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 امللكية الفكرية والتنمية
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 ملخص التقرير

عداد من مانة اإ  الأ

بشأأن التعاون بني بدلان اجلنوب يف جنيف كجزء من تنفيذ مرشوع جدول أأعامل التمنية بشأأن  الثاينعقد املؤمتر الس نوي 
منية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية وبدلان أأقل منوا.  تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والت

سفري محمد س ياد دواليه، املمثل سعادة ال برئاسة بشأأن التعاون بني بدلان اجلنوب  الثاينالس نوي  مؤمتر الويبوعقد  .2
أأثناء  املنجزمن أأجل اس تعراض العمل  ادلامئ لبعثة مجهورية جيبويت ادلامئة دلى الأمم املتحدة وسائر املنظامت ادلولية جبنيف،

ميي الثاين بشأأن التعاون بني بدلان اجلنوب يف جمالت الرباءات والعالمات التجارية والبياانت قال اجلغرافية  اجامتع الويبو الأ
نفاذ ، ومن أأجل تشجيع احلوار بشأأن س بل امليض قدمًا 1123مايو  يف شهريف القاهرة، اذلي عقد ، والتصاممي الصناعية والإ

، اكن املؤمتر مبثابة يف جمال امللكية الفكرية. وكام أأشار سعادة السفري محمد س ياد دواليه بني بدلان اجلنوب التعاون فامي خيص
طار   ،امليض قدمًا ابلعمليةلتحديد كيفية  بشأأن التعاون بني بدلان اجلنوب مرشوع جدول أأعامل التمنيةالفرصة الأخرية يف اإ

بني دول اجلنوب ابعتباره أ لية ملساعدة اكفة  حتقيق ادلروس املس تفادة، وحتديد كيفية مواصةل الاس تفادة من التعاون فاميو 
اخلربات  بفضلن التعاون بني بدلان اجلنوب، اذلي نشأأ جين مثار نظام امللكية الفكرية. وأأضاف قائاًل اإ عىل عضاء ادلول الأ 

يف الس نوات  ادية الاجامتعية املتشاهبة والاحتياجات والأهداف التمنوية املشرتكة، قد أأصبحصاملتبادةل والظروف الاقت
ل املعارف واخلربات وادلراية واحللول والتكنولوجيات، موحضًا أأن تبادل اخلربات عاماًل مزتايد الأمهية ابلنس بة لتباد الأخرية

التعاون بني بدلان اجلنوب قد أأثبت  بشأأن الأقالميي الأول والثاين اجامتع الويبوالك من  االيت شهدهوادلروس املس تخلصة 
ىل تعزيز التعاون بني البدلان النامية بوضوح  ماكنية ذكل ًا منو الأقل البدلان و احلاجة اإ  وقال يف اكفة جمالت امللكية الفكرية.واإ

ن  قطاع التمنيةبالس يد جيفري أأونياما، انئب املدير العام  أأيضاً  مرشوع التعاون بني بدلان ابلويبو، يف مالحظاته الافتتاحية، اإ
نه  اجلنوب طار الأمم املتحدة الأوسع نطاقًا واإ مم ي يقع مضن اإ ىل حد ما يف حتقيق الأهداف اليت حددهتا امجلعية العامة للأ سهم اإ

ىل تعزيز دمعها املتحدة اليت دعت مجيع الصناديق والربامج والواكلت املتخصصة وغريها من  كياانت منظومة الأمم املتحدة اإ
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ىلالتعاون الثاليث للتعاون بني بدلان اجلنوب و  أأقىص قدر الكفاءات الالزمة لتحقيق  مساعدة البدلان النامية عىل تكوين واإ
ممكن من أ اثر وفوائد التعاون بني بدلان اجلنوب والتعاون الثاليث من أأجل حتقيق أأهدافها وأأولوايهتا الإمنائية الوطنية. وأأوحض 

بتبادل  وانهتاءً التعاون بني بدلان اجلنوب حيظى اليوم ابعرتاف واسع النطاق بدءًا من جمال الاستامثرات يف البنية التحتية أأن 
، حيث يعترب أ لية رئيس ية لتحقيق جدول أأعامل التمنية دلى بدلان اجلنوب، مشريًا التكنولوجية وأأفضل املامرسات الإجنازات

ىل أأن  ، حتديدًا هبدف حفز أأوجه 1122بدلان اجلنوب قد أأطلق يف هذا الس ياق يف عام مرشوع الويبو بشأأن التعاون بني اإ
فعال للملكية الفكرية يف وضع نظام  ،هذا التبادل، ودمعها، من خالل منواً الأقل  والبدلاندلان النامية التبادل فامي بني الب

ىليسهم يف حتقيق أأهدافها الإمنائية وتلبية احتياجاهتا اخلاصة. حبيث وسهل املنال  التوصية  أأنه متاش يًا مع ويف اخلتام، أأشار اإ
ة وحو التمنية وقامئة عىل املساعدة التقنية موهجأأنشطة  ورورة أأن تكون الأوىل من جدول أأعامل التمنية اليت تنص عىل

ادلول  يشملعىل الطلب وأأن أأيضًا موهجًا بنفس القدر وحو التمنية وقامئًا  التعاون بني بدلان اجلنوبيكون أأن الطلب، يتعني 
 القيادة.زمام الأعضاء اليت تتوىل 

التعاون بني بدلان اجلنوب يف جمالت الرباءات والعالمات الأقالميي الثاين بشأأن اجامتع الويبو وقدمت الأمانة تقرير  .1
نفاذ ابلتعاون مع وزارة الشؤون اخلارجية املرصية  اذلي عقد (2)املوضوع  التجارية والبياانت اجلغرافية والتصاممي الصناعية والإ

ىل  6الاجامتع اذلي عقد يف القاهرة يف الفرتة من ، وشددت عىل أأن الأاكدميية املرصية للبحث العلمي والتكنولوجياو  مايو  8اإ
قلميية  1123 انت اجلغرافية ايف جمالت الرباءات والعالمات التجارية والبيقد أأاتح الفرصة لتبادل اخلربات الوطنية والإ

نفاذ، ولتحديد الاحتياجات اخلاصة ابلبدلان النامية والبدلان الأقل من والتصاممي الصناعية وًا، ل س امي فرص التعاون يف والإ
املقدمة خالل الاجامتع تسليط الضوء عىل وقد أأاتح تقدمي حملة عامة عن الأفاكر والاقرتاحات الرئيس ية تكل اجملالت. 

 تعزيز التعاون وتبادل اخلربات يف العديد من اجملالت، ل س امي فامي يتعلق بصياغة الاسرتاتيجيات الوطنية يف جمايل ورورة
مناذج مراكز الابتاكر، والانتفاع بأأوجه املرونة و و  تطوير مجمعات العلوم والتكنولوجياكية الفكرية والابتاكر وتنفيذها، و املل 

انت اجلغرافية واسرتاتيجيات التوس مي لمتكني اجملمتعات احمللية، وورورة تعزيز التعاون فامي بني سلطات ااملنفعة، والانتفاع ابلبي
نفاذ احمللية والو  قلميية.الإ  طنية والإ

التعاون بني بدلان  بشأأنجامتع الويبو الأقالميي الثاين لمث أأعطيت اللكمة مجلهورية مرص العربية، البدل املضيف  .3
وحتدث الس يد محمد جاد، وهو مستشار مبكتب  عىل التقرير اذلي أأعدته الأمانة. بناءقدم حتلياًل مفصاًل لالجامتع تل  اجلنوب

الوزير بوزارة اخلارجية املرصية، ابلنيابة عن حكومة مجهورية مرص العربية، وخلص عرض مناقشات الاجامتع يف مخس 
تجارية الرباءات )اجملموعة الثانية(، والعالمات ال اسرتاتيجيات امللكية الفكرية واملنافسة )اجملموعة الأوىل(، و مجموعات، ويه: 

نفاذ )اجملموعة اخلامسة(.  التصامميوالبياانت اجلغرافية )اجملموعة الثالثة(، و  فامي يتعلق قال و الصناعية )اجملموعة الرابعة(، والإ
نابجملموعة الأوىل،  تصممي اسرتاتيجيات للملكية الفكرية الضوء بوجه خاص عىل أأمهية سلطت املناقشات واخلربات املتبادةل  اإ

هداف وأأولوايت لك بدل يف جمايل التمنية والس ياسات العامة وورورة التنس يق فامي بني الواكلت الوطنية تتناسب مع أأ 
دراج اكفة أأحصاب املصلحة الرئيس يني يف معلية صياغة اسرتاتيجية امللكية وكذكل التعاون  مع قطاع الصناعة، ل س امي اإ

أأمهية التعاون بني السلطات أأظهرت ول امللكية الفكرية واملنافسة، فامي يتعلق ابملناقشات حخربات بريو  أأضاف أأنو  الفكرية.
وأأوحض أأن املناقشات املعنية ابمللكية الفكرية وابملنافسة للتصدي للزناعات اليت قد تنشأأ بني حامية امللكية الفكرية واملنافسة. 

لرباءات )اجملموعة الثانية(، عىل فامي يتعلق ابركزت و  ،يف هذا الصدد عىل مدى جدوى الرتخيص الإجباري سلطت الضوء
ذاكء الوعي يف البدلان النامية بشأأن كيفيةمواصةل أأوجه املرونة ول س امي ورورة مسأأةل  الانتفاع هبا؛  تعزيز تكوين الكفاءات واإ

س ياسة وعىل ورورة حتقيق الاتساق بني نظام الرباءات والس ياسات العامة، حيث جرى التأأكيد عىل اعتبار ذكل جوهر 
دماج امللكية الفكرية يف لرباءات املوهجة وحو التمنية، وركزت املناقشات أأيضًا عىل أأمهية ا  أأنظمة الابتاكر الإيكولوجيةاإ

احلفاظ عىل . وفامي خيص اجملموعة الثالثة، ركزت املناقشات عىل مسأأةل العالمات التجارية و لتشجيع نقل املعارف والتكنولوجيا
نفاذ  ورفع مس توى الوعي ابملنتجات املقدلة، وقمية البياانت اجلغرافية واسرتاتيجيات التوس مي املكل العام، وورورة حتسني الإ

ت البدلان الأقل منوًا، مبا يامتىش مع أأولوايهتا الإمنائية الوطنية. وركز التمنية اجملمتعية يف البدلان النامية و ابعتبارها أأدوات لتعزيز 
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من خالل مثال مجهورية كوراي ، وأأظهرت الصناعية التصاممياجملموعة الرابعة عىل املسائل والاجتاهات الراهنة يف جمال حامية 
نفاذ، متحورت املناقشات حول الصناعية.  التصامميمهية أأ تزايد  ،عىل وجه اخلصوص كيفية تنفيذ وأأخريًا فامي يتعلق ابلإ

نفاذ، وماكحفة القرصنة والتقليد. وقد اتضح يف هذا اإ ية، و من جدول أأعامل التمن  24 التوصية سهام أأحصاب احلقوق يف معلية الإ
ذاكء الوعي و التعاون فامي بني اكفة أأحصاب املصلحة، ل س امي أأحصاب احلقوق واملس هتلكني والواكلت احلكومية  ،الصدد أأن اإ

نفاذ. وكام اتشلك عنارص حامسة يف أأي اسرت  قدم أأيضًا عدد من الاقرتاحات أأثناء املؤمتر، التقرير،  أأوحضتيجية انحجة لالإ
ىل بعضها  فامي يتعلق ابلفئة أأشار الس يد جاد شرتاك مع ادلول الأعضاء. و البعض ال خر س تتناوهل الويبو ابلو الويبو، وجه اإ

طار مرشوع التعاون بني دول اجلنو  ىل أأن الاقرتاح قدم ليس تمكل اكفة الأنشطة املقررة يف اإ نشاء بوابة ب، ل س امي الأوىل اإ اإ
ن دراجنت، لمتهيد السبيل لإطالق املرحةل الثانية و رت عىل الإ مبا يف ، يف املس تقبل التعاون بني دول اجلنوب يف معل الويبو اإ

دلمع التعاون بني دول اجلنوب والاقرتاح  نيأأيضًا الاقرتاح ابلتأأكد من توفري املوارد الالزمة يف الربانمج واملزيانية املقبل ذكل
عىل أأمهية تنظمي املزيد من الاجامتعات الأقالميية ملواصةل تبادل  أأكدقدرات الويبو وبنيهتا املؤسس ية يف هذا الصدد. كام بتعزيز 

ة والبدلان الأقل دمع اس تخدام اللغات الرمسية للبدلان النامي الاس مترار يفوكذكل ورورة  ومواصةل الربط الش بيك، اخلربات
ىل قواعد بياانت الويبو، واملناقشات بشأأن امللكية الفكرية بوجه عام.  وأأضاف منوًا لتيسري احلصول عىل املعرفة، والوصول اإ

 الرتابطمواصةل تعزيز الربط الش بيك و الس يد جاد فامي يتعلق ابجملموعة الثانية من الاقرتاحات أأن الاقرتاحات تضمنت ورورة 
ذاكء الوعي بشأأن املبادرات الناحجة  الأقلالنامية والبدلان  بني البدلان لتعاون فامي بني دول اجلنوب، ل منوًا، والاقرتاح ابإ

واد ذات الصةل، والاقرتاح املادلراسات الإفرادية وغريها من واخلربات وادلروس املس تفادة يف جمال امللكية الفكرية من خالل 
 واجملمتعية.الشعبية  الابتاكراملوارد وحفز مبادرات  لتعبئةك لية اجلنوب  بدلانابس تخدام التعاون بني 

تقيمي الاجامتع الأقالميي الثاين بشأأن التعاون بني بدلان اجلنوب يف جمالت  وقدمت الأمانة املوضوع الثاين املعنون:" .2
نفاذ ت حتلياًل مكيًا وكيفيًا موجزًا لالجامتع "، وعرضالرباءات والعالمات التجارية والبياانت اجلغرافية والتصاممي الصناعية والإ

عطاء اللكمة ملمثيل مكبوداي وكواب ومرص وبريو ليقدموا مالحظاهتم.  ىل أأن الاجامتع مض ما يزيد عىل قبل اإ وأأشارت الأمانة اإ
ومنظمتني غري  ،دوليةحكومية وأأربع منظامت  ،متقدمةمشارك مسجل من اثنني وثالثني بدلًا انميًا، ومخسة بدلان  211

ن اكن معظمهم من ماكتب حكوميتني فضاًل عن متثيل جيد لاكفة املناطق ومجموعة من املسؤولني من خمتلف السلطات،  واإ
ان دلمع مراعاة أأن الهدف الرئييس لالجامتع هو تقدمي حمفل لتعزيز تبادل املعرفة ودلمع البدلان النامية والبو امللكية الفكرية. 
 والتصامميانت اجلغرافية اديد الأولوايت والاحتياجات اخلاصة يف جمالت الرباءات والعالمات التجارية والبيالأقل منوًا يف حت

نفاذ، ل س امي فرص التعاون بني دول اجلنوب،  أأن اعتربت التعليقات اليت وردت من املشاركني، مع مراعاة و الصناعية والإ
ن و . بوجه عام ااملشاركني قد شعروا ابلرض الاجامتع قد جنح ابلفعل يف حتقيق الهدف منه وأأن أأاتح الاجامتع قد قالت اإ

جراء وابعتبار أأكرث تركزيًا وموضوعية. الاجامتعات املقبةل قرتح أأن تكون ية وتبادل اخلربات، لكن ا  مناقشات ثر  ابلفعل اإ
، فقد أأخذوا اللكمة بني بدلان اجلنوب الأقالميي الثاين بشأأن التعاوناملشاركني يف الاجامتع  مكبوداي وكواب وبريو من مندويب

بأأمهية التعاون بني بدلان اجلنوب ابعتباره أأحد احملافل  بوجه عام اعرتف امجليع وقدليقدموا ابختصار أ راءمه بشأأن الاجامتع. 
ًا لتبادل اخلربات ل تقدر بمثن للبدلان النامية والبدلان الأقل منو املتاحة لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية وابعتباره فرصة 

قامةوأأفضل املامرسات، و اجامتعات مثل  وأأكدوا أأنخربات لك طرف من الأطراف. ش باكت ورشااكت، والاس تفادة من  لإ
طار مرشوع الويبواملعقودين  الأقالمييني بشأأن التعاون بني بدلان اجلنوب الاجامتعني اليت ينبغي من الأنشطة املهمة للغاية  يف اإ

سهامًا كبريًا يف احلد  لهتا.صموا وقد أأسهمت هذه الاجامتعات ابلفعل عن طريق نرش اخلربات وادلروس املس تفادة الوطنية اإ
ىل املشاركة يف معليات مماثةل أأو  اليت تسعىان الأخرى للبدلمن اخملاطر والتحدايت ابلنس بة  ىل وضع أ ليات مماثةل،  تسعىاإ اإ

جيابياً  ن  يف منحىن واليت تؤثر بذكل تأأثريًا اإ أأعرب عن اس تعداد بريو ملواصةل التعاون بريو قد  مندوبالتعلمي. وعليه، فاإ
س تضافة اجامتع أأقالميي ابلإعالن عن عرض حكومة بريو لوالاس تفادة من تعاون بدلان اجلنوب الأخرى حيث اختمت عرضه 

كد عىل أأمهية مثل هذه الاجامتعات أ خر بشأأن التعاون بني بدلان اجلنوب. وأأخريًا، عرض الس يد جاد رؤية البدل املضيف وأأ 
جرى الاطالع علهيا خالل الاجامتع والاقرتاحات ابلنس بة للبدلان النامية والبدلان الأقل منوًا ورحب بتنوع اخلربات اليت 

دفع هذه الاقرتاحات قدمًا وحتقيق نتاجئ ملموسة من خالل وأأضاف أأن من الرضوري ال ن امللموسة اليت انبثقت عهنا. 
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ن مرصة أأو املشاريع الأنشط للتواصل من عىل سبيل املثال اس تفادت ابلفعل من هذه الفرصة  معلية املنحى. وأأضاف قائاًل اإ
 أأجل التعاون مع الهند لالس تفادة من خربهتا يف منح الرباءات وحامية امللكية الفكرية يف جمال املس تحرضات الصيدلنية.

جدول أأعامل التمنية التنفيذ الشامل ملرشوع عرضًا للتقدم احملرز يف  (3للمؤمتر )املوضوع  وتضمنت ادلورة الثالثة  .4
لجنة املعنية ابلتمنية . وعقب اس تعراض موجز للتقرير املرحيل املقدم لدلورة الثانية عرشة ل بشأأن التعاون بني بدلان اجلنوب

القدرات الوظيفية داخل بدلان اجلنوب يف تطوير ب فامي يتعلق  املنجزعرضًا مفصاًل للعمل  الأمانة، قدمت وامللكية الفكرية
قاعدة و  ROC)) قامئة اخلرباء الاستشارينيو  (IP-TADقاعدة بياانت الويبو للمساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية )

ن  املنجزالعمل كذكل ، و (IP-DMDبياانت مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال تطوير امللكية الفكرية ) شاء فامي يتعلق ابإ
مكتب الأمم املتحدة للتعاون خمصصة بشأأن التعاون بني بدلان اجلنوب، وقدمت عرضًا لتعاون الويبو مع  جديدة صفحة ويب

أأما التعاون بني بدلان اجلنوب عىل نطاق منظومة الأمم املتحدة. جمال  اليت شهدهالتطورات الرئيس ية ل و  فامي بني بدلان اجلنوب
الأنشطة فقد جرى تطويرها من أأجل ال يت: "أأ" توفري معلومات بشأأن داخل بدلان اجلنوب،  اجلديدة القدرات الوظيفيةعن 

زايدة الاس تفادة من و بدمع من الويبو؛ "ب"  الاضطالع هباملساعدة التقنية املشرتكة بني بدلان اجلنوب اليت جرى اخلاصة اب
 حتسني القدرة عىلو ساعدة التقنية وتكوين الكفاءات؛ "ج" أأهل اخلربة من البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا يف أأنشطة امل 

خواص حيث سلط الضوء عىل عرض مبارش للقدرات الوظيفية داخل بدلان اجلنوب وأأجري بني بدلان اجلنوب.  الربط
شلك وحمتوى جل حتقيق هذه الأهداف. كام عرضت الأمانة أأ أأنشئت من  اليتالبحث اجلديدة وواهجات املس تخدمني 

صفحة الويبو اجلديدة اخلاصة ابلتعاون بني بدلان اجلنوب واملصممة هبدف توفري منرب خمصص عىل املوقع الش بيك للويبو، 
بشأأن الأنشطة داخل بدلان اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية، ل س امي توفري معلومات عن اترخي التعاون بني بدلان اجلنوب 

. وقد تضمنت صفحة الويب مساحة خمصصة الأمم املتحدة للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب مكتبوعن تعاون الويبو مع 
قلميية  واليت فامي بني بدلان اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية اليت أأبرمت لتسليط الضوء عىل املبادرات الناحجة الوطنية والإ

ىل ادلول الأعضاء ىل الأمانة. وقد حثت  س يجري تطويرها عىل أأساس الاس تبياانت املوهجة اإ ملطالبهتا بتقدمي تكل املعلومات اإ
طالع علهيا ميكن الاادلراسات الاس تقصائية اليت الأمانة اكفة البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا يف هذا الصدد يك تس تمكل 

يس أ خرًا، عرضت الأمانة ال ن عىل صفحة الويب اخملصصة عىل موقع الويبو للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب. وأأخريًا ول 
طار الرشاكة مع  الفرصة  واغتمنت مكتب الأمم املتحدة للتعاون فامي بني بدلان اجلنوبالأنشطة اليت جرى الاضطالع هبا يف اإ

املتاحة لتسليط الضوء عىل املس تجدات الرئيس ية يف جمال التعاون بني بدلان اجلنوب عىل نطاق منظومة الأمم املتحدة. وبعد 
طار منظومة الأمم املتحدة،  اس تعراض طار املؤسيس والقانوين للتعاون بني بدلان اجلنوب يف اإ هيلك ادلمع ل س امي موجز لالإ

الأاكدميية الإمنائية العاملية للتعاون فامي وضع الس ياسات، و واذلي يضم أأربع راكئز )ويه كتب امل متعدد الأطراف اذلي يوفره 
بدلان للتعاون بني والأصول العاملية ، للتمنية القامئة عىل التعاون فامي بني بدلان اجلنوباملعرض العاملي ، و بني بدلان اجلنوب

اجلنوب، وحمفل تبادل التكنولوجيا(، سلطت الأمانة الضوء عىل املس تجدات الأخرية اليت حدثت عىل املس توايت الوطنية 
قلميية وادلولية،  ان اجلنوب عىل اكفة املس توايت مع تزايد برامج التعاون فامي عىل الأمهية املزتايدة للتعاون بني بدل وركزتوالإ

، ل س امي فامي بني ما يعرف ابجلهات املاوحة اخملصصة بني بدلان اجلنوب والتعاون الثاليث وزايدة الوحدات والصناديق
بدلان اجلنوب للتعاون بني عدد الس ياسات والاسرتاتيجيات اخملصصة أأوحضت أأن وعىل مس توى الس ياسات،  التقليدية.

مبا يف جراء حتسينات، لإ  هناك جمالغري أأنه ما زال  ،سواء عىل املس توى الوطين أأو ادلويلقد زاد أأيضًا والتعاون الثاليث 
ورورة حتسني استيعاب ونرش اخلربات واملامرسات اجليدة املقدمة من اجلنوب، وورورة تعزيز املوارد ذكل، يف مجةل أأمور، 
اون بني بدلان اجلنوب، وورورة الهنوض مبامرسات الإدارة يف جمال التعاون بني بدلان اجلنوب. وقد والأطر املؤسس ية للتع

عنارص املرشوع عىل الويب ومواصةل التعاون اللكمة للتأأكيد عىل أأمهية  املندوبنيالأمانة ابلرتحيب وأأخذ بعض  عرضحظي 
 ه من الهيالك القامئة للتعاون بني بدلان اجلنوب.وغري  مكتب الأمم املتحدة للتعاون فامي بني بدلان اجلنوبمع 

( الفرصة للمشاركني للتفكري يف طريق للميض قدمًا واملشاركة يف مناقشات عامة 2وأأاتحت ادلورة الأخرية )املوضوع  .6
ا يف ملؤمتر، مببياانت يف هذا الصدد أأثناء اعدد من ال  أألقيبشأأن مس تقبل التعاون بني بدلان اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية. و 
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ويه عبارة عن مجموعة البدلان النامية عىل مس توى - جملموعة اسمخسة عرشني الشخصينياملمثلرئيس ذكل البيان اذلي أألقاه 
هبدف تعزيز التمنية املس تدامة والهنوض هبا من خالل احلوار بني  2181بدلًا انميًا وأأنشئت يف عام  21ويه تضم  ،القمة

جدول أأعامل الويبو للتمنية ودور التعاون بني بدلان واذلي شدد عىل أأمهية  -واجلنوب اجلنوب واحلوار بني الشامل أأطراف
حتقيق بعض الأهداف الواردة يف توصيات جدول أأعامل التمنية، وحث الويبو عىل اختاذ تدابري ملموسة اجلنوب يف دمع 

وأأخذ أأيضًا مندوب نيبال اللكمة وسلط الضوء نوب يف جمال امللكية الفكرية. املبادرات بني بدلان اجل العمل كعامل حمفز دلمع و 
طار التعاون بني بدلان اجلنوب اليت أأفادت أأيضًا و عىل عدد من املبادرات اليت اختذت بدمع من الويبو  عددًا من البدلان يف اإ

س تخدام املعلومات اخلاصة ابلرباءات ونقل التكنولوجيا. يف هذا اجملال، ل س امي فامي يتعلق ابالأخرى والبدلان الأقل منوًا  النامية
النباتية للأغذية لمعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية لكام أألقى ممثل منظمة الأغذية والزراعة بيااًن ابلنيابة عن الأمني العام 

اليت قد تكون ذات أأمهية ابلنس بة  ية، واغتمن أأيضًا الفرصة لتسليط الضوء عىل أ خر املس تجدات يف املعاهدة ادلول والزراعة
طار معلها بشأأن التعاون بني بدلان اجلنوب. وشدد عىل أأن النظام يس  ىل مثاينللويبو يف اإ من  ةعين مائة هل نقل من ست اإ

نشاء  ىل اإ من "صندوق تبادل الفوائد" دلمع املشاريع يف البدلان النامية وغريها املواد الوراثية لك يوم حول العامل مشريًا اإ
ىل البدلان النامية والبدلان ابلأخص العديد من املبادرات لتيسري احلصول عىل التكنولوجيا ونقلها  ىل نظام الاقتصاد اإ املنتقةل اإ

ىل تعزيز التعاون فامي بني الأطراف  ابلتايل املعاهدة ادلولية تقدم وأأوحض أأناحلر.  أأساسًا همامً للعديد من املبادرات اليت تريم اإ
طار التعاون بني الشامل واجلنوب والتعاون بني بدلان اجلنوب عىل حد سواء. املتعاقدة،  يف اإ

مبسرية العمل، اللكمة لتشارك يف املناقشات وتقدم أ راءها بشأأن كيفية امليض قدمًا أأيضًا وأأخذت العديد من الوفود  .1
أأفريقيا والربازيل جنوب  ومندوبو ،الأفريقيهذه الوفود مفوض املوارد البرشية والعلوم والتكنولوجيا يف الاحتاد بني ومن 

ىل تعزيز العملية حىت يتس ىن حتويل ومرص.  أأذربيجانو  وأأكد امجليع من جديد عىل دمعهم للتعاون بني بدلان اجلنوب ودعوا اإ
ىل أأنشطة ملموسة.  التعاون بني للويبو بشأأن البدل املضيف لأول اجامتع أأقالميي  هاوأأكد مندوب الربازيل ابعتبار الاقرتاحات اإ

حرصًا لتعزيز التعاون الثاليث يف جمال امللكية  ةخمصص صناديق استامئنيةبدلان اجلنوب، عىل أأن الربازيل أأنشأأت ابلفعل 
يزيد عىل مليون دولر أأمرييك  الزتمت ابلفعل بتقدمي ماوأأن حكومة الربازيل  ،يف الربازيل والفكرية بدمع من مكتب الويب

. وأأضاف أأن التعاون بني بدلان اجلنوب ابعتباره أأداة اسرتاتيجية وفعاةل ثبت 1126-1121للفرتة  حتت بند هذه الصناديق
نظرًا لكوهنا منظمة متعددة اليت  أأولوية ابلنس بة للويبو أأيضاً  ينبغي أأن يصبح يف العديد من اجملالت الأخرى، جدواها

الربازيل غري أأن مندوب فامي بني بدلان اجلنوب.  التعاونملبادرات متتكل التفويض الالزم واخلربة الالزمة لتقدمي ادلمع الأطراف 
ىل مع البدلان النامية اليت تتوىل  قيادة العملية بشلك أأسايس ادلول الأعضاء تتوىلورورة أأن  اختمت حديثه ابلإشارة اإ

 مندوبو يف هذا اجملال. وحتدث لتوجيه الأعامل املقبةل للويباملسؤولية الرئيس ية عن ذكل مما يس تلزم وضع برانمج معل واحض 
عىل الأمهية الكبرية اليت تولهيا اجملموعة للتعاون بني بدلان أأيضًا وسلط الضوء  ،جنوب أأفريقيا ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية

ماكن الويبو الاضطالع بدور همم يف العمل كجهة تنس يق يف تبادل اخلربات الناحجة  هااجلنوب معراًب عن اعتقاد بأأن ابإ
كام أأيدت حكومة جنوب أأفريقيا الاس مترار يف املرشوع من خالل للبدلان النامية والبدلان الأقل منوًا يف جمال امللكية الفكرية. 

طالق مرحةل اثنية عقب اس تكامل تقيمي املرشوع مؤكد خمصصة ولهيا لإنشاء هجة تنس يق يف الويبو تالأمهية اليت عىل  ةً اإ
ىل أأن املنظامت الأخرى قد أأدجمت ابلفعل التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف  ةً للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب، ومشري  اإ

ىل ورورة  للتعاون مع البدلان أأن تسري الويبو عىل نفس الهنج. أأما حكومة أأذربيجان، فقد أأعربت عن اس تعدادها أأنشطهتا واإ
طار املبادرات املقبةل  لتعاون بني بدلان اجلنوب، وارتأأت أأن احلصول عىل املعلومات واملعارف باكفة لغات العمل ل الأخرى يف اإ

سهام يف املبادرات  للمنظمة مازال يشلك أأحد التحدايت الرئيس ية. تعاون فامي املقبةل لل وكرر مندوب مرص عرض أأذربيجان لالإ
ىل تقدمي خطة طريق واحضة للويبو يك متيض قدمًا بعملية التعاون فامي بني اجلنوب بني بدلان ، ودعا أأيضًا ادلول الأعضاء اإ

ىل وأأن تضمن اس مترارها كجزء ل يتجزأأ من معل الويبو. ويف هذا الصدد، بدلان اجلنوب  توصيات وحدة أأشار املندوب اإ
نشاء هيالك مؤسس ية بشأأن التعاون بني بدلان اجلنوب، اليت تنظ التفتيش ر فهيا حاليًا املنظمة واليت تويص ابلأخص ابإ

يف املائة كحد أأدىن من موارد املزيانية الأساس ية لتعزيز التعاون فامي بني بدلان  1,4للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب وبتخصيص 
 اجلنوب.
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سلط الضوء عىل أأمهية يس ية، حيث وقدم الرئيس يف مالحظاته اخلتامية اس تعراضًا موجزًا لدلورات الأربع الرئ  .8
التعاون فامي بني بدلان اجلنوب ابعتباره ممكاًل للتعاون بني الشامل واجلنوب وأأكد عىل القمية املضافة لالجامتعات الأقالميية من 

بس بل  يتعلق فاميأأشار الرئيس أأجل تبادل اخلربات واملعارف والربط الش بيك فامي بني البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا. و 
ىل ورورة مواصةل املرشوع كام أأشار العديد من املشاركني مع مراعاة الأفاكر والاقرتاحات املقدمة خالل  ،امليض قدمًا، اإ

أأن عددًا من الوفود قد أأعرب عن وشدد بوجه خاص عىل الاجامتعني الأقالمييني املعقودين بشأأن التعاون بني بدلان اجلنوب. 
ل املامرسات وادلروس املس تفادة من البدلان النامية والبدلان الأقل منواً، وورورة تعزيز احلصول ورورة مواصةل نرش أأفض

 فامي خيصمنوًا، وورورة تعزيز البنية املؤسس ية للويبو  الأقل عىل املعارف واملوارد ابللغات الرئيس ية للبدلان النامية والبدلان
ىل عرض املعين مكتب الأمم املتحدةالتعاون فامي بني بدلان اجلنوب، ل س امي من خالل التعاون املتواصل مع  . وأأشار الرئيس اإ

ىل أأمهية تعزيز الربط حكومة بريو ابس تضافة اجامتع أأقالميي أ خر بشأأن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب، واختمت ابلإشا رة اإ
بوابة الويبو بشأأن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب ومن فامي بيهنا من خالل مواصةل تطوير  رتابطالالش بيك بني بدلان اجلنوب و 

 خالل تنظمي املزيد من الاجامتعات املواضيعية الأقالميية.

  ]هناية الوثيقة[


