديف ويه، اتركز عىل جمالت اختصاصه

ة أأهداف التمنيب الكديدعن الزتامه وأأعرب وفد سلوفاكيا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وحتدث  .194
آراء  رضورة وأأوحضاملس تدامة.  ادلول الأعضاء يف الاعتبار، وينبغي الرتكزي عىل أأهداف التمنية عدد أأكرب من أأن تؤخذ أ

املتقدمة  ى البدلاننفس القدر من الأمهية دلب أأهداف التمنية املس تدامة  وتمتتعولية الويبو. باملس تدامة اليت لها صةل مبارشة 
الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه ملدة س نة أأخرى أأكرب مزود يف العامل للمساعدة  ظلكل، وكذكل النامية. وعالوة عىل ذ

ىل الرتكزي عىل أأهداف التمنية املس تدامة تكل فاإ مليار يورو. وفامي يتعلق مبسامهة الويبو،  68 مبقدارالإمنائية الرمسية  هنا حباجة اإ
من أأجل تعزيز حامية امللكية الفكرية من خالل التعاون بني ادلول  ذايام هبأأمهية لعمل املنظمة. وينبغي الق الأكرث  والغاايت

أأن حتقيق عىل . وأأكدوا جمددا 17و 9التمنية املس تدامة  هديفأأن معل الويبو أأكرث مالءمة لتنفيذ  ورأأواواملنظامت ادلولية. 
سؤولني عن التمنية امل الأول عىل ادلول الأعضاء أأهداف التمنية املس تدامة املتعلقة ابلبتاكر والتكنولوجيا يعمتد يف املقام 

 الاقتصادية والاجامتعية اخلاصة هبم.

ىل أأن اعامتد أأهداف التمنية املس تدامة من قبل الأمم املتحدة اكن و وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء، وحتدث  .195 حداث أأشار اإ
تسهم يف مساعدة ادلول الأعضاء عىل حتقيق أأهداف أأن حامية امللكية الفكرية ميكن أأن عن قناعهتا باجملموعة وأأعربت . هاما

 وضعت. أأول، املنافعمن وهجة نظر اقتصادية، خلقت حقوق امللكية الفكرية عددا من و أأفضل. بصورة  التمنية املس تدامة
نتجات وتقنيات توفري المتويل الالزم لتطوير م عىل حقوق امللكية الفكرية حوافز لالبتاكر والإبداع، وابلتايل تكجع املسيرمرين 

جديدة. اثنيا، حقوق امللكية الفكرية مثل الرباءات وحامية الباحثني والرشاكت، وتعزيز نقل التكنولوجيا من خالل اتفاقيات 
يف هذا و. ماملنتجني من خالل زايدة القمية املضافة ملنتجاهت ابلفائدة عىلامية العالمات التجارية عادت حالرتخيص. اثلثا، 

عىل الرم  من أأن امللكية و حامية امللكية الفكرية دورا هاما يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية لدلول الأعضاء. ، لعبت الس ياق
ن الفكرية عامل واحد فقط من بني العديد من  جاء يف  عىل حنو ماالتكنولوجيا والابتاكر عامالن هامان للتمنية العوامل فاإ

قامئة شامةل من أأهداف التمنية املس تدامة هو  أأن يكون الهدفري مرغوب فيه اجملموعة أأنه من الصعب وغ ورأأت. 9الهدف 
نذات الصةل بعمل الويبو. مفن انحية،  ميكن تطبيقه يف خمتلف اجملالت، ولكن من  وحيد الطرازموضوع  امللكية الفكرية فاإ

 جلنة وعىل النحو اذلي وافقت. زال مؤرشات قياس تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة يف مرحةل مبكرةتانحية أأخرى، ل 
أأهداف التمنية املس تدامة للويبو. بعض غاايت بكأأن مالءمة مبعلومات ملناقكات ااملؤرشات تزود ، جيب أأن 16/التمنية

د راخس بأأن الويبو، ابعتبارها واكةل الأمم املتحدة املتخصصة، جيب أأل حتاول أأن تفعل لك يشء. اعتقوأأعربت اجملموعة عن ا
. وهذا ما اعىل جمال خربهت ويركزمع ولية املنظمة  ةش يامتمتكون مسامهة الويبو يف أأهداف التمنية املس تدامة جيب أأن و 

تقوم به ادلور التايل ل  موعةاقرتح اجملو مؤسسات الأمم املتحدة الأخرى يف مناطق أأخرى من اخلربة.  رايدةيقتيض أأيضا احرتام 
خربة يبو دمع ادلول الأعضاء يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة مع الرتكزي عىل منطقة أأمانة الو عىل أأمانة الويبو. أأول، ينبغي 

يالءالويبو. وينبغي أأن يمت ذكل عن طريق  عىل وجه و  9أأنكطة املساعدة التقنية لهدف التمنية املس تدامة يف اهامتم خاص  اإ
ىل جلنة  موعةاجمل. ويف هذا الصدد، طلب  ابء 9و أألف 9و 9.5و 9.4 الغاايتالتحديد  القادمة التمنية من الأمانة أأن تقدم اإ

أأمانة الويبو املكاركة بنكاط يف عىل . اثنيا، ينبغي 9مقرتح مرشوع دلمع ادلول الأعضاء يف تنفيذ هدف التمنية املس تدامة 
س الامتمت  يامثطلب، التعاون مع واكلت أأخرى ح ال عند، علهيا ، وجيب2030معليات الأمم املتحدة بكأأن جدول أأعامل عام 

ؤرشات هدف التمنية مبالأمانة عىل مواصةل متابعة فريق اخلرباء املكرتك بني الواكلت املعين اجملموعة  وحثتخربة الويبو. 
آلية التيسري التكنولوجية للأ املعين بالواكلت بني ق العمل يفر و املس تدامة  بالغمم املتحدة. اثلثا، جيب عىل الأمانة أ منظومة  اإ
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عداد ال تحدة بكأأن أأنكطهتا ذات الصةل بعد الأمم امل  اجملموعة الاقرتاح اذلي  تؤيدعملية لواكلت الأمم املتحدة املتخصصة. ومل اإ
دراج بند دامئ يف جدول الأعامل  بكأأنتقدم به وفد الربازيل  أأن أأهداف التمنية  ورأأتتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة.  عناإ

أأن  ت اجملموعةالقيام به منذ البداية. وأأخريا، كررالقامئة عىل حنو ما مت د جدول الأعامل مضن بنو  هتاناقك م املس تدامة ينبغي 
 دلول الأعضاء.ابيف هناية املطاف  ارتبطتمسؤولية حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة 

أأمرياك  مجموعة بدلان مسامهة، مبا يف ذكل CDIP/18/4ملساهامت الواردة يف الوثيقة ابوفد املكس يك علام  وأأحاط .196
صةل مع أأهداف التمنية املس تدامة ابلالالتينية والاكرييب. وشدد الوفد عىل الصةل القامئة بني امللكية الفكرية والتمنية واعرتف 

ىل جنب مع ادلول الأعضاء من و الأمم املتحدة وادلول الأعضاء. الس بعة عرشة املعمتدة من  معلت أأجندة تمنية الويبو جنبا اإ
ىل أأن الوفد وتعزيز امللكية الفكرية كأداة للتمنية. وأأشار أأجل نرش املعرفة  آليات لإعطاء دفعة لس تادام الرباءات دلى اإ الويبو أ

عطاء دفعة اإ ساعد يف حتديد و ي  2030عام أأن جدول أأعامل  ورأأىجيايب عىل التمنية. الإ تأأثري ال والعالمات التجارية ذات 
جراءات فعاةل ومنسق ن الزتام من ادلول الأعضاء، وكذكل و. هاة من أأجل حتقيق للأولوايت الوطنية وتنفيذ اإ يف هذا الصدد، فاإ

قوم املكس يك بأأعامل شامةل من أأجل وت. حاسامأأمر كون يمع وليهتا س   امتىشيمبا واكلت دولية أأخرى مثل الويبو  تأأييد
جراءات خمتلفة هبا مع  لية لتنفيذ الأهداف والغاايت احمل  الإداراتالامتثال لأهداف التمنية املس تدامة. وجيري تنفيذ اإ

. وقد مت تنفيذ العديد من التدابري يف البالد لتعزيز 2030دول أأعامل عام باجملمتعات عىل عمل تكون واملؤرشات حىت 
حامية حقوق املبدعني من يمت حتفزي التمنية الاقتصادية للمجمتعات احمللية، يمت يف حني وسميات املنكأأ. م العالمات اجلاعية و 

آلية لتعزيز التمنية.  ت عدمن انحية أأخرى، و الل تكل الآليات. خ ذلكل، اسيرمرت املكس يك موارد برشية ومادية والرباءات أ
نكاء وتصممي مواقع الإنرتنت والتاكمل من موقع للتجارة الإلكرتونيةفائدة ال . وقد (CADOPAC) لرباءات من خالل نظام اإ

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية ىل أأعضاء اإ أأمرياك الالتينية والاكرييب و دلان ب جملموعةوفر هذا النظام أأيضا التعاون  املنظمة الإ
(ARIPO) ملعهد الوطين حلق املؤلفا أأنكأأ . وفامي يتعلق حبق املؤلف، قد (INDAUTOR) يف  اليت مت تقامسها الصكوك

بداعاهتاحرتام املنطقة كأداة تعلميية. وساعد الأطفال عىل فهم أأمهية  ىل أأنه مت العمل الوفد م من خالل أأعامل الويبو. وأأشار اإ اإ
تدابري معلية مثل تكل املذكورة، ميكن أأن بأأنه من خالل  وأأعرب عن اعتقادهعىل تعزيز التمنية من خالل الإبداع والابتاكر. 

ىل أأن احلكومات  البدلانتساعد  يف هذا ومة مالمئة. دلهيا س ياسات عا يتعني أأن يكونيف ماكحفة الفقر. ومع ذكل أأشار اإ
ذا ما ال مضاعفة  هميكنو الويبو بعمل فين ل يقدر برمن  تقومالصدد،  تأأثري عىل التمنية وعىل الامتثال لأهداف التمنية املس تدامة اإ

 ادم بكلك مناسب.اس ت  

يضا الاقرتاح اجملموعة الأفريقية. وأأيد أأ  ابمسوأأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي  .197
تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة. ونظرا لأمهية التمنية اليت يقودها  عنوجود بند دامئ  بكأأناذلي تقدم به وفد الربازيل 

الويبو تقدمي وثيقة شامةل تتضمن تفاصيل مجموعة من امللكية الفكرية يف سلسةل قمية الابتاكر، طلب الوفد أأمهية الابتاكر، و 
جنازوسة املوهجة حنو مساعدة ادلول الأعضاء عىل من الأنكطة امللم الوثيقة أأيضا  أأن حتدد. ويتعني 2030جدول أأعامل عام  اإ

وولية الويبو والأهداف الاسرتاتيجية. وينبغي أأن حتدد  وغاايهتاأأهداف التمنية املس تدامة  مجيعالروابط والتفاعالت بني 
نكاؤها مضن أأهداف التمنية املس تدامة.لية التكنولوجية اليت متالآ الوثيقة دور الويبو يف    اإ

ن . وقال CDIP/18/4علام ابلوثيقة  وأأحاطصفته الوطنية، ب وفد الهند وحتدث  .198 ذات أأهداف التمنية املس تدامة اإ
ن ومتاكمةل ول ت عاملية طبيعة  مع  يامتىش نبعمل الويبو لوحدها أأهداف التمنية املس تدامة ذات الصةل  انتقاءتجزأأ. وابلتايل، فاإ

ىل أأن الس بعة عرشة يف مجيع أأهداف التمنية املس تدامة تعمميينبغي  ى أأنهرأأ و حتقيق أأهدافها.  مت ذكر  همعل الويبو ابلنظر اإ
 4و 3و 2و 1 بوضوح يف أأهداف التمنية املس تدامة كام وردت. الغاايتدورا رئيس يا يف حتقيق معظم لها  ابعتبار أأنالتقنيات 

كون تأأن التمنية جلنة  ويتعني عىل. امللكيةالويبو ولية للعمل عىل نقل تقنيات ى ودل. 14و 11و 10و 9و 8و 7و 6و 5و
داخل اليت جتري جيب أأن تركز املناقكات و ختيار. الانتقاء وهنج الاالابتعاد عن علهيا يف اتباع أأي مهجية جمزأأة و  ةحذر 

الوفد وأأعرب املرتبطة به.  والغاايتمنية املس تدامة الت من أأهداف اللجنة عىل حتديد قضااي امللكية الفكرية املتعلقة بلك هدف 
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هنج متاكمل متعدد التخصصات وتعاوين لعمل الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة. وأأخريا، تباع ل الكديدعن تأأييده 
 تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة. بكأأندراج بند دامئ ابإ الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل  أأي د

كوادور البيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل وأأي   .199 مع اعامتد جدول و أأمرياك الالتينية والاكرييب.  ابمس مجموعة بدلاند وفد اإ
هذه الأهداف يف اخلطة الوطنية لرفاه  ومجعتبالده يف تنفيذ وحتقيق أأهداف التمنية املس تدامة.  شاركت، 2030أأعامل عام 

آليات لتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة.  ةوفد رضور ال رأأى، الصدديف هذا واجملمتع.  واكةل  بوصفهاالويبو، وعىل تعزيز أ
عمل عىل دمع حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة بكلك عام. وأأيد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد ت أأن ،متخصصة للأمم املتحدة

دراج بند دامئ يف جدول الأعامل   .تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة عنالربازيل بكأأن اإ

والاكرييب سلط الضوء عىل الاقرتاح املقدم من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية و وفد ش ييل بصفته الوطنية، وحتدث  .200
ىل النظر يف أأهداف التمنية املس تدامة بطريقة شامةل. وعىل الرم  من  ز اجلوانب املتعلقة ابر اإ اذلي دعا ادلول الأعضاء اإ

خفاء ابلبتاكر   ليستعىل أأن الويبو الوفد د . وشد  أأخرىالعامة واملوارد الوراثية يف مجةل أأمور  جوانب مثل الصحةل ميكن اإ
اخيل خطة عىل املس توى ادلنفذ ت  أأن املمثل الوحيد للعمل يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة لكن يتعني عىل ادلول الأعضاء 

ىل أأن بال لتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة هممهتا  يةر انة وزده قد أأنكأأت جل معل لتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة. وأأشار اإ
الرئيس ية تصممي وتنفيذ خطة متابعة لأهداف التمنية املس تدامة. وهذا من شأأنه حتديد حاةل تنفيذها وفقا للأهداف 

نواملؤرشات اخلاصة بلك مها. وعالوة عىل ذكل،  رف عىل عضاء والتعالأ يه احملفل املناسب لتبادل خربات التمنية جلنة  فاإ
سهاماتخمتلف   تقريربتقدمي الأمانة  منوعة بدلان أأمرياك الالتينية طلب مجموفد مال أأيدالويبو يف هذه العملية. وهكذا،  اإ

سهامات دوري وفين   الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة.اإ

ن أأهداف أأ ية املس تدامة. ورأأى أأهداف التمن  عنبيان اجملموعة الأفريقية  وأأي دوفد نيجرياي بصفته الوطنية، وحتدث  .201
لفية. ما ل تنجح فيه  يفح انجمن أأجل حتقيق ال عمل لجامعية ل دعوةالتمنية املس تدامة  أأهداف  وأأكدتالأهداف الإمنائية للأ

لاجلهود املتاكمةل والتعاونية بطريقة مس تدامة. بذل التمنية املس تدامة عىل   ضع خطة معل معليةو  يفالوفد عىل الأمانة  وعوَّ
تنفيذ أأهداف  عنبند دامئ  بكأأنلالقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل  تأأييدهادلول الأعضاء، وكرر  انظر فهيت ل 

 املس تدامة. التمنية

 لوضعالويبو اليت تيبعها ج د وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء وأأعرب عن تقديره لله  وأأي   .202
 ترتبطاليت الويبو ينبغي أأن تركز فقط عىل أأهداف التمنية املس تدامة أأن  ورأأى الوفداملس تدامة. وحتقيق أأهداف التمنية 

 عمل الويبو من أأجل تقدمي مسامهة ذات مغزى.بمبارشة 

ىل أأن. لكامهتاكر الوفود عىل اجملموعة الأفريقية وش   ابمسوأأيد وفد تونس البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي  .203  وأأشار اإ
مم املتحدة، اتبعة الويبو واكةل متخصصة  ابعتباروميع البدلان. وتتعلق ب للتجزئة غري قابةل منية املس تدامة أأهداف الت  هنا للأ فاإ

الاكمل  تأأييدهينفيذ أأهداف التمنية املس تدامة. وأأعرب الوفد عن ب ارتباطا وثيقا  هارتبط معل يمن بني عدد من املنظامت اليت 
 تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة. بكأأندراج بند دامئ يف جدول الأعامل ابإ ازيل لالقرتاح اذلي تقدم به وفد الرب 

لقاءواحض يف  2030جدول أأعامل  وذكر أأنخلص الرئيس املناقكات. و  .204 لك دوةل من  عىلاملسؤوليات الأساس ية  اإ
ل، من أأجل الوفاء مبسؤولياهتا، ادلو عىل أأن بعامل الأ جدول  أأوحضابلتأأكيد، وادلول الأعضاء لتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة. 

ىل امل أأيضا وحتتاج تعاون فامي بيها ت  أأن يف  موحض بالءلأنه ذكل  ةقكانجمال مل يكن هناك  وملنظومة. امل ساعدة من هيئات اإ
مم املتحدة اليت أأنكأأت جدول أأعامل عام  للجمعية 70.1قرار ال ن. وهكذا، 2030العامة للأ ماكنية دلى  فاإ  طلبأأي دوةل اإ

طار  2030عام جدول أأعامل أأهداف منظمة دولية يف تنفيذ بعض من من أأي اعدة املس فامي يتعلق بنوع معني من التعاون يف اإ
الأمانة عن أأهداف التمنية املس تدامة  سؤالعدم يفيد بمن النقاش ادلائر  نكأأ اقرتاح مثري لالهامتم هناك ولية املنظمة. واكن 

ىل طلب من الأمانة أأن تقدم منا ي  اإ ا، و نظمة تقع مضن وليهتاليت تعتربها امل  اللجنة تقريرا دوراي عن طلبات حمددة للمساعدة يف اإ
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العملية من أأجل التعبري  الكواغلاملناقكات للنظر يف وتطرقت تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة الواردة من ادلول الأعضاء. 
ىل الأمانة فامي يتعلق ابلحتياجات احلقيقي  هوالأمانة ما  سوف حتددة. وبناء عىل تكل الطلبات العملية، عن طلبات حمددة اإ

ذا اس متر  هأأنمن حذر الرئيس و . هو غري مناسبمناس با فعال وما  احلجج واحلجج املضادة حول ما  تلن يمت اختاذ أأي قرار اإ
ن عىل عمل ابلطلبات لك حاةل عىل حدة لتكو عناللجنة الأمانة  تسأألينبغي أأن و . ل يندرج ولية الويبو وماحتت  يندرج

ذا و  هبا. جلتالواردة والطريقة اليت عو   تكونحدود وليهتا واختصاصها، وابلتايل  يدخل مضنالطلب  ما اكنس تقرر الأمانة اإ
جراء  ابختاذعىل القيام  ةقادر  الأمانة  سوف تبلغعىل العكس، و طلب. صاحبة الساعدة ودمع تكل ادلوةل مب   يتعلقحمدد فامياإ

ىل لأس باباللجنة  اليت  الفعليةرشح الأس باب ت لويبو و اختصاصات اماكنيات و اإ طلب حمدد مضن عدم اندراج اب اليت أأدت اإ
ىل أأن القضية املثارة  ةالويبو غري قادر  جتعل يه أأحد الكواغل عىل مساعدة تكل ادلوةل يف حاةل معينة. وأأشار الرئيس اإ

يف الاعتبار ليس بطريقة جمردة أأو نظرية، ولكن ابلنظر  اغلكهذا ال  وضعأأن تبقى قيد النظر. واقرتح  جيباليت  ةالرشعي
ىل حالت حمددة. وابلتايل، لن  ماكنيات الويبو  عىل اختصاصات امس بق حكام يكوناإ  نوع من التعاون. بتقدميواإ

ىل أأن العدد الكبري من الوفود اذلين حتدثوا وأأشار  .205 ذلي أأدىل به البيان ا وأأي دأأمهية هذا املوضوع.  واوحضأأ وفد الربازيل اإ
ىل الوفد نيجرياي اذل العديد من  ودلهياعاجلة شامةل للغاية للملكية الفكرية، مبالويبو  وقامتختلف جلان الويبو. صةل مب ي أأشار اإ

جدول حمور نه ميثل اإ . هنجا متاكمال اجملموعة الأفريقية واندونيس يا وأأوغندا والهند وطرحتالعالقات املتبادةل مع أأنكطهتا. 
ىل أأن الوثيقة اليت متت مناقك هتا يف ادلورة السابقة مل2030 أأعامل عام بل ادلول الأعضاء، تعكس اتفاقا من ق   . وأأشار الوفد اإ

أأن عىل وافق الوفد و أأهداف التمنية املس تدامة ذات الصةل بعمل الويبو. بنظمة فامي يتعلق امل وهجة نظر  اوينبغي عدم اعتباره
ثقل أأنكطة املنظمة اكهل الأمانة. ومع ذكل، ل ينبغي اسيبعاد ت  ل ينبغي أأن والويبو كون حتت ولية تاملكاركة ينبغي أأن 

نه ذكر هدف التمنية املس تدامةابوجود صةل من  مس بقاأأهداف التمنية املس تدامة  ي اذل 5 مللكية الفكرية. ومكثال عىل ذكل، فاإ
يف  ت عقديتدورة تريبس ملنظمة التجارة العاملية اليف وتعلق بتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات. ي 

دراج موضوع بعنوان "املرأأة والابتاكر". اإ ، طلبت وفود الولايت املتحدة والاحتاد الأورويب والياابن وتركيا 2015 فرباير
مناقكة مثرية لالهامتم عضاء منافع املساواة بني اجلنسني يف جمال الابتاكر ورايدة الأعامل. واكنت الأ  أأوحضحتت هذا البند، و 

الوفد توجه ىل عدد ل حيىص من أأهداف التمنية املس تدامة. و امللكية الفكرية اإ  تللغاية وهو الأمر اذلي يوحض كيف تطرق
ىل اجملككر ابل  ندونيس يا وجنوب أأفريقيا والهند اإ وفود الصني و و أأمرياك الالتينية والاكرييب مجموعة بدلان موعة الأفريقية و اإ

قرتاح وجود بند دامئ يف جدول الأعامل بكأأن تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة ل عىل تأأييدمهونيجرياي وتونس  والإكوادور
دراج بند دامئ  ومن شأأن. التمنية داخل جلنة جراء ح سامالأعامل ال جدول عىل اإ  ومركزةدورية و  موضوعيو مناقكة مس مترة ابإ

 يساعدبل الأمانة سوف أأن تقدمي تقرير دوري موضوعي من ق  عىل د أأيضا وافق الوفو تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة.  بكأأن
نه مل  عىلادلول الأعضاء  جراء مناقكة مس تنرية. ومع ذكل، فاإ تعلق فقط ي وافق عىل أأن تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة ياإ

دماج امللكية  اومفاهميي موضوعيا ايتطلب تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة انعاكسو عضاء لأنكطة التعاون. الأ طلب ب لكيفية اإ
 منامئ ادلبند ال دراج ابإ لب الوفد اطأأن يعالقة طويةل الأمد، واكن من املنطقي  ويهالفكرية يف أأهداف التمنية املس تدامة. 

 جدول الأعامل.

ن النظر يف أأهداف التمنية املس تدامة معوما،  عندوذكر ممثل رؤى الابتاكر أأنه  .206 حتقيقها معل الويبو يدمع بال شك فاإ
ىل أأن  ابتاكر أأن  وأأوحضتعزيز بيئات مواتية لالبتاكر ونرش التكنولوجيا.  عىلتركز واحد معل  جمالبطريقة معينة ابلنظر اإ

دمع حتقيق باملبتكرين من القطاع اخلاص  والزتميف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة.  نساهامي  نامهم نمالاونرش التكنولوجيا ع
أأهداف بهذا الالزتام عىل محمل اجلد. وفامي يتعلق  اأأخذو واكنوا يامة، والاس تفادة من معارفهم وخرباهتم، أأهداف التمنية املس تد

 ناقكات اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية بكأأن تغري املناخمب التمنية املس تدامة، وكام هو احلال عىل سبيل املثال فامي يتعلق 
(UNFCCC)  ما ل س اميالتكنولوجيا وازدهرت يف الاقتصاد احلقيقي، منت يفية ، س يكون من الأمهية مباكن دراسة ك ،

حقوق امللكية الفكرية  تك متل عىلأأنظمة امللكية الفكرية اليت  ومن شأأن تفعيل ميكن القيام به ليرسيع وحتسني تكل العمليات.
جيايب يف هذا ال ونصت عىللجودة يف الوقت املناسب ل عىل سبيل املثال، ميكن و صدد. تنفيذها ميكن أأن يكون هل تأأثري اإ
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ىلاس تادام أأدوات امللكية الفكرية لتحويل الأحباث الواعدة  حلول حتسن حياة الناس يف البدلان النامية واملتقدمة عىل حد  اإ
أأيضا مسأأةل حتسني حياة الناس من خالل بل اكنت  مسأأةل اش تقاق خلق القمية والمنو الاقتصادي جمردكن تمل وسواء. 

 س ميبا نتوركسرشكة تدعى الك باكت ل  مثل مثالامل قدم و اليت تكلك جانبا رئيس يا من أأهداف التمنية املس تدامة. الابتاكر و 
ىل ىل الطاقة اإ صول و الأأدى  وقدم أأنظمة طاقة مملوكة للناس يف اجلزء السفيل من الهرم. الهند. وقد  يف  ال ب احلياة نيحتساإ

نسايدزالأعضاء قدمت واحدة من الرشاكت و . س ميبالعمالء  حدود نوفيكن اإ  طاقة نظيفة خارج الك بكةملكية حلول  يف اإ
ضاءةعىل  تساعد اكنت هناك العديد من الأمثةل يف جمالت التكنولوجيا لتحسني حياة الناس من خالل و القرى المكبودية.  اإ

من الأمهية س يكون و ولوجيا. نرش. وأأصبح السؤال امللح كيف ميكن ترسيع وتوس يع نطاق نرش التكنال التكنولوجيا والابتاكر و 
يف الاقتصاد احلقيقي. واكنت  مع الوقت الأساسبتكرة يف امل العلمية و الاسييعابية القدرات  تدراسة كيفية تطور أأيضا مباكن

واجلامعات والرشاكت، والرشاكت،  ،ومراكز البحوث والرشاكت ،قناة واحدة لهذا التعاون، سواء اكن بني مراكز البحوث
معرفة الأشااص ساعد عىل اذلي  الأمر ،التعاون ونقل التكنولوجيا من خالل حقوق امللكية الفكريةتيسري  وغريها. ومت

أأداة  ويهجمرد عامل واحد يسامه يف التقدم التكنولويج وت عد امللكية الفكرية . اذلين يطرحون ما دلهيم وطبيعة ما يطرحونه
يف واصة. ذات الطبيعة اخل هتامسامهو خربة الويبو  وفهيا تمكناملس تدامة. اس تاداهما لأهداف التمنية ميكن فقط  ةواحد ممكنة

الويبو حتديد ادلراسات ورفع مس توى  تواصلنقل التكنولوجيا ينبغي أأن املعين ب الواكلت بني ق العمل يمعليات مثل فر 
 العاملي الواسع.عىل الصعيد لوجيا التكنو يف نرش  يف امليض قدما تس ياسات امللكية الفكرية والابتاكر اليت جتل بكأأنالوعي 

وأأعرب وفد نيجرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، عن اختالفه يف الرأأي مع فكرة حل الأمانة من مسؤولية لعب  .207
ىل الأمانة كام ينبغي  دور يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة. فينبغي عىل ادلول الأعضاء أأن تقوم بتقدمي مقرتحات ملموسة اإ

الأمانة تقدمي معلومات بصورة دورية حول تكل الأنكطة اليت قامت بتحديدها ادلول الأعضاء. ومن خالل تبين أأهداف  عىل
ىل العمل من خالل رشاكة تعاونية عىل تطبيق اخلطة. ويتطلب  التمنية املس تدامة دعت اكفة ادلول واكفة أأحصاب املصلحة اإ

ة نكطة لضامن تنفيذها. وأأحاطت اجملموعة علام بأأنه من الواحض من خالل نطاق وطموح جدول الأعامل اجلديد رشاكة عاملي
هناء  مدخالت ادلول الأعضاء أأن الويبو ميكن أأن تلعب دورا يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة. وابلرم  من أأنه من الصعب اإ

ىل الأمانة حىت تقوم ادلول املناقكات يف ادلورة احلالية، فمل يكن هناك ما مينع ادلول الأعضاء من تقدمي مقرت  حات ملموسة اإ
ىل أأنه ينبغي عىل ادلول الأعضاء السري يف طريق موازي  الأعضاء بنظرها يف اللجنة املعنية ابلتمنية الفكرية. وأأشارت اجملموعة اإ

الأعضاء وبعض يف حماوةل لتحديد كيفية قيام الأمانة ابلإسهام يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة من خالل مدخالت ادلول 
التفكري الابتاكري والإبداعي من الأمانة بيامن ل تزال أأمام ادلول الأعضاء الفرصة واحلرية يف طلب وتقدمي مقرتحات تتعلق 
عطاء الأولوية لبعض أأهداف التمنية املس تدامة. وشددت اجملموعة عىل دمعها لبند جدول الأعامل املتعلق بينفيذ أأهداف  ابإ

ورحبت ابلتقرير املوضوعي ادلوري اذلي قدمته الأمانة بكأأن أأنكطهتا ومدخالت ادلول الأعضاء. وميكن  التمنية املس تدامة.
 أأن يأأيت ذكل من خالل قيام ادلول الأعضاء بتحديد طريق واحض واملكاركة الرمسية للويبو يف هذا اجملال. 

اف السبيل للميض للأمام. ومن وهجة نظره واقرتح الرئيس القيام ابلتعاون مع املنسقني الإقلمييني من خالل اس تكك .208
ىل وجود نسق أأكرث ديناميكية ومناقكة ملموسة تعمتد عىل وجود نص. واقرتح القيام بتوزيع وثيقة تقرتح  اكنت هناك حاجة اإ

ىل نتاجئ. وشدد عىل أأن املواقف مل ت ىل التوصل اإ كن صياغة تقوم عىل أأساس املناقكات اليت ميكن أأن ترشد ادلول الأعضاء اإ
متناقضة وغري معقدة. وقد قام رؤساء ادلول ابعامتد أأهداف التمنية املس تدامة واكن عىل اجليع احرتام ما مت التفاق بكأأنه. ومع 
ىل اتفاق بكأأن كيفية قيام الويبو ابلتعامل مع القضية. واكن الرئيس واثقا  أأخذ ذكل يف الاعتبار، مل يكن من الصعب التوصل اإ

ول الأعضاء عىل حتقيق نتاجئ ملموسة ونواجت معقوةل ت مكن اللجنة من الاس مترار يف نظر هذه القضية بكأأن تعاون ودمع ادل
املهمة. وقد ذكَّر بأأن اجليع اكنوا ييكاركون يف نفس الالزتام اذلي يتعلق ابلتمنية وأأمهية امللكية الفكرية فهيا. وقام بتعليق 

 املناقكات حول املوضوع. 
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 وثيقة مجمعة ملدخالت ادلول الأعضاء حول الأنكطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا  – DIP/18/6 RevC.وثيقة يف النظر ال 

 دعا الرئيس الأمانة لعرض الوثيقة.  .209

وقامت الأمانة )الس يد انبوليتانو( بعرض الاقرتاحات، أأي الاقرتاح املكرتك لوفود الولايت املتحدة الأمريكية  .210
مرشوع بكأأن امللكية الفكرية واقرتاح وفد جنوب أأفريقيا. وقد اعمتد الاقرتاح املكرتك عىل  واسرتاليا وكندا )اقرتاح مكرتك(

ىل الأنكطة اليت قامت هبا املنظمة يف جمال نقل  ونقل التكنولوجيا: التحدايت املكرتكة وبناء احللول كام أأشار أأيضا اإ
صفحة نقل التكنولوجيا اخلاصة ابلويبو. وذكَّرت الأمانة التكنولوجيا. واقرتحت الأمانة، من بني أأمور أأخرى، مراجعة وحتديث 

بأأهنا اكنت تقوم بتطوير صفحة أأكرث مشولية عىل الانرتنت ل تتضمن حفسب نقل التكنولوجيا اذلي يقوم عىل أأساس الرباءات 
ات الصةل واملتوافرة ولكن تتضمن أأيضا نطاق واسع من الأنكطة املرتبطة بنقل املعرفة. كام قامت أأيضا بفحص بعض املواقع ذ

يف ادلول الأعضاء وخاصة املواقع املتعلقة ابملؤيدين. وفامي يتعلق ابقرتاح وفد جنوب أأفريقيا، قامت الأمانة ابلتأأكيد عىل نطاقه 
الواسع. واكن من املهم فهم كيف ميكن ملرشوع أأن يكون ممكال لأنكطة قامئة يف ادلول الأعضاء، وهو ما حيدث يف هذه 

ىل تعزيز قدرة املرشوع عىل أأن يكون هل أأثر طويل الأمد. ويف الهاية اقرتحت  احلاةل يف جنوب أأفريقيا. وسوف يؤدي ذكل اإ
 الأمانة أأن تقوم ادلول الأعضاء اليت طرحت مقرتحاهتا أأن تقوم بتقدمي مزيد من التفاصيل بكأأهنا. 

ن نقل التكنولوجيا من املكوانت الأساس ية يف وأأعرب وفد نيجراي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، عن اعتقاده بأأ  .211
ىل ادلور  معلية بناء القدرات املتعلقة ابلتمنية البرشية، والتصنيع، وتعزيز التمنية العاملية. وأأشارت توصيات جدول أأعامل التمنية اإ

ذلي أألقى الضوء عىل أأنكطة املهم لها وتناولهتا بيشء من الأمهية يف اجملموعة ج. وقد أأحاط الوفد علام ابلقرتاح املكرتك ا
الويبو اخلاصة بنقل التكنولوجيا واقرتحت عددا من اخلطوات اليت تلزم الأمانة لتعزيز اخلدمات املتعلقة ابلويبو. وابلرم  من 

ب ذكل، مل يكن متفقا مع املناجه اليت تعمتد عىل السوق اليت مت اقرتاهحا هنا. عالوة عىل ذكل، أأيد اقرتاح جنوب أأفريقيا ورح
حباث املموةل متويال عاما. واكن الهدف مها بناء قدرات خمتلف أأحصاب املصلحة يف سلسةل  برتكزيه العام عىل املزااي احملمتةل للأ
حلاحا وقابلية للتنفيذ اليت ميكن للجنة املعنية ابلتمنية  قمية اس تادام ونقل التكنولوجيا. واكن هذا الاقرتاح هو أأكرث اخلطوات اإ

ها. وذلكل، اعمتدت عىل دمع ادلول الأعضاء لالقرتاح يف أأعقاب تقدمي معلومات حول الربامج واملزيانية. كام الفكرية اختاذ
مرشوع بكأأن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: حث اللجنة أأيضا عىل الإرساع يف اس تكامل "أأفاكر اخلرباء" ويه نييجة 

الف يف اللجنة. واكن الوفد حريصا عىل عقد مناقكات تدرجيية حول واذلي اكن موضع خالتحدايت املكرتكة وبناء احللول 
ىل متكني ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة الآخرين من الاس تفادة من املعلومات والأفاكر  املسأأةل. وسوف يؤدي ذكل اإ

ليه. كام شدد أأيضا عىل اقرتاحه السابق امل  عداد الويبو لتقرير الناش ئة عن خمتلف النواجت املتعلقة ابملرشوع املكار اإ تعلق ابإ
وقائعي يتضمن الإسهامات املتبادةل بني الهيئات حول تعزيز نقل وتمنية التكنولوجيا. ويف الهاية، شدد الوفد عىل أأن تيسري 

 من التفاق املربم بني الأمم املتحدة الويبو.  1معلية نقل التكنولوجيا اكنت مضن همام الويبو كام ورد يف املادة 

د اسرتاليا الاقرتاح املكرتك. واس هتدف الاقرتاح عددا من اجملالت الرئيس ية اليت قامت ابلبناء عىل مقدار وقدم وف .212
دخال حتسينات عىل صفحة نقل التكنولوجيا اخلاصة  العمل اذلي مت ابلفعل يف جمال نقل التكنولوجيا. أأول، ميكن أأن يمت اإ

مس تادم. اثنيا، ميكن أأن تكون هناك مزااي من خالل تطوير الأمانة خلارطة ابلويبو احلالية جلعلها أأكرث قوة وأأكرث سهوةل لل 
طريق حول كيفية تعزيز موارد نقل التكنولوجيا احلالية. وقد وجد أأيضا أأنه من املفيد اس مترار مكاركة الويبو يف منتدايت نقل 

ات حول الأنكطة ذات الصةل القامئة التكنولوجيا الأخرى. وسوف تييح معلية املسح لدلول الأعضاء احلصول عىل معلوم
وادلور احملمتل للويبو فهيا. وابملثل، ميكن أأن تكون هناك مزااي من قيام الأمانة ابلتحقيق يف الطرق احلالية القامئة عىل أأساس 

نية ابلتمنية السوق لربط املبدعني بفرص احلصول عىل الرتاخيص احملمتةل. عالوة عىل ذكل، رأأى أأن العمل املس تقبيل للجنة املع 
وامللكية الفكرية جيب أأن يقوم عىل أأساس مرشوعات ملموسة ومعلية. ولتحقيق هذا الهدف، ميكن للأمانة الاضطالع بعمل 
ىل أأن مبادرة احلكومة الاسرتالية اليت يطلق علهيا  حتليل ثغرة خلدمات الويبو احلالية املتعلقة بنقل التكنولوجيا. كام أأشار أأيضا اإ

لهيا يف البند امس "الاس تعان ىل الرتو،ج للباحثني  5ة مبصادر امللكية الفكرية" واليت متت الإشارة اإ من الاقرتاح هتدف اإ
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الاسرتاليني عىل مس توى العامل من خالل حتديد فرص التعاون واحلصول عىل الرتاخيص. ويه عبارة عن سوق رمقية لتبادل 
ىل تفضيالت الرتاخيص وتيسري ال تصال من أأجل امللكية الفكرية اليت ودلها قطاع البحث العام يف املعلومات والإشارة اإ

رشاك الأربعني جامعة الاسرتالية ولك مؤسسات البحث الطيب  اسرتاليا. وقد قامت مؤسسة امللكية الفكرية الاسرتالية ابإ
 بأأسرتالياة امللكية الفكرية الاسرتالية ومراكز البحث التعاوين وجممتع الأعامل للمكاركة يف املبادرة املذكورة. واكنت مؤسس

تعمل أأيضا مع عدد من املواقع الأجنبية مبا يف ذكل مكتب الرباءات والعالمات التجارية ادلمناريك عىل تعزيز الرباءات املذكورة 
 يف " الاس تعانة مبصادر امللكية الفكرية " عىل املس توى العاملي. 

ىل املنتدايت العاملية املذكورة  .213 ىل الويبو،  3يف البند وأأشار وفد كندا اإ ىل أأنه ابلإضافة اإ من الاقرتاح املكرتك. وأأشار اإ
آلية تيسري التكنولوجيا التابعة للأمم املتحدة  ن معلية نقل التكنولوجيا تمت مناقك هتا يف عدد من الس ياقات ادلولية مثل أ فاإ

ن معل مسح لتكل املبادرا ت عىل املس توى ادلويل س يكون مفيدا لزتويد واتفاقية الأمم املتحدة الإطارية بكأأن تغري املناخ. اإ
ىل توفري الأنكطة املس تقبلية ادلمع املتبادل  ادلول الأعضاء ابملعلومات. كام س يوفر ذكل أأيضا معلومات لعمل الويبو مبا يؤدي اإ

مانة أأن تنظم معلية مسح الأنكطة ا6واملتاكمل لمك أأكرب من العمل ادلويل. وفامي يتعلق ابلبند  ملتعلقة بنقل ، ميكن للأ
( من خالل نوع أأنكطة نقل التكنولوجيا اليت تعمتد عىل أأساس توصيات جدول أأعامل CDIP/17/9التكنولوجيا )وثيقة 

ىل حتديد كيفية قيام الأنكطة احلالية ابملساعدة عىل  التمنية من اجملموعة ج. وسوف يؤدي تنظمي املعلومات بصورة مواضيعية اإ
بدول أأعامل التمنية. وميكن أأن يسهم ذكل أأيضا يف حتديد املواضع اليت ميكن أأن يكون فهيا حتقيق تكل التوصيات اخلاصة 

ضافية مفيدا ويضمن أأن تكون تكل الأنكطة ممكةل لبعضها بعضا ول يوجد ازدواجية هبا.   القيام بأأنكطة اإ

موضوعا معقدا. وأألقى الضوء عىل  وأأكد وفد تركيا، متحداث ابمس اجملموعة ابء، أأن نقل التكنولوجيا وفقا لتعريفه يعد .214
املكاركة النكطة للمنظمة يف عدد كبري من الأنكطة املرتبطة بنقل التكنولوجيا. اليت تفيد ادلول املتقدمة والنامية، كام ورد يف 

ىل نييجة الأنكطة املطبقة وحتديث موقع نقل التكنولوجيا اخلاص ابلويبو عىل الا نرتنت. واثئق الويبو ذات الصةل. وأأشار اإ
وأأيد الوفد الاقرتاح املكرتك وأأيد أأيضا، من حيث املبدأأ، اقرتاح وفد جنوب أأفريقيا وعرب عن تطلعه للحصول عىل 

 املنقحة.  نسخته

وشدد وفد لتفيا، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، عىل أأن خدمات نقل التكنولوجيا اليت تقدهما  .215
نكاء الهيالك وبناء القدرات وتطبيق عدد كبري من أأدوات الويبو تغطي عددا كبريا  من الأنكطة مثل متكني الأطر القانونية، واإ

التيسري. وتعاونت الويبو وتبادلت املعلومات مع املنظامت ذات الصةل عىل املس تويني الوطين والعاملي وقدمت خدمات 
لهيا يف الاقرتاح املكرتك سزتيد الوعي وتساعد ادلول  جتاوزت تفويضها. عالوة عىل ذكل، رأأي الوفد أأن الأنكطة املكار اإ

 الأعضاء عىل الاس تفادة من الأدوات احلالية. 

ورأأي وفد سلوفاكيا، متحداث ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء، أأنه ينبغي عىل الأمانة القيام مبزيد من الرشح  .216
أأفريقيا. عالوة عىل ذكل، أأيد الوفد الاقرتاح املكرتك. وسوف ملزيد من العنارص امللموسة فامي يتعلق ابقرتاح وفد جنوب 

ىل فهم أأفضل واس تادام أأكرث كفاءة للموارد  6و 4و 2 ودتؤدي الأنكطة املقرتحة يف البن ىل التوصل اإ ىل متهيد الطريق اإ اإ
ن معلية املسح املقرتحة يف البند  يد من املناقكات يف ادلورة ميكن أأن تعترب أأساسا لإجراء مز  1احلالية للويبو. وابملثل، فاإ

التالية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. وشددوا عىل أأن اكفة الأنكطة اليت انعكست يف الاقرتاح املكرتك ميكن أأن 
 حتسن معل اللجنة املتعلق بنقل التكنولوجيا وتوفر معلومات تتعلق به.

قل التكنولوجيا قد أأثبيت أأن أأنكطة التمنية تفيد اكفة ورصح وفد الربازيل بأأن جتربته مكتلقي ومقدم خلدمة ن .217
وأألقى الضوء عىل التفاعل مع ادلول اليت تواجه حتدايت خضمة وفرصة تبادل اخلربات واحللول. وأأحاط علام أأيضا  املكاركني.

ىل اجملموعة ج من توصيات جدول أأعامل التمنية واليت اكنت، يف رأأيه، مرتبطة ابملناقكات  بأأن الاقرتاح املكرتك قد أأشار اإ
املفاهميية حول دور امللكية الفكرية يف نقل التكنولوجيا. وعكست اجملموعة أأيضا عدد من املوضوعات، من بيها اس تادام 



CDIP/18/11 
62 
 

امللكية الفكرية يف جذب التكنولوجيا الأجنبية، وأأثر القدرات الاسييعابية ملتلقي التكنولوجيا، وتلكفة نقل التكنولوجيا من 
ات تراخيص امللكية الفكرية واملواقف اليت ميكن فهيا أأن متثل امللكية الفكرية عائقا أأمام نقل التكنولوجيا. وأأكد خالل اتفاقي

ىل ذكل، أأيد اقرتاح وفد جنوب أأفريقيا. واكنت الربازيل تقوم  الوفد عىل أأمهية اس تككاف تكل املسائل يف اللجنة. ابلإضافة اإ
املنظامت البحثية العامة من الاس تفادة من اس تادام امللكية الفكرية. وابلرم  من ذكل، ابلعديد من اجلهود لمتكني اجلامعات و 

دارة امللكية الفكرية سواء مكقديم خدمات تكنولوجية أأو  طالبت تكل الكياانت بتقدمي املساعدة من أأجل بناء قدراهتا حول اإ
دة لدلول الأعضاء يف هجودها الرامية دلمع اجلامعات مس تقبةل لها. وميكن أأن يوفر اقرتاح جنوب أأفريقيا املزيد من املساع

 واملنظامت البحثية العامة. 

وعرب وفد الولايت املتحدة عن شكره لوفدي اسرتاليا وكندا عىل معلهام وتقدميهام لالقرتاح املكرتك املتضمن يف   .218
أأمهل يف أأن تقوم اللجنة أأيضا كلك  . وعرب عن تقديره لدلمع املقدم من ادلول الأعضاء وعرب عنCDIP/18/6 Revالوثيقة 

ىل ضامن اس تدامة نتاجئ  املرشوع بتقدمي ادلمع. وقد اعمتد الاقرتاح عىل معل اللجنة السابق بكأأن نقل التكنولوجيا وهدف اإ
اذلي اكن موضع خالف يف اللجنة. وبدون  املتعلق ابمللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املكرتكة وبناء احللول

ىل أأنه حاول أأن يكون مفصال قدر الإماكن عند صياغة عنارص ا خلوض يف الاقرتاح كام فعلت الوفود الأخرى، أأشار الوفد اإ
الاقرتاح الس تة. وعرب عن رغبة املتقدمني ابلقرتاحات يف الإجابة عىل أأية أأس ئةل. وعرب عن تقديره لقرتاح املرشوع اذلي 

دارة املل  كية الفكرية ونقل التكنولوجيا: تعزيز الاس تادام الفعال للملكية الفكرية يف ادلول قدمه وفد جنوب أأفريقيا حول اإ
عرب عن تقديره أأيضا معل وفد جنوب أأفريقيا ووفود أأخرى عىل الاقرتاح املكرتك وأأعلن أأنه مس تعد لتقبل  النامية. كام

لهيا اقرتاحات. وقد حاول الوفد تقدمي بعض العنارص الإضافية لقرتاحه من أأجل جعهل  أأكرث فاعلية يف حتقيق الأهداف املكار اإ
ولضامن الاس تدامة. وعرب عن تقديره لفرصة التعاون وتوجه ادلول الأعضاء املنفتح والبناء. وأأيد من حيث املبدأأ اقرتاح 

 جنوب أأفريقيا وعرب عن أأمهل يف أأن يرى نصه املنقح وأأن تقوم ادلول الأعضاء بتأأييد هذا الاقرتاح أأيضا. 

 25و 23و 12و 10و 1وفد جنوب أأفريقيا اس تعراض موجز لقرتاحه اذلي تناول توصيات جدول أأعامل التمنية وقدم  .219
. وقد تناول نقل التكنولوجيا من مؤسسات حبثية ميولها القطاع العام، وليس ابلرضورة أأن يتعلق بنقل تكنولوجيا 40و 31و

اليت ميولها القطاع العام تقوم بأأحباث ابرزة. ومن مث، من الرضوري واردة لكن يتعلق بأأحد جوانبه. واكنت املؤسسات البحثية 
تعزيز قدراهتا عىل وضع نتاجئ أأحباهثا يف نطاق امللكية العامة. وقد تضمن الأمر جانب من جوانب الصاحل العام، لكن هناك 

ماكنية متكني مؤسسات البحث العامة، وخاصة يف ادلول النامية والبدلان الأقل منو  ا، من أأن تصبح مرتبطة بصورة أأيضا اإ
أأكرب مبجمتعاهتا. واكن ذكل ميثل أأحد التحدايت الكربى يف جنوب أأفريقيا. وقد اختذ املرشوع مهج لكي ميكن تضمني املواد 

 ذات الصةل من الويبو به. وأأقر الوفد بأأن امللكية الفكرية اكنت أأحد أأدوات التمنية. ومت تضمني أأربعة فئات من اجلهات الفاعةل
مطوري امللكية الفكرية مبا  "2"ممويل تسويق الأحباث اذلين حيركون مرشوعات الأحباث بطول سلسةل الابتاكر  "1"ويه 

دارة امللكية الفكرية  مدراء امللكية الفكرية مبا يف ذكل الأفراد  "3"يف ذكل الباحثون اذلين ينبغي علهيم تطوير همارات اإ
دارة امللكية الفكرية وقدرات نقل املتواجدين يف ماكتب نقل التكنولوجي ا واذلين ينبغي علهيم تطوير اإ

واملس تادمني مبا يف ذكل املرشوعات الصغرية واملتوسطة. ومن املهم وجود تفامه واحض بني اجلهات الفاعةل "4" التكنولوجيا
ىل تقدمي سلسةل من الأنكطة ذات  الأربعة لضامن الانتقال السلس يف مراحل سلسةل قمية الابتاكر. وقد هدف املرشوع اإ

ىل  القمية املضافة. واكن دليه العديد من املكاراكت مع عدد من الوفود واليت مثلت مدخالت هممة. واكن الاقرتاح يف حاجة اإ
 املراجعة مع الاحتفاظ ابملفهوم اذلي يمكن وراءه. 

لأعضاء يف هذا اجملال. واكن من وأأيد وفد ش ييل العمل اذلي قامت به الويبو ورحب ابلهامتم اذلي أأبدته ادلول ا .220
ىل نتاجئ ملموسة. وحث الويبو عىل الاس مترار، يف ظل توجيه ادلول الأعضاء، يف  املهم بصفة خاصة اس مترار العمل للتوصل اإ
 مراجعة س ياسات ومبادرات امللكية الفكرية املطلوبة لتعزيز نقل التكنولوجيا ملصلحة ادلول النامية. كام حث املنظمة أأيضا عىل

تبين تدابري مالمئة متكن ادلول النامية من فهم والاس تفادة من خمتلف الأحاكم اليت تتعلق بنقاط املرونة الواردة يف 
 ادلولية.  التفاقيات
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وأأكد وفد ابكس تان عىل أأمهية تضمني اكفة خمرجات املرشوع املتعلقة بنقل التكنولوجيا بدل من قرص املناقكات فقط  .221
ويف ظل مرشوع بكأأن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املكرتكة وبناء احللول. النابعة من  عىل "أأفاكر اخلرباء"

غياب أأي تعريف متفق عليه من قبل ادلول الأعضاء لنقل التكنولوجيا، مل يكن من املمكن الربط بني املواد والأنكطة 
( عىل صفحة نقل التكنولوجيا اخلاصة CDIP/17/9ولوجيا )وثيقة والواثئق املتضمنة يف معلية مسح الأنكطة املتعلقة ابلتكن

عالوة عىل ذكل، من املهم ضامن أأن أأي أأنكطة مس تقبلية تتعلق بنقل التكنولوجيا ل تقترص فقط و  ابلويبو عىل الانرتنت.
وفد جنوب أأفريقيا لأنه يامتىش  عىل القيام بعملية مسح من قبل الأمانة أأو القيام بعمل حتليل ثغرة لأنكطهتا. وأأيد الوفد اقرتاح

ىل حتديد أأدوات امللكية الفكرية احلالية واحملمتةل لتحقيق تمنية القدرات  مع توصيات جدول أأعامل التمنية. وسعى الاقرتاح اإ
دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا. وتضمن أأيضا دراسات حالت ذات صةل ابلتمنية الاجامتعية  الاقتصادية. -وتسويق اإ

ن نقل التكنولوجيا قد أأصبح عامال همام من  .222 وشدد وفد الصني عىل أأنه يف ظل العوملة الاقتصادية والتكنولوجية، فاإ
عوامل الأنكطة الابتاكرية. كام أأصبح أأيضا وس يةل هممة من وسائل ربط الابتاكر التكنولويج بأأرابح الرشاكت وابلتمنية 

ن وضع الاقتصادية والاجامتعية الكامةل. كام معلت ع ىل ربط الأنكطة الابتاكرية لدلول املتقدمة وادلول النامية. وذلا، فاإ
طارا قانونيا وحافز لالبتاكر التكنولويج وانيكاره. وهبذا  قواعد متوازنة وفعاةل وغري مقيدة لنقل التكنولوجيا سوف يوفر اإ

ىل تنفيذ أأهداف ن تعزيز نقل التكنولوجيا سوف يؤدي بصورة طبيعية اإ التمنية املس تدامة. كام عرب الوفد عن عظمي  املع،ى، فاإ
ىل جانب ادلول الأعضاء سوف تقوم ابلتوسع  تقديره للعمل اذلي قامت به الويبو يف هذا اجملال. وقد توقع الوفد أأن املنظمة اإ

ضاء بكأأن نقل رغب الوفد يف تعزيز التعاون مع الويبو وادلول الأع يف اجلهود الرامية حلكد اكفة طاقاهتا. عالوة عىل ذكل،
ىل بناء قدرات ادلول النامية والبدلان  التكنولوجيا. وأأيد تبين اقرتاح مرشوع وفد جنوب أأفريقيا وأأكد عىل أأنه سوف يؤدي اإ

 الأقل منوا. كام رحب أأيضا ابلقرتاح املكرتك واعتربه مفيدا لتعزيز مس توى خدمة الويبو بكأأن نقل التكنولوجيا. 

ته الوطنية، عن تقديره للآراء العامة اليت عربت عها الوفود حول معل اللجنة املعنية وعرب وفد ش ييل، متحداث بصف  .223
ابلتمنية وامللكية الفكرية بكأأن نقل التكنولوجيا. وميكن تطبيق الاقرتاح املكرتك واقرتاح وفد جنوب أأفريقيا بطريقة تاكملية. 

هنا سيسهم يف دفع ذا مت اعامتدها وتطبيقها بصورة فعاةل، فاإ معل اللجنة املس تقبيل يف هذا اجملال قدما. وسوف يسهم  واإ
الاقرتاح املكرتك يف دمج املعلومات القمية اليت أأعدهتا اللجنة. كام ميكن اس تادام املعلومات أأيضا من أأجل تيسري بناء 

ىل مجع الأطراف املعنية معا. واكن م رشاد معلية وضع الس ياسات ونرش الربامج اليت هتدف اإ ن املهم الرتكزي عىل القدرات، واإ
ىل التفكري يف امللكية  نرش العمل اذلي قامت به اللجنة ابلفعل عىل املس تادمني. لقد دعا اقرتاح وفد جنوب أأفريقيا اللجنة اإ

الفكرية ابعتبارها جزء ل يتجزأأ من نظام أأوسع يرتبط به العديد من العنارص اليت جعلت معلية نقل التكنولوجيا ممكنة. وتعترب 
ىل املوارد الفنية واملالية املتاحة عنارص هممة الرش  قامهتا بني مؤسسات البحث العامة واخلاصة ابلإضافة اإ ااكت اليت ميكن اإ

ليكجيع نقل التكنولوجيا. وسوف ميكن اقرتاح وفد جنوب أأفريقيا خمتلف املؤسسات من التعمل من احلالت الناحجة وتطوير 
لتكنولوجيا والأسواق. وتوقع الوفد الاس مترار يف العمل حول عنارص هذا الاقرتاح أأدوات مفيدة ومعلية للربط بني مطوري ا

 وعرب عن اهامتمه يف أأن تكون بالده أأحد ادلول اليت يمت جتريب تطبيقه هبا. 

فريقيا حيث تقبل تعقيبات ادلول الأعضاء خبصوص  .224 ورحب وفد اسرتاليا ابملهج املنفتح اذلي اتبعه وفد جنوب اإ
م بتضميها به. ورأأى أأن الاقرتاح املذكور سوف ييناول عددا من الاحتياجات املعينة املرتبطة بنقل التكنولوجيا. اقرتاحه وقا

قراره يف  وأأيد املفهوم الوارد يف الوثيقة. كام عرب عن اعتقاده بأأن الثغرات املوجودة يف الاقرتاح سوف يمت عالهجا هبدف اإ
 ادلورة التالية للجنة 

ن البيان اذلي أألقاه وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء. وأأيد الاقرتاح املكرتك واعترب أأنه سوف يسهم يف وأأيد وفد اليااب .225
حتسني أأنكطة الويبو بكأأن نقل التكنولوجيا. واكن وصف اخللفية املتعلقة ابلأنكطة اليت تقوم هبا اللجنة املعنية ابلتمنية 

 ية واملفيدة ابلنس بة ملبادرات نقل التكنولوجيا املس تقبلية. وامللكية الفكرية يف هذا اجملال من الأمور التثقيف 
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وأأيد وفد غاان الاقرتاح املكرتك وحث ادلول املتقدمة عىل تبادل ممارساهتا املتعلقة بنقل التكنولوجيا مع ادلول النامية.  .226
 وسوف ميثل ذكل أأحد املامرسات املفيدة. 

مس اجملموعة الأفريقية. ورحب مبناقكات اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية وأأيد وفد تونس البيان اذلي أألقاه وفد نيجرياي اب .227
ن الاهامتم املزتايد داخل الويبو حول تكل املسأأةل سوف يودل حلول ملموسة  الفكرية بكأأن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا. اإ

ك معلومات مفيدة بكأأن الأنكطة اليت يمت تطبيقها ويسهم يف زايدة الرتو،ج لها عىل املس توى العاملي. وتضمن الاقرتاح املكرت 
فريقيا وعرب عن اهامتمه  ابلفعل من قبل اللجنة. ويقوم الوفد حاليا مبراجعة هذا الاقرتاح. كام أأيد أأيضا اقرتاح وفد جنوب اإ

آلية تيسري التكنولوجي ا التابعة للأمم املتحدة واليت ابملكاركة يف املرحةل التجريبية. عالوة عىل ذكل، أأوىل اهامتما كبريا بيكغيل أ
تطلبت مكاركة اكفة أأحصاب املصلحة يف الويبو. ويف هذا الصدد، طالبت الأمانة بتقدمي تقارير دورية حول مسامهة املنظمة 

 يف حتقيق هذا الهدف. 

ن نقل التكنو  .228 لوجيا يف س ياق وأأيد وفد نيجرياي، متحداث بصفته الوطنية، بيان اجملموعة الأفريقية. ومن وهجة نظره، فاإ
بناء القدرات البرشية يعد من أأكرث الوسائل املوثوق هبا دلمع الابتاكر وتعزيز العمل املس تدام. وأأكد عىل أأمهية دور نقل 

زاء عدم قدرة اللجنة عىل املوافقة عىل مسار  التكنولوجيا املس تدام يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية. ذلا، عرب عن قلقه اإ
ىل توافق يف الرأأي بكأأن امليض قدما يف العمل املتعل ق "بأأفاكر اخلرباء". كام جشع ادلول الأعضاء عىل العمل معا للتوصل اإ

هذا الصدد. وذكَّر بأأمهية هذه النييجة لتلبية الاحتياجات الأكرث دميومة لكثري من ادلول الأعضاء. وأأخريا، أأعرب عن دمعه 
 لقرتاح وفد جنوب أأفريقيا. 

ىل وجود اهامتم عام بوهر الاقرتاحات. واكنت هناك مطالبات بتخصيص مزيد من الوقت دلراس هتا وأأشار الرئيس اإ  .229
بكلك أأكرب. واقرتح أأن تقوم الوفود املؤيدة بعقد جوةل مكاورات مع الوفود املعنية. عالوة عىل ذكل، وتساءل وفد جنوب 

ذا اكن من الرضوري تنقيح الاقرتاح.   أأفريقيا عام اإ

ىل جانب العنارص  ورصح وفد جنوب .230 أأفريقيا بأأنه قد فهم أأن اكفة املدخالت اليت مت احلصول علهيا سوف يمت تقدميها، اإ
 الأخرى مثل التبعات املالية، يف اقرتاح مرشوع منقح يعرض عىل الأمانة يف ادلورة التالية للجنة. 

ىل أأن املناقكات املتعلقة ابقرتاح وفد جنوب أأفريقيا سوف يس مت .231 ر يف ادلورة التالية عىل أأساس تقدمي وأأشار الرئيس اإ
نص منقح. عالوة عىل ذكل، طالب الوفود املؤيدة بتقدمي نص، ابليكاور مع الوفود الأخرى، حول املناقكات حىت يدرج يف 

 ملخص الرئيس. 

ار وطالب وفد الولايت املتحدة الأمريكية بتوضيح طلب الرئيس. ورصح بأأن الاقرتاحات قد مت تقدميها وفقا لقر  .232
اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا السابعة عرش. ومل تكن هناك امة خالفات لكن هناك تأأييد عام عرب عنه عدد 

من الاقرتاح املكرتك.  6من الوفود بكأأن الاقرتاح املكرتك. واكن اقرتاح وفد جنوب أأفريقيا اقرتاحا تاكمليا يامتىش مع البند 
 م اللجنة بتبين الاقرتاح املكرتك بدل من الاس مترار يف املناقكات يف ادلورة التالية. ذلا، اقرتح أأن تقو 

ىل حتديد القرار اذلي سيمت اختاذه من قبل اللجنة بكأأن دراسة الوثيقة. ومن وهجة  .233 وأأوحض الرئيس أأن طلبه هيدف اإ
ن اقرتاح وفد جنوب أأفريقيا جيب أأن يمت تنقيحه ومناقك ته يف ادلورة  التالية للجنة. ويف حاةل الاقرتاح املكرتك، اكنت نظره فاإ

جراء املزيد من النقاش حوهل. وبناء عليه، أأكد عىل مطالبته  آراء تعرب عن تأأييده لكن اكنت هناك أأيضا مطالبات ابإ هناك أ
 للوفود املؤيدة ابلقيام بعقد مكاورات غري رمسية حول القرار املذكور اذلي جيب اختاذه من قبل اللجنة. 
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يد وفد نيجرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، املهج اذلي اقرتحه الرئيس للسري قدما. ويف رأأيه أأنه ل يوجد وأأ  .234
ىل بيان وفد  توافق يف الرأأي بكأأن تبين الاقرتاح املكرتك. وقد ظهر ذكل أأيضا يف بيانه وبياانت الوفود الأخرى. وأأشار اإ

ىل   اتفاق بكأأن "أأفاكر اخلرباء" ويه مسأأةل لزالت مطروحة للتداول. ابكس تان. وذكَّر بأأن اللجنة مل تتوصل اإ

 واكن وفد اسرتاليا حريصا عىل عقد مكاورات غري رمسية وفقا لقرتاح الرئيس.  .235

مانة للحضور للمنصة للقيام بتوضيح الأمر.  .236  ووجه الرئيس ادلعوة للأ

يف اقرتاح جنوب أأفريقيا اليت جيب مناقك هتا ورصحت الأمانة )الس يد بلوتش( بأأهنا ترى أأن هناك بعض العنارص  .237
ىل نص متفق عليه لالقرتاح يدفعه قدما.   والتفاق بكأأهنا. وتوقعت الأمانة التوصل اإ

 وقام الرئيس بتعليق املناقكات.  .238

آلية حتديث قاعدة البياانت بكأأن املرونة  – CDIP/18/5يف الوثيقةنظر ال   الاقرتاح املعدل بكأأن أ

مانة لعرض الوثيقة ووجه الرئيس ادلعو  .239  ة للأ

 ةورصحت الأمانة )الس يد أألامين( بأأن الوثيقة اليت يمت نظرها قد اس تجابت لطلب اللجنة يف دورهتا السابعة عرش  .240
آلية حتديث قاعدة البياانت بكأأن املرونة". والمتست اللجنة  CDIP/17/5وثيقة الواملتعلق مبراجعة   مناليت محلت عنوان "أ

 أأبدته ما ضوء يف اثلث خيار عن البحث أأيضاالتداعيات املالية الناش ئة عن اخليارين الواردين فهيا و مني تقوم بتضالأمانة أأن 
ىل قسمني. القسم الأول قام بوصف خلفية قاعدة  .مالحظات من الأعضاء ادلول وقد مت تقس مي الوثيقة اليت تمت مناقك هتا اإ

القسم الثاين فقد وصف اخليارات الثالثة اخملتلفة املقرتحة كآلية لتحديث  البياانت بكأأن املرونة وأألقى الضوء عىل مضموهنا. أأما
 قاعدة البياانت مبا يف ذكل تداعياهتا املالية. 

ىل أأن التجربة قد أأثبيت أأن الاحتفاظ بقاعدة بياانت حمدثة وتزويدها  .241 وأأشار وفد تركيا، متحداث ابمس اجملموعة ابء، اإ
تتطلب اسيامثر خضم يف املوارد والاهامتم ابلتفاصيل. واكنت اجلهود اليت قامت الأمانة  مبحتوى دقيق ومفيد ميثل هممة صعبة

حبكدها يف هذا الصدد حمورية ابلنس بة لس مترار فائدة قاعدة البياانت ابلنس بة لدلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة واجلهور 
لومات اليت مت تلقهيا من خالل املراسالت الرمسية قد بصفة عامة. ويف هذا الس ياق، تساءل الوفد حول كيفية التأأكد من املع

جراءات  ن أأدوات مماثةل يف مناطق أأخرى تس تادم اإ بالغها من خالل ممثل معمتد من ادلوةل العضو. ووفقا لفهمه، فاإ مت اإ
 . حتقق. وذلا، طالب بتوضيح من الأمانة حول كيفية رؤيهتا لهذه املسأأةل يف س ياق قاعدة البياانت بكأأن املرونة

ىل أأن مواطن املرونة تعترب جزءا ل يتجزأأ  .242 وأأشار وفد ش ييل، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، اإ
مع  من نظام امللكية الفكرية. كام أأهنا تعكس نطاق س ياسات عامة موجود يف خمتلف البدلان ومتكن من تكييف املبادئ العامة

نكاء قاعدة بياانت  يد عدم القدرةالتغريات التكنولوجيا واليت تزتا عىل التنبؤ هبا واليت حتدث برسعة. ويف هذا الس ياق، أأيد اإ
آلية حتديث لتحقيق أأهدافها  بكأأن مواطن املرونة يف منظومة امللكية الفكرية. وابلرم  من ذكل، تطلبت قاعدة البياانت أ

ىل املعرفة وتقدم الس ياسات العام ىل اتفاق أأثناء مسار ادلورة املتعلق ابلس مترار يف النفاذ اإ ة. ذلا، عرب عن أأمهل يف التوصل اإ
آلية حتديث قاعدة البياانت. ومن وهجة نظر اجملموعة، وردت أأرسع طريقة لآلية التحديث يف اخليار الأول يف الواثئق.  حول أ

آ  ىل أ ىل حتسني نرش قاعدة البياانت عىل موقع الويبو عىل الانرتنت، ابلإضافة اإ ليات النرش الأخرى اليت قد تقوم كام دعا أأيضا اإ
 هبا ادلول الأعضاء بصفهتا الوطنية. 

ىل أأهنا مسأأةل طالت مناقك هتا يف املنظمة. ويه مرتبطة  .243 وأأكد وفد الربازيل عىل أأمهية موضوع مواطن املرونة وأأشار اإ
طار امللكية الفكرية م ع سامهتا اخلاصة هبا. ذلا فقد أأيد بصورة مبارشة بوهر نظام امللكية الفكرية و مكنت ادلول من تكييف اإ
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نكاء قاعدة بياانت لزتويد ادلول الأعضاء ابملعلومات والاس مترار يف اس تاداهما. وابلرم  من ذكل، أأكد عىل  بصورة اكمةل اإ
زاء تضمني املعايري الإضافية لتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية بوصفها مواطن مرونة. و  قد قلقه اإ

ن مواطن املرونة الواردة يف اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية  عكس ذكل فهم خاطئ للمصطلح. اإ
جراءاهتا مع  ىل السامح لدلول بتكيف أأنظمهتا القانونية واإ ومعاهدات امللكية الفكرية متعددة الأطراف الأخرى اكنت هتدف اإ

ن املع ايري الإضافية لتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية قد قللت نطاق رضوراهتا. عالوة عىل ذكل فاإ
الس ياسات من خالل فرض معايري أأعىل تتجاوز احلد الأدىن ملتطلبات اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية 

ةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية من قاعدة البياانت الفكرية. ذلا، فيجب اسيبعاد املعايري الإضافية لتفاق اجلوانب املتص
لأهنا تكلك خطر يمتثل يف خلق ارتباك يتعلق بتعريف مصطلح مواطن املرونة. كام طالب الوفد أأيضا بقيام الويبو بزايدة 

ط بقاعدة البياانت عىل هجودها الرامية لنرش قاعدة البياانت وزايدة الوعي مبحتواها. ويف هذا الس ياق، اقرتح الوفد وضع راب
الصفحة الأساس ية للويبو عىل الانرتنت. وسوف يوفر ذكل وس يةل واحضة ومبارشة لدلخول عىل قاعدة البياانت ويعترب 

اس تجابة للمااوف املثارة بكأأن اخنفاض عدد املطلعني عىل قاعدة البياانت. وسوف يكون ذكل أأيضا مامتش يا مع توصيات 
ىل أأن الويبو سوف تقوم ابختاذ التدابري  25وخاصة التوصية  22و 17و 14لتوصيات جدول أأعامل التمنية مثل ا اليت أأشارت اإ

املالمئة لمتكني ادلول النامية من حتقيق الفهم الاكمل والاس تفادة من خمتلف البنود املتعلقة مبواطن املرونة الواردة يف 
لقاء الضوء عىل قمية التفاقيات ادلولية. وفامي يتعلق ابخليارات الواردة يف الو  ثيقة، مل يكن الوفد يؤيد اخليار الثاين. وبيامن قام ابإ

ن هذا اخليار س يجعل من الأمانة اجلهة الوحيدة اليت تقدم معلومات لقاعدة البياانت. وأأخريا، أأشار  مانة، فاإ اخلربة الفنية للأ
ىل أأن قاعدة البياانت اكنت حاليا مقترصة عىل مواطن املرونة املتعلقة  ابلرباءات ورصح بأأنه جيب التوسع فهيا يف املس تقبل اإ

 لتتضمن أأنواع أأخرى من امللكية الفكرية. 

ىل أأن قاعدة البياانت مت اس تاداهما  .244 وأأشار وفد لتفيا، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، اإ
اخلاصة ابمللكية الفكرية. وقد عكست املساحة  حكام من اليرشيعات الوطنية 1371مكجموعة مفيدة من املعلومات اليت توفر 

اليت وفرهتا التفاقيات املتعددة الأطراف لدلول الأعضاء لتأأسيس ترشيعاهتا عىل الاحتياجات الوطنية. وابلرم  من ذكل، ل 
اطن املرونة يف اتفاق ميكن اعتبار الإحاكم الواردة هنا توصيات للويبو وادلول الأعضاء يف منظمة التجارة العاملية أأو تفسري ملو 

اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية. وسوف خترج خبالف ذكل عن نطاق مسؤولية اللجنة. ورأأت اجملموعة 
أأنه جيب حتديث قاعدة البياانت بصورة منتظمة حىت تصبح مصدرا مفيدا للمعلومات. وذكَّرت ابملعلومات اليت قدمهتا الأمانة 

خفض ملن اطلعوا عىل قاعدة البياانت والفرتة القصرية اليت قضوها عىل الصفحة اخملصصة ذلكل عىل الانرتنت. حول العدد املن
وعىل هذا الأساس، شددت اجملموعة عىل أأن زايدة املوارد البرشية واملالية لس تكامل الأعامل املقرتحة يف اخليار الثاين اكنت 

 بياانت. ونييجة ذلكل، أأيدت اجملموعة اخليار الأول املتضمن يف الوثيقة حمل النقاش. مبالغ فهيا وغري مناس بة لس تادام قاعدة ال 

ورأأى وفد الصني أأن حفص الأمانة حملتوى قاعدة البياانت ميكن أأن يسهم يف ضامن وجاههتا وتيسري اس تاداهما من  .245
ابق بتأأييد اخليار الثاين، س يقبل ابخليار الأول قبل املرشعني الوطنيني ومماريس امللكية الفكرية. وابلرم  من قيام الوفد يف الس

نظرا للتلكفة املتعلقة به ولأن حتديثات ادلول الأعضاء سوف تظهر يف قاعدة البياانت وميكن للزائرين اس تادام مضموهنا وفقا 
ماكنية لرأأهيم ومعارفهم. عالوة عىل ذكل، أأقر الوفد الفكرة اليت عرب عها وفد جنوب أأفريقيا يف ادلورة الساب قة بكأأن زايدة اإ

ىل قاعدة البياانت عىل موقع الويبو عىل الانرتنت. وميكن للويبو أأيضا دراسة تضمني أأنكطة النرش املس تقبلية معلومات  النفاذ اإ
 حول اس تادام قاعدة البياانت حبيث يزيد فهم املرشعني الوطنيني ومماريس امللكية الفكرية حملتواها يف املس تقبل. 

ي .246 سالمية( اخليار الأول املتضمن يف الوثيقة حمل النظر. ومل يؤيد اخليار الثاين اذلي تضمن  -ران )مجهوريةوأأيد وفد اإ اإ
ذا اكنت التحديثات اليت قدمهتا ادلول الأعضاء تتوافق مع النطاق واملعايري اليت أأقرهتا اللجنة املعنية  قيام الأمانة بتحديد ما اإ

دراج املعلومات املتعلقة ابلتجارب الوطنية ودراسة  علق مبحتوى قاعدة البياانت،ابلتمنية وامللكية الفكرية. وفامي يت أأيد الوفد اإ
 احلالت يف تطبيق مواطن املرونة عىل املس توى الوطين. 
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وأأيد وفد نيجرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، اخليار الأول اذلي انعكس يف الوثيقة حمل النقاش. وميكن للخيار  .247
ن يفرض رأأي الأمانة عىل ادلول الأعضاء بدون حق الرجوع. وسوف يوفر اخليار الثالث املزيد من املعلومات. وابلرم  الثاين أأ 

ماكنية وقوع خالفات يف حاةل عدم وجود مكاورات اكفية بني الأمانة وادلول الأعضاء أأثناء معلية  من ذكل، هناك خطر اإ
ليه ل تيسبب يف أأية الفحص. وذلا، فقد اكنت اجملموعة مرنة بكأأن اخل  ذا اكنت اخملاوف املتعلقة مبا س بق الإشارة اإ يار الثالث اإ

ن اجملموعة تؤيد اخليار الأول تأأييدا اكمال.   صعوابت. وفامي عدا ذكل، فاإ

ورأأى وفد املكس يك أأن مدخالت ادلول الأعضاء تعد أأمه مصدر لتحديث قاعدة البياانت بكأأن املرونة. وتعد ادلول  .248
وةل عن ضامن حصة املعلومات. ذلكل، من املهم أأن تقوم ادلول الأعضاء بتوفري معلومات تامتىش مع املعايري ذات الأعضاء مسؤ 

خضاعه للتقيمي. وبناء عليه، فقد اقرتح  ىل جتنب تأأخري التحديث من خالل اإ الصةل والواردة يف الوثيقة. وسوف يؤدي ذكل اإ
ة دلمع ادلول الأعضاء اليت ل متتكل القدرات الفنية الرضورية لتقيمي املعايري الوفد تطبيق الإجراءات املصاحبة من قبل الأمان

ذات الصةل الواردة يف الوثيقة. ومن املهم القيام بصورة مس مترة بتحديث قاعدة البياانت للحفاظ عىل جاذبيهتا وفائدهتا. عالوة 
آلية حتديث قاعدة البياانت للموار  ىل وجوب اس تادام أ د البرشية واملالية للمنظمة بصورة مناس بة. كام عرب عىل ذكل، أأشار اإ

 عن تفضيهل للخيار الثاين الوارد يف الوثيقة. 

آلية فعاةل لتحقيق الغرض املنكود املتعلق ابحلفاظ عىل قاعدة البياانت  .249 ورأأى وفد الإكوادور أأن اخليار الأول ميثل أأكرث أ
دخالها  لضامن مالءمة املعلومات املقدمة.  حمدثة. وذكل دون املساس ابلتعديالت اليت ميكن اإ

ورصح وفد سلوفاكيا، متحداث ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء، بأأنه من أأجل أأن ختدم قاعدة البياانت الغرض  .250
لهيا، مع احلفاظ عىل معلومات دقيقة وواقعية. ورصحوا بأأن مواطن  مها، من الرضوري الاحتفاظ هبا حمدثة، وسهل النفاذ اإ

لهيا عىل أأهنا متثل نظرة عامة للخيارات اليت مارس هتا ادلول الأعضاء يف ظل املرونة  اليت وردت يف الوثيقة جيب أأن ينظر اإ
ىل أأن تطبيق مواطن مرونة اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من  هدف الكفافية وتبادل اخلربات الوطنية. كام أأشارت أأيضا اإ

ىل جانب الاس تادام حقوق امللكية الفكرية خيرج عن نطاق تفويض  اللجنة. ومع أأخذ التداعيات املالية يف احلس بان اإ
املتواضع واخنفاض معدل الزائرين، عربوا عن تفضيلهم للخيار الأول اذلي اقرتحته الأمانة. وشعروا بأأنه عىل العكس من اخليار 

ن اخليار الأول ميثل عبئا واقعيا ومتناسب عىل املوارد احملدو  دراج حقل جديد يتضمن الثاين والثالث، فاإ مانة. وأأيدوا اإ دة للأ
ىل أأن الأحاكم قد قامت الأمانة بفحصها للتحقق من متاش هيا مع مواطن املرونة  حتديثات ادلول الأعضاء ويكري بوضوح اإ

ليه.   املكار اإ

بكأأن املرونة  وعرب وفد اندونيس يا عن تفضيهل للخيار الأول املتضمن يف الوثيقة. كام ذكَّر أأيضا بأأن قاعدة البياانت .251
جيب أأل تتضمن حفسب الأحاكم املتعلقة ابليرشيعات الوطنية اخلاصة مبواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية لكن جيب أأن 

تتضمن أأيضا معلومات حول التجارب الوطنية مثل العقوابت اجلنائية املفروضة عىل انهتاك الرباءات. وقد قوض ذكل من 
ن مهج قاعدة البياانت فامي يتعلق مبواطن املرونة ييناقض مع الفهم الكائع من  14روح ومغزى التوصية  جدول أأعامل التمنية. اإ

زاةل العقبات اليت تواجه امللكية الفكرية.   ملواطن املرونة املتعلق بتعزيز نطاق الس ياسات من خالل اإ

ؤال املتعلق بكيفية ضامن جودة قاعدة وأأجابت الأمانة )الس يد الامين( عىل مالحظات ادلول الأعضاء. وردا عىل الس .252
عداد واثئق ابلنس بة للك من تكل املواطن من أأجل توفري مثال  14البياانت، ذكَّر بأأن اللجنة وافقت عىل  موطن مرونة ومت اإ

ىل جانب تطبيقها يف أأكرث من مائة ترشيع. وتعترب تكل املعلومات مبثابة املصدر ا حلايل ملع،ى مواطن املرونة بصورة مهجية اإ
لقاعدة البياانت. ومت تصنيفها وحتميلها جلعلها متاحة للباحثني والأساتذة وواضعي الس ياسات وواضعي القوانني يف ترشيعات 

ادلول الأعضاء. وابلتأأكيد أأنه عند مناقكة اللجنة لتكل الواثئق فقد مرت بعملية حفص حيث متكنت ادلول الأعضاء من 
يضاحات وتصويبات للمسودة اليت قدمهتا الأمانة. وبناء عليه، فقد وافقت عىل طلب ادلول الأعضاء بضامن  التفاعل وتقدمي اإ

ىل  أأن تكون املعلومات املتضمنة يف قاعدة البياانت قد مت نظرها بعناية من أأجل احلفاظ عىل الغرض الأسايس مها. وأأضافت اإ
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ي اخليار الأول، ميكن توفري منوذج لدلول الأعضاء لتقدمي أأنه ميكن ضامن ذكل يف أأي خيار من اخليارات املقدمة يف الوثيقة. فف
املعلومات. وميكن توفري المنوذج عىل صفحة قاعدة البياانت عىل الانرتنت أأو من خالل اللجنة. وابلرم  من ذكل، جيب عىل 

مليض قدما يف تطبيقه، مبا الأمانة يف املقام الأول أأن حتصل عىل تعلاميت من اللجنة حول اخليار اذلي تفضهل، حىت تمتكن من ا
 يف ذكل العنارص اليت ذكرها وفد تركيا. 

ىل تفضيل اخليار الأول الوارد يف الوثيقة حمل النقاش. واقرتح بأأن تقوم اللجنة ابلإحاطة علام  .253 وأأشار الرئيس اإ
اللجنة الأمانة ابختاذ تدابري  ابلقرتاحات املدونة والواردة يف الوثيقة واليت تعرب عن هذا التفضيل. كام اقرتح أأيضا أأن تطالب

بالغ اللجنة بتكل التدابري يف دورهتا التالية.   لضامن نرش أأفضل للمعلومات املتضمنة يف قاعدة البياانت واإ

ىل كيفية ضامن  .254 وأأوحض وفد الولايت املتحدة الأمريكية بأأن املسأأةل اليت أأاثرها وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء أأشارت اإ
جراء للتحقق يمت تطبيقه ابلنس بة لقواعد  الأمانة لأن تقوم ذا اكن هناك اإ ادلول الأعضاء بتقدمي املساهامت. وتساءل عام اإ

 البياانت الأخرى أأم ل. 

ن  .255 ىل أأنه مبجرد اختاذ اللجنة قرار بكأأن أأي خيار من اخليارات الواردة يف الوثيقة، فاإ وأأشارت الأمانة )الس يد أألامين( اإ
آلية للتحقق لن متثل حتداي كبريا. وميكن تطبيق ذكل من خالل الوسائل التكنولوجية املتاحة لضامن متكن السلطات  تطبيق أ

 فقط من تقدمي املعلومات يف حاةل تطبيق اخليار الأول. 

ذا اكنت املناقكات سيس متر يف ادلورة التالية.  .256  وتساءل وفد تركيا، متحداث ابمس اجملموعة ابء، عام اإ

ىل أأنه ل ي .257 وجد سبب لرتك مناقكة الأمر لدلورة التالية لأنه ل توجد أأراء معارضة لختيار وأأشار الرئيس اإ
 الأول.  اخليار

ىل بيان وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء. وأأحاط علام برد الأمانة. وابلرم  من ذكل فال يزال جيد  .258 وأأشار وفد سويرسا اإ
ه، أأن تطبيق هذا اخليار مل يكن واحضا بصورة اكمةل. صعوابت وأأوجه عدم يقني فامي يتعلق ابخليار الأول. ومن وهجة نظر 

جراءات حتقق لتوفري املعلومات لقواعد البياانت بصورة  ووفقا لفهمه، فقد مكنت أأدوات الويبو الأخرى من القيام ابإ
جراءات التحقق متوافرة ابلنس بة لقاعدة البياانت بكأأن املرونة. وس يكون من  ذا اكنت اإ املفيد معرفة الكرتونية. وتساءل عام اإ

 تفاصيل كيفية معلها. 

ىل أأن البياانت اكنت تتعلق مبناقكة فنية حول أأمن املعلومات. وبناء عليه، اقرتح أأن يطلب من  .259 وأأشار الرئيس اإ
ي الأمانة توفري مزيد من املعلومات لدلورة التالية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية حول التنفيذ الفين للخيار الأول اذل

تفضهل اللجنة. واكن تنفيذ هذا اخليار ميثل أأمرا يتعلق مبناقكة خمتلفة ميكن تناولها عىل أأساس املعلومات املذكورة أأعاله. 
ن ترك املسأأةل مفتوحة ل يعكس املناقكات اليت حدثت يف اجللسة العامة.   وابلرم  من ذكل، فاإ

تضمن تيسري املعلومات من قبل ادلول الأعضاء من ورصح وفد ش ييل، متحداث بصفته الوطنية، أأن اخليار الأول  .260
نه عىل ادلول الأعضاء أأن تقدم معلومات حمدثة من خالل القنوات الروتينية مع  خالل القنوات الرمسية. ووفقا لفهمه، فاإ

جابة عىل الاس تبياانت وحتديث قواعد البياانت الأخرى وتوفري املعلومات للمكاركني الآخرين اذلين  تقوم الأمانة الأمانة لالإ
ىل جانب أأطراف أأخرى. واكنت الآلية اليت وصفت يف اخليار الأول يه نفس الآلية اليت تقوم ادلول الأعضاء من  بمتويلهم اإ

خاللها ابلتواصل مع الأمانة يف العديد من احلالت. ومن هذا املنظور، لن تكون هناك مكلكة تكنولوجية لأنه لن يكون 
رسال املعلومات  هناك اتصال فوري بني ادلول الأعضاء وقاعدة البياانت. وقد تنبأأ هذا اخليار بأأن ادلول الأعضاء س تقوم ابإ

من خالل اتصال رمسي ابلأمانة اليت لن تقوم ابلتحقق من املعلومات لكها س تقوم بوضعها بصورة مبارشة عىل قاعدة البياانت. 
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من خالل الآليات الرمسية اليت رأأت ادلول الأعضاء أأهنا مالمئة وقد اكن من املعتاد التواصل مع الأمانة من خالل البعثات و 
من ابلنس بة لدلول الأعضاء.   لالس تادام. وجيب أأن ميثل ذكل ضامان للأ

ىل أأنه ل يفضل أأي خيار. وذلا طالب ابليكاور لفرتة قصرية مع اجملموعة.  .261  وأأشار وفد تركيا، متحداث ابمس اجملموعة ابء، اإ

 دلورة للسامح للمجموعة ابء بعقد مكاورات. وقام الرئيس بتعليق ا .262

 واس تأأنف الرئيس ادلورة وسأأل وفد تركيا عن نييجة املكاورات.  .263

جراءات أأمنية ذات صةل  .264 وعرب وفد تركيا، متحداث ابمس اجملموعة ابء، عن تفضيهل للخيار الأول رشيطة أأن تمت مناقكة اإ
 يف ادلورة التالية للجنة. 

ىل  واعترب الرئيس أأن ذكل يعد .265 فهام للمسأأةل واتفاقا بكأأهنا وشدد عىل اقرتاحه للجنة ابلإحاطة علام ابلوثيقة مكريا اإ
تفضيلها للخيار الأول. عالوة عىل ذكل، رصح بأأنه ينبغي عىل الأمانة أأن تقدم يف ادلورة التالية معلومات فنية حول الظروف 

ذكَّر بطلب اللجنة من الأمانة أأن تقوم بتبين تدابري مالمئة من أأجل الأمنية اليت تعمل من خاللها قاعدة البياانت. ويف الهاية، 
بالغ اللجنة يف ادلورة التالية بتكل التدابري.   نرش قاعدة البياانت بصورة أأفضل واإ

وطالبت الأمانة )الس يد ابلوتش( مبزيد من الإيضاحات من وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء حول املعلومات الفنية اليت يمت  .266
ىل بيان وفد ش ييل حول الفقرة تقدمي  من الوثيقة. وذلكل، تقوم الأمانة بتلقي التحديثات  7ها يف ادلورة التالية للجنة. وأأشار اإ

من خالل معلية اتصال رمسية وتقوم بتحميل املعلومات عىل قاعدة البياانت. ول يوجد حتميل عىل الانرتنت للمعلومات من 
ىل أأن الغرض من قبل ادلول الأعضاء حيث يطلب وجود  كر وفد سويرسا. عالوة عىل ذكل، أأشار اإ جراءات حتقق كام ذ  اإ

ىل منصة جديدة ابلتنس يق مع قسم التصالت عىل  12قاعدة البياانت، كام ورد يف الفقرة  من الوثيقة، هو الانتقال اإ
رشادات حول املسأأةل الانرتنت. وأأكد عىل أأن اخليار حمل النقاش ل يتطلب أأي حتقق عن بعد. وبناء عليه، طال ب بتقدمي اإ

 للمتكن من لالس تجابة لطلب اللجنة يف هذا الكأأن. 

قلمييا، حول املسأأةل اليت أأاثرهتا اجملموعة. وأأكد عىل اس تنتاجه  .267 وطالب الرئيس الأمانة مبناقكة وفد تركيا، بصفته منسقا اإ
 املتعلق بتفضيل اللجنة للخيار الأول. 

 اجملموعة ابء، عىل اقرتاح الرئيس. ووافق وفد تركيا، متحداث ابمس  .268

 )ييبع(   CDIP/16/6و  CDIP/9/16و CDIP/8/INF/1الواثئق يف نظر ال 

س بانيادعا الرئيس وفد  .269  للحديث حول نييجة املكاورات غري الرمسية بكأأن املوضوع واليت متت بناء عىل طلبه.  اإ

س بانياورصح وفد  .270 كاورات غري الرمسية مع املنسقني الإقلمييني أأنه قام خالل هذا الأس بوع بعقد العديد من امل  اإ
والوفود املعنية. ومتكنت اكفة الوفود املعنية من املكاركة يف املكاورات. وأأكد الوفد عىل أأن احلوار قد مت بطريقة بناءة للغاية. 

ىل اتفاق بكأأن نص هنايئ وقرار هنايئ يمت اختاذه. وقام الوفد بقراءة النص. ومتت مطا لبة الأمانة بتوزيع النص ومت التوصل اإ
لتنقيحه. وقد أأىت التفاق لإظهار اكفة الوفود مرونة وخاصة تكل اليت اكن لها مواقف أأكرث تعقيدا يف البداية. ويف اخلتام، عرب 

س بانياوفد  ىل اتفاق.  اإ  عن شكره لتكل الوفود عىل تواجدها وعىل اجلهود املبذوةل لضامن التوصل اإ

 ابمس اجملموعة الأفريقية، عن اعتقاده بأأن الوثيقة مثلت تسوية مضن املناقكات املتعلقة وعرب وفد نيجرياي، متحداث .271
ىل املكاركة بصورة بناءة يف تطبيق خطة  باكفة الواثئق احلالية الواردة حتت بند جدول الأعامل. وعربت اجملموعة عن تطلعها اإ

 النقاط الس تة. 
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س بانياعن شكره لوفد وعرب وفد تركيا، متحداث ابمس اجملموعة ابء،  .272  بكأأن معهل املتعلق ابملسأأةل.  اإ

ورصح وفد ش ييل، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، أأن العمل اجلاعي همام ولبد من اس متراره  .273
 من أأجل تطبيق خطة النقاط الس تة. 

ىل اتفاق بكأأن هذه املسأأةل احلساسة سوف يودل روح .274 جيابية تتعلق بنظر البنود ورصح الرئيس بأأن التوصل اإ ا اإ
 الأخرى العالقة. مث قام بتعليق النقاش حول املسأأةل. 

  )ييبع( CDIP/18/5الوثيقة يف نظر ال 

طار املناقكات حول موضوع مواطن املرونة.  .275  ودعا الرئيس وفد ش ييل لتقدمي عرض توضيحي يف اإ

ابس تادام املعلومات املتضمنة يف قاعدة البياانت  وعرض وفد ش ييل أأداة قام بتطويرها مكتب امللكية الفكرية الك ييل .276
بكأأن املرونة. ومت معل أأول اختبار لها يف فرباير من هذا العام من قبل مدير مكتب امللكية الفكرية الك ييل يف معهد ماكس 

حول متطلبات بالنك يف لامي، بريو. وهبذه املناس بة، قام ابس تادام مواد قامت بتطويرها أأمانة الويبو يف عرض توضيحي 
احلصول عىل الرباءات. ولإعداد أأول عرض توضيحي، اس تادم مكتب امللكية الفكرية الك ييل معلومات متضمنة يف واثئق 
الويبو حول مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين متعدد الأطراف وتطبيقها اليرشيعي عىل املس تويني الوطين 

(. ومت .CDIP/15/6 Corrو CDIP/13/10 Revو CDIP/7/3 Add و .CDIP/5/4 Revوالإقلميي )أأي واثئق 
تطوير املنصة من خالل اس تادام برانمج يدعى "اتبلو" واذلي يسمح ابلتصال وختيل ومجع البياانت بطريقة تفاعلية رسيعة 

دام الربانمج بصورة أأساس ية مع مبا ميكن أأيضا من تعديل ومزج وربط املعلومات. وقام مكتب امللكية الفكرية الك ييل ابس تا
قواعد البياانت اليت تتضمن معلومات رمقية لكنه اس تادمه أأيضا لبناء منصات عىل أأساس معلومات غري رمقية. وقد مكنت 

الأداة من القيام بعمل عدد من الرتكيبات لفهم مواطن املرونة املتضمنة يف خمتلف اليرشيعات من خالل أأطرها القانونية 
. واكنت الأداة لزالت متثل نساة جتريبية ول يوجد هبا قامئة شامةل. وسوف يمت توفري نساة حمدثة للجمهور بصفة اخلاصة هبا

عامة عىل صفحة مكتب امللكية الفكرية الك ييل. وجشع الوفد ادلول الأعضاء عىل تقدمي تعقيبات للقيام بتحسني الربانمج كام 
ذا اع  تربهتا ادلول الأعضاء مفيدة لتخيل مواطن املرونة حمل النقاش. وأأظهر الوفد أأن س يقوم أأيضا بتوفري الأداة للويبو اإ

ىل أأربعة أأقسام. ويه تتضمن خريطة للعامل توحض خمتلف ادلول اليت ميكن ادلخول من خالل  الصفحة الرئيس ية مت تقس ميها اإ
ماكنية اختيار عدد من الرتكيبات اخملتلفة  أأسامهئا ومعلومات حول مواطن املرونة هبا من خالل النقر علهيا. كام تضمن أأيضا اإ

من قامئة ادلول. ولأهنا أأداة ديناميكية فقد أأظهرت مواطن املرونة املوجودة يف لك دوةل واليرشيعات ذات الصةل. وتتوافر 
 الأداة ابللغة الإجنلزيية لأن واثئق املصدر ابللغة الإجنلزيية أأيضا. 

عداد تقارير حول تطبيق اكفة توصيات جدول أأعامل التمنية من جدول الأعامل: متابعة وتق  6البند  يمي ومناقكة واإ
 )مس تأأنف(

  )ييبع( CDIP/18/7 الوثيقةيف نظر ال 

قام الرئيس ابس تئناف املناقكات وقام ابلإبالغ بأأنه قام بعقد مكاورات حول املسأأةل. وهناك نص مت عرضه عىل  .277
 الكاشة س يظهر يف ملخص الرئيس. 

يضاح حملتوى ورصح وفد نيجرياي .278 ، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، بأأنه ميكن أأن يتبين النص املقرتح. وطالب ابإ
ن الأمانة لن تقدم أأي تقرير حول اخللفيات الوقائعية لكها س تقدم  عداده من قبل الأمانة. ووفقا لفهمه، فاإ التقرير اذلي سيمت اإ

آراهئا حول كيفية تطبيق توصيات املراجعة.   أ
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لهيا يف وأأشار الر  .279 ىل أأن ما ورد بعالية من وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية هو الفهم اذلي مت التوصل اإ ئيس اإ
ىل التعامل مع تكل املسأأةل.   املكاورات. ودعا الأمانة اإ

وأأوحضت الأمانة )الس يد ابلوتش( بأأن رد الإدارة سوف يتضمن خلفية وقائعية وموقفها جتاه توصيات املراجعة وجزء  .280
 رض لتطبيقها املس تقبيل. يتع

 واختمت الرئيس املناقكات وتبين النص املقرتح لعدم وجود اعرتاضات من احلضور.  .281

داري ل  .282 ىل رد اإ عداد الأمانة اإ ن اإ ووافق وفد تركيا، متحداث ابمس اجملموعة ابء، عىل اقرتاح الرئيس. وابلرم  من ذكل، فاإ
لك توصية. وقد أأاثرت بعض التوصيات شواغل تتعلق مبدى معليهتا  يع،ى أأن ادلول الأعضاء قد وافقت أأو مل توافق عىل

ماكنية تطبيقها. وحبذ الوفد قيام اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بنظر لك توصية قبل طلب تقرير من الأمانة.  واإ
ظهار املرونة، س توافق اجملموعة عىل الاقرتاح اذلي مت تبنيه من خالل فهمها أأن الأمانة  وابلرم  من ذكل، ومن خالل اإ

 س تأأخذ يف احلس بان التوصيات اليت قامت اللجنة عىل املوافقة علهيا. 

ىل أأن بيان وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء سوف ينعكس يف تقرير اللجنة .  .283  وأأشار الرئيس اإ

 من جدول الأعامل: نظر برانمج معل تنفيذ التوصيات اليت مت تبنهيا )مس تأأنف(  7البند 

  )ييبع(  CDIP/16/6و  CDIP/9/16و CDIP/8/INF/1الواثئق يف ر نظال 

س بانيااس تأأنف الرئيس املناقكات وطالب الأمانة بعرض النص اذلي مت توزيعه من قبل وفد  .284  عىل الكاشة.  اإ

ىل  .285 ورصح وفد الهند بأأنه ميكن أأن يوافق عىل النص. ومن خالل روح العمل عىل بناء توافق يف الرأأي والتوصل اإ
ن النص ميثل طريقة جيدة للتقدم للأمام. وعرب الوفد عن تقديره للعمل واجلهود اليت قام هبا وفد تسواي س بانيات فاإ . كام حث اإ

 مجيع الوفود عىل احرتام روح تعددية الأطراف وأأن يقبلوا ابلنص. 

ىل اتفاق. وتطلع وأأيد وفد الربازيل النص اذلي مت عرضه عىل الكاشة. وقد اس تغرق الأمر معال مضنيا للتوصل اإ  .286
ىل اس مترار مناقكات املراجعة اخلارجية لدلمع التقين للويبو يف جمال التعاون والتمنية مبا يف ذكل اقرتاح اجملموعة الأفريقية  الوفد اإ

 رواك. وفامي يتعلق ابلقرتاح بكأأن أأهداف التمنية املس تدامة فقد اكن الوفد بصدد حتليل الاقرتاح وطالب مبزيد -وتقرير دير
 من الوقت لنظره بصورة وافية. 

ورصح وفد ش ييل، متحداث بصفته الوطنية، بأأنه يوافق عىل القرار اذلي مت اختاذه للميض قدما يف تنفيذ النقاط  .287
احملددة اليت مت التفاق بكأأهنا. وسوف ميكن اللجنة من الاس مترار يف تقدمي املتابعة حول ادلمع الفين للويبو. واكن من 

 الأهداف املوجودة يف جدول أأعامل التمنية.  الأسايس حتقيق

ليه ابلنس بة للمسائل  .288 وشدد وفد نيجرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، عىل تقديره للحل املرحي اذلي مت التوصل اإ
اليت وردت عىل جدول أأعامل اللجنة لعدة س نوات. وعرب الوفد عن تطلعه لرؤية اقرتاح النقاط الس تة اذلي طرحه وفد 

رواك واقرتاح اجملموعة الأفريقية. وميكن أأن تلعب -س بانيا. كام رحب بأأن الواثئق املوجودة من قبل قد تضمنت تقرير ديرا
 الواثئق دورا يف املناقكات يف املس تقبل. 

ري وعرب وفد تركيا، متحداث ابمس اجملموعة ابء، عن تقديره للجهود اليت بذلها وفد اس بانيا وتيسريه الفعال للجلسات غ .289
تباعه من أأجل التعامل مع اجملال املهم  ليه حول الطريق اذلي سيمت اإ الرمسية. كام رحبت اجملموعة ابلتفاق اذلي مت التوصل اإ

آن سوف يطلق تنفيذ خطة النقاط الس تة كام مت عرضها يف الاقرتاح الاس باين  ىل أأن القرار ال اخلاص ابدلمع التقين وأأشار اإ
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للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. وقد  ةمن ملخص الرئيس اخلاص ابدلورة السابعة عرش  لالأو املنقح واملرفق ابمللحق 
ظهار املرونة. واعتادت عىل اس تكامل خطة النقاط الس تة بوصفها أأساس  شاركت اجملموعة يف مكاورات طويةل من خالل اإ

وأأكد القرار عىل أأن خطة النقاط الس تة سوف نكون للتوافق يف الرأأي للعمل معا بصورة بناءة عىل حتسني ادلمع التقين. 
نقطة الرتكزي الوحيدة يف مناقكات اللجنة حتت البند الفرعي من جدول الأعامل واذلي حيمل عنوان "ادلمع التقين يف جمال 

تأأكيد القرار التعاون من أأجل التمنية". وتكون وثيقة خطة النقاط الس تة أأساس نظر هذا البند. وعربت اجملموعة عن رسورها ل 
غالق النقاش حول البند الفرعي رمق  من جدول الأعامل حول "املراجعة اخلارجية لدلمع التقين للويبو يف  7أأيضا عىل أأنه جيب اإ

غالق النقاش حول بند جدول الأعامل املتعلق ابملراجعة اخلارجية ل  جمال التعاون من أأجل التمنية". وأأكدت اجملموعة عىل أأن اإ
نة قد انهتت من املناقكات املتعلقة بتحسني ادلمع التقين للويبو. وقد حددت املناقكات احلالية خارطة طريق يع،ى أأن اللج 

تامتىش مع املناقكات والإجراءات املتعلقة خبطة النقاط الس تة املتضمنة يف الاقرتاح الاس باين. وسوف يس متر العمل وعربت 
بناءة. كام أأكد عىل فهمه لأن هناية تتابع فرتة الثالث س نوات س يجعل  اجملموعة ابء عن اس تعدادها للمكاركة فيه بصورة

ىل اكفة الواثئق املتعلقة بنكأأة املراجعة اخلارجية. وابلرم  من أأن  اللجنة تس تمكل الك من تنفيذ خطة النقاط الس تة ابلإضافة اإ
هناء الس نوات الست تقريبا من املراجعة القدمية عىل ا ليه اجملموعة تفضل أأن تكهد اإ لفور، فقد أأقرت القرار اذلي مت التوصل اإ

جراءات ملموسة وهممة للسري قدما يف مسأأةل ادلمع التقين  ظهاره لهامتم كبري برؤية اإ ىل اإ لأنه يظهر تفاهام ومرونة ابلإضافة اإ
رصار بعض الوفود عىل تقدمي الكلك عىل املضمون من خالل "مهج اللك أأو ل يشء" قد أأدى للأ  ىل للويبو. واكن اإ سف اإ

تأأخري التقدم لعدة س نوات. وعربت اجملموعة عن اعتقادها بأأنه حان الوقت للنظر للأمام والرتكزي عىل خارطة طريق معلية 
تساعد اللجنة عىل حتقيق تقدم ملموس يف ظل بند "متابعة وتقيمي ومناقكة تقرير حول تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية" 

 من جدول الأعامل.

صني عن دمعه للنص املقرتح. وعرب الوفد عن سعادته لرؤيته أأن بند جدول الأعامل قد حقق تقدما خضام وعرب وفد ال .290
 بعد س نوات من املكاورات. 

لهيا عىل  .291 ورحب وفد سلوفاكيا، متحداث ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء، ابملوافقة الكامةل اليت مت الوصول اإ
غالق املناقكات حول أأساس الاقرتاح الاس باين املنقح أأثن ىل اإ اء الاجامتعات السابقة للجنة بوصفها خطوة هممة أأدت اإ

سهامات ادلول 2011املراجعة اخلارجية. ومت ختصيص العديد من الساعات منذ عام  ، ملناقكة املراجعة ورد الإدارة التايل واإ
قلميية.  عتقاده بأأن الاقرتاح الاس باين املنقح اذلي يتضمن وعرب الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء عن ا الأعضاء واجملموعات الإ

هنم يفضلون أأن يمت تبين املناقكات املتعلقة ببند جدول  ليه. ومن انحية، فاإ النقاط الس تة هو أأفضل اتفاق ميكن التوصل اإ
هنم س يكونون مس تعدون للمكاركة بصورة بناءة يف امل  ناقكات الأعامل بكلك رمسي ويمت اختتاهما . ومن انحية أأخرى، فاإ

 املتعلقة ابدلمع التقين للويبو يف املس تقبل. 

 ورصح الرئيس بأأن النص املقرتح قد مت تبنيه لأنه مل تكن هناك اعرتاضات من احلضور.  .292

  )ييبع( CDIP/18/4 الوثيقةيف نظر ال 

نص يف اللجنة. وأأحاط الرئيس اللجنة علام بنتاجئ املكاورات حول أأهداف التمنية املس تدامة. وقام بتوزيع مرشوع ال  .293
ىل توافق يف الرأأي مع تغطية اكفة اجلوانب اليت أأثريت أأثناء  وعكس النص أأفضل هجوده اليت بذلها يف حماوةل التوصل اإ

 املكاورات غري الرمسية. واقرتح اسيبدال "احامتلية أأن" بعبارة "املطالبة بـ". ومت عرض النص عىل الكاشة. 

عدا .294 د بند دامئ لوضعه عىل جدول الأعامل قد لىق دعام كبريا يف اجللسة العامة. وقد وذكَّر وفد الربازيل بأأن اقرتاح اإ
ظهار املرونة الكديدة، بدا الوفد مس تعدا لقبول النص  أأيدت غالبية الأعضاء يف اللجنة الأمر. وابلرم  من ذكل، ومن خالل اإ

 املقرتح من قبل الرئيس. 



CDIP/18/11 
73 
 

يران )مجهورية  .295 ىل أأن أأ  –وأأشار وفد اإ سالمية( اإ هداف التمنية املس تدامة ذات طبيعة طويةل املدى واكنت اللجنة اإ
ىل وجود بند دامئ عىل  املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية س تقوم مبناقكة املسأأةل يف ادلورات القادمة. وأأكد الوفد عىل احلاجة اإ

 فد النص اذلي اقرتحه الرئيس. جدول الأعامل ملناقكة أأهداف التمنية املس تدامة ابلنس بة للس نوات القادمة. وأأيد الو 

ورصح وفد نيجرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، بأأنه من منطلق روح املرونة ومن أأجل دفع املسأأةل للأمام فقد  .296
ىل أأن أأهداف التمنية املس تدامة متثل أأهداف عامة عاملية سيمت  وافق عىل النص اذلي اقرتحه الرئيس. وأأشارت اجملموعة اإ

 . وذلكل، فهيي تس تحق وجود بند حمدد عىل جدول الأعامل يف داخل اللجنة. 2030 عام مناقك هتا حىت

ىل أأن مسامهة الويبو يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة سوف حتقق النفع لاكفة ادلول يف  .297 وأأشار وفد اندونيس يا اإ
الأمر يتطلب وجود روح رشاكة عاملية.  الاقتصاد العاملي. ولأنه جدول أأعامل عاملي قام ابملوافقة عليه رؤساء ادلول اكن

 وذلكل ميكن للوفد املوافقة عىل النص اذلي اقرتحه الرئيس. 

 ورصح وفد ش ييل، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، بأأنه يوافق عىل النص اذلي اقرتحه الرئيس.  .298

آس يا واحمليط ا .299 لهادي، اقرتاح وفد الربازيل بكأأن وجود بند دامئ عىل وأأيد وفد الهند، متحداث ابمس مجموعة بدلان أ
جدول الأعامل يتعلق بينفيذ أأهداف التمنية املس تدامة. وقد أأعطى النص اذلي اقرتحه الرئيس بعض الأمل يف أأنه ميكن يف 

 ة. املس تقبل وجود مثل هذا البند عىل جدول الأعامل. ومن هذا املنطلق، وافقت اجملموعة عىل الصياغة املقرتح

ضافة  CDIP/18/4وأأغلق الرئيس املناقكات حول الوثيقة  .300 لأنه مل يكن هناك أأي تعليقات من احلضور. وسوف تمت اإ
ىل ملخص الرئيس.   النص اذلي اقرتحه الرئيس اإ

وأأحاط وفد تركيا، ابمس اجملموعة ابء، علام ابلنص اذلي اقرتحه الرئيس. وعرب عن موقف اجملموعة فامي يتعلق ببعض  .301
ضافة التقرير الس نوي حول أأهداف التمنية املس تدامة ل ميثل  النقاط الواردة يف النص. وابلرم  من أأن اجملموعة قد رأأت أأن اإ

مانة. واكن ذكل ميثل  رشادات أأفضل للأ أأفضل اس تادام لوقت وموارد الأمانة احملدودة، فقد وافق عىل أأن ذكل سوف يوفر اإ
ظهار املرونة. عالوة عىل ذكل، طالبت اجملموعة الأمانة بضامن أأن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يه  دليال كبريا عىل اإ

نكاؤها  ىل أأن اللجنة قد مت اإ اللجنة الوحيدة اخملتصة مبناقكة أأهداف التمنية املس تدامة. وذكَّر بأأن تفويض اللجنة يكري اإ
ىل القضااي الواردة يف جدول أأعامل التمنية. ملناقكة القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية وفقا ملواف قة اللجنة، ابلإضافة اإ

ن التفويض امليكعب للجنة يامتىش مع الطبيعة املتاكمةل عىل أأمكل وجه لأهداف  وابلنس بة لأهداف التمنية املس تدامة، فاإ
ىل أأنه من الصعب تلبية التوقعات عند صياغ ة ملخص ملثل تكل املناقكات التمنية املس تدامة. وفامي يتعلق ابللغة، أأشار اإ

املعقدة. وأأكد ابلرم  من ذكل عىل أأن مجموعته ترى أأنه من الأمهية مباكن أأن تس متر ملخصات الرئيس يف أأن تكون وقائعية يف 
طبيعهتا وتعكس املناقكات بصورة اكمةل. ذلا فقد رفضت اجملموعة اقرتاح وجود بند دامئ عىل جدول الأعامل حول هذه 

ىل أأن دورات املسأأةل وقد  طالق التقرير الس نوي بكأأن أأهداف التمنية املس تدامة. كام أأشار أأيضا اإ مت التأأكيد عىل موقفها بعد اإ
اللجنة متثل دليال عىل أأن أأهداف التمنية املس تدامة تمت مناقك هتا بصورة ميسقة منذ ادلورة الثالثة عرش. وقد أأظهر ذكل أأن 

ية عىل املس توى الوطين وأأن اللجنة تتقبل مثل تكل املناقكات بدون املطالبة ادلول الأعضاء ملزتمة من الناحية الس ياس  
 بوجود بند دامئ عىل جدول الأعامل. 

  )ييبع( CDIP/18/6 Revالوثيقة يف نظر ال 

بالغ اللجنة بوضع املناقكات اليت دارت والنص اذلي عكس  .302 اس تأأنف الرئيس املناقكات وطالب وفد اسرتاليا ابإ
 اللجنة.  قرار
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ىل جانب وفدي كندا والولايت املتحدة الأمريكية فقد قام الوفد بعقد مكاورات مع و  .303 ىل أأنه اإ أأشار وفد اسرتاليا اإ
ىل الأمانة لتقوم  ىل اتفاق حول عدد من البنود الواردة يف الاقرتاح املكرتك. ومت تقدمي النص اإ الوفود املعنية وتوصل اإ

 بنظره.  اللجنة

ىل  .304 ن الطريق املقرتح للأمام يمتثل يف  أأنه لوأأشار وفد جنوب أأفريقيا اإ يزال يف خضم تلقي بعض املدخالت. ذلكل، فاإ
ىل ادلورة التاسعة عرش للجنة.  ىل الأمانة يك تقوم بتضمني التداعيات املالية وتقدهما اإ  تقدمي وثيقة مس تمكةل اإ

ىل ذكل طلب من الوفود .305 قراءة النص املعروض عىل  وأأحاط الرئيس علام ببيان وفد جنوب أأفريقيا. وابلإضافة اإ
ليه يف املكاورات اليت أأجرهتا وفود اسرتاليا وكندا والولايت املتحدة  الكاشة واذلي يعكس التفاق اذلي مت التوصل اإ

 الأمريكية. 

 وأأوحض وفد اسرتاليا أأن النص املعروض عىل الكاشة مل يكن النص الصحيح.  .306

 لعرضه عىل الكاشة.  وطالب الرئيس وفد اسرتاليا بتقدمي النص الصحيح .307

ليه يف املكاورات. وعرب عن تطلعه  .308 ىل أأن النص املعروض مل يعكس التفاق اذلي مت التوصل اإ وأأشار وفد نيجراي اإ
 للحصول عىل نص منقح. 

 وطالب وفد اسرتاليا ببعض الوقت لتقدمي النص الصحيح للجنة.  .309

 وقبل الرئيس الطلب.  .310

  )ييبع( CDIP/18/10الوثيقة يف نظر ال 

 الثاينللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. وتضمن امللحق  17رصح الرئيس بأأنه متت مناقكة املوضوع أأثناء ادلورة و .311
مللخص الرئيس ست فقرات من بيها اقرتاحات خمتلفة عن لغة املوضوع. وعقد الرئيس مكاورات حول املوضوع أأثناء 

روحة ل تتضمن اس مترار مناقكة املوضوع يف اجللسة العامة. ومل تكن هناك اخليارات املطأأن  الأس بوع. وقد أأصبح من اجليل
بريل. واكن من الصعب بدء حماوةل صياغة  رادة س ياس ية وليس هناك تطور كبري يف املواقف فامي يتعلق ابملوضوع منذ شهر اإ اإ

هذا املوضوع لدلورة التالية للجنة.  نص لأن هناك العديد من الاقرتاحات. واقرتح الرئيس أأمران. اقرتح أأول تأأجيل مناقكة
عطاء الأولوية هل يف ادلورة التالية. وسيمت تنظمي العمل بطريقة تضمن أأن اللجنة ميكها تركزي انيباهها  وابلرم  من ذكل، سيمت اإ

عادة كتابة امللحق  بديال من قبل . وسوف يكون اقرتاحا الثاينعىل املوضوع. أأما الاقرتاح الثاين فيتعلق ابلسامح للرئيس ابإ
الرئيس وميثل أأساسا للمناقكات املس تقبلية. واكن جزء من املكلكة يتعلق بأأن هناك العديد من الاقرتاحات اخملتلفة عىل 

الطاوةل واكن عىل ادلول الأعضاء أأن تتفاوض. وابلرم  من ذكل، مل يكن هناك اتفاق بكأأن أأي اقرتاح جيب أأن يكون أأساس 
عداد املناقكات. واقرتح الرئيس  من جديد وميكن تضمينه الاقرتاحات اليت قدمهتا  الثاينلحق املاملوافقة عىل أأنه س يقوم ابإ

ادلول الأعضاء يف شلكها احلايل وبصورة منفصةل واكنت تكل حماوةل منه للتقريب بني خمتلف الاقرتاحات الأصلية. وقد 
يسبب أأي صعوابت لدلول الأعضاء وس يقوم الرئيس  فمل الثايناقرتاحات من الرئيس. أأما البند  4و 3و 1تضمنت املواد 

. وحث الرئيس ادلول الأعضاء عىل التفكري الثاينعىل أأساس النص الوارد ابلفعل يف امللحق  6و 5و 4بصياغة الاقرتاحات 
ىل حل م  ىل ادلورة التالية مع توجه يتعلق مبناقكة املسأأةل والتوصل اإ قبول بصورة يف مواقفها وفهم مواقف الآخرين والقدوم اإ

الرئيس بتقدمي نص بديل قبل الوقت احملدد لتوفري وقت اكيف لدلول الأعضاء لتحليل اقرتاحه  الزتممتبادةل. ويف هذا الصدد، 
 مفصةل.  بصورة
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ورصح وفد نيجرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، بأأنه قبل الاقرتاح. وطلب بأأن ختصص اللجنة التالية وقتا اكفيا  .312
 املسأأةل. ملناقكة 

ورحب الرئيس ابلثقة اليت أأولهتا ادلول الأعضاء ومضنت تقدمي ملحق اثين منقح يف الوقت املناسب. مث اس تأأنف  .313
 . CDIP/18/10املناقكات حول وثيقة 

 )ييبع(  CDIP/18/6وثيقة يف النظر ال 

 واس تأأنف الرئيس املناقكات حول البند  .314

 الكاشة وأأكد وفد اسرتاليا عىل عرض النص الصحيح عىل  .315

وأأوحض الرئيس أأن هناك نصان معروضان عىل الكاشة. الأول هو النص املقرتح اذلي س يظهر يف ملخص الرئيس.  .316
 أأما الثاين فاكن النص املعدل اخلاص ابلقرتاح املكرتك. 

ىل النص املعدل لالقرتاح املكرتك وأأوحض أأن البند  .317 كام ييل  قد مت تعديهل 6وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واذلي دعا  ة:"مبا يامتىش مع قرار اجلعية الوارد يف ملخص الرئيس لدلورة السادسة عرش 

ىل تقدمي اقرتاحاهتم للنقاش يف ادلورة الثامنة عرش للجنة، وحث ادلول الأعضاء عىل تزويد اللجنة  ادلول الأعضاء املعنية اإ
وسة ومعلية تؤيت نتاجئ ملموسة لدلول الأعضاء هبدف تعزيز نقل التكنولوجيا ادلولية وبناء القدرات يف أأقل مبرشوعات ملم

ادلول منوا وادلول النامية وادلول اليت متر مبراحل انتقالية للقيام بنقل التكنولوجيا بصورة أأكرث فاعلية وحتسني التعاون بني 
وىل وبناء عىل العمل الرمني اذلي يتعلق بعملية املسح اليت جرت مؤخرا والواردة يف املكاركني يف نقل التكنولوجيا. وكخطوة أأ 

ينبغي عىل الأمانة أأن تقوم بعمل حتليل ثغرة للادمات والأنكطة احلالية املتعلقة بنقل التكنولوجيا يف  CDIP/17/9وثيقة 
ة ج"، من أأجل املساعدة عىل نظر وتقيمي أأي اقرتاحات الويبو فامي يتعلق بتوصيات جدول أأعامل التمنية اخلاصة ابلويبو "مجموع

واجملالت ذات الأولوية ومدى تقدهما للأمام. ول جيب للنتاجئ أأن متنع تقدمي مرشوعات مماثةل للمس تفيدين". وفامي يتعلق 
 2و 1نس بة للبنود "وافقت اللجنة عىل امليض قدما ابل الرئيس: ابلقرتاح املكرتك سيمت اقرتاح النص التايل من أأجل ملخص 

 البايق يف ادلورة التالية".  5)املعدةل( من الاقرتاح والاس مترار يف مناقكة البند  6و 4و 3و

ىل النص اذلي اقرتحه الرئيس فامي يتعلق ابلقرتاح. ورأأى أأنه مل يعكس املناقكات اليت  .318 وأأشار وفد جنوب أأفريقيا اإ
ىل وجود تأأيي د عام من حيث املبدأأ لالقرتاح. وذلكل، فقد تال النص املقرتح املنقح جرت يف اجللسة العامة واليت أأشارت اإ

واذلي ورد كام ييل: " أأيدت اللجنة اقرتاح جنوب أأفريقيا من حيث املبدأأ وسوف تقوم بنظر هذا الاقرتاح بصورة أأكرب يف 
 ادلورة التالية بناء عىل وثيقة منقحة". 

ريقية، النص اذلي اقرتحه وفد جنوب أأفريقيا. كام أأوحض أأيضا أأن السبب وأأيد وفد نيجرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأف .319
عاقة ادلول الأعضاء املعنيني من الاس تفادة من  6وراء طلب القيام بتعديل البند  من الاقرتاح املكرتك اذلي يتعلق بعدم اإ

ىل تكجيع ادلول الأعضاء عىل تقد مي اقرتاحات للجنة للتعامل مع أأكرث مرشوعات اللجنة اليت مت التعهد هبا. كام هدف أأيضا اإ
من جمرد مناقكات تعمتد فقط عىل املرشوعات. ويف هذا الصدد، توقع الاس مترار يف مناقكة مرشوع بكأأن امللكية الفكرية 

ىل اتفاق  بكأأن ونقل التكنولوجيا: التحدايت املكرتكة وبناء احللول يف ادلورة التالية للجنة. كام ذكَّر بأأن اللجنة مل تتوصل اإ
 "أأفاكر اخلرباء" واليت اكنت متثل أأحد نتاجئ هذا املرشوع. 

 ورصح الرئيس بأأن النص املقرتح سيمت تبنيه يف حاةل عدم وجود اعرتاضات من احلضور.  .320
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 من جدول الأعامل: العمل املس تقبيل  8بند 

تقرير  "1"واكنت القامئة كام ييل:  تلت الأمانة )الس يد ابلوتش( قامئة ابلعمل املتعلق ابدلورة التاسعة عرش التالية.  .321
خمرجات دراسات  "3"تقرير بكأأن ادلورة الثامنة عرش للجنة  "2"أأهداف التمنية بكأأن تنفيذ جدول أأعامل التمنية 

دارة التصممي من أأجل تمنية الأعامل يف ادلول النامية وادلول الأقل  "4" املرشوع تقرير تقيمي املرشوع بكأأن امللكية الفكرية واإ
ىل ادلورة الثامنة عرش للجنة لكن املقمي مل يقم بتقدميها من تقرير حول توصيات  "5"وا. واكن من املتوقع أأن يمت تقدمي الوثيقة اإ

سهامات الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة  "6"املراجعة املس تقةل  وثيقة بكأأن الويبو  "7"التقرير الس نوي حول اإ
كام طلب يف ادلورة السابعة عرش للجنة. واكنت الوثيقة تعمتد عىل تبين مؤرشات  2015اب وجدول أأعامل التمنية يف أأعق

أأهداف التمنية املس تدامة كام ظهر يف ملخص الرئيس لدلورة السابعة عرش. واكنت هناك حاجة لإجراء نقاش من أأجل 
آنفا املعلومات املتضمنة يف قاعدة بياانت  التقرير الس نوي بكأأن نرش "8"اس تككاف احامتلية دمج الوثيقتني املذكورتني أ

املرونة. ومن املرحج أأل تكون الأمانة يف موقف ميكها من تقدمي وثيقة لدلورة التاسعة عرش لكن ميكن تقدميها لدلورة العرشين 
لك عامني  أأو احلادية والعرشين للجنة. وسيمت تضمني املوضوع يف املناقكات ادلاخلية حول خطط العمل واملزيانية اليت تعد

بالغ اللجنة بذكل  الاقرتاح املقرتح من وفد جنوب أأفريقيا حول نقل التكنولوجيا. وتقوم الأمانة بتوفري ادلمع لهذا  "9"ويمت اإ
الاقرتاح املكرتك لوفود الولايت املتحدة الأمريكية واسرتاليا وكندا.  "10"الوفد لعرض وثيقة املرشوع يف ادلورة التالية 

التوصيات لكن لن يمت عرض أأي تقدم يتعلق هبا من قبل الأمانة عىل ادلورة التالية لكن سيمت عرضه يف  وسوف يمت تطبيق
قرار اجلعية العامة للويبو بكأأن الأمور ذات الصةل ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.  "11"دورات مس تقبلية للجنة 

: اقرتاح الرئيس حول املسأأةل، وقرار اجلعية العامة نفسه. ومتت الإحاطة علام ويف ادلورة التالية، سيمت مناقكة وثيقتني وهام
ادلمع التقين للويبو يف جمال  "12"ابلطلب اذلي تقدم به وفد نيجرياي حول احلاجة لتخصيص وقت اكيف ملناقكة املسأأةل 

جراءات وفقا للقرار اذلي اختذته اللجنة حو  اقرتاح  "13"ل تنفيذ الاقرتاح الاس باين املنقح التمنية. وس تقوم الأمانة ابلقيام ابإ
طرحته اجملموعة الأفريقية حول عقد مؤمتر بكأأن امللكية الفكرية والتمنية. وسوف تقوم الأمانة بتنس يق الاقرتاح مع اجملموعة 

عرش أأو ادلورة دراسة بكأأن الرباءات اخلرضاء واليت ينبغي عىل وفد الصني تقدميها يف ادلورة التاسعة " 14"الأفريقية 
أأنكطة الويبو املتعلقة ابلتعاون بني دول اجلنوب كام ورد يف ملخص الرئيس لدلورة الثامنة عرش. ويف  "15"العرشين 

 الهاية، ميكن أأيضا عرض أأي طلبات لالعامتد من قبل املنظامت غري احلكومية عىل اللجنة يف دورهتا التالية. 

 هتا الأمانة لدلورة التالية لعدم وجود مالحظات من احلضور. وتبين الرئيس قامئة العمل اليت اقرتح .322

 من جدول الأعامل: ملخص الرئيس  9بند 

ىل أأن امللخص قد تضمن س بعة نقاط يرتبط لك  .323 دعا الرئيس اللجنة دلراسة لك فقرة يف مرشوع امللخص. وأأشار اإ
 وفتح الرئيس الباب لتقدمي التعليقات.  حتت لك بند.مها بأأحد بنود جدول الأعامل. وقد ظهرت به القرارات اليت مت اختاذها 

ىل اللجنة يف دورة مس تقبلية. ورصح بأأن الأمر  .324 ورصح وفد الصني بأأنه سوف يقدم دراسة حول الرباءات اخلرضاء اإ
ظهار بعض املرونة بكأأن الوقت ليقدم العرض التوضيحي. وطالب بأأن يمت ذكر ذكل يف ملخص الرئيس.   سيتطلب اإ

نه يف حاةل عدم وذكَّر الر  .325 ئيس بأأنه من املقبول ابلنس بة لوفد الصني أأن يورد اقرتاحه يف التقرير. وابلرم  من ذكل، فاإ
ىل توفري  وجود معارضة من ادلول الأعضاء فميكن تضمينه يف ملخص الرئيس. كام ذكَّر أأيضا بأأن اقرتاح وفد الصني الرايم اإ

 طار مناقكة أأهداف التمنية املس تدامة. وتقدمي دراسة حول الرباءات اخلرضاء قد أأعد يف اإ 

نه يفضل حسب طلبه.  .326  ورصح وفد الصني بأأنه بعد املناقكة اليت جرت مع الأمانة فاإ
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 بياانت ختامية 

ىل اتفاقيات هممة. كام أألقى  .327 أأكد وفد الربازيل عىل اجلهود اليت قام هبا الرئيس والأمانة واليت مكنت اللجنة من التوصل اإ
فرصة اليت وفرهتا دورة اللجنة ملناقكة موضوع أأهداف التمنية املس تدامة. وعرب عن اعتقاده بأأن املسأأةل الضوء أأيضا عىل ال

ىل تضمني بند دامئ عىل جدول  تس تحق بذل هجود مس مترة وشامةل ومس تدامة من اجملمتع ادلويل. وذكَّر ابقرتاحه الرايم اإ
ىل ادلورة التالية للجنة لإظهار املرونة وهبدف دفع الأعامل بكأأن أأهداف التمنية املس تدامة، لكنه وافق عىل  تأأجيل النقاش اإ

العمل املتعلق بينفيذها. كام رحب ابلتفاق حول التقرير الس نوي فامي يتعلق بينفيذ الويبو لأهداف التمنية املس تدامة. كام ذكَّر 
كات علمية يف اللجنة. واكن من الأمور املهمة بأأن معلية توفري املعلومات يف هذا الصدد تعد أأمرا همام ابلنس بة لإجراء مناق 

أأيضا ابلنس بة لعملية الفحص اليت تقوم هبا ادلول الأعضاء. ومن منطلق هذا التوجه، أأكد عىل أأن النقاش املتعلق بينفيذ 
ىل من بنود جدول الأعامل لكنه يس تحق بند جديد حمدد ع 7أأو البند  6أأهداف التمنية املس تدامة ل يندرج حتت البند 

ىل الزتام اللجنة  7و 6جدول الأعامل. واكن املنطق وراء ذكل هو أأن البندين  من بنود جدول الأعامل يكريان عىل التوايل اإ
ىل النقاش بكأأن  بتطوير برانمج معل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية وتقيميها، بيامن يكري تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة اإ

ىل أأنه يرشفه قيام املدير العام بعرض تقرير أأهداف التمنية املس تدامة من أأجل التأأكيد امللكية الفكرية والتمني ة. وأأشار الوفد اإ
ىل أأن املراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل  عىل الزتام املنظمة بأأهداف التمنية املس تدامة. عالوة عىل ذكل، أأشار اإ

آليات التنس يق التمنية تضمنت أأفاكرا أأولية تقوم ادلول الأعضا ء بنظرها. كام أأكد عىل أأن املسأأةل ترتبط ارتباطا وثيقا بينفيذ أ
ىل 2010اليت تبنهتا اجلعية العامة يف عام  . وميكن أأن توفر الوثيقة اليت سيمت مناقك هتا يف ادلورة التالية مزيدا من الإرشادات اإ

ىل أأنه جيب الاس مترار يف ترمجة الكواغل املتعلقة ابلتمنية،  ادلول الأعضاء حول التوصيات املتضمنة يف التقرير. كام أأشار اإ
واملبادئ والأهداف الواردة يف مداولت جدول أأعامل التمنية يف شلك أأنكطة. عالوة عىل ذكل، أأيد الاقرتاح اذلي تقدمت 

 ةادلورة التاسعة عرش  به اجملموعة الأفريقية خبصوص عقد مؤمتر مرة لك عامني حول امللكية الفكرية والتمنية وتوقع موافقة
آليات التنس يق السالفة اذلكر. ول يزال التنفيذ الاكيف لدلعامة الثالثة من  ىل أ للجنة عىل هذا الاقرتاح. وأأخريا، أأشار الوفد اإ

ىل اتفاق يف املس تقبل القريب. كام أأقر أأيضا بأأن  دعامئ قرار اجلعية العامة ميثل مكلكة ابلنس بة للجنة اليت جيب أأن تتوصل اإ
آليات التنس يق مشلت لك جلنة دامئة يف الويبو مبا يف ذكل جلنيت املعايري و املزيانية. وفامي عدا اجلعية العامة، اكنت اللجان  أ

تعترب أأمه هيئات يف الويبو لأهنا اكنت تعزز تفويض املنظمة من خالل املناقكات اليت تعقدها حول اجلوانب املوضوعية 
 الفكرية.  للملكية

ش ييل، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، عن شكره للرئيس عىل رئاس ته لدلورة. كام وعرب وفد   .328
ىل قرارات هممة حول غالبية البنود الواردة  أألقى الضوء عىل جدول الأعامل الكامل املتعلق ابدلورة وعرب عن تقديره للتوصل اإ

نة واملرتمجون. وفامي يتعلق ابملراجعة املس تقبلية لتنفيذ توصيات جدول أأعامل به. كام عرب عن تقديره لدلمع اذلي قدمته الأما
ىل العمل اخمللص اذلي قام به فريق املراجعة، واتفاق اللجنة بكأأن خطة معل متعلقة ابلقيام ابملزيد من ادلراسة  التمنية أأشار اإ

ياك الالتينية والاكرييب قد شاركت يف املداولت للتوصيات الواردة يف التقرير. كام أأكد أأيضا عىل أأن مجموعة بدلان أأمر 
س بانياواملكاورات املتعلقة ابملراجعة اخلارجية لدلمع التقين للويبو. كام عرب عن تقديره للجهود اليت قام هبا وفد  ىل  اإ للتوصل اإ

آلية حتديث توافق يف الرأأي حول تنفيذ اقرتاح النقاط الس تة املتفق عليه. عالوة عىل ذكل، أألقى الضوء عىل ا لتفاق بكأأن أ
قاعدة بياانت بكأأن املرونة وجعلها أأكرث انيكارا. واكنت تكل التفاقيات هممة ابلنس بة للمجموعة من أأجل تعزيز نظام ملكية 

فكرية متوازن. كام عرب الوفد أأيضا عن تقديره لالقرتاحات اليت تقدمت هبا ادلول الأعضاء حول نقل التكنولوجيا. لقد مثلت 
نقل التكنولوجيا أأداة هممة ابلنس بة لدلول النامية وادلول الأقل منوا من أأجل خلق بنية حتتية مالمئة لتعزيز التصنيع معلية 

ليه  ىل أأمهية أأهداف التمنية املس تدامة ابلنس بة للمنظمة. واكن التفاق اذلي توصلت اإ والابتاكر. كام أأشار الوفد أأيضا اإ
عداد تقرير دوري موضوع ىل القيام ابملتابعة طويةل املدى لهذه املسأأةل. وجشع ادلول اجملموعة حول اإ ي يامتىش مع احلاجة اإ

جراء مناقكات دامئة حول املوضوع مبا يف ذكل فكرة وجود بند دامئ عىل جدول الأعامل بكأأن أأهداف التمنية  الأعضاء عىل اإ
اجلعية العامة للويبو حول الأمور املتعلقة  املس تدامة. وأأخريا، عرب الوفد عن أأسفه لعدم تكريس وقت اكيف ملناقكة قرار



CDIP/18/11 
78 
 

ىل اتفاق والتعامل مع اكفة شواغل ادلول  ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يمت التوصل اإ
حرازها يف ادلورة، وعرب عن أأمهل يف ا ىل مزيد من الأعضاء. ويف الهاية، أأكد الوفد عىل تقديره للنتاجئ اليت مت اإ لتوصل اإ

 التوافق يف الرأأي حول املسائل العالقة. 

حرازه حول املناقكات املتعلقة ابدلمع التقين للويبو كام عرب عن امتنانه  .329 وعرب وفد الصني عن ترحيبه ابلتقدم اذلي مت اإ
ىل اتفاق بكأأن تكل املسأأةل. كام أألقى الضوء عىل ال آلية حتديث قاعدة لوفد اس بانيا ملساعدته للجنة عىل التوصل اإ تفاق بكأأن أ

عالوة عىل ذكل، عرب عن تأأييده لالقرتاحات املتعلقة بنقل التكنولوجيا اليت تقدم هبا وفد جنوب و بياانت بكأأن املرونة. 
ب ابأأفريقيا و  لقرتاح املكرتك اذلي قدمته وفود الولايت املتحدة الأمريكية واسرتاليا وكندا. وعرب الوفد عن تطلعه لرؤية رح 

تحقق يف هذا اجملال. كام أأكد عىل وجوب تركزي اللجنة بصورة أأكرب عىل املسائل البناءة والعملية املتعلقة ابلعالقة بني تقدم ي 
اخلاص ابلأمم املتحدة ومعل الويبو. كام حث الأمانة وادلول الأعضاء عىل القيام باكفة اجلهود الرامية  2030جدول أأعامل التمنية 

سهام  ىل اس تككاف كيفية اإ حدى واكلت الأمم اإ امللكية الفكرية يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة. واكن دلى الويبو بوصفها اإ
املتحدة القدرة واملسؤولية للقيام بتكل املهمة. وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن متثل ادلراسة الأولية للصني حول الرباءات اخلرضاء 

لهام لدلول الأعضاء الأخرى والأمانة بكأأن  كيفية تنفيذ الأعامل املتعلقة بأأهداف التمنية املس تدامة. وأأخريا، عرب عن مصدر اإ
 رغبته يف القيام مبزيد من املساهامت يف املس تقبل. 

ىل  .330 وأأقر وفد نيجرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، ابخلطوات املهمة اليت اختذهتا اللجنة بكأأن أأمور هممة وتطلع اإ
  مكاركة اجملموعة يف هذا الصدد. وأأخريا، عرب عن شكره للمرتمجني عىل دمعهم للجنة. متابعة لك مها. كام أأكد عىل

آس يا واحمليط الهادي، عن تقديره جلهود وأأعامل الرئيس والأمانة واملرتمجني  .331 وعرب وفد بنجالديش، متحداث ابمس دول أ
 أأثناء ادلورة. 

 س وانئبيه والأمانة واملرتمجني عىل معلهم. وعرب وفد تركيا، متحداث ابمس اجملموعة ابء، عن شكره للرئي .332

واختمت الرئيس ادلورة من خالل التقدم ابلككر للمكاركني واملنسقني عىل معلهم ادلؤوب ومرونهتم. وقد مت التوصل  .333
ىل نتاجئ مرضية ومت حتقيق تقدم.   اإ

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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(dans l’ordre alphabétique des noms français des États)/(in the alphabetical order of the names 
in French of the States) 
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Edmond AHMETI, Minister Adviser, Legal and Copyright Issues, Minister’s Cabinet, Ministry of 
Culture, Tirana 
 
Elona BANO (Ms.), Specialist, Legal Department, Ministry of Culture, Tirana 
 
 
ALGÉRIE/ALGERIA 
 
Sami BENCHIKH EL HOCINE, directeur général, Office national des droits d’auteur et droits 
voisins (ONDA), Ministère de la culture, Alger 
 
Fayssal ALLEK, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
ALLEMAGNE/GERMANY 
 
Christian ZWICKEL, Expert, Division for Trade Mark Law, Law against Unfair Competition, 
Measures to Combat Product Piracy, Federal Ministry of Justice and Consumer Protection, 
Berlin 
 
Pamela WILLE (Ms.), Counsellor, Economic Division, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ANGOLA 
 
Gaspar Daniel FERNANDES, Legal Advisor, Angolan Institute of Industrial Property, Ministry of 
Industry, Luanda 
 
 
ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 
 
Abdullah ALNAFISAH, Expert, General Directorate of Copyrights, Ministry of Culture and 
Information, Riyadh 
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ARGENTINE/ARGENTINA 
 
Gonzalo LAVALLE, Director, Dirección de Asuntos Legales, Instituto Nacional de la Propiedad 
Industrial (INPI), Buenos Aires 
 
María Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
ARMÉNIE/ARMENIA 
 
Armen AZIZYAN, Head, Intellectual Property Agency, Ministry of Economy, Yerevan 
 
Kristine HAMBARYAN (Ms.), Head, Copyright and Related Rights Department, Intellectual 
Property Agency, Yerevan 
 
 
AUSTRALIE/AUSTRALIA 
 
Kieran POWER, Assistant Director, International Policy and Cooperation, IP Australia, Canberra 
 
Felicity HAMMOND (Ms.), First Secretary, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
 
AUTRICHE/AUSTRIA 
 
Charline VAN DER BEEK (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BAHAMAS 
 
Bernadette BUTLER (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BANGLADESH 
 
Md. Nazrul ISLAM, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BÉLARUS/BELARUS 
 
Ivan SIMANOUSKI, Head, International Cooperation Division, National Center of Intellectual 
Property (NCIP), Minsk 
 
 
BELGIQUE/BELGIUM 
 
Sandrine PLATTEAU (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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BÉNIN/BENIN 
 
Osanne Marie-Christine AMOUSSOU AHOKIN (Mme), chef, Département de la promotion de la 
propriété industrielle, Agence nationale de la propriété industrielle (ANaPI), Ministère de 
l’industrie et du commerce, Cotonou 
 
Mouïnatou IBOURAÏM (Mme), attachée de commerce, Direction des relations économiques et 
commerciales internationales, Ministère des affaires étrangères et de la coopération, Cotonou 
 
Maurille BIAOU, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
BHOUTAN/BHUTAN 
 
Chhimi LHAZIN (Mrs.), Senior Intellectual Property Officer, Department of Intellectual Property, 
Ministry of Economic Affairs, Thimphu 
 
 
BOSNIE-HERZÉGOVINE/BOSNIA AND HERZEGOVINA 
 
Josip MERDŽO, Director, Institute for Intellectual Property of Bosnia and Herzegovina, Mostar 
 
 
BRÉSIL/BRAZIL 
 
Caue OLIVEIRA FANHA, Secretary, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
Adriana SOUZA DE SIQUEIRA (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BURKINA FASO 
 
Wahabou BARA, directeur général, Bureau burkinabé du droit d’auteur (BBDA), Ouagadougou 
 
Wennepousdé Philippe OUEDRAOGO, chef, Département de la documentation technique et de 
l’informatique, Centre national de la propriété industrielle, Ministère du commerce, de l’industrie 
et de l’artisanat, Ouagadougou 
 
 
CAMEROUN/CAMEROON 
 
Beng NDJALI, sous-directeur de la propriété industrielle, Direction du développement 
technologique et de la propriété industrielle (DDTPI), Ministère des mines, de l’industrie et du 
développement technologique (MINMIDT), Yaoundé 
 
 
CANADA 
 
Sylvie LAROSE (Ms.), Senior Trade Policy Officer, Intellectual Property Trade Policy 
Division (TMI), Global Affairs Canada, Ottawa 
 
Saida AOUIDIDI (Ms.), Analyst, Policy, Planning, International Affairs and Research Office, 
Gatineau 
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Fréderique DELAPRÉE (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
CHILI/CHILE 
 
Felipe FERREIRA, Asesor legal, Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, 
Departamento de Propiedad Intelectual, Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago 
 
Catalina OLIVOS (Sra.), Abogada, Departamento Internacional y de Políticas Públicas, Instituto 
Nacional de Propiedad Industrial, Santiago 
 
Marcela PAIVA (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
CHINE/CHINA 
 
XIANG Feifan (Ms.), Deputy Division Director, Copyright Administration Department, National 
Copyright Administration of China (NCAC), Beijing 
 
ZHANG Yinghui (Ms.), Project Administrator, International Cooperation Department, State 
Intellectual Property Office of P.R. China (SIPO), Beijing 
 
ZHONG Yan, Project Administrator, International Cooperation Department, State Intellectual 
Property Office of P.R. China (SIPO), Beijing 
 
 
CHYPRE/CYPRUS 
 
Demetris SAMUEL, Counsellor, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Christina TSENTA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
COLOMBIE/COLOMBIA 
 
Beatriz LONDOÑO SOTO (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión 
Permanente, Ginebra 
 
Juan Carlos GONZÁLEZ, Embajador, Representante Permanente ante la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), Representante Permanente Adjunto ante la OMPI, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
Manuel Andrés CHACÓN, Consejero Comercial, Misión Permanente ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
Juan Camilo SARETZKI FORERO, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
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CONGO 
 
Jacqueline KIABIA (Mme), chef, Service administratif et financier, Direction de l’antenne 
nationale de la propriété industrielle (ANPI), Ministère de l’économie, du développement 
industriel et de la promotion du secteur privé, Brazzaville 
 
Bernard MBEMBA, conseiller, Mission permanente, Genève 
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Elayne WHYTE GÓMEZ(Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
Marcelo VARELA-ERASHEVA, Embajador, Representante Permanente Alterno, Misión 
Permanente, Ginebra 
 
Agustín MELÉNDEZ GARCÍA, Subdirector General, Registro Nacional, Ministerio de Justicia y 
Paz, San Jose 
 
Juan Carlos MONTERO VILLALOBOS, Junta Administrativa, Registro Nacional, Ministerio de 
Justicia y Paz, San Jose 
 
Maricela MUÑOZ ZUMBADO (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
CÔTE D’IVOIRE 
 
Anney Irène ASSA VIEIRA (Mme), directeur général, Bureau ivoirien du droit d’auteur 
(BURIDA), Abidjan 
 
Kumou MANKONGA, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
CUBA 
 
Madelyn RODRÍGUEZ LARA (Sra.), Primera Secretaria, Oficina Comercial, Misión Permanente, 
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DANEMARK/DENMARK 
 
Mette Wiuff KORSHOLM (Ms.), Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of 
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CDIP/18/11 
Annex 
6 
 
EL SALVADOR 
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Ana María URRECHA ESPLUGA (Sra.), Consejera Técnica, Departamento de Coordinación 
Jurídica y Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), 
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Marina LAMM (Ms.), Attorney Advisor, Office of Policy and International Affairs, United States 
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Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, Virginia  
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Petr KOSTIN, Deputy Head, Commercialization of Technology and Intellectual Property 
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Directorate, Commerce Department, Ministry for the Economy, Investment and Small Business, 
Valletta 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Asmaa BENNI (Mlle), conseiller (Droits de l’homme), Mission permanente, Genève 
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Genève 
 



CDIP/18/11 
Annex 
11 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Mónica VILLELA GROBET (Sra.), Directora General Adjunta de los Servicios de Apoyo, 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
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YANG Dae Gyeong, Assistant Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property 
Office (KIPO), Daejeon 
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC 
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Justice, Khartoum  
 
 
SRI LANKA 
 
Ravinatha ARYASINHA, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Dilini GUNASEKERA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Sofia JÖNSSON (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Marco D'ALESSANDRO, conseiller juridique, Division droit et affaires internationales, Institut 
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Ursula SIEGFRIED (Mme), conseillère juridique, Division droit et affaires internationales, Institut 
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Reynald VEILLARD, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
Alebe LINHARES MESQUITA, stagiaire, Division droit et affaires internationales, Institut fédéral 
de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
 
TADJIKISTAN/TAJIKISTAN 
 
Parviz EMONOV, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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THAÏLANDE/THAILAND 
 
Porsche JARUMON, Trade Officer, Intellectual Property Promotion and Development Division, 
Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce, Nonthaburi 
 
 
TUNISIE/TUNISIA 
 
Walid DOUDECH, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève 
 
Nasreddine NAOUALI, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
Elyes LAKHAL, directeur adjoint, Direction générale des organisations et des conférences 
internationales, Ministère des affaires étrangères, Tunis 
 
TURQUIE/TURKEY 
Gümüş İSMAİL, Senior Expert, International Affairs Department, Turkish Patent Institute, 
Ankarajachari 
 
Osman GOKTURK, Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
 
TUVALU 
 
Losaline TEO (Ms.), Crown Counsel, Office of The Attorney General, Office of The Prime 
Minister, Funafuti 
 
 
UKRAINE 
 
Nelia POLONSKA (Ms.), Director, Innovation and Information Development, Ministry of 
Economic Development and Trade of Ukraine, State Intellectual Property Service of Ukraine, 
State Enterprise, Kyiv 
 
Inna KOSTENKO (Ms.), Head, Division of Events from Development of Intellectual Property, 
State Intellectual Property Service of Ukraine, State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property 
Institute” (Ukrpatent), Ministry of Economic Development and Trade, Kyiv 
 
Yurii KUCHYNSKYI, Head, Public Relations and Protocol Events Department, State Intellectual 
Property Service of Ukraine, State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute” 
(Ukrpatent), Ministry of Economic Development and Trade, Kyiv 
 
 
URUGUAY 
 
Gustavo VANERIO BALBELA, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente 
ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
Juan José BARBOZA CABRERA, Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), Ginebra 
 
VÉNÉZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/ 
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) 
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Gilberto Adolfo CAMPEROS QUINTERO, Director, Asesoría Jurídica, Servicio Autónomo de la 
Propiedad Intelectual (SAPI), Caracas 
 
 
VIET NAM 
 
NGUYEN Van Bay, Director, Research and Training Center, National Office of Intellectual 
Property of Vietnam (NOIP), Hanoi 
 
MAI Van Son, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
YÉMEN/YEMEN 
 
Hussein Taher Ahmed AL-ASHWAL, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ZAMBIE/ZAMBIA 
 
Margret Mary Lungu KAEMBA (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ZIMBABWE 
 
Taonga MUSHAYAVANHU, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Roda Tafadzwa NGARANDE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
 
 
II. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/  

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)  
 
Carlos M. CORREA, Special Adviser for Trade and Intellectual Property, Geneva 
 
Viviana MUÑOZ TELLEZ (Ms.), Coordinator, Development, Innovation and Intellectual Property 
Programme, Geneva 
 
Nirmalya SYAM, Programme Officer, Development, Innovation and Intellectual Property 
Programme, Geneva 
 
HAN Bing (Ms.), Research Fellow, Geneva 
 
CAI Yujiao (Ms.), Intern, Development, Innovation and Intellectual Property Programme, 
Geneva 
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FÉDÉRATION DES CONSEILS ARABES DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
(FCARS)/FEDERATION OF ARAB SCIENTIFIC RESEARCH COUNCILS (FASRC)  
 
Mubarak Mohamed Ali MAGZOUB, Secretary General, Khartoum 
 
 
L'UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)  
 
Georges Remi NAMEKONG, Senior Economist, Geneva 
 
 
OFFICE DES BREVETS DU CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU 
GOLFE (CCG)/PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB 
STATES OF THE GULF (GCC PATENT OFFICE)  
 
Ahlam ALMUSALLAM (Ms.), Patent Examiner, Pharmaceutical, Riyadh 
 
Alhanouf ALOSAIMI (Ms.), Accountant, Riyadh 
 
 
ORGANISATION DE COOPÉRATION ISLAMIQUE (OCI)/ORGANIZATION OF ISLAMIC 
COOPERATION (OIC)  
 
Aissata KANE (Mme), observateur permanent adjoint, Mission permanente, Genève 
 
Halim GRABUS, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET 
L’AGRICULTURE (FAO)/FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED 
NATIONS (FAO)  
 
Silvano SOFIA, Consultant, Partnerships and Communications, Liaison Office, Geneva 
 
 
ORGANISATION EUROPÉENNE DE DROIT PUBLIC (EPLO)/EUROPEAN PUBLIC LAW 
ORGANIZATION(EPLO)  
 
George PAPADATOS, Permanent Observer, Geneva 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION 
(WTO)  
 
Jayashree WATAL (Ms.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva 
 
WU Xiaoping (Ms.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva 
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ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE (ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY 
ORGANIZATION (ARIPO)  
 
Christopher KIIGE, Director, Industrial Property, Harare 
 
Emmanuel SACKEY, Intellectual Property Development Executive, Harare 
 
UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)/WEST AFRICAN 
ECONOMIC AND MONETARY UNION (WAEMU) 
Iba Mar OULARE, ambassadeur observateur, Délégation permanente, Genève 
Koffi Addoh GNAKADJA, conseiller, Délégation permanente, Genève 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)  
 
Margreet GROENENBOOM (Ms.), Legal and Policy Affairs Officer, Directorate General for 
Grow, European Commission, Brussels 
 
Oliver HALL ALLEN, First Counsellor, Permanent Delegation, Geneva  
 
Lucas VOLMAN, Intern, Permanent Delegation, Geneva 
 
 
 
 
 
III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
Asociación Argentina de Intérpretes (AADI)  
Martín MARIZCURRENA, Consultor de asuntos internacionales, Buenos Aires 
 
Association de gestion internationale collective des œuvres audiovisuelles 
(AGICOA)/Association for the International Collective Management of Audiovisual Works 
(AGICOA)  
Vera CASTANHEIRA (Ms.), General Counsel, Geneva 
 
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students’ 
Association (ELSA International)  
Felix MEYER, Representative, Brussels 
Lydia BRUMMER (Ms.), Delegate, Brussels 
Maria DROUNGELIDOU (Ms.), Delegate, Brussels 
Zeynep KARAKAYA (Ms.), Delegate, Istanbul 
Olga KOUMPOURI (Ms.), Delegate, Brussels 
QINPEI Lin, Delegate, Brussels 
 
 
Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/ 
International Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD)  
Pedro ROFFE, Senior Associate, Geneva 
Emily BLOOM (Ms.), Junior Project Officer, E15 Initiative, Geneva 
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Jimena SOTELO (Ms.), Junior Programme Officer, Geneva 
 
 
CropLife International/CropLife International  
Tatjana SACHSE (Ms.), Legal Advisor, Geneva 
 
Fédération internationale de l’industrie du médicament (FIIM)/International Federation of 
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)  
Grega KUMER, Legal Manager, Geneva 
 
 
Fédération internationale de la vidéo (IFV)/International Video Federation (IVF)  
Benoît MÜLLER, Legal Advisor, Brussels 
 
 
Health and Environment Program (HEP)  
Madeleine SCHERB (Ms.), President, Geneva 
Pierre SCHERB, Legal Counsellor, Geneva 
 
 
Ingénieurs du Monde (IdM) 
François ULLMAN, président, Divonne les Bains, France 
 
 
Innovation Insights 
Jennifer BRANT (Ms.), Director, Geneva 
Ania JEDRUSIK (Ms.), Policy Advisor, Geneva 
 
 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)  
Thiru BALASUBRAMANIAM, Representative, Geneva 
 
 
MALOCA Internationale 
Leonardo RODRÍGUEZ PÉREZ, Expert, Bogota, D.C. 
 
 
Médecins sans frontières (MSF)  
Rohit MALPANI, Director of Policy and Analysis, Paris 
HU Yuanqiong (Ms.), Legal and Policy Advisor, Geneva 
Claire WATERHOUSE (Ms.), Access Campaign Advocacy Officer, Johannesburg 
Rachael HORE (Ms.), Medical and Administrative Intern, Geneva 
Roz SCOURSE (Ms.), Policy and Analysis Intern, Geneva 
 
 
Third World Network Berhad (TWN)  
Mirza ALAS PORTILLO (Ms.), Researcher, Geneva 
 
 
World Women Inventors and Entrepreneurs Association (WWIEA) 
HAN Mi Young (Ms.), President, Seoul 
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IV.  BUREAU/OFFICERS 
 
Président/Chair:   Luis Enrique CHÁVEZ BASAGOITIA (Pérou/Peru) 
 
Vice-Présidents/Vice Chairs: Kerry FAUL (Mme/Ms.) (Afrique du Sud/South Africa) 
 
     Osman GOKTURK (Turquie/Turkey) 
 
Secrétaire/Secretary:  Irfan BALOCH (OMPI/WIPO) 
V. SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 

INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL 
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

 
Francis GURRY, directeur général/Director General 
 
Mario MATUS, vice-directeur général/Deputy Director General 
 
Irfan BALOCH, secrétaire du Comité du développement et de la propriété intellectuelle (CDIP) 
et directeur, Division de la coordination du Plan d’action pour le développement/Secretary to the 
Committee on Development and Intellectual Property (CDIP) and Director, Development 
Agenda Coordination Division 
 
Georges GHANDOUR, administrateur principal de programme, Division de la coordination du 
Plan d’action pour le développement/Senior Program Officer, Development Agenda 
Coordination Division 
 
Mihaela CERBARI (Mme), administratrice adjointe chargée de l’appui au programme, Division 
de la coordination du Plan d’action pour le développement/Associate Program Support Officer, 
Development Agenda Coordination Division 
 
Maria Daniela LIZARZABURU AGUILAR (Mme), administratrice adjointe chargée de l’appui au 
programme, Division de la coordination du Plan d’action pour le développement/Associate 
Program Support Officer, Development Agenda Coordination Division 
 
Luis Enrique CHÁVEZ PRADO, stagiaire, Division de la coordination du Plan d’action pour le 
développement/Intern, Development Agenda Coordination Division 
 
 

 ]والوثيقة رفقهناية امل[


