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 عشرة التاسعةالدورة 
 2017 مايو 19اإىل  15جنيف، من 

 
 

 مشروع التقرير

عدادمن  مانة اإ  الأ

ىل  15يف الفرتة من املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية عرشة للجنة  تاسعةادلورة ال  تقدع   .1  .2017مايو  19اإ

أأفغانس تان، اجلزائر، أأنغول، الأرجنتني، أأسرتاليا، المنسا، جزر الهباما، برابدوس، ومثلت يف ادلورة ادلول التالية:  .2
دار السالم، بوركينا فاسو، مكبوداي، الاكمريون، كندا، تشاد، ش ييل،  اييل، برويبنن، بواتن، البوس نة والهرسك، الرب 

، يةهورية ادلومينيك اجل منرك، االشعبية ادلميقراطية، ادلكوراي ، مجهورية يةهورية اليش يك اجل كواب،  ،الصني، كولومبيا، كوس تارياك
س تونياجيبويت،  كوادور، مرص، فرنسا، جورجيا، أأملانيا، غااإ ندونيس يا، ، اإ ان، اليوانن، غواتاميل، الكريس الرسويل، الهند، اإ

يطاليا، الياابن، اكياخس تان، الكويت، قرغزيس تان، لتفيا، ليسوتو، ليتوانيا، مالطا،  يران )اجلهورية الإسالمية(، اإرسائيل، اإ اإ
، ابراغواي، بريو، الفلبني، بولندا، موريتانيا، املكس يك، املغرب، ميامنار، انميبيا، نياكراغوا، نيجرياي، عامن، ابكس تان

الربتغال، مجهورية كوراي، مجهورية مودلوفا، رومانيا، الاحتاد الرويس، اململكة العربية السعودية، الس نغال، سيش يل، 
س بانيا، رسي لناك، السويد، سويرسا، اتيلند، مجهورية اإ سلوفاكيا، جنوب  اليوغوسالفية السابقة، توغو، مقدونيا فريقيا، اإ

الأمريكية، أأوروغواي، فزنويال،  الولايت املتحدةتونس، تركيا، أأوغندا، أأوكرانيا، الإمارات العربية املتحدة، اململكة املتحدة، 
 .(95انم، المين، يامبيا، يميبابوي ) فيت

نظمة مل (، اOAPI) وشاركت املنظامت احلكومية ادلولية التالية بصفة مراقب: املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية .3
قلميية الأفريقية للملكية الفكرية )ِ لرباءات ة نظمة الأوروبيامل ، (EFTA) ، الرابطة الأوروبية للتجارة احلرة(ARIPOالإ

، منظمة الأمم املتحدة للأغذية (EU) الاحتاد الأورويب، (EPLOلقانون العام )ل ةنظمة الأوروبيامل ، (EPO)الاخرتاع 
، مكتب براءات الاخرتاع التابع (OICمنظمة التعاون الإساليم )، (OIF) ، املنظمة ادلولية للفرنكفونية(FAO) والزراعة

لغرب أأفريقيا  والنقدي الاحتاد والاقتصادي(، SC(، مركز اجلنوب )GCC Patent Office) يجمللس التعاون اخلليج
(WAEMU)منظمة الصحة العاملية ، (WHO) منظمة التجارة العاملية ،(WTO( )14.) 
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، الرابطة (AADI) رابطة املرتمجني الفوريني ابلأرجنتنياملنظامت غري احلكومية التالية بصفة مراقب:  وشارك ممثلو .4
غرفة التجارة والصناعة يف الاحتاد الرويس  (CIL) ، املركز ادلويل لالسيامثر(AIPPI) ادلولية محلاية امللكية الفكرية

(CCIRF) ، جلنة الأصدقاء العامل( ية لليشاورCCMA) ،( الش بكة العاملية لصناعة العلوم النباتيةCROPLIFE) ،
، (IFPMA) ينيالصيدل جلعيات املنتجني الاحتاد ادلويل ، (ELSA International) ة لطالب القانونوروبيالرابطة الأ 

ع براءات الأدوية يمؤسسة جتم ، (MSFأأطباء بال حدود ) مجعية(، IVF، الاحتاد ادلويل للفيديو )مؤسسة بصائر الاخرتاع
(MPP)، ( 13تقاليد الغد.) 

يغور مودلوفا، مسيشار املدير العام للواكةل  /الس يدتوىل وليد دودش، املمثل ادلامئ لتونس. و  /وترأأس ادلورة السفري .5 اإ
 لرئيس.اانئب ، همام لكية الفكرية يف مجهورية مودلوفااحلكومية املعنية ابمل 

 : افتتاح ادلورةمن جدول الأعامل 1البند 

ماريو ماتوس( ادلورة التاسعة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. وانتقل  /افتتح انئب املدير العام )الس يد .6
ىل البند  ىل اقرتاح ترش يحات مل  2اإ  رئيس ونواب الرئيس.نصب المن جدول الأعامل ودعا الوفود اإ

 كتبمن جدول الأعامل: انتخاب أأعضاء امل  2لبند ا

 وليد دودش من تونس رئيسا. /سعادة السفري، ابمس مجموعة البدلان الأفريقيةمتحداث  ،وفد الس نغال اقرتح .7

يغور مودلوفا انئبا للرئيس. /الس يد، ابمس مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيق ، متحداثوفد جورجيااقرتح و  .8  اإ

 املقرتحات.، الالتينية والاكرييبابمس مجموعة بدلان أأمرياك متحداث  ،وفد كولومبيا أأيدو  .9

يغور مودلوفا انئبا للرئيس، نظرا لعدم وجود اعرتاضات  /وليد دودتش من تونس رئيسا والس يد /خب السفريوانت   .10 اإ
 من احلضور.

ىل توافق يف الآراء و  .11 أأعامل  بشأأنرحب الرئيس ابلوفود يف ادلورة. وأأعرب عن أأمهل يف بذل لك هجد ممكن للتوصل اإ
ىل أأن امللكية الفكرية تتطور برسعة يف خمتلف اجملالت الاجامتعية والاقتصادية والثقافية. و  ن تقرير أأفاد أأ اللجنة. وأأشار اإ

ىل العمل عن تطلعه الرئيس أأعرب أأهداف التمنية املس تدامة. و بالتمنية يربط بني معل الويبو أأجندة تنفيذ حول املدير العام  اإ
القضااي من خالل املفاوضات. ورأأى أأن ذكل سيساعد عىل تعزيز التعاون ادلويل يف جمال امللكية الفكرية  مع الوفود حلل مجيع

أأفاد أأنه خالل ادلورة. كام الربانمج  ميكن اس تعراضوذكر الرئيس أأنه برانمج معل ادلورة. عىل لوفود مت اإطالع اودمع التمنية. و
عداد ملخص الرئيس أأثناء ادلورة.  سيمت اإ

ىل أأن أأول اجامتع مائدة مس تديرة بشأأن املساعدة التقن  /انئب املدير العام )الس يد وأأشار .12 ية وبناء القدرات ماتوس( اإ
ىل اللجنة يف ادلورة املقبةل. مت تقدمي . وسيمايو 12قد يف ع   تقرير عن مشل جدول أأعامل هذه ادلورة كام ذكر أأن تقرير واقعي اإ

التمنية وقرار اجلعية العامة أأجندة تنفيذ حول التمنية وتقرير املدير العام أأجندة لتنفيذ توصيات  الاس تعراض املس تقلتوصيات 
دارة التصممي ابللويبو بشأأن املسائل ذات الصةل  للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية وتقرير تقيمي مرشوع امللكية الفكرية واإ

البدلان منوا، وتنفيذ الاقرتاح الإس باي بشأأن املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف أأقل و الأعامل يف البدلان النامية منية ت فائدة ل
ماكنية حتسني صفحة الويبو للمساعدة التقنية عىل الش بكة العاملية،  اقرتاح و جمال التعاون لأغراض التمنية، واملناقشات بشأأن اإ

أأنشطة حول والتقرير املرحيل  ،لك س نيني مللكية الفكرية والتمنيةمؤمتر دويل بشأأن اعقد مجموعة البدلان الأفريقية بشأأن 
ىل املعلومات واحملتوى الإبداعي. و  أأن تكون أأعرب عن توقعه بالويبو اجلديدة املتعلقة ابس تخدام حق املؤلف لتعزيز النفاذ اإ

 خالل ادلورة.ممثرة املناقشات 



CDIP/19/12 
3 

 

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 3البند 

ىل النظر يف مرشوع جدول الأعامل )الوثيقةدعا الر  .13  .(.2CDIP/19/1 Prov ئيس اللجنة اإ

مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية حول واقرتح وفد الرباييل بندا حمددا يف جدول الأعامل ملناقشة التقرير  .14
أأجندة تنفيذ مجيع توصيات حول )رصد وتقيمي ومناقشة وتقدمي تقرير  6د جدول الأعامل و نه يدرك أأن بنذكر أأ املس تدامة. و 

)النظر يف برانمج العمل لتنفيذ التوصيات املعمتدة( مل ترش  7التمنية( وأأجندة التمنية والنظر يف تقرير املدير العام بشأأن تنفيذ 
ىل تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة. و  جراء مناقشات مركزة بشأأن هذا املأأفاد أأنه اإ دراج بند معني أأن يييح اإ وضوع. من شأأن اإ

 تعزيز الشفافية بشأأن املناقشات.ذكل عىل سيساعد كام 

ندونيس يا اقرتاح وفد الرباييل. .15  وأأيد وفد اإ

دراج بند دامئ يف جدول الأعامل بشأأن أأنه ليس وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأفاد و  .16 يف وضع يسمح هل بدمع اإ
الأوىل ة ورادلأأن تقدم الأمانة خالل "ادلورة الأخرية عىل خالل ذكر أأنه مت التفاق أأهداف التمنية املس تدامة يف هذا الوقت. و 

ىل اللجنة يتضمن معلومات عن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة و  من الس نة  الغاايت املرتبطةتقريرا س نواي اإ
من الس نة أأهداف التمنية   ملخص الرئيس. ومن ،م، سيناقش اللجنة يف ادلورة الأوىليفكر قد ذ  أأفاد أأن ذكل هبا". و 

دراج بند دامئ يف جدول الأعامل بشأأن هذا املوضوع.  املس تدامة ودور الويبو يف تنفيذها. وذلكل، ليس من الرضوري اإ

 نه ليس يف وضع ميكنه من تأأييد اقرتاح وفد الرباييل.، أأ ابمس اجملموعة ابء ، متحداثوفد الياابنأأفاد و  .17

يرانوأأيد وفد  .18  اقرتاح وفد الرباييل. )ميةلإسال ا–مجهورية  (اإ

 وأأيد وفد نيجرياي اقرتاح وفد الرباييل. .19

وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وأأيد البيانني الذلين أأدىل هبام وفد الولايت املتحدة  .20
دراج بند ذكر أأ اجملموعة ابء. و وفد الأمريكية و   املقرتح.امل جدول الأعنه ليس يف وضع يسمح هل بدمع اإ

 وأأيد وفد الصني اقرتاح وفد الرباييل. .21

 وأأيد وفد جنوب أأفريقيا اقرتاح وفد الرباييل. .22

دراج بند دامئ يف جدول الأعامل كام ذكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية. ومل  .23 وأأوحض وفد الرباييل أأنه مل يطلب اإ
دراج بند يف جدول الأعامل ملناقشة التقرير.ي  طلب سوى اإ

ضافية من وفد الرباييلوطلب  .24 من جدول الأعامل  7حيث تضمن البند  ،وفد الولايت املتحدة الأمريكية توضيحات اإ
بأأهداف التمنية املس تدامة. ووفقا لربانمج معل هذه  تنياملتعلق  (CDIP/18/4الوثيقة و   CDIP/19/6ةوثيقتني )الوثيق

 اء عىل التوايل.ادلورة، سيمت مناقش هتا بشلك منفصل يويم الثالاثء والأربع

 .تأأييدهوأأيد وفد مالزياي اقرتاح وفد الرباييل وحث الوفود الأخرى عىل  .25

وأأيد وفد لتفيا مداخالت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق واجملموعة ابء ووفد الولايت املتحدة الأمريكية.  .26
طار البند كام أأبري وفد الولايت املتحدة الأمريكية، فقد تضمن جدول اأأفاد أأنه و  من جدول  7لأعامل ابلفعل نقطتني يف اإ

ىل بند اإضايف يف جدول الأعامل.ذكر أأنه الأعامل ملناقشة أأهداف التمنية املس تدامة. و   مل يؤيد الاقرتاح لأنه ل يرى حاجة اإ
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ىل الفقرة ، ابمس اجملموعة ابءمتحداث  ،وفد الياابنأأشار و  .27 ي نة واذلللج لدلورة الثامنة عرشة من ملخص الرئيس  7اإ
ذكر الوفد أأن تضمن ما ييل: "س تواصل اللجنة مناقش هتا بشأأن طريقة معاجلة هذا املوضوع يف دوراهتا املقبةل". ومن ،م، 

ىل اجملموعة   توضيح العالقة بني امللخص املتفق عليه والاقرتاح املقدم من وفد الرباييل.حباجة اإ

 يد وفد ابكس تان اقرتاح وفد الرباييل.وأأ  .28

دراج أأهداف التمنية املس تدامة كبند من بنود جدول أأعامل هذه ادلورة. وأأعرب عن أأمهل يف أأن وأأيد وفد ت .29 ونس مبدأأ اإ
ضافية بشأأن الاقرتاح.  يقدم وفد الرباييل توضيحات اإ

تنوير النقاش. ل نه س يكون من املفيد أأن يقدم وفد الرباييل مزيدا من الإيضاحات بشأأن اقرتاحه أأ وفد مرص ذكر و  .30
ىل توافق يف الآراء لصاحل مجيع الوفود.توقعه بأأعرب عن و   أأن تسود املرونة يف اليوم الأول من العمل حىت ييس ىن التوصل اإ

ندونيس يا مزيدا من الإيضاحات من وفد الرباييل. و  .31 نه يدرك أأن برانمج العمل املؤقت يتضمن أأفاد أأ وطلب وفد اإ
فهم أأن وفد الرباييل ل يطالب ببند ت نه ي كام ذكر أأ . CDIP/18/4و  CDIP/19/6ابلفعل جداول يمنية ملناقشة الوثيقتني

جراء مناقشة أأكرث تركزيا بشأأن هذا املوضوع. و ب دامئ يف جدول الأعامل بل  من ملخص  1-7الفقرة أأفاد أأن بند مس تقل يييح اإ
املوضوع يف دوراهتا  ما ييل: "س تواصل اللجنة مناقش هتا بشأأن طريقة معاجلة هذاتضمنت الرئيس لدلورة الثامنة عرشة للجنة 

نشاء بند دامئ يف جدول الأعامل". و  سوى الوثيقتني. مل يتضمن جدول أأعامل هذه ادلورة ذكر أأن املقبةل، مبا يف ذكل طلب اإ
نه ل أأ الوفد كام ذكر . هو فكرة جيدةالتمنية املس تدامة ومسامهة الويبو بشأأن عامل الأ دول وغري دامئ جببندا مس تقال ن ذكر أأ و 

 بب ملعارضته.يرى أأي س 

ندونيس يا. و ما رصح به مع عن اتفاقه وفد الرباييل عرب وا .32  6البند أأفاد أأن الفكرة يه توضيح املناقشة. و ذكر أأن وفد اإ
من جدول  7البند يتعلق من جدول الأعامل هو رصد وتقيمي ومناقشة وتقدمي تقرير عن تنفيذ مجيع توصيات أأجندة التمنية. و 

مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة حول تنفيذ التوصيات املعمتدة. ويتعلق التقرير  الأعامل يتعلق بربانمج معل
طار  نشاء بند مس تقل يف جدول الأعاملميثل اإ  لابلركزية الثالثة ويه: امللكية الفكرية والتمنية. ول ينبغي أأ  دراج التقرير يف اإ واإ

ىل أأفاد أأن . و مشلكة البند اذلي سيناقشه اللجنة ضافة املزيد من الوضوح والشعور ابلهدف اإ من شأأن ذكل أأن يساعد عىل اإ
 املناقشات.

 وأأيد وفد يمبابوي البيان اذلي أأدىل به وفد الرباييل. .33

ىل هذه املسأأةل يف املس تقبل. واقرتح  .34 ىل اختالف الآراء بشأأن اقرتاح وفد الرباييل. ورمبا تعود اللجنة اإ وأأشار الرئيس اإ
 .جدول الأعامل مت اعامتد، ل املقرتح ل ي تبدأأ اللجنة العمل. نظرا لعدم وجود اعرتاضات من احلضوراعامتد جدول الأعام

 تقرير ادلورة الثامنة عرشة للجنةمن جدول الأعامل: اعامتد مرشوع  4البند 

 مرشوع التقرير -  .CDIP/18/11 Provلنظر يف الوثيقةا

. وتلقت 2017يناير  19بتارخي ( أأن مرشوع تقرير ادلورة الثامنة عرشة للجنة قد أأتيح ابلوش /ذكرت الأمانة )الس يد .35
لكمة "رحب" قبل تضمني أأعرب عن رغبته يف أأفادت بأأن الوفد . و 329الأمانة تصويبا واحدا من وفد الصني بشأأن الفقرة 

ذا وافقت اللجنةامل قرتاح الاعبارة " هنا س ت   شرتك" يف اجلةل الأخرية من الفقرة. واإ درج يف الوقت اذلي ينرش فيه عىل ذكل، فاإ
 التقرير الهنايئ.

ىل اعامتد التقرير مع التعديل اذلي اقرتحه وفد الصني.  .36 ، نظرا لعدم وجود اعرتاضات من احلضورو ودعا الرئيس اللجنة اإ
 .مت اعامتد التقرير
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 من جدول الأعامل: بياانت عامة 5البند 

 العامة.فتح الرئيس ابب البياانت  .37

وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وأأعرب عن أأمهل يف أأن حتقق اللجنة نتاجئ ملموسة بشأأن املسائل  .38
ن ذكل ذكر أأ قرار اجلعية العامة بشأأن املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا. و  حولاملعلقة 

ىل تقرير املدير العام وفد لملكية الفكرية أأكرث توايان. وأأشار العاملي ل اللجنة ويساعد عىل ضامن نظام  همم لتنفيذ ولية حول اإ
املنفذة حىت الآن. ويلزم اتباع هنج ميسق ومنسق لتحقيق النتاجئ وعا مرش  34و( CDIP/19/2التمنية )الوثيقة أأجندة تنفيذ 

(. وهناك حاجة ماسة اإىل CDIP/19/3)الوثيقة  الاس تعراض املس تقلبتوصيات  املثىل عىل النحو املبني يف التقرير املتعلق
آليات   تنس يق يف هذا الصدد. ويتعني عىل اللجنة أأن تركز وختصص وقتا اكفيا ملناقشة هذه املسأأةل أأثناء ادلورة. ورحبال أ
عىل أأفاد أأنه . و 2017مايو  12قد يف ي ع  اجملموعة ابجامتع املائدة املس تديرة بشأأن املساعدة التقنية وبناء القدرات اذل وفد

وأأهداف  2030لويبو أأن تضمن أأن معلها يامتىش مع خطة التمنية املس تدامة لعام ينبغي لغرار واكلت الأمم املتحدة الأخرى، 
ويل مطلوبة لتغيري املشاركة اجلاعية للمجمتع ادل، و أأهداف التمنية املس تدامة عاملية وغري قابةل للتجزئةتعد التمنية املس تدامة. و 

ىل القيام بدور رئييس يف حتقيق أأهداف أأفاد أأ بطريقة شامةل. و  والأهدافاخلطة العامل. وجيب التعامل مع  ن الويبو حباجة اإ
الغاايت مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة و الصادر بشأأن تقرير ذكر أأن ال التمنية املس تدامة الس بعة عرش. و 

اليت تيناول هذه املسأأةل. احملافل كيفية مشاركة الويبو يف خمتلف املنتدايت و أأظهر ( CDIP/19/6هبا )الوثيقة  املرتبطة
اجملموعة مببادرات املدير العام لتعيني ممثل عن أأهداف التمنية املس تدامة ونرش تقرير س نوي عن هذه املسأأةل. وفد ورحب 
دراج بند الوفد وأأيد  تأأييده كام أأعرب جمددا عن دامئ يف جدول الأعامل بشأأن أأهداف التمنية املس تدامة. اقرتاح وفد الرباييل ابإ

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا. وردد  اجملموعة التعليقات الإجيابية عىل املؤمتر وفد لقرتاح وفد جنوب أأفريقيا بشأأن اإ
تنظميه مرة لك س نيني وطلب احلصول عىل وفد . واقرتح ال2016قد يف أأبريل ادلويل املعين ابمللكية الفكرية والتمنية اذلي ع  

 مشاركته النشطة والبناءة خالل ادلورة.عىل للرئيس وفد دمع مجيع ادلول الأعضاء يف هذا الصدد. وأأكد ال

ندونيس يارحب و  .39 آس يا واحمليط الهادئ، بتوصيات التقرير املتعلق ابمتحداث  ،وفد اإ  لس تعراض املس تقلابمس مجموعة أ
اإىل حتسني أأداء الويبو والعمل عىل تنفيذ دعت التوصيات أأفاد أأن (. و CDIP/18/7التمنية )الوثيقة أأجندة فيذ توصيات لتن 

جراءات بشأأن التوصيات. و هناك التمنية. و أأجندة  ، وأأن معلية طويةل الأجلهو التمنية أأجندة تنفيذ ذكر أأن معلية لختاذ اإ
ىل قرار اجلعية العامة للويبو لعام  لوفد. ويف هذا الس ياق، أأشار اجزء من العمليةيه  أأجندة التمنيةتوصيات  اذلي  2010اإ
جراء راجعةأأنه جيوي للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، بعد النظر يف املنص عىل  ماكنية اإ . ىخر مراجعة أأ ، أأن تقرر اإ

النتاجئ والاس تنتاجات والتوصيات الواردة يف التقرير ادلول الأعضاء عىل تقدمي تقارير عن وفد وعالوة عىل ذكل، جشع ال
ىل التقرير. لس تعراض املس تقلاملتعلق اب . وينبغي للجنة أأن تسمح لدلول الأعضاء بتقدمي املزيد من الاقرتاحات اسينادا اإ

دارة التصممي ل أأقل البدلان البدلان النامية و  الأعامل يفمنية ت فائدة وأأحاط الفريق علام بتقرير التقيمي ملرشوع امللكية الفكرية واإ
ىل املعلومات واحملتوى حول منوا والتقرير املرحيل  أأنشطة الويبو اجلديدة املتعلقة ابس تخدام حق املؤلف لتعزيز النفاذ اإ

تضمن ي أأنه ينبغي أأن نصت عىل  الاس تعراض املس تقلمن  10التوصية أأفاد أأن الإبداعي. وفامي يتعلق ابلتقرير املرحيل، 
ىل أأن  الاس تعراض املس تقلخلص كام . واردة فيهعن املوارد البرشية واملالية اخملصصة للأنشطة واملشاريع ال معلومات اإ
واكن التنفيذ أأقل  ،نشطة ابلتعاون مع ماكتب امللكية الفكرية الوطنيةالأ درجت فذت بفعالية عندما أ  ن   أأجندة التمنيةمشاريع 

الاس تعراض جيب قراءة التأأكيدات الواردة يف التقرير املرحيل يف ضوء نتاجئ فعالية عندما شاركت واكلت وطنية أأخرى. و 
مسامهة بشأأن ( والتقرير CDIP/19/2)الوثيقة  أأجندة التمنيةتنفيذ حول علام بتقرير املدير العام وفد أأحاط الكام . املس تقل

اإىل وفد ، أأشار التقرير الأول(. وفامي يتعلق ابل CDIP/19/6هبا )الوثيقة  الغاايت املرتبطةالويبو يف أأهداف التمنية املس تدامة و 
لغرس التواين يف نظام امللكية الفكرية وعدم الرتكزي بشلك أأسايس عىل ادلور الإجيايب للملكية  تقد اعمتد أأجندة التمنيةأأن 

آاثر حامية امللكية الفكرية ل سامهة الويبو يف أأهداف التمنية لبدلان النامية. وفامي يتعلق ابلتقرير عن م فائدة االفكرية ولكن عىل أ
ن مجموع ذكر هبا،  الغاايت املرتبطةاملس تدامة و  ىل احلصول عىل مزيد من التفاصيل والتوضيحته الوفد اإ بشأأن  اتتتطلع اإ
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أأهداف التمنية املس تدامة عاملية ذكر أأن هبا خالل ادلورة. و  الغاايت املرتبطةمسامهة الويبو يف أأهداف التمنية املس تدامة و 
طبيعهتا. وذلكل، فاإن وضع قامئة بأأهداف التمنية املس تدامة احملددة ذات الصةل بعمل الويبو لن ييرس اتباع ب وغري قابةل للتجزئة 

دراج بند دامئ يف جدول أأعامل اللجنة بشأأن تنفيذكر أأن و  .هنج شامل ملعاجلة أأهداف الأهداف ذ اقرتاح وفد الرباييل ابإ
علام وفد أأحاط الكام وينبغي أأن تنظر اللجنة بعناية يف الاقرتاح.  ،الأخريةورة نوقش يف ادلقد أأهداف التمنية املس تدامة 

لمناقشة خالل ادلورة. وفامي ه ل تطلعأأعرب عن ابقرتاح مجموعة البدلان الأفريقية بشأأن املؤمتر ادلويل وامللكية الفكرية والتمنية، و 
أأن تركزي أأنشطة التعاون فامي بني بدلان وفد بشأأن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب، ذكر ال CDIP/19/5يتعلق ابلوثيقة 

اجلنوب يف الويبو ينبغي أأن ينصب عىل تعزيز الاس تخدام الاكمل ملواطن املرونة يف جمال امللكية الفكرية من أأجل معاجلة 
ة بشأأن تقامس اخلربات فامي بني بدلان اجلنوب بشأأن حامية املوارد ينبغي أأن يكون هناك املزيد من الأنشطكام . تمنيةأأهداف ال 

الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ومتثل املساعدة التقنية جمال هاما لأعضاهئا. وجيب أأن يكون 
آلية مؤسس ية لتفادي لكون فعايل ي  وييسم ابلكفاءة والاتساقتقدمي املساعدة التقنية يف الوقت املناسب  نشاء أ . ويلزم اإ

الايدواجية وضامن ختصيص املوارد عىل النحو الأمثل. وأأعرب عن أأمل اجملموعة يف أأن تؤدي املناقشات بشأأن املراجعة 
ىل توحيد العمليات واملامرسات القامئة و  حتسني اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية اإ

قلميية وادلول الأعضاء العمل عىل حل املسائل املتعلقة بقرار اجلعية وفد تنظميها ووضوهحا. وانشد  اجملموعة مجيع اجملموعات الإ
آليات التنس يق ال لتنفيذ توصيات اليمة العامة للويبو بشأأن املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية مبا يف ذكل أ

(. وأأعرب الوفد عن CWSواللجنة املعنية مبعايري الويبو ) (PBC) لس امي فامي يتعلق بلجنة الربانمج واملزيانية ،التمنية أأجندة
مداخالت مون قدء مجموعته س يأأعضاأأفاد أأن أأمهل يف أأن يمت حل املسأأةل ومتهيد الطريق لسالسة معل جلان الويبو الأخرى. و 

ىل املسامهة يف الإجراءات الوفد خالل املناقشة بشأأن بنود حمددة من جدول الأعامل. وأأعرب  ىل اللجنة و داخل عن تطلعه اإ اإ
 دورة ممثرة.

أأمهية اجامتع املائدة املس تديرة بشأأن عىل وأأكد وفد جورجيا، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق،  .40
ابس تخدام الأدوات واملهنجيات القامئة. كام علق وفد . وأأقر ال2017مايو  12قد يف ناء القدرات اذلي ع  املساعدة التقنية وب 

أأجندة تعممي شك من  بالعزي ت أأمهية كبرية عىل اجلهود املتواصةل لتحسني تقدمي املساعدة التقنية من خالل مشاريع خمتلفة
، وأأعرب عن تطلعه اإىل الاس تعراض املس تقللق ابلتوصيات الواردة يف ابلتقرير املتعوفد يف معل املنظمة. ورحب ال التمنية

دارة وفد جنوب أأفريقيا املقدم من اجملموعة اإىل الاقرتاح وفد مناقشة بعض التوصيات ابهامتم كبري. وأأشار  بشأأن مرشوع اإ
لأمريكية وأأسرتاليا وكندا بشأأن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والاقرتاح املنقح اذلي قدمته وفود الولايت املتحدة ا

ينبغي اس تخدام الوقت اخملصص لدلورة بطريقة براغامتية وفعاةل لتغطية مجيع بنود أأفاد أأنه الأنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا. و 
 مشاركته البناءة والإجيابية يف املناقشات خالل ادلورة.عىل للرئيس الوفد جدول الأعامل. وأأكد 

حراي وحتدث وفد كولومبي .41 ا ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، وأأعرب عن أأمهل يف أأن تمتكن اللجنة من اإ
ىل اجامتع املائدة املس تديرة بشأأن بناء القدرات واملساعدة التقنية. و  يرس تبادل أأفاد أأن الاجامتع تقدم خالل ادلورة. وأأشار اإ

شات بشأأن املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض اخلربات والأدوات واملهنجيات، واكن جزءا من املناق 
عقد هذه الأنشطة ابنتظام نظرا لأن املنطقة تتطور التمنية، عىل النحو املتفق عليه يف ادلورة الأخرية للجنة. وينبغي أأن ت  

اذلي  2016. ورحب بتقرير املدير العام لعام أأجندة التمنيةالضوء عىل عدد من القضااي، لس امي تنفيذ وفد ابس مترار. وسلط ال
يف مجيع قطاعات املنظمة. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تواصل الويبو  أأجندة التمنيةقدم حملة عامة عن التقدم احملري يف تنفيذ 

أأعرب ة الأمهية. و أأهداف التمنية املس تدامة أأيضا ابلغذكر أأن ختصيص املوارد لتلبية احتياجات ادلول الأعضاء وأأولوايهتا. و 
ىل املناقشات حول تقرير مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة و ته مجموع عن تطلع الوفد   هبا. الغاايت املرتبطةاإ

ىل العرض اذلي قدمه املدير العام خالأأفاد أأن و  وأأعرب عن . فرباير 9ل ادلورة الإعالمية يف هذا تقريرا هام. وأأشار الفريق اإ
متاكمةل وذكر أأن الأهداف عرض عن عاملية أأهداف التمنية املس تدامة الس بعة عرش. الخالل  املقدمةالإشارة مع متاما اتفاقه 

 2030عام التمنية املس تدامة لخطة كام أأفاد أأن وغري قابةل للتجزئة يف طبيعهتا وهتم مجيع ادلول الأعضاء يف الأمم املتحدة. 
ن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يه ذكر أأ يذ اجلوانب الثالثة للتمنية املس تدامة. و تنس يق اجلهود الرامية اإىل تنف تتطلب 
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ابلتقرير الس نوي وفد مع ادلول الأعضاء. ورحب التبادلها احملفل املثايل للويبو لتقدمي مساهامت ادلول الأعضاء يف العملية و 
ني مؤخرا لتنس يق هذا ر العام بشأأن أأهداف التمنية املس تدامة اذلي ع  بيد، ممثل املديرضا بو  /فهم أأنه س يقدمه الس يديت اذلي 

عىل النحو املتفق عليه، ينبغي أأن يغطي التقرير الأنشطة واملبادرات اليت تضطلع هبا ذكر أأنه، املوضوع داخليا وخارجيا. و 
ىل الأنشطة اليت تضطلع هبا املنظمة كجزء من منظومة الأمم املتحو املنظمة بصورة فردية؛  دة؛ واملساعدة اليت تقدهما الويبو اإ

بوبيد بطريقة سلسة ومس مترة هبدف تبادل الأفاكر  /يف التفاعل مع الس يد ادلول الأعضاء بناء عىل طلهبا. وأأعرب عن أأمهل
أأفاد . و من املهم مواصةل املناقشات يف اللجنة ومتابعهتاكام ذكر أأنه تقدمي طلبات املساعدة. دف بشأأن مجيع هذه اجملالت، وهب

هممتة أأيضا جبميع الأعامل والأنشطة ته ن مجموع ذكر أأ وأأهداف التمنية املس تدامة. و  أأجندة التمنيةهناك صالت بني أأهداف أأن 

املتعلقة ابملساعدة التقنية والتعاون فامي بني بدلان اجلنوب ونقل التكنولوجيا. وأأعرب عن تأأييده جليع اجلهود الرامية اإىل حتسني 
ماكنية الوصول الاكيف صفحة املساعد لمس تخدمني احملمتلني أأو الأفراد أأو الكياانت. ل ة التقنية عىل ش بكة الإنرتنت لأهنا تييح اإ

ىل مناقشة اقرتاحات الأمانة يف هذا الصدد. و  هتطلعأأعرب عن و  املسائل الأخرى اليت تس تحق عناية خاصة بني من ذكر أأنه اإ
آليات ابقرار اجلعية العامة للويبو  لسامح للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية مبواصةل النقاش حول تنفيذ وليهتا وتنفيذ أ
ىل اجلعية العامة بشأأن ومعل توصيات التنس يق وتقدمي تقرير  أأن تناقش يف اجملموعة أأعرب عن رغبة هذا العام. و القضيتني اإ

عىل من جديد وفد الرئيس لدلورة السابعة عرشة للجنة. وأأكد الاللجنة اخليارات املعروضة يف التذييل الثاي من ملخص 
هود للم ي قدما يف تنفيذ الركزية الثالثة، ويه دراسة اجل ل بد من بذل ذكر أأنه أأمهية مواصةل العمل عىل تنفيذ ولية اللجنة. و 

حرا ي تقدم خالل هذه ادلورة، وأأكد مسائل امللكية الفكرية والتمنية. وأأعرب عن أأمل اجملموعة يف أأن تمتكن اللجنة من اإ
جيابية.عىل للرئيس   الزتامه بتحقيق نتاجئ اإ

ىل أأن تنفيذ توصيات  .42 تقدما سلسا منذ ادلورة املاضية بفضل اجلهود املشرتكة شهد  أأجندة التمنيةوأأشار وفد الصني اإ
البدلان منوا والبدلان اليت متر أأقل ية و اليت تبذلها الويبو وادلول الأعضاء. ووفر تنفيذ املشاريع فوائد ملموسة للبدلان النام 

 أأجندة التمنيةمبرحةل انتقالية. وحققت اللجنة تقدما جيدا يف ادلورات القليةل املاضية بشأأن املساعدة التقنية وتنفيذ توصيات 
دة املس تديرة، . واكنت املائدة املس تديرة بشأأن املساعدة التقنية وبناء القدرات انحجة. وأأثناء املائالاس تعراض املس تقلو

التنفيذ و عقدت ادلول الأعضاء ومسؤولو الويبو مناقشات مثرية لالهامتم بشأأن تقيمي الاحتياجات والتخطيط والتصممي 
عن ثقته يف أأن املناقشات سيسهم يف حتسني املساعدة التقنية وأأنشطة الوفد ورصد وتقيمي أأنشطة املساعدة التقنية. وأأعرب 

يف هذه ادلورة، س تواصل اللجنة مناقشة التوصيات الواردة يف التقرير املتعلق ذكر أأنه و  بناء القدرات يف املس تقبل.
بداء املرونة والانفتاح والشمولية والتعاون من أأجل لس تعراض املس تقلاب . وأأعرب عن أأمهل يف أأن تواصل ادلول الأعضاء اإ

قدمت وأأهداف التمنية املس تدامة  2030لعام ملس تدامة لتمنية ااأأجندة ذكر أأن . و أأجندة التمنيةالتعجيل ابلأنشطة املتصةل ب
رشادات هامة لأ  الويبو أأفاد أأن ذات أأمهية كبرية. و تعترب وذلكل، ، والأنشطة اليت تضطلع هبا الويبو يف املس تقبل جندة التمنيةاإ

أأخذت تنفيذ أأهداف وأأفاد أأن بالده . هبا الغاايت املرتبطةالاضطالع بدور فريد يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة و واصلت 
الصني لفرتة طويةل. ويف الآونة الأخرية، ياد تبنهتا ن التمنية اخلرضاء يه رؤية للتمنية ذكر أأ التمنية املس تدامة عىل محمل اجلد. و 

ع مجيع عىل التمنية املس تدامة يف صنع الس ياسات ويف جمالت أأخرى. وأأعرب عن اس تعداده لتعزيز التعاون مبالده  تركزي
اكد الرئيس  ،اشهر أأربعةقبل ذكر أأنه الأطراف املعنية من أأجل حتقيق تقدم مشرتك يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة. و 

نتاجئ التمنية. ومبا أأن  تتقامس مجيعابشلك مشرتك و مجيع ادلول الشؤون العاملية جيب ان حتمكها  أأنينغ عىل ب  الصيىن ىش جني
س تواصل بالده لتمنية هو أأحد أأمه نتاجئ املناقشات املتعلقة ابلتمنية يف جمال امللكية الفكرية، فاإن جدول أأعامل الويبو بشأأن ا

الوفد ذكر وتسهم حبصهتا العادةل يف تنفيذ النظام ادلويل للملكية الفكرية ومواصةل تطويره. و  أأجندة التمنيةدمع الأنشطة املتعلقة ب
ك بنشاط يف املناقشات يف اجللسة العامة واملشاورات غري الرمسية خالل مع ادلول الأعضاء الأخرى ويشار أأنه س يعمل 

 ادلورة. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تتحقق نتاجئ ممثرة يف املناقشات املتعلقة جبميع بنود جدول الأعامل.

القدرات: تبادل علام ابملائدة املس تديرة بشأأن املساعدة التقنية وبناء ، ابمس اجملموعة ابءمتحداث  ،وفد الياابنأأحاط و  .43
ىل مايو. و 12قدت يف اليت ع   ،اخلربات والأدوات واملهنجيات شارة اإ بداء مزيد من التعليقات يف  هاحتفاظيف اإ ابحلق يف اإ
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طار لك بند من بنود جدول الأعامل، شدد اليت سيمت تناولها خالل ادلورة. وعات اجملموعة عىل مجموعة واسعة من املوضوفد  اإ
 خالل ادلورة.ء مجموعته أأعضاجانب أأنه ميكن الاعامتد عىل الروح البناءة وادلمع من ىل عللرئيس  الوفدوأأكد 

ىل أأن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يه وفد به  وأأيد وفد نيجرياي البيان اذلي أأدىل .44 اجملموعة الأفريقية. وأأشار اإ
واملسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية. وأأعرب الوفد عن  التمنيةأأجندة منرب الويبو لرصد وتقيمي تنفيذ املنظمة لتوصيات 

آليات التنس يق  أأمهل يف أأن ختتمت ادلورة بعض بنود جدول الأعامل اليت طال أأمدها مثل التنفيذ الاكمل لولية اللجنة وأ
(. Rev. CDIP/6/4 لول )الوثيقةومرشوع الويبو بشأأن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء احل

ىل دورة اجلعية العامة وعلق الوفد أأمهية كبرية  عىل املرونة والإرادة الس ياس ية لدلول الأعضاء لتقدمي توصيات واحضة ومعلية اإ
مايو  12يف  املنعقدةاملائدة املس تديرة املعنية ابملساعدة التقنية وبناء القدرات أأفاد أأن و  بشأأن بعض هذه املسائل.  2017 لعام

وأأفاكر مفيدة للمس تقبل. ال ليات مشاركة الويبو يف اجمللآ  امعلومات مفيدة عن جتارب ادلول الأعضاء ووضوحقدمت 
أأعرب كام لمناقشة اليت قد تس تخلصها. ل عن تطلعه اإىل عرض الأمانة لتقرير ذكل احلدث يف ادلورة املقبةل و الوفد وأأعرب 

حراي تقد ياء عدم اإ ىل الوفد عن قلقه اإ وأأهداف التمنية  2030أأجندة التمنية لعام م يف جدول الأعامل املعياري. وأأشار اإ
ة هو التعاون والرشاك 17الهدف من الأهداف الاسرتاتيجية ذكر أأن املس تدامة اليت اعمتدهتا اجلعية العامة للأمم املتحدة. و 

ىل مناقشة اللجنة لضامن أأن يعيش الناس عىل كوكب الأرض يف سالم وايدهار. ويف هذا الس ي اق، أأعرب الوفد عن تطلعه اإ
دول أأعامل اللجنة بشأأن أأهداف التمنية جبلأهداف التمنية املس تدامة وأأكد جمددا تأأييده لقرتاح وفد الرباييل بشأأن بند دامئ 

أأفاد أأن (. و CDIP/19/2)الوثيقة  أأجندة التمنيةاإىل عرض تقرير املدير العام عن تنفيذ  هتطلعأأعرب عن املس تدامة. و 
عىل أأمهية الوفد علق عىل تسهيل احلصول عىل املعلومات والمنو والتمنية. و مركزة الواثئق اجلديدة اليت سيناقش خالل ادلورة 

حسن النية واملشاركة املرنة والبناءة لدلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة للهنوض بعمل اللجنة. وأأيد بقوة اقرتاح مجموعة البدلان 
أألقى  2016املؤمتر اذلي عقد يف أأبريل أأفاد أأن مؤمتر دويل بشأأن امللكية الفكرية والتمنية مرة لك س نيني. و الأفريقية بعقد 

الاحتياجات. مطابقة تعزيز املشاركة بني أأحصاب املصلحة، مبا يف ذكل توليد الأفاكر و يف الضوء عىل أأمهية هذه املنصات 
للويبو وادلول الأعضاء فهيا لإجياد تواين بني املصاحل املتنافسة لأعضاهئا ن الأمر يتعلق ابحلفاظ عىل اذلات ابلنس بة ذكر أأ و 

ىل التقارير واملقرتحات اليت سي  عن تطلعه الوفد أأعرب املتنوعني. و  أأعرب عن أأمهل يف أأن يمت خالل كام ر فهيا أأثناء ادلورة. نظ  اإ
دارة امللكية ال ىل مواصةل تعاونه مع ادلورة مناقشة الاقرتاح املنقح جلنوب أأفريقيا بشأأن اإ فكرية ونقل التكنولوجيا. وتطلع الوفد اإ

أأعرب عن اس تعداده بشأأن بنود حمددة من جدول الأعامل و حدث نه سيتذكر أأ الويبو بشأأن اجملالت ذات الاهامتم املشرتك. و 
 ابلعمل عىل عقد دورة انحجة.لاللزتام 

ندونيس يا اب .45 ىل تقرير وأأيد وفد رسي لناك البيان اذلي أأدىل به وفد اإ آس يا واحمليط الهادئ. وأأشار الوفد اإ مس مجموعة أ
قامة روابط بني أأهداف التمنية أأجندة التمنيةتنفيذ حول املدير العام  . ورحب مببادرة اللجنة ملواصةل املناقشات بشأأن اإ

ىل مواصةل املناقشات بشأأن هذه املسأأةل هتطلعأأعرب عن للويبو. و  أأجندة التمنيةاملس تدامة وتنفيذ  أأفاد خالل هذه ادلورة. و  اإ
يايدة قدرة البدلان النامية عىل حتقيق أأهدافها الإمنائية من  بشأأن ينبغي للويبو أأن تعمتد هنجا موهجا حنو امللكية الفكريةأأنه 

 ذكرلملكية الفكرية والابتاكر. و ل وطنية السرتاتيجيات الاس ياسات وال وضع وتنفيذ جمال خالل املساعدة التقنية املقدمة يف 
أأفاد أأنه دورا رئيس يا يف دمع الابتاكر والتكنولوجيا، وهام عنرصان أأساس يان للتمنية املس تدامة. و لعب نظام امللكية الفكرية أأن 

خطة معل من عرش نقاط ابلتعاون مع الويبو. وأأعرب بالده  ت، نفذ2013عقب يايرة املدير العام اإىل رسي لناك يف نومفرب 
ذكر أأنه و  .املامثةلته الويبو يف تطوير ودمع تنفيذ خطة العمل اليت ميكن أأن تكون منوذجا للبدلان عن تقديره للتعاون اذلي أأبد

ابمللكية  الأربعة للمشاركة يف مرشوع اللجنة املعينتجريبية يف العام املايض، اختريت رسي لناك للمرة الأوىل كأحد البدلان ال 
طلق الإمنائية وتعزيز الرتاث الثقايف يف مرص والبدلان النامية الأخرى. وقد أ  الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع الأهداف 

الاهامتم وامحلاس بني أأحصاب املصلحة وعزي الوعي املرشوع . وأأاثر 2016لويبو يف مايو امن خالل بعثة بالده املرشوع يف 
. وأأحاط الوفد علام بتقرير اللجنة املعنية ابلتمنية دبدور امللكية الفكرية يف الأنشطة الاقتصادية ذات الصةل ابلس ياحة يف البال

كوادور ومرص وانميبيا. التقدم الشامل احملري يف املرشوع اذلي ن  عرض وامللكية الفكرية اذلي  أأشار كام فذ يف رسي لناك واإ
نشاء جلنة توجهيية وطنية لالإرشاف عىل ىل التطورات الهامة يف املرشوع يف رسي لناك، مبا يف ذكل اإ التنفيذ عىل الصعيد  اإ
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هيئة تمنية الس ياحة يف الوطين؛ وتعيني هيئة تمنية الس ياحة يف رسي لناك بوصفها الواكةل املنسقة؛ وتوقيع اتفاق تعاون بني 
اختيار خبري اسيشاري وطين لإجراء دراسة شامةل عن العالقة بني امللكية الفكرية والس ياحة يف رسي و والويبو؛  رسي لناك
ىل يايرة مدير مرشوعات الويبو اخلاصة والتعاون فامي بني بدلان اجلنوب اإىل رسي لناك يف مايو لناك. وأأ   2017شار أأيضا اإ

ىل الإسهام يف أأعرب عن تطلع بالده، لتقيمي التنفيذ اجلاري للمرشوع. و  طار املرشوع، اإ كجزء من الأنشطة املس تقبلية يف اإ
دارة الس ياحة امللكية الفكريحول تطوير املواد التعلميية  دراج مناجه متخصصة يف مدارس اإ ة املتعلقة ابلس ياحة وتشجيع اإ

والس ياحة البيئية  (أأيورفيداالطب التقليدي )ميكن النظر يف جمالت مثل أأفاد أأنه وأأاكدمييات امللكية الفكرية الوطنية. و 
رير اذلي أأعدته الأمانة بشأأن رمس خرائط والس ياحة الزراعية ملزيد من التعاون من خالل املرشوع. وأأحاط الوفد علام ابلتق

لتعزيز  15موعة اجملأأحاط الوفد اللجنة علام ابلأنشطة اليت قامت هبا كام أأنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب داخل الويبو. 
بصفهتا الرئيس احلايل بقيادة رسي لناك ذكر أأنه التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية يف الس نوات الأخرية. و 

عىل التوايل.  2017و 2016دوليتان ابلتعاون مع الويبو يف اجلزائر وكولومبو يف أأبريل ندواتن قدت ، ع  15لمجموعة ل
، لس امي يف جمال حقوق امللكية الفكرية 15وسامهت يف تعزيز القدرات ونقل اخلربات فامي بني البدلان الأعضاء يف مجموعة 

 15اليت عقدت يف قس نطينة ابجلزائر فرصة فريدة للبدلان الأعضاء يف مجموعة الندوة التقليدية. وأأاتحت  املرتبطة ابملعارف
ملتابعة لندوة اهمدت الطريق كام أأهنا طرية يف جمال التعامل مع امللكية الفكرية املتعلقة ابملعارف التقليدية. لتبادل اخلربات الق  

. وأأعقب ذكل 15مجموعة ول اغة الس ياسات الوطنية بشأأن املعارف التقليدية دلركزت عىل صيو قدت يف رسي لناك ع  اليت 
وطنية بشأأن املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف الس ياسة ال معل وطنية عن املعارف التقليدية حيث نوقشت ورشة 

جراء مداولت ممثرة خالل  أأعرب الوفد عن تطلعهالتقليدي بني أأحصاب املصلحة الوطنيني مبشاركة خرباء الويبو. و  ىل اإ اإ
 ادلورة.

من املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف عدة ميادين مهنا  تاس تفادبالده  وذكر وفد اململكة العربية السعودية أأن .46
ىل معايري الويبو. كام حصل عىل ساعدت الويبو أأفاد أأن النرش. و  املكتب السعودي للرباءات عىل نرش الرباءات اسينادا اإ

كام برامج اكمةل ابللغة العربية. وجنح املكتب السعودي للرباءات يف نرش براءات الاخرتاع ابللغة العربية مبساعدة الرتمجة الآلية. 
عىل أأن الوفد لت احلكومة اهامتما كبريا للتعلمي والتدريب. وشدد سهل ذكل أأيضا تبادل البياانت مع املاكتب الأخرى. وقد أأو 

ماكنية  العنرص البرشي هو الركزية الأساس ية للتمنية املس تدامة. وذلكل، أأعرب الوفد عن رغبته يف تقدمي اقرتاح بشأأن دراسة اإ
 التمنية.أأجندة ية يف ضوء وضع مبادئ توجهيية لتطوير املناجه التعلميية يف جمال امللكية الفكرية للبدلان العرب 

آس يا واحمليط الهادئ. وعلق الوفد  .47 ندونيس يا ابمس مجموعة أ يران الإسالمية البيان اذلي أأدىل به وفد اإ وأأيد وفد مجهورية اإ
ع عىل مجيتنطبق التمنية أأفاد أأن القضااي املتصةل ابلتمنية. و يف الويبو دلى أأمهية كبرية عىل معل اللجنة بوصفها اللجنة املتخصصة 

نتاج املعارف ونرشها، مع مراعاة اخلصائص والأهداف ، البدلان ويه معلية مس مترة لتحسني الظروف اليت متكن من اإ
جراءات امللكية الفكرية و ذكر أأن ادلول الوطنية. و  ة ومتغرية كيس ياسات ابس مترار ملعاجلة بيئة دينامي ال واهجت رضورة تكييف اإ

آاثره السلبية. وأأحاط الوفد علام بتقرير املدير العام عن تنفيذ يف الكفاح من أأجل المتتع بفوائد الابتاك ر والإبداع مع احلد من أ
من احلقائق اليت ل جدال فهيا أأن اعتبارات التمنية تشلك جزءا ل يتجزأأ من أأفاد أأنه (. و CDIP/19/2التمنية )الوثيقة أأجندة 

يف برامج الويبو املوضوعية، ميثل أأولوية رئيس ية  ا ذكل تعممي توصياهتالتمنية، مبا يفجندة ن التنفيذ الفعال لأ ذكر أأ معل الويبو. و 
لتمنية ابس مترار يف مجيع أأنشطة الويبو وجلاهنا. ويف هذا الصدد، ينبغي جليع أأجندة ايتعني عىل اجليع اتباعها. ويتعني تعممي 

ت صنع الس ياسات. وينبغي النظر اإىل جلنة لس امي يف قرارا التمنية يف أأنشطهتا،أأجندة هيئات الويبو أأن تراعي توصيات 
الويبو لالإبالغ عن تنفيذ توصيات أأجندة دلى بوصفها هيئات ذات صةل املعنية مبعايري الويبو الربانمج واملزيانية واللجنة 

 ايت املرتبطةالغابشأأن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة و  CDIP/19/6أأحاط الوفد علام ابلوثيقة كام التمنية. 
من املهم أأن تظل الويبو منخرطة مع املنظامت ادلولية الأخرى ذات الصةل للمساعدة يف حتقيق أأهداف التمنية ذكر أأنه هبا. و 

مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة عىل أأهداف ل تقترص كام ورد يف تقرير املدير العام، أأفاد أأنه، املس تدامة. و 
موقفه بشأأن عىل . وأأكد الوفد جمددا 17ن للمنظمة أأن تلعب دورا يف تنفيذ مجيع أأهداف التمنية املس تدامة حمددة. وميك

دراج بند دامئ يف جدول الأعامل بشأأن تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة يف ادلورات املقبةل. و  ن نقل التكنولوجيا ذكر أأ رضورة اإ
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جياد الاقتصادية،  -أأمر رضوري للتمنية الاجامتعية  لس امي يف اجملالت احلامسة مثل التعلمي والصحة وامحلاية الاجامتعية واإ
لمتكني البدلان النامية من تطوير القدرات مس بق رشط نقل التكنولوجيا هو  فرص العمل وتغري املناخ وحامية البيئة. كام أأن

رض الرئييس من نظام امللكية الفكرية هو نرش الغذكر أأن أأمر أأسايس للتمنية الشامةل. و و وه، الاليمة للوفاء ابلزتاماهتا
آليات يف ميادين أأفاد أأن التكنولوجيا. و  نشاء أ ىل اإ طار لتحسني نقل التكنولوجيا اخملتلفة مللكية الفكرية اهناك حاجة اإ لتوفري اإ

دراج مسأأةل عىل املس توى ادلويل. وفامي يتعلق ابلتعاون فامي بني بدلان اجلنوب، أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تتجاوي اللجنة  اإ
 ضع مبادئ توجهيية بشأأن كيفية الاضطالع هبذا التعاون.أأن تاملشاريع احملمتةل و 

جيابية. وأأضاف وذكر وفد الرباييل أأنه عىل اس تعدا .48 ن اللجنة بأأ د للمشاركة يف املناقشات خالل ادلورة بروح بناءة واإ
نشاهئا بدور هام يف يايدة فهم ادلول الأعضاء لقضااي امللكية الفكرية والتمنية. و  توفري بيئة مفتوحة ورصحية، ب قامت منذ اإ

لويبو ت أأجندة التمنية لالتمنية. ونتجأأجندة ة الفكرية و أأثبيت اللجنة أأهنا منتدى مفيد لتبادل الآراء بشأأن النظام ادلويل للملكي
ىل بذل املزيد من اجلهود للتغلب عىل العقبات اليت تعرتض تعممي فوائد امللكية عن التصور املمتثل يف  أأن هناك حاجة اإ

ه حنو التمنية يف جمال الفكرية. وعىل الرمغ من التقدم احملري، ل تزال هناك حتدايت كثرية يف بناء نظام شامل ومتواين وموج
ميكن للجنة أأن تؤدي دورا خاصا يف كام ميكن للجنة أأن تضيف قمية كبرية لتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة. و امللكية الفكرية. 

دراج  مناقشة كيفية مسامهة حقوق امللكية الفكرية يف مساعدة اجملمتع ادلويل وحتقيق أأهداف التمنية املس تدامة. واقرتح الوفد اإ
ضفاء مزيد من الشفافية ب  ينبغي أأن تكون أأنشطة ذكر أأنه الويبو. و داخل ند دامئ يف جدول أأعامل اللجنة لتيسري املناقشة واإ

ىل الطلب. وميكن للجنة أأن تساعد عىل تعزيز التعاون التقين  املساعدة التقنية وبناء القدرات دوما موهجة حنو التمنية وتسيند اإ
البدلان منوا من اس تخدام نظام امللكية الفكرية كعامل مسامه يف حتقيق أأهدافها الإمنائية ويايدة  أأقللمتكني البدلان النامية و 

مس توايت الابتاكر يف الاقتصاد العاملي. ويف هذا الس ياق، ينبغي أأن تركز املساعدة التقنية عىل تنفيذ اسرتاتيجيات امللكية 
عىل ول النظام ادلويل للملكية الفكرية. ومن شأأن ذكل أأن يساعد ادل الفكرية الوطنية واس تكشاف مواطن املرونة الواردة يف

احرتام الإطار القانوي ادلويل واحلفاظ عىل حزي الس ياسات جلعل النظم الوطنية للملكية الفكرية أأكرث فعالية. ومن شأأن نظام 
الإبداع، مما يسهم يف حتقيق منو اقتصادي امللكية الفكرية الشامل واملتواين واملوجه حنو التمنية أأن خيلق حوافز لالبتاكر و 

ىل فقدان نظام امللكية الفكرية احلايل، كام  بشلك مزتايد هو ملحوظ طويل الأجل. وقد يؤدي الفشل يف حتقيق هذا الهدف اإ
جراء مناقشات ممثرة خالل ادلورة من أأجل التفاق عىل برانمج مع ل يف جمال التجارة ادلولية. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف اإ

 متواين وفعال للجنة.

ن امللكية الفكرية لها ماكنة ذكر أأ وأأيد وفد تونس البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. و  .49
نظرا لتأأثريها املزتايد عىل التمنية الاقتصادية والإبداع. وسلط الوفد الضوء عىل بعض  التمنية يف بالدههامة يف اسرتاتيجية 

قد الاجامتع الإقلميي الرابع بشأأن حق املؤلف يف البدلان العربية وأأفاد أأن طة. الأنش عقد . وس ي  2017يف تونس يف مارس ع 
قلميية بشأأن مرشوع مكتب نقل التكنولوجيا يف تونس يف مايو ورشة اجامتع بشأأن  . ومشلت الأنشطة 2017العمل الإ

م نظ  أأنه أأن يييح فرصة للمخرتعني الش باب لعرض اخرتاعاهتم. وسي  الأخرى اجامتعا بشأأن العالمات التجارية وحداث من ش
بعض الأنشطة ابلتعاون الوثيق مع أأاكدميية الويبو. وجشع الوفد اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية عىل املوافقة عىل املرشوع 

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجي ا. ورحب ابقرتاح املرشوع املنقح املقدم من وفد اذلي اقرتحه وفد جنوب أأفريقيا بشأأن اإ
جنوب أأفريقيا. وشدد الوفد عىل أأمهية تعزيز مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة. ورحب ابجلهود اليت بذلها 

 س نيني بشأأن امللكية وأأيد الوفد اقرتاح مجموعة البدلان الأفريقية بشأأن تنظمي مؤمتر دويل يعقد لك املدير العام يف هذا الصدد.
 لس امي يف أأقل البدلان منوا والبدلان النامية. ،الس تفادة من مسامهة امللكية الفكرية يف التمنيةلالفكرية والتمنية 

الويبو تويل الاهامتم الواجب ملسأأةل امللكية الفكرية والتمنية بعد اعامتد ، وأأن ن التمنية مفهوم عامليأأ فد املغرب أأفاد و و  .50
شاريع يف هذا اجملال، مل اب، ومتاما ابلتصدي جليع التحدايت يف جمال امللكية الفكرية والتمنية ةملزتمذكر أأن بالده منية. و الت أأجندة 

ىل تقرير املدير العام يس ل  بوصفها مس تفيد حفسب، بل بوصفها بدل يسهم يف املشاريع من أأجل تعزيز التمنية. وأأشار الوفد اإ
( وتعيني ممثل املدير العام بشأأن أأهداف التمنية املس تدامة يف مارس CDIP/19/2)الوثيقة عن تنفيذ جدول أأعامل التمنية 
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من شأأن ذكل أأن يعزي مسامهة الويبو يف أأهداف التمنية املس تدامة. ذكر أأن لتنس يق هذا املوضوع داخليا وخارجيا. و  2017
ىل اجامتع املائدة املس تديرة بشأأن املساعدة التقنيةكام  أأاتح أأفاد أأنه مايو. و  12وبناء القدرات اذلي عقد يف  أأشار الوفد اإ

الفرصة لدلول الأعضاء ومسؤويل الويبو لتبادل املامرسات والأدوات واملهنجيات القامئة يف هذا الصدد. وأأيد الوفد اقرتاح 
عن أأمهل يف حتقيق نتاجئ مجموعة البدلان الأفريقية بعقد مؤمتر دويل يعقد لك س نيني بشأأن امللكية الفكرية والتمنية. وأأعرب 

 ملموسة خالل ادلورة.

آس يا واحمليط الهادئ.  .51 ندونيس يا البيان اذلي أأديل به ابمس مجموعة أ يف عامل اليوم اذلي يزداد تاكمال، وذكر أأنه وأأيد وفد اإ
ىل أأهداف التمنية املس تدامة عىل أأهنا جيب أأن ي   البدلان عىل أأساس جليع املشرتكة مع املسؤوليات  ةحقيقي ةعامليأأجندة نظر اإ

ن الويبو يف وضع ميكهنا أأفاد أأ الالزتام القوي ابملشاركة يف العمل اجلاعي اذلي تشارك فيه البدلان املتقدمة والبدلان النامية. و 
طارها احلايل لضامن أأن نظام امللكية الفكرية العاملي  يعمل من البناء عىل قوة الرشاكة العاملية احلالية من أأجل التمنية وجتاوي اإ

لصاحل الاسيامثر والابتاكر ومساعدة ادلول الأعضاء يف تمنيهتا. ومن شأأن مسامهة الويبو يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة 
دراج بند دامئ يف جدول تفيد أأن تفيد مجيع البدلان و  الاقتصاد العاملي. وبناء عىل ذكل، أأيد الوفد اقرتاح وفد الرباييل ابإ
أأحد الأهداف ذكر أأن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. و دلى اف التمنية املس تدامة الأعامل بشأأن تنفيذ أأهد
ن الويبو، بوصفها واكةل متخصصة اتبعة أأفاد أأ تيسري الانتفاع ابمللكية الفكرية لأغراض التمنية. و يمتثل يف الاسرتاتيجية للويبو 

بداع و للأمم املتحدة، دلهيا هممة لتطوير نظام دويل للملكي سامه يف التمنية ي فز الابتاكر و حية الفكرية متواين ويسهل ماكفأأة الإ
يه معلية ، بل عنارص التمنية يف جلان الويبو عىل أأنه حدث واحددمج نظر اإىل الاقتصادية. ويف هذا الصدد، ينبغي أأل ي  

ي اجلهود املبذوةل لتعممي عنارص مس مترة وطويةل الأجل تتطلب تنفيذ جامعي وميسق. وعالوة عىل ذكل، ينبغي أأن تتجاو 
ىل نتاجئ حقيقية يف مسامهة امللكية  التمنية تكرار برامج الويبو وأأنشطهتا يف مجموعة من الربامج الإمنائية. وينبغي أأن تؤدي أأيضا اإ

ىل  اس تعراض تنفيذ الفكرية يف التمنية الاقتصادية، لس امي ابلنس بة للبدلان النامية. وذلكل، أأيد الوفد مجيع اجلهود الرامية اإ
من الرضوري اختاذ املزيد من الإجراءات واملتابعة لتنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير املتعلق ذكر أأنه توصيات أأجندة التمنية. و 

ىل قرار اجلعية العامة للويبو كام (. CDIP/18/7التمنية )الوثيقة أأجندة لتنفيذ توصيات  لس تعراض املس تقلاب أأشار الوفد اإ
جراء راجعةأأنه جيوي للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، بعد النظر يف املنص عىل اذلي  2010لعام  ماكنية اإ ، أأن تقرر اإ

البدلان منوا. وجيب أأن يكون تقدمي املساعدة التقنية أأقل ن املساعدة التقنية جمال هام للبدلان النامية و ذكر أأ . و ىخر مراجعة أأ 
آلية مؤسس ية لتوجيه املوارد  الاتساقوكفاءة ييسم ابليف الوقت املناسب و  ىل اس تحداث أ ل ي يكون فعال. وهناك حاجة اإ
أأن تؤدي املناقشات بشأأن املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو عن توقعه بالوفد أأعرب عىل النحو الأمثل. و 

ىل توحيد العمليات واملامرس أأعرب عن تأأييده التام كام ات القامئة وحتسني تنظميها ووضوهحا. يف جمال التعاون لأغراض التمنية اإ
س يكون ذكل ذكر أأن لقرتاح مجموعة البدلان الأفريقية بشأأن تنظمي مؤمتر دويل بشأأن امللكية الفكرية والتمنية لك س نيني. و 

رية. وعالوة عىل ذكل، شدد عىل مفيد لدلول الأعضاء وكذكل املهمتني ابس تكشاف كيفية بناء نظام دويل متواين للملكية الفك
أأيد الوفد كام أأمهية التعاون فامي بني بدلان اجلنوب وأأعرب عن أأمهل يف أأن تضع اللجنة مبادئ توجهيية بشأأن كيفية القيام به. 

جراء مزيد من املناقشات بشأأن تعزيز الاس تخدام الاكمل ملواطن املرونة يف جمال امللكية الفكرية وتبادل اخلربات بشأأن  اإ
حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي فامي بني البدلان النامية. ويف اخلتام، أأعرب الوفد 

ىل املسامهة وأأمهل  يف عقد دورة ممثرة. عن تطلعه اإ

توصيات  الصادر بشأأنورحب وفد مالطة، متحداث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، ابلتقرير  .52
عددا من  واحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه أأن يدمعوذكر أأنه ميكن لال(. CDIP/19/3)الوثيقة  الاس تعراض املس تقل

ىل مزيد من املناقشة. ، التوصيات الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء وفد أأشار كام بيد أأن بعض التوصيات الأخرى حتتاج اإ
ىل التقرير املتعلق مبسامهة أأفاد أأنه (. و CDIP/19/6هبا ) الغاايت املرتبطةالويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة و  فيه اإ

ذات الأمهية الفرعية ملزتم بقوة بأأهداف التمنية املس تدامة. وينبغي للويبو أأن تركز عىل أأهداف التمنية املس تدامة وأأهدافها 
الاحتاد الأورويب وأأعرب عن الزتام من اتفاقية الويبو.  3يف املادة لعمل املنظمة ووليهتا عىل النحو احملدد ابلنس بة القصوى 

جيابية وتعاونية وو وادلول الأعضاء الزتاما راخسا ابملسامهة يف أأعامل اللجنة   ملشاركة الاكمةل يف املناقشات.اببروح اإ
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ية. وأأبدى الوفد تعليقات أأولية وأأيد وفد أأوغندا متاما البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريق  .53
ىل تقرير املدير العام  كام أأفاد بأأن (. CDIP/19/2التمنية )الوثيقة أأجندة تنفيذ حول بشأأن بعض بنود جدول الأعامل. وأأشار اإ

نفاذها، يشري التقرير  ىل أأن هيئات الويبو تواصل تعزيز حامية امللكية الفكرية واإ ذكر و  التمنية.أأجندة يف وتسامه بشلك حصيح اإ
أأن تواصل الأمانة يف أأيضا أأعرب عن رغبته ن أأوغندا مس تفيدة من العديد من مشاريع الويبو عىل أأساس ثنايئ. ومع ذكل، أأ 

آاثرها عىل البدلان  نفاذ امللكية الفكرية وأ دراسة بعض العنارص يف التقارير الالحقة والتفكري فهيا، مبا يف ذكل الآاثر السلبية لإ
الأمانة لضامن التواين يف تطوير أأنظمة امللكية الفكرية. وفامي يتعلق اليت تضعها تدابري كذكل ال ن منوا، و البدلاأأقل النامية و 

ىل أأن املناقشات املتعلقة CDIP/19/3)الوثيقة  الاس تعراض املس تقلابلتقرير املتعلق بتوصيات  (، أأشار الوفد اإ
ىل الأمانة أأن تنظر فهيا. الوثيقة  درج يفت  يف هناية ادلورة الأخرية مل  ي جرىاذل لس تعراض املس تقلاب طلب كام وطلب اإ

الوفد من الأمانة أأن تقدم مقرتحات بشأأن الكيفية اليت تنوي هبا حتسني الصالت بني توصيات أأجندة التمنية والنتاجئ املرتقبة 
آلية التنس يق ليشمل الهيئات القامئذكر أأ يف الربانمج واملزيانية. و  ىل توس يع أ ىل التقرير ن هناك حاجة اإ ة الأخرى. وأأشار الوفد اإ

ىل الأمانة تقدمي املزيد CDIP/19/6هبا )الوثيقة  الغاايت املرتبطةعن مسامهة الويبو يف أأهداف التمنية املس تدامة و  ( وطلب اإ
أأن تس تفيد ميكن لدلول الأعضاء أأفاد أأنه من املعلومات عن العمل اذلي تقوم به يف رشاكة مع واكلت الأمم املتحدة الأخرى. و 

ينبغي أأن تبني الأمانة أأيضا يف تقريرها القادم نوع املساعدة املتاحة لدلول الأعضاء فامي يتعلق بأأهداف ، وأأنه من هذه املعلومات
ا بشأأن حق املؤلف والعالمات اهتتعكف حاليا عىل مراجعة ترشيعبالده التمنية املس تدامة. وابلإضافة اإىل ذكل، ذكر أأن 

عداد ترشيعتقوم ، و التجارية مؤخرا التصديق عىل س ياس هتا الوطنية ت اختمتكام ذكر أأن بالده ملعارف التقليدية. ا اتأأيضا ابإ
مجع العديد من املبتكرين الش باب حيث أأقمي مؤخرا معرض انحج للملكية الفكرية يف أأوغندا، أأفاد أأنه بشأأن امللكية الفكرية. و 

ت والتصالت والتعلمي وغريها من اجملالت ذات الصةل بأأهداف التمنية يف جمالت الصحة والهندسة وتكنولوجيا املعلوما
ىل مزيد من املشاركة يف بنود جدول أأعامل هذه ادلورة.عن تطلعه الوفد أأعرب املس تدامة. و   اإ

ذكر و التمنية يف الس نوات القليةل املاضية. أأجندة يف تنفيذ توصيات اذلي أ حري وأأقر وفد مجهورية كوراي ابلتقدم اجليد  .54
ناكر أأمهية تنفيذ املشاريع ذات الصةل ابمللكية الفكرية أأنه  تعزيز المنو املتواين بني البدلان املتقدمة والبدلان النامية. يف ل ميكن اإ

جناي املشاريعأأجندة ومل ينته تنفيذ  ىل املشاريع الفعاةل من حيث التلكفة دلمع البدلان النامية، حيث أأنه التمنية عند اإ ، ابلإضافة اإ
ىل اختاذ تدابري متابعة من أأجل تنفيذ هذه املشاريع بنجاح عىل املدى الطويل وضامن المنو املس تدام يف  هناك حاجة أأيضا اإ

البدلان منوا أأصبحت أأكرث وضوحا يف احلقبة أأقل امللكية الفكرية بني البدلان املتقدمة و يف جمال ن الفجوة ذكر أأ املس تقبل. و 
من الرضوري أأن تتعاون الويبو أأفاد أأنه بني ادلول الأعضاء. و ه الفجوة ابعة. ومن املهم سد هذالوش يكة للثورة الصناعية الر 
ذكر أأن تبادل أأفضل املامرسات واخلربات من أأجل معاجلة هذه املسأأةل بفعالية. ويف هذا الصدد، يمت وادلول الأعضاء فهيا وأأن 

نشاء عالماهتا عالمة  "قرية واحدةمثل مرشوع بعدة مشاريع اضطلعت مجهورية كوراي  واحدة" ملساعدة البدلان النامية عىل اإ
التجارية اخلاصة هبا وتنفيذ اسرتاتيجيات التوس مي ملنتجاهتا الزراعية؛ وتطوير التكنولوجيا املالمئة ملساعدة البدلان النامية عىل 

تكنولوجيات ال ة املناس بة لها واس تنباط بناء قدرات امللكية الفكرية من خالل معلية البحث املس بق عن امليادين التكنولوجي
يف هذا العام، تعزتم مجهورية كوراي تطوير مس تخرجات ذكر أأنه، و  ساكن.حياة ال من جودة تعزي واليت منطقة  للكناس بة امل 

ه رضت الأنشطة املذكورة أأعالييت جوي الهند مع رسي لناك وجمففات املنتجات الزراعية مع أأوغندا. ويف أأبريل املايض، ع  
آاثرها الإجيابية عىل مؤمتر رؤساء ماكتب امللكية الفكرية اذلي اس تضافه املكتب الكوري للملكية الفكرية والويبو.  قدت ع  و وأ

دارة امللكية  مناقشات ممثرة بشأأن الاجتاه املس تقبيل للتحسينات يف امللكية الفكرية بغرض تبادل املعارف واخلربات بشأأن اإ
ىل مناقشة هذه الشواغل بشلك بناء خالل ادلورة.يف جمال اة قيادال الفكرية و   مللكية الفكرية. وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ

ىل ذكر أأ س ياسة أأساس ية للمنظمة وادلول الأعضاء فهيا. و  يهلتمنية ل  لويبواأأجندة وذكر وفد كواب أأن  .55 ن هناك حاجة اإ
آليات وطرق الرصد والتقيمي يف مجيع أأحناء املنظمة. و  عىل التمنية أأجندة الهنج القامئ عىل املرشوع يف  ينبغي تعمميه نأأفاد أأ تنفيذ أ

اجملموعة الأفريقية بعقد مؤمتر دويل يعقد لك س نيني بشأأن امللكية الفكرية وفد مجيع أأنشطة الويبو. ورحب الوفد ابقرتاح 
ىل  دراج والتمنية. وابلإضافة اإىل ذكل، أأعرب عن تأأييده لالقرتاح ادلاعي اإ  نفيذ أأهداف التمنية املس تدامة.بند مس تقل بشأأن ت اإ
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آس يا واحمليط الهادئ. و  به وفد وأأيد وفد ابكس تان البيان اذلي أأدىل .56 اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية ذكر أأن مجموعة أ
فضال  التمنيةالأمهية املس مترة لأجندة اللجنة والتنفيذ الفعال و اذلي أأحريته ن التقدم أأفاد أأ جلنة هامة جدا للويبو. و يه الفكرية 
جيايب يف دورات اللجنة. وأأعرب عن أأمهل يف أأفاد أأنه أأمر ابلغ الأمهية. و هو يف مجيع أأهجزة الويبو  اعن تعمميه شارك بشلك اإ

جياد حلول خالل أأن  آليات التنس يق. ورأأى أأن جلنة الربانمج واملزيانية لل هذه ادلورة يمت اإ مسائل طويةل الأمد، مبا يف ذكل أ
آليات التنس يق. الويبو  عايرياملعنية مبلجنة ال و  دراج بند دامئ يف جدول الأعامل كام ينبغي أأن تكون جزءا من أ ينبغي أأيضا اإ

ىل تقرير الأمانة بشأأن توصيات حبرص بشأأن امللكية الفكرية والتمنية متش يا مع قرارات اجلعية العامة للويبو. وأأشار الوفد  اإ
التمنية. بيد أأنه ل ي يكون جندة اجلوانب الإجيابية لأ أأبري لتقرير اذكر أأن (. و CDIP/18/7)الوثيقة  الاس تعراض املس تقل

ىل ابلفعلفيد التقرير م  مانة الاس تعراض املس تقل، ينبغي السامح لدلول الأعضاء مبواصةل تقدمي اقرتاحات تسيند اإ . وينبغي للأ
ذكر الوفد أأن نية. وابلإضافة اإىل ذكل، التمنية والنتاجئ املرتقبة يف الربانمج واملزياأأجندة أأن حتسن الروابط بني توصيات 

عىل تعيني خرباء عىل دراية ابلظروف الاجامتعية والاقتصادية للبدلان ركزت  الاس تعراض املس تقلمن  9التوصية 
آلية س تفيدةامل  ذا اكنت هناك أ جراء تقياميت لحتياجات ادلول دلى . وتساءل الوفد عام اإ الويبو لتدريب املوظفني احلاليني عىل اإ

عالوة عىل ذكل، وافقت ادلول الأعضاء عىل العمل من أأفاد الوفد أأنه، التمنية. و لأغراض الأعضاء من منظور امللكية الفكرية 
ات املتعددة الأطراف الأخرى، أأن تسعى أأجل التنفيذ الاكمل لأهداف التمنية املس تدامة. وينبغي للويبو، شأأهنا شأأن املؤسس

ىل  ىل تقرير الأمانة ادلدمع أأن تكون يف وضع ميكهنا من اإ مسامهة الويبو يف حول ول الأعضاء عىل النحو الأمثل. وأأشار الوفد اإ
ىل مزيد من املع هتطلعأأعرب عن (، و CDIP/19/6هبا )الوثيقة  الغاايت املرتبطةتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة و  لومات اإ

دراج بند دامئ يف جدول أأعامل اللجنة بشأأن تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة.  يف هذا الصدد. وأأيد اقرتاح وفد الرباييل بشأأن اإ
آخرذكر أأن و  رشط أأسايس ل بد منه لمتكني البدلان النامية من تطوير القدرات الاليمة ، وأأنه نقل التكنولوجيا جمال هام أ

آلية مؤسس ية لتفادي الايدواجية وضامن توجيه املوارد عىل النحو الأمثل. و للوفاء ابلزتاماهتا وأأدو  تمتثل ارها. وينبغي وضع أ

ل من خالل اجلهود العاملية اليت يف ت املرتابط اليوم تقدم يف عامل حراي الطريقة الوحيدة لإ  فهم أأن املشالك العاملية ل ميكن حلها اإ
حراي تقدم يف هذه ادلورة.عن تطلعه الوفد أأعرب . و تراعي الاحتياجات املتنوعة جليع الأعضاء ىل اإ  اإ

وأأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. وأأشار اإىل موضوع اليوم  .57
ف اجلديدة تسهامن أأن الابتاكر واملعار أأعرب عن تقديره بسن احلياة". و حي  -"الابتاكر  2017العاملي للملكية الفكرية لعام 

ىل مزجي من الرخاء الاقتصادي والاجامتعي وةلالمنو الاقتصادي لدل % من80و 50بنس بة ترتاوح بني  . وهناك حاجة اإ
ل ن الابتاكر وحده ليس هو احلل يف السعي اإىل جممتع مزدهرذكر أأ لتحقيق جممتع مزدهر. و  وحيوي لأن نظام همم أأنه حافز ، اإ
لعب دورا هاما يف العملية. وعىل الرمغ من أأن العديد من أأهداف التمنية املس تدامة للأمم املتحدة ي امللكية الفكرية املتواين

ىل أأن الهدف  ىل أأنه بدون التكنولوجيا والابتاكر  9ذات صةل ابلويبو، جتدر الإشارة اإ من أأهداف التمنية املس تدامة يشري اإ
املناقشات يف هذه ادلورة أأساس ية. ويف هذا الصدد، تعهدت عترب ت التصنيع وابلتايل لن حتدث التمنية. ومن ،م، لن حيدث 

املائدة املس تديرة بشأأن املساعدة الوفد بأأن اجامتع الويبو مبسؤولية التعامل مع امللكية الفكرية يف أأوسع س ياق لها. ورصح 
غي أأل تقترص عىل املشاريع. ويف هذا التقنية وبناء القدرات أأوحض أأن املساعدة التقنية وبناء القدرات اليت تقدهما الويبو ينب

دراج بند دامئ يف جدول الأعامل لتناول التفاعل بني  الصدد، واصل الوفد دمع تفعيل الركزية الثالثة لولية اللجنة وطلب اإ
التمنية. وأأعرب أأيد اقرتاح مجموعة البدلان الأفريقية بعقد مؤمتر لك س نيني بشأأن امللكية الفكرية و كام امللكية الفكرية والتمنية. 

حراي تقدم بشأأن اقرتاحه  دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا. و حول عن أأمهل يف اإ سيسهم  تنفيذهأأفاد أأن مرشوع بشأأن اإ
جيابيا يف حتسني الأدوات وبناء القدرات ل سهاما اإ نقل التكنولوجيا. وأأعرب عن تطلعه اإىل دمع واسع النطاق يف هذا فائدة اإ

 الصدد.

وريتانيا أأن امللكية الفكرية ينبغي أأن تكون ميسقة مع التمنية املس تدامة. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تبدي وذكر وفد م .58
لتمنية من رشوط حتقيق االوفود مرونة يف املناقشات خالل ادلورة. وسلط الضوء عىل أأن التمنية ذاهتا رشط مس بق 

 املس تدامة.
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مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وأأبري أأمهية معل اللجنة. وأأقر ابجلهود اليت تبذلها وفد وأأيد وفد كوس تارياك بيان  .59
جيايب عىل اس تخدام امللكية أأفاد أأن يف مجيع أأعامل املنظمة. و مشوهل التمنية و  أأجندةالويبو ودولها الأعضاء لتنفيذ  ذلكل أأثر اإ

ملرشوع التعاون يف جمال التمنية والتثقيف يف جمال قد اختريت كدوةل جتريبية كوس تارياك ذكر أأن بالده الفكرية كأداة للتمنية. و 
الهدف ذكر أأن البدلان منوا. و أأقل حقوق امللكية الفكرية والتدريب املهين مع مؤسسات التدريب القضايئ يف البدلان النامية و 

حقوق امللكية الفكرية عىل تدريب ال ثقيف و ت ل الرئييس من املرشوع هو بناء القدرات من أأجل تنفيذ برامج وطنية فعاةل ل 
نشاء "مجموعة أأدوات حقوق امللكية الفكرية للقضاة" ىل تعزيز املرجعية وذاتية العمل للقضاة، مبا يف ذكل اإ . وهيدف املرشوع اإ

رات التحليل فهم وتطبيق القانون املوضوعي للملكية الفكرية من قبل القضاة من خالل تطوير التفكري املامتسك واملنطقي وهما
النقدي لمتكيهنم من حل الزناعات يف احملامك والهيئات القضائية. وأأشار الوفد اإىل جدول أأعامل ادلورة وأأبري بعض البنود، مبا يف 

)الوثيقة  الاس تعراض املس تقلوصيات تتقرير و (؛ CDIP/19/2التمنية )الوثيقة أأجندة تنفيذ  حولذكل تقرير املدير العام 
CDIP/19/3الوثيقة  الغاايت املرتبطةرير مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة و (؛ وتق( هباCDIP/19/6.) 

حراي تقدم خالل ادلورة. .60  وأأعرب وفد الاكمريون عن أأمهل يف اإ

 وأأبلغ وفد الياابن اللجنة بأأن حكومته قدمت تربعات س نوية للويبو بشأأن الربامج اليت تنطوي عىل التعاون الإمنايئ يف .61
مليون فرنك سويرسي، كام فعلت يف العام  5.9يف هذا العام، س تيربع الياابن مببلغ ذكر أأنه جمال حقوق امللكية الفكرية. و 

آس يا وأأفريقيا يف جمال الاس تخدام الفعال أأفاد أأن بالده املايض. و  نفذت مجموعة متنوعة من أأنشطة املساعدة للبدلان النامية يف أ
، وعقد 1996وأأربع مناطق منذ عام دوةل  57متدرب من  1 800أأكرث من قبول ت هذه الأنشطة . ومشليةصناديق الياابن ل ل 

. كام ساعدت الياابن، من 1987بدلا منذ عام  35ىل ء الياابنيني اإ ربااخل 300ل أأكرث من ارساإ خمتلفة، و ندوات معل و ورش 
تية التقنية واملعرفية. ومشلت أأنشطة املساعدة، عىل امل ي قدما يف مبادرة تعزيز البنية التح يف ، يةصناديق الياابن ال خالل 

ىل التعبئة الرمقية للتطبيقات  البنية التحتية لتكنولوجيا بطريقة رمقية، مما حسن من سبيل املثال، الانتقال من التعبئة الورقية اإ
 340ياابن حىت الآن أأكرث من ال  اس تقبلتاملعلومات يف ماكتب امللكية الفكرية. وابلإضافة اإىل ذكل، ويف جمال حق املؤلف، 

آس يا واحمليط الهادئ.  دوةل 27متدراب من  تطوير صناعة الثقافة واحملتوى من خالل  يةصناديق الياابن ال دمعت كام يف منطقة أ
نشاء نظم حق املؤلف وتمنية املوارد البرشية يف خمتلف البدلان. و  ن أأنشطة التعاون واملساعدة اليت تبذلها الياابن ذكر الوفد أأ اإ

، لها اترخي طويل مع العديد من الإجنايات البارية. وسيمت يةصناديق الياابن ال لصاحل البدلان النامية والناش ئة، بدمع من 
ياابن الاسيامئي صندوق ال أأنشأأت احلكومة الياابنية أأفاد الوفد أأن هذه الس نة املالية. و خالل الاحتفال ابذلكرى الثالثني 

وسيمت الاحتفال ابذلكرى العارشة خالل عقب اعامتد جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية.  2008لأفريقيا وأأقل البدلان منوا يف عام 
املكتب الياابي للرباءات والويبو يعزتمان عقد منتدى رفيع املس توى يف طوكيو يف فرباير ذكر الوفد أأن و . 2018العام املايل 

مكتبا للملكية  40املس توى من حوايل  ي رفيعنيمسؤوليمت دعو وس  .الاحتفال ابذلكرى الس نوية الثالثنيخالل  ،2018
مع الويبو، ملزتمة ابمل ي قدما يف حتسني مبادراهتا التعاونية لضامن عاون احلكومة الياابنية، ابلتأأفاد أأن للحضور. و  الفكرية

 ة أأكرب.بكفاءة وفعالي يةموال الياابن الأ اس تخدام 

عداد و هتا ومناقش  هاالتمنية وتقيمي  أأجندةمجيع توصيات تنفيذ من جدول الأعامل: رصد  6بند ال  تقرير بشأأهنا والنظر يف رير اتقاإ
 التمنيةأأجندة املدير العام عن تنفيذ 

 التمنيةأأجندة تقرير املدير العام عن تنفيذ  - CDIP/19/2النظر يف الوثيقة 

ىل تقدمي تقرير املدير العام عن تنفيذ  .62  التمنية.أأجندة دعا الرئيس الأمانة اإ

يف جزأأين. وأأوحض أأن اجلزء الأول يسلط جاء لتقرير ، وأأفاد أأن اماتوس( التقرير /وعرض انئب املدير العام )الس يد .63
جلزء الثاي ذكر أأن االويبو الأخرى. و  وتعمميه يف أأنشطة الربانمج العادي للويبو ومعل هيئات أأجندة التمنيةالضوء عىل تنفيذ 

حملة عامة عن حاةل ، قدمت مرفقات 3يتضمن التقرير كام أأفاد أأن اجلارية.  أأجندة التمنيةالتطورات الرئيس ية يف تنفيذ مشاريع 
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؛ 2016اليت اكنت قيد التنفيذ يف عام  أأجندة التمنيةمرشوعات و توصية؛  45البالغ عددها  أأجندة التمنيةتنفيذ توصيات 
ىل جانب بعض التوصيات الرئيس ية اليت قدهما املقميون اخلارجيون. وأأبري مي قي ت و اليت مت اس تكاملها  أأجندة التمنيةومشاريع  ها، اإ

من املزيانية للأنشطة املتصةل ابلتمنية. % 21، خصصت الويبو حنو 2016/2017التقرير عدة مسائل هامة. وابلنس بة للثنائية 
ىل قضااي أأهداف التمنية كام يف أأنشطة برامج الويبو.  أأجندة التمنيةوعا من مرشوعات وأأدجمت مثانية عرش مرش  أأشار التقرير اإ

آلية حتديث قاعدة البياانت بشأأن مواطن  أأجندة التمنيةلتنفيذ توصيات  الاس تعراض املس تقلاملس تدامة ونقل التكنولوجيا و وأ
ىل املساعدة التقنية. و املرونة اليت مت التفاق علهيا وتنفيذها. وأأشار التقر  ن املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو، ذكر أأ ير أأيضا اإ

املائدة املس تديرة بشأأن املساعدة التقنية وبناء القدرات، مدفوعة ابلطلب وتسرتشد مببادئ عديدة، اجمتع خالل  تكام نوقش
ىل أأن تكون موهجة حنو التمنية.  ىل تعاون الويبو مع منظومة الأمم اإ أأشار التقرير كام مهنا احلياد والشفافية واملساءةل واحلاجة اإ

العمل مع منظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية. تواصل الويبو ذكر أأن املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية الأخرى. و 
آلية التكنولوجيا كام ت  شارك الأمانة أأيضا بشلك وثيق يف تقدمي ادلمع لتفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ يف تنفيذ أ

وشاركت الأمانة يف اجامتعات  (.ا ومركز وش بكة تكنولوجيا املناخأأي اللجنة التنفيذية املعنية ابلتكنولوجي)لتفاقية اخلاصة اب
وشاركت أأيضا بصفة مراقب يف ادلورة الثانية والعرشين ، اللجنة التنفيذية املعنية ابلتكنولوجيا ومركز وش بكة تكنولوجيا املناخ

ة يف الش بكة العاملية خلرباء اقتصادايت لبدلان الناميل ذلت هجود لتعزيز مشاركة ماكتب امللكية الفكرية ملؤمتر الأطراف. وب  
وحدات البحوث الاقتصادية التابعة ملاكتب امللكية لماكتب امللكية الفكرية اليت تنسقها الويبو، مبا يف ذكل من خالل اجامتع 

قد الفكرية يف أأمرياك الالتينية  أأجندة مبشاريع  اجلزء الثاي من التقرير يتعلقذكر أأن . و 2016يف املكس يك يف أأكتوبر اذلي ع 
املوارد املالية بلغت قمية و  توصية. 34مرشوعا، نفذت  34، وافقت ادلول الأعضاء عىل 2016، وحبلول هناية عام التمنية
، مت تقيمي 2016فرنك سويرسي، وحبلول هناية عام  792 108 30ى تنفيذ هذه املشاريعل حىت الآن اليت مت اعامتدها املقدرة 
، اكنت س تة مشاريع ل تزال قيد التنفيذ. وقد 2016اللجنة. ويف هناية عام تقيميها من قبل رير تقانوقشت مرشوعا، و  27

أأول، مرشوع امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع الأهداف الإمنائية : ومشلت ما ييل 2016بدأأت أأربعة مهنا يف عام 
كوادور وتعزيز الرتاث الثقايف يف مرص والبدلان النامية الأخرى. ومش لت البدلان املشاركة يف املرشوع التجرييب مرص واإ

وانميبيا ورسي لناك. اثنيا، مرشوع اس تخدام املعلومات يف املكل العام من أأجل التمنية الاقتصادية. اثلثا، التعاون يف جمال 
أأقل  يف البدلان النامية و التمنية والتثقيف يف جمال حقوق امللكية الفكرية والتدريب املهين مع مؤسسات التدريب القضايئ

تعزيز القطاع مرشوع البدلان منوا. ومشلت البدلان املشاركة يف املرشوع التجرييب كوس تارياك ولبنان ونيبال ونيجرياي. رابعا، 
 املرحةل الثانية. ومشلت البدلان املشاركة يف املرشوع -السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاصو وبعض البدلان الأفريقية 

 بوركينا فاصو وكينيا والس نغال واملغرب وكوت ديفوار.

ىل أأن ادلول الأعضاء وافقت عىل  .64 البالغ  أأجندة التمنيةتوصية من توصيات  34مرشوعا تنفذ  34وأأشار وفد الصني اإ
الويبو  توصية. ومت تعممي مثانية عرش مرشوعا. وقدم التقرير اس تعراضا رفيع املس توى للأنشطة اليت اضطلعت هبا 45عددها 
. وأأدىل الوفد ببعض التعليقات عىل التقرير. أأول، عزيت املؤسسات الصينية ذات الصةل أأجندة التمنيةلتنفيذ  2016يف عام 

دارة ، تعاوهنا مع أأاكدميية الويبو وعقد مركز تدريب امللكية الفكرية الصيين ابلتعاون مع أأاكدميية الويبو دورة تدريبية بشأأن اإ
أأول مرة تعقد فهيا الويبو هذا التدريب يه . واكنت هذه 2016يف أأكتوبر  يجنيتسويق امللكية الفكرية يف ب امللكية الفكرية و 

آس يدوةل من دول  14خارج البدلان املتقدمة لصاحل البدلان النامية. وشارك يف التدريب مخسة عرش مشاراك من  . ابووأأورا أ
مركز التدريب الصيين يف جمال امللكية الفكرية طلقت دورات الويبو للتعلمي عن بعد عىل منصة وابلتعاون مع أأاكدميية الويبو، أ  

(CIPTC ) اثنيا، نظمت الويبو  . وأأطلقت جامعة ش نغهاي وأأاكدميية الويبو معا برانجما جديدا للامجس تري.2016يف عام
حتفزي الابتاكر والإبداع. وشارك  -لكية الفكرية امل رتام احبناء مؤمترا دوليا بشأأن يف ش نغهاي احلكومة الصينية مع ابلشرتاك 
يومني. وتناول املؤمتر مسائل واسعة النطاق مثل اسرتاتيجيات ملدة س متر ادوةل ىف املؤمتر اذلى  55من وفد  300حواىل 

الفكرية عىل ش بكة الإنرتنت، امللكية الفكرية، والتوعية ابمللكية الفكرية، واليسويق التجاري للملكية الفكرية، وحامية امللكية 
. وأأشار الوفد التوعيةمس تعدة للعمل مع الويبو وادلول الأعضاء فهيا لتعزيز بناء القدرات و بالده ن ذكر أأ وتسوية املنايعات. و 

ىل املناقشات اليت دارت يف الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءا ىل أأن تقرير املدير العام أأشار أأيضا اإ حول ت اإ
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، بوصفه مكتبا للامحنني، مس تعد لتقدمي الصيينمللكية الفكرية اتدريب فاحيص الرباءات املوضوعيني. وذكر الوفد أأن مكتب 
ىل البدلان النامية و  بناء عىل طلب الويبو، قدم ذكر أأنه البدلان منوا والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية. و أأقل هذا التدريب اإ

أأفاد اس تعداده ملواصةل التصال ابلأمانة بشأأن هذا املوضوع. و بدى الصةل عن أأنشطته التدريبية، وأأ  املكتب املعلومات ذات
من عزيت كام ، دون شك يف دفع العمل بشأأن امللكية الفكرية يف البدلان النامية تللويبو سامه أأجندة التمنيةن الوفد أأ 

 التعددية واحلوار.

ىل أأن  بدلانوحتدث وفد الس نغال ابمس مجموعة ال  .65 من مزيانية الويبو خمصصة للأنشطة الإمنائية. % 21الأفريقية وأأشار اإ
قاعدة منصة  علام بأأدوات الرتوجي لالبتاكر والإبداع، مثلوفد العديد من البدلان الأفريقية من املرشوع. وأأحاط الاس تفادت و 

 WIPO) الويبو الأخرضبرانمج منصة أأعضاء، و  107تضم اليت  (WIPO Re:Search) بياانت الويبو للبحث
GREEN ) جياد رشاكء عامليني ورشاكء أأفاد أأنه . و اثلمم 100رشياك وأأكرث من  24اليت تضم ىل اإ ينبغي السعي بنشاط اإ
 منصة موفق الويبو ينطبق أأيضا عىلذكر أأن ذكل ينبغي تعبئة موارد اكفية ملواهجة التحدايت الراهنة. و كام حكوميني. 

(WIPO MATCH)ينبغي أأن كام انة أأن تس تفيد عىل أأفضل وجه من مواردها وأأن حتسن التنس يق. . وينبغي للأم
توصية. وحث  45البالغ عددها  أأجندة التمنيةيف تنفيذ توصيات  القامئةتس تفيد الويبو عىل أأفضل وجه من الأدوات واملنصات 

 الويبو عىل احلفاظ عىل الشفافية واحلياد يف حساابهتا.الوفد 

ن تنفيذ أأجندة التمنية جزء ل يتجزأأ ذكر أأ الرويس بعمل الأمانة بشأأن أأجندة التمنية وتنفيذها. و ورحب وفد الاحتاد  .66
من ذكر أأنه الاضطالع بأأنشطة تدريبية مع خمتلف ادلول الأعضاء، مبا يف ذكل الاحتاد الرويس. و أأفاد أأنه مت من معل الويبو. و 

 للملكية الفكرية، لس امي بشأأن س ياسات املؤسسات البحثية والتعلميية.املهم مواصةل العمل عىل وضع اسرتاتيجيات وطنية 

ذكر يف معل املنظمة. و  أأجندة التمنيةوأأحاط وفد الأرجنتني علام ابلتقدم اذلي أأحريته الأمانة يف تنفيذ وتعممي توصيات  .67
ملشاريع. ورحب الوفد بأأنشطة مليون فرنك سويرسي لتنفيذ هذه ا 30أأكرث من كام مت اعامتد مرشوعا.  34أأنه مت اعامتد 

ىل البدلان النامية، مبا يف ذكل الأرجنتني. و تاملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات اليت  ن تكل الأنشطة أأفاد أأ قدهما الويبو اإ
ة من اس تخدام امللكية الفكرية كأداة للتمنية ودمع الابتاكر. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تظل التمنية أأولويول رضورية لمتكني ادل

ىل تنفيذ توصيات ذكر أأ ابلنس بة للويبو وأأن تنعكس يف مزيانية فرتة الس نيني املقبةل. و  نه س يواصل دمع هجود الويبو الرامية اإ
 تعممي التمنية يف معل املنظمة.املمتثل يف هدف ال من أأجل حتقيق  أأجندة التمنية

ىل املزيد من التطورات يف ت  .68 ىل التقرير وأأشار اإ ندونيس يا اإ ذكر أأن تكل . و جندة التمنيةنفيذ الويبو لأ وأأشار وفد اإ
دماج  "نفقات التمنية" ـتعريفا منقحا معمتدا لت مشلالتطورات  يف "نظرة عامة عىل التقدم" يف تقرير أأداء  أأجندة التمنيةواإ

 ثقاعدة بياانت الويبو للبحو  (WIPO GREEN) برانمج الويبو الأخرضمنصيت و  الربانمج، ومعل احتاد الكتب امليرسة،
(WIPO Re:Search) ، دارة رشوعات وبرانمج مساعدة اخملرتعني، وأأنشطة بناء القدرات للم الصغرية واملتوسطة يف جمال اإ

من التقرير  15الفقرة ذكر أأن امللكية الفكرية. وحث الوفد الويبو عىل مواصةل معلها بشأأن تنفيذ توصيات أأجندة التمنية. و 
ىل أأنتعاون الويبو مع منظومة الأمم أأبريت  ل التقرير مش املتحدة وغريها من املنظامت احلكومية ادلولية. وأأشار الوفد اإ

، سلطت بعض ادلول الأعضاء عرشة للجنة يف ادلورة السابعةذكر أأنه . و 2016و 2015الأنشطة املضطلع هبا يف عايم 
الأدوية. ومل تنعكس مسامهة الويبو يف  الضوء عىل تعاون الويبو مع فريق الأمم املتحدة الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل

درجت الويبو يف القامئة. والمتس وأ  ، . وقد تضمن تقرير الفريق الرفيع املس توى قامئة ابخلرباءابلتقرير الفريق الرفيع املس توى
  .االوفد توضيحا من الأمانة بشأأن مشاركهت

دد عىل التقدم احملري يف تنفيذ املشاريع. كام وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وش .69
امللكية ثقافة عنرص أأسايس يف تعزيز  ويه - ةالعامالتوعية سلط الضوء عىل معل أأاكدميية الويبو يف جمال بناء القدرات و 

ىل تطوير نظام متواين للملكية الفكرية لمتكني الا بتاكر من أأجل الفكرية. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن هجود الويبو س تؤدي اإ
 مصلحة اجليع.
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ىل أأن الأمانة معلت ابس مترار عىل تنفيذ  .70 وحتدث وفد مالطة ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وأأشار اإ
ىل أأن الأمانة قامت بعمل أأشار تقرير املدير العام ذكر أأن بعد اعامتدها قبل عرش س نوات. و  أأجندة التمنيةتوصيات  . همماإ

طأأفاد أأنه و  مليون فرنك سويرسي  30مرشوعا مبزيانية تتجاوي  34اعامتد  ار اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، متيف اإ
الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه بعض الأنشطة الأخرى. أأول، اإرشاك الأمانة يف عدد من وفد خمصصة لتنفيذها. وأأبري 

مم املتحدة املشرتك بني الواكلت املعين بيسخري العمل والتكنولوجيا والابتاكر املبادرات ادلولية الرئيس ية مثل فريق معل الأ 
آلية تكنولوجيا اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ، والتعاون الثاليث بني  لأغراض أأهداف التمنية املس تدامة، وأ

ومن الرضوري أأن تؤخذ أأمهية ومالءمة  ،بادرات واسعة جداالويبو ومنظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية. واكنت امل 
(، حيث WIPO Re:Search) قاعدة بياانت الويبو للبحثامللكية الفكرية يف هذه املناقشات. اثنيا، العمل اذلي أأجنزته 

رشياك وسهلت  74 (WIPO GREEN) برانمج الويبو الأخرضدلى منصة كام أأن تعاون.  107أأعضاء ويرست  107دلهيا 
الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه العمل اذلي قامت به أأاكدميية الويبو وبرانمج مساعدة وفد وصةل. وأأبري  100أأكرث من 

 اخملرتعني. ورحب ابجلهود اليت تبذلها الويبو لتحقيق أأهداف الس نة السابقة كام حددهتا ادلول الأعضاء.

يران وأأحاط وفد  .71 الأنشطة الرئيس ية اليت أأبري التقرير ذكر أأن علام بتقرير املدير العام. و  (سالميةالإ  –مجهورية )اإ
طار  أأجندة التمنيةحري تقدم يف تنفيذ توصيات . وقد أ  2016يف عام  أأجندة التمنيةاضطلعت هبا الويبو لتنفيذ  وتعمميها يف اإ

ذكر أأن ية الويبو يف تقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات. و أأبري الوفد دور أأاكدمي كام الربانمج واملزيانية يف الس نوات املاضية. 
جنايات كبرية  ىل معاجلة يف قد حتققت اإ يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية. ومع ذكل، ل تزال هناك أأوجه قصور حتتاج اإ

ابمللكية الفكرية، واحلصول  املس تقبل. عىل سبيل املثال، ينبغي أأن يكون هناك املزيد من الربامج بشأأن مواطن املرونة املتعلقة
ابس مترار يف مجيع أأنشطة الويبو وجلاهنا. ويف هذا الصدد، ينبغي  أأجندة التمنيةعىل املعرفة ونقل التكنولوجيا. ويتعني تعممي 

يف أأنشطهتا، لس امي يف قراراهتا املتعلقة بوضع  أأجندة التمنيةجليع هيئات الويبو أأن تويل الاعتبار الواجب لتوصيات 
 س ياسات.ال 

أأن التقرير الشامل يبني الزتام الويبو املس متر ابلتنفيذ عن اعتقاده ب ،ابمس اجملموعة ابءمتحداث  ،وفد الياابنأأعرب و  .72
البدلان منوا أأقل اجملموعة مبلخص املشاريع املصممة واملقدمة للبدلان النامية و وفد . ورحب أأجندة التمنيةالفعال لتوصيات 

ينبغي للويبو أأن تواصل القيادة يف ذكر أأنه نظام امللكية الفكرية لأغراض التمنية والمنو الاقتصادي. و لمتكيهنا من اس تخدام 
ىل هدفه املمتثل  تطوير نظام دويل متواين وفعال للملكية الفكرية من شأأنه أأن يييح الابتاكر والإبداع لصاحل اجليع. وأأشار اإ

دماج اعتبارات التمنية مضن معل ادلول الأعضاء يف اس تخدام  يف تعزيز حامية امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء ىل اإ العامل واحلاجة اإ
 امللكية الفكرية كأداة للتمنية.

أأفاد أأن وأألقى وفد ش ييل الضوء عىل تعاون الويبو مع منظومة الأمم املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية الأخرى. و  .73
دارة الإنرتنت هممة ن العمل الثاليث بشأأن الصحة العامة اذلي تقوم به الويبو ومنظمة التجارة أأ و  ،مشاركة الويبو يف منتدى اإ

ن كام أأفاد أأ العاملية ومنظمة الصحة العاملية مس متر منذ عدة س نوات. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يس متر التعاون الثاليث. 
فهام أأفضل للتحدايت اليت تواجه التمنية وتنفيذ الهنج املتعدد التخصصات اذلي جيمع بني خربات خمتلف املنظامت يوفر للبدلان 

عقدت يف ش ييل عن الصحة العامة وامللكية الفكرية ذكر الوفد أأن ندوة نظام متواين للملكية الفكرية. ويف هذا الصدد، 
تنفيذ ذكر أأن و  والتجارة ادلولية يف الأس بوع املايض بدمع من الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة الصحة للبدلان الأمريكية.

دمع الويبو همم يف هذا الصدد. وينبغي لها أأن تواصل دمع البدلان يف أأفاد أأن أأيضا مرشوعا وطنيا. و يعترب  أأجندة التمنية
  هجودها الرامية اإىل وضع س ياسات تراعي مجيع الاعتبارات الإمنائية الهامة.

ن التعلمي والتدريب يف جمال أأفاد أأ ابمس اجملموعة ابء. و وأأعرب وفد تركيا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الياابن  .74
يتطور ابس مترار وأأفاد أأنه ن امللكية الفكرية جمال هام نظرا لتأأثريه عىل خمتلف جمالت الس ياسة. كام ذكر أأ امللكية الفكرية همامن. 

دارة نظم امللكية الفكرية مبا  وبرسعة. ويف هذا الصدد، من الرضوري حتسني وتعزيز قدرة املوارد البرشية من أأجل تنفيذ واإ
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رتكيا، ابلتعاون مع ب مت مؤخرا اإطالق برانمج املاجس تري اجلديد يف أأنقرةأأفاد أأنه يامتىش مع الأهداف الإمنائية ذات الصةل. و 
س نة  عىل قوانني الرباءات والتصممي. وس يعرض الربانمج يف لكالربانمج الويبو. وقد بدأأ العمل منذ بداية هذا العام وركز 

ىل يونيه. ويف الس نة الأوىل، مجع الربانمج من دراس ية  طالبا دوليا ووطنيا من الاكمريون ومرص وجورجيا والهند  19سبمترب اإ
ندونيس يا وابكس تان وبريو وتركيا وفيتنام. وميكن الاطالع عىل مزيد من املعلومات عن الربانمج عىل موقعي الويبو وجامعة  واإ

 أأنقرة.

الزتام أأظهر التقرير أأفاد أأن ت املتحدة الأمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء. و وأأيد وفد الولاي .75
ذكر . و أأجندة التمنية. وعىل مر الس نني، أأحريت الويبو تقدما كبريا يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنيةالويبو املس متر بتوصيات 

لها تأأثري كبري عىل امللكية الفكرية والتمنية يف البدلان  2016فذت يف عام ة اليت ن  أأن الأنشطيه يمتثل يف الانطباع العام دلأأن 
أأنشطة الويبو يف هذه اجملالت مثرية لالإجعاب يف نطاقها ومدى انيشارها. وأأيد الوفد مشاركة الويبو ذكر أأن املس تفيدة. و 

هداف التمنية املس تدامة اليت تتصل بولية املنظمة وأأهدافها النشطة واملس مترة يف أأنشطة الأمم املتحدة، لس امي معلها املتعلق بأأ 
اجلهود اليت تبذلها اس تكامل  يف الوقت نفسه، ميكن بل وينبغيذكر أأنه الأنشطة املتصةل ابلبتاكر. و خصوصا الاسرتاتيجية، و 

الصناعة والأوساط  الويبو وحكومات ادلول الأعضاء ابلعمل جنبا اإىل جنب مع القطاعات غري احلكومية، مبا يف ذكل
ول  ،ضطلع بدور هام يف هذا الصددي (WIPO Match) موفق الويبو مرشوع الأاكدميية واملنظامت اخلريية. وأأضاف أأن

عىل نفس مس توى  موفق الويبول طاقته. وينبغي للويبو أأن تربي ماكنة هذا املرشوع وأأن تضع يس متر باكميزال يتعني أأن 
أأحصاب املصلحة املتعددين من حيث الرؤية والأولوية. وأأعرب الوفد عن ثقته يف أأن عدد ذات منصات الويبو الأخرى 

طار  التوفيقات نشاء ش بكة أأوسع موفق والرشااكت الناحجة احملتضنة يف اإ حتسني املنصة  بعدالويبو سوف يتصاعد مبجرد اإ
يف تنظمي فعاليات الأمريكية يأأمل ايت املتحدة الوليف لرباءات والعالمات التجارية اليسميات وامكتب أأفاد أأن وتعزيزها. و 

ضافية مل ىل وفق تروجيية اإ ىل املنصة. وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ الويبو هذا العام جلذب املزيد من أأحصاب املصلحة الأمريكيني اإ
دراج العديد من مشاريع ، كام تقارير مس تقبلية من املدير العام  الويبو.موفق أأعرب عن أأمهل يف أأن يمت اإ

دراج توصيات و  .76 يف أأنشطهتا. وأأيد الهنج املتبع يف املشاريع املكرسة  أأجندة التمنيةأأقر وفد املكس يك ابلزتام الويبو ابإ
كام ذكر خالل املائدة أأفاد أأنه لأهداف حمددة، ومبادرات املتابعة، واملساءةل، وتقيمي النتاجئ، والآاثر املضاعفة للمشاريع. و 

ذكل ذكر أأن ية وبناء القدرات، من املهم العمل عىل حتسني التنس يق وختطيط املشاريع. و املس تديرة بشأأن املساعدة التقن 
 رضوري لتحقيق النجاح يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية.

يف التقرير، ورد كام أأفاد أأنه وأأيد وفد نيجرياي البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. و  .77
 تجريبية نيجرياي واحدة من البدلان ال تعد البدلان منوا من املشاريع املدرجة يف القامئة. و أأقل البدلان النامية و عدد من  تاس تفاد

ن بناء القدرات يف جمال امللكية الفكرية همم خملتلف القطاعات يف ذكر أأ يف تنفيذ مرشوع التدريب مع املؤسسات القضائية. و 
اذلكر يف نيجرياي يف مرحةل بعثة تقيمي الاحتياجات. وس يجري ذكل لك أأس بوعني من تنفيذ املرشوع الآنف أأفاد أأن . و بالده
جناي املرشوع بنجاح. و بالده ن ذكر أأ الآن. و  ن املرشوع همم نظرا لتأأثريه املبارش عىل أأفاد أأ سيتعاون تعاوان اتما مع الويبو يف اإ

ىل للجهود ابلنس بة حامية امللكية الفكرية بشلك هادف، ومن ،م أأمهيته  الإمنائية الوطنية. وأأشار الوفد اإىل هجود اللجنة الرامية اإ
ىل املساعدة التقنية وبناء القدرات. و  ن أأنشطة مثل املائدة املس تديرة بشأأن املساعدة ذكر أأ تيسري وصول ادلول الأعضاء اإ

  والفهم املشرتك للعمليات.، وتعزيز الشفافية أأجندة التمنيةتعزيز تنفيذ خمتلف مشاريع ل التقنية وبناء القدرات رضورية 

لتأأسيس كندا مع  150اذلكرى ذكر أأن ورحب وفد كندا ابلربامج العديدة واملتنوعة اليت قدمهتا أأاكدميية الويبو. و  .78
قد برانجما س نواي ابلتعاون مع الأاكدميية. و نفذ املكتب الكندي للملكية الفكرية أأفاد أأن لتعاون مع الأاكدميية. و ل  20اذلكرى  ع 
آخر بر معل ورشة وقرر املكتب أأن يقدم  انمج قبل أأس بوعني يف أأواتوا. وواصلت الأاكدميية تنويع وحتسني براجمها التدريبية.أ

 يف حتديد ادلورات التدريبية املناس بة. ابللغة الفرنس ية لأول مرة. واس متر
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فصيال لتحسني مضمونه. وأأشار ورأأى وفد الرباييل أأنه نظرا لأمهية تقرير املدير العام، ميكن تقدمي معلومات أأكرث ت  .79
ىل عدة أأجزاء من التقرير، مبا يف ذكل تكل املتعلقة مبشاركة الويبو يف املناقشات التقنية ومعليات الأمم املتحدة املشرتكة  الوفد اإ

ة التجارة عمل الويبو مع منظمبوأأهداف التمنية املس تدامة، و  2030عام التمنية املس تدامة لبني الواكلت املعنية بينفيذ خطة 
سهام  يةكيف ذكر أأن دمع الويبو لتفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ. و بالعاملية ومنظمة الصحة العاملية، و  الويبو يف اإ

. وذكر الوفد أأن التقرير القادم ينبغي أأن يركز عىل القمية املضافة من خالل مشاركة الويبو يف هذه اليس واحض تكل الأنشطة
 .الأنشطة

جناي املرشوعني الذلين اقرتحهتام  .80 ىل اإ دارة التصممي بالده وهاموأأشار وفد مجهورية كوراي اإ : مرشوع امللكية الفكرية واإ
احملددة املالمئة علومات املالبدلان منوا ومرشوع بناء القدرات يف جمال اس تخدام أأقل لتطوير الأعامل يف البدلان النامية و 

ابلإضافة اإىل ذكل، واصلت مجهورية ذكر أأنه املرحةل الثانية. و  -ددة احملمنائية الإ تحدايت ل كحل ل علمية ال تقنية و وال تكنولوجيا 
كوراي متابعهتا من خالل دمع املسابقات التكنولوجية املناس بة ابلتعاون الوثيق مع الويبو. ويف العام املايض، نظمت بنجاح 

قلميياابتاكرا  83 مت تقدمي ية،هورية ادلومينيك اجل منغوليا واتيلند. ويف مسابقات تكنولوجية مناس بة يف اجلهورية ادلومينيكية و   اإ
دارة املياه مبضخات حمددا . واكن معظمها مرتبط ابلتكنولوجيات ذات احللول اليت تعاجل املشالك والظروف احمللية، مثل نظام اإ

نضاجغاطسة أأو فرن  يعي كوقود مس تخلص من النفاايت. ويف طب ال كحول غري ال زب الكسافا اذلي يس تخدم خلالصناعي  لالإ
عن الوفد أأعرب ناس بة. و امل تكنولوجية ال سابقات امل هذا العام، دمعت مجهورية كوراي والويبو السلفادور وكوس تارياك وبامن لعقد 

تسهم  تقدمي مقرتحات من شأأهنا أأنس يحاول و  ،املشاركة بشلك اسيبايق يف املناقشات بشأأن أأجندة التمنيةاس تعداده ملواصةل 
 البدلان منوا.أأقل يف بناء قدرات امللكية الفكرية يف البدلان النامية و 

ىل أأن تقرير املدير العام قدم نظرة عامة شامةل لأ  .81 ذكر أأنه . و اتنفيذهموقف من حيث  جندة التمنيةوأأشار وفد الياابن اإ
ة ويسامه يف خلق الابتاكر. ويف هذا الس ياق، من شأأن حتسني نظم امللكية الفكرية أأن يدفع جعةل التمنية الاقتصادية املس تدام

أأنواعا خمتلفة من ذكر أأن بالده قدمت الأنشطة الإمنائية، مبا يف ذكل املساعدة التقنية وبناء القدرات، هممة جدا. و أأفاد أأن 
الياابن، عىل النحو املذكور يف بند جدول الأعامل السابق. ومشلت أأنشطة / لويبولصندوق الاسيامئي ال املساعدة من خالل 

قلميية ووطنية و ورش و ندوات نظمي ت الصندوق الاسيامئي للياابن  قلميية ودون اإ اسيشارية بعثات معل ودورات تدريبية اإ
شطة، دمعت الياابن عددا من واد خمتارة من الويبو. ومن خالل هذه الأن ملللخرباء وبرامج يمالت طويةل الأجل وترمجة 
خربهتا فامي يتعلق ابس تخدام امللكية الفكرية خللق ثروة وتعزيز القدرة  تاملشاريع والأنشطة اليت تديرها الويبو، وتقامس

( Taita Baskets)مرشوع دمع لعالمات التجارية للمنتج احمليل الكيين املسمى سالل اتيتا يعد التنافس ية وتمنية الاقتصاد. و 
جراء يه السالل امل ل عىل نشاط انحج للمساعدة. وهذه السالل مثا نسوجة يدواي املذكورة يف تقرير املدير العام. وبعد اإ

نشاء رابطة من نسايج السال لسالل ومت اللحفاظ عىل معايري جودة ل العديد من ورش العمل اليت مشلت التدريب، مت اإ
كيف ميكهنم الاس تفادة ل اعية يف أأبريل من هذا العام. وتعمل نساجو السالتسجيل عالمة جامعية يف معهد كينيا للملكية الصن

ىل مشاريع أأشار تقرير املدير العام أأفاد أأن من نظام امللكية الفكرية محلاية وتعزيز منتجاهتم من خالل هذا املرشوع. و  أأجندة اإ
اليت  قاعدة بياانت الويبو للبحثو  بو الأخرضبرانمج الوي منصة . ومن بني تكل املشاريع، دمعت الياابن بصفة خاصة التمنية
ذكر الويبو. و موفق معل خمتلفة. وأأبري الوفد معل الأمانة عىل جتديد منصة ورش و ندوات مكتب الويبو الياابي بعقد جشعها 
ىل أأيضا نظرون  ي نيامللكية الفكرية الياابني مس تخديمأأن  جيابية. و اإ تتطلع بالده ن أأ أأفاد هذا املرشوع ابهامتم شديد وتوقعات اإ

ىل تنفيذ الويبو لأ  مراعاة أأهداف املنظمة عىل النحو املنصوص عليه و مع الرتكزي عىل تعزيز حامية امللكية الفكرية  جندة التمنيةاإ
 من اتفاقية الويبو. 3يف املادة 

أأاكدميية الويبو ورحب . وأأبري الوفد العمل اذلي قامت به أأجندة التمنيةورحب وفد تونس ابلتقدم احملري يف تنفيذ  .82
طالق ابلتعاون املمثر مع مكتب امللكية الصناعية لإطالق مدرسة صيفية للملكية الفكرية و  ادلورة الأوىل للتعمل عن بعد مع اإ

الأاكدميية الوطنية للملكية الفكرية. كام سلط الضوء عىل املساعدة اليت يقدهما املكتب الإقلميي للبدلان العربية يف تنفيذ عدد 
قلميية بشأأن نقل التكنولوجيا اليت س ت  م أأبري الوفد املساعدة اليت كام عقد يف تونس. ن املشاريع والربامج، مثل ورشة العمل الإ
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قلميي ملاكتب حق املؤلف يف البدلان العربية ونظام أأمتتة امللكية  ،قدمهتا قطاعات الويبو الأخرى، مبا يف ذكل تنظمي اجامتع اإ
 .(IPAS) الصناعية

ىل أأن التقرير يقدم حملة عامة عن الوضع يف الويبو. وأأقر الوفد ابملشاريع العديدة اليت اضطلعت هبا  وأأشار .83 وفد مالزياي اإ
وأأعرب عن أأمهل يف أأن تتضمن التقارير املقبةل حتليال نوعيا للمشاريع ومسامهة مجيع هيئات الويبو يف تنفيذ توصيات ، الويبو

أأن تقرير املدير العام مل ييناول بصورة شامةل مشاركة الويبو يف فريق الأمم املتحدة الرفيع  أأشار الوفد اإىلكام أأجندة التمنية. 
هذه النقطة. وميكن أأاثرت بعض الوفود الأخرى كام أأفاد بأأن املس توى املعين ابحلصول عىل الأدوية واملبادرات ذات الصةل. 
مانة فهيا أأيضا  ، حيثة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةتناول هذه املسأأةل يف جلنة ذات صةل أأو يف دورات مقبةل للجن ميكن للأ

لتحقيق  أأجندة التمنيةأأن توحض مزيدا من التفاصيل بشأأن مشاركهتا مع هيئات الأمم املتحدة الأخرى. وأأكد الوفد عىل اعامتد 
هام. وميكن للويبو أأن تضطلع بدور أأكرب يف  حتقيق هذا التواين أأمرأأفاد أأن تواين بني حامية امللكية الفكرية وتعزيز التمنية. و 

جياد نظام متواين وموجه حنو امللكية الفكرية.  هذا السعي من خالل مواصةل العمل مع ادلول الأعضاء من أأجل اإ

ىل أأنشطة الويبو الإمنائية اليت أأبريها تقرير املدير العام. وأأعرب عن رغبته يف معرفة املدى اذلي  .84 وأأشار وفد ابكس تان اإ
التدريب املقدم موهجا حنو التمنية، عىل سبيل املثال يف حاةل أأاكدميية الويبو. وأأعرب الوفد عن حرصه عىل اس تكشاف  اكن

ىل  الآليات املس تخدمة لتحديد أأولوايت برامج الويبو التدريبية من حيث تقامس التاكليف مع ادلول الأعضاء، لس امي ابلنظر اإ
 الأهداف الإمنائية للبدلان النامية.

وأأقر وفد جورجيا ابس تخدام الأدوات واملهنجيات القامئة املس تخدمة لإجراء تقيمي الاحتياجات وحفص طلبات تقدمي  .85
لبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية املعنية ابدارة الإ املساعدة التقنية. وأأبري الوفد اجلهود املتواصةل اليت تبذلها الأمانة، مبا يف ذكل 

ىل املساعدة يف جمال بناء القدرات. والبدلان املتقدمة وأأاكد البدلان عىل  تساعدكام أأهنا ميية الويبو، دلمع البدلان اليت حتتاج اإ
تنفذ مرشوعا ابلتعاون بالده ن ذكر الوفد أأ الاعرتاف بأأمهية دور امللكية الفكرية يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية. و 

اجلغرافية. وأأبري الوفد ؤرشات مللكية الفكرية الناش ئة ودورة تمنية همنية بشأأن حامية املمع أأاكدميية الويبو بشأأن أأاكدمييات ا
الهنج اذلي اتبعته الويبو لإرشاك أأحصاب املصلحة يف معلية التنفيذ والاسرتاتيجيات املس تخدمة يف دورة حياة تنفيذ 

 لمشاريع.ابس مترار من خالل التقيمي املنتظم ل حتسنت الأنشطة ذكر أأن املرشوع. و 

ىل تعاون الويبو مع منظومة الأمم املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية الأخرى. و  .86 ن الويبو ذكر أأ وأأشار وفد مرص اإ
، (STI) تضطلع بدور قوي فامي يتعلق بأأهداف التمنية املس تدامة، لس امي كعضو يف فريق العلوم والتكنولوجيا والابتاكر

قدت طوال الفرتة املشموةل ابلتقرير. وأأعرب الوفد عن رغبته يف تقدمي ملؤمترات اليت ع  واملشاركة يف العمليات ويف خمتلف ا
املزيد من املعلومات عن اجلوانب النوعية ملساهامت الويبو يف هذه الأنشطة حىت تمتكن ادلول الأعضاء من تقيمي طابعها 

أأفاد أأنه الأمم املتحدة. و منظومة الزتامن مع العمليات الأخرى داخل التعاون املوجه حنو التمنية وتعممي منظور التمنية والتنس يق و 
الرتكزي عىل الأثر املضاعف للمشاريع لتحقيق أأقىص قدر من الفوائد ابلنس بة  أأجندة التمنيةمن الطرق اجليدة ملتابعة مشاريع 

بل  ،سب أأو أأن تكون موهجة حنو املشاريعللبدلان النامية الأخرى. ومع ذكل، ينبغي أأل تركز املناقشة عىل فكرة املشاريع حف 
ىل تعممي يتضمن التقرير ذكر أأن كون أأكرث توهجا حنو الس ياسات. و تينبغي أأن  شارات خمتلفة بشأأن مبادرات الويبو الرامية اإ اإ

ن هناك أأ  أأفاديف أأنشطهتا ومعلها. وينبغي أأن يكون هناك أأيضا قدر أأكرب من التقارير النوعية يف هذا الصدد. و  أأجندة التمنية
ىل مزيد من املعلومات عن اس تخدام الأدوات اليت أأنشأأهتا الويبو، مبا يف ذكل أأثرها عىل املس تفيدين. و  ذكر أأن بالده حاجة اإ

، مبا يف ذكل املرشوع التجرييب لإنشاء أأاكدمييات وطنية للملكية الفكرية. أأجندة التمنيةتعاونت مع الويبو يف خمتلف مشاريع 
امللكية الوطنية  تن مساعدة الويبو مفيدة يف هذا الصدد. ومع ذكل، اكنأأفاد أأ ع يف مرص نييجة انحجة. و وحقق تنفيذ املرشو
بشلك كبري يف تصممي وتنفيذ شاركوا  نيخرباء امللكية الفكرية الوطنيأأفاد أأن أأحد أأس باب النجاح. و يه للمرشوع نفسه 

كية الفكرية. ويف الآونة الأخرية، بدأأت مرص أأيضا العمل مع الويبو بشأأن لمل الوطنية ل اكدميية الأ الربامج واملناجه املعدة لأغراض 
مرشوع امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع الأهداف الإمنائية وتعزيز الرتاث الثقايف يف مرص والبدلان النامية الأخرى. 
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املرصية الرتكزي عىل تقوية الثقافة والتقاليد  جلنة توجهيية للتنفيذ. واكنمت تشكيل بعثات ميدانية وأأرسلت الويبو ذكر أأن و 
لأغراض الس ياحة والرتوجي من خالل أأدوات امللكية الفكرية. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تس تفيد ادلول الأعضاء الأخرى 

 من اخلربة املكيس بة من خالل تنفيذ املرشوع يف مرص.

كوادور البيان اذلي أأدىل به وفد كولومبيا ابمس .87 ن نظام امللكية ذكر أأ  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. و وأأيد وفد اإ
الفكرية املنصف واملتواين هو أأداة رئيس ية لتعزيز التمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية. ورحب الوفد بتقرير املدير العام 

من املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو. ده اس تفادت ذكر أأن بالوأأقر ابجلهود اليت تبذلها الويبو لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية. و 
كوادور أأيضا كبدل  ملرشوع امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع الأهداف جترييب وجيري العمل مع أأاكدميية الويبو. واختريت اإ

ابلنتاجئ الإجيابية للمرشوع. وكرر  الإمنائية وتعزيز الرتاث الثقايف يف مرص والبدلان النامية الأخرى. وأأعرب الوفد عن اقتناعه
 بنجاح. أأجندة التمنيةالوفد رغبته يف املشاركة بنشاط يف أأي معلية لتنفيذ 

ىل الرد عىل التعليقات الواردة من احلضور. .88  ودعا الرئيس الأمانة اإ

ىل تعاون الويبو مع منظ /وأأحاطت الأمانة )الس يد .89 ومة الأمم املتحدة ماتوس( علام جبميع املالحظات. وأأشارت الأمانة اإ
دراج معلومات أأكرث دقة يف التقارير  ىل اإ واملنظامت احلكومية ادلولية الأخرى، وذكرت أأهنا أأحاطت علام ابلقرتاح ادلاعي اإ

املقبةل. وفامي يتعلق ابملشاريع، حيث أأن الويبو منظمة قامئة عىل الطلب، فاإن مسؤولية ادلول الأعضاء يه املطالبة مبزيد من 
وأأثريت أأيضا مسأأةل كيفية قياس الويبو لأثر أأنشطهتا، لس امي فامي يتعلق ابملساعدة التقنية، يف املائدة املس تديرة املعنية  املشاريع.

لقياس فعالية التدريب  منوذج كريكباتريكأأفاد أأن ابملساعدة التقنية وبناء القدرات. وسيس متر املناقشة بشأأن هذه املسأأةل. و 
السلوك والنتاجئ. واكن املس توى الأول هو كيفية و  التعملو  خالل املائدة املس تديرة. ومشل المنوذج أأربعة مس توايت يه: التفاعل

ىل ما تعلمه املشاركون من التدريب. وقد مت ذكل يف بعض  تفاعل املشاركني مع التدريب. أأما املس توى الثاي فقد نظر اإ
ىل مدى اس تخدام املشاركني ملا تعلموه. أأما املس توى الرابع فهو الأكرث تعقيدا أأنشطة الأ  اكدميية. أأما املس توى الثالث فقد نظر اإ

ىل النتاجئ وأأثر التدريب عىل ادل ل أأن أأو املنظمة أأو املشارك. وعىل الرمغ من صعوبة التنفيذ، وةل حيث أأنه نظر اإ القصد هو اإ
 امل ي قدما يف هذا اجملال.

ندونيس يا بشأأن الفريق الرفيع املس توى املعين  /ارت الأمانة )الس يدوأأش .90 ىل السؤال اذلي طرحه وفد اإ كراتيجر( اإ
من تسع منظامت حكومية دولية )منظمة التجارة العاملية  ةكواحدالأمانة الفريق الرفيع املس توى  اابحلصول عىل الأدوية. ودع

لأطفال ومفوضية الأمم املتحدة السامية حلقوق الإنسان ادلويل لطوارئ ومنظمة الصحة العاملية وصندوق الأمم املتحدة ا
وبرانمج الأمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البرشية والإيدي ومنظمة الأمم املتحدة للتمنية الصناعية ومؤمتر الأمم 

اخلرباء أأفاد أأن تعيني خبري يف جمال الصحة العامة. و هنا مطلب و املتحدة بشأأن التجارة والتمنية وبرانمج الأمم املتحدة الإمنايئ( 
أأطباء بال حدود واجلامعات والرشاكت ذات مجعية فردا من  13جزء من اللجنة الاسيشارية اليت تضمنت أأيضا مه اليسعة 

الش ب ي للفريق الرفيع اخلربة يف املوضوع اذلي يدرسه الفريق الرفيع املس توى. واكنت أأسامء هؤلء اخلرباء موجودة عىل املوقع 
صةل ابملسأأةل اليت ينظر فهيا الفريق الرفيع الاملس توى. وقدمت الويبو مدخالت من حيث عرض واقعي لأنشطة املنظمة ذات 

حوايل عرش من الوثيقة الوقائعية تأألفت وميكن أأيضا أأن تتاح للجنة. و ، املس توى. وهناك وثيقة عامة متاحة عىل املوقع املذكور
أأجندة والتعاون الثاليث، و ، قاعدة بياانت الويبو للبحثمنصة ن مرفقات عن برانمج التحدايت العاملية، و صفحات تتضم

ويبو، وقامئة اخلرباء منصة موفق ال، و (IP-TADقاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية )، و التمنية
ذكل مدى ميثل القضااي، والاقتصاد وامللكية الفكرية. و و ة، هبا، واملشورة اليرشيعيرصح الاسيشاريني، وادلراسات امل

 مدخالت الويبو الواقعية للفريق الرفيع املس توى.

ندونيس يا اإىل مسامهة الويبو يف الفريق الرفيع املس توى.  .91 ط الضوء عىل املبادرات اليت يسل وذكر أأنه مت ت وأأشار وفد اإ
بشأأن احتاد الكتب امليرسة  20و 19و 18و 17العام، لس امي يف الفقرات اختذهتا شعبة التحدايت العاملية يف تقرير املدير 

من خالل ذكر أأنه (. و IAPوبرانمج مساعدة اخملرتعني ) برانمج الويبو الأخرضومنصة  قاعدة بياانت الويبو للبحثمنصة و 
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سهاما كبريا يف التصدي للتحدايت العاملية دون أأن  طار هذه هذه املبادرات، ميكن للويبو أأن تسهم اإ تقيدها ولية. ويف اإ
ساعد عىل ضامن أأن امللكية ي املبادرات، ميكن للويبو أأن تبين نظاما بيئيا يشمل مجيع أأحصاب املصلحة واجلهات الفاعةل، و 

الفكرية جزء من احللول خملتلف التحدايت العاملية. واتفق الوفد مع وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل أأنه ينبغي أأيضا أأن 
قاعدة و  برانمج الويبو الأخرض منصةو  قاعدة بياانت الويبو للبحثنصة " أأولوية وفقا مل WIPO Match"موفق الويبو ون كي

جليع هذه ابلنس بة ن هناك الكثري من الإماكنيات أأ  ذكر. و (IP-TADبياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية )
 ضااي التمنية من خالل امللكية الفكرية.الربامج ملساعدة الويبو عىل املسامهة يف ق

ىل الإحاطة علام ابلتقرير. وقد ا   .92 تفق عىل ذكل نظرا لعدم وجود اعرتاضات من واختمت الرئيس املناقشة ودعا اللجنة اإ
 احلضور.

دارة التصبشأأن  يتقيميال تقرير ال  -CDIP/19/4لنظر يف الوثيقة ا يف البدلان ممي لتطوير الأعامل امرشوع امللكية الفكرية واإ
 البدلان منواأأقل النامية و 

ىل تقدمي التقرير. /دعا الرئيس الاسيشاري، الس يد .93  دانييل كيلر، اإ

ذا اكن املرشوع ذكر أأن كيلر( أأبري ما جاء يف التقرير. و  /)الس يد سيشاريوعرض الا .94 الهدف من التقيمي هو تقيمي ما اإ
أأساسا لس تخالص ادلروس املس تفادة من ، ويعد لطريقة الصحيحةيوفر النوع املناسب من ادلمع لتحقيق أأهدافه الرئيس ية اب

أأنشطة الويبو احملمتةل. واسرتشد التقيمي ابلختصاصات وس ياسة التقيمي يف الويبو اليت طبقت املبادئ العامة ملعايري التقيمي 
مهية )مدى اتساق الأ تخدمة لإجراء التقيمي ومعايري التقيمي اليت وضعها فريق الأمم املتحدة املعين ابلتقيمي. ومشلت املعايري املس  

ىل نتاجئ( والفعالية )مدى حتقيق/ حتقيق  أأهداف املرشوع مع متطلبات املس تفيدين( والكفاءة )مدى كفاءة حتويل املدخالت اإ
انت اخملتلفة ومجع التقيمي أأدوات مجع البيا(. نهتاء من املساعدةاحامتل اس مترار فوائد املرشوع بعد الا) س تدامةالأهداف( والا

جراء تقيمي نوعي ومكي قامئ عىل الأدةل. ومشل اخلليط املطبق ادلراسات املكتبية واملقابالت الفردية واملراقبة املبارشة.  لضامن اإ
جراء ومل  يايرات ميدانية. ومشلت اجلوانب الرئيس ية للمهنجية تثليثا للبياانت وتقيامي ملدى معقوليهتا. ومشلت القيود يمت اإ

 من خالل اس تخدامه من قبل املس تفيدين أأول، اس تغرق الأمر وقتا قبل أأن يرتمج بناء القدرات: ة للتقيمي ما ييلالرئيس ي
آاثر قابةل للقياس. عىل سبيل املثال، قد تس تغرق معلية تسجيل التصممي الصناعي بعد املساعدة أأكرث من س نة. وترمجته  ىل أ اإ

آاثر  تسجيالت التصممي عىل أأداء الرشكة. اثنيا، اقترصت معلية تقيص احلقائق عىل وابلتايل، مل يكن من املمكن بعد قياس أ
جر ادلراسة املكتبية للواثئق اليت قدمهتا الأمانة  اء مقابالت مع اذلين شاركوا مبارشة يف أأنشطة املشاريع. ومشل ذكل مكتيب واإ

دموا ادلمع للمشاريع الصغرية واملتوسطة وعينة صغرية امللكية الفكرية املس تفيدين والأمانة وعينة من اخلرباء الوطنيني اذلين ق
الهدف الإمنايئ متثل من املشاريع الصغرية واملتوسطة. وقد مصمت الأمانة املرشوع بناء عىل اقرتاح مقدم من مجهورية كوراي. و 

املدة املقررة للمرشوع  واكنت، البدلان منواأأقل حفز الابتاكر احمليل، لس امي يف البدلان النامية و يف الرئييس للمرشوع 
 أأجندة التمنيةصغري نسبيا مقارنة مبشاريع يعد املرشوع . و 2016ومت متديدها ملدة س نة واحدة وانهتت يف ديسمرب  ،س نيني

هنجية، اختريت الأرجنتني واملغرب امل الأخرى. وبلغت املزيانية حوايل نصف مليون فرنك سويرسي. وعقب معلية اختيار 
ىل تكرار مبادرات مماثةل يف بدلان أأخرى. بيد أأنه مل يمت بعد حتديد خارطة طريق. وتمتثل . جتريبيةكبدلان  وهيدف املرشوع اإ

ظهار الفوائد وتعزيز املعرفة العملية دلى امل  الصغرية واملتوسطة شاريع العنارص الرئيس ية لسرتاتيجية التدخل يف يايدة الوعي واإ
دارهتا، ويف نفس الوقت تعزيز قدرات مؤسسات امللكية الفكرية عىل دمع  ااخلاصة هب تصمميال بشأأن كيفية حامية حقوق  واإ

جتريب معلية حامية تصممي يف الهنج املهنجي الأسايس لبناء القدرات عىل مس توى الرشكة متثل الرشاكت يف حامية تصامميها. و 
ىل اليسجيل. ومشلت املساعدة التقنية يايدة الوعي وتطوير أأ  دوات التدريب وأأنشطة التدريب وادلمع اكمةل من التطبيق اإ

لتوعية. ومل تمت ل صياغة اسرتاتيجية وطنية محلاية التصممي وخطة جمال املبارش للرشاكت. وتلقت البدلان املس تفيدة ادلمع يف 
ل بشلك هاميش. وتضمنت نتاجئ التقيمي ما ييل ول أأول، تنا: تغطية القيود التنظميية واملؤسس ية اليت تعرتض التصممي اإ

وحاميهتا بطريقة بشلك اسرتاتيجي الصناعية  تصامميملشاريع الصغرية واملتوسطة لل اس تخدام ا املرشوع اذلي أأعدته الأمانة تعزيز
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ىل درجة يد مناس بة. وأأدى الإعداد اجل  من مرتفعة ابلتعاون الوثيق مع أأحصاب املصلحة الرئيس يني يف البدلين املس تفيدين اإ
طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ. وب  الأمهية. غري أأن هناك جمال طار من هذا القبيل قرب هناية اجل ذلت  للتحسني يف اإ هود لوضع اإ

دارة املشاريع مرضية للغاية. وقدمت الأمانة مجيع النواجت يف الوقت املناسب وجبودة تعد املرشوع. اثنيا،  س تخدمت . وا  مرتفعةاإ
س ئول تعيني م يف أأحد عوامل النجاح الرئيس ية تمتثل ة مقابل املال. و اقتصادي. وقدم املرشوع قمية جيدبشلك املوارد 

شاريع. واكن هذا هو الفرق ابملقارنة مع امل دارة الاليمة لإ هارات ميتكل امل لتعاون التقين و بشأأن الفية دليه خ مرشوع بدوام اكمل 
جناي املرشوع. ويبدو  أأجندة التمنيةبعض مشاريع  بالغ أأن رفع مس توى الوعي اكن انحجا يف الأخرى. وأأيد التقيمي تقرير اإ اإ

يايدة يف تسجيل العالمات عن الك البدلين أأبلغ أأحصاب احلقوق بفوائد احلصول عىل امحلاية لتصامميهم من خالل اليسجيل. و 
تدامة امللكية الفكرية الضوء عىل ذكل ابعتباره نييجة هامة. اثلثا، فامي يتعلق ابس  الك مكتيب ممي. وسلط االتجارية والتص

، حيث طريمن السابق لأوانه تقيمي احامتل اس تدامة النتاجئ عىل املدى الطويل عىل الصعيد الق  ذكر الاسيشاري أأنه النتاجئ، 
طار املكتب اليت تمت لفوائد يتوقف اإىل حد كبري عىل متابعة ماكتب امللكية الفكرية املعنية. واكنت الأنشطة ااس مترار أأن  يف اإ

ن الأرجنتني تعزتم مواصةل الأنشطة الرامية أأفاد أأ املرشوع. و نطاق مس مترة خارج ابملغرب املغريب للملكية الصناعية والتجارية 
ىل تعزيز قمية حقوق امللكية الفكرية. ويتطلب توليد واس تدامة الاس تحقاقات عىل الصعيد ادلويل مرحةل متابعة. رابعا، عىل  اإ

ل أأن ذكل مل حيدث الرمغ من أأ  تباع مهنجية واحضة ابن تنفيذ املرشوع أأخذ قضااي اجلنسني بعني الاعتبار عىل حنو فعال، اإ
أأولوية ابلنس بة للويبو، ولكن ل يوجد توجيه ملديري املشاريع بشأأن متثل ن املساواة بني اجلنسني ذكر الاسيشاري أأ للويبو. و 

ىل اس تنتاجات التقيمي. أأول، أأجندة التمنيةشاريع كيفية تعممي مراعاة املنظور اجلنساي يف م  . وتضمن التقرير توصيات تسيند اإ
ضافية، ويف حاةل الاهامتم الأوسع  مانة أأن تقرتح املرحةل الثانية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لكيساب خربة اإ ينبغي للأ

لقيام بذكل عن طريق اإرشاك املاكتب يف حتديد البدلان التحضري لتوس يع نطاق الهنج وتكراره. وينبغي اجيب نطاقا، 
املس هتدفة اجلديدة احملمتةل. وينبغي ضامن اختيار متواين للبدلان املس تفيدة يف خمتلف مراحل تطوير نظام امللكية الفكرية. 

ىل نقل ادلراية امل يف ، حسب الاقتضاء، تجريبيةوينبغي النظر يف اإرشاك خرباء املشاريع من البدلان ال  كيس بة من املرشوع اإ
مانة أأن تدمع ماكتب امللكية الفكرية يف الأرجنتني واملغرب لتقيمي نتاجئ املرش  ذا وع بدلان أأخرى. وينبغي للأ الأوسع نطاقا. واإ

جيابية، ينبغي وضع اسرتاتيجية تفصيلية لضامن تكرار مشاريع مماثةل يف ىل نتاجئ اإ  أأشار اس تعراض منتصف املدة للمرحةل الثانية اإ
مانة أأن تقمي ابنتظام مدخالت الإدارة الاليمة ملشاريع  اجلديدة. وحيامث اكن ذكل  أأجندة التمنيةبدلان أأخرى. اثنيا، ينبغي للأ

مانة أأن ختصص مزيانية لتعيني م  . واس تكامل للخربة اليوميةدارة الإ للمرشوع ليكون مسؤول عن س ئول مالمئا، ينبغي للأ
املرشوع يف املقام الأول متخصصا يف جمال التطوير مع خربة ميدانية وهمارات س ئول أأن يكون م  ملدير املرشوع، ينبغي تقنيةال 
ىل املوظفني املؤقتني املعينني خارجيا زية يف مم مانة أأن تكفل أأل يؤدي تفويض املسؤوليات الإدارية اإ دارة املشاريع. وينبغي للأ اإ

ىل فقدان ادلراية  مانة أأن أأجندة التمنيةق امليسق للمامرسات اجليدة يف مشاريع . وأأخريا، لضامن التطبيالتنظمييةاإ ، ينبغي للأ
أأجندة تقرتح مرشوع جديد للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية هيدف اإىل وضع أأدوات حمددة لتخطيط وتنفيذ مشاريع 

 ، مبا يف ذكل تعممي مراعاة املنظور اجلنساي.التمنية

خلص التقيمي ذكر أأن ن التقرير يشلك أأساسا جيدا ملزيد من املناقشة. و ، أأ مس اجملموعة ابءاب، متحداث وفد الياابنأأفاد و  .95
ىل أأن ابلنس بة العوامل الرئيس ية ميثل ذكل دارته بشلك جيد. و لإ . كام مت التخطيط هل وبوضوحاملرشوع  ه مت حتديد وصياغةاإ

مرحةل تعد اقتصادي. و بشلك مزيانيته اس تخدم املرشوع أأفاد أأن مللكية البدلان الرشيكة والنتاجئ املس تدامة احملمتةل. و 
 هتطلع، كام أأعرب عن لمرحةل الثانية من املرشوعلاجملموعة معوما أأعرب عن تأأييد التخطيط هممة لتحقيق أأهداف املرشوع. و 

ىل اس تعراض وثيقة املرشوع.  اإ

ميكن أأن يكون ذكر أأنه مي اخلاريج. و وحتدث وفد مالطة ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، ورحب ابلتقي .96
ىل املنتج، ويايدة الطلب يف السوق ويايدة العوائد الاقتصادية للمصممني يف مجيع  اس تخدام التصاممي أأداة قوية لإضافة قمية اإ

وع، أأن الأنشطة يف املغرب مس مترة خارج نطاق املرش عادة مجموعته باس تدامة النتاجئ هممة. وأأعرب عن سوأأفاد أأن البدلان. 
ىل تعزيز قمية حقوق امللكية الفكرية. و أأن الأرجنتني تعزتم و  تطلع الاحتاد الأورويب كام أأعرب عن مواصةل الأنشطة الرامية اإ

ىل مناقشة اقرتاح املرشوع للمرحةل الثانية من هذا املرشوع.  وادلول الأعضاء فيه اإ
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ندونيس يا ابلتقرير، مبا يف ذكل الاس تنتاجات والتوصي .97 ىل أأن أأشار التقرير ذكر أأن ات الواردة فيه. و ورحب وفد اإ اإ
الصناعية كوس يةل. وأأيد الوفد املرحةل الثانية التصاممي املرشوع قد حقق هدفه يف تعزيز الاس تخدام الاسرتاتيجي وحامية 
ىل التوصية الأ الأخرى ومزيدا من تكرار املرشوع ليشمل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا وىل الواردة يف . وأأشار الوفد اإ

ىل أأن هنج التكرار يف املرحةل الثانية من املرشوع ينبغي أأن ي  أ  ذكر أأنه التقرير. و  كام صمم وفقا لحتياجات قطرية حمددة. شري اإ
أأن يأأخذ عن رغبته يف ضامن الوفد أأعرب ذكر أأنه ينبغي اس تخدام نفس اخلرباء يف تكل البدلان الأخرى. ويف هذا الصدد، 

ىل تكييف الهنج مع احتياجات ق   مهتباراخلرباء يف اع  ىل التوصيتني الثانية والثالثة واس تفرس احلاجة اإ طرية حمددة. وأأشار الوفد اإ
داري عام يف مشاريع الويبو من أأجل معاجلة مدخالت الإدارة بشلك مهنجي ووضع  دخال اإصالح اإ ذا اكن من الأفضل اإ عام اإ

 جدول أأعامل حمدد ملعاجلة هذه املسأأةل.مرشوع من اقرتاح مهنجية لتعممي مراعاة املنظور اجلنساي بدل 

ميكن أأفاد أأن املرشوع وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، ورحب بتقرير التقيمي. و  .98
ىل  هتطلعأأعرب عن أأن يساعد املصممني عىل يايدة الطلب يف السوق وضامن العائد من خالل اس تخدام التصاممي. و  مزيد اإ

 من املناقشات بشأأن هذه املسأأةل.

من قد اختريت ن رشكة يس تة وعرش ذكر أأن وقدم وفد املغرب مزيدا من املعلومات عن تنفيذ املرشوع يف املغرب. و  .99
رشكة أأجابت عىل اس تقصاء أأجراه مكتب امللكية الفكرية. وأأظهرت الرشاكت الكثري من الاهامتم يف تعزيز تصامميها  226بني 

القطاعات. ويف أأعقاب املرشوع، اس تفادت الرشاكت من املساعدة املتعلقة بقانون التصممي، ووضع اسرتاتيجية يف خمتلف 
جراءات اليسجيل وحامية حقوق امللكية الصناعية. واس تفادت الرشاكت من  ليسويق تصامميها، واملساعدة الشخصية يف اإ

تدريبا يف فصول دراس ية. وتلقت ت الرشاكت ة الفكرية. كام تلقبرامج التعمل اجملانية عرب الإنرتنت من جانب مكتب امللكي
ثالثة أأشهر ار رشكتان مشرتكتان يف املرحةل التجريبية شهادة من أأاكدميية امللكية الفكرية املغربية. وجرى التدريب عىل مد

املرحةل التجريبية. وقرر مكتب ممي بعد انهتاء االتصطلبات يادت و )وحداتن يف الشهر( ومشل مجيع جمالت امللكية الصناعية. 
جراء مسح اثن لختيار مجموعة اثنية من الرشاكت لالس تفادة من ادلمع املبارش املقدم  امللكية الفكرية اإطالق املرحةل الثانية ابإ

ىل اسرتاتيجية للملكية الصناعية محلاية تصامميها. و تدرك االرشاكت جعل من اخلرباء الوطنيني وادلوليني و  بالده ن أأ  ذكرحلاجة اإ
 يف هذا اجملال. اعىل اس تعداد لتقامس خربهت

حدى ورحب وفد الأرجنتني ابس تنتاجات التقرير. و  .100 اليت شاركت يف املرشوع تجريبية البدلان ال أأفاد أأن بالده اكنت اإ
ضافة قمية ملنتجاهتا و ساعدت التصاممي وذكر أأن ووجدت أأنه مرض للغاية.  برايهاالرشاكت عىل اإ دة الويبو مساعأأفاد أأن . و اإ

. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تكون التجربة الأرجنتينية والتوصيات الواردة يف تغطية اكمةل احتياجات الأطراف املعنيةتغطي 
 تقرير التقيمي يه الأساس للعمل املقبل.

ىل تيسري هيو ، مرشوع هامأأفاد أأنه املرشوع. و ودة وأأعرب وفد الاحتاد الرويس عن ارتياحه الشديد جل .101 دف اإ
اس تنتاجات هامة تضمن التقرير ذكر أأن الصناعية من جانب املشاريع الصغرية واملتوسطة. و تصاممي تخدام الاسرتاتيجي لل الاس  

ىل املزيد من اخلربة من أأجل أأولتس تحق الاهامتم.  ، من املهم متابعة تنفيذ املرشوع والنتاجئ احملققة. اثنيا، هناك حاجة اإ
مانة واملنظمة كلك أأن تواصل مساعدة ماكتب امللكية الفكرية يف هذا اس تخالص اس تنتاجات بشأأن الكيفية ال يت ميكن هبا للأ

اختاذ قرار يف املس تقبل بشأأن كيفية مواصةل هذا النوع من  اييحي من شأأن تقيمي املرشوع واخلربة املكيس بة أأن ذكر أأن اجملال. و 
 ذا املرشوع.الأنشطة. ويف هذا الصدد، رحب الوفد بينفيذ املرحةل الثانية من ه

ممي المرشوع منذ البداية ابعتباره مفيد للك من منش يئ التصعن تأأييده ل وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأعرب و  .102
توقعات املس تفيدين. يليب أأن املرشوع انحج بشلك عام و بعمل كام أأعرب عن رسوره للواملاكتب الوطنية للملكية الفكرية. 

حدى التوصيات ىل أأن اإ ذا ذكر أأنه و  اقرتحت مرحةل اثنية للمرشوع. وأأشار الوفد اإ ، اعمتدهتااللجنة املرحةل الثانية و اقرتحت اإ
نه يأأمل  أأن تزود ماكتب امللكية الفكرية الوطنية الأخرى ابملعلومات الاليمة لتنفيذ اسرتاتيجيات حامية التصممي يف بدلاهنا. فاإ

ىل أأنه عىل الرمغ من النجاح العام يف تن كام  دارته، أأشار الوفد اإ ل أأن املقمي قدم تقيميني فيذ املرشوع واإ مناذج ني. أأول، أأن مثيناإ
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تس تخدم أأداة الإطار املنطقي اليت أأصبحت الأداة الرئيس ية لإدارة مشاريع  ياس ية للتخطيط والرصد والإبالغ ملالويبو الق 
دارة دورة املرشوع  خلطوطالتعاون التقين. ومل تكن ا اثنيا، مل يكن متاحة ولكهنا س تكون مفيدة. التوجهيية التفصيلية بشأأن اإ

اجلنساي. ومن ،م، اقرتح املقمي أأن مراعاة املنظور توجهيية واحضة للويبو وتدريب مديري املشاريع عىل قضااي هناك خطوط 
كل تعممي ، مبا يف ذأأجندة التمنيةهيدف اإىل وضع أأدوات حمددة لتخطيط وتنفيذ مشاريع  جندة التمنيةلأ  اتقرتح اللجنة مرشوع

مراعاة املنظور اجلنساي. وطلب الوفد توضيحا من الأمانة بشأأن سؤال واحد قبل أأن تتخذ اللجنة أأي قرار بشأأن هذه 
عن رغبته يف معرفة نوع املبادرات أأو فرص التدريب اليت تييحها الويبو ملديري املشاريع اذلين قد الوفد التوصية. وأأعرب 

 يعاجلون هذه املالحظات.

دارة املشاريع مرضية بشلك خاص. و وأأعرب و  .103 ن ذكر أأ فد الصني عن اعتقاده بأأن املرشوع خمطط بشلك جيد وأأن اإ
يف يادت التصاممي وتسجيل العالمات التجارية أأفاد أأن املرشوع وثيق الصةل للغاية ويليب احتياجات ادلول الأعضاء. و 

أأشار كام . امجيع الأطراف املعنية وجدت املرشوع مرضي وذكر أأناملغرب والأرجنتني، خالل املرشوع.  ين،ن املس تفيديالبدل
ىل أأن املرشوع اعمتد هنجا خمتل نتاجه من الاسيامثرات عىل حنو فعال وأأخذ يف فالوفد اإ ة لتوفري املوارد من أأجل حتسني نس بة اإ

ل أأنه درج يف مرحةل التخطيط، الاعتبار قضااي املساواة بني اجلنسني. وعىل الرمغ من أأن الإطار املنطقي مل ي   عداده اإ خالل اإ
طار منطقي واس تخدامه لأغراض الرصد ادلاخيل وتقيمي منتصف املدةمت  للويبو  أأجندة التمنيةيبني أأن مشاريع واذلي  ،وضع اإ

ىل أأن التصاممي أأشار التقرير ذكر أأن التطوير والتنفيذ. و مراحل ميكن تعديلها أأثناء  ت اخرتاع منتجي أأقل أأمهية من براءااكنت اإ
ن تعزيز حامية التصممي يامتىش مع املطالب واملصاحل طويةل الأجل  الآلت الزراعية يف الأرجنتني. ومع ذكل وبصفة عامة، فاإ

الصغرية واملتوسطة يف البدلان النامية. وينبغي أأن تأأخذ الويبو يف اعتبارها أأفضل املامرسات رشوعات متناهية الصغر و للم 
 اريع. وميكن تنفيذ املرحةل الثانية من املرشوع لتوس يع نطاق تنفيذه ليشمل بدلان انمية أأخرى.واخلربات من املش

ذكر وأأيد وفد تركيا البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء. وأأبري الوفد بعض النقاط املتعلقة ابلتوصيات. و  .104
س تفيدة يف املراحل اخملتلفة من تطوير نظام امللكية الفكرية مع )ج( بشأأن ضامن الاختيار املتواين للبدلان امل 1ن التوصية أأ 

ىل التوصية همأأمر هو عيار اختيار رئييس ة مك الوطني طرافاحلفاظ عىل الزتام الأ  وذكر أأن الأمانة ميكن أأن  3م. وأأشار الوفد اإ
دارة املشاري أأجندة التمنيةتقرتح مرشوع  دخال أأدوات اإ . وحتقيقا أأجندة التمنيةع ملرشوعات اجلديد املصمم خصيصا لتطوير واإ
عداد مجموعة أأدوات و لهذه الغاية،  تضمن معليات ومسؤوليات واحضة ت كام ورد يف الفقرتني )ب( و)ج( من التوصية، فاإن اإ

أأنشطة تعاون تقين حمددة، سيساعد كثريا يف احلصول عىل نتاجئ أأفضل ميكن أأن فائدة لتكل الأدوات  تنفيذ وتكييفعن ال 
حدى توصيات املس تقبليني أأيضا للمس تفيدين ت س تخدم  . الاس تعراض املس تقلمن نفس املرشوع. كام سيامتىش ذكل مع اإ

من ، قبةل املتصةل بوضع مشاريع جديدةالأعامل امل ينبغي أأن تكون ، الاس تعراض املس تقلمن  8يف التوصية ورد كام أأفاد أأنه و 
 قابةل للتخصيص.معيارية و ، أأخرى أأموربني 

يران الإسالمية علام ابلس تنتاجات والتوصيات الواردة يف التقرير. و وأأحاط وفد  .105 جناي معظم أأفاد أأنه مجهورية اإ مت اإ
 رحةل اثنية.مكأأهداف املرشوع. وأأيد الوفد توس يع املرشوع من خالل تكراره يف بدلان أأخرى 

وع لأن التوعية بأأمهية حامية التصاممي ورأأى وفد الياابن أأن التوصيات الواردة يف تقرير التقيمي مفيدة. وأأيد نتاجئ املرش  .106
ىل تمنية اقتصادية مكتفية ذاتيا يف البدلان النامية أأقل القامئة عىل اسرتاتيجيات التصممي يف البدلان النامية و  البدلان منوا أأدت اإ

ىل اليت تس تخدم هذه التصاممي. و  طار املكتب املغريبأأفاد أأن التقرير أأشار اإ للملكية الصناعية  أأن الأنشطة يف املغرب يف اإ
املرشوع. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تتقامس ادلول الأعضاء اخلربات املكيس بة من خارج نطاق والتجارية ما يالت جارية 

ىل مبادراهتا اخلاصة يف املس تقبل.أأخرى املرشوع، وأأن جتري أأنشطة مماثةل يف بدلان انمية وأأقل منوا   اسينادا اإ

ىل أأن .107 مل يكن من املمكن تقيمي معايري التقيمي تشمل الاس تدامة. ومع ذكل، وكام ذكر املقمي،  وأأشار وفد الرباييل اإ
ىل كام لفرتة الزمنية قصرية الأجل. ومن ،م، طلب الوفد توضيحات بشأأن هذه املفارقة. نظرا لاس تدامة املرشوع  أأشار الوفد اإ
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ىل البدلان املس تفيدة. ومن ،م،  جراء يايرات اإ أأن يقدم املقمي مزيدا من املعلومات عن الأس ئةل يف أأعرب عن رغبته عدم اإ
ذا اكنت الأدوات الافرتاضية لها نفس تأأثري الزايرات احمللية.  والأدوات املس تخدمة للتقيمي من خالل مؤمترات الفيديو، وما اإ

 ة من املرشوع.أأيد أأيضا امل ي قدما يف املرحةل الثانيكام وأأيد وفد الس نغال مجيع التوصيات الواردة يف التقرير.  .108

ىل الرد عىل التعليقات الواردة من احلضور. .109  ودعا الرئيس الأمانة اإ

ندونيس يا.  /وأأشارت الأمانة )الس يد .110 ىل تعليقات وفد اإ دماج يه هام اأأحد، هناك نقطتانوأأفادت بأأن ابلوش( اإ حتسني اإ
در ما تس تطيع عىل أأساس نوع اجلنس. ن الويبو تبذل هجودا جادة ل ي تكون أأكرث اس تجابة وبقذكرت أأ اجلوانب اجلنسانية. و 

وهناك منسق للشؤون اجلنسانية داخل املنظمة، ومتت اسيشارته بشأأن الإماكانت احملمتةل لتعزيز املزيد من المتثيل اجلنساي. 
لأخرى فتتعلق وابلتايل، ميكن بذل اجلهود لكام اكن هناك جمال للقيام بذكل. أأما النقطة الثانية اليت تناولهتا أأيضا بعض الوفود ا

ىل أأنه عندما أ   دارة املرشوع. وأأشارت الأمانة اإ ، اكن هناك أأجندة التمنيةمشاريع فائدة دخلت مهنجية قامئة عىل املشاريع لابإ
أأهداف بفعل. وقد متكنت املنظمة من وضع مشاريع، أأو عىل الأقل بعض الأنشطة ذات الوقت احملدد، ال ودردالقليل من 
املساعدة التقنية جعل ملزيد واملزيد من ذكل. وميكن أأن حتاول قوم ابومزيانية واحضة. وحتاول أأن ت واحضة للتقيميومتطلبات 

دارة ذكرت أأن أأكرث توهجا حنو املشاريع. و  أأجندة التمنيةوغريها من الأنشطة املرتبطة ب دلى بعض املوظفني تدريب عىل اإ
الشعب الفنية ابلتنس يق مع  أأجندة التمنيةشعبة تنس يق تقوم ، يةأأجندة التمن من مشاريع مرشوع اعامتد  متياملشاريع. وعندما 

ن املهنجيات أأفادت أأ لتحديد أأفضل خشص دليه معرفة ابملوضوع. وقد ل يكون هذا الزميل مدراب ابلرضورة مكدير مرشوع. و 
ىل املعيارية القامئة عىل املشاريع ل تنطبق ابلرضورة عىل مرشوع تنفذه الويبو يف جمال امللكية ا لفكرية. وحتتاج هذه املشاريع اإ
ىل السؤال اذلي طرحه وفد الولايت املتحدة الأمريكية. و  دارة املوارد البرشية يف ذكرت أأن هنج خمتلف. وأأشارت الأمانة اإ اإ

دارة املشاريع للمبتدئني.عقدت سم اذلي ييناول تدريب املوظفني، الق الويبو، لس امي  اكنت و  دورة تدريبية ملدة يومني يف جمال اإ
لزاميا. وأأبري وفد تركيا اس تخدام مجموعة  دوات. وقد يكون ذكل الأ هناك أأيضا دورة متقدمة ملدة أأس بوع. ومل يكن التدريب اإ

ىل أأن تكون ثقيةل جدا ابلنس بة ملشاريع املساعدة التقنية. وابلتايل،  خيارا جيدا لأن ادلورات العادية لإدارة املشاريع متيل اإ
آخر  أأجندة التمنيةل يقوم فيه الزمالء من اجملالت الفنية اخملتارة لتنفيذ مرشوع ميكن أأن يكون هناك ح أأو أأي مرشوع أ

ىل أأن وفودا كثرية أأيدت التوصية املتعلقة ابملرحةل الثانية. وطلبت  ابلتعرف عىل احتياجات تنفيذ مرشوع. وأأشارت الأمانة اإ
آخر. و كر، انتقل مالأمانة بعض املرونة يف هذا الصدد. وكام ذ   ىل منصب أ ىل  الأمورهناك بعض دير املرشوع اإ اليت حتتاج اإ

ذا اكن من املتوقع ابلفعل أأن يكون ذكل جزءا من أأنشطة الويبو العادية. وقد يكون الهنج الأخري توضيح ، مبا يف ذكل ما اإ
ذا مت الاضطال ل يف بدلين أأو ثالثة. بيد أأنه اإ ع به بوصفه نشاطا منتظام يف خيارا جيدا لأنه ل ميكن تنفيذ مرشوع جترييب اإ

دراج مزيد من البدلان. ومل يكن الزميل املعين يف املكتب يف  الربانمج واملزيانية، فس يكون هناك أأثر مضاعف. ورمبا أأمكن اإ
ىل ادلول الأعضاء بشأأن س بل امل ي قدما.أأفادت بأأهنا ذكل اليوم. وطلبت الأمانة بعض املرونة للتفكري و   س تقدم تقريرا اإ

ندونيس يا بشأأن اس تخدام اخلرباء احلاليني وتكييف الهنج مع الاحتياجات  /املقمي )الس يد وأأشار .111 ىل تعليق وفد اإ كيلر( اإ
والبدلان الأخرى. وينبغي أأل يؤثر ذكل سلبا تجريبية تبادل اخلربات بني البدلان ال تمكن يف الفكرة أأفاد بأأن احملددة للبدلان. و 

ذا اكن ينبغي معاجلة أأداة الإدارة القامئة عىل النتاجئ عىل عىل توجه احتياجات مرشوع جديد. وأأش ىل مسأأةل ما اإ ار املقمي اإ
. واسينادا اإىل خربة املنظامت الأخرى، ينبغي أأن تكون الأداة أأجندة التمنيةمن مشاريع نطاق املنظمة أأو يف شلك مرشوع 

ر أأداة ملديري املشاريع لتخطيط ورصد وتقيمي تكل تطوييف الفكرة تمكن نظاما عىل نطاق املنظمة. و  تملشاريع حمددة، وليس
ىل السؤال اذلي طرحه وفد الرباييل بشأأن الاس تدامة. و  عىل عادة يقترص تقيمي الاس تدامة أأفاد أأن املشاريع. وأأشار املقمي اإ

ذا اكن من املرحج الإ  بقاء عىل النتاجئ. حاةل املشاريع الصغرية لأنه يف وقت التقيمي، قد ل تكون هناك أأدةل قوية عىل ما اإ
وهكذا، ل ميكن تقدمي سوى املالحظات الأولية والرأأي الأويل بشأأن ذكل. ويف التقرير، اكن الرأأي الأويل هو رضورة 

ىل السؤال اذلي طرحه وفد الرباييل بشأأن البعثات امليدانية. و  املتابعة. التقياميت خاضعة لقيود ذكر أأن وأأشار الاسيشاري اإ
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هناك  سفر عن مزيد من التبرص. ومع ذكل،ي س ت الرشاكمع قابالت املاملالحظات الشخصية واملزيد من وأأفاد بأأن املزيانية. 
ذا اكن   فوائد الزايرات امليدانية.يربر ارتفاع التاكليف أأيضا مسأأةل ما اإ

ىل اختتام هذا البند ابلإحاطة علام ابلتقرير والتوصية بمتديد املرشوع اإ  .112 درجة مع ىل مرحةل اثنية ودعا الرئيس اللجنة اإ
مانة بشأأن طرق القيام بذكل. وقد ا    تفق عىل ذكل نظرا لعدم وجود اعرتاضات من احلضور.معينة من املرونة للأ

 من جدول الأعامل: النظر يف برانمج معل لتنفيذ التوصيات املعمتدة 7لبند ا

بنقل املرتبطة مريكية واسرتاليا وكندا بشأأن الأنشطة الاقرتاح املشرتك املقدم من وفود الولايت املتحدة الأ  حولمناقشات 
 (.CDIP/18/6 Revالتكنولوجيا )املرفق الأول ابلوثيقة 

من وفود الولايت املقدم تشاجكوفس ي( معلومات حمدثة عن تنفيذ الاقرتاح املشرتك  /قدمت الأمانة )الس يد .113
بينقيح وحتديث قامت الأمانة أأن  افأأداملتحدة الأمريكية وأأسرتاليا وكندا. وفامي يتعلق ابلبند الأول من الاقرتاح املشرتك، 

. ومشل ذكل روابط جملموعة واسعة من مبادرات الويبو ةصفحة الويبو عىل ش بكة الإنرتنت بشأأن دمع نقل التكنولوجيا واملعرف
أأحصاب املصلحة املتعددين نصات مل روابط نقل املعارف واملوارد والتكنولوجيا واملشاريع واملبادرات فضال عن بشأأن برامج 

التحكمي الويبو قدهما مركز يوخدمات تسوية املنايعات اليت للبحث  الويبو قاعدة بياانتو  برانمج الويبو الأخرضمثل 
جرى حتديث كام سعة من خالل صفحة الويبو اخلاصة ابلرباءات. والوساطة. وميكن الوصول بسهوةل اإىل صفحة الويب املو 

دارة أأصول امللكية الفكرية للجامعات يت ت بشأأن نقل التكنولوجيا والتعاون املفتوح ال أأجندة التمنيةوحتسني بوابة  تضمن دمع اإ
طار مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة واملوارد امل    ابناء احللول. وميكن الاطالع علهي -نتجة يف اإ

ىل التغيريات اليت أأجريت عىل ما س بق  تؤديمن املتوقع أأن بشلك عام، من الصفحة الرئيس ية جلدول أأعامل الويبو. و  سهوةل اإ
عداد الأمانة أأفاد أأن الاس تخدام. وفامي يتعلق ابلبند الثاي من الاقرتاح املشرتك،  حملة عامة عن الأنشطة اليت خيطط س تقوم ابإ

لها لك قطاع من قطاعات الويبو لتعزيز أأنشطهتا املتصةل بنقل التكنولوجيا، لس امي فامي يتعلق بتعزيز تكل الأنشطة لواضعي 
ىل اللجنة يف ادلور ة الس ياسات واملامرسني ومعاهد البحوث لضامن فهم أأوسع للقضااي. ومن املتوقع تقدمي الاس تعراض العام اإ

رصد خمتلف املنتدايت واصلت الأمانة ذكر أأن . وفامي يتعلق ابلبند الثالث من الاقرتاح املشرتك، 2017املقبةل يف نومفرب 
واملؤمترات املنتدايت س تعد الأمانة حملة عامة عن تكل كام بنشاط. فهيا واملؤمترات ادلولية املعنية بنقل التكنولوجيا واملشاركة 

ىل اللجنة يف ادلورة املقبةل. وفامي يتعلق ابلبند الرابع،  اومن املتوقع تقدميه ،2016/2017و خالل الفرتة اليت شاركت فهيا الويب اإ
طار مرشوع امللكية الفكرية ابس تكشاف الإجراءات املمكنة لتعزيز اس تخدام املنتدى الش ب ي امل  تقوم الأمانة ذكر أأن  نشأأ يف اإ

ىل املنتدى من صفحة الويبو املذكورة  تأأضافالأمانة أأن  ناء احللول. وأأضافب  -ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة  رابطا اإ
العمل واصلت الأمانة ذكر أأن رف. وفامي يتعلق ابلبند السادس من الاقرتاح املشرتك، اأأعاله بشأأن دمع نقل التكنولوجيا واملع

جئ ملموسة لدلول الأعضاء هبدف تعزيز نقل مع ادلول الأعضاء املهمتة عىل حتديد مشاريع ملموسة ومعلية حققت نتا
وبناء القدرات يف أأقل البدلان منوا والبدلان النامية والاقتصادات اليت متر مبرحةل انتقالية من  ،التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل

ة حملس تعد الأمانة ام كوحتسني التعاون بني املشاركني يف نقل التكنولوجيا.  ،نقل التكنولوجيا عىل حنو أأكرث فعاليةدمع أأجل 
بنقل التكنولوجيا املرتبطة ددة احملنشطة الأ دمات و اخلاليت تيناولها )ج( من الفئة  أأجندة التمنيةعامة عن توصيات مجموعة 
ىل اللجنة لدلورة املقبةل.يمت تقدميها من املتوقع أأن كام أأنه ليسهيل حتليل الثغرات.   اإ

ىل اس تعراض التقارير الثالثة اليت س تقدهما الأمانة قبل ادلورة ن تطلعه عوفد الولايت املتحدة الأمريكية أأعرب و  .114 اإ
ىل البند  هذا البند مجع ذكر أأن يف ادلورة الأخرية. و يمت اعامتده من الاقرتاح املشرتك اذلي مل  5التالية للجنة. وأأشار الوفد اإ

جراء التكنولوجيا. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن وتسويق رس نقل ي ت اليت  املنصاتج القامئة عىل السوق و املعلومات عن الهن   اإ
س تكون مفيدة  االتكنولوجي الويبو بشأأن املنصات الوطنية وادلولية القامئة والهنج الأخرى ليسهيل تراخيصمن قبل دراسة 

مبساهامت من راسة تكل ادل عمل الويبو يف هذا اجملال. وميكن اس تكاملبلغ بلدلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة الآخرين، وسي 
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تصف قصص النجاح املمكنة. وس يكون ذكل مفيدا لدلول الأعضاء الأخرى اليت  حاةلادلول الأعضاء، مبا يف ذكل دراسات 
قلميية  نشاء منصات وطنية أأو اإ ماكنيات اإ   .اخيص التكنولوجيارت لقد ترغب يف اس تكشاف اإ

خدمات نقل ذكر أأن يق وأأيد الاقرتاح املشرتك. و وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلط  .115
نشاء هيالك دمع طائفة واسعة من الأنشطة، مبا يف ذكل تغطي التكنولوجيا اليت تقدهما الويبو  طار قانوي لنقل التكنولوجيا واإ اإ

يف قد نوقشت بنود غلبية ال أأفاد أأن أأ لنقل التكنولوجيا وبناء القدرات والعديد من الأدوات اليت تسهل نقل التكنولوجيا. و 
ىل مواصةل اس تكشاف البند أأعرب عن تطلع ادلورة الأخرية. و  آاثره احملمتةل. 5اجملموعة اإ  وأ

ىل أأن اللجنة وافقت عىل امل ي قدما يف البنود  .116  6و  4و  3و  2و  1وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وأأشار اإ
ىل مناقشة البند  اجملموعةأأعرب عن تطلع بصيغهتا املعدةل يف الاقرتاح. و  ، واذلي ميكن أأن يتضمن كخطوة أأوىل اعامتدهو  5اإ

جراء   الويبو بشأأن املنصات الوطنية وادلولية القامئة بشأأن نقل التكنولوجيا.قبل دراسة من اإ

ىل الاس تعراضات العامة اليت س تقدهما الأمانة يف ادلورة املقبةل. عن تطلعه وفد كندا أأعرب و  .117 أأعرب عن اعتقاده كام اإ
نشاء منصات لنقل التكنولوجيا.س يظهران الاقرتاح املشرتك وادلراسة املقرتحة من  5ن البند بأأ   قمية اإ

الاحتاد وفد وحتدث وفد مالطة ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وأأيد الاقرتاح املشرتك. وهكذا، أأعرب  .118
يف ادلورة الأخرية.  6و 4و 3و 2و 1قدما يف البنود  الأورويب وادلول الأعضاء فيه عن ارتياحه لأن اللجنة قررت امل ي

ىل البند  اتباع هنج قامئ عىل السوق ليسهيل بشأأن نه يتضمن اقرتاحا للويبو للتحقق ، وذكر أأ يف الاقرتاح املشرتك 5وأأشار اإ
ىل نواايمه للرتخيص وتعزيز جمالهتم ابالابتاكر واليسويق من خالل توفري وس يةل حلاميل الرباءات  لقطاع العام لالإشارة اإ

الأنشطة يف هذا اجملال، ينبغي للويبو أأن تنظر يف حري عن الرئيس ية مضن منصة واحدة. وكجزء من التة لتكنولوجيا
. فعىل أأسرتالياية يف اس تخدام املنصات القامئة والتعاون مع ادلول الأعضاء اليت دلهيا أأنظمة مماثةل مثل منصة امللكية الفكر 

مانة أأن تدعو  ىل تقدمي تقارير عن املامرسات واخلربات الوطنية يف وضع هن   هؤلءسبيل املثال، ينبغي للأ ج ادلول الأعضاء اإ
الاحتاد الأورويب أأعرب وفد معل الويبو يف هذا اجملال. و تنوير قامئة عىل السوق بشأأن نقل التكنولوجيا، وذكل ل منصات و 

آاثرها احملمتةل.عن رغبته يف ضاء فيه وادلول الأع جراء مزيد من املناقشات بشأأن هذه املسأأةل وأ  اإ

ندونيس يا عرب و وأأ  .119 مج هذه رت  أأن الأمانة قامت ابلكثري من الأنشطة عىل املس توى التحلييل. وس ت  عن تفهمه بفد اإ
ىل أأنشطة ملموسة من شأأهنا أأن تسامه يف حتسينات معلية يف الوصول  ىل املعارف املتعلقة بنقل التكنولوجيا. الأنشطة قريبا اإ اإ

ىل البند أأعرب عن سعادة بالده و  ن الهنج ذكر أأ الاقرتاح املشرتك. و من  5بأأن تكون جزءا من تكل الأنشطة. وأأشار الوفد اإ
آلية جيدة. غري أأنه لن يكون مفيد ذا مت التفاق عىل تعريف  االقامئ عىل السوق ليسهيل الابتاكر واليسويق هو أ ل اإ "نقل لـ اإ

التكنولوجيا". وبدون ذكل، س تحد املبادرة من العمل احملمتل يف املس تقبل بشأأن نقل التكنولوجيا. وأأعرب الوفد عن تطلعه 
جراء مناقشات بناءة لتنفيذ البند  ىل اإ من الاقرتاح املشرتك مع الرأأي القائل بأأنه ميكن التفاق عىل تعريف لنقل  5اإ

 التكنولوجيا.

هممت بتحديد ما ذكره وفد كام ذكر أأنه بتحديد مثل هذه الامنذج لنقل التكنولوجيا.  ةده هممتن بالأأ ك وفد املكس يأأفاد و  .120
ندونيس يا.  اإ

ىل الرد عىل التعليقات الواردة من احلضور. .121  ودعا الرئيس الأمانة اإ

ىل أأن اللجنة مل تتخذ بعد قرارا بشأأن البند  /وأأشارت الأمانة )الس يد .122  تمايال الأمانة نذكر أأ . و 5تشاجكوفس ي( اإ
 ملزيد من املناقشة. وابلتايل، مل تمتكن من امل ي قدما بشأأن هذا البند.نفتحة م 
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ىل الرئيس  وأأشار .123 ىل الأسس أأشاروا الاقرتاح املشرتك  يمؤيدذكر أأن مبزيد من التعمق. و  5البند سيتعني تناول  هأأناإ اإ
املامرسات. وابلنس بة لبعض الوفود، ينبغي النظر يف مسأأةل نقل معرفة املزيد عن أأفضل أأعربوا عن رغبهتم يف املوضوعية و 

ىل اتفاق بشأأن مفهوم نقل التكنولوجيا. و  تتطلب مزيدا أأهنا مسأأةل الرئيس ذكر التكنولوجيا مبزيد من التعمق من أأجل التوصل اإ
 .من املناقشة بشأأن مجيع جوانهبا. وذلكل، اقرتح تقدمي مجموعة من املقرتحات لدلورة املقبةل

ذا اكنت هناك دراسة أأو جتميع لتجارب ادلول  .124 وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن رغبته يف معرفة ما اإ
ذا اكن هذا البند س ي   ذا اكن كام رتك متاما للمناقشة يف ادلورة املقبةل. الأعضاء أأو ما اإ أأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة ما اإ
الأمانة بشأأن اخلربات الوطنية وادلولية فضال عن مساهامت ادلول الأعضاء اليت تود  جترهياميكن للجنة أأن توافق عىل دراسة 

 صاتبعض البدلان مثل جنوب أأفريقيا وش ييل وادلامنرك والياابن وأأسرتاليا منذكر أأن دلى أأن تشاطر قصص جناهحا. و 
جراء يف جوانب معينة. وابلتايل، فاإن هذه املنصات تلف خت وطنية. و  ل جتميع اخلربات س تكون مفيدة. ودراسة و مسأأةل اإ
ىل التفاق عىل هذا البند، ولكن رمبا من املمكن أأن توافق عىل ادلراسة. ورأأى الوفد أأن ادلراسة ل تتطلب حتتاج  اللجنة اإ

خطوة مبثابة ادلراسة أأفاد أأنه رمبا تكون صعب جدا القيام به. و ياذلي  من اللجنة أأن تتفق عىل تعريف "نقل التكنولوجيا"
 وىل.أأ 

للجنة اقرتاحا قدم وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأفاد أأن وذكر الرئيس أأن اللجنة لن تعلق العمل بشأأن هذا البند. و  .125
ضافيا بشأأن كيفية تدخل الأمانة بشأأن هذه املسأأةل   .للجنة قراروي رتك الاإ

ىل البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة  .126 ندونيس يا اإ وأأعرب عن اهامتمه ابدلراسة. ومع  ،الأمريكيةوأأشار وفد اإ
هدف ادلراسة وحدودها، وكيف س تؤثر النص عكس يقرار بشأأن ادلراسة بعناية أأكرب. وينبغي أأن الذكل، ينبغي مناقشة 

 ادلراسة عىل املناقشات املس تقبلية.

مانة أأ  .127 ن جتري دراسة عن هذا واقرتح الرئيس ما ييل: ميكن لدلول الأعضاء أأن تقدم وهجات نظرها. وميكن للأ
 خذ يف الاعتبار وهجات النظر اليت طرحهتا ادلول الأعضاء كطريق للم ي قدما.عىل أأن تأأ املوضوع، 

أأن تتضمن أأن تقرتح وتنفذ دراسة عن املنصات القامئة. وميكن  اتشاجكوفس ي( أأنه ميكهن /وذكرت الأمانة )الس يد .128
 قطة انطالق ملزيد من املناقشات.أأن يوفر نمن شأأن ذكل . و خصائصها وسامهتا ادلراسة

جراء معلية مسح للمنعرب وفد مرص عن تفهمه وأأ  .129 القامئة بشأأن نقل التكنولوجيا اسينادا اإىل صات أأنه سيمت اإ
بشأأن الاقرتاح املشرتك. ومن شأأن اللجنة مس تقبلية داخل ملناقشات ادلراسة مدخالت من ادلول الأعضاء، وسوف تتاح 

عداد مرشوع فقرة  ىل اتفاق يف هذا الصدد. أأنقرار اإ  يساعد اللجنة عىل التوصل اإ

 وذكر الرئيس أأنه ميكن تقدمي مرشوع الفقرة من قبل الأمانة بعد الظهر أأو يف هناية ادلورة يف ملخص الرئيس. .130

ندونيس يا أأنه س يكون من الأفضل للجنة أأن ترى  .131 ىل اتفاق النص ورأأى وفد اإ يف أأقرب وقت ممكن من أأجل التوصل اإ
 اسة.بشأأن ادلر 

ىل املناقشةأأنه اس متع وفد الاحتاد الرويس أأفاد و  .132 س يكون من املفيد ذكر أأنه هذه ادلراسة. و ، وأأعرب عن تأأييده ل اإ
جراء مناقشات م  طار هذا البند.س تقبلية اإ  بشأأن املقرتحات املقدمة يف اإ

ىل اللجنة. .133  وذكر الرئيس أأنه سيمت صياغة نص وتقدميه اإ
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عداد . وأأبلغ اللجنة بأأنلتناول القهوةة واس تأأنف الرئيس ادلورة بعد اسرتاح .134 مرشوع نص عىل النحو التايل: "فامي ه مت اإ
جليع املنصات الوطنية وادلولية خارطة من الاقرتاح املشرتك، س تقوم الأمانة، كخطوة أأوىل، بعملية رمس  5يتعلق ابلبند 

 ".لتكنولوجيا لدلورة املقبةل للجنةالقامئة فامي يتعلق بتيسري خدمات نقل ا

وأأعرب وفد الهند عن بعض اخملاوف بشأأن اس تخدام مصطلح "نقل التكنولوجيا" لأنه مل يكن هناك اتفاق عىل تعريف  .135
آلية تيسري".  "نقل التكنولوجيا". واقرتح الوفد الاس تعاضة عن عبارة "تيسري نقل التكنولوجيا" بعبارة "أ

ىل ر أأ ذكورأأى الرئيس أأن النص يعكس املناقشات بشأأن هذه املسأأةل. و  .136 ن التعديل اذلي اقرتحه وفد الهند قد يؤدي اإ
مزيد من املناقشات املطوةل. وميكن أأيضا اقرتاح تعديالت أأخرى. وذلكل، اقرتح أأن تنهتيي املناقشة يف اللجنة بشأأن هذا 

ىل فهم هنايئ  ذا اكن ميكن التوصل اإ بشأأن هذا البند. البند يف تكل اللحظة. وميكن للمجموعات اخملتلفة أأن تتفاوض ملعرفة ما اإ
 .، مت التفاق عىل ذكلوسيتاح نص هنايئ قبل هناية ادلورة. ونظرا لعدم وجود اعرتاضات من احلضور

 املرتبطة هباغاايت مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة وال بشأأنتقرير  - CDIP/19/6نظر يف الوثيقة ال 

بوعبيد( التقرير عن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف  /تدامة )الس يدعرض ممثل املدير العام لأهداف التمنية املس   .137
ن الوثيقة يه اس مترار للمناقشات اليت بدأأت يف ادلورة اخلامسة عرشة للجنة ذكر أأ هبا. و  الغاايت املرتبطةالتمنية املس تدامة و 

اللجنة يف  ت. ويف هذا الس ياق، نظر 2015بشأأن كيفية دمع الويبو لدلول الأعضاء لتحقيق أأهداف خطة التمنية ملا بعد عام 
" 2015دوراهتا السادسة عرشة والسابعة عرشة والثامنة عرشة يف سلسةل من الواثئق عن "الويبو وخطة التمنية ملا بعد عام 

(، و"رمس خرائط لأنشطة الويبو ذات الصةل بينفيذ أأهداف التمنية املس تدامة ")الوثيقة CDIP/16/8)الوثيقة 
CDIP/17/8 ميع مدخالت ادلول الأعضاء بشأأن أأهداف التمنية املس تدامة ذات الصةل بعمل الويبو ")الوثيقة ( و"جت
CDIP/18/4 .ىل الأمانة تقدمي تقرير س نوي اإ الثامنة عرشةهتا يف دوروأأفاد أأنه (، عىل التوايل يف لهيا ، طلبت اللجنة اإ

يذ أأهداف التمنية املس تدامة وما يرتبط هبا من أأهداف دورهتا الأوىل من الس نة يتضمن معلومات عن مسامهة الويبو يف تنف 
الأنشطة اليت تضطلع هبا املنظمة كجزء من منظومة و بشأأن الأنشطة واملبادرات املتخذة بصورة فردية من جانب املنظمة؛ 

ىل ادلول الأعضاء بناء عىل طلهبا. و  ىل ان الأمم املتحدة؛ واملساعدة اليت تقدهما الويبو اإ هذه الأجزاء الثالثة. قسم التقرير اإ
ىل مشاركة الويبو يف  ىل الأنشطة اليت تضطلع هبا املنظمة كجزء من منظومة الأمم املتحدة. وأأشار التقرير اإ وأأشارت الأمانة اإ

. كام تضمن حتديثا من حيث مشاركة املنظمة يف العمل املنجز يف 2030لعام  املس تدامة جندة التمنيةالعمليات التحضريية لأ 
طار منظ طار ثالثة هيالك حمددة2015ومة الأمم املتحدة عقب مؤمتر مقة الأمم املتحدة لعام اإ آلية تيسري  ، لس امي يف اإ ويه أ

فريق اخلرباء املشرتك بني الواكلت املعين و التكنولوجيا، واملنتدى الس يايس الرفيع املس توى املعين ابلتمنية املس تدامة، 
الويبو وأأهداف املدير العام بشأأن  التقرير عرضمرفق يتضمن التقرير مرفقا. وتضمن كام  ،مبؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة

وقدم معلومات عن  .مسامهة يف املناقشات اليت دارت يف اللجنة مبثابة . واكن العرض 2017فرباير  9التمنية املس تدامة يف 
لآخرين، يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة. دور الويبو ومساهامهتا، سواء بشلك فردي أأو ابلرشاكة مع أأحصاب املصلحة ا

من أأهداف التمنية املس تدامة، لس امي فامي يتعلق ابلنظام الإيكولويج  9وتضمن معلومات عن مساهامت الويبو يف الهدف 
من اجلزء الثالث  ذكر أأنلالبتاكر. كام قدمت معلومات عن الروابط بني الابتاكر وغريه من أأهداف التمنية املس تدامة. و 

عداد الوثيقة، مل تتلق الأمانة أأي  ىل ادلول الأعضاء بناء عىل طلهبا. ويف وقت اإ التقرير يتعلق ابملساعدة اليت تقدهما الويبو اإ
طلب من ادلول الأعضاء الامتسا للمساعدة املتعلقة بتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة. وأأبلغت الأمانة اللجنة بأأن الويبو تدمع 

م والتكنولوجيا والابتاكر لأغراض أأهداف التمنية املس تدامة و ثاي لأحصاب املصلحة املتعددين بشأأن العلاملنتدى الس نوي ال 
الرتكزي عىل أأهداف التمنية  -اذلي جيري حاليا يف نيويورك حتت عنوان "العلوم والتكنولوجيا والابتاكر من أأجل عامل متغري" 

عىل تعاون الوثيق مع منظومة الأمم املتحدة وأأحصاب املصلحة الآخرين . وتعمل الويبو ابل 14و 9و 5و 3و 2و 1املس تدامة 
 املسامهة يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة.
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يران الإسالمية علام ابلتقرير. و  .138 مع املنظامت ادلولية الأخرى عىل ظلت تشارك الويبو أأفاد أأن وأأحاط وفد مجهورية اإ
تمنية املس تدامة. وينبغي للويبو، بوصفها واكةل متخصصة اتبعة للأمم املتحدة، نطاق واسع ومتنوع للمساعدة يف حتقيق أأهداف ال 

ن مساهامت الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة ل  أأن تدمع تنفيذ هذه الأهداف. وكام ورد يف تقرير املدير العام، فاإ
عن توقعه الوفد أأعرب . و 17ة املس تدامة تقترص عىل أأهداف حمددة. وينبغي أأن تلعب دورا يف تنفيذ مجيع أأهداف التمني

ىل ادلول  تقدمي تقرير جوهري عن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة. وفامي يتعلق ابملساعدة اليت تقدهما الويبو اإ
 تقدمي مزيد من املعلومات عن الكيفية اليت ميكن هبا طلب املساعدة وتقدميها.ب الأعضاء، جي

مبيا ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وأأكد جمددا أأن اللجنة يه احملفل املثايل للويبو لتقدمي وحتدث وفد كولو  .139
عنرصا أأساس يا هداف . وس تظل هذه الأ فامي بيهنا تقامسهامساهامت ادلول الأعضاء يف معلية تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة و 

أأخذ يف الاعتبار قرارات دورات اللجنة السابقة. ذكر أأنه وعة ابلتقرير الس نوي. و اجملموفد  يف أأعامل اللجنة واملنظمة. ورحب
ابس مترار وبسالسة بغية تبادل الأفاكر بشأأن مجيع اجملالت املشموةل، عبيد بو  /عن أأمهل يف التفاعل مع الس يدالوفد وأأعرب 

من  5عىل اللجنة أأن تأأخذ يف الاعتبار الفقرة  ادلول الأعضاء. ويف املناقشات، جيبلفائدة لس امي صياغة طلبات املساعدة 
تنطبق عىل مجيع  2030عام التمنية املس تدامة لن خطة ي نص عىل أأ للجمعية العامة للأمم املتحدة، اذل A/RES/70/1القرار 

ذكر أأن الوطنية. و البدلان، مع مراعاة خمتلف احلقائق والقدرات واملس توايت الوطنية والتمنية، واحرتام الس ياسات والأولوايت 
أأهداف عاملية وغري قابةل للتجزئة تس هتدف البدلان املتقدمة والنامية عىل السواء. وهناك عدة يه أأهداف التمنية املس تدامة 

اجملموعة تدرك دور الابتاكر وأأثره عىل العديد من أأهداف ذكر أأن أأن تسهم فهيا. و جهبات ميكن للمنظمة، بل وينبغي لها، 
الطابع العاملي واملتاكمل وغري القابل للتجزئة لأهداف التمنية املس تدامة الس بعة عىل اجملموعة وفد مة. وأأكد التمنية املس تدا

اجملموعة اإىل مسامهته، عىل النحو الوارد يف الوثيقة اليت تتضمن وفد عرش وأأمهية معل الويبو. ويف هذا الصدد، أأشار 
ربط الذكر أأن (. و CDIP/18/4دامة ذات الصةل بعمل الويبو )الوثيقة مدخالت ادلول الأعضاء بشأأن أأهداف التمنية املس ت

مشاركة كبرية من جانب املنظمة يف يتطلب بني خمتلف أأهداف التمنية املس تدامة وخمتلف جوانب امللكية الفكرية ذات الصةل 
اقشات بوصفها دول أأعضاء يف مواصةل املنعىل مجموعته أأنه جيب عن اعتقاده بموعة ، اعرب وفد اجملمعلية التنفيذ. ولهذا

الويبو، من أأجل حتديد اجلوانب اليت تعترب امللكية الفكرية عامال همام لتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة، وابلتايل حتديد العمل 
 احملدد اذلي س تطوره الويبو بشأأن تقدهما".

ندونيس يا علام ابلتقرير.  .140 ىل كام وأأحاط وفد اإ املدير العام بشأأن أأهداف التمنية املس تدامة ممثل قد مت تعيني  هأأنأأشار اإ
املزيد عن كيفية القيام بذكل. وأأشار الوفد اإىل عرض أأعرب عن رغبته يف معرفة لتنس يق هذا املوضوع داخليا وخارجيا. و 

معظم أأفاد أأن و ، ابلعرض الوفد املدير العام للسفراء واملمثلني ادلامئني بشأأن موضوع الويبو وأأهداف التمنية املس تدامة. ورحب
ذا اكنت الويبو  ةالأنشطة املدرجة يف العرض سابق لأهداف التمنية املس تدامة. ومن ،م، أأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة ما اإ

ذا اكن هناك أأي توس يع للربامج القامئة ابلنس بة جل معتاد أأعامل تيبع هنج  يع براجمها يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة أأو اإ
تنفيذها. وفامي يتعلق ابلأنشطة اليت تضطلع هبا املنظمة مسامههتا يف مع أأهداف التمنية املس تدامة يف الس ياق و  لضامن تفاعلها

ىل أأن الويبو، بوصفها واكةل متخصصة اتبعة للأمم املتحدة، تسامه يف العديد من  كجزء من منظومة الأمم املتحدة، أأشار الوفد اإ
أأيضا أأن الويبو قدمت معلومات وقائعية عن دور نظام ذكر التقرير أأفاد أأن ا اجملال. و أأنشطة الأمم املتحدة ومبادراهتا يف هذ

امللكية الفكرية. وأأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة نوع املعلومات الوقائعية اليت تقدهما الويبو يف تكل الأنشطة. وفامي يتعلق 
ىل ادلول الأعضاء، أأعرب الوفد ع يران الإسالمية. ابملساعدة املقدمة من الويبو اإ ن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد مجهورية اإ

هممتة بطلب مساعدة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة فامي يتعلق بولية املنظمة. ومع ذكل، هناك بالده ن ذكر أأ و 

ىل مزيد من املعلومات عن نوع املساعدة اليت ميكن أأن تقدهما الويبو فامي يتعلق بأأهد  اف التمنية املس تدامة.حاجة اإ

ن الروابط بني أأفاد أأ وأأيد وفد ش ييل البيان اذلي أأدىل به وفد كولومبيا ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. و  .141
خمتلف أأهداف التمنية املس تدامة واجلوانب الهامة لنظام متواين للملكية الفكرية تتطلب مشاركة جوهرية من جانب املنظمة 

بشأأن  9التنفيذ وتتطلب توجهيات من ادلول الأعضاء. وأأشار الوفد اإىل عنرصين هامني. وفامي يتعلق ابلهدف يف معلية 
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اجملمتعات احمللية. وهكذا، أأيد الوفد دمع من املهم حتقيق التمنية املس تدامة و ذكر أأنه الصناعة والابتاكر والبنية التحتية، 
دارة امللكية الفكرية واس تخداهما الفعال. وأأبري العمل اذلي أأجنزته الويبو دلمع  حتسنييف املبادرات اليت سامهت بطريقة حمددة  اإ

ن ذكر أأ ماكتب حق املؤلف. و فائدة كن بذل هجود مماثةل لكام أأفاد أأنه ميحلول تكنولوجيا املعلومات ملاكتب امللكية الصناعية. 
ق املؤلف. فعىل سبيل املثال، قد ابلنس بة حلقمية ال  سلسةل قمية الابتاكر يف جمال امللكية الصناعية ليست ابلرضورة نفس

نشاء امللكية الفكرية يف هذا اجملال  ن هذه اخلصائص جتعل معل املاكتب اليت تسجل حق أأ  ذكرلمتويل. و قد س بق ايكون اإ
هيا يف نظر فأأن ي  هذه اخلصائص املؤلف واحلقوق اجملاورة أأمرا ابلغ الصعوبة ويس تحق النظر يف معل املنظمة. وتس تحق 

، نظام اليسجيل الفعال واملرن والشفاف مفيد لأحصاب احلقوق واملس تخدمنيأأفاد أأن اللجنة. و اليت قد تعمتدها شاريع امل 
ىل املكل العام ويسهم يف الرفاه و  بداعات اليت تنمتي اإ ماكنية التعدي ويوفر اليقني القانوي للأعامل والإ  ةالعام يةيقلل من اإ

ىل مسأأةل ، وأأفاد أأهنا املتعلق بتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني مجيع النساء والفتيات 5 الهدف للمجمتع. وأأشار الوفد اإ
يف العام املايض، أأصدرت شعبة الاقتصاد والإحصاء وثيقة بشأأن حتديد نوع اجلنس من اخملرتعني بناء عىل ذكر أأنه، هامة. و 

نوع جنس اخملرتعني يف طلبات  تحددأأفاد أأهنا (. و 33دية رمق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )ورقة معل البحوث الاقتصا
وأأشارت النتاجئ اإىل وجود اختالل يف التواين بني اجلنسني يف الطلبات املودعة بناء عىل  .دوةل 182 تالرباءات ادلولية ومشل

اختالفا  نختلفت مشاركهتمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، عىل الرمغ من أأن نس بة اخملرتعات تتحسن مبرور الوقت. وقد ا
مزيد من التقدم يف املؤسسات الأاكدميية. ومل حتدد أأفاد أأنه مت اإحراي كبريا عرب البدلان واجملالت والقطاعات التكنولوجية. و 

عىل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. اقترصت ادلراسة ادلراسة أأس باب التفاوت، كام أأهنا مل تقرتح حلول ممكنة. و 
مل يمت حتليل جمالت امللكية الفكرية الأخرى. ومع ذكل، اكنت مسامهة جيدة. وواصل الوفد دمع العمل بشأأن هذا  وهكذا،

املشاركة النشطة للمرأأة هممة يف تعزيز أأنظمة امللكية الفكرية. وأأعرب عن أأمهل يف العمل عىل مقرتحات ذكر أأن املوضوع. و 
ن التقرير عن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف أأفاد أأ للجنة. و داخل اير هذا املوضوع حمددة مع الوفود املهمتة هبذا اجملال، وتطو 

التمنية املس تدامة مفيد كتجميع لأعامل املنظمة يف هذا الصدد. ومع ذكل، ل تزال هناك العديد من القضااي اليت يتعني عىل 
من أأهداف التمنية املس تدامة. وينبغي تنفيذ  9الهدف  الويبو وادلول الأعضاء النظر فهيا. وينبغي أأل يقترص معل الويبو عىل

 ن هناك أأهدافا أأخرى للتمنية املس تدامة ميكن أأن تؤكد الويبو عىل معلهاذكر أأ أأهداف التمنية املس تدامة بطريقة شامةل. و 
يف أأهداف التمنية  . وينبغي أأن تأأخذ مسامهة الويبو17.6و 8.9و ءاب 3عىل سبيل املثال، أأهداف التمنية املس تدامة بشأأهنا، 

يمت مناقش هتا بناء يف الاعتبار. وهذا هو الأساس اذلي ينبغي أأن الطابع املتاكمل وغري القابل للتجزئة للأهداف املس تدامة 
حمفل جيد للقيام يه همم يف حتليل مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة وأأن اللجنة هذا الأمر ن أأفاد أأ عليه. و 
 بذكل.

ىل أأن التقرير يقدم حملة عامة عن مسامهة الويبو يف تنفيذ وحت .142 دث وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وأأشار اإ
الأنشطة واملبادرات اليت اضطلعت هبا ذكر أأن أأهداف التمنية املس تدامة. ورحب الوفد جبهود الويبو يف هذا الصدد. و 

مانة أأن ت عزي دور الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة. وجيب وضع برامج هادفة املنظمة بشلك فردي هممة. وينبغي للأ
ىل ادلول كام تأأخذ يف احلس بان مجيع الصالت مع تنفيذ الأهداف.  طار للويبو لتقدمي املساعدة اإ يالء الأولوية لوضع اإ ينبغي اإ

تقدمي هذه املساعدة. طلب دلول الأعضاء اتس تطيع ذكل رضوري ل ي يعد الأعضاء فامي يتعلق بأأهداف التمنية املس تدامة. و 
ذكر أأن النظر فهيا بشلك لكي. و جيب منرب للمجمتع ادلويل لتحويل العامل. وابلتايل، توفر أأهداف التمنية املس تدامة ذكر أأن و 

تنفيذ أأهداف الابتاكر أأداة هامة لتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة. وينبغي تقدمي معلومات أأكرث تفصيال عن مسامهة الويبو يف 
 التمنية املس تدامة يف التقارير املقبةل.

ىل أأن الويبو شاركت بنشاط يف الس نوات القليةل املاضية يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة و  .143 تتابع وأأشار وفد الصني اإ
ىل السفراء واملمثلني ادلامئني يف جنيف حاطة املدير العام اإ فرباير. وعىل شهر يف  اجلهود املبذوةل يف هذا العام. ومشل ذكل اإ
، مت تعيني ممثل 2030غرار تعيني ديفيد انابرو مسيشارا خاصا للأمني العام للأمم املتحدة بشأأن خطة التمنية املس تدامة لعام 

آلية تيسري كام للمدير العام بشأأن أأهداف التمنية املس تدامة لتنس يق هذا املوضوع داخليا وخارجيا.  شاركت الويبو بنشاط يف أ
ولوجيا، واملنتدى الس يايس الرفيع املس توى املعين ابلتمنية املس تدامة، وفريق اخلرباء املشرتك بني الواكلت املعين التكن
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ىل أأن الويبو سيس تضيف منتدى للمواءمة كام مبؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة.  كام تكنولوجيات املياه.  بشأأنأأشار الوفد اإ
وهام منربين هامني للتصدي للتحدايت  ،قاعدة بياانت الويبو للبحثو  الويبو الأخرضبرانمج منصيت س يجري توس يع وحتسني 

العاملية. ومن شأأن هذه املبادرات امللموسة اليت تيسم خبصائص الأمم املتحدة وخصائص الويبو الفريدة أأن جتعل معل الويبو 
مكتب امللكية الفكرية ذكر أأن . و الفرعية دافهاعىل صعيد التنفيذ جديدا. ومن املهم تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة وأأه

عداد واثئق الس ياسات املتعلقة بفحص براءات الأولوية. س يقوم ، يف الصنيمللكية الفكرية اجلهة املعنية ابالصيين، وهو  ابإ
ديدة وميكن منح طلبات براءات الاخرتاع اليت تنطوي عىل تكنولوجيات تتصل حبفظ الطاقة وحامية البيئة واملواد اجل

عادة حفص. ومن شأأن الرتكزي عىل  ومركبات الطاقة اجلديدة وغريها من اجملالت الرئيس ية ذات الأمهية الوطنية حفصا أأوليا أأو اإ
تنفيذ أأهداف التمنية يرس ت أأن  ،عند وضع س ياسات امللكية الفكرية ،التكنولوجيات اخلرضاء والصناعات ذات الصةل

 عىل حنو فعال.املس تدامة وأأهدافها 

وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وأأيد أأنشطة الويبو املرتبطة بينفيذ أأهداف التمنية  .144
وينبغي للويبو أأن تركز عىل اجملالت اليت تدخل يف نطاق اختصاصها وحيث ميكن ، هذه أأنشطة هامةذكر أأن املس تدامة. و 

 أأن تضيف قمية لعملية التنفيذ.

لتحديد مسؤولية البدلان يف تنفيذ أأهداف  تمدالأمم املتحدة للتمنية املس تدامة قد اعت  أأجندة ن أأ وفد مرص أأفاد و  .145
الويبو واكةل متخصصة ذكر أأن لأنشطة املضطلع هبا. و لالتمنية املس تدامة. وينبغي لواكلت الأمم املتحدة أأن تؤدي دورا حمفزا 

ىل التنفيذ. و جيد ةوحمدد ةواحض، ودلهيا أأجندة اتبعة للأمم املتحدة بادرات امل ربامج و الشمل ذكل ي ا. وينبغي للمنظمة أأن تبادر اإ
عطاء الأولوية لأهداف التمنية أأقل وهجة حنو البدلان النامية و امل البدلان منوا. وعالوة عىل ذكل، اضطلعت الويبو بدور هام يف اإ

املدير العام نفسه. ويف الآونة الأخرية، نظم املدير العام من قبل ذكل عدة مرات يف اجلعية العامة و مت تكرار املس تدامة. و
عالميا للسفراء واملمثلني ادلامئني بشأأن دور الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة.   عرض عن ميقدكام مت تاجامتعا اإ
ذكر أأهداف التمنية املس تدامة. و مشاركة الويبو يف نقل التكنولوجيا. وأأحاط الوفد علام ابلتقرير الس نوي عن مسامهة الويبو يف 

ن أأفاد أأ عن مشاركة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة. و قسام يتضمن  أأجندة التمنيةن تقرير املدير العام عن تنفيذ أأ 
عضاء التقرير احلايل ل يتضمن معلومات أأكرث تفصيال عام تقوم به الويبو فعال يف خمتلف الاجامتعات. وينبغي اإطالع ادلول الأ 

التعلمي، جودة من أأهداف التمنية املس تدامة بشأأن  4عىل حمتوايت مساهامت الويبو يف هذه الاجامتعات. وفامي يتعلق ابلهدف 
أأشار التقرير اإىل حق املؤلف بوصفه الآلية الرئيس ية لمتويل الإنتاج الثقايف. والمتس الوفد توضيحا بشأأن الهدف من هذه 

ىل أأ  ميكن وضع مبادرات للرتكزي عىل تنفيذ ذكر أأنه ن التقرير يركز عىل مبادرات الويبو احلالية. و الإشارة. وأأشار الوفد اإ
 .التمنية للويبوأأجندة أأهداف التمنية املس تدامة، لس امي يف س ياق 

أأبلغ اللجنة بأأن مداخلته تشمل الوثيقتني و وحتدث وفد مالطة ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه  .146
CDIP/19/6 وCDIP/18/4 ىل أأن الوثيقة وفد . وأأشار أأظهرت،  CDIP/19/6الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه اإ

عن اعتقاده بأأن الويبو، بوصفها الوفد بطريقة دقيقة جدا، اسيامثر الأمانة يف معلية تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة. وأأعرب 
ملسامهة يف مناقشات أأهداف متكهنا من الفكرية، دلهيا معرفة حمددة جدا املنظمة املتعددة الثقافات اليت تتعامل مع امللكية ا

ذكر الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه بقوة بأأهداف التمنية املس تدامة. و أأعرب عن الزتام التمنية املس تدامة الأوسع نطاقا. و 
، عزي 2016يف عام أأفاد أأنه س بة للبدلان النامية. و ن أأهداف التمنية املس تدامة هامة وذات صةل ابلبدلان املتقدمة كام يه ابلن أأ 

فامي يتعلق ابجلهات املاحنة الرئيس ية يف العامل للمساعدة الإمنائية الفعاةل اليت تبلغ  مالاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه ماكنهت
هنا مرتبطة بتحقيق أأهداف لأ ا ، نظر CDIP/19/6أأيدوا أأنشطة الويبو املذكورة يف الوثيقة كام مليار يورو.  75.5قميهتا 

الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه علام بتعيني ممثل للمدير العام بشأأن أأهداف وفد أأهداف التمنية املس تدامة. كام أأحاط 
ليه يف الاجامتع الأخري للجنةالوفد التمنية املس تدامة لتنس يق املوضوع داخليا وخارجيا. ورحب   ابلتفاق اذلي مت التوصل اإ

ىل ادلول الأعضاء. و بشأأن  أأاتح لدلول الأعضاء فرصا كبرية ملناقشة أأهداف التمنية ذكر أأن ذكل تقدمي تقرير س نوي اإ
املس تدامة. وذلكل، ليس من الرضوري وجود بند مس تقل يف جدول الأعامل. ول ي تكون الويبو أأكرث تركزيا وأأكرث فعالية، 
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تعزيز حامية امللكية الفكرية يف بغرض وليهتا لامة ذات الأمهية الأكرب لعملها و أأن تركز عىل أأهداف التمنية املس تدلها ينبغي 
ن أأفاد أأ مجيع أأحناء العامل من خالل التعاون بني ادلول، وعند الاقتضاء، ابلتعاون مع الهيئات واملنظامت ادلولية الأخرى. و 

الإجناي العام لأهداف التمنية ذكر أأن س تدامة. و من أأهداف التمنية امل  17و 9معل الويبو هو الأكرث أأمهية لتنفيذ الهدف 
حتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه للنظر يف املقرتحات الفردية أأعرب عن انفتاح الاأأساسا عىل ادلول. و يعمتد املس تدامة 

 عىل أأساس خمصص.و بشأأن أأهداف التمنية املس تدامة ذات الصةل يف املس تقبل حسب الاقتضاء 

 أأنشطة عىل الضوء التقرير وسلط. الأفريقية البدلان مجموعة ابمس الس نغال وفد به أأدىل اذلي البيان أأوغندا وفد وأأيد .147
. الأخرى املتحدة الأمم واكلت مع الرشااكت عن فضال املس تدامة، التمنية لأهداف الاعامتد الرمسي السابق ذكل يف مبا الويبو،
 طلب الوفد وكرر. الأخرى املتحدة الأمم واكلت مع ابلرشااكت يتعلق فامي الويبو مدخالت عن تفاصيل التقرير يقدم ومل

يران مجهورية وفدي ندونيس يا الإسالمية اإ ىل واإ  الأمانة ربط أأيضا واقرتح. الصدد هذا يف التفاصيل من املزيد بتقدمي الأمانة اإ
 يف تنفيذها كيفية رصد من الأعضاء ادلول لمتكني ابلفعل املنشأأة الويبو بلجان املس تدامة التمنية بأأهداف يتعلق فامي أأنشطهتا
 تقدهما أأن ميكن اليت املساعدة نوع تبني أأن القادم، التقرير عىل الأمانة، يف وينبغي. والتنس يق املواءمة لضامن املعنية اللجان
 .املس تدامة التمنية بأأهداف يتعلق فامي الأعضاء لدلول الويبو

ىل وذكر أأنه، ابلإضافة. املس تدامة التمنية أأهداف تنفيذ يف الويبو مسامهة أأمهية عىل تونس وفد وشدد .148  القامئة، الربامج اإ
 املعلومات من الوفد توفري املزيد وطلب. املس تدامة التمنية أأهداف حتقيق عىل هبدف الرتكزي أأخرى مبادرات وضع ميكن
ىل الويبو تقدهما اليت املساعدة بشأأن  .املس تدامة التمنية بأأهداف يتعلق فامي الأعضاء ادلول اإ

. وخارجيا داخليا املوضوع لتنس يق املس تدامة التمنية أأهداف بشأأن العام للمدير ممثل عىل تعيني نيجرياي وفد وأأكد .149
 الأخرى الوفود بعض يف الرأأي مع الوفد واتفق. املتحدة الأمم منظومة من كجزء املنظمة هبا تضطلع اليت ابلأنشطة ورحب
ىل التقرير تس بق، يف املذكورة الربامج أأن عىل  رؤية يف رغبته عن الوفد وأأعرب. املس تدامة التمنية أأهداف اعامتد كبري، حد اإ
ىل وأأشار. لالبتاكر الإيكولويج النظام عن قسام يشمل العام املدير وأأوحض أأن عرض. قياسها ميكن نتاجئ  التلكفة فعالية الوفد اإ
 اس تخدام بوسع اجليع أأنه س يكون ويوحض هذا. ادلويل الصعيد عىل الفكرية امللكية نظام معل يف وبساطهتا املعامالت وكفاءة
نه الوفد وقال. النظام  مت اعامتد ذكل، ومع. املس تدامة التمنية أأهداف تنفيذ يف رئيس يا دورا تؤدي الأعضاء ادلول أأن يدرك اإ
ىل الآلية وتسيند. الشامل من أأجل التطبيق املس تدامة التمنية أأهداف . والايدهار وللسالم والكوكب، للناس رشااكت اإ
 عن املزيد معرفة يف رغبته عن الوفد وأأعرب. والتقدم التعاون أأجل من الرشاكة من مس توى هناك يكون أأن جيب وابلتايل،
 دمعها وكيفية املقدمة الأفاكر ذكل يف مبا الواكلت بني املشرتكة الاجامتعات يف مشاركهتا أأثناء الويبو تشاركها اليت املعلومات
ىل الوفد وأأشار. املس تدامة التمنية أأهداف تنفيذ تيسري بشأأن الواكلت بني املشرتك للعمل  من طلب أأي تتلق مل الويبو أأن اإ
 تعرف تكون ل قد الأعضاء وأأوحض أأن ادلول. املس تدامة التمنية أأهداف تنفيذ يف املساعدة عىل للحصول الأعضاء ادلول
 الأمانة من ادلمع الامتس الأعضاء لدلول هبا ميكن اليت الكيفية عن املزيد معرفة يف رغبته عن دالوف وأأعرب. بذكل القيام كيفية

ذا وعام املس تدامة، التمنية أأهداف بشأأن تنفيذ طار يف س تكون املساعدة هذه اكنت اإ  بناء ودمع العادية التقنية املساعدة اإ
ىل املقدمة املساعدة عن تقريرا يقدم أأن ينبغي وكذكل. الأمانة تقدهمام الذلين القدرات  التمنية أأهداف تنفيذ يف الأعضاء ادلول اإ
ىل احلاجة مراعاة مع س تقدم، اليت املعلومات مقدار معرفة يف رغبته عن الصدد، هذا الوفد، يف وأأعرب. املس تدامة يضاح اإ  اإ

ىل الوفد وأأشار. املعلومات رسية عىل للحفاظ الأعضاء ادلول من العديد وتفضيل املس تدامة التمنية أأهداف تنفيذ  اقرتاح اإ
 برصد الأعضاء ادلول تقوم ل ي الويبو بلجان املس تدامة التمنية بأأهداف يتعلق فامي أأنشطهتا بأأن تربط الأمانة أأوغندا وفد

 التمنية لأهداف الهامة العنارص العام املدير قدمه اذلي العرض وأأبري. املس تدامة التمنية أأهداف تنفيذ يف الأمانة مساهامت
ىل أأن املنظمة. املس تدامة  املزيد رؤية ذكر الوفد أأنه يفضل ذكل، ومع. الابتاكر منظور تراها تكل العنارص من وأأشار الوفد اإ

 املس تدامة التمنية أأهداف بني يربط مشرتك كخيط املس تدامة التمنية أأهداف من 9 الهدف حتديد خارج املبارشة الروابط من
ن العام، املدير عرض أأبريهما  وعىل حنو. الأخرى  شامةل وميسقة وكذكل فهيي متاكمةل وغاايهتا املس تدامة التمنية أأهداف فاإ
 .للتجزئة قابةل وغري
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 املس تدامة التمنية عىل أأهداف حنو الرتكزي الصحيح الاجتاه يف أأوىل خطوة واعتربه. ابلتقرير علام الرباييل وفد وأأحاط .150
 قمية تضيف أأن الويبو عىل يتعني فأأول،. التقرير عىل التعليقات ببعض الوفد وأأدىل. منيةجلنة الت  اليت جترى يف يف املناقشات

 اليت الإحاطة مثل قمية، تضيف ل التقرير يف املذكورة الأنشطة من العديد أأن الوفد ورأأى. املس تدامة التمنية أأهداف لتنفيذ
 يف الأمانة مسامهة طبيعة بشأأن التفاصيل من الوفد املزيد وطلب. املس تدامة التمنية وأأهداف الويبو بشأأن العام املدير قدهما
ن وقال. الواكلت بني املشرتك العمل . معلها يف والإسهام ورشة معل يف الويبو يف مسؤول حضور جمرد بني اختالفا هناك اإ
ندونيس يا وفد ذكر وكام. تفصيال أأكرث تقرير تقدمي مفن املهم ،م، ومن  اعامتد قبل قامئة اكنت مبادرات التقرير يتضمن وغريه، اإ

ذا عام الوفد وتساءل. املس تدامة التمنية أأهداف خصيصا لتنفيذ حمددة تكن ومل. املس تدامة التمنية أأهداف  اللجنة اكنت اإ
ىل الوفد وأأشار. املس تدامة التمنية أأهداف تنفيذ كيفية بشأأن مقرتحات سيناقش  ادلول من طلبات أأي تتلق مل الأمانة أأن اإ
ن وقال. املس تدامة التمنية أأهداف بتحقيق املتعلقة املساعدة عىل للحصول الأعضاء  املزيد معرفة اإىل حباجة الأعضاء ادلول اإ

ذا مبا يتعلق فامي الوفد، قال. الصدد هذا يف الويبو تقدهما أأن ميكن اليت املساعدة عن  مجيع تناقش أأن ينبغي عىل اللجنة اكن اإ
نه الس بعة عرش، املس تدامة التمنية أأهداف  معروف الصدد هذا يف الرباييل وموقف. خمتلفة مواقف لها البدلان أأن يدرك اإ
ىل الوفد وأأشار. جيدا  عىل القضاء حتقيق يف مبارش بشلك الواقع العميل، يف يسهم، الابتاكر أأن التقرير مرفق يف ورد أأنه اإ
ن وقال. والرفاه اجليدة الصحة عن فضال اجلوع سهاما ميثل الابتاكر اإ ىل أأيضا حاجة هناك ولكن رئيس يا اإ  يف أأخرى عنارص اإ
 يكون أأن جيب ورأأى الوفد أأنه رمبا. الابتاكر عىل يركز باكمهل بأأنه التقرير انطباعا هبا ك تب اليت وتعطي الطريقة. الصدد هذا

 أأنه غري. نظيفة ومياه جيدة حصة توفري يف الابتاكر يسامه الطويل، أأو املتوسط وأأوحض أأنه عىل املدى. خمتلفة بطريقة مؤطرا
 امللكية ن ظم وتطوير تاكرالاب  من الناس يمتكن حىت اجليدة والصحة اجلوع اإىل حاجة هناك يكن مل القصري، املدى عىل

 .بعناية فيه النظر ينبغي يشء وهو التقرير يف واحضا ليس وهذا. أأيضا حصيح فالعكس وهكذا،. الفكرية

ىل يشري التقرير أأن الرويس الاحتاد وفد وذكر .151  بأأنشطة املنظمة وتضطلع. اجملال هذا يف شامل بعمل تقوم الويبو أأن اإ
. املس تدامة التمنية أأهداف يف الويبو مسامهة بشأأن العام املدير ينظمها اليت الإحاطة ذكل ويشمل. مس تقةل ومبادرات
ىل وابلإضافة  بني املشرتك اخلرباء فريق يف ذكل يف مبا املتحدة، الأمم منظومة أأنشطة يف بنشاط والويب تشارك ذكل، اإ
 .اجملال هذا يف الويبو معل مواصةل الوفد وأأيد. املس تدامة التمنية أأهداف مبؤرشات املعين الواكلت

كوادور وفد وأأيد .152  اليت ابلأنشطة وأأقر. والاكرييب الالتينية أأمرياك بدلان مجموعة ابمس كولومبيا وفد به أأدىل اذلي البيان اإ
ىل أأن اعامتد. املتحدة الأمم منظومة من كجزء املنظمة هبا تضطلع  اجملمتع أأن يعين 2030خطة التمنية املس تدامة لعام  وأأشار اإ
 املتحدة الأمم وواكلت الأعضاء ادلول به تضطلع اذلي العمل فاإن ،م، ومن. املس تدامة التمنية أأهداف بتحقيق ملزتم ادلويل

 أأن املتحدة، للأمم اتبعة متخصصة واكةل بوصفها عىل الويبو، وينبغي. هام أأمر تدامةاملس   التمنية أأهداف تنفيذ يف املتخصصة
 والشامل للتجزئة القابل وغري املتاكمل الطابع مراعاة مع املس تدامة، التمنية أأهداف تنفيذ يف للمسامهة هجودها تواصل

 يتعلق فامي الويبو من التقنية املساعدة طلب يف قدما امل ي كيفية معرفة يف رغبته عن الوفد وأأعرب. والغاايت للأهداف
 .املس تدامة التمنية بأأهداف

ىل وأأشار ابء اجملموعة ابمس الياابن وفد وحتدث .153  املس تدامة التمنية أأهداف تنفيذ يف الويبو مسامهة يتضمن التقرير أأن اإ
 املنظمة هبا تضطلع اليت والأنشطة فردي بشلك املنظمة هبا تضطلع اليت واملبادرات الأنشطة خالل من هبا املرتبطة والغاايت
ىل أأنه أأيضا اجملموعة وأأشارت. املتحدة الأمم منظومة من كجزء  للمساعدة الامتسا الأعضاء ادلول من طلب أأي هناك يكن مل اإ
 للتمنية املتحدة الأمم مقة مؤمتر ِقبل من املس تدامة التمنية أأهداف اعامتد وي عترب. املس تدامة التمنية أأهداف بتحقيق املتعلقة

 امللكية مسامهة كيفية ملناقشة الفرصة هبذه رحبت وذلكل،. املس تدامة التمنية أأهداف اجملموعة وأأيدت. ابريا معلام املس تدامة
 .املس تدامة التمنية أأهداف حتقيق يف الفكرية

 .الوفود من الواردة التعليقاتعىل  الرد اإىل املس تدامة التمنية بأأهداف املعين العام املدير ممثل الرئيس ودعا .154



CDIP/19/12 
36 

 

 علام وأأحاط. س نواي س يصدر التقرير أأن( بيدبو  الس يد) املس تدامة التمنية بأأهداف املعين العام املدير ممثل وأأكد .155
ىل الرامية ابلقرتاحات  وفد بتعليق يتعلق فامي وأأشار املمثل،. املوضوع هذا بشأأن املقبةل والأعامل املقبةل التقارير حتسني اإ
ضافة رضورة عىل الرباييل ىل أأن قمية، اإ ن وقال. مساهامهتا عن موضوعية معلومات تقدم أأن علهيا الأمانة اإ  ليست املسأأةل اإ
دراج مسأأةل جمرد  نقطة وهذه. املقبةل التقارير يف املساهامت وصف أأيضا ويلزم. فهيا تشارك الأمانة وبيان أأن الأنشطة اإ

 هناك أأنشطة يالت ما ،2030 لعام املس تدامة التمنية خطة تنفيذ يف املنظمة مبسامهة يتعلق وأأفاد املمثل بأأنه، فامي. مرشوعة
هنا املس تدامة، التمنية أأهداف من معني هدف حتت تندرج ل قد أأهنا من الرمغ وعىل. جارية كثرية  عنوان حتت تندرج فاإ

نه وقال. 2030 خطة التمنية املس تدامة لعام  وينبغي. الويبو خربات من حتقيق أأقىص اس تفادة يدتر  الأعضاء ادلول أأن يدرك اإ
ىل ما هو معروض الوصول السهل من يكون أأن  أأكرث هنج اتباع يف تنظر أأن وميكهنا. ذكل عىل الأمانة وتعمل. وأأن يمت فهمه اإ

طار يف املساعدة طلبات يف النظر جمرد يتجاوي اسيباقا  بتقدمي يتعلق وفامي. املس تدامة التمنية أأهداف من معني هدف اإ
نه ميكن التقارير، مانة قال املمثل اإ ىل احلاجة احرتام مع الطلب بشأأن حتديدا أأكرث معلومات تقدم أأن للأ وأأشار . الرسية اإ
ىل ندونيس يا وفد طرحه اذلي السؤال املمثل اإ ذا ما بشأأن اإ  بعد والأنشطة الربامج تنفيذ يف اكملعتاد هنجا تيبع املنظمة اكنت اإ

ن وقال ،2030التمنية املس تدامة لعام خطة  اعامتد خطة التمنية  خصوصيات الاعتبار يف تأأخذ أأن اإىل حباجة املنظمة اإ
ىل نفسها 2030خطة التمنية املس تدامة لعام  وتسيند. ادلولية البيئة يف والتغريات 2030املس تدامة لعام  جنايات نتاجئ اإ  واإ

ىل ريو مقة من تبدأأ  اليت الفرتة س امي ول املاضية، القليةل العقود مدى عىل ادلويل اجملمتع ن وقال. 2015 عام مقة اإ  العام املدير اإ
آخر اللجنة الأمانة وسزتود. املس تدامة التمنية أأهداف الاعتبار يف الويبو جلان مجيع تأأخذ ضامن أأن عىل يعمل . املس تجدات بأ

ىل  الفرتة يف تغيريات هناك وس تكون. 2015 عام يف عليه اكنت كام نفسها ليست يه 2017 عام يف ادلولية البيئة أأن وأأشار اإ
 اذلاكء يف يؤثر التطور أأن ميكن املثال، سبيل عىل. املس تدامة التمنية أأهداف تنفيذ عىل ذكل يؤثر وقد. 2030 عام حىت

يه  2030م خطة التمنية املس تدامة لعا يف الواردة الأهداف املمثل بأأن بعض وأأفاد. اجملالت من العديد عىل الاصطناعي
 احمليل املس توى سيمت عىل لأنه حمليا والعمل عامليا التفكري يف كيفية يمتثل السؤال فاإن وهكذا،. احمليل أأهداف عىل املس توى

 الويبو مساهامت مضمون عن املعلومات من مزيد تقدمي سيمت أأنه جديد من وأأكد. 2030 عام يف وتقيميها النتاجئ من التحقق
 امللكية نظام دور عن معلومات وتقدم. ادلولية املناقشات يف بنشاط الويبو وتشارك. املقبةل التقارير يف ادلولية الأنشطة يف

سهاهما وكيفية وأأنشطهتا براجمها عن معلومات أأيضا املنظمة وتقدم. الفكرية  الويبو وتشارك. املس تدامة التمنية أأهداف تنفيذ يف اإ
 أأجل من والابتاكر والتكنولوجيا ابلعمل املعين املتعددين املصلحة لأحصاب الثاي الس نوي للمنتدى التحضريية الأعامل يف

 املذكرة يف أأيضا وتسامه. املتحدثني اختيار ويف الربانمج يف وتسامه. نيويورك يف جيرى اذلي املس تدامة التمنية أأهداف
 أأيضا ادلويل والبنك لالتصالت ادلويل والاحتاد الويبو وتنظم. والتكنولوجيا والعمل ابلبتاكر املتصةل واملسائل املفاهميية
ىل وأأشار. املس تدامة التمنية أأهداف حتقيق يف الابتاكر دور بشأأن جانبية مناس بة  بشأأن ش ييل وفد أأاثرها اليت املسأأةل اإ
نه وقال. املس تدامة التمنية أأهداف من 5 الهدف حراي جيري اإ ن اجلنسانية، القضااي بشأأن تقدم اإ  داخل جارية اجلهود واإ
 اجلنسانية، واملسائل الابتاكر قضااي بني التفاعل بشأأن دراسات أ جريت وقد. يونيو 1 يف الويبو يف اجامتع وس يعقد. املنظمة
ىل الأمانة وتتطلع. والتكنولوجيا العمل جمال يف ابملرأأة املعنية التطبيقية للفنون لش بونة مدرسة اليت أأجرهتا س امي ول  الابتاكر اإ

نه وقال. اجلنسني بني واملساواة ىل التوصل يتوقع ل اإ ىل ولكن عامة حلول اإ  الوطنية الإدارات ملساعدة معلية مالحظات اإ
حراي عىل الويبو مثل ادلولية واملنظامت ىل وأأشار. املسأأةل هذه بشأأن تقدم اإ  حق بشأأن مرص وفد طرحه اذلي السؤال اإ
نه وقال. اجليد التعلمي بشأأن املس تدامة التمنية أأهداف من 4 والهدف املؤلف  الزمالء من معلومات عىل احلصول اإىل حيتاج اإ
ىل العودة قبل  وضع وأأوحض أأنه ينبغي. مرنة بطريقة الأعضاء ادلول مع التفاعل يف أأمهل عن وأأعرب. املسأأةل هذه بشأأن الوفد اإ
ماكنية هنج  .واملبادرات الأنشطة تنفيذ يف احملري عىل التقدم ابنتظام الأعضاء ادلول اإطالع يوفر اإ

ىل اللجنة ودعا املناقشة الرئيس واختمت .156  وجود لعدم نظرا ابلتقرير علام اللجنة وأأحاطت. ابلتقرير علام الإحاطة اإ
 .احلضور من اعرتاضات
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 التمنية املقبةل للجنة ادلورات يف املس تدامة التمنية أأهداف تناول طريقة حول مناقشات

ىل الأمانة الرئيس دعا .157  .املوضوع اهذ تقدمي اإ

ىل( ابلوش الس يد) الأمانة وأأشارت .158 . للجنة التمنية الأخرية ادلورة يف فهيا النظر مت CDIP/18/4 الوثيقة أأن اإ
. الويبو بعمل الصةل ذات املس تدامة التمنية أأهداف بشأأن الأعضاء ادلول املقدمة من املدخالت الوثيقة مجموعة وتضمنت
 التمنية أأهداف لتنفيذ مكرس جلنة التمنية أأعامل جلدول دامئ بند هناك يكون أأن الوفود بعض اقرتحت املناقشة، وأأثناء

 يف املوضوع هذا معاجلة طريقة بشأأن مناقش هتا مواصةل أأيضا اللجنة وقررت. الرئيس ملخص يف ذكل وينعكس. املس تدامة
 CDIP/18/4 الوثيقة مت طرح ذكل، عىل وبناء. الأعامل جدول يف دامئ بند وضع طلب ذكل يف مبا املقبةل، دوراهتا

 .املقبةل اللجنة دورات يف املس تدامة التمنية أأهداف تناول طريقة حول للمناقشات

ىل الرباييل وفد وأأشار .159 دراج اقرتاحه اإ  الوفد وطرح. املس تدامة التمنية أأهداف تنفيذ بشأأن للجنة التمنية دامئ بند ابإ
 متغري سوى ليست الأخرية أأن الوفد ورأأى التقنية؟ واملساعدة التمنية بني العالقة يه ما أأول،. النقاش لتوجيه الأس ئةل بعض
ن وقال. أأكرب بكثري معادةل يف واحد  الاجامتعي الرفاه لتحسني تس تخدهما أأن الأعضاء لدلول ميكن أأداة يه التقنية املساعدة اإ

 المنو مثل العنارص من واسعة طائفة عىل ينطوي وتعقيدا مشول أأكرث مفهوم التمنية أأن وأأضاف. بدلاهنا يف والاقتصادي
آخر ب عد وهناك. البيئية والاس تدامة الاجامتعية والعداةل الاقتصادي  اليت التقنية املساعدة معظم وتتوىخ. املوضوع لهذا أ

 رأأى أأنه غري. ذكل تؤيد الرباييل أأن املؤكد ومن. الوطين الفكرية امللكية نظام حتسني عىل البدل قدرات تعزيز الويبو تقدهما
 اس تكشاف عىل البدلان الأقل منوا، س امي ول الأعضاء، ادلول قدرة يايدة عىل تركز أأن ينبغي التقنية املساعدة أأن أأيضا

 تنفيذ ملناقشة للويبو منتدى أأنسب جلنة التمنية ت عترب هل واثنيا،. الفكرية للملكية ادلويل القانوي الإطار يف الواردة املروانت
 وميكن. والتمنية الفكرية امللكية قضااي عىل مناقشة اللجنة ولية وتش متل. أأهنا كذكل الوفد ورأأى املس تدامة؟ التمنية أأهداف
 اليت املناقشات أأو ابلأنشطة الإخالل دون ومتقاطعة شامةل بطريقة املس تدامة التمنية أأهداف ملناقشة جلنة التمنية اس تخدام
 تنفيذ كيفية مناقشة خالل من مفيد بشلك تساعد أأن للجنة التمنية وميكن. الأخرى والويب هيئات أأو جلان مشاركة تتطلب
 مع طريق خارطة لوضع الويبو داخل فكر مكركز والعمل التقنية، ابملساعدة يتعلق فامي فعلية مبشاريع املس تدامة التمنية أأهداف
 ينبغي هل واثلثا،. الويبو أأهجزة سينفذها اليت املس تدامة التمنية بأأهداف املتعلقة الشامةل املبادرات بشأأن ملموسة اقرتاحات
 املس تدامة التمنية أأهداف الوفد أأن ورأأى فقط؟ بعضها أأو املس تدامة التمنية أأهداف مجيع تنفيذ يف تسامه أأن عىل الويبو
خلطة التمنية املس تدامة  الرئييس احملور هو املتاكمل الهنج وي عد هذا. للتجزئة قابةل وغري ومتاكمةل عاملية عرش الس بعة
 املس تدامة التمنية أأهداف مناقشة شأأن ومن. املس تدامة التمنية أأهداف مجيع مناقشة عىل اللجنة فاإن ،م، ومن. 2030 لعام
 المنو مناقشة املنطقي من يكون لن املثال، سبيل فعىل. التمنية نصف مفهوم مناقشة متاما مثل تكون أأن حدة عىل لك

ىل أأيضا الوفد وأأشار. أأيضا الاجامتعية العداةل مناقشة دون الاقتصادي دارة الفكرية امللكية مرشوع مقمّيِ  بيان اإ  التصممي واإ
 املس تدامة التمنية أأهداف من 5 الهدف ويتعلق. املشاريع تنفيذ يف اجلنسني بني املساواة ضامن يف املمتثل التحدي أأبري اذلي

 أأهداف من 3 ابلهدف يتعلق وأأشار الوفد، فامي. جلنة التمنية يف املسأأةل هذه مناقشة ينبغي وذلكل. اجلنسني بني ابملساواة
 عىل احلصول خالل من حصية حياة بضامن يتعلق فامي ومبارشة ملموسة مسؤولية تتحمل بأأن الويبو املس تدامة، التمنية
نه املايض، يف ودراسات بأأنشطة اضطلعت قد الويبو أأن من الرمغ وعىل. الأدوية  حتقيق أأجل من املزيد معل ميكن فاإ
 الهتاب ماكحفة عىل البدلان تساعد أأن للويبو ميكن املثال، سبيل فعىل. هذه املس تدامة التمنية أأهداف يف احملمتةل مسامههتا
عداد خالل من الكبد  حق جمال ويف. املرض هذا لعالج املس تخدمة الرئيس ية الأدوية بشأأن الرباءات شامل عن تقرير اإ

 املوارد عىل واحلصول املؤلف حق بني والعالقة املس تدامة التمنية بأأهداف الويبو يف اجلارية املناقشات ترتبط املؤلف،
دراج هذا وقد. التعلميية طار يف املوضوع مت اإ  واملنصف اجليد التعلمي ضامن بشأأن املس تدامة التمنية أأهداف من 4 الهدف اإ
 الاس تثناءات بشأأن ادلامئة اللجنة يف دارت اليت للمناقشات وميكن. للجميع احلياة مدى التعمل فرص وتعزيز للجميع

 حزي مراكش معاهدة وتدخل. املسأأةل هذه يف تسهم أأن والتعلميية البحثية واملؤسسات احملفوظات ودور للمكتبات والتقييدات
 فوائد يه ما رابعا،. والتنفيذ املناقشة هذه يف أأيضا تشارك أأن الويبو لأاكدميية وميكن. مبارشة الهدف هذا حتت أأيضا التنفيذ
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 الأعامل جدول يف وضع بند دامئ شأأن من الوفد أأن ورأأى. السؤال هذا كثرية وفود وأأاثرت الأعامل؟ جدول يف وضع بند دامئ
 تقارير لتقدمي للويبو فرصة أأيضا يييح وسوف. التنفيذ معلية الس يطرة عىل يايدة عىل والأمانة الأعضاء ادلول يساعد أأن

ىل دورية جراءاهتا بشأأن الأعضاء ادلول اإ  يف للتو اللجنة نظرت املثال، سبيل فعىل. املس تدامة التمنية أأهداف بينفيذ املتعلقة اإ
وأأشار . الأعضاء ادلول من العديد بتوقعات يفي التقرير ول. املس تدامة التمنية أأهداف تنفيذ يف الويبو مسامهة عن تقرير

ىل أأن دراج الوفد اإ  بيناول يسمح أأن ذكل شأأن ومن. املناقشات يف والشفافية الوضوح من سزييد الأعامل جدول يف دامئ بند اإ
 التمنية بأأهداف املتعلقة املوضوعات ملناقشة الأعضاء لدلول الفرصة وس يييح. ومس مترة ودورية شامةل بطريقة املوضوع
 جدول يف دامئا بندا فاإن ،م، ومن. جدا جمردة ابلتمنية املتعلقة املناقشات ما تصبح وأأحياان. حمددة مقرتحات وتقدمي املس تدامة
 أأن الأعامل جدول يف وضع بند دامئ شأأن ومن. حقيقية قمية تضيف اليت املبادرات عىل اجلهود لرتكزي مكنارة س يعمل الأعامل
 تقرير ويشري. املس تدامة التمنية أأهداف مع ميشابكة أأجندة التمنية وأأن خاصة العمل، يف والايدواجية التداخل أأيضا مينع

 هبا املرتبطة والأهداف املس تدامة التمنية أأهداف تنفيذ يف الويبو مسامهة عن والتقرير أأجندة التمنية تنفيذ بشأأن العام املدير
ىل  املس تدامة التمنية وأأهداف أأجندة التمنية ول تتطابق. الأجندات تكل لتنفيذ املبذوةل اجلهود عىل مكثال نفسها املبادرات اإ
 تنفيذ بشأأن موحد بند وأأضاف الوفد أأنه ابعامتد. الفصل بيهنام عىل يساعد أأن الأعامل جدول من ادلامئ البند شأأن ومن. دامئا

 اتبعة متخصصة واكةل بصفهتا والويبو، جلنة التمنية أأن مفادها هامة رساةل الأعضاء ادلول سرتسل املس تدامة، التمنية أأهداف
نتاجئ س ياس ية  ذات رمزية صغرية دبلوماس ية ابدرة ويه العامة، اجلعية توصيات تنفيذ يف بدورهام تقومان املتحدة، للأمم
 يعكس مما البدلان، من العديد وأأيده. للجنة عرشة والثامنة عرشة السابعة ادلورتني يف ادلامئ املقرتح البند ومت عرض. هامة
 .الاعتبار يف تؤخذ أأن ينبغي اليت الأعضاء ادلول من كبري عدد رغبة

 التمنية أأهداف حتقيق يف أأساس يا دورا للويبو أأن جمددا وأأكد الأفريقية البدلان مجموعة ابمس الس نغال وفد وحتدث .160
لفية الإمنائية الأهداف تتحقق ومل. املس تدامة  العامل أأحناء مجيع يف املصلحة أأحصاب فاإن ،م، ومن. البدلان من كثري يف للأ
ن وقال. املس تدامة التمنية أأهداف حتقيق يف املشاركة من املزيد اإىل حباجة  التمنية أأهداف بشأأن العام للمدير ممثل تعيني اإ

 امللكية قضااي مناقشة للجنة التمنية املهم ومن. 2030خلطة التمنية املس تدامة لعام  املنظمة تولهيا اليت الأمهية يعكس املس تدامة
ضافة بند اللجنة وطلبت. اللجنة لولية ركزية هذا وي عد. متعمقة مناقشة ابلتمنية املتصةل والقضااي الفكرية  الأعامل جدول يف اإ
 الأعامل جدول يف دامئ بند بشأأن الرباييل وفد اقرتاح تأأييد اجملموعة تواصل وذلكل،. املس تدامة التمنية أأهداف تنفيذ ملناقشة
 .ادلويل يدالصع  عىل املس تدامة التمنية أأهداف تنفيذ يف الويبو مسامهة بشأأن

 اجلهود تعكس CDIP/19/6 الوثيقة أأن وأأكد والبلطيق الوسطى أأورواب بدلان مجموعة ابمس جورجيا وفد وحتدث .161
 2030خطة التمنية املس تدامة لعام  عىل أأمهية اجملموعة وتعلق. املس تدامة التمنية أأهداف تنفيذ معلية يف الأمانة تسيمثرها اليت

الس بعة  املس تدامة التمنية وأأهداف 2030بني خطة التمنية املس تدامة لعام  وهناك تاكمل ووحدة. املس تدامة التمنية وأأهداف
 أأن عىل الويبو ينبغي أأنه رأأت اجملموعة أأن غري. أأخرى بأأهداف مبارش غري أأو مبارش بشلك مرتبط هدف لك كام أأن. عرش
 .التنفيذ لعملية قمية تضيف أأن ميكهنا وحيامث اختصاصها مضن بوضوح تندرج اليت اجملالت عىل تركز

 بطريقة ت ظهر CDIP/19/6 الوثيقة أأن جمددا وأأكد فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد ابمس مالطة وفد وحتدث .162
ن وقال. املس تدامة التمنية أأهداف تنفيذ معلية يف الأمانة اسيامثر للغاية دقيقة  الثقافات متعددة منظمة بوصفها الويبو، اإ

 التمنية بأأهداف املتعلقة نطاقا الأوسع القرارات تسامه هبا يف للغاية حمددة معارف فاإن دلهيا الفكرية، امللكيةلقضااي  تتصدى
ليه التوصل مت اذلي ابلتفاق فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد ورحب. املس تدامة  للجنة التمنية الأخرية ادلورة يف اإ
 ليس وذلكل،. املس تدامة التمنية أأهداف ملناقشة كبرية فرصة الأعضاء لدلول ذكل ويييح. س نوي بتقرير الأعضاء ادلول لزتويد
نه ل ي. الأعامل جدول يف مس تقل بند وجود الرضوري من  أأن علهيا ينبغي وفعالية، تركزيا أأكرث الويبو تكون وقال الوفد اإ
 العامل أأحناء مجيع يف الفكرية امللكية حامية لتعزيز ووليهتا لعملها الأكرب الأمهية ذات املس تدامة التمنية وغاايت أأهداف عىل تركز
ىل أأنه، عىل. الأخرى ادلولية واملنظامت الهيئات مع ابلتعاون الاقتضاء، وعند ادلول، بني التعاون خالل من  الرمغ وأأشار اإ
 من 17و 9 الهدفني بينفيذ ةلص الأكرث هو الويبو معل أأن يعتقدون يالوا ما فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد أأن من
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 الصةل ذات املس تدامة التمنية أأهداف بشأأن الفردية املقرتحات دلراسة مس تعدين يزالان ل فاإهنام املس تدامة، التمنية أأهداف
 لأهداف العام الإجناي أأن فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد وأأكد. خمصص أأساس عىل الاقتضاء حسب املس تقبل، يف

 .ادلول عىل أأساسا يعمتد املس تدامة التمنية

ىل وأأشار ابء اجملموعة ابمس الياابن وفد وحتدث .163  بشأأن الأعامل جدول يف دامئ بند وضع بشأأن الرباييل وفد اقرتاح اإ
نه ل يشء. املس تدامة التمنية أأهداف طار يف شامةل مناقشة املس تدامة التمنية أأهداف مناقشة من اللجنة مينع وقال اإ  بنود اإ
 وضع يف ليست أأهنا اجملموعة وأأكدت. مرة لأول املسأأةل طرح منذ بذكل القيام جلنة التمنية وتواصل. احلالية الأعامل جدول
 تقرير يف للنظر معلية عىل مكثفة، مناقشات بعد الآراء، بتوافق ابلفعل، وافقت قد اللجنة لأن الاقرتاح تأأييد من ميكهنا
 .املس تدامة التمنية أأهداف ملناقشة املعمتدة العملية اتباع اجملموعة أأيدت وذلكل،. املسأأةل هذه بشأأن س نوي

 ملواهجة املتحدة الأمم أأرسة صاغهتا هامة عاملية أأهداف املس تدامة التمنية أأهداف بأأن اعتقاده عن الصني وفد وأأعرب .164
 لالبتاكر، هامة دافعة قوة بوصفها الفكرية، للملكية وميكن. املقبةل امخلس عرشة الس نوات خالل املشرتكة الإمنائية التحدايت

ن الوفد وقال. املس تدامة التمنية أأهداف تنفيذ يف فريدا دورا تلعب أأن ل يناسب ل ذكل اإ  معلية يف بنشاط للمشاركة الويبو اإ
حدى ابعتبارها املس تدامة، التمنية أأهداف تنفيذ مم التابعة الست عرشة املتخصصة الواكلت اإ ن وقال. املتحدة للأ  يه اللجنة اإ
ىل أأن. الويبو معل يف أأجندة التمنية توصيات تعممي وجيري. التمنية قضااي ملناقشة للويبو منصة أأمه  قضااي مناقشة وأأشار اإ

 الأجل الطويل للطابع ونظرا. للآخرين منارة مبثابة تكون أأن وميكن أأمر مناسب اللجنة هذه يف املس تدامة التمنية أأهداف
نه املس تدامة، التمنية لأهداف دراج والرضوري املنطقي من فاإ  ومع. اللجنة يف املسأأةل هذه بشأأن الأعامل جدول يف دامئ بند اإ
 .املس تدامة التمنية أأهداف مناقشات لتعزيز أأخرى س بل ملناقشة مس تعدا الوفد يظل ذكل،

يران مجهورية وفد وشدد .165  ِقبل من علهيا واملوافقة بشأأهنا التفاوض مت املس تدامة التمنية أأهداف أأن عىل الإسالمية اإ
نه ينبغي. املتحدة الأمم يف الأعضاء ادلول مجيع  يف تسهم أأن املتحدة، للأمم اتبعة متخصصة واكةل بوصفها عىل الويبو، وقال اإ
ىلوأأشار . التمنية ومسائل الفكرية ابمللكية معنية متخصصة جلنة جلنة التمنية وت عترب. املس تدامة التمنية أأهداف تنفيذ  وضع أأن اإ
 ولن. املس تدامة التمنية أأهداف تنفيذ يف الويبو مسامهة مسأأةل ملعاجلة عقالنية الطرق أأكرث هو الأعامل جدول يف دامئ بند
عن  وأأعرب. املسأأةل هذه ملعاجلة منرب جمرد يوفر أأن ذكل شأأن ومن. الأعضاء عىل ادلول جديدة الزتامات أأو واجبات خيلق
 عن الأمانة من س نواي تقريرا يتضمن لأنه الغرض لهذا شامال منربا يوفر الأعامل جدول يف عليه املتفق البند بأأن اعتقاده
 تنفذها أأن ينبغي اليت املس تدامة التمنية أأهداف عدد بشأأن الآراء واختلفت. املس تدامة التمنية أأهداف تنفيذ يف الويبو مسامهة
ىل. الويبو ن وأأشار الوفد اإ  دامئ بند وضع الرضوري مفن ،م، ومن. املسائل هذه ملناقشة الأعضاء لدلول منرب اإىل حاجة هناك اإ
 .املس تدامة التمنية أأهداف تنفيذ يف الويبو مسامهة مسأأةل ملعاجلة الأعامل جدول يف

ندونيس يا وفد وحتدث .166 آس يا مجموعة ابمس اإ  قابةل وغري عاملية املس تدامة التمنية أأهداف أأن جمددا وأأكد الهادئ واحمليط أ
 الأخرية ادلورة يف الرباييل وفد اقرتاح ونوقش. املس تدامة التمنية أأهداف حتقيق لتناول شامل هنج اتباع يلزم وذلكل،. للتجزئة

دراج الرباييل وفد اقرتاح يف بعناية النظر عىل اللجنة اجملموعة وحثت. للجنة التمنية  بشأأن اللجنة أأعامل جدول يف دامئ بند ابإ
ىل أأنه يتفهم الوطنية بصفته الوفد وحتدث. املس تدامة التمنية أأهداف تنفيذ  واجملموعات الأخرى الأعضاء ادلول مواقف وأأشار اإ

قلميية  مبا املتحدة، الأمم وتضطلع منظومة. املس تدامة التمنية أأهداف بينفيذ املتحدة الأمم يف الأعضاء ادلول مجيع الزتمت وقد. الإ
ىل أأنه  الوفد ,أأشار. املس تدامة التمنية لأهداف الأعضاء ادلول تنفيذ يف بدور املتحدة، للأمم التابعة املتخصصة الواكلت فهيا اإ

ن وقال. املفهوم يدرك هذا دراج اإ  ادلول تنقل أأن يعين ل املس تدامة التمنية أأهداف بشأأن الأعامل جدول بنود من بند اإ
ىل الأهداف بينفيذ الزتاهما الأعضاء نه وقال. بذكل للقيام نية وليس هناك. الويبو اإ جيابيا دورا الويبو تؤدي أأن ضامن جملرد اإ  يف اإ
جيابية بناء وأأكرث هنج هناك يكون أأن ينبغي وابلتايل،. املس تدامة التمنية لأهداف الأعضاء ادلول تنفيذ تيسري  هذه ملناقشة اإ
جراء وأأنه ينبغي الاقرتاح، يف اجلدارة من الكثري الوفد ورأأى. املسائل  .املسأأةل هذه بشأأن مناقشة اإ
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 أأن ينبغي ل حيث املس تدامة التمنية أأهداف بشأأن دامئ أأعامل جدول بشأأن الرباييل وفد اقرتاح أأوغندا وفد وأأيد .167
جراء وينبغي. هبا املرتبطة والأهداف املس تدامة التمنية أأهداف تنفيذ يف الويبو مبسامهة املتعلق التقرير عىل املناقشات تقترص  اإ

 .املس تدامة التمنية أأهداف بشأأن نطاقا أأوسع مناقشات

ىل وأأشار. ابملناقشة علام الرئيس وأأحاط .168  ل تؤيد الوفود وأأن بعض الرباييل، وفد اقرتاح بشأأن اتفاق وجود عدم اإ
 .املوضوع هذا بشأأن املناقشة مبواصةل وأأوىص. الاقرتاح

ندونيس يا وفد وأأعرب .169  فامي الوفود بعض أأبدته اذلي التأأييد الرئيس ملخص يف الواردة الصيغة تعكس أأن يف رغبته عن اإ
 .الرباييل وفد ابقرتاح يتعلق

 وأأن بعض. الرباييل وفد اقرتاح عىل اتفاق يوجد ل أأنه الواحض ومن. ابملناقشة علام أأحاط أأنه جمددا الرئيس وأأكد .170
 ذكل عىل التفاق ومت. البند هذا بشأأن املناقشة س تواصل أأهنا اإىل ختل ص أأن للجنة كنمي وذلكل،. ل تؤيد الاقرتاح الوفود
 .احلضور من اعرتاضات وجود لعدم نظرا

دارة من جنوب املقرتح املرشوع  امللكية لس تخدام الرتوجي: التكنولوجيا ونقل الفكرية امللكية أأفريقيا بشأأن اإ
 انتقالية اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل والبدلان منوا الأقل والبدلان النامية البدلان يف الفكرية عىل حنو فعال

 CDIP/19/11 الوثيقة انظر

ىل أأفريقيا جنوب وفد الرئيس دعا .171  .الاقرتاح تقدمي اإ

 السابعة ادلورة يف تقرر التكنولوجيا، بنقل املتعلقة للأنشطة الويبو تعيني أأعقاب يف أأنه أأفريقيا جنوب وفد وذكر .172
للجنة  عرشة الثامنة ادلورة يف للمناقشة اقرتاحات املعنية الأعضاء ادلول تقدم ( أأنCDIP/17التمنية ) للجنة عرشة
(CDIP/18) .ادلورة هذه يف فيه النظر مواصةل عىل ووافقت الاقرتاح املبدأأ، حيث من اللجنة، أأيدت ادلورة، تكل ويف 

ىل اسينادا  كام. الأعضاء ادلول من مدخالت لإدراج الوثيقة أأفريقيا جنوب نقحت القرار، هذا مع ومتش يا. معدةل وثيقة اإ
 ابلغ الأمهية مس بق رشط الابتاكر أأن جديد من الوفد وأأكد. املرشوع هذا تنفيذ لتعزيز مناس بة مزيانية الأمانة خصصت
ن وقال. التمنوي وضعها عن النظر بغض مزدهر جممتع حنو ادلول تسعى حيث  يف املسامهة عىل القدرة دلهيا الفكرية امللكية اإ
 أأصبح فقد ذكل، ومع. والاقتصادي الاجامتعي الرفاه يايدة ،م ومن ونرشها، التكنولوجيا ونقل التكنولويج الابتاكر تعزيز
. هبا املرتبطة واحلقوق الفكرية للملكية اكف فهم دلهيا ليس الابتاكر قمية سلسةل طول عىل الفاعةل الأطراف مجيع أأن واحضا
ىل املرشوع هيدف وهكذا،  الاحتياجات لتقيمي أأدوات ومجموعة مهنجية وضع أأول،. الأمهية ابلغة أأنشطة بأأربعة الاضطالع اإ
عداد واثنيا،. التدريبية  يتعني اليت التدريب نتاجئ لتحديد التجريبية البدلان يف التكنولوجية القمية لسالسل مفصةل خريطة اإ
 الأدوات، ومجموعة املهنجية ابس تخدام التكنولوجية القمية سالسل عنارص بني التدريبية الاحتياجات تقيمي اثلثا،. حتقيقها
 من من خالل عدد الشامل التدريب توفري رابعا،. الاحتياجات هذه لتناول التجريبية للبدلان تدريبية خطط ووضع

 نتاجئ تقيمي وسيمت. والتعاون فامي بني بدلان اجلنوب ادلاخيل والتدريب الوظيفي والتدريب ورش العمل ذكل يف مبا الإجراءات،
 وأأعربت. ابلقرتاح يتعلق فامي اللجنة مع التحديثات بعض الوفد وتقامس. الأدوات ومجموعة املهنجية لتحسني التدريب أأنشطة
 الوثيقة يف الأنشطة هذه ومت تقدمي. الكفاية فيه مبا واحضة ليست القدرات بناء أأنشطة لأن قلقها عن الأعضاء ادلول بعض
 من 2.3.4 الفقرة يف وضوح ذكل بعد ووردت. شهرين من بأأكرث ادلورة هذه انعقاد قبل أأفريقيا جنوب قدمهتا اليت املعدةل
كرت وقد. الإقلمييني منسقهيا خالل من الوفود مع ذكل تقامس وجرى. CDIP/19/11 الوثيقة  وأأعرب. أأعاله الأنشطة هذه ذ 
سهاما سيسهم املقرتح املرشوع تنفيذ أأن ورأأى. احلايل للنص ارتياحه عن الوفد جيابيا اإ  الفعلية والقدرات الأدوات حتسني يف اإ
ىل تطلعه وأأعرب عن. التكنولوجيا لنقل  .التنفيذ يبدأأ  حىت الهنائية واملوافقة واسع تأأييد عىل احلصول اإ
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ضافية معلومات( تزاجكوفس ي الس يد) الأمانة وقدمت .173  نقص يف املمتثل التحدي املرشوع وتناول. املرشوع عن اإ
دارة يف املطلوبة املهارات ىل التكنولوجيات نقل ويف الفكرية امللكية اإ  واملطورون املمولون مثل الرئيس ية الفاعةل اجلهات اإ
 املهارات تمنية أأنشطة تنفيذ خالل من ذكل وسيمت. الابتاكر قمية سلسةل يف الفكرية املشاركني امللكية ومس تخدمو واملديرون

نشاؤها يتعني اليت القدرات بناء احتياجات لتقيمي الشامةل املهنجية أأساس عىل طار يف املطاف هناية يف وصقلها وجتريهبا اإ  اإ
 وبوجه. الويبو هبا تضطلع اليت القدرات بناء أأنشطة من مجموعة فعالية املهنجية هذه تعزي أأن أأيضا املتوقع ومن. املرشوع
. الفعالية من مبزيد ومعاجلهتا الابتاكر قمية سلسةل مضن الرئيس ية الفاعةل اجلهات احتياجات حتديد املهنجية س تييح خاص،
 ذكل يف مبا) أأدوات ومجموعة مهنجية وضع أأول،. التالية عىل الأنشطة املشاريع تنفيذ اسرتاتيجية لمتتش   ذكل، ولتحقيق
 اجملالت يف التدريبية الاحتياجات تقيمي أأجل من( الشخصية امللفات ومناذج املقابالت ومناذج الاس تقصائية ادلراسات
. واليسلمي واملوضوع ابجلهور فامي يتعلق التدريب أأنشطة توجيه حتسني بغية التجاري واليسويق التكنولوجيا بنقل املتصةل
عداد واثنيا،  واملطورون املمولون) عنارصها ذكل يف مبا جتريبية، بدلان أأربعة يف الابتاكر قمية لسالسل مفصةل خريطة اإ

 بيهنام والعالقات( والابتاكر التكنولوجيا دمع مراكز مثل هبم املرتبطة ادلمع ومؤسسات الفكرية امللكية ومس تخدمو واملديرون
 قمية سالسل يف الرئيس ية الفاعةل اجلهات بني التدريبية الاحتياجات تقيمي اثلثا،.  حتقيقها يتعني اليت التدريب نتاجئ لتحديد
 يف ،م. الاحتياجات هذه لتناول التجريبية الأربعة للبدلان تدريبية خطط ووضع الأدوات، ومجموعة املهنجية ابس تخدام الابتاكر
 يف مبا التجريبية، الأربعة للبدلان املقررة التدريب خطط لتنفيذ القدرات بناء أأنشطة تنفيذ الكبرية، القدرات اثنية لبناء مرحةل
 وجه وعىل. التعلميية الربامج يف واملشاركة بعد عن والتعمل املوقع، ويف الإنرتنت اليت تمت عرب الأنشطة الاقتضاء، حسب ذكل،

 للتكنولوجيا الفعال اليسويق بشأأن معلية تدريبية معل ورش تشمل أأن القدرات بناء أأنشطة يمتثل الهدف من اخلصوص،
دارة ماكنيات يف النظر وكذكل املذكورة، الرئيس ية الفاعةل اجلهات واس هتداف الفكرية، امللكية واإ  الوظيفي التدريب فرص اإ

دارة منظامت مع املمكنة الرشااكت اس تكشاف أأيضا سيمت ذكل، عىل وعالوة. ادلاخيل والتدريب  واجلامعات الفكرية امللكية اإ
 املعارف نقل تعظمي بغية اجلنوب، بدلان بني فامي املمكن التعاون ذكل يف مبا ذات القدرات وثيقة الصةل، الأخرى واملؤسسات

 املوارد وسيتضمن. الأدوات ومجموعة املهنجية لصقل التدريب أأنشطة نتاجئ تقيمي وسيمت. لطويلا املدى عىل واس تدامهتا وتأأثريها
 املهنجية لتطوير وخبري وكفء، ملرشوع عىل حنو فعال التنفيذ لضامن املرشوع يف متخصصا موظفا املرشوع لتنفيذ املطلوبة
 ،( أأفريقيا جنوب ذكل يف مبا) الأربعة البدلان يف الابتاكر قمية سالسل خرائط لرمس قطريني خرباء وأأربعة الأدوات، ومجموعة
 مع الرشااكت اس تخدام أأيضا وميكن. الأدوات ومجموعة املهنجية وصقل لتقيمي وخبري التدريب، احتياجات تقيمي يف وخبري
دارة منظامت  مت اليت املوارد من لالس تفادة ذات القدرات وثيقة الصةل الأخرى واملؤسسات واجلامعات الفكرية امللكية اإ
 .املرشوع لهذا حشدها

ىل الأمريكية املتحدة الولايت وفد وأأشار .174  يف وأأشار. 2.3.4 الفقرة يف الوارد العرض يف املوحضة التنفيذ اسرتاتيجية اإ
ىل الصدد هذا نه الوفد وقال. الأنشطة من عدد اإ وأأعرب عن . رمسي غري بشلك تعمميه مت نص يف مدرجة اللغة أأن يدرك اإ

ىل تطلعه عن وأأعرب العرض، يف املذكورة الأنشطة تشمل معدةل وثيقة عىل احلصول رغبته يف  .الوثيقة اس تعراض اإ

ىل وأأشار الأفريقية البدلان مجموعة ابمس الس نغال وفد وحتدث .175  مجموعة تشمل تسلمي اسرتاتيجية يتضمن الاقرتاح أأن اإ
طار مضن هبا الاضطالع يتعني اليت الأنشطة من ن. الابتاكر قمية سلسةل يف الرئيس ية الفاعةل للجهات حمدد يمين اإ  وقال اإ

طار املقرتحة خاصة، وأأن املزيانية أأمهية ذات القدرات وبناء التدريب أأنشطة . املتوقعة النتاجئ ضوء يف واقعية التنفيذ واإ
 .الاقرتاح اجملموعة أأيدت وذلكل،

ن وقال. رضوري املرشوع أأن الرويس الاحتاد وفد ورأأى .176  البدلان يف الابتاكرية القدرات لتعزيز مطلوبة التدابري هذه اإ
 للمنو كأداة الفكرية للملكية الفعال الاس تخدام خالل من انتقالية مبرحةل اقتصاداهتا متر اليت والبدلان والبدلان الأقل منوا النامية

ىل بعناية الوفد واس متع. والاقتصادي الاجامتعي  بتقيمي س هيمت أأنه املؤكد وقال اإن من. الأمانة هتاقدم اليت الإضافية املعلومات اإ
ل  اذلين أأولئك مع املامرسات وأأفضل اخلربات تبادل الرضوري من س يكون املرشوع، هبذا الاهامتم مراعاة ومع. املرشوع هذا



CDIP/19/12 
42 

 

 يف املقرتح املرشوع الوفد وأأيد. الأخرى الأعضاء ادلول ليشمل الفوائد نطاق توس يع أأجل من التجرييب املرشوع يشملهم
 .CDIP/19/11 الوثيقة

ن وقال. الأفريقية البدلان مجموعة ابمس الس نغال وفد به أأدىل اذلي للبيان الاكمل تأأييده عن اجلزائر وفد وأأعرب .177  نقل اإ
 من اكفيا قدرا يتطلب فهو. الأساس ية والاقتصادية الاجامتعية الأهداف وحتقيق للتمنية وأأساس ية فعاةل أأداة التكنولوجيا
 .أأفريقيا جنوب وفد اقرتحه اذلي املرشوع الوفد أأيد وذلكل،. الواقع أأرض عىل القدرات

ىل وأأشار فيه، الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد ابمس مالطة وفد وحتدث .178 ل اقرتاح وضع مت أأنه اإ  عن وأأعرب. معد 
ىل تطلعه  .الأساس هذا عىل البناءة املشاركة اإ

طار وضع عىل سيساعد أأفريقيا جنوب وفد اقرتاح أأن ش ييل وفد وذكر .179  يف القدرات بناء أأنشطة اس هتداف لتحسني اإ
دارة عىل القدرة وخلق التكنولوجيا نقل جمال  الوفد أأيد وذلكل،. الالعبني الرئيسني بني التكنولوجيات ونقل الفكرية امللكية اإ

ىل أأنه أأداة. املرشوع عىل املوافقة  جترييب كبدل بأأن يمت اختيارها عن اهامتهما ش ييل وأأعربت. التمنية دلمع ملموسة وأأشار اإ
 .الصدد هذا يف رمسي طلب وسيمت تقدمي. للمرشوع

. أأفريقيا جنوب وفد قدهما اليت ابلوثيقة علام وأأحاط والبلطيق الوسطى أأورواب بدلان مجموعة ابمس جورجيا وفد وحتدث .180
ن وقال ىل تتطلع اجملموعة اإ ىل بعناية وسيس متع املناقشات يف البناءة املشاركة اإ  بشأأن الأخرى الأعضاء ادلول مواقف اإ

 .املرشوع

 البدلان مجموعة ابمس الس نغال وفد به أأدىل اذلي البيان أأيضا وأأيد. أأفريقيا جنوب وفد اقرتاح أأوغندا وفد وأأيد .181
وأأعرب . النامية والبدلان منواالبدلان الأقل  يف الفكرية امللكية حتويل يف التكنولوجيا نقل اس تخدام الوفد وكذكل أأيد. الأفريقية
 .الاقرتاح هذا من الاس تفادة اإىل عن تطلعه

ىل الصني وفد وأأشار .182 ل، الاقرتاح يف أأدرجت قد اجلديدة العنارص من العديد أأن اإ  مع التعاون ذكل يف مبا املعد 
 للمزيانية، مفصةل خمصصات وحتديد والتقيمي، والاس تعراض والتخفيف، اخملاطر واسرتاتيجيات الآخرين، املصلحة أأحصاب
طار  شأأن ومن. جدا همم التكنولوجيا ورأأى الوفد أأن نقل. املرشوع تنفيذ جناح يف العنارص هذه وسيساعد. للتنفيذ يمين واإ
 عىل والبدلان الأقل منوا انتقالية مبرحةل اقتصاداهتا متر اليت والبدلان النامية البدلان يساعد أأن اجملال هذا يف الويبو أأنشطة تعزيز

 .املقرتح املرشوع عىل املوافقة الوفد أأيد وذلكل،. والاقتصادية الاجامتعية التمنية لتعزيز الفكرية للملكية الفعال الاس تخدام

ن. الأفريقية البدلان مجموعة ابمس الس نغال وفد به أأدىل اذلي البيان انميبيا وفد وأأيد .183 ال اإ  خطة اعمتدت انميبيا و 
 .الهدف هذا حتقيق يف املقرتح املرشوع وسيساعد. الفقر ضد احلرب فهيا أأعلنت لاليدهار

 املتوقع الأثر حيث من أأمهيته الوفد وأأبري. أأفريقيا جنوب وفد قدمه اذلي املعدل املرشوع ابقرتاح تونس وفد ورحب .184
ىل اسينادا مدخالت الصناعية امللكية مكتب قدم وقد. الرئيس ية الفاعةل اجلهات عىل  مرشوع رائد تنفيذ يف تونس خربة اإ

نشاء املرشوع ومشل. الويبو مع ابلتعاون  تونس اهامتم عن الوفد أأعرب الصدد، هذا ويف. التكنولوجيا لنقل ماكتب أأربعة اإ
 وكرر. اقتصادها لصاحل التكنولوجيا نقل أأنشطة تطوير ومواصةل خربهتا من الاس تفادة أأجل من الرائد املرشوع يف ابملشاركة
 .للمرشوع الاكمل تأأييده الوفد

ندونيس يا وفد وحتدث .185 آس يا مجموعة ابمس اإ  للممولني مفيدا س يكون املرشوع بأأن اعتقاده عن واعرب الهادئ واحمليط أ
 امللكية جمال يف املهارات وتمنية والتدريب الوعي مس توى رفع حيث من الفكرية امللكية ومس تخديم واملديرين واملطورين
دارة الفكرية  الوفد، وأأيد. أأفريقيا جنوب وفد من املقدم املعدل املرشوع اقرتاح اجملموعة أأيدت وهكذا،. ونقلها التكنولوجيا واإ
ل املرشوع الوطنية، بصفته ندونيس يا وأأعرب عن اهامتم. املعد   .املرشوع يف ابملشاركة اإ
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كوادور وفد وأأعرب .186  والبدلان الأقل منوا النامية البدلان احتياجات تيناول عنارص يتضمن لأنه ابملرشوع اهامتمه عن اإ
ىل أأنه، فامي. انتقالية مبرحةل اقتصاداهتا متر اليت والبدلان كوادور تبذل وتشجيعه، الابتاكر حتسني بس ياسات يتعلق وأأشار اإ  اإ
ن وقال. والاجامتعية الاقتصادية التمنية وتعزيز والتكنولوجيا، العمل قطاع دلمع س ياسات لوضع هجودا  اقرتحه اذلي املرشوع اإ
كوادور اهامتم عن وأأعرب املرشوع الوفد وأأيد. الأهداف هذه لتحقيق مفيدة أأداة ي عد أأفريقيا جنوب وفد  يف ابملشاركة اإ

 .الرائد املرشوع

 .الاقرتاح الرباييل وفد وأأيد .187

يران ) وفد وأأشار .188 ىل (الإسالمية – مجهوريةاإ ىل يسعى الاقرتاح أأن اإ  سلسةل يف املشاركة الفاعةل اجلهات قدرة تعزيز اإ
 امللكية نظام اس تخدام عىل انتقالية مبرحةل اقتصاداهتا متر اليت والبدلان منوا الأقل والبدلان النامية البدلان يف الابتاكر قمية

دارته الفكرية ىل تطلعه عن وأأعرب الاقرتاح، عىل املوافقة الوفد وأأيد. واإ  .تنفيذه اإ

 .بذكل القيام عىل الأخرى الأعضاء ادلول وحث املرشوع لقرتاح الاكمل تأأييده عن مرص وفد وأأعرب .189

نه درك وقال. الأفريقية البدلان مجموعة ابمس الس نغال وفد به أأدىل اذلي البيان نيجرياي وفد وأأيد .190  املرشوع هذا أأمهية اإ
 .الاقرتاح الوفد أأيد وذلكل. انتقالية مبرحةل متر اليت والبدلان والبدلان الأقل منوا النامية للبدلان الإمنائية الاحتياجات حيث من

ىل فاصو بوركينا وفد وأأشار .191  مرتبطة حقوق وأأي الفكرية للملكية الفعال الاس تخدام تعزيز اإىل هيدف املرشوع أأن اإ
ن أأفريقيا. فاصو بوركينا مثل لبدلان ابلنس بة هام أأمر وهذا. والاقتصادية الاجامتعية للتمنية كأداة الفكرية ابمللكية  تواجه وقال اإ
جراء وأأشار. مشالكها لبعض ممكنا حال هذا وي عد. عديدة حتدايت ىل أأنه يمت اإ  البدلان يف والتطوير البحوث من الكثري اإ
 عىل يساعد أأن ميكن يشء وأأن أأي للنتاجئ، الفعال والاس تخدام والتمنية البحث بني كبرية جفوة فهناك ذكل، ومع. الأفريقية
 .املرشوع اقرتاح الوفد أأيد وذلكل. لها ابلنس بة قمية ذا س يكون الفجوة هذه سد

 .الاقرتاح كولومبيا وفد وأأيد .192

 .ادلورة خالل التفاصيل من مزيدا واقرتح الاقرتاح كوراي مجهورية وفد وأأيد .193

ىل ابلنظر الاقرتاح املغرب وفد وأأيد .194  .املصلحة أأحصاب مجيع عىل الإجيايب وأأثره أأهدافه اإ

 .الاقرتاح كواب وفد وأأيد .195

 .الاقرتاح الس نغال وفد وأأيد .196

ن وقال. ابملوضوع الصةل وثيقة التكنولوجيا بنقل املتعلقة املناقشة أأن ليسوتو وفد وذكر .197  ليس هممة، احلالية املناقشة اإ
 تريبس اتفاق تعديل مؤخرا دخل وقد. العاملية التجارة منظمة مثل أأخرى دولية منظامت يف أأيضا بل حفسب، اللجنة يف

 تمكل أأن ميكن التمنية أأجندة بأأن الاعتقاد جديد من هذا ويؤكد. التنفيذ حزي العامة ابلصحة املتعلقة الشواغل لتناول
ىل وأأن بفعالية الفكرية امللكية س ياسات  أأهداف حتقيق صوب التمنية حنو وموهجة واقتصادية اجامتعية ملموسة نتاجئ تؤدي اإ
ن من. الاقرتاح الوفد وأأيد. املس تدامة التمنية  امللكية ومديري ممولني مثل الرئيس ية الفاعةل اجلهات يفيد أأن تنفيذه شأأن وقال اإ
 احملوري لدلور نظرا شامةل اقتصادات اإىل ذكل وس يرتمج. واملتوسطة الصغرية واملؤسسات واملس تخدمني واملطورين الفكرية

ن لها وقال. صودةاملق التنفيذ ابسرتاتيجية علام الوفد وأأحاط. الابتاكر قمية سلسةل يف واملتوسطة الصغرية للمؤسسات  طابع اإ
 وأأيد. جمال الاقتصاد يف وشامل ابحلياة انبض فكرية ملكية قطاع تطوير حنو لليسوتو واملتوىخ املقصود املسار مع مشرتك
ىل تطلعه عن وأأعرب الاقرتاح الوفد جراء اإ ىل. املوضوع هذا بشأأن بناءة مناقشة اإ  مركز بربانمج ملزتمة ليسوتو أأن وأأشار اإ
ىل تتطلع وأأهنا والابتاكر، التكنولوجيا دمع  .املقرتح املرشوع من سيس تفيد اليت الأربعة البدلان من واحدة تكون أأن اإ
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ىل احلاجة أأمس يف أأهنا عىل وأأكد البدلان الأقل منوا، ابمس موريتانيا وفد وحتدث .198  وأأن هناك املساعدة، أأشاكل مجيع اإ
ىل ماسة حاجة  ساكهنا وميثل. اجلديدة والتكنولوجيات معقوةل بأأسعار الأدوية عىل ابحلصول تطالب أأهنا كام. التقنية املساعدة اإ
 من مليوان ومخسون أأربعامئة ويعيش. جدا عالية أأمية وهبا نس بة. واحلرمان الفقر من الكثريون ويعاي. العامل ساكن ثلث
هنا ولهذا. ابحتياجاهتا صةل هل أأفريقيا جنوب وفد اقرتاح فاإن وذلكل،. الفقر خط حتت ساكهنا  .اتما تأأييدا املرشوع تؤيد فاإ

نه سيسهم. اتما تأأييدا الاقرتاح بنن وفد وأأيد .199  يف البدلان الأقل منوا، س امي ول النامية، البدلان هجود دمع يف وقال اإ
 .الإمنائية القطاعات خمتلف يف الفكرية امللكية اس تخدام تعزيز

 الاكمل تأأييده عن وأأعرب الأفريقية البدلان مجموعة ابمس الس نغال وفد به أأدىل اذلي البيان الاكمريون وفد وأأيد .200
 .لالقرتاح

ىل تطلعه عن وأأعرب املرشوع اقرتاح وأأيد ابء اجملموعة ابمس الياابن وفد وحتدث .201 دراج اإ ضافية معلومات اإ  عن اإ
 .الأمريكية املتحدة الولايت وفد ذكر كام املرشوع وثيقة يف التنفيذ اسرتاتيجية

ىل الأمانة الرئيس ودعا .202  .احلضور من الواردة التعليقات عىل الرد اإ

ىل( تشاجكوفس ي الس يد) الأمانة وأأشارت .203  وعرضت عىل ابء، واجملموعة الأمريكية املتحدة الولايت وفد طلب اإ
 2.3.4 الفقرة وتضمنت. الأمانة عرض يف املذكورة الأنشطة يف الأصل، مجيع النص، ومشل. ابلإجراءات للتعجيل نصا اللجنة
 يف مبا التجريبية، الأربعة للبدلان املقررة التدريب خطط لتنفيذ تدريبية بأأنشطة الاضطالع: "عىل النحو التايل الاقرتاح من

ىل وأأضيف". التعلميية الربامج يف واملشاركة بعد عن والتعمل املوقع يف الأنشطة ذكل، حسب الاقتضاء، ل النص اإ  ييل ما املعد 
دارة للتكنولوجيا الفعال اليسويق بشأأن معلية تدريبية معل ورش هذه القدرات بناء ةأأنشط سيشمل"  الفكرية امللكية واإ

قامة فرص حبث وس يجري. ادلاخيل والتدريب الوظيفي التدريب فرص بشأأن ورمبا الرئيس ية، الفاعةل اجلهات تس هتدف  اإ
دارة منظامت مع رشااكت  بدلان بني فامي ابلتعاون ذات القدرات وثيقة الصةل الأخرى واملؤسسات واجلامعات الفكرية امللكية اإ
 ".الطويل املدى عىل الأنشطة هذه واس تدامة وتأأثريها املعارف نقل من قدر أأقىص لتحقيق كوس يةل اجلنوب

ذا عام الرئيس وتساءل .204 . الأمانة تقدهما اليت الإضافية املعلومات أأساس عىل املرشوع عىل املوافقة للجنة ميكن اكن اإ
ن املوافقة  .احلضور من اعرتاضات وجود ملعد نظرا متت عليه وقال اإ

 والتمنية الفكرية امللكية بشأأن دويل ملؤمتر س نيني لك يمت اذلي التنظمي بشأأن الأفريقية البدلان مجموعة اقرتاح

 CDIP/19/7 الوثيقة انظر

ىل الس نغال وفد الرئيس دعا .205  دويل مؤمتر لعقد س نيني لك اذلي مت التنظمي بشأأن الأفريقية البدلان مجموعة اقرتاح تقدمي اإ
 .CDIP/19/7 الوثيقة يف يرد والتمنية الفكرية امللكية بشأأن

ىل اجملموعة وأأشارت. الأفريقية البدلان مجموعة ابمس الس نغال وفد وحتدث .206  الفكرية امللكية بشأأن دويل مؤمتر عقد اإ
رادة وجود املؤمتر تنظمي وأأظهر. 2016 أأبريل يف جنيف يف والتمنية طار لإنشاء س ياس ية اإ  الفكرية امللكية قضااي ملناقشة مواي اإ
قد. اللجان خارج والتمنية  يف قرار اختذ وقد. (CDIP/14للجنة التمنية ) عرشة الرابعة ادلورة يف اختذ ملقرر وفقا املؤمتر وع 
مانة توجهيات القرار ويتضمن. (CDIP/11للجنة التمنية ) عرشة احلادية ادلورة يف الأصل  الفنية اجلوانب بشأأن للأ

لب للمؤمتر، واللوجسيية  وأأيد. املؤمتر يف الرئيس ية املناقشات يوجز وقائعيا تقريرا تعد أأن أأمور، مجةل يف الأمانة، من وط 
 والتعليقات CDIP/18/3 الوثيقة يف الوارد التقرير يف املبني النحو عىل للمؤمتر، للغاية الإجيابية النتاجئ ودفعه اقرتاحه
 الفكرية امللكية بشأأن دويل مؤمتر عقد عىل املؤسيس الطابع اإضفاء اإىل الاقرتاح وسعى. الأعضاء ادلول جانب من الإجيابية
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طار يف الويبو مزيانية دورات من دورة لك خالل والتمنية  لتنفيذ واللوجسيية التنظميية الرتتيبات َأخذت وقد. أأجندة التمنية اإ
 اس تخدام معوما وس يعاد. 2016 أأبريل يف ن ظم اذلي للمؤمتر الأعضاء ادلول علهيا وافقت اليت تكل الاعتبار بعني الاقرتاح

 أأن وجيب". والتمنية الفكرية امللكية حول ادلويل املؤمتر" س يكون املؤمتر عنوان فاإن ،م ومن. علهيا املتفق الرشوط املرجعية
 ادلورة خالل عليه املوافقة وينبغي. العملية والنتاجئ والتمنية الفكرية ابمللكية املتصةل املسائل من للمؤمتر الفرعي العنوان ي س متد
 بدل يف أأو جنيف يف الويبو مقر يف س نيني لك املؤمتر وس ي عقد. للثنائية الويبو مزيانية من الأوىل الس نة التمنية يف للجنة الأوىل
آخر  الثانية الس نة من الأول النصف يف ذكل يمت أأن وينبغي. أأايم ثالثة أأو يومني املؤمتر مدة وس تكون. الأعضاء ادلول تقرتحه أ
 خالل الأعضاء ادلول عليه توافق اذلي الفرعي العنوان موضوع عىل املؤمتر موضوعات وسرتكز. الويبو مزيانية ثنائية من

ىل الأمانة وس ت دعى. الثنائية من الأوىل الس نة التمنية يف للجنة الأوىل ادلورة  لك مضمون وصياغة املؤمتر برانمج ختطيط اإ
التمنية  للجنة الثانية ادلورة خالل للمؤمتر الهنايئ الربانمج وس ي عرض. اجملموعات منسقي مع رمسية غري مشاورات يف موضوع

 للمناقشات العروض مقديم من وثالثة رئيسا دورة لك وس تضم. املعلومات عىل للحصول الثنائية من الأوىل الس نة يف
 اللغات وس تكون. وأأثناءها ادلورات قبل ومالحظاهتم ادلورة رئيس مع املشاركون يثريها اليت املسائل مراعاة مع املوهجة،

 الأمانة من ي طلب وسوف. الست اللغات هبذه الفورية الرتمجة وس ت قدم. املتحدة للأمم الست الرمسية اللغات يه املس تخدمة
ىل الأعضاء ادلول وس ت دعى. والمتثيل املناس بة واخلربة اجلغرايف التواين أأساس عىل العروض مقديم اختيار  أأسامء تقدمي اإ
 احلكومية غري واملنظامت ادلولية احلكومية واملنظامت الأعضاء ادلول أأمام مفتوحا املؤمتر وس يكون .احملمتلني العروض مقديم
 وقائعي تقريرا الأمانة وس تصدر. مقر املؤمتر يف خشصيا أأو مقدما الإنرتنت عرب اليسجيل للمشاركني وميكن. املدي واجملمتع
 وس ت نشأأ . الثنائية من الثانية الس نة يف الأخرية دورهتا التمنية يف جلنة عىل وس يعرض. املؤمتر يف الرئيس ية املناقشات يلخص
لكرتونية صفحة اتحة يف وسي س تخدم. للويبو الإلكرتوي املوقع عىل املؤمتر عن مفصةل معلومات تتضمن اإ  املؤمتر، واثئق مجيع اإ
 سيمت كام. والتقرير املؤمتر، وقائع تسجل اليت والبرصية السمعية وامللفات العروض من املكتوبة والنسخ الربانمج ذكل يف مبا

ماكنية لتوفري الصفحة الإلكرتونية اس تخدام ىل الوصول اإ مت  الأول، ابملؤمتر يتعلق فاميو . لوقائع املؤمتر للبث املبارش ويب موقع اإ
 الأمانة وس تقوم ،"الفكرية امللكية نظام من الاس تفادة كيفية" موضوع عن للمؤمتر الفرعي العنوان يكون سوف. ييل ما اقرتاح
 وسينظم. 2018 عام يف للجنة التمنية الثانية ادلورة خالل مناقش ته وميكن الأعضاء، ادلول مع ابليشاور الربانمج بصياغة
 للجنة الثانية ادلورة يف الوقائعي التقرير وس ي عرض الأعضاء، ادلول ختتاره ماكن يف 2019 عام من الأول النصف يف املؤمتر

 .الوفود مجيع حيظى اقرتاهحا بتأأييد أأن يف أأملها عن اجملموعة وأأعربت. 2019 عام التمنية يف

ن من. الأفريقية البدلان مجموعة ابمس الس نغال وفد به أأدىل اذلي البيان اجلزائر وفد وأأيد .207  دويل مؤمتر تنظمي شأأن وقال اإ
 وميكن. النامية والبدلان للبدلان الأقل منوا ابلنس بة س امي ل مفيدا، يكون أأن والتمنية الفكرية امللكية بشأأن س نيني لك يعقد

 وهكذا،. التمنية ميدان يف املامرسات وأأفضل اخلربات بيبادل يتعلق فامي س امي ول البدلان، هذه تفيد أأن املؤمتر يف للمناقشات
 .الاقرتاح الوفد أأيد

ىل أأوغندا وفد وأأشار .208 . جدا مناسب الوقت أأن وذكر ،"الفكرية امللكية نظام من الاس تفادة كيفية" الفرعي املوضوع اإ
ىل املواضيع هتدف أأن وينبغي دارهتا الفكرية أأمهية امللكية تقدير هبا ميكن اليت الس بل حبث اإ  للملكية القمية سلسةل يف بفعالية واإ

نشاؤها الفكرية امللكية حتديد ذكل يف مبا الفكرية باكملها، نفاذها واس تغاللها واس تخداهما وتسويقها وحاميهتا واإ  أأيضا وينبغي. واإ
 وأأيد. الفكرية امللكية أأنظمة اس تخدام من تتحقق اليت والفوائد فعال، حنو عىل الفكرية امللكية أأنظمة اس تخدام تلكفة حبث
ىل اللجنة ودعا الاقرتاح الوفد  .الاقرتاح عىل املوافقة اإ

ضفاء عىل سيساعد الاقرتاح أأن املغرب وفد وذكر .209  أأنه كام. املسأأةل هذه بشأأن املناقشات عىل املؤسيس الطابع اإ
 اخلاص والقطاع اخلرباء بني س يجمع لأنه الاقرتاح الوفد وأأيد. املس تدامة التمنية أأهداف تنفيذ عىل املنظمة سيساعد
ىل والتمنية الفكرية امللكية قضااي ملناقشة وغريها احلكومية غري واملنظامت  ادلول الوفد ودعا. هامة اس تنتاجات وسيمت التوصل اإ
ىل الأعضاء  .املس تدامة التمنية أأهداف تنفيذ عىل وتساعد جامعية مبادرة لأهنا املبادرة يف املشاركة اإ
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ير  مجهورية وفد وأأيد .210 نه ِصيغ. فيه الواردة والرشوط املرجعية الاقرتاح الإسالمية اناإ  ونظرا لأن. انجضة بطريقة وقال اإ
ًذا يف النظر فميكن جلنة التمنية، لتصديق خيضع للمؤمتر الفرعي العنوان  عن فضال والتمنية، الفكرية ابمللكية املتعلقة املسائل اإ
 ادلورة يف الاقرتاح عىل املوافقة تمت أأن يف أأمهل عن وأأعرب. ادلويل املؤمتر خالل ومعاجلهتا الأعضاء، ادلول وشواغل أأولوايت
 .احلالية

 اجملموعة وأأقرت. الأفريقية البدلان مجموعة اقرتاح وأأيد والاكرييب الالتينية أأمرياك بدلان مجموعة ابمس كولومبيا وفد وحتدث .211
 اهامتمه عن اجملموعة أأعربت الأخرية، ادلورة ويف. والتمنية الفكرية امللكية بقضااي املتعلقة املناقشات يف املؤمترات هذه مبسامهة
ن وقال. 2016 أأبريل 8و 7 يويم عقد اذلي للمؤمتر الهامة ابلنتاجئ اللجنة وأأقرت. املؤمتر ابس مترار  البدلان مجموعة اقرتاح الوفد اإ
ىل يسعى" الأفريقية ضفاء اإ  دورات من دورة لك خالل والتمنية الفكرية امللكية بشأأن دويل مؤمتر عقد عىل املؤسيس الطابع اإ
دراجه يف الربانمج الويبو، مزيانية طار يف للمنظمة، املوايي من خالل اإ اليت يمت  ادلراس ية احللقات من ومتابعة أأجندة التمنية اإ
 .اللجنة ولية تنفيذ يف أأيضا وسيسامه. الصحيح الاجتاه يف خطوة س يكون الاقرتاح اعامتد فاإن ذكل، عىل . وبناء"تنظميها

ن من. الاقرتاح ليسوتو وفد وأأيد .212 . اللجنة معل من املزيد حتقيق فيه ميكن منربا يوفر أأن املقرتح املؤمتر شأأن وقال اإ
نه ذكل، عىل وعالوة  يف ملموسة تطورات لتحقيق السعي يف اخلربات لتبادل واملامرسني الرئيس يني للفاعلني مرحةل س يوفر فاإ
 اليت املقرتحة ابلصفحة الإلكرتونية أأيضا علام الوفد وأأحاط. للأعضاء كبرية فائدة ذا س يكون وابلتايل،. كريةالف امللكية جمال
ىل الوصول ذكل يف مبا جماان، املؤمترات واثئق املتعلقة جبميع املعلومات خاللها من سيتاح . للوقائع املبارش الإلكرتوي البث اإ

ىل أأن  .املعلومات لنرش رضوري ذكل وأأشار اإ

ندونيس يا وفد وحتدث .213 آس يا مجموعة ابمس اإ ىل وأأشار الهادئ واحمليط أ  بفضل قدما وامل ي ابدلمع حيظى الاقرتاح أأن اإ
 التقرير من واحض هو كام 2016 أأبريل 8و 7 يويم جنيف يف املوضوع نفس بشأأن ن ظم اذلي للمؤمتر للغاية الإجيابية النتاجئ
نه اعامتده، حاةل ويف. املذكور املؤمتر تنظمي عىل الأعضاء لدلول الإجيابية والتعليقات ،CDIP/18/3 الوثيقة يف الوارد  فاإ

 الربانمج يف وس تدرج. الويبو مزيانية دورة خالل والتمنية الفكرية امللكية بشأأن دويل مؤمتر عقد عىل املؤسيس الطابع س يضفي
طار يف للمنظمة، املوايي  تأأييدا الاقرتاح اجملموعة أأيدت وذلكل،. اليت تنظميها ادلراس ية احللقات من ومتابعة أأجندة التمنية، اإ
ىل اللجنة ودعت اتما  .ادلورة هذه يف عليه املوافقة اإ

ن وقال. الاقرتاح الرباييل وفد وأأيد .214  شأأن ومن. اللجنة يف الأفاكر حتديث يف أأمهية هل س نيني لك يعقد اذلي املؤمتر اإ
 العامل يف جيري ما معرفة عىل اللجنة ويساعد املواضيع، خمتلف يف يعملون اذلين اخلرباء مع اتصال عىل الوفود يضع أأن ذكل
 .جديدة ومشاريع أأفاكر تقدمي عىل اللجنة وسيساعد هممة املؤمترات هذه فاإن ،م، ومن. الفكرية وامللكية التمنية حيث من

ن وقال. الأفريقية اجملموعة موقف نيجرياي وفد وأأيد .215  تزداد جلنة التمنية ولية لأن املناسب الوقت يف جاء الاقرتاح اإ
ىل وابلإضافة. التمنية قضااي س ياق يف املتحدة الأمم منظومة يف للويبو الاسرتاتيجي ادلور حتديد يف أأمهية آلية تعزيز اإ  التفامه أ

 يف التقارب يسهل أأن شأأنه من النوع هذا من مؤمتر عقد فاإن والتمنية، الفكرية امللكية بني ابلتفاعل املتعلقة للقضااي املشرتك
 أأكرب جملموعة واسعة النطاق املدخالت من أأيضا اللجنة وسيس تفيد. اللجنة أأعامل جدول يف املدرجة الهامة البنود بشأأن الآراء
ىل أأن وأأشار. اللجنة تكوين ذكل وسيتجاوي. اخلرباء من  للنظر جيدا أأساسا توفر للتنفيذ املقرتحة املهنجية تفاصيل الوفد اإ

جيابيا  .عليه املوافقة عىل اللجنة وحث الاقرتاح الوفد أأيد ذكل، عىل وبناء. الأعضاء ادلول من املقدم الاقرتاح يف اإ

 ابمللكية املرتبطة القضااي بشأأن الأعضاء ادلول بني التبادلت حتسني عىل سيساعد الاقرتاح أأن تونس وفد ورأأى .216
ىل تعزيز والتمنية، الفكرية مت ي  وأأن تفهمها تعزي أأن أأيضا للوفود املؤمتر وس يييح. الصدد هذا يف ادلويل التعاون ويؤدي اإ

 يف أأمهل عن وأأعرب لالقرتاح الاكمل تأأييده عن الوفد أأعرب ،م، ومن. املشرتك الاهامتم ذات املسائل بشأأن قدما ابملناقشات
 .ادلورة هذه يف الاقرتاح اعامتد أأجل من أأيضا بذكل الآخرون الأعضاء يقوم أأن
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ىل وأأشار فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد ابمس مالطة وفد وحتدث .217  الفكرية امللكية حول ادلويل املؤمتر أأن اإ
 ويف. التمنية يف الفكرية امللكية دلور والثقافية والاقتصادية الاجامتعية اجلوانب عىل ركز 2016 أأبريل يف عقد اذلي والتمنية
 يف واس تغاللها الفكرية امللكية تطبيق عىل املؤمتر وشدد. الفكرية امللكية لنظم واملقبةل الراهنة التحدايت تناول نفسه، الوقت
 هبا اخلاص الفكرية امللكية نظام تصممي عىل قادرة دوةل لك أأن وأأظهر. الفكرية ابمللكية الوعي يايدة ورضورة خمتلفة، جمالت
ن وقال. الوطنية واخلصائص للظروف وفقا  الفكرية امللكية حول مؤمتر تنظمي يؤيدون فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد اإ

لزام جديد، مؤمتر عقد برضورة ليس دلهيم اقتناع املرحةل، هذه وأأهنم يف. واهامتم حاجة توجد حيامث والتمنية،  بعقد املنظمة واإ
 .س نيني لك املؤمترات من دامئة سلسةل

ىل ادلاعي الاقرتاح انميبيا وفد وأأيد .218  .مّرة لك س نيني مؤمتر عقد اإ

 من مبزيد الاقرتاح مبناقشة اهامتمه عن وأأعرب والبلطيق، الوسطى أأورواب بدلان مجموعة ابمس جورجيا وفد وحتدث .219
 متأأنية دراسة بعد والتمنية الفكرية ابمللكية املعين املؤمتر تنظمي تأأييد من ميكهنا وضع يف س تكون أأهنا اجملموعة وأأكدت. التعمق
 من املزيد اإىل الاس متعاع اإىل اجملموعة الوفد عن تتطلع وأأعرب. املؤمتر لتنظمي والرشوط املرجعية والهدف اجلدارة يف والنظر

 أأي بشأأن املناقشات يف بناء بشلك وعن اس تعدادها للمشاركة منتظم أأساس عىل املؤمتر هذا مثل تنظمي فوائد عن املعلومات
 .أأي مؤمتر لعقد حمدد اقرتاح

 أأن الوفد رأأى ،م، ومن. والاكرييب الالتينية أأمرياك بدلان مجموعة ابمس كولومبيا وفد به أأدىل اذلي البيان ش ييل وفد وأأيد .220
 املامرسات بأأفضل يتعلق فامي الأعضاء ادلول جتارب من والاس تفادة التبادلت لتعزيز ممتاية فرصة س تييح املبادرة هذه

 .التمنية لتعزيز الفكرية امللكية اس تخدام يف النجاح وقصص

 اجملموعة وبيان الاقرتاح متاما الوفد وأأيد. مفيد الاقرتاح أأن ورأأى. الاقرتاح مضمون بعناية فاسو بوركينا وفد وتناول .221
 .الصدد هذا يف الأفريقية

 رضورة الاعتبار الوفد يف وأأخذ. أأيضا تأأييده عىل الأخرى الأعضاء ادلول وحث اكمال تأأييدا الاقرتاح مرص وفد وأأيد .222
ىل أأن. التمنية اسرتاتيجيات يف مراعاهتا جيب اليت الاعتبارات وبني الاس تئثارية احلقوق بني املواينة  الأفريقية اجملموعة وأأشار اإ

 من والنوايح املالية املتعلقة ابملزيانية والاعتبارات هجة، من أأفريقيا احتياجات الاعتبار يف يأأخذ حبيث املرشوع قد راجعت
 .أأخرى انحية

ىل وأأشار ابء اجملموعة ابمس الياابن وفد وحتدث .223 ىل يفتقر الاقرتاح أأن اإ  احلايل الاقرتاح أأن كام. املزيانية عن معلومات اإ
 ملوافقة س تخضع اليت واملتحدثني واملواضيع والربانمج واملاكن والرشوط املرجعية والأهداف اجلدارة مثل عنارص يتضمن ل

ىل اجملموعة وأأشارت. الأعضاء ادلول  املعين ادلويل املؤمتر تفاصيل بشأأن للتفاوض س نوات مخس اس تغرقت اللجنة أأن اإ
ن. 2016 لعام والتمنية الفكرية ابمللكية ىل بس يطة معلية يكون أأن ي فرتض اكن ما وقال الوفد اإ  اللجنة وافقت أأن بعد ما، حد اإ
 منصة جلنة التمنية وت عد. سابقا علهيا املتفق العنارص بشأأن وشاقة بطيئة مفاوضات أأهنا تبني للمؤمتر، رشوط املرجعية عىل
جلنة  اجامتعات خالل والتمنية الفكرية ابمللكية املتعلقة املسائل مناقشة مينع سبب يوجد ول. املواضيع هذه ملناقشة جيدة
ن وأأشار. التمنية ىل اإ  أأي جيرى أأن ينبغي عامة، وبصفة. س نيني لك دامئ مؤمتر بعقد احلايل الاقرتاح تؤيد ل اجملموعة الوفد اإ
ىل ابلإضافة وليس اللجنة، أأس بوع خالل القبيل هذا من حدث  تكون أأل وينبغي. س نة لك للجنة اخملصصة العرشة الأايم اإ
آاثر هناك ىل ووفقا لهذا،. البرشية املوارد جمال يف الأمانة قدرة أأيضا يتجاوي أأل وينبغي. كبرية مالية أ  أأن أأشارت اجملموعة اإ
وأأعربت اجملموعة عن . الفكرية امللكية نظام معل كيفية هو القادم موضوع املؤمتر يكون أأن يقرتح الأفريقية البدلان مجموعة اقرتاح
 ومن. معاجلهتا اإىل هيدف اليت والاحتياجات هدفه ذكل يف مبا املوضوع، هذا بشأأن مؤمتر تنظمي فوائد اإىل يف الاس امتع رغبهتا
ذا ما تقيمي عىل اللجنة تساعد أأن احلايل الاقرتاح مناقشة شأأن  احتياجات لتلبية الأنسب الوس يةل الواقع يف هو املؤمتر اكن اإ
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ذا ما أأو الأعضاء ادلول للجنة  العادية الاجامتعات يف الفكرية امللكية نظام معل كيفية عن معلومات تقدمي الأفضل من اكن اإ
 التمنية.

 الاقرتاح الوفد وأأيد. والتمنية الفكرية امللكية قضااي يف أأكرب بعناية للنظر فرصة س يييح املؤمتر أأن الاكمريون وفد وذكر .224
 .اتما تأأييدا

ندونيس يا وفد وأأيد .225 ىل فوائد وأأشار. الاقرتاح اإ ن هذه الفوائد سوف. املايض العام يف عقد اذلي ادلويل املؤمتر اإ  وقال اإ
 الأخرى الأعضاء ادلول أأبدهتا اليت ابلتعليقات علام لوفدا وأأحاط. الأفريقية اجملموعة من املقدم الاقرتاح اعامتد خالل من متتد

قلميية واجملموعات نه ينبغي. الاقرتاح بشأأن الإ ىل قمية يضيف أأن ذكل شأأن ومن. أأس باب لعدة الاقرتاح تأأييد وقال اإ  اإ
جراءات  اخلربات وتقامس التبادل لتعزيز الآخرين املصلحة وأأحصاب الأعضاء لدلول منربا ادلويل املؤمتر وس يوفر. جلنة التمنية اإ
 اليت املواضيع ملعاجلة منربا يوفر أأن ذكل شأأن ومن. للجميع مفيدا يكون الفكرية للملكية دويل نظام وبناء التعاون وتعزيز
 تساعد والكيفية اليت التنافس ية والقدرة الاقتصادي للمنو الفكرية امللكية قيادة كيفية مثل التمنية نفسها جلنة يف معاجلهتا يصعب

جياد عىل الفكرية هبا امللكية  الابتاكر املتواين الفكرية امللكية هبا نظام يشجع والكيفية اليت العاملية للتحدايت معلية حلول اإ
 امللكية نظام هبا يسامه أأن ميكن اليت الكيفية ملناقشة منربا املؤمتر وس يوفر .تطوير الاقتصاد اإىل ابلنس بة ابلغ الأمهية يعد اذلي
 اتما. تأأييدا الاقرتاح الوفد أأيد وذلكل،. الاقتصادي والمنو التمنية يف املتواين الفكرية

 أأشارت وذكر الوفد أأنه، كام. الأفريقية البدلان مجموعة ابمس الس نغال وفد به أأدىل اذلي البيان أأفريقيا جنوب وفد وأأيد .226
 أأبريل يف ن ظم اذلي والتمنية الفكرية ابمللكية املعين ادلويل املؤمتر بفائدة الاعرتاف اإىل الاقرتاح يسيند الأخرى، الوفود بعض
ن. هبا اخلاصة الفكرية امللكية س ياسات اس تعراض أأو بصياغة حاليا النامية البدلان من العديد ويقوم. 2016  من شأأن ووقال اإ
 لنظام هبا ميكن اليت الطريقة يف املنتظم تفكريلل  فرصة يييح أأن والتمنية الفكرية امللكية بشأأن س نيني لك يعقد للويبو مؤمتر عقد
 عقد فكرة فاإن وذلكل،. نطاقا الأوسع الإمنائية أأهدافها حتقيق عىل منوا الأقل والبدلان النامية البدلان يساعد أأن الفكرية امللكية
 .اخلصوص وجه عىل واللجنة الويبو تساعد سوف والتمنية الفكرية امللكية بشأأن منتظم مؤمتر

ندونيس يا وفد به أأدىل اذلي البيان املتحدة العربية الإمارات وفد وأأيد .227 آس يا مجموعة ابمس اإ  الوفد وحرض. الهادئ واحمليط أ
ىل وأأشار 2016 أأبريل اذلي عقد يف املؤمتر  ابمللكية املتعلقة القضااي بشأأن املناقشات الإجيابية للمؤمتر وأأنه يرّس  النتاجئ اإ
ن من. الأخرى املهمتة والأطراف اخلرباء مبشاركة والتمنية الفكرية  الأعضاء ادلول يساعد أأن س نيني لك مؤمتر عقد شأأن وقال اإ
 .الفكرية امللكية جمال يف والتطورات التحدايت اس تعراض عىل

 الأعضاء لدلول مفيدة فرصة املبادرة وس توفر. الأفريقية اجملموعة عن نيابة به أأدىل اذلي البيان الس نغال وفد وأأيد .228
جيابيا الأثر وس يكون والتمنية، الفكرية امللكية قضااي عن املزيد ملعرفة الآخرين املصلحة وأأحصاب  .اإ

ن وقال. اتما تأأييدا الاقرتاح ابكس تان وفد وأأيد .229  الصحيح الاجتاه يف خطوة س يكون س نيني لك يعقد اذلي املؤمتر اإ
ىل أأنه ينبغي. والتمنية الفكرية امللكية لربط دراج وأأشار اإ  املوضوع يف والتمنية الفكرية امللكية بشأأن املامرسات أأفضل تقامس اإ
ن من. النظام من الاس تفادة كيفية بشأأن املقرتح  اليت القوة نقاط الاس تفادة من عىل املشاركني يساعد أأن ذكل شأأن وقال اإ
 .والتمنية الفكرية امللكية س ياق يف احملددة الأهداف لتحقيق واحضة خطة لوضع الطريق وميهد املامرسات أأفضل تييحها

 .الاقرتاح موريتانيا وفد وأأيد .230

نه وقال. ابء اجملموعة ابمس الياابن وفد به أأدىل اذلي للبيان الاكمل تأأييده عن الأمريكية املتحدة الولايت وفد وأأعرب .231  اإ
ن ذكل، ومع. والاجامتعية الاقتصادية التمنية يف الفكرية للملكية الهام لدلور ممثرة بأأي مناقشة دامئا يرحب  غري من قال اإ

 أأايم، مخسة ملدة نوقشت اليت نفسها املواضيع ملناقشة س نيني لك أأايم ثالثة أأو يومني ملدة مس تقل حدث عقد الرضوري
 أأن ميكن ذكل، ومع. جيد بشلك تنفق لن البرشية، أأو النقدية سواء فاملوارد،. جلنة التمنية دورات خالل الس نة، يف مرتني
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 مواضيع ملعاجلة املتحدثني دعوة ميكن التمنية حيث جلنة اجامتعات خالل واحد يوم أأو يوم ملدة نصف مناقشات يف رتنظ
 وميكن. والابتاكر الفكرية امللكية بشأأن املمثرة التبادلت من سلسةل العاملية التجارة منظمة نظمت املثال، سبيل فعىل. معينة
ندونيس يا وفد ذكرها اليت املواضيع بعض يف النظر  الأمانة ختتار وأأن أأمهية، ذات موضوعات تقدم أأن الأعضاء لدلول وميكن. اإ

 اليت للمناقشة وميكن. املواضيع ملعاجلة احلقيقي العامل يف الفكرية امللكية جمال يف معلية خربة دلهيم تكون أأن ويفضل املتحدثني،
نتاجية فائدة أأكرث التبادل من النوع هذا وس يكون. العروض هذه تيبع أأن الأعضاء ادلول جترهيا  .وكفاءة واإ

ن وقال. ابء واجملموعة الأمريكية املتحدة الولايت وفد عهنا أأعرب اليت الآراء بيالروس وفد وأأيد .232 ىل النظر املهم من اإ  اإ
 ق ىض للجنة التمنية، الأخرية ادلورة يف ذكل، ومع. انحجا اكن املايض العام يف ن ظم اذلي املؤمتر أأن الواحض من وذكر أأنه. جانبني
 .فعاليته ومدى املؤمتر هذا مثل لتنظمي الاليمة اجلهود تقيمي املهم ومن. املتحدثني قامئة مناقشة يف الوقت من الكثري

 والاحتاد والبلطيق الوسطى أأورواب بدلان ومجموعة ابء، اجملموعة هبا أأدلت اليت البياانت اليش يكية اجلهورية وفد وأأيد .233
ىل أأن. الأمريكية املتحدة الولايت ووفد فيه، الأعضاء وادلول الأورويب ىل يبدو طموحا الاقرتاح وأأشار اإ  ومت اقرتاح. ما حد اإ
طار  هبام أأدىل الذلين البيانني الوفد مع واتفق. وهدفه احلدث مضمون عن معلومات هناك ليس ذكل، ومع. للمؤمتر مفصل اإ
ندونيس يا وفدا  اإىل حباجة اللجنة أأن حيث العمل مواصةل يف احلدث هذا مثل من تس تفيد أأن التمنية ميكن جلنة بأأن والرباييل اإ
. اللجنة دورات خالل واحد يوم ملدة دويل منتدى تنظمي ميكن وذلكل،. العامل أأحناء مجيع يف القضااي هذه تطوير متابعة

نه ينبغي. الاقرتاح مؤيدي مع الأمر هذا مناقشة وأأعرب الوفد عن رعبته يف  اخلرباء بني للنقاش احلدث هذا تكريس وقال اإ
 عىل احلدث هذا يركز أأن وينبغي. املس تقبل يف اللجنة لعمل مفيدا املس توى رفيع س يايس أأي حدث يكون ولن. الأاكدمييني
 املتعلقة املشالك املثال، سبيل عىل. والتمنية الفكرية للملكية والاقتصادية الاجامتعية اجلوانب مجيع عىل وليس واحد، موضوع
 .الصةل ذات الأخرى املسائل أأو املس تدامة التمنية أأهداف بينفيذ

ىل الرئيس وأأشار .234  أأاثر وقد. خمتلف رأأي عن أأخرى وفود وأأعربت. لالقرتاح تأأييدها عن أأعربت الوفود بعض أأن اإ
 املمكن من يكون وقد. قرار ابختاذ لها يسمح وضع يف ليست اللجنة فاإن ،م، ومن. مضادة اقرتاحات وقدموا أأس ئةل البعض
ىل التوصل  وس ت طلع. الإماكنية هذه لس تكشاف رمسية غري مشاورات لإجراء وقت هناك يزال ول. الآراء بتوافق حل اإ
 نفسه، الوقت ويف. املناسب الوقت يف املسأأةل هذه بشأأن املشاورات الاليمني لإجراء واملاكن الوقت عىل الوفود الأمانة
جياد حماوةل عىل ئيس الوفودالر  حث جياد مشرتكة أأرضية اإ  هذه هناية يف قرار اختاذ أأجل من الآراء حيظى بتوافق حل واإ
 .ادلورة

 بلجنة التمنية الصةل ذات املسائل بشأأن للويبو العامة اجلعية قرار

 CDIP/1/10و CDIP/12/5 الوثيقتني انظر

ىل الرئيس أأشار .235  ولية تنفيذ" حول النقاش مبواصةل للجنة التمنية السامح طلب عىل وافقت للويبو العامة اجلعية أأن اإ
آليات تنفيذ"و" جلنة التمنية ( CDIP/19و CDIP/18) والتاسعة عرشة للجنة عرشة الثامنة ادلورتني خالل" التنس يق أ
نه وقال. العام هذا العامة للجمعية املسأألتني بشأأن وتوصيات وتقدمي تقرير  ومقرتحات أأفاكرا تقدم أأن الوفود من طلب اإ

حراي أأجل نم جديدة غالقها مهنا الانهتاء ينبغي اليت املسأأةل هذه بشأأن تقدم اإ ىل أأنه عىل الرمغ من ذكل،. واإ نه وأأشار اإ  يلزم فاإ
ىل التوصل غالقها قبل الآراء بتوافق حل اإ نه وقال. اإ قلميية اجملموعات مع مشاوراته من يدرك اإ  اس تعداد عىل مجيعا أأهنا الإ
 .الصدد هذا يف ومرونهتا تعاوهنا عىل وأأعرب عن تعويهل. املسأألتني هاتني مناقشة يف بنّاء هنج لعامتد

 اخليارات اللجنة تناقش أأن رضورة جمددا وأأكد والاكرييب الالتينية أأمرياك بدلان مجموعة ابمس كولومبيا وفد وحتدث .236
 اجلعية وافقت املايض، العام ويف. (CDIP/17للجنة ) عرشة السابعة لدلورة الرئيس ملخص من الثاي التذييل يف الواردة
آليات تنفيذ"و" جلنة التمنية ولية تنفيذ" مناقشة مواصةل اللجنة طلب عىل للويبو العامة ادلورتني الثامنة  يف" التنس يق أ
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ىل اجلعية املسأألتني بشأأن وتوصيات ( وتقدمي تقريرCDIP/19و CDIP/18) عرشة والتاسعة عرشة للجنة  هذا العامة اإ
ن وقال. العام  ساعات عن النامجة والبدلان اجملموعات ومقرتحات مواقف يتضمن لأنه همم املذكورة للوثيقة الثاي التذييل اإ
ىل ابلتوصل الزتاهما اجملموعة وكررت. النقاش من طويةل  مجيع تتخذ ول ي. جلنة التمنية يف البند هذا بشأأن مشرتك فهم اإ

قلميية اجملموعات ن وقال. مرنة تكون ل ي جامعيا هجدا تبذل أأن جيب قرارا، الإ  املسأأةل هذه بشأأن الرئيس من اقرتاحا الفود اإ
ىل وأأعربت عن تطلعها املسائل، هذه يف دمعها للرئيس اجملموعة وأأكدت. الأمام اإىل خطوة لختاذ وس يةل س يكون تقدمي  اإ
 .الصدد هذا يف ومقرتحاته مبادراته

ندونيس يا وفد وحتدث .237 آس يا مجموعة ابمس اإ ىل وأأشار الهادئ واحمليط أ  جلنة التمنية اجلعية العامةل للويبو أأسست أأن اإ
وتقيميها ومناقش هتا  املعمتدة التوصيات مجيع تنفيذ ورصد املعمتدة لأجندة التمنية. 45التوصيات  لتنفيذ معل برانمج لوضع بولية

عداد تقارير بشأأهنا،  والقضااي الفكرية امللكية قضااي ومناقشة الصةل. ذات الويبو هيئات مع الغرض التنس يق ذكل أأجل ومن واإ
 جيد بعمل اللجنة قامت وقد. العامة اجلعية قررهتا اليت تكل وكذكل اللجنة، عليه وافقت اذلي النحو عىل ابلتمنية املتصةل
ىل أأنه ل. الأوىل ابلركزية يتعلق فامي جدا  تعمل الثانية الركزية أأن من للتأأكد الأعامل ببعض القيام اإىل حاجة هناك تزال وأأشار اإ
ىل ماسة حاجة هناك أأن غري .طاقهتا باكمل قلميية واجملموعات الأعضاء ادلول مجيع تتوصل أأن اإ ىل الإ  معاجلة كيفية بشأأن حل اإ
قلميية اجملموعات مجيع وانشدت موقفها تأأكيد اجملموعة وأأعادت. وليهتا من الثالثة تنفيذها للركزية اللجنة  الأعضاء وادلول الإ
ىل التوصل أأجل من العمل آلية ذكل يف مبا بلجنة التمنية، املتعلقة املسائل بشأأن للويبو العامة اجلعية بقرار يتعلق فامي حل اإ  أ

 الرئيس ملخص من الثاي ابلتذييل علام اجملموعة وأأحاطت. أأجندة التمنية توصيات تنفيذ يف أأسايس عنرص ويه التنس يق،
حدى وهذه. (CDIP/17للجنة ) عرشة السابعة لدلورة  من مزيد لإجراء أأساسا اللجنة اعتربهتا اليت القليةل الواثئق اإ

 اللجنة تمتكن حىت املسأأةل هذه بشأأن حلول تقدم وأأن بناء تسامه بشلك لأن عن اس تعدادها اجملموعة وأأعربت. املناقشات
غالق من  .الوفود مجيع يريض حبل الأعامل جدول من البند هذا اإ

يران مجهورية وفد وأأشار .238 ىل الإسالمية اإ أأجندة  من توصية 45عدد  2007 عام يف اعمتدت للويبو العامة اجلعية أأن اإ
ىل املس ندة الولية وتضمنت. التوصيات هذه لتنفيذ جلنة التمنية وأأنشأأت التمنية  س نوات، عرش وبعد. راكئز ثالث اللجنة اإ
 اللجنة وضعت الأوىل، ابلركزية يتعلق وفامي. بوليهتا ابلوفاء يتعلق فامي أأنشطهتا اللجنة تس تعرض أأن الرضوري من أأصبح
 اللجنة تعاجل ومل. أأجندة التمنية توصيات تنفيذ عن س نواي تقريرا العام املدير أأعد كام. أأجندة التمنية توصيات لتنفيذ معل برانمج
آلية يتعلق فامي قلقه الوفد وكرر. الثانية الركزية تنفيذ اكف بشلك ىل أأن. التنس يق بأ  قرارا بعد مل تتخذ الأعضاء ادلول وأأشار اإ
آلية من جزءا تشلك أأن ينبغي اليت الهيئات بشأأن  مجيع معل من يتجزأأ  ل جزءا أأجندة التمنية تكون أأن وينبغي. التنس يق أ
 يمت أأن يف أأمهل عن الوفد وأأعرب. أأجندة التمنية أأهداف لتحقيق هامتني جلنتني املزيانية املعايري وجلنة جلنة وت عد. الويبو جلان
آلية تعمل ل ي سلمية بطريقة املسأأةل هذه تسوية  من تمتكن مل الأعضاء ادلول وأأعرب عن أأسفه لأن. اكمل بشلك التنس يق أ
آلية ذكل يف مبا أأمدها، طال اليت املسائل حل نه. جلنة التمنية لولية الثالثة والركزية التنس يق أ  الثالثة الركزية تنفيذ ينبغي وقال اإ

جراء أأجل من اللجنة أأعامل جدول بنود من جديد بند خالل من للولية  الفكرية امللكية بني الهامة الصالت بشأأن مناقشة اإ
ىل أأنه من. والتمنية براي. برمهتا أأجندة التمنية توصيات تنفيذ عىل اللجنة تركز أأن املهم وأأشار اإ  يف املسائل هذه ومت اإ

 املعلقة املسائل حل بأأمهية املس تقل الاس تعراض من 2 التوصية وتتعلق. أأجندة التمنية توصيات لتنفيذ املس تقل الاس تعراض
آلية وتنفيذ اللجنة بولية املتصةل عىل  ينبغي جلنة التمنية، يف أأجندة التمنية توصيات مناقشة من س نوات عرش وبعد. التنس يق أ
. والتمنية اللجنة أأعامل جدول يف جديد بند وضع خالل من اللجنة ولية ملعاجلة رفيع املس توىنقاش  توفري أأن الأعضاء ادلول
ىل التوصل يف تيسري البناءة مشاركته للرئيس الوفد وأأكد  .ممثرة نييجة اإ

ىل وأأشار الأفريقية البدلان مجموعة ابمس الس نغال وفد وحتدث .239 وأأن . اللجنة يف عديدة مناس بات يف تكرر قد موقفه أأن اإ
ىل التوصل هبدف مبادرة بأأي وترحب مرنة ظلت اجملموعة اس تعداده  وأأعرب عن. الأعضاء ادلول جليع مرضية نتاجئ اإ
جيابية بطريقة املسأأةل هذه تعاجل معلية أأي يف للمشاركة ىل التوصل أأجل من اإ  .حل اإ
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 مجموعة التمنية تعاجل جلنة بأأن اعتقاده عن وأأعرب فيه، الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد ابمس مالطة وفد وحتدث .240
 املناقشات ومشلت. والتمنية الفكرية امللكية ملناقشة وليهتا ابلاكمل أأجنزت فقد وهكذا،. ابلتمنية املتصةل القضااي من واسعة
 فضال التكنولوجيا نقل بشأأن جديد مرشوع ومقرتح مرحيل وتقرير تقيمي وتقرير العام املدير تقرير ادلورة هذه يف جرت اليت
. القضااي هذه مبعاجلة صةل والأكرث الرئيس ية يه الهيئة جلنة التمنية وت عد. املس تدامة التمنية أأهداف تنفيذ يف الويبو مسامهة عن
آلية يتعلق وفامي  الويبو هيئات" مصطلح مبعىن يتعلق فامي موقفه فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد أأكد التنس يق، بأ
ىل". املعنية آلية بغرض صةل ليست ذات الويبو هيئات أأن مجيع وأأشار اإ  جدول يف دامئ بند اإىل حاجة هناك وليس. التنس يق أ
 .الويبو هيئات داخل أأجندة التمنية وتنفيذ والتمنية الفكرية امللكية قضااي اللجنة تعاجل ل ي أأجندة التمنية أأعامل

ىل وأأشار ابء اجملموعة ابمس الياابن وفد وحتدث .241  يف والتمنية الفكرية امللكية بشأأن حمددة قضااي تناقش اللجنة أأن اإ
ن الاس تعراض. الأخرية الس بع عرشة ادلورات غالق عىل يساعد اللجنة أأن ينبغي املس تقل وقال اإ  وجه وعىل. املسأأةل هذه اإ
آلية وتنفيذ اللجنة بولية املتصةل العالقة املسائل حتل أأن عىل جلنة التمنية بأأن واحضة 2 التوصية ت عترب اخلصوص، . التنس يق أ
آلية جلنة التمنية ولية الاس تعراض ويشمل  تنفيذ يف حموري بدور تقوم جلنة التمنية أأن تؤكد اليت ،4 النييجة يف التنس يق وأ
ىل وابلإضافة. أأجندة التمنية توصيات ورصد  تسرتشد اكنت أأجندة التمنية وأأهداف مبادئ أأن 2 الاس تنتاج يذكر ذكل، اإ
 اللجنة أأن 3 الاس تنتاج ويذكر. الويبو هيئات من وغريها جلنة التمنية يف جرت اليت املناقشات خالل من الويبو بأأعامل
آلية نطاق توس يع أأن الاس تعراض ويوحض. أأجندة التمنية توصيات ورصد تنفيذ يف فعال بدور تضطلع  ليشمل التنس يق أ
ىل ادلعوة بشدة اجملموعة وأأيدت. أأجندة التمنية توصيات لتنفيذ رضوراي ول مفيدا ليس الصةل ذات الأخرى الهيئات هناء اإ  اإ

آلية بشأأن املناقشات ضايف وبند التنس يق أ  تراعي أأن وينبغي. احلاجة عن يائدة الآن أأهنا ورأأت. جلنة التمنية أأعامل جدول يف اإ
 اس تدامة ملناقشة اكفيا وقتا تكرس وأأن املس تقل الاس تعراض من 4 الاس تنتاج من الأخرية الفقرة يف الواردة ادلعوة اللجنة
جنايها وتعمميها. املشاريع  اليت مت اإ

ىل وأأشار والبلطيق الوسطى أأورواب بدلان مجموعة ابمس جورجيا وفد وحتدث .242  املتصةل القضااي انقشت اللجنة أأن اإ
ىل ادلاعي ابلقرتاح يتعلق وفامي. املمنوحة لها الولية مع يامتىش مبا الأخرية الس بع عرشة ادلورات يف والتمنية الفكرية ابمللكية  اإ
دراج ضايف بند اإ  هذا هبا يضيف أأن ميكن اليت الكيفية حتديد يف صعوبة اجملموعة تواجه جلنة التمنية، أأعامل جدول بنود من اإ
جراء احلالية الأعامل جدول بنود وأأاتحت. والتمنية الفكرية ابمللكية املتعلقة الصةل ذات القضااي اللجنة تناقش قمية حيث الأمر  اإ

آلية ونوقشت. والتمنية الفكرية ابمللكية املتعلقة املواضيع من مجموعة كبرية بشأأن خمتلفة مناقشات  من العديد يف التنس يق أ
آراء وختتلف. اللجنة دورات  هيئات الوفد أأن ورأأى". الصةل ذات الويبو هيئات" مصطلح تعريف بشأأن الأعضاء ادلول أ
آلية صةل ذات مجيعها ليست الويبو ن وقال. التنس يق بأ  حنو املوهجة أأنشطهتا عن ابلفعل تقارير تقدم املعنية الويبو هيئات اإ
 البند مناقشة رغبهتا يف رؤية قمية عن اجملموعة أأعربت وذلكل،. والتمنية الفكرية امللكية تناول هو اللجنة دور وي عد. التمنية
 .املناقشة نفس يف الوقت قضاء جتنب وفضلت. الأعامل جدول من املقرتح اجلديد

ندونيس يا وفد وأأشار .243 ىل اإ  من الثالث الركزية وهو والتمنية، الفكرية امللكية بشأأن الأعامل جدول يف دامئ وضع بند قمية اإ
 ووافق. نقاش رفيع املس توى توفري عىل جلنة التمنية ينبغي أأنه املس تقل الاس تعراض من 1 التوصية وتذكرت. اللجنة ولية
دراج فاإن ذكل، ومع. والتمنية الفكرية امللكية تناقش أأن ميكن اللجنة أأن عىل الوفد  الركزية بشأأن الأعامل جدول يف دامئ بند اإ
 الويبو ومعل الناش ئة الاحتياجات ملعاجلة نقاش رفيع املس توى توفري من اللجنة ميّكن أأن شأأنه التمنية من جلنة لولية الثالثة
ن وقال. والتمنية الفكرية امللكية حبقوق املتعلقة القضااي بشأأن  الاسرتاتيجيات تبادل تيسري عىل القدرة دلهيا اللجنة الوفد اإ
 للملكية هبا ميكن اليت الكيفية ذكل يف مبا والتمنية، الفكرية امللكية شواغل ملعاجلة الأعضاء ادلول جانب من املامرسات وأأفضل
 من البند هذا وبدون. اليوم املتقدمة البدلان معظم يف احلال هو كام الاقتصادي، والمنو التمنية يف فعال تسامه أأن الفكرية
 وتصل كبرية قمية س تضاف ،م، ومن. أأجندة التمنية توصيات بينفيذ املتعلقة التقارير فقط اللجنة سيناقش الأعامل، جدول
ىل اللجنة ماكانهتا اإ  هناك أأن الوفد ورأأى. التمنية يف حقا الفكرية امللكية مسامهة كيفية ملناقشة الأعضاء لدلول مكنصة الاكمةل اإ
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عطاء وأأنه ينبغي الأعضاء، مجيع يريض حل لإجياد جمال ىل التوصل أأجل من البند هذا ملناقشة الوقت من مزيد اإ  يف حل اإ
 .ادلورة هذه

ىل الرباييل وفد وأأشار .244 ضافة سبب يف حبث الوقت من الكثري مىض وقد. املعروفة املواقف تكرر الوفود أأن اإ  بند اإ
ىل الأعامل جدول يف دامئ قلميية اجملموعات ممثيل مجع من الرئيس يمتكن أأن الوفد واقرتح. جلنة التمنية يف املناقشات اإ  الإ

ىل التوصل ميكن ورمبا. رمسية غري مشاورات لإجراء الرئيس ية املعنية والأطراف طار يف توفيقي حل اإ  .رمسي غري اإ

جراء يلزم بأأنه اعتقاده عن مرص وفد وأأعرب .245 ىل التوصل يف مرونة الوفد وأأبدى. حل لإجياد رمسية غري مشاورات اإ  اإ
 .الأطراف مجيع يريض توفيقي حل

جراء برضورة الرئيس وأأفاد .246 ىل وأأشار. املسأأةل هذه بشأأن املشاورات من مزيد اإ ندونيس يا وفدي اقرتاح اإ  والرباييل اإ
نه وقال. بذكل القيام يعزتم أأنه وذكر الرئيس، من حمددة مقرتحات بتقدمي . حل لإجياد حماوةل يف البندين بشأأن نصا س يقرتح اإ

جراء  وماكن بوقت اللجنة الأمانة وسي بلغ. ادلورة هذه أأعامل جدول اكامتل بعد اجلعة يوم رمسية غري مشاورات وس تعقد اإ
نه. هجوده دلمع نصوص اقرتاح عىل الوفود وحث. حل لإجياد الهنائية احملاوةل يه هذه وس تكون. املشاورات  يعول عىل وقال اإ

 وس تويع. اجلعة يوم حىت س يؤجل البند هذا يف وأأضاف أأن البت. املوضوع هذا يف قدما للم ي ومرونهتم البناءة روهحم
. اجلعة يوم الرمسية غري للمشاورات الأساس مبثابة النص وس يكون. فيه للنظر الأعضاء ادلول عىل غدا الرئيس نص الأمانة
 .احلضور من اعرتاضات وجود لعدم نظرا ذكل عىل مت التفاق وقد

 أأجندة التمنية توصيات لتنفيذ املس تقل الاس تعراض توصيات عن تقرير

 CDIP/18/7و CDIP/19/3 الوثيقتني انظر

ىل مانةالأ  الرئيس دعا .247  .املوضوع هذا تقدمي اإ

وأأن  ،CDIP/19/3و CDIP/18/7الوثيقتان هام النظر قيد الوثيقتني بأأن اللجنة( ابلوش الس يد) الأمانة وأأبلغت .248
ن اجلعية. لأجندة التمنية املس تقل الاس تعراض تقرير يتضمن الأول التقرير آلية" اعمتدت 2010 لعام العامة وقالت اإ  التنس يق أ
عداد والتقيمي والرصد  نأأ  أأمور، مجةل يف املذكورة، الآلية وتقت ي. اخلامسة دورهتا يف اللجنة علهيا وافقت اليت التقارير، واإ

 ومت اختاذ. السابقة دورهتا يف التقرير يف اللجنة ونظرت. التمنية أأجندة توصيات لتنفيذ مس تقال اس تعراضا جتري جلنة التمنية
لهيا املوهجة التوصيات عىل ردا تقدم أأن الأمانة القرار من المتس أأول،. عنرصين يتضمن قرار  ادلول دعى واثنيا،. التقرير يف اإ

ىل الأعضاء  للوثيقة الأول املرفق ويتضمن. التقرير يف الواردة التوصيات من أأي بشأأن خطية مساهامت تقدمي اإ
CDIP/19/3 أأساس ية معلومات ردها يف الأمانة وقدمت. 12و 11و 10و 9و 8و 7و 5و 3 التوصيات وييناول. الأمانة رد 

ىل بعضها مت توجيه وقد. التوصيات تكل من توصية لك تنفيذ جدوى وقيّمت  احلالت، تكل ويف. الأعضاء وادلول الأمانة اإ
 ابمس تركيا وفد قدهما مسامهة الوثيقة من الثاي املرفق ويتضمن. اخلاص ردها تناقش أأن الأعضاء ادلول عىل يتعني
 .ابء اجملموعة

ندونيس يا وفد وحتدث .249 آس يا مجموعة ابمس اإ  الاس تعراض تقرير يف الواردة ابلتوصيات ورحب الهادئ، واحمليط أ
ىل التوصيات ودعت. املس تقل دخال اإ ضعت وقد. أأجندة التمنية تنفيذ عىل والعمل الويبو أأداء عىل حتسينات اإ  لختاذ معلية و 
جراءات  تكل من جزءا أأجندة التمنية التوصيات وت عترب. الأجل طويةل معلية أأجندة التمنية تنفيذ وي عد. التوصيات بشأأن اإ
ىل اجملموعة أأشارت الس ياق، هذا ويف. العملية  النظر بعد للجنة التمنية، جيوي أأنه ذكر اذلي 2010 لعام العامة اجلعية قرار اإ
ماكنية تقرر أأن الاس تعراض، يف جراء اإ آخر اس تعراض اإ  بشأأن التقارير من املزيد تقدمي عىل الأعضاء ادلول اجملموعة وحثت. أ

نه ينبغي. املس تقل الاس تعراض تقرير يف الواردة والتوصيات والاس تنتاجات النتاجئ  .بذكل تسمح أأن عىل اللجنة وقالت اإ
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يران مجهورية وفد وأأحاط .250  التوصيات أأن وأأضاف. املس تقل الاس تعراض توصيات بشأأن الأمانة بتقرير علام الإسالمية اإ
 وجلنة التمنية الويبو معل ملعاجلة أأخرى، أأمور بني من مناس با، أأساسا توفر املس تقل ابلس تعراض املتعلق التقرير يف الواردة
جراء الرضوري مفن الأجل، طويةل معلية أأجندة التمنية توصيات تنفيذ اكن وملا. التمنية أأجندة توصيات تنفيذ يف  اس تعراضات اإ

ىل الوفد وأأشار. منتظم أأساس عىل مقبةل . ابء واجملموعة الأمانة من مدخالت سوى تتضمن ل CDIP/19/3 الوثيقة أأن اإ
 الآخرون املصلحة من أأحصاب تقاريرا يرى أأن يف أأمهل عن وأأعرب. املصلحة أأحصاب مجيع من مدخالت اعتبارها ينبغي ول

ىل أأن التوصية. املس تقل الاس تعراض بشأأن  الفعال التنس يق ضامن تواصل أأن عىل الويبو ينبغي: "ييل ما ذكرت 3 وأأشار اإ
عداد تقارير بشأأنه وتقيميه أأجندة التمنية ورصده توصيات لتنفيذ شعبة تنس يق  دور تعزيز وينبغي. وتعمميه عىل حنو فعال واإ

 املعلومات من مزيدا الأمانة تقدم أأن يف رغبته عن الوفد وأأعرب".  أأجندة التمنية تنفيذ تنس يق ( يفDACD) أأجندة التمنية
 عىل الويبو ينبغي" :ييل ما أأمور مجةل يف 5 التوصية وذكرت .الصدد هذا يف أأجندة التمنية تنس يق شعبة دور تعزيز كيفية عن
 الأمانة ذكرت ردها، ويف". أأمكن حيامث واملزيانية، الربانمج يف الواردة املرتقبة ابلنتاجئ أأجندة التمنية توصيات ربط يف تنظر أأن
 الأمانة تقدم أأن املهم من بأأنه الوفد ورصح". التوصية هذه وراء من ابلغرض يفي حاليا القامئ الهنج أأن الأمانة ترى: "ييل ما

 هذا ويف. واملزيانية الربانمج يف املرتقبة والنتاجئ أأجندة التمنية توصيات بني الروابط حتسني كيفية بشأأن حمددة مقرتحات
 ارتباطا أأجندة التمنية توصيات ترتبط مل" املس تقل. الاس تعراض من 6 الاس تنتاج من ييل ما عىل الضوء سلط الصدد،
طار يف املرتقبة ابلنتاجئ مبارشا ىل أأدى الأمر اذلي النتاجئ عىل القامئة الإدارة اإ ". أأجندة التمنية توصيات تنفيذ يف جعز حدوث اإ
ىل الوفد وأأشار ىل لدلعوة وتأأييدها 2 التوصية عىل ابء اجملموعة تعليقات اإ آلية مناقشة مواصةل اإ  أأن الوفد ورأأى. التنس يق أ
 بولية املتصةل املسائل بعض تزال ل: "ييل مبا التقرير من 2 الاس تنتاج ويقر. تنهتيي املناقشة أأن ينبغي ل يذكر أأنه التقرير
آلية وتنفيذ اللجنة  ينبغي عىل ادلول: "ييل ما 2 التوصية ذكرت الصدد، هذا ويف". اللجنة معل يف معلقة بنودا التنس يق أ
آلية وتنفيذ اللجنة بولية املتصةل املعلقة املسائل حلل تدابري تتخذ أأن الأعضاء  ".التنس يق أ

آلية تنفيذ يف هامة خطوة تشلك املس تقةل املراجعة بأأن اعتقاده عن الصني وفد وأأعرب .251 جراءات التنس يق "أ  الرصد واإ
عداد التقارير" والتقيمي  ووافق. التوصيات بشأأن نظره وهجات الوفد وكرر. توصية 12 املس تقل الاس تعراض تقرير ويشمل. واإ
ىل أأنه ابعامت. 1 التوصية عىل  املنظمة وتواجه. جديدة حقبة للتمنية أأجندة الويبو دخلت ،2030خطة التمنية لعام  دوأأشار اإ
 الرضوري من وذلكل،. التكنولوجيا نقل تيسري ومواصةل املس تدامة التمنية أأهداف مع تعاملها مثل جديدة انش ئة قضااي

ىل وابلإضافة. جلنة التمنية يف نقاش رفيع املس توى اس تحداث جراء يلزم ذكل، اإ  نظرا وأأعىل أأوسع مس توى عىل مناقشات اإ
 أأيد واثنيا،. ختصصا أأكرث املناقشات تكون أأن أأجل من العوامص من خرباء دعوة الوفد وأأيد. للقضااي والشامةل الهامة للطبيعة
آلية" لتنفيذ انحجا ي عد مثال املس تقل الاس تعراض وأأشار اإىل أأن. 3 التوصية أأيضا الوفد جراءات التنس يق أ  والتقيمي الرصد واإ

عداد التقارير عداد تقارير  التمنية ورصده أأجندة توصيات لتنفيذ الفعال التنس يق ضامن تواصل أأن وينبغي عىل الويبو". واإ واإ
ن وقال. وتعمميه عىل حنو فعال بشأأنه وتقيميه  ابلغ الأمهية أأمر أأجندة التمنية تنفيذ تنس يق يف شعبة تنس يق أأجندة التمنية دور اإ

 التمنية أأهداف غاايت بني الروابط وتكرارا مرارا وأأكد. 4 للتوصية تأأييده عن الوفد أأعرب واثلثا،. تعزيزه غيوينب أأيضا
نه ينبغي عىل املنظمة. الويبو بعمل يتعلق فامي س امي ول الفكرية، وامللكية املس تدامة  أأهداف تنفيذ يف دورها تعزي أأن وقال اإ
 خربة املتحدة للأمم التابعة الأخرى التمنية واكلت ودلى. جلنة التمنية يف أأمهية تدرجييا الرأأي ويكيسب هذا. املس تدامة التمنية
ىل الأخرى الواكلت تدعو أأن أأيضا للويبو ميكن املس تقل، العمل وابس تثناء. املس تدامة التمنية أأهداف تنفيذ يف فريدة  تبادل اإ
 تأأييده جمددا الوفد أأكد ورابعا،. املس تدامة التمنية أأهداف بينفيذ والهنوض أأجندة التمنية توصيات تنفيذ دلمع وجتارهبا خرباهتا

 يف الوطنيني اخلرباء مشاركة تعزيز الرضوري من الفكرية، التخصص للملكية العالية للطبيعة ونظرا. 9و 8و 6 للتوصيات
 مع التعاون تعزيز أأيضا الرضوري ومن. قدما امل ي عىل يساعد أأن جديدة مشاريع وضع منذجة شأأن ومن. اللجنة أأعامل
 امللكية جمال يف احملليني اخلرباء من مزيد تعيني وينبغي عىل الويبو. املشاريع بينفيذ يتعلق فامي الأخرى املتحدة الأمم واكلت
 عن وأأعرب. 7 ابلتوصية معوما الوفد رحب خامسا،. املس تفيدة البدلان يف املشاريع واس تدامة احمليل التنس يق لتيسري الفكرية
 يمت اليت املامرسات وأأفضل املس تفادة لدلروس بياانت قاعدة لإنشاء تقديرية بتاكليف مقرتحات الأمانة تقدم أأن يف أأمهل

 الوفد وقدم. املعلومات نرش تعزيز بشأأن 12 التوصية بشدة الوفد أأيد سادسا،. أأجندة التمنية مرشوعات تنفيذ أأثناء حتديدها
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دارة ميكن أأول،. صددال هذا يف الاقرتاحات بعض  حلقات تنظمي وميكن املهمتة الأعضاء ادلول تزور أأن للويبو العليا لالإ
 يف العمل من كبريا قدرا وتنفيذها التمنية تيسري يف أأيضا الويبو تشارك بأأن اجلهور لتذكري أأجندة التمنية بشأأن حملية دراس ية
ىل ابلإضافة الصدد، هذا طار يف املقدمة الفكرية امللكية مشاركهتا يف خدمات اإ  الرباءات بشأأن التعاون معاهدة أأنظمة اإ

دارات ملديري ميكن واثنيا،. ولهاي ومدريد  املهمتة الأعضاء ادلول يف هامة وطنية مطبوعات يف مقالت نرش املعنية الويبو اإ
ىل املرشوع نتاجئ من املزيد ترمجة ميكن اثلثا،. الصةل ذي ومعلها أأجندة التمنية بتارخي للتعريف  للأمم الست الرمسية اللغات اإ
مانة املشرتكة اجلهود خالل من للتمنية سيتعزي الويبو أأجندة وتأأثري دور أأن يف ثقته عن الوفد وأأعرب. املتحدة  وادلول للأ
 .الأعضاء

ىل وأأشار والبلطيق الوسطى أأورواب بدلان مجموعة ابمس جورجيا وفد وحتدث  .252 ىل يتفق أأجندة التمنية تنفيذ أأن اإ  حد اإ
 وقالت. 10و 9و 8و 7و 3 التوصيات عىل الأمانة رد اجملموعة وأأيدت. الآخرين واملس تفيدين الأعضاء ادلول توقعات مع كبري
هنا ىل تتطلع اإ آراء اإىل والاس امتع الأخرى التوصيات مناقشة اإ  .الأخرى الأعضاء ادلول أ

نه ينبغي. النظر قيد ابلواثئق علام وأأحاط الأفريقية البدلان مجموعة ابمس الس نغال وفد وحتدث .253  يف توضع أأن وقال اإ
 النقاش عن رغبهتا يف توس يع اجملموعة أأعربت وذلكل،. املسأأةل هذه بشأأن للويبو العامة اجلعية وقرارات اللجنة ولية الاعتبار
 احلصول من اللجنة ميّكن أأن ذكل شأأن ومن. الآخرين املصلحة أأحصاب أأمام مفتوحا يكون أأن ينبغي أأوسع منتدى ليصبح
 .املسائل هذه عن املعلومات من مزيد عىل

ىل وأأشار فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد ابمس مالطة وفد وحتدث .254 . وأأيدها ابء اجملموعة من املقدمة التعليقات اإ
ىل أأنه، فامي  أأجندة التمنية توصيات ربط يف تنظر أأن ينبغي عىل الويبو أأنه عىل تنص اليت 5 ابلتوصية يتعلق وأأشار الوفد اإ

 ابلفعل دلى الويبو بأأن الأمانة رد عىل فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد يوافق الربانمج، يف الواردة املرتقبة ابلنتاجئ
دماج لرصد الاليمة الأدوات  الربانمج أأداء وتقارير احلاليني واملزيانية الربانمج أأساس معلها عىل يف أأجندة التمنية توصيات اإ
ةل الأجل املتوسطة الاسرتاتيجية واخلطة ن قال ،11 ابلتوصية يتعلق وفامي(. MTSP) املعد   وادلول الأورويب الاحتاد اإ
 عىل ابء اجملموعة يف الرأأي مع واتفقوا. التوصية هذه من ابلغرض يفي حاليا القامئ الهنج بأأن رأأهيا الأمانة يشاطرون فيه الأعضاء

 الأورويب الاحتاد أأيد ،3 ابلتوصية يتعلق وفامي. هل مربر ل عبئا تشلك التقيمي تقارير يف توصية لك عىل املهنجية املوافقة أأن
عداد تقارير بشأأنه وتقيميه التمنية ورصده أأجندة توصيات لتنفيذ الفعال التنس يق مواصةل أأمهية فيه الأعضاء وادلول وتعمميه  واإ

 الاحتاد أأيد ،7 ابلتوصية يتعلق وفامي. مس متر التوصية هذه تنفيذ بأأن أأفاد اذلي الأمانة رد أأيضا وأأيدوا. عىل حنو فعال
ىل اسينادا جديدة مشاريع مقرتحات صياغة اتما تأأييدا فيه الأعضاء وادلول الأورويب  ادلروس وتبادل الوطنية، الاحتياجات اإ
ىل تطلعهم عن وأأعربوا. بنجاح املنفذة أأجندة التمنية وأأنشطة مشاريع من املامرسات وأأفضل املس تفادة  الس بل أأفضل مناقشة اإ
ىل وأأشاروا الصدد، هذا يف قدما للم ي  وأأيد. البياانت قاعدة هنج يف والتاكليف الضعف نقاط بعض هناك تكون قد أأنه اإ
 ونرش 12 ابلتوصية يتعلق وفامي. 10و 9و 8 ابلتوصيات يتعلق فامي الأمانة رد فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد

 .7و 6 التوصيتان يشمهل ذكل بأأن اعتقادمه عن أأعربوا املعلومات،

ىل وأأشار ابء اجملموعة ابمس الياابن وفد وحتدث .255  يف الوارد ابلتقرير الأخرية ادلورة يف علام أأحاطت اللجنة أأن اإ
 أأجندة التمنية، تنفيذ يف املشاركة الفاعةل اجلهات خمتلف اإىل موهجة فيه الواردة التوصيات بأأن وأأقرت CDIP/18/7الوثيقة
 طلبت ذكل، عىل وبناء. التوصيات هذه يف النظر مواصةل رضورة عىل اللجنة ووافقت. والأمانة واللجنة الأعضاء ادلول أأي

لهيا املوهجة التوصيات عن تقريرا املقبةل دورهتا يف تقدم أأن الأمانة من اللجنة ىل الأعضاء ادلول تقدم أأن أأيضا وت قرر. اإ  الأمانة اإ
 اجملموعة قدمت الصدد، هذا ويف. 2017 فرباير 28 حبلول التقرير يف الواردة التوصيات من أأي بشأأن خطية مساهامت
 اجملموعة وأأكدت. CDIP/19/3 الوثيقة من الثاي املرفق وتوجد هذه املسامهة يف. املناسب الوقت يف اخلطية مسامههتا
ىل ميسقا اكن أأجندة التمنية توصيات تنفيذ أأن جمددا  من وغريمه املصلحة وأأحصاب الأعضاء ادلول توقعات مع كبري حد اإ

. التمنية أأجندة توصيات بينفيذ للتعجيل مفيدة طريقة ي عد املشاريع عىل القامئ املواضيعي الهنج وأأن املس هتدفني، املس تفيدين
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ىل أأنه. اس تعراضها لإجراء جلنة التمنية ولية اس تعرض قد املس تقل الاس تعراض أأن اجملموعة ورأأت  أأن املؤكد من وأأشارت اإ
 الويبو فهيا اس توفت قد عنارص هناك أأن عىل فهيا ووافقت قدما اليت يتعني امل ي املناس بة التوصيات حددت قد الأمانة
 التمنية وكذكل جلنة اإىل املوهجة التوصيات عنارص مناقشة اإىل طلعهاعن ت  اجملموعة وأأعربت. التوصية من القصد ابلفعل

ىل املوهجة التوصيات ىل وأأشارت. الأعضاء ادلول اإ  ودعت. 10و 9و 8و 3 التوصيات تنفيذ ضامن مبواصةل الأمانة الزتام اإ
ىل الأعضاء ادلول اجملموعة آراهئا تبادل اإ ىل املوهجة التوصيات تنفيذ هبا تعزتم اليت الكيفية بشأأن ادلورة هذه يف أ  ادلول اإ

 وماكتب جنيف يف املوجودة البعثات بني التنس يق تعزيز عىل الأعضاء ادلول تشجع اليت 6 الأعضاء، ول س امي التوصية
 الأعضاء ادلول تشجع اليت 12 والتوصية جديدة، مشاريع اقرتاح عىل الأعضاء ادلول تشجع اليت 7 والتوصية الفكرية، امللكية
جياد عىل  .وتنفيذها بأأجندة التمنية املتعلقة املعلومات نرش لتحسني س بل اإ

نه وقال 5 التوصية اإىل الوفد وأأشار. املس تقل الاس تعراض توصيات بشأأن الأمانة لتقرير تقديره عن ش ييل وفد وعرب .256  اإ
 هيئات أأو جلان فقط يف معل وليس الويبو أأعامل مجيع يف الاعتبار يف تؤخذ أأن ينبغي أأجندة التمنية أأن مراعاة املهم من

دماج لضامن تدابري أأي الوفد أأيد وذلكل،. معينة ن قال ،7 ابلتوصية يتعلق وفامي. املنظمة أأعامل مجيع يف فعال بشلك التمنية اإ  اإ
آلية ووضع الناحجة املشاريع حتديد يف نشط بدور الأمانة تقوم أأن املهم من  وأأفضل املس تفادة ادلروس بشأأن لإعداد التقارير أ

الصفحة الإلكرتونية اخلاصة  عىل املمكنة التحسينات بشأأن مناقشات يف املقرتحة البياانت قاعدة يف النظر وميكن. املامرسات
نه، فامي. التقنية ابملساعدة دراج ميكن ،12 ابلتوصية يتعلق وقال الوفد اإ  معلومات لتقدمي الصفحة الإلكرتونية نفس يف جدول اإ

مانة وميكن. أأجندة التمنية تنفيذ يف التطورات عن  .بأأجندة التمنية املرتبطةالأنشطة  عن س نواي ملخصني تقدم أأن أأيضا للأ

ىل الأمانة الرئيس ودعا .257  .احلضور من الواردة الأس ئةل عىل الرد اإ

ىل أأن( ابلوش الس يد) الأمانة وأأشارت .258 ه عدد قليل من الأس ئةل هناك اإ ىل موجَّ نه س يجري. الأمانة اإ  تناول وقالت اإ
 الأمانة أأبلغت نفسه، الوقت ويف. ماتوس ماريو الس يد العام، املدير انئب جانب من رمبا لحقة، مرحةل يف املسائل هذه
 مت ما عىل الرئيس الأمانة وأأطلعت. الوثيقة هذه يف قدما امل ي كيفية عن طالعه عىل لك جديدا طلب الرئيس بأأن اللجنة
جنايه ىل الأمانة وأأشارت. فصاعدا الآن من معهل ميكن وما الآن، حىت اإ  تقرير يف الأخرية دورهتا يف نظرت اللجنة أأن اإ

. توصية لك تناول يف ترغب الوقت، ذكل الوفود، يف تكن ومل. توصية 12الاس تعراض  وتضمن. املس تقل الاس تعراض
لب ،م، ومن. التوصيات بعض يف ابلفعل تسامه قد الأمانة أأن البعض ولحظ  اليت التوصيات عىل رد تقدمي الأمانة من ط 
لهيا وهجت ىل التوصيات من أأي تنفيذ يف تبدأأ بأأل  الأمانة أأيضا اللجنة وأأبلغت. اإ  من اس تعراض التوصيات اللجنة انهتاء حني اإ
ىل أأن. حالهتا ووضعها من والتأأكد  قرارات اإىل طلعهاوأأعربت عن ت . الطاوةل عىل مطروحة املطلوبة الواثئق وأأشارت الأمانة اإ
 .قدما امل ي أأجل من توصية لك بشأأن اللجنة

 وبدأأ . مهنا لك بشأأن قدما للم ي السبيل لتحديد الأخرى تلو واحدة التوصيات يس تعرض أأن الرئيس واقرتح .259
 .1 ابلتوصية

ىل وأأشار ابء اجملموعة ابمس الياابن وفد وحتدث .260  وأأيدت. CDIP/19/3 ابلوثيقة الثاي املرفق يف الواردة تعليقاته اإ
 الفكرية امللكية مسائل معاجلة يف جتارهبا بشأأن الأعضاء ادلول بني فامي املامرسات وأأفضل الاسرتاتيجيات تبادل اجملموعة
 حتدده اذلي النحو عىل منتظم، أأساس عىل اللجنة، اجامتعات خالل هذه التبادل جلسات عقد ورأأت أأنه ينبغي. والتمنية
 مسائل معاجلة يف اخلربات عىل الرتكزي يايدة هو" نقاش رفيع املس توى" أأن املقصود من اجملموعة وأأدركت. الأعضاء ادلول
ذا للغاية مفيدة س تكون املناقشة هذه أأن ورأأت. اللجنة مس توى عىل والتمنية الفكرية امللكية  من خرباء مبشاركة أأجريت اإ
 .عىل حنو مبارشة فهيا الناش ئة واملشاركة القضااي هبذه معرفة مع العوامص

ندونيس يا وفد وذكر .261  بشأأن العامة اجلعية بقرار املتعلقة املناقشات يف 1 التوصية عىل الضوء ما يسلط عادة أأنه اإ
ىل الوفد وأأشار. بلجنة التمنية الصةل ذات املسائل  الناش ئة الاحتياجات ملعاجلة نقاش رفيع املس توى" 1 التوصية يف ييل ما اإ
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 ةابلركزي  وثيقا ارتباطا ذكل ويرتبط". الفكرية امللكية حبقوق املتعلقة اجلديدة الناش ئة القضااي بشأأن املنظمة معل ومناقشة
جياد رأأى الوفد أأنه ينبغي ،1 التوصية تنفيذ أأجل من ،م، ومن. العامة اجلعية ِقبل من للجنة املمنوحة للولية الثالثة  حل اإ
 .ذلكل وفقا اللجنة ولية من الثالثة الركزية معاجلة يكفل

ذا عام الرئيس واس تفرس .262 ندونيس يا وفد قدمه اذلي الإضايف العنرص قبلت قد اللجنة اكنت اإ  .1 ابلتوصية يتعلق فامي اإ

ذا. اللجنة تعمتده مبا يتعلق عن عدم درايته فامي الأمريكية املتحدة الولايت وفد وأأعرب .263 نه، اإ  اعمتدت وقال الوفد اإ
نه ،1 التوصية من كجزء اللجنة لولية الثالثة الركزية اللجنة  اللجنة تناقشها أأن ينبغي مسأأةل وهذه. بذكل للقيام مس تعد غري فاإ
ىل الوفد وأأشار. حدة عىل  توضيح التقرير، عرضوا اذلين املراجعني أأحد غوبتا، الس يد من الأخرية ادلورة يف طلب أأنه اإ

ىل أأشار أأنه املراجع وذكر". املس توى رفيع نقاش" مبصطلح املقصود  جمال يف الناش ئة القضااي بشأأن اللجنة داخل املناقشات اإ
ىل تشري أأن للجنة وميكن. والتمنية الفكرية امللكية نه وقال. الصدد هذا يف الأخرية اجللسة حمرض اإ  سوى يشء أأي يعين ل اإ
ىل أأن اللجنة. جلنة التمنية يف القضااي مناقشة  .س نوات مضت عرش عىل مدى ذكل تفعل وأأشار اإ

ىل التوصل عدم الرئيس وأأدرك .264 نه سيمت النظر. التوصية هذه بشأأن اتفاق اإ  غري املشاورات يف 1 يف التوصية وقال اإ
ىل وانتقل. الرمسية  .2 التوصية اإ

ندونيس يا وفد ووافق .265  رأأيه فامي يتعلق يسجل أأن فقط يريد أأنه الوفد أأوحض ،1 ابلتوصية يتعلق وفامي. 2 التوصية عىل اإ
ىل أأنه ليس يف أأشار وهكذا،. 1 التوصية يف" نقاش رفيع املس توى" مبصطلح  .1 التوصية بقبول هل ل يسمح وضع الوفد اإ

ىل الرئيس وأأشار .266 ندونيس يا وفد أأن اإ دخال يقرتح مل اإ ذا عام تساءل ،م ومن. 1 التوصية عىل تعديالت أأي اإ  ميكن اكن اإ
 .1 التوصية اعامتد للجنة

ىل التوصل رضورة عىل الأمريكية املتحدة الولايت وفد وشدد .267 ىل أأنه ل. اعامتدها قبل للتوصية مشرتك فهم اإ  وأأشار اإ
 يمت أأن اإىل التوصية هذه اعامتد تعليق وأأنه ميكن ،1 التوصية يف" نقاش رفيع املس توى" ملصطلح مشرتاك تفاهام هناك أأن يبدو

ىل التوصل  .التفامه نوع من اإ

ىل الرئيس وعاد .268  .2 التوصية اإ

ىل ادلاعية التوصية بشدة وأأيد ابء، اجملموعة ابمس الياابن وفد وحتدث .269  اللجنة بولية املتصةل املعلقة املسائل حل اإ
آلية وتنفيذ ىل أأن التقرير. التنس يق أ آلية جلنة التمنية ولية ييناول وأأشار اإ ىل وابلإضافة. 4 النييجة يف التنس يق وأ  ذكل، اإ
". الويبو هيئات من وغريها جلنة التمنية خالل من الويبو معل توجه أأجندة التمنية وأأهداف مبادئ" أأن 2 الاس تنتاج ويتضمن
 التقرير أأن اجملموعة ورأأت. أأجندة التمنية توصيات ورصد تنفيذ يف فعال بدور طلعالتمنية تض جلنة أأن 3 الاس تنتاج ويذكر
آلية يف التوسع أأن يوحض ىل التنس يق أ  الوفد بشدة وأأيد. أأجندة التمنية بتوصيات للوفاء رضوراي ول مفيدا ليس أأخرى هيئات اإ
ىل ادلعوة هناء اإ آلية بشأأن الأخرى املناقشات اإ  لتكريس 4 النييجة من الأخرية الفقرة يف الواردة لدلعوة والاس تجابة التنس يق أ
 .واملعممة املكمتةل املشاريع اس تدامة ملناقشة اكف وقت

يران مجهورية وفد وأأشار .270 ىل الإسالمية اإ آلية أأن وذكر 2 التوصية اإ  السابقة ادلورات يف اكف بشلك تعاجل مل التنس يق أ
ىل أأيضا التطرق يمت ومل. للجنة التمنية وأأعرب عن  2 التوصية عىل املوافقة الوفد أأيد ،م، ومن. اللجنة لولية الثالثة الركزية اإ

ىل تطلعه  .املقبةل ادلورات يف تنفيذها اإ

 .الآن حىت قرار اعامتد ينبغي ل وذلكل،. خمتلفة تزال ل الآراء أأن الرباييل وفد وأأوحض .271

ىل وانتقل. الرمسية غري املشاورات يف سيناق ش 2 التوصية أأن الرئيس وذكر .272  .3 التوصية اإ
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ىل وأأشار ابء اجملموعة ابمس الياابن وفد وحتدث .273 ىل وأأشار. CDIP/19/3 ابلوثيقة الثاي املرفق يف الواردة تعليقاته اإ  اإ
عداد تقارير بشأأنه وتقيميه التمنية ورصده أأجندة توصيات لتنفيذ الفعال التنس يق ضامن مواصةل أأمهية  وتعمميه عىل حنو فعال واإ
 .7و 6 التوصيتني يف أأيضا تعاجل أأهنا يبدو املسائل هذه بأأن أأيضا وأأفاد. الصدد هذا يف هجودها مواصةل عىل الأمانة وجشع

يران مجهورية وفد وأأحاط .274 ىل الوفد وأأشار. 3 التوصية عىل الأمانة بتعليقات علام الإسالمية اإ  من الأخرية اجلةل اإ
وأأعرب عن ". أأجندة التمنية تنفيذ تنس يق يف شعبة تنس يق أأجندة التمنية دور تعزيز ينبغي" أأنه عىل تنص اليت 3 التوصية
 .ذكل معاجلة كيفية عن املعلومات من مزيدا الأمانة تقدم أأن رغبته يف

 لقضااي تنس يق هجة يه شعبة تنس يق أأجندة التمنية وأأن واحدة منظمة الويبو أأن( ماتوس الس يد) الأمانة وأأوحضت .275
ىلو . التمنية أأجندة  معه، يتعني التعامل جديد نشاط هناك يكون وعندما. الشعبة يف املوظفني من أأدىن عدد هناك أأشارت اإ
 جلنة التمنية توافق عندما املثال، سبيل فعىل. املساعدة تقدمي اليت ميكهنا املنظمة يف الأخرى املناطق من ابلتحقق الشعبة تقوم
ذا. التنفيذ يف للمساعدة داخلية موارد وجود من الشعبة تتحقق جديد، مرشوع عىل  خبري تعيني يمت كذكل، الأمر يكن مل واإ

 .مس مترة ممارسة وهذه. الصدد هذا يف للمساعدة

ذا عام الرئيس وتساءل .276  من اعرتاضات وجود لعدم نظرا علهيا املوافقة ومتت. 3 التوصية عىل املوافقة للجنة ميكن اكن اإ
ىل وانتقل. احلضور  .4 التوصية اإ

ىل وأأشار ابء اجملموعة ابمس الياابن وفد وحتدث .277  أأن وذكر. CDIP/19/3 ابلوثيقة الثاي املرفق يف الواردة تعليقاته اإ
 يف الوارد التقرير نرش أأكد الوفد، بعد اخلصوص، وجه وعىل. جلنة التمنية يف ابلفعل اجلاري العمل تشمل 4 التوصية
 س نواي تقريرا الأمانة تقدم أأن عىل املناقشات، من عديدة س نوات بعد املوافقة، اللجنة ابس تطاعة أأن ،CDIP/18/7الوثيقة
 أأيضا وأأشار. الهامة املسأأةل هذه بشأأن قدما اللجنة س يدفع الهنج هذا أأن ورأأى. أأهداف التمنية املس تدامة بشأأن أأنشطهتا عن
ىل  .1 التوصية مع تتداخل التوصية هذه أأن اإ

ذا عام الرئيس واس تفرس .278 ماكن اكن اإ  .4 التوصية تأأييد ابء اجملموعة ابإ

ن ذكل وقال ابء اجملموعة ابمس الياابن وفد وحتدث .279  .ممكن اإ

ىل وانتقل. احلضور من اعرتاضات وجود لعدم نظرا 4 التوصية اعامتد أأنه مت الرئيس وذكر .280  .5 التوصية اإ

ىل وأأشار ابء اجملموعة ابمس الياابن وفد وحتدث .281  يؤيد ومل. CDIP/19/3 ابلوثيقة الثاي املرفق يف الواردة تعليقاته اإ
دماجه مت توجيه وهو الاسرتاتيجي، التوجيه توفر أأجندة التمنية توصيات لأن نظرا 5 التوصية الوفد  يف ابلفعل مهنجي بشلك اإ
طار يف التوصية هذه لبقاء الاعتبار لإيالء ليمة للقياس قابةل نتاجئ تقدم ومل. الويبو معل . النتاجئ عىل القامئة الإدارة نظام اإ

 وابلإضافة. واملزيانية الربانمج دورة يف معظمها يف أأدرجت قد ومبادهئا أأجندة التمنية توصيات أأن 7 النييجة وأأدرك الوفد من
ىل طار يف قسام ابلفعل يتضمن الربانمج أأداء تقرير أأن 7 النييجة أأكدت ذكل، اإ  تنفيذ يف واملسامهة ادلور حيدد برانمج لك اإ

دماهجا أأجندة التمنية تعممي وأأنه جرى أأجندة التمنية،  يف وأأدرك الوفد اخلصوص، وجه وعىل. احملري التقدم عىل عامة نظرة يف واإ
ىل املقدمة ادلورية املرحلية التقارير"أأن  10 النييجة  بينفيذ الهنوض يف الأمانة مشاركة عىل جيدا دليال التمنية تقدم جلنة اإ
 حيدد التقرير بأأن وأأفاد الوفد". عليه والإرشاف التنفيذ هذا لرصد الأعضاء لدلول املتاحة والفرص الأعامل جدول توصيات
ىل  2010من  للفرتة الأجل املتوسطة الاسرتاتيجية اخلطة يف حمددة قصور أأوجه  الاسرتاتيجية اخلطة فاإن ذكل، ومع. 2015اإ

طار يف والفرص والتحدايت ةأأجندة التمني اسرتاتيجيات تدمج ل 2020اإىل 2016من  للفرتة املتوسطة الأجل  الأهداف اإ
 الأجل املتوسطة الاسرتاتيجية اخلطة يف احملددة القصور أأوجه تناول مت وهكذا،. والسادس واخلامس الثالث الاسرتاتيجية

ىل  2010من  للفرتة  ادلول أأن املتوسطة الأجل الأحدث توحض الاسرتاتيجية واخلطة النتاجئ أأن الوفد رأأى وذلكل،. 2015اإ



CDIP/19/12 
58 

 

 الربجمة ذكل يف مبا الويبو، معل يف التمنية أأجندة توصيات دلمج املنتظم الرصد أأجل من الاليمة الأدوات ابلفعل دلهيا الأعضاء
 .أأعاله املبني النحو عىل الاسرتاتيجي، والتخطيط

يران وفد وأأشار .282 ىل (الإسالمية – مجهورية) اإ  البعض اعامتدوسيمت . الأخرى تلو واحدة التوصيات تناقش اللجنة أأن اإ
اتحة سابق وقت يف طلبت الأعضاء ادلول بعض أأن غري. املناقشة من ملزيد مفتوحا الآخر البعض ويكون  للوفود الفرصة اإ
لبت. ابلتوصيات يتعلق فامي املساهامت من املزيد لتقدمي  .الصدد هذا يف توضيحات وط 

. معمتدة س تظل املعمتدة التوصيات أأن غري. املساهامت تقدمي عىل قادرة س تظل الأعضاء ادلول أأن الرئيس وذكر .283
ىل أأن اللجنة  .الرمسية غري املشاورات أأثناء املعلقة التوصيات يف وسي نظر. الأخرى التوصيات يف النظر من تنته مل وأأشار اإ

ذا املس تقل الاس تعراض لتقرير س يحدث عام واس تفرس الأفريقية البدلان مجموعة ابمس الس نغال وفد وحتدث .284  ما اإ
 .املس تقبل يف اللجنة معل عىل ذكل س يؤثر كيف يف معرفة وأأعرب الوفد عن رغبته. فقط التوصيات بعض اللجنة اعمتدت

ل الإجابة تقدمي ميكن ل أأنه الرئيس وذكر .285 ن. التوصيات مجيع اس تعراض بعد اإ آراء وقال اإ  بشأأن مطلوبة الوفود مجيع أ
ن التوصيات، بعض اعامتد عدم من الرمغ وعىل. التوصيات  لإجياد مشاورات وس تعقد. أأبدا ت عمتد لن أأهنا يعين ل ذكل فاإ
ذا. حلول ىل التوصل يمت مل واإ  .التوصيات تكل مع التعامل كيفية يف اللجنة س تبت حلول، اإ

اتحة الأفضل من أأنه ورأأى الرئيس بتفسري علام وأأحاط الأفريقية البدلان مجموعة ابمس الس نغال وفد وحتدث .286  الفرصة اإ
ىل أأنه، حىت. ابلتوصيات يتعلق فامي خطية مساهامت لتقدمي الأعضاء لدلول قلميية مجموعة سوى تقدم مل الآن، وأأشار اإ  واحدة اإ

 .كتابية تعليقات

ىل مدعوة الوفود أأن الرئيس وذكر .287  البند هذا أأن الوفود علمت وقد. هنايئ موعد حتديد ومت. كتابية مساهامت تقدمي اإ
نه ذكل، ومع. للمناقشة مس تعدين مجيعا يكونوا أأن املفرتض من وهكذا،. الأعامل جدول يف مدرج  يعرتض لن قال الرئيس اإ
ذا ذا ذكل، ومع. جديد هنايئ موعد عىل الأعضاء ادلول وافقت اإ  هنايئ موعد حتديد مت أأنه يعتقدون البعض اكن أأوحض أأنه اإ

 .ذكل تفعل أأن اللجنة ينبغي عىل مواقفهم، والإعراب عن التوصيات ملناقشة وحرضت الوفود

ندونيس يا وفد وحتدث .288 آس يا مجموعة ابمس اإ ن وقال. الرئيس تفسري وفهم الهادئ، واحمليط أ  البند هذا أأن تعرف اجملموعة اإ
 بداية يف مداخلهتا ويف ادلورة افتتاح عند العام بياهنا يف الأعضاء، ادلول اجملموعة حثت وهكذا،. الأعامل جدول يف مدرج
 تقرير يف الواردة والتوصيات والاس تنتاجات النتاجئ عن التقارير من املزيد تقدمي عىل الأعامل، جدول من البند هذا

 من املزيد لتقدمي الأعضاء لدلول تييح الفرصة أأن عىل اللجنة رأأى الوفد أأنه ينبغي الصدد، هذا ويف. املس تقل الاس تعراض
ىل اسينادا والاقرتاحات الاقرتاحات  .التقرير اإ

يران فدو  وأأعرب .289  عن الوفد وأأعرب. الأس بوع بهناية التوصيات مجيع تعمتد أأن يف أأمهل عن الإسالمية( – )مجهورية اإ
 يف املعمتدة التوصيات هبا تنفيذ اليت سيمت الكيفية وضوح وأأعرب عن عدم. للتنفيذ املقبةل الاسرتاتيجية معرفة يف رغبته

 .اعامتدها ميكن ل اليت ابلتوصيات معهل ميكن ما بشأأن توضيحات أأيضا الوفد والمتس. املس تقبل

مانة أأو هل ليس مرتواك الأمر وأأن املسائل، هذه بشأأن قرار لختاذ الأعضاء لدلول مرتوك الأمر أأن الرئيس وذكر .290  للأ
ذا. العمل وأأن دوره يمتثل يف تيسري. بذكل للقيام جياد من يمتكنوا مل واإ ىل س تحتاج اللجنة فاإن حل، اإ بالغ اإ  العامة اجلعية اإ
ىل التوصل من تمتكن مل بأأهنا نه وقال. به القيام جيب ما ذكل بعد اجلعية وس تقرر. املسائل هذه بشأأن اتفاق اإ  أأن س بق اإ
جراءاته أأوجز  .التوصيات بدراسة فامي يتعلق اإ
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ىل وأأشار ابء اجملموعة ابمس الياابن وفد وحتدث .291 ذا. املنظمة يف سيئة عادة خيلق أأن ميكن الهنايئ املوعد متديد أأن اإ  واإ
نه ل وذلكل،. يشء لك تأأجيل ميكن المتديد، عىل املوافقة متت  .الهنايئ املوعد متديد يؤيد أأن ميكنه قال اإ

ذا عام الرئيس واس تفرس .292 ذا. الطريقة هبذه التوصيات دراسة مواصةل يف ترغب اللجنة اكنت اإ نه، اإ  الأمر يكن مل وقال اإ
ىل املسأأةل س تؤجل اللجنة فاإن كذكل،  .املسأأةل هذه بشأأن الأخرى لتلقي الاقرتاحات وأأعرب عن اس تعداده. العامة اجلعية اإ

ندونيس يا وفد وقدم .293 ىل أأن يسيند اقرتاحا اإ وذكر . الأعضاء ادلول التمنية أأو جلنة أأو الأمانة سينفذها املعمتدة التوصيات اإ
ن القول أأنه ميكن  سيتاح ذكر أأن الفرصة املعلقة، ابلتوصيات يتعلق وفامي. أأخرى تقارير وس تقدم سينفذ املعمتدة التوصيات اإ
 .التقارير من املزيد لتقدمي الأعضاء لدلول

نه، يف. لحقا مناقش ته وميكن واحد، خيار ذكل أأن الرئيس وذكر  .294 عمل  اللجنة دلى ليس اللحظة، تكل وقال اإ
ىل أأن التوصية. التوصيات تنفيذ يف تس متر أأن ينبغي وابلتايل،. علهيا املوافقة تمت اليت لن ابلتوصيات  س تخضع 5 وأأشار اإ
 .الرمسية غري للمشاورات

يران وفد وأأعرب .295  غري. بعضها أأو التوصيات مجيع اعامتد يف عن عدم وجود أأي مشالك دليه الإسالمية( – )مجهورية اإ
جراء يلزم أأنه  .املعمتدة التوصيات تنفيذ كيفية بشأأن الأعضاء ادلول بني فامي مشاورات اإ

 وأأوحض أأنه سيمت عقد. التوصيات مجيع دراسة من اللجنة انهتاء عند س تعاجل املسائل هذه أأن جمددا الرئيس وأأكد .296
جياد حملاوةل رمسية غري مشاورات  دورة يف أأخرى اللجنة مرة س تجمتع ،م. علهيا للجنة توافق أأن ميكن ل اليت للتوصيات حلول اإ

 وفد اقرتحه اذلي اخليار ذكل يف مبا اخليارات، مجيع يف وسيمت النظر. تكل الأمور يف قدما امل ي ميكن كيف لرتى عامة
ندونيس يا ىل اللجنة الرئيس دعا ،م. اإ  .6 التوصية يف النظر اإ

ىل وأأشار ابء اجملموعة ابمس الياابن وفد وحتدث .297  الوفد وأأيد. CDIP/19/3 ابلوثيقة الثاي املرفق يف الواردة تعليقاته اإ
جراءات اعامتد  لتنفيذ الوطين الصعيد عىل املتخذة الإجراءات عن منتظمة طوعية تقارير الأعضاء ادلول تقدمي لضامن اإ

 الاس تفادة أأجل من املال رأأس املتخصصني يف اخلرباء مشاركة يايدة اإىل ابدلعوة أأيضا ورحب الوفد. أأجندة التمنية توصيات
 .وجتارهبم العملية خرباهتم من

ندونيس يا وفد وأأيد .298  .6 ةالتوصي أأيضا اإ

ىل وانتقل. احلضور من أأخرى مالحظات وجود لعدم نظرا 6 التوصية اعامتد أأنه مت الرئيس وذكر .299  .7 التوصية اإ

 فهيا لتنظر جديدة مشاريع مقرتحات صياغة عىل الأعضاء ادلول تشجيع وأأيد ابء اجملموعة ابمس الياابن وفد وحتدث .300
ىل تسيند لكوهنا كبرية أأمهية وأأعطى اللجنة،  البدلان جانب من اخلربات بتقامس أأيضا الوفد ورحب. الوطنية الاحتياجات اإ

 جلنة التمنية أأيضا مبناقشة ورحب. أأجندة التمنية مشاريع تنفيذ من املامرسات وأأفضل املس تفادة ادلروس بشأأن املس تفيدة
عداد لتنظمي شلك أأفضل بشأأن ىل وأأشار التقارير هذه، معلية اإ  أأوجه بعض املايض يف أأظهر قد البياانت قاعدة شلك أأن اإ

 .الكبرية والتاكليف الضعف

ندونيس يا وفد وأأحاط .301 ىل أأيضا وأأشار. 7 التوصية بشأأن الأمانة من ابلتقرير املقدم علام اإ  عن بياانت قاعدة وجود عدم اإ
 أأن اإىل عن تطلعهوأأعرب الوفد . أأجندة التمنية مرشوعات تنفيذ أأثناء حتديدها مت اليت املامرسات وأأفضل املس تفادة ادلروس
 .التوصية هذه من السابق اجلزء بشأأن قرارا اللجنة تتخذ

ىل وانتقل. س ت علق التوصية أأن الرئيس وذكر .302  .8 التوصية اإ
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ىل وأأشار ابء اجملموعة ابمس الياابن وفد وحتدث .303  خربة ومس توى الواجب النحو عىل الاسييعاب قدرات مراعاة أأمهية اإ
ىل املرشوع اقرتاح يف النظر من العملية، مراحل من مرحةل لك يف املرشوع من املس تفيدين  .املرشوع تنفيذ اإ

ىل وانتقل. احلضور من أأخرى مالحظات وجود لعدم نظرا 8 عىل التوصية املوافقة متت أأنه الرئيس وذكر .304  .9 التوصية اإ

. اجلدارة أأساس عىل الويبوالتوظيف اذلي تقوم به  وأأعرب عن تأأييده التام ابء، اجملموعة ابمس الياابن وحتدث وفد .305
ن وقال ىل املوجه التوصية من الثاي اجلزء متاما تؤيد اجملموعة اإ ىل أأن أأنه غري. الأعضاء ادلول اإ  يتطلب ل العنرص هذا أأشار اإ
جراء أأي  .الوطين الصعيد عىل معاجلته وينبغي اللجنة جانب من اإ

ندونيس يا وفد وأأشار .306 ىل اإ  جيدة دراية ذوي خرباء بتعيني الأول اجلزء ويتعلق. جزأأين من تتأألف 9 التوصية أأن اإ
 أأن املس تفيدة ينبغي عىل البدلان أأنه يذكر الثاي وأأوحض أأن اجلزء. املتلقية للبدلان والاقتصادية الاجامتعية ابلظروف ومعرفة
ىل الوفد وأأشار. ادلاخيل التنس يق من عالية درجة تضمن جراء أأي يتطلب ل العنرص ومفاده أأن ابء اجملموعة تعليق اإ  من اإ
 9 التوصية جوانب من جانب أأي يعرف أأن وأأعرب عن رغبته يف. الوطين املس توى عىل معاجلته وينبغي اللجنة جانب
 .الصدد هذا يف ينطبق

ندونيس يا لوفد التوضيح بعض الأمريكية املتحدة الولايت وفد وقدم .307 . ابء اجملموعة يتطابق مع موقف موقفه أأن حيث اإ
ىل أأن  نه وقال. اخلرباء لتعيني الاهامتم من مزيدا تويل أأن ينبغي عىل الويبو أأنه يذكر 9 التوصية من الأول اجلزءوأأشار اإ  ميكنه اإ

ىل أأن اجلزء. الويبو قبل من اجلدارة عىل القامئ التوظيف تأأييد ىل موجه 9 التوصية من الثاي وأأشار اإ  ومت. املس تفيدة البدلان اإ
 من اجلزء هذا تناول ورأأى الوفد أأنه ينبغي. اخملتلفة أأهجزته بني فامي ادلاخيل التنس يق من عالية درجة ضامن عىل تشجيعهم
 .الوطين الصعيد عىل التوصية

ندونيس يا وفد وأأحاط .308  .9 التوصية عىل ابلتفاق هل يسمح وضع يف أأنه وذكر ابلتوضيح علام اإ

ىل وانتقل. احلضور من مالحظات وجود لعدم نظرا 9 التوصية اعامتد أأنه مت الرئيس وذكر .309  .10 التوصية اإ

عداد التقارير عند الشفافية معوما وأأيد ابء، اجملموعة ابمس الياابن وفد وحتدث .310  أأن غري. املرشوع موارد اس تخدام عن اإ
 يتعلق وفامي. الهدف هذا لتحقيق املطلوبة الإضافية ماهية املعلومات وضوح عن عدم ،10 ابلتوصية يتعلق الوفد أأعرب، فامي

 خمتصون موظفون به يقوم أأن يتعني املرشوع ملدير املالمئ العمل عبء تقيمي أأن عىل الوفد شدد التوصية، من الثاي ابجلزء
 .حدة عىل حاةل لك أأساس عىل الأمانة داخل

ىل( ابلوش الس يد) الأمانة وأأشارت .311  املوارد اس تخدام عن مفصةل معلومات تتضمن مرحلية تقارير تتطلب التوصية أأن اإ
نه، عىل النحو املذكور يف. أأجندة التمنية مبرشوعات املتصةل والبرشية املالية دراج ميكن ،CDIP/19/3 الوثيقة وقالت اإ  اإ

ىل املالية التفاصيل تقس مي وميكن. اللجنة فهيا سينظر اليت الالحقة املرحلية التقارير يف تفصيلية مالية معلومات  وميكن. أأسفل اإ
 .مرشوع أأو نشاط يف نرشها يمت اليت املوظفني مبوارد أأو ابملوظفني يتعلق فامي اليشء بنفس القيام

ىل الأمريكية املتحدة الولايت وفد وأأشار .312  املرشوع نفس مدير تعيني عدم" ييناول التوصية من الثاي اجلزء أأن اإ
نه الوفد وقال". متعددة ملشاريع ضافة الوفد اقرتح ،م، ومن. أأحياان ممكن غري ذكل أأن يدرك اإ ىل" أأمكن لكام" عبارة اإ  اإ
ىل أأن ذكل. التوصية  ذكل حتقيق املمكن من يكون ل وقد ما نوعا جامدة تبدو احلالية التوصية لأن مرضيا س يكون وأأشار اإ
 .الهدف

ندونيس يا وفد وأأحاط .313 ىل الوفد وأأشار. الأمانة بتعليقات علام اإ  الأمريكية املتحدة الولايت ووفد ابء اجملموعة تعليقات اإ
 نفس تلكيف نفسه الوقت يف يمت مل أأجندة التمنية مشاريع بأأن اعتقاده عن الوفد وأأعرب. 10 التوصية من الثاي اجلزء بشأأن
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دراج سببا الوفد يرى مل ،م، ومن. الآن هبا حىت املرشوع مدير  من أأكرب قدرا يوفر أأن شأأنه من" أأمكن لكام" عبارة لأن اإ
ن. الراحة  .الصدد هذا يف التوضيح من مزيدا تقدم أأن قد تس تطيع الأمانة وقال اإ

مانة املرونة من قدر توفري يريد الأمريكية املتحدة الولايت وفد أأن( ابلوش الس يد) الأمانة وأأفادت .314  مبني هو وكام. للأ
أأجندة  تنفيذ بداية يف حيدث واحد مرشوع من أأكرث يف املرشوع مدير نفس ختصيص فاإن ،10 التوصية عىل الأمانة رد يف

 اخلربة عىل املرتفع الطلب وبسبب. املشاريع من كبري عدد يمت اعامتد عندما للجنة التمنية، الثالثة ادلورة انعقاد وقت ويف التمنية
ىل أأن هذا. واحد مرشوع من لأكرث مرشوع مدير تعيني احلالت بعض يف يمت معينة، جمالت يف الوضع  هو يعد مل وأأشار اإ

 أأن غري. أأفضل ذكل وس يكون. مماثةل قيود ذات املس تقبل يف حاةل تنشأأ  قد حيث املرونة منحها ميكن رمبا ذكل، ومع. القامئ
ىل يرجع الأمر  .فيه للبت اللجنة اإ

ندونيس يا وأأعرب وفد .315 ىل الوفد وأأشار. للمرونة الأمانة لتفضيل عن تفهمه اإ  أأن ميكن أأهنا ردها يف ذكرت الأمانة أأن اإ
دراج أأعرب الوفد عن أأنه ميكنه املوافقة عىل ذكل، ومع. املس تقبل يف التوصية هذه تنفيذ تضمن  ".أأمكن لكام" عبارة اإ

 وجود لعدم نظرا الأمريكية املتحدة الولايت وفد اقرتحه اذلي ابلتعديل 10 التوصية اعامتد أأنه مت الرئيس وذكر .316
 .احلضور من اعرتاضات

ىل وانتقل. املس تقل الاس تعراض توصيات بشأأن املناقشات الرئيس واس تأأنف .317  .11 التوصية اإ

 الوفد وواصل. لها مربر ول شاقة لأنه التوصية لهذه تأأييدهوأأعرب عن عدم  ابء، اجملموعة ابمس الياابن وفد وحتدث .318
آراهئا الأعضاء ادلول وأأبدت. املشاريع تقيمي تقارير الأعضاء ادلول تناقش عندما اللجنة يف واملفيدة الثابتة للمامرسة تأأييده  فامي أ
مانة وأأاتحت التقيمي، بنتاجئ يتعلق توافق  ومل. الاعتبار يف والتوصيات النتاجئ لإدراج معلية وأأكرثها طريقة أأفضل تقرر أأن للأ

ن من. الآخر تلو واحدا التقيمي توصيات عىل ادلول الأعضاء  واحدة علهيا واملوافقة التقيمي توصيات مناقشة شأأن وقال الوفد اإ
ىل تؤدي أأن الأخرى تلو  أأي س يؤخر أأنه كام. يعوقها أأو اللجنة أأعامل يعقِّد أأن ذكل شأأن ومن. فعاةل وغري مطوةل مناقشات اإ

 .للتوصيات ادلقيقة الصياغة عىل توافق ل قد الأعضاء ادلول لأن نظرا ممكنة حتسينات

 ابلإجراء يتعلق الوفد، فاميوأأشار . 11 التوصية عىل ووافق الأفريقية البدلان مجموعة ابمس الس نغال وفد وحتدث .319
ىل ،CDIP/18/7الوثيقة مبناقشة املتعلق نه سوف. الإجراء تؤيد الوفود من العديد أأن اإ  الأخرى الأمر للوفود يرتك وقال اإ

 .الوثيقة هذه مع للتعامل طريقة أأفضل بشأأن لختاذ قرار

ىل الرئيس وأأشار .320 ىل التوصل عدم اإ نه ،م ومن. 11 التوصية بشأأن اتفاق اإ  الرمسية غري املشاورات يف تناولها سيمت فاإ
ىل وانتقل. الظهر بعد س تعقد اليت  .12 التوصية اإ

 أأجندة التمنية عن املعلومات نرش حتسني س بل لبحث وأأعرب عن قبوهل ابء، اجملموعة ابمس الياابن وفد وحتدث .321
ىل أأهنا غري. وتنفيذها طار يف اختاذها يتعني اليت ابلإجراءات مشموةل التوصية أأن أأشار اإ  .7و 6 التوصيتني اإ

 .املعلومات لنرش جيدة وس يةل هو الأفريقية البدلان مجموعة اقرتاح أأن الرباييل وفد وذكر .322

ىل أأن اللجنة. احلضور من اعرتاضات وجود لعدم نظرا 12 مت اعامتد التوصية أأنه الرئيس وذكر .323  أأجنزت قد وأأشار اإ
 9و 8و 7و 6و 4و 3 التوصيات عىل وأأهنا وافقت املس تقل، الاس تعراض تقرير يف عرش الواردة الثنتا للتوصيات دراس هتا

ىل أأنه سيمت. 12و 10و ىل الرئيس وانتقل. الرمسية غري املشاورات يف 11و 5و 2و 1 التوصيات تناول وأأشار اإ  السؤال اإ
وقال . علهيا املوافقة تمت مل اليت التوصيات مع التعامل وكيفية املعمتدة التوصيات تنفيذ بشأأن قبل من الوفود بعض طرحته اذلي

ن التوصيات ىل املوهجة التوصيات تضمنت املعمتدة اإ  املوهجة اليت لتكل وابلنس بة. جلنة التمنية/الأعضاء ادلول أأو/ و الأمانة اإ
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 املتعلقة ابلتوصيات يتعلق وفامي. التوصيات تكل تنفيذ كيفية عن وثيقة تقدمي الأمانة من تطلب أأن للجنة ميكن الأمانة، اإىل
وسوف يتعني مناقشة . تنفيذها هبا تعزتم اليت الكيفية عن معلومات تقدمي الأعضاء ادلول عىل سيتعني الأعضاء، ابدلول

ىل. مهنا لك مناقشة املمكن من يكون ل وقد. ابللجنة تتعلق اليت التوصيات  يف تنظر أأن للجنة ميكن أأنه، مع ذكل، وأأشار اإ
نه سوف. التوصيات تكل تنفيذ هبا ميكن اليت الكيفية يف 2018 و 2017 عايم يف املقبةل ادلورات  املشاورات يف يمت، وقال اإ

آراهئا تقدمي من الأعضاء ادلول سيمتكن لحق، وقت ويف. علهيا املوافقة تمت مل اليت التوصيات مجيع تناول الرمسية، غري  بشأأن أ
 بينفيذ يتعلق فامي بذكل القيام من أأيضا وسيمتكن. املشاورات يف علهيا املوافقة ميكن ل اليت التوصيات مع التعامل كيفية

 ادلول عهنا أأعربت اليت الشواغل قدما امل ي بشأأن اقرتاحه يعاجل أأن يف أأمهل عن الرئيس وأأعرب. املعمتدة التوصيات
 .الأعضاء

ىل وأأشار والاكرييب الالتينية أأمرياك بدلان مجموعة ابمس كولومبيا وفد وحتدث .324  توصيات بشأأن اجلارية املناقشة اإ
ىل التعليقات ابهامتم وأأشار. املس تقل الاس تعراض قلميية واجملموعات الأعضاء ادلول من املقدمة واملساهامت اإ  هذا يف الإ

ن الوثيقة. الصدد قلميية جملموعة املكتوبة تتضمن املسامهة CDIP/19/3 وقال اإ  تكررت يف فهيا الواردة أأن التعليقات واحدة، اإ
جراء مزيد ويتعني واحدة، توصية وأأعدت التوصيات، بعض اللجنة وأأيدت. ملناقشةا  ويف. الأخرى املناقشة للتوصيات من اإ

 تزال ل اليت ابلتوصيات يتعلق فامي معقوةل فرتة غضون يف مساهامت تقدمي عىل الأعضاء ادلول الوفد حث الصدد، هذا
 .للجنة التمنية التالية ادلورة يف فهيا النظر ييس ىن حىت املوافقة اإىل حباجة

 الأعضاء ادلول منح ينبغي أأنه الوفد ورأأى. قدما امل ي بشأأن الرئيس واقرتاح اجلارية املناقشات اإىل مرص وفد وأأشار .325
 مساهامت تقدمي تش به بطريقة ذكل يمت أأن وميكن. التوصيات يف قدما امل ي كيفية عن رمسية تقارير لتقدمي الوقت من مزيدا
وأأنه  اكمةل، مناقشة التوصيات هذه تناقش مل وأأفاد بأأن اللجنة. املس تقل الاس تعراض تقرير يف الواردة التوصيات بشأأن كتابية

 .اللجنة داخل موضوعية مناقشة وتوصياته يتعني مناقشة التقرير

نه مت البدء. مرص وفد عهنا أأعرب اليت الشواغل معاجلة اإىل هيدف اقرتاحه أأن الرئيس وذكر .326  يف معلية، وأأن وقال اإ
 اقرتاحه الرئيس وكرر. الوفود بعض سوى ذكل تفعل ومل للتوصيات، وفهمها نظرها وهجات لتبادل للوفود وأأتيحت الفرصة
آراهئا عن التعبري عىل قادرة س تظل الوفود أأن وأأوحض قدما، امل ي بشأأن للجنة  املقبةل ادلورة يف التوصيات مجيع بشأأن أ
ن املناقشة . التمنية ىل أأنه، يف. تغلق ملوقال اإ طار الوساطة، وأأشار اإ  مجيع بشأأن خطية مساهامت تقدم أأن للوفود ميكن اإ

ذا عام النظر برصف التوصيات، ىل للعودة حان قد الوقت أأن الرئيس ورأأى. ل أأم علهيا املوافقة متت قد اكنت اإ  املسأأةل هذه اإ
 .اقرتحه مما توافقية أأكرث هنج اعامتد الصعب من س يكون بأأنه أأعرب عن اعتقاده ومع ذكل،. لحق وقت يف

ندونيس يا وفد ورحب .327 ن ما. املس تقل الاس تعراض تقرير يف الواردة التوصيات بعض ابعامتد اإ  كيفية هو الآن هيم وقال اإ
نه سيشارك. تغلق مل املعمتدة التوصيات تنفيذ بشأأن املناقشة لأن سعادته عن الوفد وأأعرب. التوصيات تكل تنفيذ  عىل وقال اإ
 الأخرى الوفود مع بناء بشلك للعمل أأيضا وأأعرب عن اس تعداده. التوصيات تكل تنفيذ يف التقارير من املزيد ويقدم بناء حنو

 .تعمتد مل اليت التوصيات ملناقشة

ضفاء مرص وفد واقرتح .328 ىل أأنه ميكن. وثيقة يف املقرتح الإجراء عىل الرمسي الطابع اإ  تناقش أأن ذكل بعد للجنة وأأشار اإ
ذا ما ملعرفة اللغة  .وتوصياته التقرير يف قدما امل ي الأعضاء هبا ادلول تود الكيفية اليت تعكس اكنت اإ

ندونيس يا وفد به أأدىل اذلي البيان الرباييل وفد وأأيد .329 ىل أأنه ينبغي. اإ عطاء وأأشار اإ  يف للمشاركة الفرصة الأعضاء ادلول اإ
عطاء املهم وأأنه من التنفيذ، معلية صياغة  .الاقرتاحات لتقدمي الوقت الأعضاء ادلول اإ

ىل الأمريكية املتحدة الولايت وفد وأأشار .330  الأمانة منح ينبغي عىل اللجنة أأنه الوفد ورأأى. املعمتدة التوصيات تنفيذ اإ
 ادلول أأبدهتا اليت التعليقات وكذكل التقرير يف الواردة والاس تنتاجات النتاجئ الاعتبار يف لتأأخذ املرونة من معينة درجة
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نه ينبغي. التوصيات بعض تنفيذ كيفية عىل الأعضاء ادلول توافق ل وقد. الأعضاء عطاء وقال اإ  املرونة من درجة الأمانة اإ
 أأن وينبغي علهيا. برمهتا العملية عىل تس يطر أأن ينبغي علهيا، ول الأعضاء، لدلول ميكن ول. بذكل للقيام طريقة أأفضل لإجياد
جياد يف ابلأمانة تثق  احلال، وبطبيعة. الأعضاء ادلول من املقدمة التقارير ويف التقرير يف ورد ما مراعاة مع الس بل، أأفضل اإ
. التوصيات تكل لتنفيذ طريقة أأفضل الأعضاء، ادلول اإىل املوهجة التوصيات لتكل ابلنس بة س تجد، الأعضاء ادلول فاإن

ىل أأن الأمر  ابلتوصيات يتعلق فامي الثقة بعض الأمانة منح عىل اللجنة وينبغي. بذكل القيام كيفية ملعرفة هلم مرتوك وأأشار اإ
ىل املوهجة  .الأمانة اإ

 .الرمسية غري املشاورات بعد سوف ت س تأأنف بأأهنا اللجنة وأأبلغ شةاملناق  الرئيس واختمت .331

 الفكرية للملكية العاملية املنظمة داخل اجلنوب بدلان بني فامي التعاون أأنشطة خارطة

 CDIP/19/5 الوثيقة انظر

ىل الأمانة الرئيس دعا .332  .املوضوع هذا ضعر  اإ

 بني فامي التعاون أأنشطة رمس خرائط"اليت حتمل عنوان  CDIP/19/5 الوثيقة( بيرتو دي الس يد) الأمانة وعرضت .333
 س ياق يف الأمانة هبا اضطلعت اليت الفكرية ابمللكية املتعلقة الأنشطة عن عامة حملة الوثيقة وقدمت". الويبو يف اجلنوب بدلان
ىل  2014من  الفرتة تغطي اليت اجلنوب بدلان بني فامي التعاون التعاون فامي بني بدلان  تعريف من الأمانة مع ومتاش يا. 2016اإ
طار يف املقدم اجلنوب للجنة  عرشة السابعة ادلورة خالل الأعضاء ادلول أأبدهتا اليت التعليقات وبعد املتحدة، الأمم منظومة اإ
 النامية البدلان بني املتبادةل واخلربات املعارف تبادل تيرس اليت ابلتمنية الأنشطة املرتبطة وحددت الأمانة اس تعرضت التمنية،
 التمنية أأجل من الفكرية امللكية لنظام الفعال والاس تخدام والإبداع الابتاكر وجشعت والبدلان الأقل منوا، النامية والبدلان

 فهيا يكون اليت ابلأنشطة قامئة الوثيقة تذييل يف الوارد رمس اخلرائط ويتضمن. والثقافية والاجامتعية والتكنولوجية الاقتصادية
/ املتحدثني غالبية أأو مجيع يكون وحيث منوا، الأقل من البدلان أأو انمية بدلاان املفيدة والبدلان املس تفيدة البدلان من لك

ىل احلدث حيرضون اذلين اخلرباء جترى  اليت الأنشطة رمس اخلرائط من واسي بعدت. البدلان الأقل منوا من أأو مان بدل ينمتون اإ
 البدلان من بمتويل( ت) انتقالية. مبرحةل اقتصاداهتا متر اليت ابلبدلان يتعلق فامي( ب) جنيف. يف الويبو مقر يف( أأ : )ويه

طار يف ذكل يف مبا المنو، املتقدمة  الأنشطة) فقط واحد بدل مبشاركة( ث) المنو. املتقدمة البدلان من الاسيامئنية الصناديق اإ
 تتضمن اليت CDIP/17/4 الوثيقة يف الواردة املعلومات التقرير وييناول(. واملتحدثني الوطنيني املشاركني مع الوطنية
ويقدم . 2014/2015 الثنائية يف هبا املضطلع الأنشطة عن 2015 أأكتوبر 31 حىت املتاحة والنفقات البياانت عن معلومات
ضافية بياانت التقرير  ومت. 2016-2014 الثالث الس نوات فرتة يغطي وابلتايل ،2016و 2015 عايم من املتبقية الفرتة عن اإ
 الأعضاء ادلول طلبات عن الوثيقة يف الواردة الأنشطة مجيع جنمت وقد. س نوات الثالث لفرتة نشاطا 148 مجموعه ما حتديد

 من أأنواع تسعة يف الأنشطة جتميع يمت هذه، رمس اخلرائط معلية ولأغراض. اجلنوب بدلان فامي بني التعاون ملعايري وتس تجيب
دراهجا ويمت. التقنية املساعدة  فئات التذييل الواردة يف القامئة وتقدمت. الزمين الرتتيب حسب مجموعة، لك مضن أأيضا، اإ
 الس ياسات. حوار - الفكرية امللكية منتدى( أأ : )التايل النحو عىل النشاط طبيعة أأو نوع حسب التجميع

طار وضع( ج) الفكرية. للملكية الوطنية والس ياسات الاسرتاتيجيات (ب)  والتدريب التوعية( د) الفكرية. للملكية قانوي اإ
دارة جمال يف دارة عىل التدريب( ي) العايل. التعلمي( و) الفكرية. للملكية الاحرتام بناء( ه) الفكرية. امللكية اإ  الفكرية. امللكية اإ
دارات أأمتتة أأنظمة( د) / الاقتصادية القطاعات لبعض الفكرية امللكية ومشاريع س ياسات (ح) الفكرية. امللكية حقوق اإ

نتاجية. ىل وابلإضافة. العاملية اليسجيل أأنظمة( ط) الإ : التذييل يف مدرج نشاط عن لك التالية املعلومات مت تقدمي ذكل، اإ
( ي) املضيف. البدل/ املقر/املاكن( و) املرتقبة. النييجة( ه) الهدف.( د) الفكرية. امللكية جمال( ج)التارخي. ( ب) العنوان.( أأ )

 وحدة وأأوصت. التلكفة( ك) املس تخدمة. اللغة( ي) املشاركني. عدد (ط) .(املناطق) املنطقة( ح) املس تفيدة. البدلان/ البدل
دارة وجمالس اليرشيعية الهيئات تطلب أأن ينبغي" بأأنه املتحدة للأمم التابعة املشرتكة التفتيش  املتحدة الأمم منظومة مؤسسات اإ

فامي  لتعزيز التعاون الأساس ية املزيانية موارد من - %0.5 عن تقل ل - حمددة مئوية نس بة يقسموا أأن التنفيذيني الرؤساء من



CDIP/19/12 
64 

 

 املرتتبة النفقات مجموع ويبلغ". الربامج من املس تفيدة البدلان مع ابليشاور مهنا، لك اختصاص جمالت يف اجلنوب بدلان بني
 هذا ويشمل. 2014/2015 للثنائية سويرسي فرنك 4 808 000 هذه التعاون فامي بني بدلان اجلنوب أأنشطة تنفيذ عىل
 تديرها اليت الاسيامئنية الصناديق من سويرسي فرنك 642 000و العادية املزيانية من سويرسي فرنك 4 166 000 املبلغ
 الصناديق نفقات ذكل يف مبا الثنائية، يف ابملوظفني املتعلقة غري النفقات مجموع من %2.1 ذكل وميثل. وتنفذها الويبو

. سويرسي فرنك 1 376 000 التعاون فامي بني بدلان اجلنوب أأنشطة نفقات بلغت ،2016 بعام يتعلق وفامي. الاسيامئنية
 الاسيامئنية الصناديق من سويرسي فرنك 227 000و العادية املزيانية من سويرسي فرنك 1 149 000 املبلغ هذا ويشمل
 نفقات ذكل يف مبا ،2016 عام يف ابملوظفني املتعلقة غري النفقات مجموع من %1.2 ذكل وميثل. وتنفذه الويبو تديرها اليت

 واكنت. املايض العام يف هبا مت الاضطالع اليت الأخرى الأنشطة ببعض أأيضا اللجنة الأمانة وأأبلغت. الاسيامئنية الصناديق
ل حاليا تتوفر ل أأهنا من الرمغ وعىل. التعاون فامي بني بدلان اجلنوب عن نرشة أأصدرت قد الأمانة هنا الإنلكزيية، ابللغة اإ  فاإ
. اجلنوب بدلان بني ابلتعاون فامي ةاخلاص الصفحة الإلكرتونية وحتسني حتديث مت وقد. رمسية لغات بست قريبا متاحة س تكون
 فامي بني ابلتعاون املعنية املس توى الرفيعة اللجنة نظمهتا اليت الاجامتعات يف الويبو وشاركت. رمسية لغات بست متاحة ويه
 ديب يف املتحدة الأمم نظمته اذلي اجلنوب بدلان بني فامي للتمنية العاملي واملعرض نيويورك يف املتحدة الأمم يف اجلنوب بدلان
 من طلب عىل بناء املايض، العام يف مراكش معاهدة لتنفيذ اجلنوب بدلان فامي بني التعاون أأنشطة أأيضا ونظمت. املايض العام
 .الالتينية أأمرياك بدلان من مجموعة

 اليت للأنشطة عاما عرضا وقدم. ومرفقها ابلوثيقة علام وأأحاط الأفريقية البدلان مجموعة ابمس الس نغال وفد وحتدث .334
 يف الأنشطة من العرض العديد ومشل. 2016-2014 للفرتة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب س ياق يف الأمانة هبا اضطلعت
 أأنشطهتا تكثيف عىل املنظمة وجشع الويبو جبهود الوفد رحبت وذلكل،. منوا الأقل والبدلان النامية للبدلان هامة جمالت
ىل وأأشار. أأكرب نتاجئ حتقيق لضامن وتنويعها  وذلكل،. املشاريع هذه يف يشارك الأفريقية البدلان من جدا قليال عددا أأن الوفد اإ
قلميي هنج اتباع رضورة الوفد اقرتح نه ينبغي. النتاجئ تنفيذ وحتسني املامرسات، وأأفضل اخلربات تبادل لتعزيز اإ  يايدة وقال اإ
نشاء املتصةل الربامج عىل الرتكزي  نسبيا تطورا الأكرث اليت النامية البدلان الوفد ودعا. الإبداع وتعزيز الأساس ية الهيالك ابإ
 .التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف اخنراطا أأكرث لتكون

 حتدايت تواجه اليت النامية خاللها البدلان تسعى معلية هو التعاون فامي بني بدلان اجلنوب أأن الصني وفد ورأأى .335
 للبدلان هامة وس يةل وت عد هذه. والتجارة والتكنولوجيا الاقتصاد جمالت يف التعاون خالل من اإىل حتقيق تمنيهتا مشرتكة
 دورا تؤدي أأن التمنية، لتعزيز هامة وس يةل بوصفها الفكرية، للملكية وميكن. ومس تقل منفرد بشلك تمنيهتا تواصل ل ي النامية
 متعددة منظمة أأمه بوصفها الويبو، وقامت ،2016 اإىل 2014 من الفرتة ويف. التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف هاما

 يف املبني النحو عىل الفكرية امللكية جمال يف اجلنوب بدلان بني فامي التعاون يف هام بدور الفكرية، امللكية جمال يف الأطراف
ىل الوفد وأأشار. الوثيقة يف أأيضا النفقات تفاصيل وأ درجت. الوثيقة يف املدرجة 148 الأنشطة  بكني يف الويبو نظمهتام حدثني اإ

 ،"والطريق احلزام" طول الواقعة عىل للبدلان الفكرية امللكية بشأأن املس توى الرفيع املؤمتر يشمل وذكل. 2016 يوليو يف
آس يا جنوب لبدلان الفكرية امللكية ماكتب لرؤساء الس نوي واملؤمتر آس يا رشق وجنوب أ يران ومنغوليا أ  احلدث هذا ويقع. واإ
دراجه وينبغي التعاون فامي بني بدلان اجلنوب نطاق مضن  بني فامي املتبادل والتعمل الآراء تبادل احلدث هذا ويشجع. الوثيقة يف اإ
ىل املنطقة يف التعاون فامي بني بدلان اجلنوب مس توى ويرفع املعنية البدلان  والصناديق الويبو ومتول. جديد مس توى اإ

 الصني، وتقدم. الرتمجة ورسوم املوقع ورسوم املشاركني جليع الطريان تذاكر ذكل يف مبا احلدث، هذا الصينية الاسيامئنية
ضافية مبالغ املضيف، البدل بوصفها  يف النشاط هذا الأمانة تدرج أأن يف أأمهل الوفد عن وأأعرب. اجلوانب اللوجيسيية دلمع اإ
 .الصةل أأيضا ذات التاكليف تدرج وأأن املرفق

هنا. ابلوثيقة علام الوفد وأأحاط. الأفريقية البدلان مجموعة ابمس الس نغال وفد به أأدىل اذلي البيان تونس وفد وأأيد .336  وقال اإ
من  الفرتة خالل هبا الاضطالع مت نشاطا 148 الوثيقة وتشمل. التعاون فامي بني بدلان اجلنوب تعزيز يف الويبو هجود تعكس
ىل  2014 حصاءات ءالأعضا الوثيقة ادلول تزود ول. 2016اإ  أأن وميكن. بدل/منطقة/س نة لك يف هبا املضطلع الأنشطة عن ابإ
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ىل الوفد وأأشار. الصدد هذا يف املقبةل الأعامل صياغة عىل والأمانة الأعضاء ادلول الأرقام هذه تساعد نفاق أأن اإ  أأنشطة عىل الإ
نفاق بلغ ،2016 عام ويف. 2014/2015 للثنائية سويرسي فرنك 4 808 000 بلغ التعاون فامي بني بدلان اجلنوب  عىل الإ

ىل للوصول ،م، ومن. سويرسي فرنك 1 376 000 التعاون فامي بني بدلان اجلنوب أأنشطة  الثنائية يف أأنفق اذلي املبلغ اإ
 أأجل من الأمانة من توضيحا الوفد والمتس. 2016 عام يف أأنفق اإىل ضعف ما 2017 عام يف النفقات يايدة ينبغي السابقة،

 .املزيانية فهام أأفضل خمصصات حيث من الاختالفات فهم

ىل وأأشار والاكرييب الالتينية أأمرياك بدلان مجموعة ابمس كولومبيا وفد وحتدث .337  بأأن أأخرى مرة وأأفاد العام بيانه اإ
 .الوثيقة يف أأدرجت قد الوفود قدمهتا اليت الاقرتاحات

س بانيا وفد وأأشار .338 ىل اإ  املضيفة وأأوحض أأن البدلان. الويبو هبا تضطلع اليت ابلأنشطة قامئة يتضمن الوثيقة مرفق أأن اإ
 القامئة تشمل ول. النامية البدلان من أأيضا اخلرباء أأغلبية كام أأن. منوا الأقل والبدلان النامية البدلان يه املس تفيدة والبدلان
 اسيبعاد يف رغبته عن الوفد أأعرب ،م، ومن. الاسيامئنية صناديقها خالل من املتقدمة البدلان من بمتويل املنفذة الأنشطة
 .القامئة من الإس بانية الاسيامئنية الصناديق خالل من جزئيا متويلها يمت اليت الأنشطة

ىل أأن هذه. التعاون فامي بني بدلان اجلنوب أأمهية عىل الرباييل وفد وشدد .339  مشرتكة حتدايت تواجه البدلان وأأشار اإ
جياد حماوةل وينبغي علهيا  غالبية فاإن احلارض، الوقت ويف. ذكل عىل مثال مراكش معاهدة وت عد. املسائل لهذه مشرتكة حلول اإ
 جشع ،م، ومن. النامية البدلان يعيشون يف البرص معايق الأشخاص كام أأن غالبية. النامية البدلان من التفاق يف الأطراف
ىل الوفد وأأشار. اجملال هذا يف معلها مواصةل عىل الأمانة الوفد  واملوارد التقليدية املعارف حامية بشأأن أأنشطة وجود عدم اإ

دراج وأأنه ينبغي الوراثية، ىل الوثيقة وتشري. املس تقبل يف الأنشطة هذه اإ  املتحدة للأمم التابعة املشرتكة التفتيش وحدة توصية اإ
 وأأعرب. فامي بني بدلان اجلنوبالتعاون  تعزيز أأجل من الأساس ية املزيانية موارد من الأقل عىل %0.5 نس بة ختصص بأأن
ذا ما معرفة يف رغبته عن الوفد ذا وما ،"الأساس ية للمزيانية املوارد" ملصطلح تعريف هناك اكن اإ  الصناديق يشمل اكن اإ

 .التعاون فامي بني بدلان اجلنوب بشأأن معلها مواصةل عىل الويبو الوفد وجشع. فقط املنظمة مزيانية يغطي أأم الاسيامئنية

نه وقال فيه، الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد ابمس مالطة وفد وحتدث .340  اخملتلفة الأنشطة عن املزيد معرفة املهم من اإ
ىل وأأشار. الوثيقة بريهتاأأ  اليت  احلصة جتاويت وذكر أأن الويبو. حتديدها مت اليت 148 الأنشطة بشأأن املقدمة املعلومات اإ

التعاون فامي بني بدلان  لتعزيز املتحدة، للأمم التابعة املشرتكة التفتيش لوحدة وفقا ختصيصها، ينبغي اليت املزيانية من املس هتدفة
جيابية تعاون مبادرة يشء، لك قبل التعاون فامي بني بدلان اجلنوب، وي عد. اجلنوب وأأشار . اجلنوب وبدلان شعوب بني وممثرة اإ

ىل أأن دارته، تنظميه يف رشعت النامية البدلان يف احلكومات الوفد اإ . داعام دورا تؤدي أأن الويبو مثل ملنظامت وميكن واإ
 ادلول يف الس ياسات لصانعي مفيدة رمس اخلرائط معلية تكون أأن يف أأمهل عن فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد وأأعرب
 اخلاصة الويبو وصفحات( IP-TAD) الفكرية للملكية التقنية املساعدة بياانت قاعدة من اس تخدام تعزي وأأن الأعضاء،
 .اجلنوب فامي بني بدلان الفكرية ابمللكية اخلاصة التقنية ابملساعدة

ماكن أأن ورأأى والبلطيق الوسطى أأورواب بدلان مجموعة ابمس جورجيا وفد وحتدث .341  هاما داعام دورا تلعب أأن الويبو ابإ
 عددها البالغ احملددة الأنشطة بشأأن املقدمة وابملعلومات ابلوثيقة علام الوفد وأأحاط. التعاون فامي بني بدلان اجلنوب ترس يخ يف

 .نشاطا 148

 لتعزيز املشرتكة والتجارب التحدايت بشأأن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب وأأيد ابء، اجملموعة ابمس الياابن وفد وحتدث .342
ن وقال. أأيضا همم واجلنوب الشامل بني التقليدي التعاون أأن ورأأى. منوا الأقل والبدلان النامية البدلان بني الاقتصادية التمنية  اإ
 .املعنية الأطراف مجيع من للتعمل أأيضا مفيد الثاليث التعاون
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ندونيس يا وفد وأأكد  .343 ىل الوفد وأأشار. التعاون فامي بني بدلان اجلنوب عىل كبرية أأمهية يعلق أأنه اإ  تشمل الأنشطة أأن اإ
ىل ابلإضافة الرباءات، نظام يف املروانت  الأنشطة وتشمل. الرباءات بشأأن التعاون معاهدة واس تخدام الرباءات حفص ترسيع اإ

 بني التعاون يقترص ول. والتقييدات الاس تثناءات عن فضال اجلاعية الإدارة مبنظامت املتعلقة الأنشطة املؤلف حق جمال يف
 للتحدايت التصدي بشأأن اخلربات لتبادل النامية للبدلان منربا أأيضا وي عد .النامية البدلان بني التعاون عىل النامية البدلان
 الاكمةل الاس تفادة كيفية النامية البدلان تواهجها اليت املشرتكة التحدايت تتضمن الفكرية، امللكية نظام س ياق ويف. املشرتكة

ىل وأأعرب الوفد عن تطلعه. الفكرية امللكية جمال يف املروانت من  البدلان مساعدة كيفية بشأأن الأنشطة من املزيد رؤية اإ
جياد عىل النامية  أأن ضامن مع الإمنائية والأهداف العامة الأهداف حتقيق لضامن الفكرية امللكية س ياسات يف الصحيح التواين اإ
 .الاقتصادي المنو حتقيق يف الفكرية امللكية نظام اس تخدام يسهم

كوادور وفد وأأقر .344 ىل أأن. عاون فامي بني بدلان اجلنوبالت لتعزيز الويبو تبذلها اليت ابجلهود اإ  اخلرائط رمس معلية وأأشار اإ
. الاهامتم من مزيدا تتطلب اليت اجملالت حتديد عىل وتساعد التعاون فامي بني بدلان اجلنوب أأنشطة عن عامة حملة وتقدم. هممة
جراء مزيد يف رغبته عن وأأعرب. املس تفيدة للبدلان مفيدة الوفد بأأن الأنشطة وأأفاد  مثل هامة جمالت يف الأنشطة من اإ
آلية الوفد أأن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب ورأأى. الوراثية واملوارد التقليدية املعارف حامية  لتبادل النامية للبدلان فعاةل أ

 يف املقبل معلها يف للبدلان الإمنائية الاحتياجات الاعتبار يف تأأخذ أأن وأأنه ينبغي عىل الويبو والقدرات، واخلربات املعارف
 .اجملال هذا

يران وفد وأأحاط .345 ىل أأن. ابلتقرير علام الإسالمية( – )مجهورية اإ  مناس بة منصة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب وأأشار اإ
ىل وأأعرب الوفد عن تطلعه. الفكرية ابمللكية املتعلقة املسائل بشأأن خرباهتا لتبادل منوا الأقل والبدلان النامية للبدلان  رؤية اإ
 من املزيد رؤية يف أأيضا أأمهل عن وأأعرب. منوا الأقل والبدلان النامية البدلان بني فامي الأقالمي بني املشرتكة الأنشطة من املزيد

 نظام يف املروانت عن فضال والتقييدات ابلس تثناءات يتعلق فامي س امي ل الفكرية، امللكية من أأخرى جمالت يف الأنشطة
ن وقال. الفكرية امللكية  .املروانت جمال يف حتدايت تواجه منوا الأقل والبدلان النامية البدلان معظم اإ

 .احلضور من الواردة التعليقات عىل للرد الأمانة الرئيس ودعا .346

ىل( بيرتو دي الس يد) الأمانة وأأشارت .347  عىل وبناء. الوثيقة يف ي درج سوف النشاط أأن وذكرت الصني وفد طلب اإ
 العام تقرير يف البدل /املنطقة /حبسب الس نة تنظمها اليت الأنشطة عن معلومات س تقدم أأهنا الأمانة ذكرت تونس، وفد اقرتاح
س بانيا وفد طلب عىل الأمانة ووافقت. املقبل  الاسيامئنية الصناديق خالل من جزئيا متويلها يمت اليت الأنشطة ابسيبعاد اإ

ىل الأمانة وأأشارت. الإس بانية  مجموع أأدرجت أأهنا وذكرت للمزيانية الأساس ية املوارد بشأأن لرباييلا وفد طرحه اذلي السؤال اإ
 من ابملزيانية املتعلقة غري واملوارد املزيانية موارد ذكل ويشمل. املوظفني غري مبوارد املتعلقة للأنشطة اخملصصة الأموال
ىل الأمانة وأأشارت. النامية للبدلان الاسيامئنية الصناديق  املتحدة للأمم التابعة املشرتكة التفتيش لوحدة التوجهيية املبادئ أأن اإ

 مجيع أأن عىل الأمانة شددت تونس، وفد به أأدىل اذلي ابلتعليق يتعلق وفامي". للمزيانية الأساس ية للموارد" تعريفا تتضمن ل
طار يف تنظم اليت الأنشطة  الأنشطة عدد ختتلف وذلكل،. رصاحة الأعضاء ادلول طلبهتا التعاون فامي بني بدلان اجلنوب اإ
 عىل نفسه اليشء وينطبق. الأعضاء ادلول من املقدمة للطلبات تبعا الأنشطة، لهذه املنظمة ختصصها اليت الأموال ومقدار
ىل أأهنا تعزتم، وأأشارت الأمانة. هذه الأعضاء ادلول اختارت وقد. الأنشطة يف املشموةل اجملالت  تنظمي ،2017 عام يف اإ
 2017 لعام املالية املعلومات وأأوحضت أأن. العام من الثاي النصف يف التعاون فامي بني بدلان اجلنوب أأنشطة من العديد
 .مؤقتة
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 .ابلوثيقة علام اللجنة وأأحاطت. احلضور من أأخرى مالحظات وجود عدمل نظرا املناقشة الرئيس واختمت .348

 لأغراض التمنية التعاون جمال يف التقنية الويبو مساعدة: الأعامل جدول من "1"6 البند

 الصفحة الإلكرتونية اخلاصة ابملساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو عىل املمكنة التحسينات

 CDIP/19/10 الوثيقة انظر

ىل الأمانة الرئيس دعا .349  .املوضوع هذا عرض اإ

الصفحة  عىل املمكنة التحسينات"اليت حتمل عنوان  CDIP/19/10 الوثيقة( بيرتو دي الس يد) الأمانة وعرضت .350
ىل أأن الوثيقة". الإلكرتونية اخلاصة ابملساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو مانة جلنة التمنية طلب تيناول وأأشارت اإ  بأأن" للأ

 املساعدة بشأأن الويبو بأأنشطة للتعريف املكرس الصفحة الإلكرتونية للويبو قسم يف املمكنة التحسينات وتقرتح تعكس
جيا ووصفت". التقنية ىل ويسيند ،2013 عام يف أأنشئ اذلي للويبو الإلكرتوي احلايل املوقع هيلك يابإ  ادلول متطلبات اإ
 واجلهات التمنية وواكلت الفكرية امللكية ومماريس الأاكدميي واجملمتع واخلاص العام القطاعني يف املصلحة وأأحصاب الأعضاء
ن. بصفة عامة واجلهور املدي واجملمتع احملمتةل املاحنة ماكنية التصفح سهوةل ينصب عىل الرتكزي وقالت اإ  من بدل الوصول واإ
طار ويف. للويبو التنظميي الهيلك عكس  وبناء تقنية مساعدة اعتباره ميكن مبا املتعلقة املعلومات معظم تندرج الهيلك، هذا اإ
ن وقالت". مع التعاون"و" العاملي التعاون"و" التمنية" :يه فرعية عناوين ثالثة مع ،"التعاون" عنوان حتت القدرات  أأنشطة اإ
 للمس تخدمني متاحة ويه الإنرتنت، ش بكة عىل املنظمة حضور يف متضمنة وبناء الكفاءات التقنية املساعدة جمال يف الويبو
 التقنية ابملساعدة املتعلقة املعلومات لأن نظرا أأول،: ذكل من التالية النتاجئ اس تخالص وميكن. الوصول نقاط خمتلف من
 نظرة عىل واحلصول قسم لك خالل من التصفح يف صعوبة املس تخدمني بعض جيد فقد منيرشة عرب املوقع، القدرات وبناء
 وبناء التقنية ابملساعدة املتعلق العمل عىل الضوء تسليط من الرمغ عىل واثنيا،. الويبو به تضطلع اذلي عن العمل شامةل

ل الأقسام، بعض يف القدرات  املتصل العمل عرض ل يمت احلالت، بعض ويف. الأخرى الأقسام يف وضوحا أأقل أأنه اإ
ن واثلثا،. منفصل عنوان يف أأو منفصل حزي يف التقنية ابملساعدة وبناء  التقنية ابملساعدة املتعلقة أأجندة التمنية مشاريع اإ
 يمتكن ل قد ،م، ومن. الإلكرتوي للويبواملوقع  من أأخرى أأقسام يف أأو أأجندة التمنية، صفحة حمتوى يف مدرجة الكفاءات

 مشاريع وخمرجات القدرات وبناء التقنية ابملساعدة املتصةل أأجندة التمنية مرشوعات خمرجات بني المتيزي من املس تخدمون
 أأيينبغي أأن يكون من شأأن  ل املبدأأ، حيث من أأول،: ييل ما الأمانة اقرتحت تقدم، ما ضوء ويف. الأخرى أأجندة التمنية

ماكنية لتحسني تدابري املوقع  وجود كبري بشلك ت عدل أأن القدرات وبناء التقنية ابملساعدة املتعلقة النفاذ اإىل املعلومات اإ
القامئة عىل الإنرتنت  املعامرية للهندسة املواضيعي الطابع عىل احلفاظ ينبغي واثنيا،. اجليد ابلأداء الإلكرتوي للويبو اذلي يمتزي

آلية أأمور، مجةل يف يضمن، أأن ذكل شأأن ومن. للويبو التنظميي للهيلك عكس جمرد تتجنب اليت  احلالية الوظيفي التحديث أ
نشاء ينبغي واثلثا،. الويب صفحات خملتلف  الرئييس العنوان حتت" القدرات وبناء التقنية املساعدة" بعنوان جديد قسم اإ

 طريق عن بذكل القيام وينبغي. التقنية للمساعدة الويبو أأنشطة مجيع يشمل اذلي ،"التمنية" الفرعي والعنوان ،"التعاون"
 القسم هذا جيمع أأن ينبغي رابعا،. املعلومات تكرار من بدل الإلكرتوي للمنظمة املوقع عرب الصةل ذات للأقسام روابط توفري
ىل اسينادا القدرات وبناء التقنية املساعدة أأنشطة  وهذه. احلالية الأقسام يف ابلفعل املدرجة املعلومات تتضمن فئات مثاي اإ
رشادي طابع ذات الفئات : ييل ما وتتضمن. العملية من لحقة مرحةل يف الأمانة جانب من التحسني من ملزيد وس تخضع اإ

 امللكية ماكتب دمع "4" والس ياساتية. اليرشيعية املشورة "3" الفكرية. امللكية عىل التدريب "2" أأجندة التمنية. "1"
 يايدة "8" وورش العمل. ادلراس ية احللقات "7" البياانت. وقواعد املنصات "6" الفكرية. امللكية اسرتاتيجيات "5" الفكرية.
ىل املعلومات يف ورسعة سهوةل للمس تخدمني املقرتح الهنج يوفر أأن الأمانة وتوقعت. الوعي الصفحة  عىل الصةل ذات النفاذ اإ

دخال نقطة توفري يف الهنايئ الهدف ويمتثل. الإلكرتونية  .القدرات وبناء التقنية ابملساعدة املتعلقة للمعلومات واحدة اإ
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ندونيس يا وفد درس وقد .351 ىل الوفد وأأشار. العرض اإىل ابهامتم واس متع الوثيقة اإ  املعلومات نرش اقرتحت الأمانة أأن اإ
لهيا الوصول من املس تخدمون يمتكن ل ي الويبو صفحات عىل ابلفعل املتاحة وبناء الكفاءات التقنية ابملساعدة املتعلقة  اإ
 العامل الفكرية للملكية القانوي النظام يدمع أأن ضامن أأيضا املهم ومن. الفكرية للملكية متواين نظام وجود املهم ومن. بسهوةل
. الاقتصادي المنو دلمع أأمكن حيامث الفكرية امللكية يف املروانت من الاكمةل الاس تفادة أأيضا املهم ومن. الاقتصادي المنو

. البياانت وقواعد الفئات املنصات هذه وتشمل. فئات مثاي يف القدرات وبناء التقنية املساعدة أأنشطة جتميع الأمانة واقرتحت
نشاء الوفد واقرتح الإلكرتوي املوقع  عىل ابلفعل هذه املعلومات وتتوافر. الفكرية امللكية نظام يف ابملروانت يتعلق فامي وصةل اإ
نشاء ذكل يتطلب ول. للويبو دراج وميكن. املوقع الإلكرتوي للويبو عىل جديدة صفحة اإ حدى يف املوضوع هذا اإ  يف الفئات اإ
 .الفنية املساعدة مضن املنسدةل القامئة

 أأحدث اجتاه مع يتطابق واذلي ابملوقع الإلكرتوي للويبو املتعلقة الوثيقة يف الوارد العام التحليل مع الصني وفد واتفق .352
 املوقع عىل الصينيني املصلحة أأحصاب من الواردة الفعل وجاءت ردود. والنفاذ التصفح سهوةل عىل للرتكزي الويب بنية يف

جيابية اجلديد ماكنية للم ي قدما يف حتسني املقرتحة الطريقة عىل املبدأأ  حيث من الوفد ووافق. عام بشلك اإ ىل النفاذ اإ  اإ
 أأن الصةل ذات املعلومات مجيع تركزي شأأن ومن. الإلكرتوي املوقع عىل القدرات وبناء التقنية املساعدة جمال يف الويبو أأنشطة
 مماثةل اجلديدة الامثي الفئات عناوين تكون ما غالبا املقرتح، احلل يف ذكل، ومع. النفاذ اإىل املعلومات املس تخدمني عىل يسهل
 املس توى قسم يف الراهن الوقت يف أأجندة التمنية توجد املثال، سبيل فعىل. احلالية يةالصفحة الإلكرتون  يف املوجودة لتكل
نشاء س يجري املقرتح، احلل ويف". التعاون" والعنوان" التمنية" الفرعي العنوان حتت الثالث  الثالث ابملس توى جديد قسم اإ
 عىل أأجندة التمنية وس يظهر ".التمنية" الفرعي والعنوان" التعاون" عنوان حتت" القدرات وبناء التقنية املساعدة" عن

 واس تفرس. عالقهتا يه وما خمتلفة مواقع يف العناوين نفس وجود سبب الأمانة توحض ومل. اجلديد القسم حتت الرابع املس توى
ذا عام الوفد ىل مبارشة" التمنية" الفرعي العنوان تغيري ميكن اكن اإ  يتضمن اجلديد القسم لأن" القدرات وبناء التقنية املساعدة" اإ
 عىل نفسه اليشء يقال أأن وميكن. مرباك املقرتح احلل يكون قد احلايل، الوقت ويف الأصيل للتمنية. قسم يف احملتوايت مجيع

 .الصدد هذا يف الأمانة من توضيحا الوفد والمتس. الأخرى الفرعية الأقسام

نشاء يتعلق فامي وخاصة الأمانة، مقرتحات وأأيد الوثيقة يف الواردة النتاجئ عىل تونس وفد ووافق .353  بعنوان جديد قسم ابإ
طار يف جتميعها سيمت اليت املقرتحة الامثي الفئات وس متكن". القدرات وبناء التقنية املساعدة"  من املس تخدمني القسم هذا اإ

ىل املعلومات ندونيس يا وفد اقرتاح الوفد أأيد الصدد، هذا ويف. الصةل ذات النفاذ اإ دراج اإ ضافية فئة ابإ  يف املروانت بشأأن اإ
 .الفكرية امللكية نظام

. التقنية املساعدة أأمهية عىل الوفد وشدد. جدا معقوةل تبدو املقرتحات وقال أأن بعناية، الوثيقة الرباييل وفد ودرس .354
نه مل  أأن املقرتحة التغيريات شأأن ومن. أأجندة التمنية يف أألف اجملموعة من جزءا تشلك أأهنا املصادفة قبيل من يكن وقال اإ
ىل النفاذ تسهل  املعلومات مجيع عىل املصلحة أأحصاب حصول ضامن جدا املهم ومن. الصني وفد ذكر كام الصفحة الإلكرتونية اإ
ندونيس يا وفد اقرتاح الوفد وأأيد. املناسب الوقت يف ىل أأن هذا. املروانت بشأأن اإ  نظام جوانب من هاما ي عد جانبا وأأشار اإ

 .الفكرية امللكية

ن وقال ابء اجملموعة ابمس الياابن وفد وحتدث .355 الصفحة  عىل املمكنة ابلتحسينات يتعلق فامي الأمانة اقرتحته اذلي الهنج اإ
ىل أأنه جيب. وأأعرب الوفد عن تأأييده هل. ي عد مناس با الإلكرتونية اخلاصة ابملساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو  حتسني وأأشار اإ

ماكنية أأجل من يةالصفحة الإلكرتون   .املس تخدمني وصول اإ

ىل الرامية اجلهود أأن ش ييل وفد ورأأى .356 ماكنية حتسني اإ ىل املعلومات اإ ت عد هجودا  للويبو التقنية ابملساعدة املتعلقة النفاذ اإ
نشاء الوفد وأأيد. للغاية هممة  والعنوان" التعاون" الرئييس العنوان حتت" القدرات وبناء التقنية املساعدة" بعنوان جديد قسم اإ

ن وقال. التقنية للمساعدة الويبو أأنشطة القسم مجيع وسيشمل". التمنية" الفرعي عب من الكثري هناك اإ . الويبو يف الش 
عب خملتلف التصال تفاصيل توفري املفيد من س يكون أأنه الوفد رأأى وابلتايل،  يف الواردة التوصية مع ومتش يا. الأمانة يف الش 
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نشاء أأيضا الوفد اقرتح املس تقل، الاس تعراض تقرير دراهجا وميكن. املامرسات وأأفضل املس تفادة ادلروس عن بياانت قاعدة اإ  اإ
ىل أأنه . أأجندة التمنية بينفيذ املتعلقة التطورات عن معلومات هناك تكون أأن أأيضا وميكن. الصفحة الإلكرتونية يف وأأشار اإ

 تقدم ل ي للجنة التالية ادلورة انعقاد قبل الصفحة الإلكرتونية عىل التحسينات عن وثيقة الأمانة تقدم أأن املفيد من س يكون
 .الصدد هذا يف وتوصيات اقرتاحات الأعضاء ادلول

ىل وأأشار فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد ابمس مالطة وفد وحتدث .357  التقنية ابملساعدة املتعلقة املعلومات أأن اإ
 اقرتاح الوفد أأيد وذلكل،. الصةل ذات املعلومات مجيع عىل العثور الصعب من جيعل مما  للويبواملوقع الإلكرتوي عىل منيرشة
نشاء الأمانة ن من. للموقع احلايل الإطار مضن ،"القدرات وبناء التقنية املساعدة" بعنوان جديد قسم ابإ  أأن ذكل شأأن وقال اإ
 .للموقع احلايل املواضيعي الطابع عىل حيافظ

نشاء الأمانة اقرتاح وأأيد والبلطيق الوسطى أأورواب بدلان مجموعة ابمس جورجيا وفد وحتدث .358  عن جديد قسم ابإ
 ".القدرات وبناء التقنية املساعدة"

نشاء املفيد من أأن أأفريقيا جنوب وفد وذكر .359 لكرتونية صفحة اإ ىل املعلومات للمس تخدمني موحدة اإ  املتعلقة للنفاذ اإ
ىل الوفد وأأشار. القدرات وبناء التقنية ابملساعدة ذا عام وتساءل". الفكرية امللكية حول" املعنون القسم اإ  القسم هذا اكن اإ
ن وقال. س ي عدل  العاملية للمنظمة يه اختصار والويبو. الفكرية امللكية وتعاريف الفكرية ابمللكية معنية دولية سلطة الويبو اإ
 تقدمي عند الأوسع الس ياق يف الفكرية امللكية تفسري وينبغي. الفكرية امللكية حلقوق العاملية املنظمة وليس الفكرية للملكية
ىل أأن املوقع. الأعضاء لدلول املشورة بداع من ويح العقل، الفكرية امللكية عن تتحدث يبدأأ مبقدمة احلايل وأأشار اإ  ولكن اكإ

 يكون أأن أأيضا وينبغي. احملددين اجلانبني هذين بشأأن أأوحض بشلك المتيزي وينبغي. الفكرية امللكية حقوق عىل اكن الرتكزي لك
 أأصبحت اليت التجارية الأرسار مثل الفكرية امللكية من أأخرى أأشاكل يعكس أأن وكذكل ينبغي. أأوسع الفكرية امللكية تعريف
 .الفكرية للملكية مفيدا وشالك مزتايدة بشعبية حتظى

 .الصحيح الاجتاه يف يسري لأنه الأمانة اقرتاح الرويس الاحتاد وفد وأأيد .360

ح احلالية الصفحة الإلكرتونية اإىل الانتقال الأمانة من مرص وفد وطلب .361 ورأأى الوفد أأهنا بوضعها . حتسيهنا كيفية ورش 
ذا ما الواحض من وليس". التعاون" والعنوان" التمنية" الفرعي العنوان حتت الأخرى والبنود أأجندة التمنية احلايل تضم  اكن اإ

ذا أأو التقنية ابملساعدة ذكل عن الاس تعاضة سيمت ىل الوفد وأأشار. التقنية للمساعدة روابط تتضمن البنود تكل اكنت اإ  أأن اإ
ىل اسينادا القدرات وبناء التقنية املساعدة أأنشطة القسم هذا جيمع أأن ينبغي: "ييل ما عىل تنص الوثيقة من( د) 8 الفقرة  اإ
ىل الوفد وأأشار". احلالية الأقسام يف ابلفعل املدرجة املعلومات تتضمن فئات مثاي  جنوب وفد هبا أأدىل اليت التعليقات اإ
ن الصفحة. أأفريقيا  وامللكية التعاون وأأوحض أأنه مت مناقشة أأنشطة. الفكرية امللكية حقوق عىل أأساسا تركز الرئيس ية وقال اإ
ىل أأنه ينبغي. وغريها والتمنية الفكرية  .الصدد هذا يف توايان أأكرث الهيلك يكون أأن وأأشار اإ

ىل الأمانة الرئيس ودعا .362  .احلضور من الواردة التعليقات عىل الرد اإ

 الفئات أأن الأمانة ذكرت مرص، وفد طرحه اذلي ابلسؤال يتعلق وفامي. التعليقات( بيرتو دي الس يد) الأمانة وتناولت .363
رشادية مؤرشات يه الامثي دراج وميكن. داخلية مناقشات وس تجري. اإ النفاذ  تيسري أأجل من أأخرى فرعية وفئات فئات اإ

ىل املعلومات  .اإ

ىل ابلإشارة اللجنة ختتمت أأن الرئيس واقرتح .364  املقرتحة، التحسينات تنفيذ الأمانة من وطلبت ابلوثيقة علام أأحاطت أأهنا اإ
ىل تقرير وتقدمي الوفود، أأبدهتا اليت املالحظات مراعاة مع ىل أأنه قد. املقبةل ادلورة يف اللجنة اإ  ذكل عىل مت التفاق وأأشار اإ
 .احلضور من اعرتاضات ودوج لعدم نظرا
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 يف وت س تخدم اإجراءها طلبت الويبو اليت لدلراسات النظراء اس تعراض اإجراءات حول الأمانة من عرض
 التقنية املساعدة

جراءات عن عرضا( فينك الس يد) الأمانة قدمت .365 جراءها  الويبو طلبت اليت لدلراسات النظراء اس تعراض اإ اإ
 عن فضال الأخرى واللجان جلنة التمنية طلبهتا بدراسات والإحصاء الاقتصاد شعبة وتضطلع. التقنية املساعدة يف وت س تخدم
 من والتقارير ادلراسات مجيع اس تعراض ويمت. مّرة لك س نيني ي نرش اذلي الفكرية للملكية العاملي التقرير مثل الأمانة تقارير
 البس يطة الوصفية لدلراسات وابلنس بة. موحدة النظراء اس تعراض أأن تكون معليات الرضوريوليس من . النظراء ِقبل
ل ذكل يتأألف أأن ميكن ول. نسبيا اس تعراض نظراء بس يط معلية تطبيق ميكن ا،نسبي  وللحصول. واحد نظري مراجع من اإ
 من اثنني اإرشاك ميكن عن الأس باب، تأأكيدات عىل تنطوي اليت املصلحة أأحصاب تقياميت مثل تفصيال أأكرث دراسات عىل

 مضمون الأقل يف عىل النظراء املراجعني من اثنان ينظر الفكرية، العاملي امللكية ابلتقرير يتعلق وفامي. النظراء املراجعني
 نتاجئ يف مصلحة أأي يكون هلم ينبغي أأن ول. واس تقالليهتم خرباهتم أأساس عىل النظراء املراجعني اختيار ويمت. التقرير
 اس تعراض مهنم وي طلب. النظراء اس تعراض لس تكامل الاليم الوقت مع تيناسب النظراء للمراجعني أأتعاب ويمت دفع. ادلراسة
ذا ما عىل التعليق النظراء املراجعني من وي طلب. معيارية رشوط مرجعية وهناك. املعايري من لعدد وفقا ادلراسة مضمون  اإ
ىل وتسيند تقنيا أأو علميا دقيقة أأو بوضوح معروضة أأو مفيدة ادلراسة اكنت  السابقة الأدبيات وتقوم عىل موثوقة بياانت اإ

ليه توصلت ما أأحدث املناس بة وتعكس  املطروحة للمشلكة نظرا سلمية مهنجية وتس تخدم معينة مسأأةل معاجلة يف التقنيات اإ
يمت  وقد. علهيا التعليق النظراء املراجعني من ي طلب اليت املعايري يه هذه املبدأأ، حيث ومن. املس هتدف للجمهور ومناس بة

جراء اس تعراض ذا املثال، سبيل عىل. ادلراسة من نسبيا مبكرة مرحةل يف النظراء اإ  قد مسح، عىل تنطوي ادلراسة اكنت اإ
 املراجعون قدم الآن، وحىت. املسح يف القصور أأوجه لتجنب املسح أأداة عىل النظراء املراجعون يعلق أأن املفيد من يكون
 معلية تكون وقد. خالف أأي دون ادلراسة من الهنائية النسخة يف الاعتبار يف مت أأخذها للغاية بناءة تعليقات النظراء

اثرة أأكرث النظراء اس تعراض  يتفق ل وقد احملتوى عىل النظراء املراجعني بني شديد خالف هناك يكون عندما للجدل اإ
مانة الرئييس ادلور يمتثل احلالت، هذه ويف. النظراء املراجعني مع ابلرضورة املؤلفون  حلل س بل عن والبحث الوساطة يف للأ
 ويف. اخلالفات هذه حل ميكن ل الأحيان، بعض ويف. ادلراسة يف موضوعي بشلك تنعكس أأن ميكن بطريقة اخلالفات هذه
 أأعاله ورد ما وي عترب.  .كبرية خالفات أأي هناك تكن مل الآن، وحىت. اخلالفات ادلراسة تعكس أأن املهم من اكن احلاةل، هذه
ىل املقدمة النرش مقرتحات ختضع كام. والإحصاء الاقتصاد شعبة يف النظراء اس تعراض لعمليات موجزا التابع  النرش جملس اإ
 أأجرى الطلب مودع أأن من النظراء للمقرتحات بل يتأأكد ابس تعراض النرش جملس يقوم ول. النظراء اس تعراض لعملية للويبو
 امل ي أأجل ومن. الويبو منشورات أأنواع مجيع ذكل ويشمل. املنتج جودة ضامن أأجل من هبا موثوق نظراء مراجعة معلية
 اس تعراض معليات من الأنواع هذه أأن من وتتأأكد جلنة التمنية يف الزمالء مع والإحصاء الاقتصاد شعبة س تعمل قدما،
 .الأعضاء ادلول تطلبه اذلي النحو عىل التقنية، املساعدة يف املس تخدمة ادلراسات عىل واسع نطاق عىل ت طبق النظراء

التعرف  الوفد والمتس. مالحظاهتم يف ورصاحة انفتاحا أأكرث يكونوا أأن ميكن النظراء املراجعني أأن الرباييل وفد ورأأى .366
آراء  .ذكل بشأأن الأمانة عىل أ

اثرة أأكرث املواضيع بعض وأأن املوضوع، طبيعة عىل تعمتد قد أأهنا( فينك الس يد) الأمانة وذكرت .367 . غريها من للجدل اإ
ىل أأهنا ليست  مفتوحة النظراء اس تعراض معليات وأأفادت بأأن. للجدل مثرية موضوعات تعاجل ابلرضورة وأأشارت الأمانة اإ

 املراجعني شأأن من يكون وقد. ابلعكس والعكس النظراء للمراجعني املؤلفني عن هوية الكشف يمت أأنه مبعىن معوما وشفافة
ذا أأمهية أأكرث يكونوا أأن النظراء  النظراء اس تعراض معلية اإىل الانتقال الصعب من س يكون ذكل، ومع. جمهولني بقوا ما اإ
ىل أأن ذكل، عىل وعالوة. اجملهوةل آن معوما هام والانفتاح الشفافية أأشارت الأمانة اإ  أأي منظمة تعمتدهام يتعني أأن جيدان مبدأ
 البعض ومييل. للجدل مثري موضوع والعلمية العلمية املنشورات يف النظراء املراجعني أأسامء ذكر عدم أأن كام. دولية حكومية

ىل  .بشدة ذكل ينتقد أأن اإ
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 هنجا تبدو القامئة وأأن العملية للغاية، مفيدة الأمانة تقدهما اليت املعلومات أأن الأمريكية املتحدة الولايت وفد ورأأى .368
 يف التقنية ابملساعدة يتعلق فامي وكذكل جلنة التمنية مشاريع ببعض يتعلق بأأن يمت تنفيذها فامي اهامتمه عن الوفد وأأعرب. واعدا
 .أأخرى أأماكن

عداد تقارير ومناقش هتا وتقيميها أأجندة التمنية توصيات مجيع تنفيذ رصد: الأعامل جدول من 6 البند  بشأأهنا واإ
 (يس تأأنف) التمنيةأأجندة  تنفيذ عن العام املدير تقرير والنظر يف

ابلنتفاع حبق املؤلف للهنوض ابلنفاذ اإىل املعلومات واملواد  املتعلقة اجلديدة الويبو أأنشطة عن مرحيل تقرير
 الإبداعية

 CDIP/19/8 الوثيقة انظر

ىل الأمانة الرئيس دعا .369 حبق ابلنتفاع  املتعلقة اجلديدة الويبو أأنشطة عن مرحيل تقرير" CDIP/19/8 الوثيقة تقدمي اإ
ىل املعلومات واملواد الإبداعية  "املؤلف للهنوض ابلنفاذ اإ

 2017 فرباير اإىل 2015 يونيو من الفرتة عن مرحليا تقريرا التقرير ويتضمن. الوثيقة( لنتريي الس يد) الأمانة وقدمت .370
ىل املعلومات  الصةل ذات اجلديدة الويبو أأنشطة بشأأن  يف وصفها الوارد واملواد الإبداعيةابلنتفاع حبق املؤلف للهنوض ابلنفاذ اإ
ىل أأن اللجنة اختذت،. CDIP/13/11 الوثيقة  الأنشطة بينفيذ يتعلق فامي القرارات بعض عرشة، الرابعة دورهتا يف وأأشارت اإ
رجاء. الس تة الأنشطة من أأربعة تنفيذ عىل الأعضاء ادلول ووافقت. الوثيقة تكل يف الواردة . قينيالنشاطني املتب  يف البت ومت اإ
ن النشاط. املعمتدة الأنشطة تنفيذ يف احملري التقدم عن عامة حملة الأمانة وقدمت  املفتوح الرتخيص ابنطباق يتعلق 2 وقالت اإ
حراي. ادلولية املنظامت تنتجها اليت والبحثية التعلميية املوارد عىل  ومت اإطالق. وخارهجا الويبو داخل ملموس تقدم ومت اإ

 القامئة املنشورات وبعض جديدة منشورات الآن تصدر ذلكل، ونييجة. 2016 نومفرب يف املفتوح النفاذ بشأأن الويبو س ياسة
ىل وأأشارت الأمانة. الإبداعي املشاع ترخيص مبوجب النفاذ  بشأأن الويبو س ياسة مع تامتىش املوقع اس تخدام رشوط أأن اإ
 فليكر مثل املس تخدمون ينش هئا اليت احملتوى منصات بشأأن الويبو تشاركه اذلي احملتوى معظم أأن وأأضافت. املفتوح
 املنظامت مع املامرسات وأأفضل اخلربات تبادل الويبو وتسهل. الإبداعي املشاع ترخيص مبوجب أأيضا متاحة ويوتيوب
لكرتونية منصة خالل من ادلولية احلكومية  جنيف يف الويبو ومقر للكتاب فرانكفورت معرض يف عقد اجامتعات خالل ومن اإ
 مفتوحة الربجميات وتطوير عىل الرتخيص تدريبية وحدة بتصممي يتعلق 3 النشاط وأأفادت الأمانة بأأن. للكتاب لندن ومعرض
 ذكل يف مبا الربجميات ترخيص بشأأن الإلكرتوي التعلمي دلورة الثاي الرائد املرشوع حاليا الويبو أأاكدميية وتدير. املصدر
 والأوساط العام القطاع ذكل يف مبا القطاعات، خمتلف من مشاراك 250 من أأكرث اذلي يضم( DL511) املفتوح املصدر
عداد. الأاكدميية ن وقالت. املرشوع الرائد من الانهتاء عند املواد من مطبوعة نسخ وسيمت اإ دماج يتعلق 4 النشاط اإ  ترخيص ابإ
مت  املثال، سبيل عىل. أأنشطة عدة يف املوضوع هذا جويمت دم. حبق املؤلف املتعلقة وبراجمها الويبو دورات يف املفتوحة املصادر
 جملمتع العاملية القمة منتدى س ياق يف" اخليارات من حبر يف املالحة: الربامج ترخيص" عن مواضيعية ورشة معل تنظمي

دراهجا. 2016 عام يف جنيف يف املعلومات  ويتعلق .2016 عام يف جنيف يف الفكرية للملكية الويبو لكية يف أأيضا ومت اإ
ج قانونية وأأحاكم املؤلف حلق منوذجية س ياسات بوضع 5 النشاط ياء حلق املؤلف اخملتلفة للهن   وبناء العام القطاع معلومات اإ
ج شامل مسح لإعداد الأمانة رتبت اللجنة، توجهيات عىل ياء الوطنية للهن   مكواد ي س تخدم وسوف. العام القطاع معلومات اإ

ىل الأمانة وانتقلت. العام القطاع ومعلومات املؤلف حبق املتعلقة املسائل بشأأن القانونية املشورة طلبات ملعاجلة أأساس ية  اإ
 رائدا مرشوعا 1 النشاط وميثل. (CDIP/14للجنة التمنية ) عرشة الرابعة ادلورة خالل علهيا املوافقة تمت مل اليت الأنشطة
 ومل. املفتوح النفاذ أأساس عىل املتاحة املوارد التعلميية والبحثية لإاتحة بياانت قواعد لإنشاء والتقين القانوي ادلمع تقدمي بشأأن
عداد أأجل من الطوعية املس تفيدة البدلان حتديد ييسن  وميثل. علهيا للموافقة اللجنة عىل س تعرض اليت التنفيذ الاكمةل خطة اإ
دارة املؤلف حق بشأأن للبدلان الأقل منوا دوليا مؤمترا 6 النشاط للجنة  عرشة الرابعة ادلورة وخالل. العام القطاع معلومات واإ
حراي مبجرد فيه النظر اللجنة وقررت. لأوانه سابق املؤمتر تنظمي أأن الأعضاء ادلول بعض ذكرت التمنية،  الأنشطة بشأأن تقدم اإ
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دراهجا 4و 2 الأنشطة تنفيذ مواصةل الأمانة اقرتحت قدما، ابمل ي يتعلق وفامي. الأخرى  وفامي. للمنظمة العادية الأنشطة يف ابإ
ىل أأنه ميكهنا أأشارت الأمانة ،1 ابلنشاط يتعلق ىل الأعضاء لدلول ادلعوة جتديد اإ  وفامي. الرائد املرشوع يف الطوعية املشاركة اإ
 .املقرتح املؤمتر تنظمي بشأأن اللجنة توجيه الأمانة المتست ،6 ابلنشاط يتعلق

ن وقال. معلقة تزال ل اليت املبادرات الرباييل وفد وأأيد .371  فضال فهيا الأعضاء وادلول للويبو فرصة س يييح 1 النشاط اإ
ج الاسرتاتيجيات بشأأن اخلربة واكيساب ادلروس لتعمل الآخرين املصلحة أأحصاب عن  يتعلق فامي للنفاذ املفتوح املتاحة والهن 

 .املؤمتر عقد ميكن أأنه الوفد رأأى ،6 ابلنشاط يتعلق وفامي. ابملوارد التعلميية والبحثية

ىل وأأشار ابء اجملموعة ابمس الياابن وفد وحتدث .372  حدود ويف احملدد املوعد يف تسلميها يمت املرشوع مراحل مجيع أأن اإ
البدلان  عىل سيتعني املؤمتر، هذا من الاكمةل الاس تفادة أأجل من أأنه الوفد ذكر ،6 ابلنشاط يتعلق وفامي. اخملصصة املزيانية

وأأعرب الوفد . معلومات القطاع العام بشأأن جديدة س ياسات أأو أأحاكم تنفيذ من ميكهنا وضع يف تكون أأن املعنية الأقل منوا
دارة يتعلق فامي البدلان الأقل منوا يف الوضع أأفضل بشلك يفهم أأن عن رغبته يف  اللجنة تتخذ أأن قبل معلومات القطاع العام ابإ

 سيمت اليت الفجوة يه ما اثنيا، املؤمتر؟ حيلها أأن ميكن اليت املشالك يه ما أأول،: ييل ما يعرف وأأن النشاط، هذا بشأأن قرارا
 واليت الطلب حنو املوهجة القطرية املساعدة خالل من الفجوة هذه معاجلة ميكن هل واثلثا، احلدث؟ خالل من معها معاجلهتا
 الآاثر أأفضل بشلك يفهم يف أأن الوفد عن رغبتهأأعرب  كام الأعضاء؟ لدلول احملددة الاحتياجات لتلبية خصيصا املصممة
 .النشاط هذا عىل املرتتبة املالية

ندونيس يا وفد وأأحاط .373  املؤلف حق بشأأن للبدلان الأقل منوا دويل مؤمتر تنظمي املبدأأ  حيث من الوفد وأأيد. ابلوثيقة علام اإ
دارة ىل الوفد أأشار ،2 ابلنشاط يتعلق وفامي. معلومات القطاع العام واإ جراءات تتخذ الويبو أأن اإ  مفتوحة تراخيص لعامتد اإ
ندونيس يا أأن الوفد ذكر ،1 ابلنشاط يتعلق وفامي. بذكل ورحب أأنتجته، اذلي للعمل  بشأأن الرائد املرشوع يف ابملشاركة هممتة اإ
 .النفاذ املفتوح أأساس عىل املتاحة املوارد التعلميية والبحثية لإاتحة بياانت قواعد لإنشاء والتقين القانوي ادلمع توفري

 املنظامت مع املامرسات وأأفضل اخلربات وتبادل ،2016 نومفرب يف النفاذ املفتوح س ياسة الويبو اعامتد ش ييل وفد وأأبري .374
ىل النفاذ لتيسري النفاذ املفتوح س ياسة بعد تعمتد مل املنظامت بعض لأن دهش ته عن وأأعرب. الأخرى ادلولية احلكومية . معلها اإ

دراج املهم أأن من ورأأى الوفد ىل أأنه ينبغي عىل الويبو. التدريبية الأنشطة يف معلومات القطاع العام اإ  تواصل أأن أأيضا وأأشار اإ
ياء حلق املؤلف اخملتلفة ابلهنج املؤلف تتعلق حلق منوذجية قانونية وأأحاكم س ياسات وضع  وأأعرب. معلومات القطاع العام اإ

ىل تطلعه الوفد عن عالمية وثيقة اس تكامل اإ  القانونية والأحاكم املؤلف حق س ياسات بشأأن ادلاخيل الويبو لس تخدام اإ
ياء حلق املؤلف اخملتلفة ابلهنج املتعلقة  .اجملال هذا يف معلها مواصةل عىل الويبو الوفد وحث. معلومات القطاع العام اإ

ىل وأأشار فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد ابمس مالطة وفد وحتدث .375 نه ميكن، من. 2 النشاط اإ  حيث وقال اإ
 تنفيذ معلية وتيسري الأمانة، اقرتحته امل ي قدما اذلي طريق عىل يوافقوا أأن فيه الأعضاء وادلول الأورويب لالحتاد املبدأأ،

 املشاع تراخيص واس تخدام النفاذ املفتوح س ياسة تنفيذ يف ترغب اليت ادلولية احلكومية للمنظامت حق املؤلف س ياسات
 احملمتةل الآاثر عن املعلومات من مزيد عىل احلصول يف رغبته الوفد عن وأأعرب .ادلولية احلكومية للمنظامت اجلديدة الإبداعي

ن املزيانية، يف ن ،4 ابلنشاط يتعلق وفامي. وجدت اإ  يف املبدأأ، حيث من فيه، الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد قال الوفد اإ
دراج تواصل أأن ميكن الأمانة أأن وهو الأمانة، اقرتحته مل ي قدما اذليا طريق بتأأييد هلم يسمح وضع  الرتخيص موضوع اإ
ىل أأنه من.  التدريب وبرامج حبق املؤلف املتعلقة الويبو دورات يف املصدر املفتوح  بفهم التوعية مواصةل املهم وأأشار الوفد اإ
 برجميات اس تخدام نييجة ذكل يف مبا والعيوب، للمزااي واملوضوعية املتواينة املعاجلة خالل من وفهمها املفتوح املصدر برجميات
ىل أأهنم حباجة ذكروا وعضوه الأورويب الاحتاد أأن غري. والصيانة الأمن مبسائل يتعلق فامي املصدر مفتوحة  املعلومات من مزيد اإ
 عىل التفاق حاةل فيه أأنه، يف الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد ورأأي. 4 ابلنشاط يتعلق فامي للمزيانية احملمتةل الآاثر عن

 أأن غري. املوضوع هذا بشأأن س ياسة أأي لتنفيذ اس تعدادا الأكرث ت عد اليت البدلان الأقل منوا عىل يركز أأن ينبغي ،6 النشاط
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ىل أأعربوا عن حاجهتم فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد  املرتتبة والآاثر للنشاط ادلقيق النطاق بشأأن التوضيح من مزيد اإ
 .تأأييده من يمتكنوا أأن قبل املزيانية عىل

 ،6 ابلنشاط يتعلق وفامي. ابلوثيقة علام وأأحاط والبلطيق الوسطى أأورواب بدلان مجموعة ابمس جورجيا وفد وحتدث .376
 بشأأن التوضيح من املزيد الوفد وطلب. املقرتح املؤمتر تنظمي تفاصيل أأفضل بشلك يفهم أأن أأعرب الوفد عن رغبته يف

 .املزيانية يف احملمتةل والآاثر النطاق

ىل النفاذ يف املؤلف حق اس تخدام بأأن أأوغندا وفد ورصح .377  النامية للبدلان هام أأمر الإبداعي واحملتوى املعلومات اإ
 بعض اجملاورة واحلقوق املؤلف حق بشأأن الأوغندي القانون ويتضمن. املعريف، وغريهام والاقتصاد التعلمي يعزي أأنه حيث
ىل املتعلقة العنارص  أأوغندا وتبذل. تنفيذها يف مفيدة أأن تكون ميكن املشاريع أأنشطة بعض ورأأى الوفد أأن. املعلومات ابلنفاذ اإ
ىل املتصةل املسائل بعض الاعتبار يف تأأخذ ل ي وحتسينه املذكور القانون لتنقيح هجودا أأيضا  أأمور بني من املعلومات ابلنفاذ اإ
 حق بشأأن للبدلان الأقل منوا دويل مؤمتر بينظمي يتعلق فامي س امي ول الأمانة، اقرتحهتا اليت الأنشطة الوفد أأيد كل،وذل. أأخرى
دارة املؤلف ىل أأن املؤمتر. معلومات القطاع العام واإ  يف املؤلف حبق الوعي لزايدة املبذوةل اجلهود تعزيز سيساعد عىل وأأشار اإ

 املوارد عن املعلومات من املزيد تقدمي الأمانة من الوفد وطلب. العام القطاع مبعلومات املتصةل واملسائل البدلان الأقل منوا
جراءات املتوقعة الزمنية واجلداول والبرشية املالية  اليت العنارص بعض عىل املوافقة عىل الأخرى الوفود الوفد وحث. املؤمتر واإ

رحت  .ط 

ىل املعلومات لتعزيز املؤلف حق لس تخدام هممة الأمانة هجود بأأن اعتقاده عن الصني وفد وأأعرب .378  ووافق. النفاذ اإ
ىل  املتعلقة اجلديدة الويبو أأنشطة عن املرحيل التقرير عىل املبدأأ  حيث من الوفد ابلنتفاع حبق املؤلف للهنوض ابلنفاذ اإ

 تنفيذ يف وروح التعاون والانفتاح ابملرونة الأطراف مجيع تتحىل أأن يف أأمهل عن وأأعرب. املعلومات واملواد الإبداعية
جراء لضامن بنشاط عن أأنه س يواصل املشاركة الوفد أأعرب الرئيس، ووفقا لتوجيه. الأنشطة  مواصةل يف ممثرة مناقشات اإ
 .أأجندة التمنية تنفيذ

ىل الأمانة الرئيس ودعا .379  .احلضور من الواردة التعليقات عىل الرد اإ

ىل الأمانة وأأشارت. والاقرتاحات التعليقات جبميع علام( لنتريي الس يد) الأمانة وأأحاطت .380  بعض وقدمت 6 النشاط اإ
ن احلكومات. معلومات القطاع العام عن الأساس ية املعلومات  املعلومات من تنتج الكثري العامة واملؤسسات وقالت اإ
لهيا عىل وي شار. والبياانت ىل النفاذ وي عد. معلومات القطاع العام أأهنا اإ عادة املواد تكل اإ  الصةل وثيق أأمرا اس تخداهما واإ
 املعلومات تكنولوجيات منو ويؤدى. التجارية والأغراض التعلميية للبحوث رضوراي يكون قد لأن ذكل وغريمه، ابملواطنني
ىل العريض النطاق وانيشار والتصالت ىل معلومات سهوةل يايدة اإ . العاملي الصعيد وعىل البدلان القطاع العام داخل النفاذ اإ

لكرتونية بواابت ابلفعل البدلان من العديد وأأفادت بأأن دلى معلومات  حامية ميكن املبدأأ، حيث ومن. املعلومات هذه لنرش اإ
عادة ميكن ل وابلتايل املؤلف حق طريق عن البياانت وقواعد البحوث تقارير املمتثةل يف القطاع العام . جماان اس تخداهما اإ

ىل أأن  عادة رشوط يف الوضوحوأأشارت الأمانة اإ  يعمل نظام لأي أأساس ية معلومات القطاع العام ي عد مسة مؤرش اس تخدام اإ
ىل ق دمت اليت النتاجئ، وتؤكد. اجملال هذا يف دراسة السبيل لإجراء الويبو وت يرس. جيد بشلك  ،2011 عام التمنية يف جلنة اإ
ىل النظر بداية من - القطاع العاممع معلومات  يف التعامل خمتلفة وسائل تنهتج البدلان أأن  أأهنا عىل معلومات القطاع العام اإ

بداعية أأعامل أأهنا عىل العام القطاع معلومات البدلان من كثري وحتمي. الاكمةل امحلاية ملنح العام املكل يف معلومات  ولكهنا اإ
ماكنية توفر املشاع  تراخيص أأو مفتوحة مس تودعات خالل من املثال، سبيل عىل الرتخيص، خالل من النفاذ املفتوح اإ

 لتبادل حمفال يوفر أأن ذكل شأأن ومن. املعلومات يف توفري يمتثل ادلويل املؤمتر من وأأوحضت الأمانة أأن الغرض. الإبداعي
آخر ھدف وهناك. الأعضاء ادلول تنفذها اليت احلالية املامرسات عن املعلومات  اعتبار سبب حول الوعي يايدة يمتثل يف أ

 وأأوحضت أأنه ميكن. العامة معلومات القطاع بشأأن الس ياسات صياغة عند الاعتبار بعني أأخذه جيب مھام عنرصا املؤلف حق
ىل النفاذ الأعضاء لدلول عدادها اليت ادلراسة ذكل يف مبا املوضوع، هذا بشأأن ادلراسات من العديد اإ جلنة  س ياق يف يمت اإ
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 ما مبسأأةل يتعلق ورأأت الأمانة، فامي. القضااي هذه بشأأن الوعي بناء عىل يساعد أأن العاملي لأي مؤمتر ميكن ذكل، ومع. التمنية
ذا  الهنجني أأن رأأت الأهداف، نفس لتحقيق أأفضل وس يةل تكون أأن ميكن بدل بلك اخلاصة التقنية املساعدة أأنشطة اكنت اإ

ذا. متاكمالن  طلبات لتلبية بدل بلك خاصة تقنية أأنشطة اإىل حاجة هناك تزال فال املؤمتر، عقد عىل جلنة التمنية وافقت واإ
ىل واسينادا. الأعضاء ادلول نه . للمساعدة حمدد تقدمي طلب للبدء يف الفهم توافر بعض من بد ل خربهتا، اإ وقالت الأمانة اإ
ىل أأن تفاصيل. ذكل تيسري عىل يساعد ميكن أأن املؤمتر  وقشتون CDIP/13/11 الوثيقة مذكورة يف املالية الآاثر وأأشارت اإ
 تقريبا هذا وميثل. سويرسي فرنك 167 000 بلغت للمؤمتر التقديرية التلكفة فاإن الوثيقة، يف وعىل حنو ما ورد. اللجنة يف

والبدلان وأأن  املاكن اختيار يمت وأأوحضت أأنه مل. اجملاورة واحلقوق املؤلف حبق املعنية ادلامئة اللجنة اجامتع تنظمي تلكفة نصف
ىل وذكرت أأنه مت الإشارة. جلنة التمنية يف تناقش املسائل سوف هذه  تقيمي"اليت حتمل عنوان  الوثيقة يف البدلان الأقل منوا اإ

بداعية املتعلقة احملمتةل اجلديدة الويبو أأنشطة بشأأن اجلدوى ىل املعلومات واملواد الإ  ،"ابلنتفاع حبق املؤلف للهنوض ابلنفاذ اإ
دخال ومل للجنة عرشة احلادية ادلورة خالل مناقش هتا ومتت خاريج، اسيشاري خبري أأعدها اليت  عىل تعديالت أأي يمت اإ

 املؤمتر عن اعتقادها بأأن أأعربت الأمانة ذكل، ومع. عىل البدلان الأقل منوا يقترصون فاإهنم ،م ومن. املؤمتر من املس تفيدين
ن البدلان الأقل منوا، أأيضا املؤمتر نم املس تفيدون يشمل أأن وميكن. والنامية املتقدمة البدلان أأيضا يفيد سوف  ذكل اكن واإ
 .املؤمتر مزيانية عىل س يؤثر

ذا عام وتساءل. احلضور من أأخرى مالحظات وجود لعدم نظرا املناقشة الرئيس وأأغلق .381  حتيط أأن للجنة ميكن اكن اإ
 .للبدلان الأقل منوا دويل مؤمتر تنظمي عىل توافق وأأن اجملال، هذا يف أأنشطهتا مواصةل عىل الأمانة تشجع وأأن ابلوثيقة، علام

 قبل املال رأأس عىل القامئ املؤلف حق خرباء مع اليشاور اإىل عن حاجته الأمريكية املتحدة الولايت وفد وأأعرب .382
ىل القرار اختاذ يف تأأجيل أأعرب عن رغبته وابلتايل،. املؤمتر عىل املوافقة  .التايل اليوم صباح اإ

 .الطلب عىل الرئيس ووافق .383

ىل وعاد. املناقشة الرئيس واس تأأنف .384 ذا عام واس تفرس للبدلان الأقل منوا املقرتح ادلويل املؤمتر بشأأن 6 النشاط اإ  اكن اإ
 .رد لتقدمي اس تعداد عىل الأمريكية املتحدة الولايت وفد

 .6 النشاط تأأييد ميكنه أأنه الأمريكية املتحدة الولايت وفد وذكر .385

 .احلضور من أأخرى مالحظات وجود عدمل نظرا املؤمتر تنظمي عىل املوافقة متت أأنه الرئيس وذكر .386

 املقبل العمل: الأعامل جدول من 8 البند

 توصيات تنفيذ عن مرحيل تقرير" 1" :التايل النحو عىل التالية، ادلورة بأأعامل قامئة( ابلوش الس يد) الأمانة ت لت   .387
للجنة  عرشة التاسعة ادلورة تقرير مرشوع "2" للجنة التمنية. اخلريف دورات اإىل ومت تقدمبه. أأجندة التمنية ومرشوعات

 الاقتصادية الاجامتعية مرشوع التمنية من الثانية املرحةل مثل اجلارية املشاريع من النواجت من وغريها ادلراسات "3" التمنية.
 تقارير "5" أأجندة التمنية. توصيات تنفيذ يف املعنية الويبو هيئات مسامهة وصف "4" الاقتصاديني. كبري مكتب ينفذها اليت
 لأغراض التعاون جمال يف الويبو تقدهما اليت التقنية املساعدة بشأأن الإس باي ابلقرتاح املتعلقة املتخذة تالقرارا بعض عن

 وكندا وأأسرتاليا الأمريكية املتحدة الولايت وفود املقدم من املشرتك الاقرتاح الواردة يف النقاط بعض عن تقرير "6" التمنية.
ىل أأنه مت اختاذ الأمانة وأأشارت. التكنولوجيا الأنشطة املرتبطة بنقل بشأأن للتو  وافقت وقد. الصدد هذا يف القرارات بعض اإ

 ادلورات يف املس تدامة التمنية أأهداف تناول طريقة حول مناقشات "7" املشرتك. الاقرتاح من 5 النقطة عىل جلنة التمنية
 دويل مؤمتر تنظمي بشأأن الأفريقية البدلان مجموعة اقرتاح "8" الأعامل. جدول يف دامئ بند وضع طلب ذكل يف مبا للجنة، املقبةل
وأأفادت . للجنة التمنية الصةل ذات املسائل بشأأن للويبو العامة اجلعية قرار "9" مّرة لك س نيني. والتمنية الفكرية امللكية بشأأن

. عليه للموافقة العامة اجلعية اإىل وس يحال. العامة اجللسة يف الرمسية غري املشاورات يف املتخذ القرار اعامتدالأمانة بأأنه سيمت 
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ىل تقريرا الأمانة وس تقدم وي عد  والتمنية، الفكرية امللكية بشأأن الأعامل جدول يف بند اس تحداث "10" الصدد. هذا يف اللجنة اإ
 بشأأن الس نوي التقرير "11" كذكل. املسأأةل هذه ملناقشة للوفود مرتواك الأمر وس يكون. العامة اجلعية مبوافقة رهنا ذكل

ىل الرامية التدابري  يف املتخذ للقرار وفقا أأفضل، وذكل حنو عىل املروانت بياانت قاعدة يف الواردة املعلومات نرش ضامن اإ
 الرباءات بشأأن دراسة بشأأن الصني وفد أأعده وقدمه اذلي اجلانيب واحلدث العرض "12" للجنة. عرشة الثامنة ادلورة

 CDIP/18/7الوثيقتان) أأجندة التمنية توصيات لتنفيذ املس تقل الاس تعراض توصيات عن تقرير "13" اخلرضاء.
الآخر  بعضها يوجد بيامن مفتوحا، بعضها وظل. التوصيات بعض عىل وافقت وأأوحضت الأمانة أأن اللجنة(. CDIP/19/3و
 يتعلق فامي قدما امل ي س بل عن تفاصيل ويتضمن. الرئيس ملخص مرشوع قريبا يويعوس  . الفئتني بني ما ماكن يف

 مبوافقة أأنه، رهنا وأأشارت الأمانة. املقبةل ادلورة يف علهيا املوافقة ميكن اليت والتوصيات علهيا اليت متت املوافقة ابلتوصيات
ىل تسعى وثيقة تصدر أأن لها أأيضا جيوي امللخص، رشادات عىل احلصول اإ  .التوصيات بعض تنفيذ بشأأن اللجنة اإ

ندونيس يا وفد وأأوحض .388  وفود املقدم من املشرتك الاقرتاح من 5 ابلنقطة يتعلق فامي نشاط عىل وافقت اللجنة أأن اإ
 .التكنولوجيا الأنشطة املرتبطة بنقل بشأأن وكندا وأأسرتاليا الأمريكية املتحدة الولايت

ندونيس يا وفد أأن( ابلوش الس يد) الأمانة وذكرت .389  .صواب عىل اإ

ندونيس يا وفد ِقبل من واملعدل الأمانة دمهتق املقبل اذلي العمل أأن الرئيس وذكر .390  وجود لعدم نظرا عليه، املوافقة متت اإ
ضافية مالحظات   .احلضور من اإ

 الرئيس ملخص: الأعامل جدول من 9 البند

ىل اللجنة الرئيس دعا .391  اللجنة وس تكتفي. فتحها يعاد لن بند لك بشأأن املناقشة أأن وأأكد. امللخص مرشوع يف النظر اإ
ىل وانتقل. املسأأةل هذه بشأأن جرت اليت املناقشة تعكس أأهنا من للتأأكد فقرة لك بفحص  .1 الفقرة اإ

ىل كندا وفد وأأشار .392 ىل الإشارة اسيبدال ينبغي أأنه اإ ىل  مايو 20 اإ  .مايو 19ابلإشارة اإ

 .املالحظة بنفس الصني وفد وأأدىل .393

 وجود لعدم نظرا أأيضا 3و 2 الفقرتني واعامتد املذكور، التعديل مع 1 الفقرة وأأوحض اعامتد. التصويب الرئيس وأأكد .394
ىل الرئيس انتقل ،م. احلضور من مالحظات  .4 الفقرة اإ

ىل كندا وفد وأأشار .395  ".عرش الثامن" بلكمة" عرش التاسع" لكمة عن الاس تعاضة ينبغي أأنه اإ

 وجود لعدم نظرا أأيضا 6.1و 5 الفقرتني واعامتد املذكور، التعديل مع 4 الفقرة مت اعامتدو. التصويب عىل الرئيس ووافق .396
ىل الرئيس وانتقل. احلضور من مالحظات  .6.2 الفقرة اإ

يران وفد واقرتح .397 ضافة الإسالمية( – )مجهورية اإ ىل تقريرا تقدم أأن الأمانة من اللجنة طلبت: "ييل ما اإ  التالية ادلورة اإ
 ".الثانية املرحةل بينفيذ املتعلق قرارها بشأأن

يران مجهورية وفد اقرتحه اذلي ابلتعديل اعمتدت 6.2 الفقرة أأن الرئيس وذكر .398  مالحظات وجود لعدم نظرا الإسالمية اإ
ىل وانتقل. احلضور من  .6.3 الفقرة اإ

دراج اقرتح ،م، ومن. التقرير عىل الويبو هنأأت الوفود بعض بأأن ش ييل وفد وذكر .399  الأخرية اجلةل يف" ورحبت" عبارة اإ
 ".فهيا املقرتح الأمام قدما اإىل سبيل امل ي عىل ووافق الوثيقة يف الواردة املعلومات" عبارة قبل
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 علام اللجنة أأحاطت: "ييل كام نصها ليصبح 6.3 الفقرة من الثانية اجلةل تعديل الأمريكية املتحدة الولايت وفد واقرتح .400
 ".فهيا املقرتح 6 النشاط عىل ووافقت الوثيقة يف الواردة ابملعلومات

ىل( ابلوش الس يد) الأمانة وأأشارت .401  سبيل انقشت اللجنة أأن وأأحضت الأمريكية، املتحدة الولايت وفد اقرتاح اإ
 الأمام اإىل سبيل امل ي قدما مت اعامتد الوقت، ذكل ويف. CDIP/19/8 الوثيقة مرفق من 5 الصفحة يف املذكور قدما امل ي

ن وقالت. 4و 2و 1 للأنشطة  ومت اليوم اعامتد بالده مع لليشاور الوقت بعض اإىل حيتاج الأمريكية املتحدة الولايت وفد اإ
ىل الأمام ىل تشري الفقرة أأن يف السبب هو وهذا. 6 للنشاط سبيل امل ي قدما اإ ىل الأمام، اإ  تذكر ول سبيل امل ي قدما اإ

 .حدة لك عىل الأنشطة

ىل الرباييل وفد وأأشار .402  .الأخرى الأنشطة عىل أأيضا التفاق مت أأنه وذكر الأمانة قدمته اذلي التوضيح اإ

. احلضور من اعرتاضات وجود لعدم نظرا ش ييل وفد اقرتحه اذلي ابلتعديل اعمتدت 6.2 الفقرة أأن الرئيس وذكر .403
ىل وانتقل. احلضور من مالحظات وجود لعدم نظرا أأيضا 7.2و 7.1 الفقراتن واعمتدت  .8.1 الفقرة اإ

ىل الأمريكية املتحدة الولايت وفد وأأشار .404 ىل وأأشار ،8.1 من الأوىل الفقرة يف "2" الرمق اإ  قررت الأعضاء ادلول أأن اإ
  .الرمسية غري املشاورات يف التوصيات تكل الأعضاء ادلول انقشت وقد. املناقشة مواصةل

 .الأمريكية املتحدة الولايت وفد مع الرئيس واتفق .405

ىل الأمريكية املتحدة الولايت وفد وأأشار .406  اليشء أأن الوفد ورأأى. النص بشأأن توضيحا وطلب 8.1 من الثانية الفقرة اإ
 .الفقرة تكل يف املذكورة التفصيلية اخلطوات تتضمن ل ويه. املناقشات مواصةل هو مناقش ته متت اذلي الوحيد

. الرمسية غري املشاورات هناية يف الرئيس ذكره ما تعكس 8.1 من الثانية الفقرة بأأن اعتقاده عن مرص وفد وأأعرب .407
ىل أأن الأمانة لهيا املوهجة املعمتدة التوصيات عن تقريرا س تقدم وأأشار اإ ىل املوهجة للتوصيات وأأوحض أأنه، ابلنس بة. اإ  ادلول اإ

ىل الأمامسبيل امل ي  هبا ترى اليت الطريقة بشأأن مقرتحات أأو ردود الأعضاء ادلول س تقدم الأعضاء،  حيث من قدما اإ
ىل الوفد وأأشار. التنفيذ " املنفذة" لكمة عن الاس تعاضة ينبغي أأنه الوفد ورأأى. 8.1 من الثانية الفقرة يف املس تخدمة اللغة اإ
 كيفية بشأأن توضيحات الأمانة هبا "س تطلب اليت الكيفية معرفة يف رغبته عن الوفد وأأعرب". املعمتدة" بلكمة "1" الرمق حتت
ىل يشري هذا أأن الوفد ورأأى". الأعضاء ادلول تتخذها قرارات اإىل حتتاج اليت ابلتوصيات يتعلق فامي قدما امل ي  التوصيات اإ
ىل الوفد وأأشار. التوصيات اختاذ قرارات هذه وسيتطلب. املناقشة من ملزيد أ رجئت اليت  يشري الفقرة من الأخري القسم أأن اإ
ىل نه وقال". اءالأعض وادلول جلنة التمنية" اإ  والمتس. الأعضاء ادلول من تتأألف التمنية نفسها جلنة لأن يشء واحد أأهنام يدرك اإ
عداد التقارير معلية حتديد" بـ يتعلق فامي اللجنة دور بشأأن توضيحا الوفد  ".والاس تعراض اإ

ىل الرئيس وأأشار .408  أأن أأوحض املعمتدة، ابلتوصيات يتعلق وفامي. التوصيات مع التعامل كيفية معرفة تود الوفود بعض أأن اإ
ذا ما عىل الأمر سيتوقف ىل موهجة التوصية اكنت اإ  هذا عىل امللخص صيغ وقد. جلنة التمنية أأو الأعضاء ادلول أأو الأمانة اإ

ىل موهجة توصيات هناك أأن الاعتبار يف يوضع أأن وأأوحض أأنه ينبغي. الأساس ىل موهجة وتوصيات الأعضاء، ادلول اإ  اللجنة اإ
ىل املوهجة للتوصيات وابلنس بة. كلك وسيمت . الاليمة املساهامت تقدم أأن الأعضاء ادلول عىل س يكون الأعضاء، ادلول اإ

ىل املوهجة املسائل تكل مناقشة ضافة الرئيس واقرتح. املقبةل ادلورة يف كلك اللجنة اإ  من متوقع هو ما لتوضيح صياغة لغوية اإ
 .اللجنة من متوقع هو وما الأعضاء ادلول

 اليت جرت خالل املناقشة يعكس أأن ينبغي املوجز أأن مبا بتوجهيات الرئيس سيسرتشد أأنه مرص وفد وذكر .409
ىل الوفد أأشار منفصل، وبشلك. الصدد هذا يف س تقدم اليت اللغة وذكر أأنه س يدرس. الرمسية غري املشاورات  اس تخدام اإ
نه ينبغي". املتفق علهيا"و" املعمتدة" مصطلحي  .الفقرة يف املس تخدمة املصطلحات تنس يق وقال اإ
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ىل أأن اجلعية. ابللجنة يتعلق فامي" املعمتدة" مصطلح اس تخدام ينبغي أأنه الرئيس ورأأى .410  العامة س توافق علهيا وأأشار اإ
نه وقال. لحقا  .اللغة تنس يق يف مرص وفد من املساعدة وطلب القانوي الوضع من متأأكد غري اإ

 .ابللجنة يتعلق فامي" املعمتدة" مصطلح ابس تخدام الرئيس اقرتاح عىل مرص وفد ووافق .411

 .بذكل القيام سيمت أأنه الرئيس وذكر .412

يران مجهورية وفد وأأشار .413 ىل الإسالمية اإ  س تعاجلان اللتني 2و 1 التوصيتني لعامتد" 8.1 من 1 الفقرة يف" 3" الرمق اإ
ذا ما بشأأن توضيحات الوفد والمتس". للجنة املقبةل ادلورة يف  ادلورة يف تناول الاعامتد سيمت أأم اعمتدت قد التوصيات اكنت اإ

 .املقبةل

ىل أأن. املقبةل ادلورة يف فهيا وسينظر اعمتدت التوصيات تكل أأن الرئيس وذكر .414  لنتاجئ فهمه هو هذا وأأشار اإ
 .املسأأةل هذه بشأأن الرمسي غري الاجامتع اليت جرت يف املفاوضات

ىل وأأشار. 8.1 من الثانية الفقرة يف الواردة الصيغة اإىل سويرسا وفد وأأشار .415  مرص، وفد ذكر وكام. متوفرة التوضيحات اإ
 القسم ويشري. بذكل القيام سيمت أأنه الوفد ورأأى. "1" الرمق حتت" املعمتدة" بعبارة" املنفذة" لكمة عن الاس تعاضة ينبغي
ىل الفقرة من الأخري  عن الوفد وأأعرب. به القيام املفرتض من اذلي ما وذكر الوفد أأنه ل يعرف. الأعضاء وادلول جلنة التمنية اإ
 الوثيقة بقية مواصةل قد تس تطيع وأأوحض أأن اللجنة. القسم ذكل يف "4و" "3" الرمقني لتحليل الوقت من املزيد يف رغبته
ىل والعودة  .لحق وقت يف الفقرة هذه اإ

ىل أأن. التوضيحات بعض الرئيس وقدم .416 ىل 2 التوصية وأأشار اإ  لدلول وميكن اعامتدها الأعضاء، ومت ادلول موهجة اإ
. الرمسية غري املشاورات لنتاجئ فهمه هو وأأوحض أأن هذا. املقبةل ادلورة يف ذكل يف وسيمت النظر. مساهامت تقدمي الأعضاء

ىل أأن التوصية حض وأأو. الصدد هذا يف مساهامت والأمانة الأعضاء وادلول اللجنة تقدم أأن وميكن. املتابعة تتطلب 1 وأأشار اإ
 .املسائل هذه تناقش عندما القادمة ادلورة قبل الأعامل ببعض تقوم أأن والأمانة الأعضاء وادلول اللجنة عىل أأنه سيتعني

ىل أأشار الرئيس أأن اإىل سويرسا وفد وأأشار .417 ن شواغهل وقال. 2و 1 التوصيتني بشأأن "3" الرمق اإ  الثانية ابلفقرة تتعلق اإ
عداد التقارير معلية حتديدويه  ،"3" س امي ول ،8.1 الفقرة من  وأأفاد". يف الاس تعراض احملري التقدم "4و" والاس تعراض، اإ

ىل التوصيات بأأن هذه نه وقال. 2و 1 التوصيتني وليس الأعضاء، وادلول جلنة التمنية موهجة اإ جراء سيمت أأنه يدرك الوفد اإ  اإ
ىل أأن بعض. متابعة أأو اس تعراض ىل موهجة التوصيات وأأشار اإ ىل وبعضها الأمانة، اإ  الوفد وقال. الأعضاء ادلول أأو/ و اللجنة اإ

نه  .ابلتوصيات يتعلق فامي املتابعة أأو املقبل الأمر بشأأن العمل عليه ينطوي مبا يتعلق فامي عىل غري دراية يزال ل اإ

ىل الرئيس وأأشار .418 ن ادلول. "2" الرمق اإ  ادلورة يف 11و 5 التوصيتني بشأأن املناقشة مواصةل قررت الأعضاء وقال اإ
ىل التوصل نظرا لعدم املقبةل ىل أأن هناك روأأشا. اتفاق اإ  هو وهذا. التوصيات تكل عىل املوافقة ميكهنا ل واحدة مجموعة اإ
 .الأخرى التوصيات عن فصلها يف أأيضا السبب هو وهذا. املناقشة مبواصةل قرار اختاذ يف السبب

يران مجهورية وفد به أأدىل اذلي التعليق اإىل مرص وفد وأأشار .419  8.1 من الأوىل الفقرة يف" 3" الرمق بشأأن الإسالمية اإ
ىل وأأشار ،"للجنة املقبةل ادلورة يف س تعاجلان اللتني 2و 1 التوصيتني لعامتد"  طلبه الوفد وكرر. اللغة يف ادلقيقة الفروق اإ

عداد معلية حتديد" "،3" الرمق بشأأن توضيحات عىل للحصول  .سويرسا وفد أأاثره ذكل أأن ورأأى". والاس تعراض التقارير اإ

ىل الرئيس وأأشار .420 ىل موهجة املعمتدة التوصيات أأن جديد من وأأكد "3" الرمق اإ  الأعضاء ادلول ويه خمتلفة، كياانت اإ
 العمل تبدأأ  أأن الأعضاء لدلول وميكن. املقبةل ادلورة يف 2 التوصية تناول اللجنة وذكر أأنه يتعني عىل. والأمانة وجلنة التمنية
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لهيا املوهجة التوصيات بشأأن فورا مانة وأأوحض أأنه ميكن. اإ لهيا املوهجة ابلتوصيات يتعلق فامي نفسه اليشء تفعل أأن للأ  وانتقل. اإ
ىل الرئيس ضافية مالحظات وجود لعدم نظرا 8.2 الفقرة اإ  .احلضور من اإ

ندونيس يا وفد وذكر .421 دراج الوفد واقرتح. CDIP/19/5 الوثيقة مناقشة يف اللكمة أأخذ بأأنه اإ  مراعاة مع" ييل ما اإ
لب الوفود، أأبدهتا اليت املالحظات ىل تقريرا تقدم أأن الأمانة من ط   ".اللجنة اإ

 .التقرير حمتوايت عىل يوافق ومل. ابلتقرير علام حتيط أأن قررت اللجنة أأن الرئيس وذكر .422

ندونيس يا وفد وأأعرب .423 ذا ما معرفة يف رغبته عن اإ  املقبةل ادلورة يف اجلنوب بدلان بني فامي التعاون مناقشة سيمت اكن اإ
ذا  .املضمون عىل توافق ومل ابلتقرير علام اللجنة أأحاطت اإ

 لأنشطة بتخطيط وذكرت أأنه مت تزويد اللجنة. املقبةل الواثئق بطبيعة تتعلق املسأأةل أأن( ابلوش الس يد) الأمانة ورأأت .424
ةل خريطة الأمانة وقدمت. للجنة التمنية عرشة الثامنة ادلورة يف الويبو  عىل احلفاظ يف تس متر أأن وميكن. ادلورة هذه يف معد 
عداد  الطريقة مبعرفة اهامتهما عن الأمانة وأأعربت. لإعدادها واجلهد الوقت من قليال اخلرائط تس تغرق هذه ولكن اخلرائط، اإ
ذا. املقبةل دورهتا يف املسأأةل هذه يف النظر اللجنة هبا تود اليت عدا بأأنشطة يتعلق الأمر اكن واإ  بذكل القيام فميكن د اخلرائط،اإ
ومع ذكل، ذكرت . أأشهر س تة يف كبري يطرأأ تغري لن لأنه أأطول لفرتة حىت أأو الس نة يف واحدة مرة رمبا دوري، أأساس عىل

ذا أأنه الأمانة، هنا س تظل خمتلفة، الطلب وراء النية اكنت اإ  .الأعضاء ادلول بتوجيه مسرتشدة فاإ

ىل الرئيس وأأشار .425  عن بامت فهيا الإعر  اليت املناقشة بعد ذكل حدث وقد. ابلتقرير علام حتيط أأن قررت اللجنة أأن اإ
 .املسأأةل هذه اليت جرت حول للمناقشة نييجة ذكل وجاء. خمتلفة نظر وهجات

ندونيس يا وفد وذكر .426  يقوم قد وذكر أأن الوفد. الأمانة قدمته اذلي التوضيح بعد 8.2 الفقرة صيغة مع يتفق أأن ميكن أأنه اإ
قلميية مجموعة هو أأو عداد اإ مانة اقرتاح ابإ  ،م، ومن. اجلنوب بدلان بني فامي التعاون لتعممي طريق خارطة أأيضا يريدون لأهنم للأ
 .املقبةل لدلورة اجلنوب بدلان بني فامي التعاون بشأأن ما يقدموا شيئا قد فاإهنم

ىل أأشار بأأنه الصني وفد وذكر .427  .اللغة يف ذكل ينعكس أأن يف رغبته عن الوفد وأأعرب. الوثيقة هذه يف بس يط خطأأ  اإ

 .الصني وفد طلبه اذلي التعديل بشأأن توضيحات الرئيس وطلب .428

 .الوثيقة يف ينعكس مل املايض العام يف الصني يف ن ظم اذلي احلدث أأن الصني وفد وذكر .429

 .الرئيس ملخص يف وليس ادلورة، لهذه التقرير يف سيمت ذكره أأنه الرئيس وذكر .430

ذا عام الأمريكية املتحدة الولايت وفد وتساءل .431  .8.2 الفقرة بشأأن الأصيل النص تقوم ابعامتد اللجنة اكنت اإ

دخال يمت لن أأنه الرئيس وذكر .432 ىل . املسأأةل هذه بشأأن املناقشة فتح اللجنة تعيد ولن. النص عىل تعديالت أأي اإ وأأشار اإ
ذ اذلي القرار يعكس أأن النص ن الأمانة. املسأأةل هذه بشأأن اخت  ومت . املقبةل الأعامل بشأأن التوضيحات بعض تقدم وقال اإ
ىل الرئيس وانتقل. احلضور من اعرتاضات وجود لعدم نظرا 8.2 الفقرة اعامتد  .8.3 الفقرة اإ

دراج الرباييل وفد واقرتح .433  علام أأحاط" عبارة بعد الأخرية اجلةل يف" املقبةل التقارير حتسني أأجل من" عبارة اإ
 ".ابلقرتاحات

 .جتميلية كوهنا قضية تتجاوي لأهنا مشلكة تكون لن أأهنا الرئيس وذكر .434
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ن ذكل . املس تدامة التمنية أأهداف بشأأن املقبل ابلعمل يتعلق فامي أأيضا اقرتاحات بأأنه مت تقدمي ش ييل وفد وذكر .435 وقال اإ
 .العبارة يف أأيضا ينعكس أأن ينبغي

 .الرباييل وفد اقرتاح يف ينعكس ذكل أأن الرئيس ورأأى .436

ىل أأن. املقبةل ابلتقارير يتعلق لأنه خمتلف اقرتاحه أأن الرباييل وفد وذكر .437  ابلعمل يتعلق ش ييل وفد اقرتاح وأأشار اإ
 .الاقرتاح الوفد وأأيد. املقبل

 .الهنايئ النص تالوة الرئيس من مرص وفد وطلب .438

 .ذكل يفعل أأن ش ييل وفد من الرئيس وطلب .439

ىل الرامية ابلقرتاحات علام وأأحاط" ييل ما ش ييل وفد واقرتح .440 دخال اإ  املقبةل والأعامل املقبةل التقارير عىل حتسينات اإ
 ".املوضوع هذا بشأأن

ن الرئيس وقال .441 . احلضور من اعرتاضات وجود لعدم نظرا ش ييل وفد اقرتحه اذلي ابلتعديل اعت مدت 8.3 الفقرة اإ
ىل وانتقل. احلضور من مالحظات وجود لعدم نظرا أأيضا 8.5و 8.4 الفقراتن واعت مدت  .8.6 الفقرة الرئيس اإ

ندونيس يا وأأعرب وفد .442 حلاقها القرار من "4" الفقرة أأن تفهمه يسجل عن رغبته يف أأن اإ  كتذييل مبوجز اليت سيمت اإ
ىل تشري الرئيس  لتنفيذ اختتام أأهنا عىل تفرسَّ  أأل وينبغي وليهتا، اللجنة هبا تنفذ اليت الطريقة بشأأن املناقشات اختتام اإ
 .الولايت

نه مت اعامتد الفقرة. الرأأي عن نفس الرئيس وأأعرب .443  واعت مدت. احلضور من اعرتاضات وجود لعدم نظرا 8.6 وقال اإ
ىل الرئيس وأأشار. احلضور من مالحظات وجود لعدم نظرا أأيضا 8.8و 8.7 الفقراتن  9 الفقرات ويه املتبقية، الفقرات أأن اإ

ىل أأنه ميكن. الفقرات تكل بشأأن الأمانة توجيه والمتس. ملخص يف ما تدرج عادة ،11و 10و  يف الراغبة للوفود وأأشار اإ
ىل بياانهتا تقدم أأن ختامية ببياانت الإدلء دراهجا الأمانة، اإ  ول يتعني عىل الوفود. ادلورة هبذه املتعلق التقرير يف وسيمت اإ
 .الغرفة يف تقدميها

 وقت يف الرئيس وأأشار. 8.1 الفقرة من الثاي اجلزء اإىل عن رغبته يف العودة الأمريكية املتحدة الولايت وفد وأأعرب .444
ضافة ميكن أأنه اإىل سابق ذا ما يتضح مل ولكن املناقشات بعض ذكل وتبع. الوضوح لتعزيز العبارات من املزيد اإ  مت قد اكن اإ
 من اجلزء هذا لتوضيح الاعتبار يف يضعه ما الرئيس يتقامس أأن يف رغبته عن الوفد وأأعرب. اتما النقطة توضيحا هذه توضيح
 .8.1 الفقرة

 غري الواحض هو ما معرفة وأأعرب عن رغبته يف. ومرص سويرسا وفدي مداخليت بعد املسأأةل أأوحض أأنه الرئيس ورأأى .445
 .الأمريكية املتحدة الولايت لوفد ابلنس بة

ىل أأشار الرئيس بأأن الأمريكية املتحدة الولايت وفد وذكر .446  يف رغبته نع الوفد وأأعرب. النص بعض س يضيف أأنه اإ
ذا ما معرفة ذا كتابة، بذكل القيام يعزتم الرئيس اكن اإ ذا مفا كذكل، الأمر اكن واإ اتحته املمكن من اكن اإ  .اإ

 يف صادق بشلك سينعكس توضيحاته أأن الأمريكية املتحدة الولايت لوفد وأأكد. الطلب عن تفهمه وأأعرب الرئيس .447
ل النص ىل أأن تقرير. املعد   وذكر. التوصيات مجيع يضم مربعا يشمل املس تقل الاس تعراض توصيات بشأأن الأمانة وأأشار اإ
لهيا لك مت توجيه اليت( الأمانة/ جلنة التمنية/ الأعضاء ادلول) الأطراف/ الطرف الوفد نه ميكن. توصية اإ  ذكل اس تخدام وقال اإ
 .8.1 من الثانية الفقرة لتعديل
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نه. مفيدا الرئيس توضيح أأن الأمريكية املتحدة الولايت وفد وذكر .448  .الرئيس ذكره اذلي البياي ابلرمس دراية عىل وقال اإ

ذا عام الرئيس وتساءل .449 يضاحات أأي تقدمي يف ترغب الأمانة اكنت اإ  .امللخص بشأأن اإ

ىل( ابلوش الس يد) الأمانة وأأشارت .450  بعد هبا احمليطة املعقوفة الأقواس وذكرت أأنه سيمت حذف. 11و 10و 9 الفقرات اإ
اتحة يف أأملها عن الأمانة وأأعربت. الرئيس موافقة  املوقع الإلكرتوي للويبو يف أأجندة التمنية قسم أأو جلنة التمنية يف امللخص اإ
 .الثنني يوم ظهر بعد

 .ادلورة خالل ومعلهم مشاركهتم عىل اجليع ضاءالأع وادلول الرئيس وشكر .451

 

 [املرفق ذكل ييل]
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Department, Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
 
 
FRANCE 
 
Francis GUENON, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
GÉORGIE/GEORGIA 
 
Ana GOBECHIA (Ms.), Advisor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GHANA 
 
Alexander Grant NTRAKWA, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Joseph OWUSU-ANSAH, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GRÈCE/GREECE 
 
Rhea TSITSANI (Ms.), First Counsellor (Economic and Commercial Affairs), Permanent 
Mission, Geneva  
 
Christina VALASSOPOULOU (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GUATEMALA 
 
Flor de María GARCÍA DÍAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
INDE/INDIA 
 
Virander PAUL, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Sumit SETH, First Secretary (Economic Affairs), Permanent Mission, Geneva 
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INDONÉSIE/INDONESIA 
 
Razilu RAZILU, Executive Secretary, Directorate General of Intellectual Property, Ministry of 
Law and Human Rights, Jakarta 
 
Adi DZULFUAT, Deputy Director, Trade Disputes and Intellectual Property, Ministry of Foreign 
Affairs, Jakarta 
 
Ari Juliano GEMA, Deputy Chairman, Intellectual Property Rights Facilitation and Regulation, 
Indonesia Agency for Creative Economy, Jakarta 
 
Muhammad FAUZY, Head, Subdirectorate Intellectual Property Rights Advocacy, Intellectual 
Property Rights Facilitation and Regulation, Indonesia Agency for Creative Economy, Jakarta 
 
Surahno SURAHNO, Head, General Affairs Division, Directorate General of Intellectual 
Property, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta 
 
Erry PRASETYO, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Mahmoud ESFAHANI NEJAD, Deputy Director General, Legal and International Affairs, Ministry 
of Foreign Affairs, Tehran 
 
Reza DEHGHANI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva  
 
 
ISRAËL/ISRAEL 
 
Yehudit Galilee METZER (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Dan ZAFRIR (Ms.), Advisor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Matteo EVANGELISTA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Mattia MORALE, Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JAPON/JAPAN 
 
Tatsuo TAKESHIGE, Director, International Policy Division, Japan Patent Office, Tokyo 
 
Hiroki UEJIMA, Deputy Director, International Policy Division, Japan Patent Office, Tokyo 
 
Ryo KASAHARA, Assistant Director, International Policy Division, Japan Patent Office, Tokyo 
 
Ryoei CHIJIIWA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Kenji SAITO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Rina ISHII, Administrative Officer, International Policy Division, Japan Patent Office, Tokyo 
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KAZAKHSTAN 
 
Gaziz SEITZHANOV, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KIRGHIZISTAN/KYRGYZSTAN 
 
Samat BAIZAKOV, Deputy Chairman, State Service of Intellectual Property and Innovation, 
Bishkek 
 
 
KOWEÏT/KUWAIT 
 
Abdulaziz TAQI, Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LESOTHO 
 
Seeeng Iris MOTIKOE (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LETTONIE/LATVIA 
 
Liene GRIKE (Ms.), Advisor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Renata RINKAUSKIENE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MALTE/MALTA 
 
Michelle BONELLO (Ms.), Director, Commerce Department, Ministry of Economy, Investment 
and Small Business, Valletta 
 
Hubert FARUGIA, Technical Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Hassan BOUKILI, représentant permanent adjoint, chargé d'affaires, Mission permanente, 
Genève 
 
Ilham BENNANI (Mme), chef, Département de l’innovation technologique, Office marocain de la 
propriété industrielle et commerciale, Ministère de l'industrie, du commerce, de l'investissement 
et de l'économie numérique, Casablanca 
 
Khalid DAHBI, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MAURITANIE/MAURITANIA 
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Mohamed Elmoctar SIDI AHMED, conseiller du Ministre, Cellule du droit d'auteur, Ministère de 
la culture, Nouakchott 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Jorge LOMONACO, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra 
 
Juan Raúl HEREDIA ACOSTA, Embajador, Representante Permanente Alterno, Misión 
Permanente, Ginebra 
 
Mónica VILLELA GROBET (Sra.), Directora General Adjunta, Servicios de Apoyo, Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Secretaría de Economía, Ciudad de México 
 
Laura Cristina SÁNCHEZ VILLICAÑA (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Secretaría de Economía, Ciudad de México 
 
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
MYANMAR 
 
Moe Moe THWE (Ms.), Director, Intellectual Property Department, Ministry of Education, 
Nay Pyi Taw 
 
 
NAMIBIE/NAMIBIA 
 
Tileinge S. ANDIMA, Chief Executive Officer, Intellectual Property Department, Business and 
Intellectual Property Authority (BIPA), Windhoek 
 
Ainna Vilengi KAUNDU (Ms.), Executive, Intellectual Property Department, Business and 
Intellectual Property Authority (BIPA), Windhoek 
 
 
NICARAGUA 
 
Hernán ESTRADA ROMÁN, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
Nohelia Carolina VARGAS IDÍAQUEZ (Sra.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Michael Okon AKPAN, Head, Regulatory Department, Nigerian Copyright Commission (NCC), 
Abuja 
 
Chichi UMESI (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
OMAN 
 
Mohammed AL BALUSHI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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OUGANDA/UGANDA 
 
Mercy Kyomugasho KAINOBWISHO (Ms.), Director, Department of Intellectual Property, 
Uganda Registration Services Bureau (URSB), Kampala 
 
George TEBAGANA, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PAKISTAN 
 
Farukh Akhter AMIL, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Aamar Aftab QURESHI, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Mariam SAEED (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Bilal Akram SHAH, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Zunaira LATIF (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PARAGUAY 
 
Roberto RECALDE, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
Cristina Raquel PEREIRA FARINA (Sra.), Attaché, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PÉROU/PERU 
 
Cristobal MELGAR, Minister Counsellor, Pemanent Mission, Geneva 
 
 
PHILIPPINES 
 
Lolibeth MEDRANO (Ms.), Director III, Bureau of Patents, Intellectual Property Office of the 
Philippines, Taguig City 
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
Wojciech PIATKOWSKI, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PORTUGAL 
 
João PINA DE MORAIS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
CHOI Yooyoung (Ms.), Assistant Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon 
 
JUNG Dae Soon, Counsellor, IP attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Marin CEBOTARI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Igor MOLDOVAN, Counsellor of Director General, State Agency on Intellectual Property, 
Chisinau 
 
 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC 
 
Ysset ROMÁN (Sra.), Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
Ained TORRES LIRANZO (Sra.), Analista de Información Tecnológica, Centro de Apoyo a la 
Tecnología e Innovación (CATI), Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), Ministerio 
de Industria, Comercio y Mipymes, Santo Domingo 
 
 
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S 
REPUBLIC OF KOREA 
 
JONG Myong Hak, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Evžen MARTÍNEK, Lawyer, International Department, Industrial Property Office of the Czech 
Republic, Prague 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Adriana ALDESCU (Ms.), Director General a.i., Romanian State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
Cristian-Nicolae FLORESCU, Head, International Relations Department, Romanian Copyright 
Office (ORDA), Bucharest 
 
Rafael-Nicolae CHIBEA, Expert, Economic Department, Romanian State Office for Inventions 
and Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
Eugenia NICOLAE (Ms.), Expert, Databases and Information Systems Division, Informational 
and Technical Support Department, Romanian State Office for Inventions and Trademarks 
(OSIM), Bucharest 
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ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Francis ROODT, International Policy Directorate, UK Intellectual Property Office (UK IPO), 
London 
 
 
SAINT-SIÈGE/HOLY SEE 
 
Carlo Maria MARENGHI, attaché, Mission permanente, Genève 
 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Makhtar DIA, directeur général, Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l'innovation 
technologique (ASPIT), Ministère de l'industrie et des mines, Dakar 
 
Lamine Ka MBAYE, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
SEYCHELLES 
 
Cecille KALEBI (Ms.), Director General of Culture, Department of Culture, Ministry of Youth, 
Sports and Culture, Mahé 
 
Sybil Jones LABROSSE (Ms.), Director, Office of the Registrar of Copyrights, Department of 
Culture, Ministry of Youth, Sports and Culture, Mahé 
 
 
SLOVAQUIE/SLOVAKIA 
 
Anton FRIC, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SRI LANKA 
 
Mohamed Aboobacker THAJUDEEN, Additional Secretary, Small and Medium-Sized Enterprise 
and Textile Industry Development, Ministry of Industry and Commerce, Colombo 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Gabriel PINO, Director, International Cooperation, Technical Assistance, Legal and International 
Affairs Department, Swedish Patent and Registration Office (PRV), Ministry of Enterprise and 
Innovation, Stockholm 
 
Patrick ANDERSSON, Senior Advisor for International Affairs, Legal and International Affairs 
Department, Swedish Patent and Registration Office (PRV), Ministry of Enterprise and 
Innovation, Stockholm 
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SUISSE/SWITZERLAND 
 
Olga ALLEMANN (Mme), coordinateur de projet, Division du droit et des affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Reynald VEILLARD, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
Alebe LINHARES MESQUITA, stagiaire international, Division du droit et des affaires 
internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
 
TCHAD/CHAD 
 
Adji MALLAYE, Second Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Sunanta KANGVALKULKIJ (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission 
to the World Trade Organization (WTO), Geneva 
 
Usana BERANANDA (Ms.), Minister, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission to 
the World Trade Organization (WTO), Geneva 
 
Navarat TANKAMALAS (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
Suwannarat RADCHARAK (Ms.), Trade Officer, Department of Intellectual Property (DIP), 
Ministry of Commerce, Nonthaburi 
 
 
TOGO 
 
Ousmane Afo SALIFOU, deuxième conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
TUNISIE/TUNISIA 
 
Walid DOUDECH, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève 
 
Nasreddine NAOUALI, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
Nadia HAJEJ AKARI EP BEN HAMIDA (Mme), chef, Service de coopération internationale et 
des relations publiques, Ministère des affaires culturelles, Tunis 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Ismail GÜMÜŞ, Senior Expert, European Union and External Affairs Department, Turkish Patent 
and Trademark Office, Ankara 
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UKRAINE 
 
Yurii KUCHYNSKYI, Head, Department of Public Relations and Protocol Events Department, 
State Intellectual Property Service (SIPS), Ukrainian Intellectual Property Institute (Ukrpatent), 
Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv 
 
Mariia VASYLENKO (Ms.), Head, Department of Methodology of the Law Intellectual Property, 
State Intellectual Property Service (SIPS), State Enterprise, Ministry of Economic Development 
and Trade of Ukraine, Kyiv 
 
 
URUGUAY 
 
Juan BARBOZA, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC 
OF) 
 
Genoveva CAMPOS DE MAZZONE (Sra.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
VIET NAM 
 
NGUYEN Duc Dung, Director, International Cooperation Division, National Office of Intellectual 
Property (NOIP), Ministry of Science and Technology, Hanoi 
 
 
YÉMEN/YEMEN 
 
Mohammed FAKHER, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ZAMBIE/ZAMBIA 
 
Margret Mary Lungu KAEMBA (Ms.), Minister Counsellor, Deputy Permanent Representative, 
Permanent Mission, Geneva 
 
 
ZIMBABWE 
 
Taonga MUSHAYAVANHU, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Willie MUSHAYI, Deputy Registrar, Zimbabwe Intellectual Property Office (ZIPO), Ministry of 
Justice, Legal and Parliamentary Affairs, Harare 
 
Rhoda Tafadzwa NGARANDE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission,Geneva 
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II. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/  
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

 
 
ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)/EUROPEAN FREE TRADE 
ASSOCIATION (EFTA)  
 
Ogmundur MAGNUSSON, Officer, Trade Relations Division, Geneva 
 
 
CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)  
 
Viviana MUNOZ TELLEZ (Ms.), Coordinator, Development, Innovation and Intellectual Property 
Programme (DIIP), Geneva 
 
Nirmalya SYAM, Program Officer, Development, Innovation and Intellectual Property 
Programme (DIIP), Geneva 
 
Sanaz JAVADI (Ms.), Intern, Development, Innovation and Intellectual Property 
Programme (DIIP), 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)  
 
Fatma AL RAHBI (Ms.), Department of Operational Support, Riyadh 
 
Maha ALSHEIKH (Ms.), Third Secretary, Legal Department, Riyadh 
 
 
ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/AFRICAN 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)  
 
Jean-Pierre William AKPLOGAN, chargé des Études, du financement et du suivi des projets de 
valorisation, Yaoundé 
 
 
ORGANISATION DE COOPÉRATION ISLAMIQUE (OCI)/ORGANIZATION OF ISLAMIC 
COOPERATION (OIC)  
 
Halim GRABUS, Counsellor, Geneva 
 
 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 
(FAO)/FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO)  
 
Ahmad MUKHTAR, Economist, Geneva 
 
 
ORGANISATION EUROPÉENNE DE DROIT PUBLIC (EPLO)/EUROPEAN PUBLIC LAW 
ORGANIZATION(EPLO)  
 
George PAPADATOS, Permanent Observer, Geneva 
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ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT 
ORGANISATION (EPO)  
 
Alessia VOLPE (Ms.), Coordinator, International Cooperation, Munich 
 
 
ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF)  
 
Lorick Stephane MOUBACKA MOUBACKA, assistant de coopération pour les Affaires 
économiques et de développement, Genève 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH ORGANIZATION 
(WHO)  
 
Peter BEYER, Senior Advisor, Essential Medicines and Health Products, Geneva 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION 
(WTO)  
 
WU Xiaoping (Ms.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva 
 
 
ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE (ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY 
ORGANIZATION (ARIPO)  
 
Christopher KIIGE, Director, Intellectual Property, Harare 
 
 
UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST-AFRICAINE (UEMOA)/WEST AFRICAN 
ECONOMIC AND MONETARY UNION (WAEMU)  
 
Iba Mar OULARE, délégué permanent, Délégation permanente, Genève 
 
Koffi GNAKADJA, conseiller, Délégation permanente, Genève 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)  
 
Oliver HALL-ALLEN, First Counsellor, Delegation of the European Union to the United Nations 
Office in Geneva 
 
Anne VON ZUKOWSKI (Ms.), Political Officer, Internal Market, Industry, Entrepreneurship and 
Small and Medium Sized Enterprises (SMEs), Brussels 
 
Michele EVANGELISTA, Intern, Delegation of the European Union to the United Nations Office 
in Geneva 
 
 
 
III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
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Asociación Argentina de Intérpretes (AADI)  
Susana RINALDI (Sra.), Directora, Relaciones Internacionales, Vicepresidencia, Buenos Aires 
Jorge BERRETA, Asesor Legal, Departamento Legal, Buenos Aires 
Inés RINALDI (Sra.), Asesora, Relaciones Internacionales, Buenos Aires 
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students' 
Association (ELSA International)  
Ymane GLAOUA (Ms.), Head of Delegation, Brussels 
Ugur Sarper BOZ, Delegate, Brussels 
Katarzyna UMERLE (Ms.), Delegate, Brussels 
Melike Nurefşan YARDIMCI (Ms.), Delegate, Brussels 
 
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)  
Reinhard OERTLI, Observer, Zurich 
 
Centre international d'investissement (CII) 
Andrei GENERALOV, President, Geneva 
Olga GENERALOVA-KUTUZOVA (Ms.), General Secretary, Geneva 
Sergey LESIN, Member of the Board, Moscow 
Alexander SAYTBURKHANOV, Member of the Board, Tver, Russian Federation 
Tatiana ARSENEVA (Ms.), Advisor, Tver, Russian Federation 
 
Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation (CCIRF)  
Elena KOLOKOLOVA (Ms.), Representative, Geneva 
 
Comité consultatif mondial des amis (CCMA)/Friends World Committee for Consultation 
(FWCC)  
Susan BRAGDON (Ms.), Programme Representative, Geneva 
Nora MEIER (Ms.), Programme Assistant, Geneva 
 
CropLife International/CropLife International (CROPLIFE)  
Tatjana SACHSE (Ms.), Legal adviser, Geneva 
 
Fédération internationale de la vidéo (IFV)/International Video Federation (IVF)  
Benoit MULLER, consultant, Genève 
Marie ARBACHE (Mme.), stagiaire, Genève 
 
Fédération internationale de l'industrie du médicament (FIIM)/International Federation of 
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)  
Grega KUMER, Head of Office, Geneva 
 
Innovation Insights 
Ania JEDRUSIK (Ms.), Policy Advisor, Geneva 
 
Médecins sans frontières (MSF)  
HU Yuanqiong (Ms.), Senior Legal and Policy Advisor, Geneva 
 
 
 
Medicines Patent Pool Foundation (MPP)  
Esteban BURRONE, Head of Policy, Geneva 
Erika DUENAS (Ms.), Advocacy Officer, Geneva 
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Traditions pour Demain/Traditions for Tomorrow  
Diego GRADIS, président exécutif, Rolle 
Christiane GRADIS (Mme), vice-présidente, Rolle 
 
 
 
IV.  BUREAU/OFFICERS 
 
Président/Chair:   Walid DOUDECH (Tunisie/Tunisia) 
 
Vice-Président/Vice Chair: Igor MOLDOVAN (République de Moldova/Republic of Moldova) 
 
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/Ms.), 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/Ms.), 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 

 

 [والوثيقة املرفق هناية]

 


