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 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة
 

 عشرة احلادية الدورة
ىل  82جنيف، من   3182مايو  81اإ

 
 

 التقرير

متدته اللجنةا  ذلي اع

ىل  82عقدت ادلورة احلادية عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف الفرتة من  .8  .3182مايو  81اإ

، وبنغالديشوأأنغول، والأرجنتني، وأأسرتاليا، والمنسا، وحرض ادلورة ممثلون لدلول التالية: أألبانيا، واجلزائر،  .3
، والربازيل، وبلغاراي، وبوتسواان، والبوس نة والهرسك، متعددة القوميات( –وبوليفيا )دوةل ، وبنن، وبلجياك، وبيالروس
، وامجلهورية وكوت ديفوار، وكندا، وش ييل، والصني، وكولومبيا، والكونغو، وكوس تارياك، والاكمريون، وصوبوركينا فا

ينيكية، ومرص، والسلفادور، ادلميقراطية، وادلامنرك، وجيبويت، وامجلهورية ادلوم  التش يكية، ومجهورية كوراي الشعبية
ثيوبيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وفرنسا، وجورجيا، وأأملانيا، وغاان، واليوانن، وغواتاميل،  س تونيا، واإ واإ

ندونيس يا،  يران )مجهورية وهنغاراي، والهند، واإ يطاليا، والياابن، والأردن، وكينيااإ الإسالمية(، و  –واإ رسائيل، واإ ، يرلندا، واإ
وليتوانيا، ومدغشقر، ومالزياي، وموريتانيا، واملكس يك، وموانكو، واملغرب، وميامنار، ونيبال، وهولندا، ونياكراغوا، ونيجرياي، 
والرنوجي، وعامن، وابكس تان، وبامن، وابراغواي، والفلبني، وبولندا، والربتغال، ومجهورية كوراي، ومجهورية مودلوفا، ورومانيا، 

س بانيا، والسودان، والسويد، وسويرسا،  والاحتاد الرويس، واململكة العربية السعودية، والس نغال، وجنوب أأفريقيا، واإ
واتيلند، وترينيداد وتوابغو، وتونس، وتركيا، وأأوكرانيا، واململكة املتحدة، ومجهورية تزنانيا املتحدة، والولايت املتحدة 

 (.59ارية(، وفييت انم، والمين، وزامبيا، وزمبابوي )البوليف –الأمريكية، وأأوروغواي، وفزنويال )مجهورية 

وشاركت املنظامت احلكومية ادلولية التالية بصفة مراقبني: املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية، واملنظمة الإقلميية الأفريقية  .2
ظمة الأوروبية واملن، الأورويب والاحتادلعربية للرتبية والثقافة والعلوم، واملنظمة اللملكية الفكرية، والاحتاد الأفريقي، 

الآس يوية للرباءات، والاحتاد الاقتصادي والنقدي لوسط أأفريقيا، ومنظمة دول رشيق الاكرييب، ومنظمة املؤمتر الإساليم، 
 (.83، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة التجارة العاملية )ومركز اجلنوب
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مركز جامعة أأنقرة للأحباث املعين حبقوق امللكية الفكرية مراقبني: وشارك ممثلون للمنظامت غري احلكومية التالية بصفة  .4
العاملية لصناعة العلوم النباتية، وامجلعية الأوروبية لطالب احلقوق، الش بكة و لكية الصناعية، واملؤسسة املعنية ابلعالمات، وامل 

كية الفكرية ومعهد املل ، ومجعية همنديس العامل، لأداءالاحتاد الأمرييك الالتيين الإيبريي لفناين اوبرانمج الصحة والبيئة، و
يا ادلولية مجعية كومان ، و الفكرية، وامجلعية ادلولية محلاية امللكية والعداةل الاجامتعية، وامجلعية ادلولية لتمنية امللكية الفكرية

اد ادلويل مجلعيات منتجي الاحتادلولية، ووغرفة التجارة جارة والتمنية املس تدامة، املركز ادلويل للت، و املعنية ابملكل العام
رابطة الو واملعهد ادلويل للملكية الفكرية، وامجلعية ادلولية للنارشين، ويل مجلعيات املنتجني الصيدليني، الاحتاد ادلالأفالم، و

يكولوجيا املعرفية، ومجعياملؤس والاحتاد ادلويل للفيديو، و ادلولية للعالمات التجارية،  ة أأطباء بال حدود، سة ادلولية لالإ
 (.34) الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقياووش بكة العامل الثالث، ، مجموعة براءات الأدويةومؤسسة 

 توىل رئاسة ادلورة السفري محمد س ياد دواليه، املمثل ادلامئ جليبويت.و  .9

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 8البند 

يف  كنقطة مرجعيةرحب املدير العام ابلوفود يف ادلورة. وأأكد أأن جدول أأعامل التمنية ما زال يرشد معل املنظمة ويفيد  .6
الطريق اذلي تسلكه، ل س امي يف التعاون من أأجل التمنية مع ادلول الأعضاء. وقد مت تنفيذ معظم املسائل املوضوعية يف 

ىل اللجنة بشأأن تكل كأنشطة أأو ل التمنية التوصيات امخلس والأربعني من جدول أأعام مشاريع. ومت تقدمي تقارير منتظمة اإ
ىل اللجنة  ىل ذكل، مت تقيمي لك مشاريع جدول أأعامل التمنية املكمتةل ومت تقدمي تقارير التقيمي اإ الأنشطة واملشاريع. وابلإضافة اإ

ومتاش يا مع سيمت نرشه قريبا.  3189-3184لتنظر فهيا. وأأبلغ املدير العام اللجنة بأأن مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية 
وسوف معل جدول أأعامل التمنية مرة أأخرى يف مرشوع الربانمج واملزيانية.  تعمميالامتسات وتوصيات ادلول الأعضاء، مت 

فامي يتعلق جبدول أأعامل  3183تراجع اللجنة أأثناء ادلورة العرض الشامل اذلي قدمته الأمانة عن معل املنظمة خالل عام 
ىل البند التمني آراء الوفود يف هذا الصدد. مث انتقل اإ من جدول الأعامل املتعلق  3ة. وأأعرب املدير العام عن تطلعه لتلقي أ

 ابنتخاب أأعضاء املكتب.

 من جدول الأعامل: انتخاب أأعضاء املكتب 3البند 

مثل ادلامئ جليبويت، ليمت انتخابه حتدث وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، فرحش السفري محمد س ياد دواليه، امل  .1
 رئيسا مرة أأخرى.

 وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، فأأيد هذا الرتش يح. .1

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية .5 غوتيا، وحتدث وفد بيالروس ابمس مجموعة بدلان أ ياكترينا اإ ، فرحش الس يدة اإ
 ا، ليمت انتخاهبا انئبة للرئيس.انئبة رئيس املركز الوطين للملكية الفكرية يف جورجي

 وأأيد وفد الصني الك الرتش يحني. .81

 وحتدث وفد الهند ابمس مجموعة البدلان الآس يوية، فأأعرب أأيضا عن تأأييده للرتش يحني. .88

غوتيا انئبة  .83 ياكترينا اإ وأأعلن املدير العام عن انتخاب السفري محمد س ياد دواليه مرة أأخرى رئيسا وانتخاب الس يدة اإ
ىل عدم وجود اعرتاضات. ودعا السفري دواليه ليرتأأس ادلورة.للرئيس، نظر   ا اإ

هدار للوقتالنوااي احلس نة يك يسري الاجامتع عىل حنو بنَّاء  يف جو منوانشد الرئيس الوفود أأن تتعاون  .82 مع  دون اإ
لهيم  ن منسقي اجملموعات الإقلميية مه وحدمه اذلين س توجه اإ لقاء بياانت عامة. التأأكيد عىل بناء توافق الآراء. وقال اإ ادلعوة لإ
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ىل الأمانة لتدرهجا مضن تقرير ادلورة. وقد اكن جدول معل ادلورة، واذلي  الوطنيةأأما الوفود  فلها أأن تقدم بياانهتا كتابة اإ
عدامتاحا ملن يريد الاطالع عليهأأبريل،  5خضع للمناقشة يف الاجامتع الإعاليم غري الرمسي يوم  د . وذكر الرئيس أأن مهنجية اإ

 مصمين هذا امللخص جيب أأن يكون موجزا ويف اإ اليت اتبعت يف ادلورة السابقة. و ملخص الرئيس س تكون نفس املهنجية 
 شديدةاملوضوع. ويف هذا الصدد، المتس الرئيس من ادلول الأعضاء أأن تتجنب أأن تدرج يف امللخص عنارص جديدة ليست 

ىل البند   امل واملتعلق ابعامتد جدول الأعامل.من جدول الأع 2الأمهية. وانتقل الرئيس اإ

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 2البند 

ىل  .84 ىل عدم وجود أأية تعليقات عليه. مث دعا اللجنة اإ أأعلن الرئيس جدول الأعامل عىل النحو اذلي مت اعامتده به نظرا اإ
ىل البند   ورة العارشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.من جدول الأعامل واملتعلق ابعامتد مرشوع تقرير ادل 4الانتقال اإ

 من جدول الأعامل: اعامتد مرشوع تقرير ادلورة العارشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية 4البند 

 مرشوع التقرير – .CDIP/10/18 Provالوثيقة  النظر يف

ن مرشوع التقرير صدر يف  .89 وأأحاط اللجنة علام بأأن الأمانة مل تتلق أأية تعليقات من . 3182مارس  38قال الرئيس اإ
ىل البند  ىل عدم وجود أأية اعرتاضات. مث انتقل اإ ىل اعامتد التقرير. ومت اعامتد التقرير نظرا اإ من  9ادلول الأعضاء ودعا اللجنة اإ

 جدول الأعامل واملتعلق ابلبياانت العامة.

 من جدول الأعامل: بياانت عامة 9البند 

لقاء البياانت العامة.دعا ا .86 ىل اإ  لرئيس منسقي اجملموعات الإقلميية اإ

ن  .81 وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، فأأكد الزتاهما ابلعمل عىل حنو بنَّاء خالل ادلورة. وقال اإ
ة تلعب دورا همام يف هبدف متابعة التنفيذ الفعال جلدول أأعامل التمنية. وشدد عىل أأن اللجن 3181اجملموعة أأنشئت عام 

ورصدها. ورمغ أأن تنفيذ جدول أأعامل التمنية مل يكن قارصا عىل معل  والهنوض هباتنس يق معلية تنفيذ جدول أأعامل التمنية 
املس توى بشأأن التوصيات امخلس جنة عىل مواصةل املناقشات رفيعة اللجنة ول ينبغي أأن يكون قارصا عليه، فقد ساعدت الل 

. وترى اجملموعة أأن اعامتد جدول أأعامل التمنية يشلك حداث فارقا يف سبيل 3111عمتدهتا امجلعية العامة يف والأربعني اليت ا
ىل نظام دويل للملكية الفكرية يليب احتياجاهتا. ويقر جدول أأعامل التمنية برضورة أأن تراجع  حتقيق تطلعات البدلان النامية اإ

ل أأن هذه العملية الويبو معلها وتعيد توجهيه ليك تضمن أأن يكو ا حنو التمنية. اإ ن نظام امللكية الفكرية أأكرث مشول وتوهجه
ىل بعض الوقت وتتطلب تغريا ثقافيا يف املنظمة.  ن اجملموعة اكنت تبدأأ بياانهتا العامة يف اللجنة املعنية س تحتاج اإ وقال الوفد اإ

ل أأهنا رمغ ابلتمنية وامللكية الفكرية عادة ابلإعراب عن تقديرها للتقدم اذل ي حققته الويبو يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية. اإ
اعرتافها بأأنه مت حتقيق تقدم كبري خالل الس نوات الست الأخرية، أأعربت عن قلقها لأن ادلول الأعضاء قد ل تكون ابقية عىل 

ل أأنه اكن من وقد لعبت اللجنة دورا مرك نفس املس توى من الالزتام ابلتنفيذ الفعال جلدول أأعامل التمنية. زاي يف التنفيذ. اإ
ن مبارشة اللجنة لوليهتا اكنت يف حد ذاهتا بشأأن املسائل الصعب بصفة عامة اختاذ قرارات  اليت تواهجها اللجنة. بل اإ

ىل املناقشات  مسأأةل تعترب صعبة يف بعض الأحيان، وذكل رمغ أأهنا أأنشئت بقرار من امجلعية العامة. وأأشارت اجملموعة اإ
دراج بند دامئ جديد يف جدول الأعامل بشأأن املسائل املتصةل ابلتمنية وامللكية الفكرية )الوثيقة املتعلقة  ابقرتاهحا اإ

CDIP/6/12 Rev رصار بعض ادلول الأعضاء عىل معارضة هنا جتد صعوبة يف فهم السبب الاكمن وراء اإ (. وقالت اإ
آلية التنس يق اليت اعمتدهتا امجلعي ىل أ . وأأكدت أأن الآلية ل جيري تنفيذها كام 3181ة العامة أأيضا يف الاقرتاح. مث أأشارت اإ

ينبغي وأأعربت عن أأملها يف أأن يمت التصدي لهذه املسأأةل عىل حنو بنَّاء خالل ادلورة. كام أأعربت اجملموعة عن أأملها يف أأن 
لصدد، أأكدت اجملموعة عىل ختوض ادلول الأعضاء مناقشات هادفة وممثرة بشأأن املسائل اليت تواهجها اللجنة. ويف هذا ا
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. وأأعربت عن اس تعدادها للعمل عىل حنو بنَّاء مع لك ادلول لقبول احللول الوسطرضورة أأن تكون ادلول الأعضاء مس تعدة 
ىل حلول واقعية واختاذ قرارات بشأأن  اليت تواهجها اللجنة وحثت لك ادلول الأعضاء عىل املشاركة املسائل الأعضاء للتوصل اإ

بداء املر  ىل البند واإ رصد تنفيذ مجيع توصيات جدول أأعامل من جدول الأعامل، " 6ونة عند الرضورة. وأأشارت اجملموعة اإ
عداد تقارير عنه "، وتقرير املدير العام عن تنفيذ جدول أأعامل التمنية. وأأعربت عن أأسفها لأن تقرير التمنية وتقيميه ومناقش ته واإ

ىل معلومات اكفية املدير العام هو الوثيقة الوحيدة املتاحة  للمناقشة يف هذا البند من جدول الأعامل. فادلول الأعضاء حتتاج اإ
ىل البند  ج لنظر يف برانممن جدول الأعامل واملتعلق اب 1لتقيمي التقدم احملرز يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية. وأأشارت اجملموعة اإ

ىل املسامهة يف املناقشات املتعلقة بلك واثئق العمل املقدمة من  العمل لتنفيذ التوصيات املعمتدة، وأأعربت عن تطلعها اإ
ىل قرارات عاجةل الأمانة.  وختاما، أأبرزت اجملموعة املساعدة التقنية واملراجعة املس تقةل جلدول أأعامل التمنية مكسأألتني حتتاجان اإ

 من ادلول الأعضاء.

ىل أأن بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيقدث وفد بولندا ابمس مجموعة وحت .81 وضع جدول  العادة جرت عىل، فأأشار اإ
أأعامل اكمل يضم الكثري من املسائل املهمة لتناقَش يف لك دورة للجنة. وتود اجملموعة أأن يمت النظر يف جعل برانمج العمل يف 

الاكيف ملناقشة لك املسائل املهمة وجتنب املناقشات املفاهميية املتكررة. وتفضل ادلورات املقبةل أأكرث تركزيا يك يتوفر الوقت 
. ورحبت اليت بلغت مراحلها الهنائيةاجملموعة أأن تكون العروض التقدميية واملناقشات متعلقة ابملشاريع والأنشطة اجلارية أأو 

ا اس تجابة لتعممي مبادئ جدول أأعامل التمنية وتوصياته. مبسامهة الويبو يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية من خالل مراجعة أأنشطهت
وأأعربت اجملموعة عن الزتاهما ابملشاركة يف املناقشات املتعلقة مبسائل مثل املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما 

ن امللكية الفكرية ووضع مجهورية كوراي بشأأ اذلي تقدمت به رشوع امل اقرتاح الويبو يف جمال التعاون من أأجل التمنية؛ و 
؛ والنظر يف برانمج العمل لتنفيذ التوصيات املعمتدة. ان النامية والبدلان الأقل منواالتصاممي من أأجل تطوير الأعامل يف البدل

ىل أأس بوع من العمل املمثر ومشاركة بنَّاءة من لك أأحصاب املصاحل، مبا يف ذكل تبادل أأفضل املامرسات.  وأأعربت عن تطلعها اإ

حتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، فأأعرب عن تقديرها لإاتحة الواثئق. لكن رمغ تقدير اجملموعة للتحدايت اليت و  .85
اتحهتا من الناحية الإجرائية يف الوقت املناسب حفسب، بل تتطلب أأيضا  اتحة الواثئق ل تعين اإ ن اإ دارة الواثئق، فاإ تواجه اإ

اتحة الواثئق بلك لغات الويبو الرمسية. ىل مزيد من التحس  اإ نات يف هذا ي وتدرك اجملموعة أأنه مت حتقيق تقدم ويه تتطلع اإ
جراء مزيد من املناقشات يف هذا  ىل اإ اجملال. وقد رحبت ابلتقدم احملرز يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية وأأعربت عن تطلعها اإ

زاء تدشني  حدى وثالثني ) 31الشأأن. وأأبدت اجملموعة سعادهتا اإ ( توصية مت تنفيذها أأو جيري العمل عىل 28مرشوعا. ومثة اإ
تنفيذها. وأأعربت اجملموعة عن اس تعدادها للمسامهة يف العملية اجلارية للنظر فامي تقوم به الويبو يف جمايل املساعدة التقنية 

قشة أأخرى وتكوين الكفاءات يف مضامر التعاون من أأجل التمنية. ويف هذا الصدد، أأعربت اجملموعة عن تطلعها لإجراء منا
تكفل وجود قدر أأكرب من الشفافية وتساعد عىل تعميق املساءةل يف لك جمالت التخطيط للمساعدة التقنية وتنفيذها. وحثت 

اجملموعة الأمانة عىل وضع مزيد من الإجراءات للرقابة واملراجعة يف هذا املضامر. ورحبت بأأن كثريا من الاقرتاحات 
لتقنية وتكوين الكفاءات مت تنفيذها أأو جيري العمل عىل تنفيذها. وأأعربت عن ثقهتا بأأن اللجنة والتوصيات املتعلقة ابملساعدة ا

هناء معلية النظر يف ضوء التقدم احملرز ومعل الويبو املتواصل يف جمايل املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات.  ستمتكن من اإ

  وفودها وروهحا البناءة أأثناء ادلورة.دمع الاعامتد عىلوختاما، أأكدت اجملموعة للرئيس أأنه يس تطيع 

وحتدث وفد امجلهورية ادلومينيكية ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، فأأعرب عن أأسف اجملموعة لعدم توفر  .31
أأنه (. وأأكدت اجملموعة CDIP/10/18لك الواثئق مس بقا ابللغة الإس بانية، مبا فهيا مرشوع تقرير ادلورة السابقة )الوثيقة 

هنا تود أأن يمت تصحيح هذه  ل ىل عدم توفر الوقت الاكيف للنظر يف الوثيقة. وقالت اإ ىل أأنه أأدى اإ ميكن القبول بذكل نظرا اإ
املامرسة. وس تواصل اجملموعة املشاركة مع لك ادلول الأعضاء يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية. وذكرت اجملموعة أأن 

لما يهالتوصيات امخلس والأربعني  نقطة البداية لإعداد مبادرات لتعزيز املساواة بني ادلول الأعضاء. وهكذا فاإن مثة حاجة   اإ
ىل تركزي املناقشات عىل تنفيذ التوصيات وعىل تعزيز املبادرات لتحسني املساعدة التقنية ولتحسني العمل يف جمالت معينة  اإ

بادئ جدول أأعامل التمنية أأيضا يف الأنشطة، مبا فهيا تكل اليت يف امللكية الفكرية. وشددت اجملموعة عىل رضورة أأن تتضح م 



CDIP/11/9 

5 
 

عداد ادلراسات بشأأن مواطن مرونة امللكية الفكرية املوحضة يف الوثيقة  قلميها. وحثت الويبو عىل مواصةل اإ جتري يف اإ
CDIP/10/11  فقد متعدد الأطراف لعمل املقبل بشأأن مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانويناباملتعلقة .

ىل  اجامتع الويبو الأقالميي ساعدت ادلراسات ادلول الأعضاء عىل مواهجة التحدايت يف جمالت خمتلفة. وأأشارت اجملموعة اإ
الثاين بشأأن التعاون بني بدلان اجلنوب يف جمالت الرباءات والعالمات التجارية والبياانت اجلغرافية والتصاممي الصناعية 

نفاذ  ترثيهنا ميكن أأن اإ الاجامتع وتوصياته. حيث  نتاجئاذلي عقد يف مرص قبل أأس بوع. وتود اجملموعة أأن تفحص ، و والإ
للملكية الفكرية املناقشات يف هذه اجملالت. وقد أأولت اجملموعة اهامتما خاصا لتبادل اخلربات بشأأن الاسرتاتيجيات الوطنية 

ىل ادلراسات الاقتصادية  قلميها ويسامه يف تطوير بعض القطاعات يف بدلاهنا. وأأشارت اإ ىل أأنه يتعلق مبرشوع داخل اإ نظرا اإ
ىل  جراء مزيد من ادلراسات استنادا اإ قلميها وذكرت أأنه ميكن اإ  ادلراسات. نتاجئاليت اكنت جتري يف بعض البدلان داخل اإ

اتحة لك الواثئق ويب وادلول الأعضاء فيالاحتاد الأوريرلندا ابمس اإ وحتدث وفد  .38 ه، حفث الأمانة عىل أأن تضمن اإ
ىل لك اللغات الرمسية للأمم املتحدة قبل شهرين من الاجامتع. وقال  ن  الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيهوترمجهتا اإ اإ

متام املناقشات م ىل معل مكثف وتعاون ومرونة يف سبيل اإ ع الالزتام ابلقيود الزمنية احملددة. جدول الأعامل الكبري س يحتاج اإ
متام العمل يف غضون الإطار الزمين اخملطط هل.  الاحتاد وأأعضاؤهويف هذا الس ياق، دعا  ىل أأن يضمن اإ وأأكدوا الرئيس اإ

جيايب وتعاوين.  الزتاهمم جراء مناقشة بناءة حول تكوين الكفاءات واملسا وأأعربوا عن تطلعهممبواصةل العمل عىل حنو اإ ىل اإ عدة اإ
ومن شأأن ادلروس  التقنية يف جمال امللكية الفكرية، ويه املناقشة اليت اكن من املقرر بصفة مؤقتة أأن جترى يوم الثالاثء.

رساء أأفضل املامرسات. أأما  املس تخلصة من الأمثةل العملية أأن تساعد اجلهود املبذوةل يف تقدمي املساعدة التقنية ويف اإ
خلوض مناقشة بناءة حول الس بل املمكنة لتحسني معل اللجنة من أأجل  أأعربوا عن اس تعدادمه يتعلق ابلعمل املقبل، فقد فامي

 مصلحة مجيع الوفود.

ىل اجلهود املس مترة والتقدم احملرز يف سبيل ضامن أأن يكون  .33 وحتدث وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، فأأشار اإ
زاء التطورات الإجيابية، ولكهنا شددت عىل رضورة بذل  سعادهتاموعة عن معل الويبو أأكرث توهجا حنو التمنية. وأأعربت اجمل اإ

من معل الويبو. وذكرت اجملموعة أأن اعامتد امجلعية العامة جلدول أأعامل التمنية  ل يتجزأأ املزيد ليك تصبح اعتبارات التمنية جزءا 
كية الفكرية ابعتبارها غاية، بل ابعتبارها وس يةل تفيد يف جديد ل يُنظر فيه محلاية املل  منوذجاكن اخلطوة الأوىل حنو  3111يف 

عادة توازن املنظور العاملي  حتقيق أأهداف عامة أأكرب. ويف حني ميثل تدشني جدول أأعامل التمنية حدا فاصال من حيث اإ
ن  وجه يف أأنشطة توصياته وتنفيذها ميثالن حتداي جس امي. وجيب اتباع هنج مس تدام ومتعدد الأ  تعمميللملكية الفكرية، فاإ

حداث حتول ثقايف  الويبو. ويتطلب ذكل وجود قيادة استباقية، والزتاما مس مترا، وتعاوان، ومشاركة من مجيع الأطراف، واإ
مس تدام دامع للتمنية داخل الأمانة، ومعال مشرتاك مع املنظامت احلكومية ادلولية الأخرى واجملمتع املدين. وترى اجملموعة أأن 

اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية تتطلب اهامتما، وجيب حلها ليك تمتكن ادلول الأعضاء  بأأداءاملتعلقة  املسائل املؤسس ية
من تقدمي مساعدة فعلية يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية. وترى اجملموعة أأن اللجنة جيب أأن تتفق عىل هيئات الويبو املعنية اليت 

ىل امجلعية ال آلية التنس يق. وجيب تنفيذ الركن الثالث من ولية اللجنة ليك يمت جيب أأن ترفع تقارير اإ عامة من أأجل غرض أ
تنفيذ وليهتا اكمةل. وأأكدت اجملموعة دمعها لإدراج بند جديد يف جدول الأعامل بشأأن امللكية الفكرية والتمنية. مفن شأأن هذا 

مبا فهيا املناقشات املتعلقة مبسائل مثل لفكرية والتمنية، املهمة بني امللكية ا الصالتالبند أأن يفسح اجملال ملناقشات حول 
الكيفية اليت ميكن هبا للويبو أأن تعزز تعاوهنا بشأأن املسائل املتصةل ابمللكية الفكرية مع واكلت الأمم املتحدة املتخصصة 

ىل تقرير املدير وغريها.  الأخرى مثل منظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية وبرانمج الأمم املتحدة للبيئة وابلإشارة اإ
ىل عرض تقيمي لكي املس توى للعمل اذلي مت يف  العام عن تنفيذ جدول أأعامل التمنية، لحظت اجملموعة أأن التقرير هيدف اإ

ىل أأن معظم املشاريع ا هنا سامهت مسامهة ملموسة اإ جلارية تتقدم عىل حنو جيد. حيث تنفيذ جدول أأعامل التمنية. وأأشارت اإ
عادة النظر يف ىل اإ  تنفيذ جدول أأعامل التمنية اذلي يعترب معال طويل الأجل قيد التنفيذ وبقيت حتدايت هممة. فهناك حاجة اإ

ىل  يف نظام امللكية الفكرية ليك يعكس لك املصاحل. حيث جيب أأن يكون النظام متوازان وجيب أأن يعزز الابتاكر والنفاذ اإ
حداث تغري ثقايف يف الهنج اذلي تتبعه الويبو يف املعارف. ويتطلب تنفيذ جدول أأعامل ا لتمنية الزتام مجيع ادلول الأعضاء واإ
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ىل مزيد من املشاريع لتعزيز دمج الأبعاد الإمنائية يف معل املنظمة. وترى اجملموعة أأيضا أأن  معلها. وقد تكون هناك حاجة اإ
لفية يف معل الويبو، وبرانمج العمل املعين مبواطن املرونة، املسائل املتعلقة ابملساعدة التقنية، ودمج الأهداف الإمنائية للأ 

نه جيب ختصيص وقت اكف لهذه  واملراجعة املس تقةل لتنفيذ جدول أأعامل التمنية يه مسائل ذات أأمهية قصوى. وهكذا، فاإ
حراز تقدم كبري منذ اعامتد جدول أأعامل . 3111التمنية يف  املسائل ليك تناقَش بتعمق. وأأخريا، لحظت اجملموعة أأنه مت اإ

ىل لك الرشاكء وتعمل مع الأمانة من أأجل  وجيب احملافظة عىل ذكل التقدم وقياس النتاجئ بدقة. وسوف متد اجملموعة يدها اإ
حتقيق الرؤية املشرتكة لنظام للملكية الفكرية موجه حنو التمنية، يشجع الإبداع والابتاكر والانتفاع مبا يف امللكية الفكرية من 

 للمرونة واس تثناءات وتقييدات خلدمة أأهداف الس ياسة العامة.مواطن 

ىل تقرير املدير العام عن تنفيذ جدول أأعامل التمنية )الوثيقة  .32 وحتدث وفد الهند ابمس مجموعة البدلان الآس يوية، فأأشار اإ
CDIP/11/2 نه وس يةل هممة لتقيمي التقدم احملرز يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية من خالل املشاريع ومسامههتا يف ( قائال اإ

ىل نظام متوازن للملكية الفكرية يف س ياق التمنية الاجامتعية الاقتصادية، وأأيضا تأأثري  عىل املنظمة. وأأعربت  ذكلالتوصل اإ
جراء مناقشة بناء ىل اإ دراج بند جديد يف جدول الأعامل اجملموعة عن تطلعها اإ ة حول هذا التقرير. أأما فامي يتعلق ابقرتاح اإ

زاء عدم تنفيذ .CDIP/6/12 Revبشأأن التمنية وامللكية الفكرية )الوثيقة  (، فاإن بعض أأعضاء اجملموعة يشعرون ابلقلق اإ
عندما  مفيدةعىل أأن امللكية الفكرية تكون مجيع الأراكن الثالثة لولية اللجنة كام ينبغي. واكنت ادلول الأعضاء قد اتفقت 

م حبيث تالمئ الاحتياجات اخلاصة للك بدل  تعمل كأداة لتعزيز المنو الاقتصادي والتمنية الاجامتعية. وأأهنا ينبغي أأن تصمَّ
ىل أأن الغرض ووضعه اخلاص آلية التنس يق جيب أأن تتوىل تنفيذها هيئات معنية أأخرى نظرا اإ مهنا . ويرى بعض الأعضاء أأن أ

هو تعزيز التنس يق بني خمتلف جلان الويبو فامي يتعلق بأأنشطة التمنية. وأأعربت اجملموعة عن اس تعدادها للمشاركة يف 
املداولت، مبا فهيا تكل املتعلقة بربانمج العمل لتنفيذ التوصيات املعمتدة، وتنفيذ بعض توصيات تقرير املراجعة اخلارجية 

طار الويبو، و للمساعدة التقنية اليت تقدهما  لفية مضن اإ دراج الاحتياجات/النتاجئ املتعلقة ابلأهداف الإمنائية للأ دراسة جدوى اإ
لفية.لنتاجئ الثنائيةاملنظمة   ، وحتديد مؤرشات معينة لقياس مسامهة الويبو يف الأهداف الإمنائية للأ

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقي .34 ىل ة، اليت وحتدث وفد بيالروس ابمس مجموعة بدلان أ شددت عىل احلاجة اإ
ىل لغات  نه من الأمهية مباكن أأن تمت ترمجة لك الواثئق اإ املشاركة البناءة من قبل مجيع الوفود أأثناء ادلورة. وقالت اجملموعة اإ

قيق العمل. وأأعربت عن ثقهتا أأنه رمغ تعقد املسائل ميكن حتقيق تقدم كبري أأثناء ادلورة. وأأكدت الزتاهما ابلعمل من أأجل حت 
 هذا الهدف.

ن اجملموعة ملزتمة ابلتمنية، مبا يف ذكل من خالل الس ياسات  .39 وحتدث وفد بنن ابمس مجموعة البدلان الأقل منوا، فقال اإ
دارة الابتاكر والإبداع من أأجل حتسني الظروف الاقتصادية والاجامتعية يف بدلاهنا.  ىل الوطنية لتعزيز واإ وأأشارت اجملموعة اإ

. واكن من املتفق عليه أأن جمالت العمل 3188سطنبول عام الأقل منوا اذلي عقد يف دة الرابع حول البدلان امؤمتر الأمم املتح
ىل املعارف وتطوير البنية التحتية. وأأعربت اجملموعة  الرئيس ية للبدلان الأقل منوا تشمل حتسني القدرات التقنية وتعزيز النفاذ اإ

لفية. عن الزتاهما بتنفيذ جدول أأعامل التمنية ابلعمل اذلي  ويتصل جدول أأعامل التمنية ومسامهة الويبو يف الأهداف الإمنائية للأ
زاء اجلهود اليت تبذلها املنظمة ليك تضمن أأن يعرب  تضطلع به الويبو يف امللكية الفكرية والتمنية. وأأعربت اجملموعة عن سعادهتا اإ

ىل مزيد من املساعدة معلها عن اعتبارات التمنية ابلقدر الاكيف. ومع ذكل، فق د أأكدت اجملموعة أأن البدلان الأقل منوا حتتاج اإ
ىل املعارف والتكنولوجيا،  طار جدول أأعامل التمنية، وذكل بغية تعزيز القدرات البرشية واملؤسس ية، وتعزيز النفاذ اإ التقنية يف اإ

نشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، وتطوير  . وتود اجملموعة أأن تبدي الويبو كية الفكريةالس ياسات الوطنية للمل ودمع اإ
هنا تأأمل أأن تعمتد اللجنة التوصيات لتعزيز مشاريع املساعدة التقنية ومسامهة الويبو يف  اهامتما أأكرب مبصاحلها. وقالت اجملموعة اإ

لفية. وأأعربت عن تقديرها للجهود املبذوةل، ول س امي يف معاجلة الفقر  وفريوس نقص املناعة  عاملدقالأهداف الإمنائية للأ
ل أأنه جيب توفري مزيد من ادلمع لتعزيز التمنية يف البدلان الأقل منوا  البرشية/الإيدز وتعزيز الرشااكت ادلولية من أأجل التمنية. اإ

ية، ظروف معيشة أأفضل لساكهنا. ورمغ حتقيق تقدم يف التحضريات لعقد املؤمتر ادلويل املعين ابمللكية الفكرية والتمن  ولهتيئة
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جناحفاإن اجملموعة تأأمل أأن تسامه املناقشات أأثناء هذه ادلورة يف  ىل  اإ املؤمتر.  نتاجئاملؤمتر. وأأعربت اجملموعة عن تطلعها اإ
 وختاما، أأكدت اجملموعة الزتاهما ابلعمل البنَّاء لتحقيق تقدم يف معل اللجنة.

ن الويبو بذلت هجودا  .36 التمنية يف معلها ومت حتقيق نتاجئ طيبة. وقد متت جدول أأعامل  لتعممي خارقةوقال وفد الصني اإ
حدى وثالثني )31املوافقة عىل س بعة وعرشين ) ( توصية من توصيات جدول أأعامل التمنية. 28( مرشوعا فامي يتصل ابإ

ية التوصيات؛ حيث شاركت عىل سبيل املثال يف ادلراسة اليت أأجريت حول امللكية الفكر ولعبت الصني دورا فعال يف تنفيذ 
يف مجهورية الصني  واملكتب احلكويم للملكية الفكرية، اشرتكت الويبو 3183والتمنية الاجامتعية الاقتصادية. ويف نومفرب 

قلميية عن حامية التصاممي الصناعية ونظام التسجيل ادلويل.  وقد أأقميت هذه الندوة يف الصني الشعبية يف اس تضافة ندوة اإ
آس يا واحمليط الهادئبدلا انميا يف  82وشارك فهيا ممثلون من  قلمي أ . ورمغ أأنه مت حتقيق تقدم يف جمال امللكية الفكرية من أأجل اإ

نه ما زال جيب فعل الكثري وبذل املزيد من اجلهود املشرتكة. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تبدي الوفود م رونة التمنية، فاإ
جيابية أأثناء ادلورة. اجلادوتتعاون مجيعا يف املناقشات. وأأكد الوفد الزتامه ابلعمل   مع مجيع الوفود لتحقيق نتاجئ اإ

ىل التعليقات اليت أأدلت هبا وفود عديدة واملدير  .31 ىل الأمانة. وأأشار اإ نه س يقدم بياان عاما مكتواب اإ وقال وفد ابكس تان اإ
جنازه، أأكد الوفد أأن تنفيذ التوصيات معلية العام واليت مفادها أأنه مت تنفي ذ عدد من التوصيات. ورمغ تقديره للعمل اذلي مت اإ

حدى التوصيات أأم ل. واكن هذا فهام مشرتاك. وأأعرب  ذا اكن مت تنفيذ أأحد املشاريع فامي يتعلق ابإ مس مترة، برصف النظر عام اإ

 الوفد عن تطلعه لس مترار العمل املتعلق ابلتوصيات.

يران )مجهوريةوأأيد وفد  .31 البيانني الذلين أألقاهام وفدا الربازيل والهند ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية  الإسالمية( -اإ
ن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية تلعب دورا حاسام يف الهنوض ومجموعة البدلان الآس يوية عىل التوايل.  وقال الوفد اإ

ىل مفاوضات جدول بهنج متوازن محلاية امللكي ل أأن مثة حتدايت كبرية تواجه اللجنة. ويف هذا الصدد، أأشار الوفد اإ ة الفكرية. اإ
. ولحظ أأن اجلزء الأول يف الواقع العميلالولية املتفق علهيا للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية  تطبيقأأعامل التمنية ومدى 

ة قادرة عىل التنس يق مع هيئات الويبو املعنية بشأأن تنفيذ التوصيات املعمتدة. ول فقط من الولية مت تنفيذه. ومل تكن اللجن
ىل أأن ادلول الأعضاء مل تمتكن من التفاق عىل مهنجية لرفع التقارير. وحث الوفد املدير  آلية التنس يق كام ينبغي نظرا اإ تعمل أ

حياالعام ورئيس امجلعيات العامة عىل مواصةل بذل اجلهود  زاةل الازدواج يف معل  ءلإعادة اإ آلية التنس يق. فهيي تساعد عىل اإ أ
فامي يتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية وأأن  وضع القواعد واملعايرياملنظمة. وأأوحض الوفد أأيضا أأن اللجنة مل جتر أأية مناقشات حول 

ىل اللجنة هبذه املناقشات. كام لحظ أأن الل  جنة اكن من املفرتض أأن ترفع توصيات امجلعية العامة مل تكن قادرة عىل أأن تعهد اإ
نشاء اللجنة  ىل امجلعية العامة، لكن رمغ ذكل مل يمت رفع أأية توصيات. وذكر الوفد أأن البدلان النامية اكنت تأأمل عند اإ س نوية اإ

ىل امجلعية تتسم بأأهنا مواتية للتمنية وترفع توصيات  لوضع القواعد واملعايريأأن تفيد هذه الأخرية يف تعزيز وتنس يق أأنشطة  اإ
ل أأهنا الآن تبدو أأش به مبعهد لأحباث التمنية. ذلكل فاإن الوفد، رمغ تقديره للجهود املبذوةل والنتاجئ  العامة يف هذا الشأأن. اإ

حداث تغيري جذري يف معل  نشاء اللجنة مل تتحقق. ومن مث، ينبغي اإ الإجيابية، يشدد عىل أأن التوقعات اليت نتجت عن اإ
الوفد املدير العام أأيضا عىل احملافظة عىل التوازن بني املوظفني من البدلان املتقدمة والنامية عند اللجنة وهنجها. وحث 

ن الوضع مل يكن يسري عىل هذا النحو يف الس نوات الأخرية. وشدد الوفد عىل أأن  ختصيص مناصب الإدارة يف الويبو. وقال اإ
يالء مزيد خرباء البدلان النامية يعرفون أأفضل من غريمه الاحتياجا ت والأولوايت يف بدلاهنم وأأقالميهم. وأأعرب عن أأمهل يف اإ

 دمجمن الاهامتم لهذه املسأأةل. وختاما، أأعرب الوفد عن تقديره للمدير العام وفريقه جلهودمه املتواصةل اليت يبذلوهنا من أأجل 
 جدول أأعامل التمنية ومبادئه يف معل املنظمة.

ىل أأن الرئيس بدأأ وطلب وفد موانكو توضيحا بشأأن ما اإ  .35 قلميية نظرا اإ ذا اكنت مجموعة جدول أأعامل التمنية تعترب مجموعة اإ
فساح اجملال لوفد الربازيل ليديل ببيان ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية.  نه اكن يفهم أأن مجموعة جدول أأعامل ابإ وقال الوفد اإ

قلميية. فرمغ أأهنا تلعب دورا فعال يف امل  ل أأهنا مجموعة غري التمنية ليست مجموعة اإ ناقشات وغالبا ما يكون ذكل عىل حنو بنَّاء، اإ
نه يرى أأن الرئيس جيب عليه أأول يف املناقشات املتعلقة مبسائل أأخرى أأن  رمسية وليس لها وضع رمسي. وقال الوفد أأيضا اإ
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ةمينح اللكمة للمجموعات الإقلميية  آخر. وأأع املَشلكَّ رب عن تأأييده للبيان اذلي أألقاه بشلك رمسي قبل منح اللكمة لأي وفد أ
زاء التقدم احملرز يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية وأأقر ابجلهود اليت تبذلها  وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء. وذكر أأنه يشعر ابلرضا اإ

طة الأمانة يف هذا الصدد. وجيري تنفيذ معظم التوصيات من خالل مشاريع اعمتدهتا اللجنة. وتشمل هذه املشاريع أأنش
الويبو، وأأنشطة حبثية معينة. وقد مت ختصيص موارد  حتتفظ هباالتدريب وتكوين الكفاءات اليت جترهيا الويبو، وقاعدة بياانت 

زاء مالحظة أأن كثريا  ىل املناقشات املتعلقة ابملساعدة التقنية وأأعرب عن سعادته اإ مالية كبرية لهذه الأنشطة. وأأشار الوفد اإ
مت تنفيذها ابلفعل أأو جيري تنفيذها من قبل الأمانة. وحث الوفد الأمانة عىل مواصةل بذل  رواك -يردمن التوصيات يف تقرير 

دراج بند دامئ جديد يف جدول الأعامل  ىل اقرتاح اإ اجلهود لتحسني الشفافية يف ختطيط املساعدة التقنية وتنفيذها. وابلإشارة اإ
ىل درجة كبرية بشأأن امللكية الفكرية والتمنية، أأكد الوفد أأنه ل  ىل أأنه يتسم ابلعمومية اإ يزال ل يفهم الغرض من هذا البند نظرا اإ

جامع بشأأهنا. ىل اإ  يغطي معها لك ولية اللجنة. ومع ذكل، فقد أأعرب الوفد عن اس تعداده ملناقشة هذه املسأأةل والتوصل اإ

املنتجات لتطوير الأنشطة  وتوس ميأأحاط وفد مجهورية كوراي اللجنة علام بأأن هناك مؤمترا حول امللكية الفكرية و  .21
. وأأقر فعاةلوقد شاركت ادلول الأعضاء يف املؤمتر مشاركة التجارية واجملمتع احمليل ُعقد بنجاح يف س يول خالل الشهر املايض. 

ىل النظر يف الوضع ن هناك حاجة اإ اخلاص  الوفد ابلتقدم الكبري اذلي مت حتقيقه يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية. وقال اإ
للبدلان املعنية يف تنفيذ املشاريع. وأأكد الوفد عىل أأن تنفيذ جدول أأعامل التمنية ل ينهتيي ابس تكامل مشاريع معينة. وشدد أأيضا 

الساكن كام يتضح من ادلراسات الإفرادية الأخرية.  ظروفعىل أأن التمنية ينبغي أأل تقترص عىل تعزيز الاقتصاد، بل أأيضا 
ىل امل  ناقشات القادمة بشأأن املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون من أأجل التمنية وحث عىل وأأشار الوفد اإ

ن أأفضل املامرسات املتبعة يف تقدمي املساعدة التقنية جيب أأن يمت تبادلها والتعمل مهنا. وأأخريا،  اتباع هنج متوازن وبنَّاء. وقال اإ
ىل اقرتاح املرشوع اذلي  شدد الوفد عىل أأمهية املساعدة التقنية يف جمال التصاممي الصناعية. ويف هذا الصدد، أأشار الوفد اإ

. وأأعرب عن ان النامية والبدلان الأقل منواالفكرية ووضع التصاممي من أأجل تطوير الأعامل يف البدلتقدم به واملتعلق ابمللكية 
 أأمهل يف اعامتد الاقرتاح بعد أأن تنظر فيه اللجنة.

نه رمغ أأنه ليس وأأشار وفد فزن  .28 ىل التعليق اذلي أأدىل به وفد موانكو بشأأن مجموعة جدول أأعامل التمنية. وقال اإ ويال اإ
ن اجملموعة حارضة ابلفعل وتلعب دورا همام يف املناقشات.  جزءا من مجموعة جدول أأعامل التمنية، فاإ

ىل الرد عىل التعليقات. .23  ودعا الرئيس املدير العام اإ

ىل .22 والاحتاد الأورويب وادلول  مسأأةل اللغات. حيث لحظ أأهنا أأثريت من قبل اجملموعة ابء وأأشار املدير العام اإ
واعتذر املدير العام عن وجود أأية تأأخريات يف توفر الواثئق املرتمجة. ه ومجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. الأعضاء في

ىل أأن مرشوع تقرير ادلورة السابقة يتأألف وأأحاط اللجنة علام بأأن دليه قامئة الواثئق واترخي نرش لك  وثيقة بلك لغة. وأأشار اإ
نه رمغ أأن الواثئق الأخرى مل 332من   يراع صفحة واعتذر عن عدم توفره يف الوقت املناسب بلك اللغات. وقال املدير العام اإ

لهيا  هنا أأتيالاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيفهيا مدة الشهرين اليت أأشار اإ ل اإ  والواثئقحت قبل الاجامتع بوقت اكف. ه، اإ
ىل س ياسة الويبو املتعلقة ابللغات وذكَّر بأأهنا اكنت موضع نقاش  عادة قبلتتاح  شهر واحد وأأحياان قبل شهرين. وأأشار اإ

 مطول يف الس نوات الأخرية. حيث اكنت س ياسة املنظمة يف السابق أأن تتاح الواثئق ابلإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية فقط.
وجرت مراجعة تكل الس ياسة يف مس هتل الثنائية احلالية فامي يتعلق ابلواثئق اليت جيب أأن تتاح بصفة عامة بلك لغات الأمم 

كرية املتحدة يف لك اللجان ادلامئة، مبا فهيا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الف
ذا اكنت طويةل واملوارد الور اثية واملعارف التقليدية والفوللكور. وذكَّر املدير العام بأأنه مت التفاق أأيضا عىل عدم ترمجة الواثئق اإ

صفحة  14صفحة و 11للك من الربازيل وش ييل تبلغ  ادلراسة الإفرادية الُقطريةعىل أأن يمت توفري ملخص لها. مفثال، اكنت 
ة امللخصني وأأتيحا وفقا لس ياسة اللغات املتفق علهيا. ويرسي ذكل عىل الواثئق الطويةل طول عىل التوايل. وهكذا متت ترمج

صفحة. وأأوحض املدير العام أأن ادلول  332الأخرى، مبا فهيا ادلراسة املفاهميية ومرشوع تقرير ادلورة الأخرية واذلي بلغ طوهل 
دخال تغيريات ذا اكن جيب اإ عىل س ياسة اللغات. وسوف تثار املسأأةل يف س ياق  الأعضاء يه اليت بيدها أأن تقرر ما اإ
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اذلي س يخضع للمناقشة يف جلنة الربانمج واملزيانية. وجيب اختاذ قرار يف  3189-3184مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية 
ىل أأهنا مسأأةل خطرية تؤثر عىل لك اللجان وليس عىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية  الفكرية وحدها. وحاليا، تكل اللجنة نظرا اإ

ذا اكن طولها يبلغ  اتحة الوثيقة بلك لغات الأمم املتحدة اإ صفحة. وجيب اختاذ قرار بشأأن الواثئق الأطول من ذكل.  31ميكن اإ
ن  أأما فامي يتعلق بتقارير الاجامتعات، فريى املدير العام أأن مثة حال الُتمس من ادلول الأعضاء أأن تنظر فيه يف املايض. وقال اإ

ميكن ، ويوجد أأيضا تسجيل مسعي برصي متاح عىل موقع الويبو الإلكرتوين. كام عرب الإنرتنتلك اجامتع للجنة يذاع 
نه يرى أأنه ليس هناك ما يربر نرش تقرير اكمل أأيضا.  الاطالع أأيضا عىل النسخ النصية ملا قيل أأثناء لك اجامتع. وهكذا، فاإ

هدارا للموارد. ويرى املدير  عداد تقرير موجز يتضمن لك القرارات الرئيس ية وملخص فهذا يعترب اإ العام أأنه جيب أأن يمت اإ
ل أأن ادلول الأعضاء يه اليت لها أأن تتخذ قرارا هبذا الشأأن. وأأكد املدير العام عىل الفهم املشرتك حلقيقة أأن  للبنود اخملتلفة. اإ

ىل التعليق اذلي تعدد اللغات هو الس ياسة والسبيل الأفضل للميض قدما. وتبقى فقط مسأأ  ةل كيفية تنفيذ ذكل. مث أأشار اإ
يران )مجهوريةأأدىل به وفد  بشأأن التوازن اجلغرايف وأأكد مراعاة ذكل التوازن والالزتام به يف الس نوات الأخرية.  الإسالمية( -اإ

ن عدد اجلنس يات املمثةل قد زاد من  ىل  812ويف الواقع، فاإ مئ بني ادلول . وقد اكنت هذه املسأأةل موضع نقاش دا815اإ
ل أأن ادلول الأعضاء جيب أأن تفهم أأن فرصة التصدي لهذا  الأعضاء. وأأوحض أأن املنظمة تواجه اختالل اترخييا يف التوازن. اإ

آةل عدد الأشخاص املتقاعدين من املنظمة، والبالغ  ىل ضأ ىل أأقىص درجة نظرا اإ  3182يف  88الاختالل يف التوازن حمدودة اإ
ىل توازن ومتثيل جغرايف أأفضل داخل الأمانة. مث انتقل . وتلزتم ا3184يف  39و لويبو مببدأأ التوازن اجلغرايف بغية التوصل اإ

ىل املسأأةل اليت أأاثرها وفد موانكو فامي يتعلق مبجموعات البدلان. فذكر أأهنا مسأأةل تبت فهيا ادلول الأعضاء وليس  املدير العام اإ
اء لها احلق يف تنظمي نفسها يف أأية مجموعات تريدها. فهو قرار تتخذه ادلول الأمانة. وما هيم الأمانة هو أأن ادلول الأعض

ىل أأن اجملموعات تطورت يف الس نوات الأخرية. وهناك دامئا س بع مجموعات  الأعضاء وحترتمه الأمانة. وأأشار املدير العام اإ
قلميية، يه اجملموعة ابء، ومجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، ومجموع آس يا واحمليط ة البدلان الأفريقية، اإ ومجموعة بدلان أ

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية، والصني. الهادئ ، ومجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق، ومجموعة بدلان أ
ل ه، والبدلان الأقل منوا، والاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيأأن هناك مجموعات أأخرى، مثل مجموعة البدلان الآس يوية،  اإ

لقاء البياانت والتعليقاتومجموعة جدول أأعامل التمنية،  . وأأكد املدير العام أأن ادلول الأعضاء يه اليت لها أأن تشارك أأيضا يف اإ
ل أأن وفد موانكو اكن حمقا يف أأن مثة ترتيبا معينا يتبع عادة يف منح الأس بقية  تبت يف كيفية التعامل مع هذه املسأأةل. اإ

ىل اجملموعات الأخرى. وهذا هو ما تفعهل الهيئات الإدارية يف املنظمة  للمتحدثني من اجملموعات الإقلميية الس بع قبل الانتقال اإ
اتحة الفرصة للبعض للتحدث أأكرث من مرة. ذا اكن ينبغي اإ ل أأن ادلول الأعضاء يه اليت لها أأن تقرر ما اإ  مكامرسة تتبعها عادة. اإ

ادلومينيكية ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، فأأكد أأن النسخة الإس بانية من  وحتدث وفد امجلهورية .24
ل يوم الأربعاء املايض. وملا اكن امخليس وامجلعة CDIP/10/18مرشوع تقرير ادلورة الأخرية )الوثيقة  ( مل تصبح متاحة اإ

وشددت اجملموعة عىل أأهنا ل تطلب غري حتقيق التوازن. رمسية، مل تمتكن عوامص بدلان اجملموعة من حفص الوثيقة. عطةل 
اتحة الواثئق ابللغات الأخرى. لأن هذا من شأأنه أأن يتيح لعوامص بدلان  اتحة الواثئق ابلإس بانية يف نفس وقت اإ فينبغي اإ

 اجملموعة فرصة حفص الوثيقة ليك تشارك الوفود بفعالية يف العمل واملناقشات يف املنظمة.

انكو أأن الغرض من تعليقاته مل يكن احلط من شأأن أأية وفود قد تكون شلكت مجموعة، بل لفت انتباه وأأوحض وفد مو .29
ىل ممارسة راخسة تقيض بأأن اللكمة جيب أأن تعطى أأول للمجموعات الإقلميية الرمسية. وليست مجموعة جدول  املدير العام اإ

جمرد جتنب أأي لبس فامي يتعلق بوضعها. فالوفد ل يرغب يف أأعامل التمنية من هذه اجملموعات، واكن الغرض من التعليق هو 
 حرمان أأية مجموعة من الفرصة للتحدث يف اجللسة العامة.

ىل البند  .26 ىل الانتقال اإ من  6واختمت الرئيس املناقشات نظرا لعدم وجود تعليقات أأخرى من الوفود. ودعا اللجنة اإ
عداد تقارير عنه رصد تنفيذ مجيع توصيات جدول أأعاملجدول الأعامل، "  ".التمنية وتقيميه ومناقش ته واإ

 وقدم ممثل املعهد ادلويل للملكية الفكرية بياان عاما مكتواب نصه كام ييل: .21
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"يسعدين أأن أأحرض هذا الاجامتع بصفيت انئب رئيس املعهد ادلويل للملكية الفكرية. لقد أأنشئ املعهد ادلويل للملكية 
ىل املوارد الالزمة لتحويل صناعهتا هبدف تزويد اخمل 8551الفكرية عام  ماكنية النفاذ اإ رتعني واملبدعني يف مجيع البدلان ابإ

 ومنوها الاقتصادي.

"وحنن نعمل حاليا مع مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية واملكتب الفلبيين للملكية الفكرية من 
دارة التكنولوجيا وتسويقها، أأجل تعزيز "فرص الابتاكر" يف جامعات الفلبني. وقد ق  نا بتشكيل فريق من خرباء اإ

ىل ذكل، فقد معلنا مع مكتب الولايت املتحدة للرباءات  يعملون مع اجلامعات اخملتارة بشلك مبارش. وابلإضافة اإ
قلميية للفنانني التقليديني حول اس تخدام حقوق امللكية الف حلقات معلوالعالمات التجارية لإقامة  كرية يف تدريبية اإ

والهنوض هبا. وتساعد هذه الربامج وغريها من برامج املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات البدلان  واحلرفحامية الفنون 
 النامية يف الوفاء ابلزتاماهتا ادلولية يف مواعيدها.

ىل –مبا يف ذكل نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة  –"وحنن نرحب جبهود ادلول الأعضاء لتحسني النفاذ  الإبداعات  اإ
ل أأننا جيب أأن نتقدم حبذر عند التفكري يف تقييدات واس تثناءات حق املؤلف ونضمن التحديد ادلقيق لأية  الثقافية. اإ

 تقييدات واس تثناءات جديدة بغية تلبية الاحتياجات املعنية.

قرارها بأأمهية املبدعني وحقوقهم، ونمتىن لمك مجيعا النجاح يف  "وحنن واثقون من أأن ادلول الأعضاء ستبقى عىل اإ
ل أأننا ل ميكن أأن نسمح لالختالف أأن يقيض عىل  الاجامتع املقبل. فرمغ أأننا قد خنتلف بشأأن بعض املسائل، اإ

 مصاحلنا العامة املشرتكة يف منظومة امللكية الفكرية."

عداد تقارير عنهرصد تنفيذ مجيع توصيات جدول أأعامل التمنية وتقيميه ومناقش ته من جدول الأعامل:  6البند   واإ

 تقرير املدير العام عن تنفيذ جدول أأعامل التمنية – CDIP/11/2النظر يف الوثيقة 

ذكَّر الرئيس بأأن املدير العام اكن قد وافق يف ادلورة الثالثة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية عىل تزويد اللجنة  .21
. ويقدم CDIP/11/2بتقرير س نوي عن تنفيذ جدول أأعامل التمنية. وقد ورد التقرير الس نوي الرابع للمدير العام يف الوثيقة 

توجه الاسرتاتيجي والإجنازات اليت حتققت يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية. ودعا الرئيس املدير لل  واسع النطاقالتقرير عرضا 
ىل عرض التقرير.  العام اإ

. فأأعرب أأول عن أأمهل يف أأن يكون التقرير قد أأوحض أأن اجلهود اس مترت من رئيس يةعرض املدير العام ثالث نقاط  .25
اتحةأأجل  اكمل لتوصيات جدول أأعامل التمنية. وقد حتقق هذا جزئيا من خالل تعممي أأنشطة الأمانة بأأمكلها واملنظمة للتنفيذ ال اإ

منائية اليت نظرت  مجيع الوحدات داخل الأمانة يف الأسلوب اذلي ميكن أأن تنفذ به معلها مع مراعاة الرغبة  من خاللهاالويبو الإ
تخدام نظام امللكية الفكرية. وأأعرب املدير العام عن أأمهل يف أأن تعزز املنظمة قدرة البدلان النامية والبدلان الأقل منوا عىل اس  

يف أأن يكون من الواحض أأن املنظمة بأأمكلها تشارك يف بذل ذكل اجلهد. واثنيا، ذكر املدير العام أأن بعض عنارص جدول أأعامل 
ا الأمانة املساعدة التقنية. مفثال، امللكية الفكرية وبدرجة أأكرب الطريقة اليت تقدم هب موضوعالتمنية وتوصياته تتناول بدرجة أأقل 

، والشفافية، والأخالقيات، والإدارة القامئة عىل النتاجئ، وغري ذكل. ويرى املدير الإدارة والتس يريتوجد توصيات تتعلق بدمع 
ما بشلك مبارش فامي يتعلق جبدول أأعامل التمنية أأو م ن مل تكن لكها، مت تنفيذها اإ ن خالل العام أأن معظم هذه املسائل، اإ

برانمج التقومي الاسرتاتيجي. وأأخريا، أأكد املدير العام عىل أأمهية اللجنة مكنتدى ملناقشة تنس يق العمل املتصل جبدول أأعامل 
 التمنية وتطويره وتنفيذه.

يه الوثيقة الوحيدة املقدمة  CDIP/11/2وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، فأأكد أأن الوثيقة  .41
آلية التنس يق. وهذه واحدة من أأمه املسائل ابلنس بة للجنة املعنية ابلتمنية ملنا قشة هذا البند من جدول الأعامل واملتصةل بأ
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جيب أأن يمت تزويد ادلول الأعضاء ابملعلومات الاكفية لتقيمي التقدم احملرز يف تنفيذ جدول أأعامل  حيثوامللكية الفكرية. 
ىل عرض رؤية أأوسع نطاقا لأنشطة الويبو املتصةل بتنفيذ جدول التمنية. ولحظت اجملموعة أأن التق رير الرابع للمدير العام يريم اإ

أأعامل التمنية. وهذا يشء مفيد جدا، ول س امي لأغراض التقيمي. ويربز التقرير بعض الأنشطة اليت ترى اجملموعة أأيضا أأهنا 
وتشمل هذه الأنشطة املساعدة التقنية والترشيعية؛ وتعاون أأنشطة رضورية من أأجل التنفيذ الفعال جلدول أأعامل التمنية. 

ىل  الويبو مع غريها من املنظامت ادلولية؛ ومشاركة اجملمتع املدين يف أأنشطة الويبو؛ ومعل أأاكدميية الويبو؛ واملبادرات الرامية اإ
ورمغ أأن التقرير يغطي مجموعة واسعة  ضامن احلياد يف معل الأمانة؛ وقيام هيئات الويبو الأخرى بتعممي جدول أأعامل التمنية.

النطاق من املبادرات، فاإن اجملموعة ترغب يف احلصول عىل مزيد من التفاصيل أأو املراجع بشأأن الأنشطة، مبا فهيا تعاون 
ا من الويبو مع غريها من املنظامت ادلولية ومبادرات الأمم املتحدة. ولحظت اجملموعة أأن املنظمة تزيد من رشااكهتا مع غريه

ىل 41و 21و 33واكلت الأمم املتحدة. مفثال، انضمت املنظمة، وفقا للتوصيات  فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ ، اإ
لفية طار التمنية فامي بعد  الأهداف الإمنائية للأ . كام 3189وشاركت يف العملية اليت أأجريت بني واكلت الأمم املتحدة بشأأن اإ

(. وس يكون من Rio+20بادرات الأخرى للأمم املتحدة، مبا فهيا مؤمتر الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة )شاركت يف كثري من امل 
ذا مت تقدمي تقرير عن مسامهة  دواعي رسور اجملموعة أأن يمت توفري مزيد من املعلومات عن مشاركة الويبو يف هذه الأنشطة. واإ

لغرض ويفيد كأداة دامئة لالتصال بني الأمانة وادلول الأعضاء. فهو ابلإضافة الويبو يف هذه الأنشطة، فاإن ذكل ميكن أأن يفي اب
ىل ضامن وجود مزيد من الشفافية واملساءةل سيسمح لدلول الأعضاء ابملسامهة فامي تشارك به الويبو يف هذه املبادرات.  اإ

ن تقرير املدير العام ينبغي أأل يقترص عىل املعلومات الواقعي ة. بل ينبغي أأن يشمل أأيضا تقيامي لأثر الأنشطة وقالت اجملموعة اإ
ىل الفقرة اخلامسة، اليت  فأأشارتعىل تنفيذ جدول أأعامل التمنية. مث ذكرت اجملموعة تعليقات عىل عنارص معينة من التقرير.  اإ

ويبو للمساعدة تضمن قدرا أأكرب من الشفافية والتنس يق الأفقي فامي خيص تقدمي الوصفت فهيا اخلطط القطرية بأأهنا أأداة "
". وملا اكن هذا واحدا من العنارص الرئيس ية يف جدول أأعامل التمنية، ويف ضوء املناقشة املتعلقة مبراجعة املساعدة التقنية

التقنية اليت تقدهما الويبو، المتست اجملموعة من الأمانة أأن تعد وثيقة لدلورة التالية تعرض فهيا مزيدا من املعلومات حول كيفية 
عداد خطط قطرية لها، اخلطط القطرية. و  تنفيذ يف  واملسار املتبعينبغي أأن يتضمن التقرير معلومات عن البدلان اليت مت اإ

جراء تقيمي شامل ملدى توجه الأطر حنو التمنية. طار املساعدة. وسوف يسمح هذا ابإ عداد هذه اخلطط، ومنوذج اإ وأأشارت  اإ
ىل الفقرة السادسة، حيث لحظت أأهنا تقدم عرضا للتطورات الأخرية يف ادلورات اليت تقدهما أأاكدميية الويبو.  اجملموعة اإ

ل أأنه من الأمهية مباكن أأن يمت تضمني هذه  وأأعربت عن تقديرها لتضمني وحدات جدول أأعامل التمنية يف بعض ادلورات. اإ
ىل أأن جدول أأعامل التمنية يعترب مسأأةل  . وميكن أأن تساعد ادلورات نطاقشامةل وواسعة ال الوحدات يف لك ادلورات نظرا اإ

ىل الفقرة التاسعة واملتعلقة مبنصة  ذاكء الوعي بني املوظفني احلكوميني وغريمه من أأحصاب املصاحل. وأأشارت اجملموعة اإ يف اإ
WIPO Re:Search .ىل الفقرة  والمتست احلصول عىل مزيد من املعلومات بشأأنه يف ادلورة املقبةل  81وأأشارت اجملموعة اإ

أأهنا تتضمن تعليقا عاما عىل املساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو ولكهنا ل تتضمن أأية تفاصيل أأخرى يف هذا  ولحظت
جراء تقيمي واسع  ن هذه املسأأةل يف غاية احلساس ية والأمهية ابلنس بة جلدول أأعامل التمنية. ومل يمت اإ الصدد. وقالت اجملموعة اإ

جراء ليت تقدهما الويبو. النطاق لأنشطة املساعدة الترشيعية ا ماكنية اإ وترى اجملموعة أأن هذا هو الوقت املناسب للنظر يف اإ
ىل الفقرة  يف جمال عىل مس توى املنظمة تدرييب ال ربانمج واملتعلقة ابل 81تقيمي مس تقل يف هذا الصدد. وأأشارت اجملموعة اإ

لزايم ابلنس بة مجليع املوظفنياذلي الأخالقيات والزناهة و  ن هذه  هو برانمج اإ وس ياسة حامية املبلغني عن اخملالفات. وقالت اإ
وأأبرزت اجملموعة أأمهية مدونة الأخالقيات وقامئة اخلرباء الاستشاريني املبادرات ميكن أأن تساعد عىل تعزيز حياد الأمانة. 

ذا اكنت يضاح بشأأن ما اإ قامئة اخلرباء  كأداتني لضامن مزيد من الشفافية واملساءةل. ويف هذا الصدد، المتست تقدمي اإ
الاستشاريني قد روجعت وفقا لالقرتاحات اليت تقدمت هبا ادلول الأعضاء يف دورات سابقة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية 

ىل الفقرات من  تعّيهنمالفكرية لتتضمن، مثال، معلومات عن مجيع اخلرباء الاستشاريني اذلين  ىل  85الويبو. وابلإشارة اإ  22اإ
ممي جدول أأعامل التمنية يف معل هيئات الويبو الأخرى، لحظت اجملموعة أأن التقرير يلخص النتاجئ الرئيس ية واملتعلقة بتع

لبعض هيئات الويبو ولكنه ل يوحض كيفية ارتباط النتاجئ بتنفيذ جدول أأعامل التمنية. وهذا يشء جيب أأن تتضمنه التقارير 
يضاح بشأأن سبب استب عاد جلنة الربانمج واملزيانية واللجنة املعنية مبعايري الويبو من التقرير. فهام املقبةل. كام المتست تقدمي اإ

ىل الفقرة  واملتعلقة ابلتقياميت اخلارجية لبعض املشاريع املكمتةل  21تلعبان أأدوارا هممة يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية. وابلإشارة اإ
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ىل اللجنة، أأكدت اجملموعة تأأييدها للت  قياميت اليت ميكن أأن تسامه يف تقيمي املشاريع واملبادرات املقبةل الأخرى واليت مت تقدميها اإ
 املعمتدة من قبل اللجنة.

لقاء البياانت وفقا هل معراب عن رغبة اجملموعة  .48 ىل الرتتيب اذلي جيب اإ وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، فأأشار اإ
ة أأيضا بأأنه من املتفق عليه أأن يتوىل قراءة البياانت العامة منسقو يف احملافظة عىل املامرسة املعمول هبا. وذكَّرت اجملموع

ىل تقرير املدير العام ولحظت أأنه يعرض تقيامي شامال للعمل  اجملموعات الإقلميية وحدمه دون غريمه. مث أأشارت اجملموعة اإ
بلك الأنشطة اليت يتضمهنا التقرير  فامي يتعلق بتنفيذ جدول أأعامل التمنية. كام أأحاطت علام 3183اذلي أأجنزته الويبو يف 

زاء  ورحبت ابجلهود اليت يبذلها املدير العام والأمانة يف سبيل تنفيذ جدول أأعامل التمنية وتوصياته. وأأعربت عن سعادهتا اإ
دول اكامتل تنفيذ الغالبية العظمى من التوصيات عىل حنو يتسم ابلشمول والتعممي. وأأكدت اجملموعة، فامي يتعلق مبشاريع ج

أأعامل التمنية املقبةل، أأن معلية تقيمي املشاريع املكمتةل وتقديرها جيب أأن تشمل أأيضا أأفضل املامرسات وادلروس املس تخلصة. 
وأأخريا، أأعربت اجملموعة عن تطلعها لس مترار معل اللجنة وغريها من الهيئات املعنية مبا يامتىش والهدف الرئييس واملمتثل يف 

 ية.حامية امللكية الفكر 

ىل أأن تقرير املدير العام يعرض تقيامي شامال يرلندا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، اإ وحتدث وفد  .43 فأأشار اإ
فامي يتعلق بتنفيذ جدول أأعامل التمنية. وأأحاط الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه علام  3183للعمل اذلي أأجنزته الويبو يف 

زاء موافقة ادلول الأعضاء  بلك الأنشطة اليت يتضمهنا التقرير. وأأعرب الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه عن سعادهتم اإ
توصية من توصيات جدول أأعامل التمنية. ورمغ أأن املعلومات الواردة  28مرشوعا تتعلق بتنفيذ  31عىل  3183قبل هناية عام 

ىل حتليل نقدي لتنفيذ يف التقرير عظمية القمية ابلفعل، فاإن الاحتاد الأورويب وادل ول الأعضاء فيه يرون أأن التقرير يفتقر اإ
بعض املشاريع. وكام اقرتح بعض مقيِّّمي املشاريع، قد يكون من املفيد أأن يركز التقرير عىل لك من التجارب الإجيابية والسلبية 

 النقطة اليت أأبرزها التقرير فامي يتعلق بأأن يف املوافقة عىل املشاريع وتنفيذها. وأأكد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه عىل
رساء أأفضل املامرسات وتوفري املعلومات اليت حتتاج  معلية تقيمي املشاريع املكمتةل جيب أأن تنطوي عىل اس تخالص ادلروس واإ

لهيا الأنشطة الإمنائية املقبةل. وسوف يواصل الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه العمل من أأجل  جدول أأعامل ور تعزيز داإ
 التمنية يف س ياق حامية امللكية الفكرية.

ىل تقرير املدير العام ورحب ابلتقيمي  .42 وحتدث وفد بولندا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق، فأأشار اإ
دم يف تعممي التوصيات. للعمل اذلي أأجنزته الويبو فامي يتعلق بتنفيذ جدول أأعامل التمنية وتوقهع حتقيق مزيد من التقالإجيايب 

وأأيدت اجملموعة اجلهود املبذوةل من أأجل تعزيز تعاون الويبو مع واكلت الأمم املتحدة املعنية وغريها من املنظامت ادلولية من 
قة. وتؤيد اجملموعة أأنشطة املساعدة التقنية القامئة عىل املتطلبات اخل بطريقةأأجل مواهجة احتياجات التمنية  اصة مشرتكة ومنسَّ

زاء انهتاء تنفيذ  مرشوعا بنجاح وكفاءة. وسوف تواصل  21والتقدم اذلي مت حتقيقه يف البدل املعين. وأأعربت عن سعادهتا اإ
اجملموعة املشاركة يف تنفيذ املشاريع والتوصيات. ويه تتطلع لإجراء مراجعة اكمةل للتقدم احملرز يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية. 

تقدمي تقرير مرحيل يف ادلورة املقبةل يغطي املشاريع اليت وافقت علهيا اللجنة، عىل أأن يشمل ذكل وجيب يف رأأهيا أأن يمت 
 معلومات حول نفقات املزيانية والنتاجئ وتقيامي شامال.

وحتدث وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، اليت ذكرت أأن التقرير يقدم عرضا لكيفية تغري أأنشطة الويبو  .44
ىل أأنه مت حتقيق تقدم كبري. وقد اختذت ادلول الأعضاء اس تجابة  لتعممي مبادئ جدول أأعامل التمنية وتوصياته. وأأشارت اإ

وترى اجملموعة أأن التنفيذ الفعال واملدير العام وفريقه خطوات هممة يف سبيل زايدة دمج الأبعاد الإمنائية يف أأنشطة الويبو. 
ابلإجراءات اليت تتخذها الأمانة لتحويل وهممتني. وتتعلق اخلطوة الأوىل  يتنيمتواز جلدول أأعامل التمنية يتطلب خطوتني 
ىل أأنشطة وبرامج فعلية.  أأما اخلطوة الثانية فتتعلق ابلآلية اليت تقوم ادلول الأعضاء من خاللها بتقيمي وتقدير معل التوصيات اإ

آلية التنس يق. وأأعر  بت اجملموعة عن أأسفها لعدم قيام جلنة الربانمج واملزيانية الأمانة وفقا لقرار امجلعية العامة فامي يتعلق بأ
زاء  الالزتام ابلتنفيذ الاكمل لآلية التنس يق. فهذا الوضع يثري  عدمواللجنة املعنية مبعايري الويبو بتنفيذ القرار. وأأبدت قلقها اإ
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، المتست اجملموعة من املدير العام أأن يتدخل بنفسه ليساعد وذلكلحيال مس تقبل جدول أأعامل التمنية كلك.  خماوف شديدة
آلية التنس يق. وفامي يتعلق بتقرير  ىل اتفاق بشأأن القامئة اليت تضم هيئات الويبو املعنية لأغراض أ ادلول الأعضاء عىل التوصل اإ

ت علام بأأبرز معامل تنفيذ التوصيات املدير العام، رحبت اجملموعة ابجلهود املبذوةل لزايدة تعممي جدول أأعامل التمنية وأأحاط
ن تعممي جدول أأعامل التمنية هو معلية ديناميكية ومس مترة وطويةل الأجل جيب أأن  وتعمميها يف الأنشطة العادية للويبو. وقالت اإ

نه جيب توفري مزيد من املعليبعث عىل التفاؤلومعلها. لكن رمغ أأن التقدم  املنظمةتس متر يف لك  ومات ، قالت اجملموعة اإ
ضافية بشأأن عنارص معينة يف  ذا اكن التنفيذ مرضيا أأم ل. وذكرت تعليقات اإ التفصيلية يك تمتكن ادلول الأعضاء من حتديد ما اإ

منائية للك بدل.  طارا شامال ومتاكمال للمساعدة الإ ىل أأن اخلطط القطرية، وفقا للتقرير، تعد ليك توفر اإ التقرير. فأأشارت أأول اإ
ل أأهنا ترغب يف احلصول عىل مزيد من املعلومات، مبا يف ذكل معلومات عن معلية ورمغ أأن اجملموعة  رحبت ابملبادرة، اإ

تطوير اخلطط القطرية. فهذا من شأأنه أأن يسمح بتقيمي مدى توجه الأطر حنو التمنية. واثنيا، ذكر التقرير أأن املساعدة 
ىل ا لبدلان النامية والبدلان الأقل منوا، مع مراعاة مواطن املرونة اليت هتم الترشيعية املالمئة املوهجة حنو التمنية يمت تقدميها اإ

ل  ىل تقيمي شهادة ذاتيةالبدلان املتفاوتة من حيث مس توى التمنية. وذكرت اجملموعة أأن هذا ما هو اإ ، وأأن هناك حاجة اإ
ىل أأن التقرير مل يتط صالح مس تقل للمساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو. وأأشارت أأيضا اإ ىل اإ اخلطط الوطنية للملكية رق اإ

لفية. واثلثا، رحبت اجملموعة مبشاركة الويبو يف الفكرية ، فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ الأهداف الإمنائية للأ
ل أأن اجملموعة طلبت توضيحا بشأأن العملية اليت اعمتدهتا الأماRio+20ومعلية  آليات الأمم املتحدة الأخرى. اإ نة للحصول ، وأ

آراء مجيع  عىل تفويض واحض من ادلول الأعضاء ابملشاركة يف تكل الآليات. وأأكدت اجملموعة أأن الأمانة جيب أأن تعرب عن أ
ادلول الأعضاء وتعمل عىل تعزيز نظام متوازن للملكية الفكرية. ذلكل طلبت اجملموعة مزيدا من املعلومات بشأأن مشاركة 

جرا  يقول بأأنهء معلية تشاورية مفتوحة مع ادلول الأعضاء يف هذا الشأأن. ورابعا، فرمغ أأن التقرير الأمانة وأأكدت عىل أأمهية اإ
نه من الأمهية مباكن ضامن أأن  طالق برانمج عىل مس توى املنظمة للتدريب عىل الأخالقيات والزناهة، فاإ موظفو  هيمتمت اإ

والتوجه حنو التمنية يشء رضوري من أأجل التنفيذ الفعال  بأأفضل مصاحل البدل املس تفيد. أأولالويبو وخرباؤها الاستشاريون 
جلدول أأعامل التمنية. وخامسا، لحظت اجملموعة أأن التقرير الزتم الصمت حيال تعممي ومتابعة املؤمتر املعين حبشد املوارد من 

دول أأعامل التمنية وأأعربت عن اختذت يف تنفيذ جرى اجملموعة أأن هناك خطوات هممة أأجل امللكية الفكرية والتمنية. وأأخريا، ت
النتاجئ وتعزيزها. وجيب أأن هتمت التقارير ابملس تقبل. ويف هذا الصدد، س يكون  تأأكيدأأملها يف المتسك بروح الالزتام من أأجل 

رشاد الأ  مانة من املفيد أأن يمت تقدمي خطة معل الويبو وأأولوايهتا للعام املقبل. وأأعربت اجملموعة عن اس تعدادها للمساعدة يف اإ
 يف هذا املضامر.

وحتدث وفد الهند ابمس مجموعة البدلان الآس يوية، اليت أأحاطت علام ابخلطوات املهمة اليت اختذهتا ادلول الأعضاء  .49
ىل أأن تقرير  واملدير العام وفريقه لتعممي جدول أأعامل التمنية وضامن أأن يكون معل الويبو أأكرث توهجا حنو التمنية. وأأشارت اإ

رشح التطورات الرئيس ية يف تنفيذ مشاريع جدول أأعامل التمنية وتعممي جدول أأعامل التمنية يف خمتلف الربامج املدير العام ي 
عداد اخلطط القطرية، وتعممي جدول أأعامل التمنية يف خمتلف ادلورات اليت تقدهما وهيئات الويبو.  ويه تطورات تشمل اإ

ىل البدل  WIPO Re:Searchان النامية ومؤسساهتا وتكوين الكفاءات هبا، ومنصة أأاكدميية الويبو، وتقدمي املساعدة التقنية اإ
رشاك مؤسسات البدلان النامية معها يف امللكية الفكرية، وتقدمي املساعدة الترشيعية  لمتكني مؤسسات البدلان املتقدمة من اإ

ىل واليت هتم البدلان املتفاوتة من حيث  اليت ميكن تطبيقهااليت تراعي مواطن املرونة  مس توى التمنية. وأأشارت اجملموعة اإ
لفية، ومشاركة املنظمة يف  33التوصية  وأأحاطت علام ابملعلومات املقدمة حول معل الويبو فامي يتعلق ابلأهداف الإمنائية للأ

لفيةفرقة  ىل الأدوية ، ومسامههتا يف املناقشات املتعلقة ابلنفاالعمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ الأهداف الإمنائية للأ ذ اإ
ىل العديد من الأفرقة العامةل اليت أأنشأأها الأمني العام وحقوق امللكية الفكرية.  ولحظت اجملموعة أأيضا أأن الويبو انضمت اإ

الفريق العامل املعين ابلرشااكت مبا فهيا ، 3189الأمم املتحدة ملا بعد اذلي وضعته لتعىن جبدول أأعامل التمنية للأمم املتحدة 
وأأشارت اجملموعة . وتود اجملموعة أأن تعرف املزيد عن مساهامت الويبو من منظور جدول أأعامل التمنية. لأغراض التمنية العاملية

ىل العرض املقدم عن وضع مجيع مشاريع جدول أأعامل التمنية يف مرفق الوثيقة وتقارير التقيمي املس تقل لثين عرش مرشوعا مت  اإ
ىل اللجنة املعنية ابلتمن  ية وامللكية الفكرية. والمتست من الأمانة توضيح التقدم احملرز يف تعممي جدول أأعامل التمنية عند تقدميها اإ
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عداد التقارير عن املشاريع وتقيميها. وأأحاطت اجملموعة علام بتعممي جدول أأعامل التمنية يف معل هيئات الويبو الأخرى  اإ
ل أأن املعلومات املقدمة جيب أأن تتسم أأكرث  واملعلومات املقدمة عن أأنشطهتا املتعلقة بتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية. اإ

ابلطابع التحلييل من حيث النتاجئ واملسامهة يف التنفيذ. ويرى العديد من أأعضاء اجملموعة أأن هناك أأمهية ابلغة لختاذ قرار 
آلية التنس يق فامي يتعلق بلجنة الربانمج واملزيانية واللجنة املعنية مبعايري  الويبو، وأأن اختاذ هذا القرار ميكن أأن يسامه يف بشأأن أ

تعزيز التنس يق بني هيئات الويبو اخملتلفة يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية وتقيمي التقدم احملرز يف هذا الصدد. وأأحاطت اجملموعة 
املدير العام أأن العمل املتعلق بتوصيات جدول أأعامل التمنية سيمت تعمميه يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  مبالحظةعلام 

ىل الأمام ويف مساعدة البدلان 3184-3189 ن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات هلام أأمهية يف دفع معل اللجنة اإ . وقالت اإ
ذكرت اجملموعة أأن معلية املراجعة اخلارجية جلدول أأعامل التمنية، واليت ستبدأأ يف وقت النامية عىل املشاركة عىل حنو فعال. و 

. وأأعربت عن اس تعدادها للعب دور بنَّاء يف أأمعق للتنفيذ يف املس تقبل، س تتيح نظرة 3184لحق من هذا العام وتنهتيي يف 
يذ توصيات معينة من جدول أأعامل التمنية سيس متر رمغ املتعلقة هبذه املسأأةل. وختاما، أأكدت اجملموعة عىل أأن تنف  املداولت

ىل نظام أأكرث توازان  ىل أأن جدول أأعامل التمنية ميثل معال جاراي طويل الأجل وأأن الهدف هو التوصل اإ اكامتل املشاريع نظرا اإ
 للملكية الفكرية.

ىل أأنه يرشح مسامهة .46 املعنية يف تنفيذ جدول  اجلهات ويرى وفد ش ييل أأن التقرير مفيد وشامل. وهو تقرير همم نظرا اإ
ىل  أأعامل التمنية ويقدم عرضا وتقيامي للعمل اذلي أأجنزته الويبو. وأأكد الوفد أأن تنفيذ جدول أأعامل التمنية هل أأمهية وأأشار اإ

ىل ن املكل العام يلعب دورا رئيس يا يف نرش املعلومات. وأأشار الوفد اإ املرشوع  املبادرات املتعلقة بتعزيز املكل العام. وقال اإ
اخملتلفة،  الأنظمة القانونيةاملتعلق ابمللكية الفكرية واملكل العام واذلي ساعد يف تقدمي معلومات عام يشلك ملاك عاما يف 

عداد املبادئ التوجهيية والأدوات املتاحة للمساعدة يف حتديد املادة اليت تقع يف املكل العام.  وذكر أأن املرشوع سيساعد يف اإ
لهيا.والأدوات الالز   مة لتيسري حتديد مادة املكل العام والنفاذ اإ

وأأعرب وفد مرص عن تأأييده للبيانني الذلين أألقاهام وفدا اجلزائر والربازيل ابمس مجموعة البدلان الأفريقية ومجموعة جدول  .41
ىل  ان اجلنوب يف جمالت الرباءات اجامتع الويبو الأقالميي الثاين بشأأن التعاون بني بدلأأعامل التمنية عىل التوايل. وأأشار الوفد اإ

نفاذ وأأكد عىل أأمهية ضامن أأن يدمع اذلي عقد للتو يف القاهرة.  والعالمات التجارية والبياانت اجلغرافية والتصاممي الصناعية والإ
لفية. وقد شاركت البدلان النامية منائية الوطنية وحتقيق الأهداف الإمنائية للأ بفعالية يف  نظام امللكية الفكرية الأهداف الإ

ىل تقرير املدير العام ولحظ أأنه يتضمن ثالث الاجامتع، ول س امي يف املناقشات املتعلقة ابلأهداف الوطنية.  وأأشار الوفد اإ
رسائل هممة. الأوىل يه أأن تنفيذ جدول أأعامل التمنية معلية ديناميكية وطويةل الأجل. والثانية، أأن الويبو دلهيا خربة ومعارف 

 تنفيذ املشاريع. وقد قدم التقرير عرضا للمشاريع املنفذة. واس ُتخلصت ادلروس يف التنفيذ، وس تكون هذه كبرية جدا يف
طارها  ادلروس مفيدة يف املشاريع املقبةل. والمتس الوفد من املنظمة أأن تتابع التوصيات اليت رفعهتا ادلول الأعضاء فامي يتعلق ابإ

ن اللجنة مل تناقش ن هناك حاجة لفحص هذه التوصيات. اإ من توصيات جدول أأعامل التمنية و  عددا املؤسيس. وقال الوفد اإ
كام أأنه من الأمهية مباكن ضامن أأن تسامه جلنة الربانمج واملزيانية واللجنة املعنية مبعايري الويبو يف تنفيذ التوصيات. وجيب 

ن التقرير جيب أأن هيمت ابملس تقبل. فينبغي أأل يقترص فقط  حفص ادلور اذلي تلعبه هااتن اللجنتان يف هذا الصدد. وأأخريا، فاإ
عىل جتميع ما قد حدث. وميكن أأن يتضمن التقرير الأنشطة اليت يمت التخطيط لها للعام التايل وميكن أأن ختضع هذه الأنشطة 

 وأأعرب الوفد عن تطلعه ملزيد من التقدم يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية خالل العام.ملناقشة ادلول الأعضاء. 

وأأيد وفد ابكس تان البيان اذلي أألقاه وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية. ورمغ أأن الوفد أأعرب عن تقديره  .41
نه يتفق مع كثري من ادلول الأعضاء يف خماوفها من أأن الويبو وادلول الأعضاء فهيا قد 3183للتقرير وأأيد التقدم احملرز يف  ، فاإ

حيث جيب العمل معا بروح الالزتام لزتام فامي يتعلق ابلتنفيذ الفعال جلدول أأعامل التمنية. ل حتافظ عىل نفس القدر من الا
ن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية تلعب دورا حموراي يف تنس يق  واملرونة من أأجل اختاذ قرارات هممة. وقال الوفد اإ

ىل تعزيز معلها وأأيضا تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية يف معلية تنفيذ جدول أأعامل التمنية وتعزيزها ورصدها. ومثة ح اجة اإ
لتنفيذ جدول أأعامل التمنية واملعلومات الواقعية املقدمة عن  واسع النطاقاملنظمة لكها. وأأعرب الوفد عن تقديره للعرض 
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ل أأن التقرير جيب أأن يوحض أأيضا أأثر تكل الأنشطة عىل تنفيذ جدول أأ  عامل التمنية. كام لحظ الوفد أأن الأنشطة يف التقرير. اإ
. ويرغب الوفد يف احلصول عىل مزيد من التفاصيل لكياالتقرير يغطي مجموعة واسعة النطاق من املبادرات ويعطي منظورا 

وأأيضا فامي يتعلق  Rio+20بشأأن تكل املبادرات، مبا فهيا املساعدة الترشيعية واخلطط القطرية ومشاركة الويبو يف معلية 
بياانت مطابقة الاحتياجات الإمنائية وقاعدة  (IP-TADقاعدة بياانت الويبو للمساعدة يف جمال امللكية الفكرية )دام ابس تخ

ما من  .(IP-DMD)يف جمال امللكية الفكرية  ىل املرفق الأول ابلوثيقة والمتس من الأمانة أأن توحض، اإ وأأخريا، أأشار الوفد اإ
حاةل، فهم أأن تنفيذ مشاريع جدول أأعامل التمنية هو معلية مس مترة  حاش يةخالل   .وليست شامةلأأو اإ

ورحب وفد نيجرياي ابلتقرير وذكر أأن نيجرياي تس تفيد من بعض أأنشطة الويبو املوهجة حنو التمنية. وقد متثل أأحد هذه  .45
نشاء مركز دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف أأبوجا يف ديسمرب امل  نرصم. وأأعرب عن رغبته يف حتقيق مزيد من الأنشطة يف اإ

عداد التقارير املقبةل للمدير العام. وهو يرى أأن هذا من شأأنه أأن يساعد ادلول الأعضاء  اتباع مسار شاملالشفافية ويف  يف اإ
ىل نتاجئ ملموسة يف البدلان املعنية.  ذا اكنت أأنشطة الويبو قد أأدت اإ د البيان اذلي ويف هذا الصدد، أأيد الوفعىل تقيمي ما اإ

اليت  الوفاء ابلتطلعاتأألقاه وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. وأأخريا، حث الوفد الويبو وادلول الأعضاء فهيا عىل 
ىل اعامتد توصيات جدول أأعامل التمنية. فالتمنية  أأن تشلك أأساس معل الويبو. وذكَّر الوفد بأأن ادلول الأعضاء  جيبأأدت اإ

ىل امجلعية العامة بعد اكنت قد اتفق ت أأيضا عىل دمج التوصيات يف مجيع جلان الويبو وهيئاهتا وبراجمها وأأنشطهتا ورفع التقارير اإ
ذكل. وجيب أأن تعمل ادلول الأعضاء معا من أأجل الوفاء هبذا الالزتام. وختاما، أأكد الوفد أأن تنفيذ توصيات جدول أأعامل 

 امجليع والزتاهمم بشلك مس تدام. التمنية ميثل معلية مس مترة تتطلب اهامتم

يران )مجهوريةوأأيد وفد  .91 البيانني الذلين أألقاهام وفدا الربازيل والهند ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية  الإسالمية( -اإ
ير ولحظ أأن التقرير يقدم عرضا شامال ومشجعا لتنفيذ جدول أأعامل التمنية. وأأن املدومجموعة البدلان الآس يوية عىل التوايل. 

كام حتقق تقدم ملموس يف تعممي جدول أأعامل العام وفريقه اختذا خطوات هممة لضامن أأن يكون معل الويبو موهجا حنو التمنية. 
دراج وحدات جدول أأعامل التمنية يف بعض ادلورات اليت تقدهما أأاكدميية  ىل املبادرات اخملتلفة، مبا فهيا اإ التمنية. وأأشار الوفد اإ

دارة امللكية الفكرية، واملساعدة الترشيعية، وتقدمي خدمة معلومات الرباءات، وبرانمج الويبو، وتوفري أأدو  ات للمساعدة يف اإ
ىل التوصيتني  اللتني تدعوان املنظمة لتعزيز تعاوهنا  41و 21العمل املعين مبواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية. وأأشار اإ

مع التأأكيد عىل تنفيذ الربامج الإمنائية لصاحل البدلان  ىاكلت الأمم املتحدة الأخر ة مع و بشأأن املسائل املتصةل ابمللكية الفكري
علومات بشأأن الربامج الإمنائية اليت أأنشئت ابلتعاون مع واكلت الأمم املالنامية. ويف هذا الصدد، المتس الوفد مزيدا من 

ع ادلول الأعضاء عند تقدمي املشورة التقنية أأثناء املتحدة الأخرى. وأأكد الوفد أأن الويبو جيب أأن توحض وهجات نظر مجي
واملتعلقة ابمللكية الفكرية والتحدايت العاملية. وجيب أأن تكون  املثرية للجدلاملفاوضات ادلولية، خاصة فامي يتعلق ابملسائل 

منائية الكربى، جيب م  ناقشة املسائل املتصةل ادلول الأعضاء عىل عمل ابملشورة اليت يمت تقدميها. ويف ضوء املقتضيات الإ
لفكرية ابمللكية الفكرية والتحدايت العاملية يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية أأو اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية ا

طار املفاوضات ادلولية. و  ىل مسأأةل واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور قبل تقدمي املشورة التقنية يف اإ أأشار الوفد اإ
ىل حتقيق  التوازن اجلغرايف وعاد ليؤكد عىل أأمهية معاجلهتا. وأأبدى تقديره للزتام املدير العام مبعاجلة الوضع وأأعرب عن تطلعه اإ

 نتاجئ ملموسة يف املس تقبل القريب.

زاء التقدم اذلي حتقق من خالل تنفيذ مشاريع جدول أأعامل ا .98 ىل أأن وأأعرب وفد الصني عن سعادته اإ لتمنية. وأأشار اإ

لفية، مبا يف ذكل املشاركة يف  الويبو أأصبحت تشارك الآن بدرجة أأكرب يف معل الأمم املتحدة املتعلق ابلأهداف الإمنائية للأ
لفية . ويف هذا الصدد، يرى الوفد أأن املنظمة تس تطيع أأن فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ الأهداف الإمنائية للأ

 من خربة الواكلت الأخرى وتقدم أأيضا خربهتا يف امللكية الفكرية.تتعمل 

وأأيد وفد جنوب أأفريقيا البيانني اذلين أألقاهام وفدا الربازيل واجلزائر ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة البدلان  .93
ىل مشاركة الويبو يف الأفريقية عىل التوايل.  لفية فرقة العمل املعنية برصدوأأشار الوفد اإ  الثغرات يف تنفيذ الأهداف الإمنائية للأ



CDIP/11/9 

16 
 

كام طلب أأيضا معلومات حمددة عن مساهامهتا يف احملافل والمتس مزيدا من املعلومات بشأأن مساهامهتا يف فرقة العمل. 
. ومض الوفد 3189الأمم املتحدة ملا بعد اذلي وضعته دول أأعامل التمنية الأخرى، مبا فهيا مساهامهتا يف املناقشات املتعلقة جب

ىل أأصوات الوفود الأخرى املؤيدة لفكرة أأن تنفيذ جدول أأعامل التمنية معلية مس مترة وأأنه جيب توضيح ذكل. وأأعلن  صوته اإ
ىل قرار بشأأن الهيئات اليت جيب أأن تشلك جزءا  آلية التنس يق. فادلول الأعضاء مل تتوصل بعد اإ الوفد عن خماوفه املتعلقة بأ

آلية التنس يق. وهو  يرى أأن غياب اللجنة املعنية مبعايري الويبو وجلنة الربانمج واملزيانية يثري خماوف كبرية، وأأعرب عن من أ
ىل حل بأأرسع وقت ممكن.  أأمهل يف أأن يمت التوصل اإ

وأأيد وفد الس نغال البيان اذلي أألقاه وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. ورحب الوفد ابجلهود اليت تبذلها الويبو  .92
عداد اخلطط القطرية لضامن وجود قدر أأكرب من الشفافية  دلمج جدول أأعامل التمنية يف براجمها العادية، مبا يف ذكل من خالل اإ

عدادها مجليع البدلان النامية ومن يرغب من  والتنس يق الأفقي عند تقدمي ن هذه اخلطط جيب أأن يمت اإ املساعدة التقنية. وقال اإ
فرقة البدلان الأقل منوا. وأأحاط الوفد علام أأيضا مببادرات أأاكدميية الويبو، وتقدمي خدمة معلومات الرباءات، ومشاركة الويبو يف 

لفيةالعمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ الأهداف ا وأأشار  ، والتعاون مع واكلت الأمم املتحدة املتخصصة الأخرى.لإمنائية للأ
ىل الأنشطة املتعلقة مبواطن املرونة يف امللكية الفكرية والمتس توفري مزيد من املعلومات يف قاعدة البياانت. ورحب  الوفد اإ

معلها. ويرى الوفد أأن مجيع اللجان ادلامئة جيب أأن ابجلهود اليت تبذلها جلان الويبو يف سبيل دمج جدول أأعامل التمنية يف 
آلية التنس يق، مبا فهيا جلنة الربانمج واملزيانية واللجنة املعنية مبعايري الويبو. وختاما، رحب الوفد ابلتقدم احملرز  تشملها أ

ن تنفيذ جدول أأعامل التمنية معلي 3183 يف ة ديناميكية تتطلب دمع يف دمج توصيات جدول أأعامل التمنية وتنفيذها. وقال اإ
 مجيع ادلول الأعضاء.

ىل  .94 زاء التقدم احملرز يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية وتعمميه يف أأنشطة الويبو. وأأشار اإ وأأعرب وفد سويرسا عن سعادته اإ
ادلولية. املساعدة الترشيعية ورحب ابس مترار البدلان النامية والبدلان الأقل منوا يف طلب املساعدة يف تنفيذ الالزتامات 

نه ل يرى رضورة لتعيني خبري  وأأعرب عن أأمهل يف اس مترار املساعدة واحملافظة عىل رسية لك املعلومات املقدمة. وقال اإ
ن الهيئات اخملتلفة رفعت تقارير عن  خاريج. وفامي يتعلق بدمج جدول أأعامل التمنية وتعمميه يف أأنشطة الويبو، قال الوفد اإ

آلية ال  تنس يق. وأأكد موقفه اذلي يرى فيه أأن جلنة الربانمج واملزيانية واللجنة املعنية مبعايري الويبو ليس تا مساهامهتا من خالل أ
آلية التنس يق. ورحب بأأن معظم التوصيات مت تنفيذها من خالل املشاريع والأنشطة. ويرى  هيئتني معنيتني يف أأغراض أ

ل عند اس تكامل   املشاريع اجلارية وتوفر املوارد الالزمة لتنفيذ أأي مرشوع بفعالية.الوفد أأنه جيب أأل تبدأأ أأية مشاريع جديدة اإ

ىل املرشوع املتعلق ابمللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير  .99 ان الأنشطة التجارية يف البدلوأأشار وفد مجهورية كوراي اإ
. وأأخطر الوفد اللجنة بأأنه مت 3188 واكنت مجهورية كوراي قد اقرتحت هذا املرشوع يف ديسمربالنامية والبدلان الأقل منوا. 

عالم بنتاجئعقد مؤمتر  3182بنجاح يف أأبريل  مشاراك من بيهنم موظفون يف الويبو وممثلون  391املرشوع. وشارك فيه  لالإ
عداد دليل للمس تخدم. ويرى الوفد أأنه من الأمهية مباكن أأن يمت  للبدلان النامية. وقد انقش املؤمتر اسرتاتيجيات التوس مي واإ

طالع الغري ىل املرشوع عىل نتاجئ املرشوع حىت بعد اس تكامهل.  اإ وقد تكون هناك حاجة أأيضا لتدابري للمتابعة. مث أأشار اإ
منائية املتعلق ب  تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حالا لتحدايت اإ

ن املفرتض أأن يمت تقدمي تقرير للتقيمي يف هذه ادلورة. لكن ذكل مل حيدث، وينبغي اختاذ تدابري وذكر الوفد أأنه اكن م. حمددة
ملعاجلة هذه املسأأةل. كام جيب أأن حتل الأمانة والبدلان املس تفيدة املسائل املالية. حيث جيب معاجلة لك هذه املسائل واختاذ 

 رشوع.الناجتة عن امل  املنافعتدابري للمتابعة أأيضا يف ضوء 

جناز الكثري يف سبيل مساعدة البدلان  .96 نه مت اإ وأأيد وفد الاكمريون البيانني الذلين أألقاهام وفدا نيجرياي والس نغال. وقال اإ
ن كثريا من الاكمريونيني اس تفادوا من براجمها. وهو يود أأن  ىل أأاكدميية الويبو وقال اإ الأقل منوا مثل الاكمريون. وأأشار الوفد اإ

عداد تُمنح الأولوية ل لمؤسسات العامةل يف جمال البحث العلمي وأأيضا الصناعات الثقافية عند مساعدة ادلول الأعضاء عىل اإ
 الاسرتاتيجيات الوطنية املالمئة للملكية الفكرية.
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ن التقرير يبني بوضوح املدى اذلي بلغته الويبو منذ اعامتد توصيات جدول  .91 وقال وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
لتمنية. ويربز التقرير الكثري من التطورات الإجيابية يف العام املايض ويه تطورات يس تحق العديد مهنا أأن يُذكر بشلك أأعامل ا

اس متر تنفيذ معلية اخلطط القطرية لأنشطة التعاون الإمنايئ بني  3183خاص. ويمتثل أأول هذه التطورات يف أأنه خالل عام 
عداد اسرتاتيجيات وطنية للملكية  ممكةلة . وقد اكنت هذه املبادر ولك بدلالويبو  ملرشوع جدول أأعامل التمنية املتعلق ابإ

طار الويبو املتعلق مببادرة الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية لأغراض التمنيةالفكرية  طار واإ ، واذلي من شأأنه أأن يوفر اإ
منائية الأوسع نطاقا. وأأعرب الوفد عن سعادته بأأن لربط اسرتاتيجية امللكية الفكرية ابلأهداف الإ  لكي املس توىس ياسات 

املبادرة زادت من الشفافية يف تقدمي املساعدة التقنية ومضنت قدرا أأكرب من التعاون الأفقي يف لك املنظمة. وفامي يتعلق 
ابدلقة. وأأعرب عن تقديره ابملساعدة الترشيعية والتقنية، يرى الوفد أأن العملية تعمتد بدرجة كبرية عىل التشاور وغالبا ما تتسم 

نه ل يرغب يف  دلقة حقام اللجنةمعل الويبو يف التصال بلك دوةل عضو بشأأن خياراهتا الترشيعية وقال اإ يف هذه العملية  اإ
طار من الرسية. ويرى الوفد أأن الأمانة جيب أأن  الرسية. فادلول الأعضاء جيب أأن تظل قادرة عىل التشاور مع الويبو يف اإ

ة وموضوعية وأأل تعرض مشورة منطية تالمئ امجليع. واتفق الوفد مع التعليق اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس مجموعة تبقى حمايد
ن الويبو جيب أأن تراعي أأفضل مصاحل ادلول الأعضاء اليت تتلقى املساعدة التقنية والترشيعية. وما  البدلان الأفريقية حني قال اإ

ديد أأفضل مصاحله مثل ادلوةل العضو نفسها. فادلول الأعضاء يه دول ذات س يادة وجيب من أأحد يمتتع ابلوضع املالمئ لتح
أأن تتخذ بنفسها قراراهتا املتعلقة ابلس ياسات. وميثل هذا عنرصا رئيس يا يف النقد البنَّاء اذلي مفاده أأن املساعدة التقنية اليت 

بة اللجنة أأن تكون عىل درجة أأكرب من الاطالع عىل تقدهما الويبو جيب أأن تكون قامئة عىل الطلب. وفامي يتعلق برغ 
خطار اللجنة لك عام بقامئة ادلول الأعضاء اليت  املساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو، اقرتح الوفد أأن تكتفي املنظمة ابإ

تمنية قامئة ابدلول طلبت املساعدة الترشيعية يف ذكل العام. وميكن أأن يتضمن تقرير املدير العام عن تنفيذ جدول أأعامل ال 

عفاء الويبو  الأعضاء اليت تطلب مثل هذه املشورات مع توفري مزيد من التفاصيل برشط موافقة ادلول الأعضاء املعنية عىل اإ
جيابيا اثنيا ورد ابلتفصيل يف التقرير ويمتثل يف مجموعة من الربامج اليت  من الالزتام ابلرسية. ولحظ الوفد أأن هناك تطورا اإ

لبدلان النامية والبدلان الأقل منوا عىل أأن تصبح مبدعة ومالكة ومس تخدمة انحجة للملكية الفكرية. وتنطوي ساعدت ا
الأنشطة اجلديدة املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية والإدارة للجامعات واملعاهد البحثية العامة عىل أأمهية خاصة ابلنس بة 

ىل خربهت ا يف تقدمي املساعدة التقنية، وقد وجد عدد من البدلان النامية أأن هذه الربامج للولايت املتحدة الأمريكية نظرا اإ
عداد برانمج خاص ابلويبو للأخالقيات والزناهة يشمل  زاء اإ مفيدة وممثرة بشلك خاص. وأأعرب الوفد عن سعادته أأيضا اإ

بالغ عن اخملالفات. فبدون حامية املبلغني عن اخملالفات، يكون من غري ا حملمتل أأن يتقدم املوظفون بتقارير عن س ياسة لالإ

ن التقرير أأوحض أأن اللجنة حققت تقدما كبريا منذ موافقة امجلعية  التبذير أأو الغش أأو انهتاك س ياسة الأخالقيات. وقال الوفد اإ
نشاهئا يف أأكتوبر  زيانية تزيد مرشوعا يف جدول أأعامل التمنية مب 31. فبعد مخسة أأعوام، متت املوافقة عىل 3111العامة عىل اإ

جنازا يس تطيع لك أأعضاء اللجنة أأن يفخروا به. وأأعرب الوفد عن تطلعه  39عىل  ن هذا ميثل اإ مليون فرنك سويرسي. وقال اإ
ىل الاطالع عىل التقارير املقبةل للمدير العام.  اإ

جيابية يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية. حيث مت تع  .91 مميه يف معل املنظمة وذكر وفد الاحتاد الرويس أأنه مت حتقيق نتاجئ اإ

نه  وهيئاهتا. واكنت تقياميت اخلرباء املس تقلني لتنفيذ خمتلف املشاريع جيابية. وقال الوفد اإ الأنشطة اليت تضطلع هبا  يدمعتقياميت اإ
ىل قواعد البياانت املتخصصة، اتما،  دعامالويبو يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية  نشاء مراكز ول س امي املرشوع املتعلق ابلنفاذ اإ واإ

عداد منصة لإدارة املعارف عرب الإنرتنت.  دمع التكنولوجيا والابتاكر، واإ

ىل الرد عىل تعليقات الوفود. .95  ودعا الرئيس الأمانة اإ

ىل املالحظة املتعلقة بأأن تقرير املدير العام جيب أأن هيمت أأكرث ابملس تقبل ويتسم أأكرث  .61 وأأشارت الأمانة )الس يد أأونياما( اإ
وليس لييل. فذكرت الأمانة أأن ذكل سوف يؤخذ يف احلس بان وأأن التقرير س يتسم ابلطابع التحلييل بقدر الإماكن. ابلطابع التح

ل أأهنا مس تعدة  من املالمئ يف الواقع أأن تتوىل املنظمة تقيمي معلها بنفسها. وذلكل يتوىل هذه املهمة عادة خرباء مس تقلون. اإ
اتحة المنوذج يف جلعل التقرير يتسم أأكرث ابلطابع التحلييل . وفامي يتعلق ابخلطط القطرية، ذكرت الأمانة أأهنا س تعمل عىل اإ
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عداد اخلطط القطرية ينطوي عىل  ادلورة املقبةل وتقدم املهنجية العامة املطبقة. لكن جيب مع ذكل أأن يوضع يف الاعتبار أأن اإ
املس تفيد. وفامي يتعلق ابملساعدة الترشيعية، ذكرت معلية مس مترة بني الأمانة ولك بدل. فاخلطة تأأيت نتيجة ملدخالت البدل 

ىل بدل  الأمانة أأن مثة معلية جرت بيهنا وبني البدلان املعنية. ويه ل تس تطيع أأن تعطي تفاصيل املشورة الترشيعية املقدمة اإ
ن لك بدل هو بدل ذو س يادة ويتوقع عند طلب املشورة بشأأن مسا ذن من هذا البدل. وقالت اإ ئل حساسة أأن بعينه بدون اإ

ىل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة الأمريكية  تبقى املشورة أأو املناقشات رسية. وكحل وسط، أأشارت الأمانة اإ
دراج  وذكرت أأهنا تس تطيع أأن تضع قامئة ابدلول الأعضاء اليت طلبت املساعدة الترشيعية يف س نة معينة. وفامي يتعلق ابإ

دراهجا يف لك الوحدات. جدول أأعامل التمن  موضوعات ية يف وحدات أأاكدميية الويبو، تس تطيع الأمانة أأن تس تكشف جدوى اإ
لفيةو  Rio+20وفامي يتعلق مبسأأةل  ، ذكرت أأهنا تشارك الأمم فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ الأهداف الإمنائية للأ

صيال ملشاركة املنظمة يف معليات الأمم املتحدة هذه يف التقرير وسوف تقدم الأمانة رشحا أأكرث تف املتحدة يف تكل املبادرات. 
. وأأشارت الأمانة )الس يد راما راو( WIPO Re:Searchاملقبل. وميكن أأيضا تقدمي مزيد من املعلومات بشأأن قاعدة بياانت 

ىل مشاركة الويبو يف فرقة العمل  لفيةاإ منائية للأ ن مكتب الويبو يف املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ الأهداف الإ . فقال اإ
ايها اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، يف معل فرقة العمل فامي يتعلق  نيويورك شارك مؤخرا، معال ابلولية اليت منحته اإ

ىل الأدوية.  ىل فرقة العمل معلومات عن منصة ابلنفاذ اإ ، ول س امي فامي يتعلق بأأمراض WIPO Re:Searchوقدمت الأمانة اإ
املناطق املدارية املهمةل. كام مت تقدمي معلومات بشأأن ادلراسة الثالثية اليت أأعدهتا الويبو ومنظمة التجارة العاملية ومنظمة 

عيادة بشأأن أأبريل، ومعال مببادرة اجمللس الاقتصادي والاجامتعي التابع للأمم املتحدة، نظمت الويبو  34الصحة العاملية. ويف 
. وقد شارك قطاع القضااي العاملية يف هذا املدارية املهمةل وطرق عالهجااملناطق للبحث يف أأمراض الرشااكت الابتاكرية 

برصد الثغرات، وممثلني لصناعة املس تحرضات الصيدلنية، واجملمتع احلدث مع زمالء من املشاركني يف فرقة العمل املعنية 
، أأمراض املناطق املدارية املهمةل، والش بكة الأفريقية املعنية بةلمراض املناطق املدارية املهملأ والش بكة العاملية املدين، 

املعنية برصد الثغرات وأأحاطت الأمانة اللجنة علام بأأهنا تتابع أأيضا عن كثب معل فرقة العمل . End Fundوصندوق الهناية 
لفية اركة الويبو بدأأت يف املراحل ، ذكرت الأمانة أأن مشRIO+20. وفامي يتعلق مبسأأةل يف تنفيذ الأهداف الإمنائية للأ

التحضريية للمؤمتر. واكنت مشاركة املنظمة تتعلق يف معظمها ابملسائل املتعلقة ابلعلوم والتكنولوجيا والابتاكر. وقد أأحاطت 
قة الأمانة اللجنة علام بأأن رئيس امجلعية العامة للأمم املتحدة اكن قد أأجرى معلية تشاورية بشأأن التمنية املس تدامة والطا

ىل الويبو. وقدمت  املس تدامة يف الأس بوع السابق. وقد ُطرحت أأس ئةل فامي يتعلق ابمللكية الفكرية ووردت بعض الإشارات اإ
 ، للمساعدة يف هذه العملية.WIPO Greenالأمانة معلومات عن مبادرات الويبو املعنية، مبا فهيا 

ىل مشاركة املنظمة يف فرقة العمل  وحتدث وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، فأأشار .68 املعنية برصد الثغرات يف اإ
لفية ن اجملموعة تفهم أأن الويبو شاركت يف مناقشات تقنية،  تنفيذ الأهداف الإمنائية للأ وغريها من معليات الأمم املتحدة. وقال اإ

ناقشات واحضا. لكهنا شاركت أأيضا يف تشمل تكل املتعلقة ابملس تحرضات الصيدلنية والرباءات. واكن دور الأمانة يف هذه امل 
ن ادلول  لفية والتمنية املس تدامة وغريها. وقالت اجملموعة اإ مناقشات حول مسائل أأكرث معومية تتصل ابلأهداف الإمنائية للأ

رشاد الأمانة يف مشاركهتا يف مثل هذه املناقشات. وشددت  الأعضاء جيب أأن تكون عىل عمل بذكل وجيب أأيضا أأن تقوم ابإ
 أأنه مل يكن هناك أأية مشاورات بني الأمانة وادلول الأعضاء، وأأعربت عن رغبهتا يف معرفة الكيفية اليت س تعا ج هبا عىل

 الأمانة هذه املسأأةل املهمة.

نه يشرتك مع وفد اجلزائر يف اخملاوف اليت أأعرب عهنا ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. وطلب الوفد  .63 وقال وفد ابكس تان اإ
نه يرغب يف معرفة الكيفية توضيحا  مم املتحدة. وقال اإ دلور مكتب الويبو يف نيويورك يف العملية اليت يقوم هبا الأمني العام للأ

ىل أأي مدى يسامه فهيا، ل س امي وأأهنا علمت عن طريق زميل يف نيويورك أأن  اليت يسامه هبا املكتب يف تكل املناقشة واإ
وجيا فامي يتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء. وسوف يكون من املفيد أأن يمت تقدمي الويبو اكنت قد حلت مشلكة نقل التكنول

ىل أأن حتصل عىل معلومات عن مشاركة الويبو.  معلومات عن النقاط اليت جاء ذكرها يف العملية. فادلول الأعضاء حتتاج اإ
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نه يرى أأ  .62 ىل مسأأةل الرسية فامي يتعلق ابخلطط القطرية. وقال اإ ن املنظامت ادلولية جيب أأل تفرتض وأأشار وفد الربازيل اإ
ذا طلب البدل املعين احملافظة عىل  الرسية مس بقا. وأأوحض أأنه يفهم أأن البياانت املتعلقة ابخلطط القطرية جيب أأل تكون متاحة اإ

عداد اخلطط القطرية، فاإن ادلول الأعضاء مل حتط علام ابملهنجية املط  بقة يف ذكل. الرسية. لكن رمغ أأن الأمانة يه اليت تولت اإ
 ويرى الوفد أأن هذا ل يتسق مع متطلبات جدول أأعامل التمنية.

ىل الرد عىل التعليقات. .64  ودعا الرئيس الأمانة اإ

ىل ولية الويبو يف س ياق مشاركهتا يف مبادرات الأمم املتحدة. وذكرت الأمانة أأن  .69 وأأشارت الأمانة )الس يد أأونياما( اإ
وقد اجمتع هذا اجمللس مرتني يف ا يف جملس تنفيذي ترأأسه الأمني العام للأمم املتحدة. رؤساء لك واكلت الأمم املتحدة شاركو 

. وقد 3189الأمم املتحدة ملا بعد اذلي وضعته جدول أأعامل التمنية و  Rio+20الس نة. وقدم الأمني العام مبادرات عديدة، مهنا 
ىل لك منظمة أأن تنظر يف الكيفية اليت ميكن خلربهتا اخلاصة أأن تسامه هبا يف هذه املبادرات. وأأوحضت الأمانة أأن  ُطلب اإ

ادلول الأعضاء حثت املنظمة أأيضا عىل املشاركة والعمل يدا واحدة مع الأمم املتحدة. ويه ترى أأهنا تس تطيع أأن تلعب دورا 
لومات الرباءات مكصدر للمعلومات التكنولوجية، ول س امي فامي يتعلق بتغري املناخ. مفثال، ميكن بنَّاء يف جمالت مثل دور مع

لهيا فامي يتعلق ابحلد من وطأأة تغري املناخ. وقد حاولت املنظمة أأن  أأن تتاح للبدلان النامية أأحدث تكنولوجيا مت التوصل اإ
ملشاركة بفعالية يف تكل املبادرات. وفامي يتعلق ابلرسية يف موضوع تلعب دورا بنَّاء يف مشاركهتا. كام حثهتا اللجنة عىل ا

اخلطط القطرية، أأكدت الأمانة أأن املهنجية والمنوذج ليسا رسيني. وتساعد اخلطط القطرية عىل ضامن أأن يدمع تقدمي املساعدة 
عداد منوذج ومهنجية. يف الاتساقالتقنية الأهداف الإمنائية يف البدلان املعنية. كام أأهنا تساعد عىل ضامن   معل الأمانة. وقد مت اإ

عداد أأية  ل أأن الأمانة أأكدت أأهنا مل تنفرد ابإ ومت دجمهام يف اخلطط الاسرتاتيجية للملكية الفكرية يف لك بدل. والكهام متاح. اإ
عضاء خطة قطرية من جانب واحد. حيث تنطوي لك خطة عىل معلية مس مترة من املشاورات واملناقشات مع ادلول الأ 

اتحة معلومات  ذا مل تطلب ادلوةل العضو اإ ىل أأن تصدق علهيا ادلول الأعضاء وتتفق علهيا وتلزتم هبا. واإ املعنية. وحتتاج اخلطة اإ
ل أأن املعلومات املتعلقة  عن تكل املناقشات وعن البدل واخلطط الاسرتاتيجية، ل تس تطيع الأمانة أأن تتيح هذه املعلومات. اإ

 خمتلف البدلان ميكن العثور علهيا يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية. وذكَّرت الأمانة )الس يد راما راو( بأأن ابلأنشطة املنفذة يف
ىل منظومة الأمم املتحدة تبعا لتفاق أأبرم عام  . وتستند مشاركهتا بدرجة كبرية عىل ذكل التفاق. ويه 8514الويبو انضمت اإ

ن مشاركة الويبو ليست تعمل بصورة يومية مع غريها من واكلت ا  مرتتبةلأمم املتحدة عىل خمتلف املس توايت. ومن مث، فاإ
فقط عىل الولية املمنوحة من اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. أأما فامي يتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء، فاإن الأمانة ليس 

ىل الويبو وامللكية الفكرية أأثناء العملية دلهيا عمل مبا ذكره وفد ابكس تان. وقد تدخلت عندما وردت بعض الإش ارات اإ
شارات تتعلق يف معظمها ابلرباءات. وقد جاءت التدخالت محلاية ولية الويبو وساعدت عىل حتقيق  التشاورية. ويه اإ

 العملية لهدف مشرتك بداخل الأمم املتحدة.

من مصلحهتا أأن تعرف املزيد عن اخلطط القطرية  وأأكد وفد الربازيل أأن كثريا من البدلان النامية، مبا فهيا الربازيل، .66
 وكيفية تنفيذها.

ن املسأأةل لو  .61 ب وفد بوليفيا مبشاركة الويبو يف مبادرات الأمم املتحدة. وقال اإ مشاركة الويبو يف تكل  تمكن يف رحَّ
منا  ىل ، أأبدى الوفد قل31طريقة مشاركهتا. وفامي يتعلق مبسامههتا يف معلية ريو+يف املبادرات، واإ ل اإ قه من أأن الويبو ل تشري اإ

جيابية وسلبية محلاية امللكية امجليع يُقره ب اجلوانب الإجيابية للملكية الفكرية يف س ياق نقل التكنولوجيا. وذكر أأن وجود جوانب اإ
نه يود أأن تراعي ا الفكرية، وذلكل ينبغي أأل ينصبّ  حتقيق  ملنظمةُ الرتكزي عىل أأي من هذه اجلوانب دون غريها. وقال الوفد اإ

نه جيد يف كثري من الأحيان أأن ممثل الويبو ل يشري يف املناقشات اليت تدور  توازن يف مشاركهتا يف أأنشطة الأمم املتحدة؛ فاإ
ىل فوائد امللكية الفكرية. وأأضاف أأنه يعتقد أأن هذه يه  ل اإ لهيايف حمافل أأخرى اإ اخملاوف اليت أأعرب عهنا  اخللفية اليت تستند اإ

َّد  الوفود؛ فالوفود تشكِّّك يف أأن ولية الويبو تنص عىل تقدمي عروٍض ل تعكس سوى فوائد امللكية الفكرية. من عدد   وأأي
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ن الويبو جيب أأن تعكس وهجات نظر  ل أأنه قال اإ الوفُد مشاركة املنظمة يف احملافل ادلولية، مبا يف ذكل أأنشطة الأمم املتحدة، اإ
م صورًة متوازنًة عن املسائل اليت ل حتظى بتوافق.مجيع ادلول الأعضاء فهيا، وجيب أأن   تُقّدِّ

ن من الواحض أأن  .61 وأأعرب وفد ابكس تان عن تأأييده للتعليق اذلي أأدىل به وفد الربازيل بشأأن اخلطط الُقطرية. وقال اإ
ل  مشاركةالأمانة ليست قادرًة عىل  ىل بدل معني اإ م اإ ذا طلب البدل نفسه مهنا املعلومات اخلاصة ابملشورة الترشيعية اليت تُقدَّ اإ

َّد بشدة تعاون الويبو مع منظامت  زايدة أأن تفعل ذكل. وخبصوص مشاركة الويبو يف أأنشطة الأمم املتحدة، ذكر الوفد أأنه أأي
ىل  ن الوفود، كام ذكر وفد بوليفيا، ل تشري اإ الأمم املتحدة، وأأن جدول أأعامل التمنية خطوة  يف هذا الاجتاه. ومىض يقول اإ

منا جوهر مشاركهتا. ورأأى الوفد أأن املسائل اليت عىل غرار دور الولي ة من أأجل مشاركة الويبو يف معليات الأمم املتحدة، واإ
ىل تويخ  الرباءات فامي يتعلق بتغري املناخ والتمنية املس تدامة والتكنولوجيات اخلرضاء معقدة  وحساسة  جدًا، وأأنه توجد حاجة اإ

ن ادلول الأعضاء لها احلق أأيضًا يف معرفة ما يُقال نيابًة عن احلذر عند متثيل الويبو يف مث ل هذه املناقشات. وقال الوفد اإ
مداد ادلول الأعضاء ابملعلومات من حني لآخر يف احملفل املناسب ليك تكون عىل  املنظمة يف احملافل الأخرى. وذلكل طلب اإ

 عمل مبا يُقال نيابًة عن الويبو.

ك يف أأن ولية الويبو تنص عىل مشاركهتا يف معليات موعة الأفريقية، وأأوحض أأنه مل يشكِّّ وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجمل .65
ن اجملموعة، عىل العكس من ذكل، دافعت دامئًا عن فكرة  يف أأرسة الأمم املتحدة. وذكرت  اً الويبو عضو  كونالأمم املتحدة، بل اإ

وذلكل تود اجملموعة أأن تعرف ما تقوهل الويبو حيامن تشارك يف اجملموعة أأن الآراء ختتلف أأحيااًن بشأأن املسائل الرئيس ية، 
. وتود اجملموعة أأن 31وريو+ 3189مناقشات هممة مثل تكل املناقشات اليت تتعلق خبطة التمنية للأمم املتحدة ملا بعد عام 

ذا اكن مي مانة أأن تُ تقدم الأمانُة مزيدًا من املعلومات يف هذا الصدد. وتريد اجملموعة أأيضًا أأن تعرف اإ م جلسات نّظِّ كن للأ
مانة بشأأن جوهر مشاركهتا. وقال  عالمية قبل مشاركهتا يف تكل املناقشات لإعطاء ادلول الأعضاء فرصة لتقدمي الإرشاد للأ اإ

ز الشفافية، ومينح ادلول  ن ذكل سوف يسمح حبدوث مشاورات بني الأمانة وادلول الأعضاء، ومن شأأنه أأن يُعّزِّ الوفد اإ
 للمشاركة. رصةً الأعضاء ف

زاءوشارك وفُد الهند الوفوَد الأخرى يف الإعراب عن خماوفهم  .11 مضمون مشاركة الويبو يف مداولت الأمم املتحدة.  اإ
موقفها الهنايئ بشأأن  مقدمًا، وأأنه ميكن أأن حتدث معلية تشاورية قبل أأن تصيغ املنظمةُ  تبليغهم وذكر أأن الأعضاء هلم احلق يف

ىل ادلول الأعضاء جوهر مشاركهتا. وقال ن الأمانة ينبغي أأيضًا أأن تقدم اإ  تعقيبات بشأأن مشاركهتا. اإ

ىل  .18  عىل التعليقات الإضافية. الردّ ودعا الرئيس الأمانة اإ

اتحة القالب  .13 ىل تعليقات وفد الربازيل عىل اخلطط الُقطرية، وأأكَّدت أأنه سوف تمت اإ وأأشارت الأمانة )الس يد أأونياما( اإ
ن  هنا متثل طريقًة جديدًة للقيام ابلأمور. وذكرت أأنه من أأجل جتنب تقدمي واملهنجية. وقالت اإ اخلطة الُقطرية معل  جاٍر، واإ

صة للبدلان، سوف تُوَضع خطة  ابلتعاون مع البدل املعين لتخطيط الأنشطة ملدة س نتني، مما سيامتىش أأيضًا مع  مساعدات خمصَّ
مة، وسيس تجيب للخطة الاسرتاتيجية املتوسطة الأجل، وس يضمن الاتساق. دورة الربانمج واملزيانية لفرتة الس نتني يف املنظ

وأأوحضت الأمانة أأنه يوجد أأكرث من مائة بدل انٍم، وأأن موارد املاكتب الإقلميية حمدودة . وأأضافت أأنه يلزم أأيضًا بذل هجد كبري 
يف  اهامت أأحصاب املصلحة رضورية  ليك خيطط البدُل الأنشطة اليت يود أأن حتدث عىل املدى املتوسط، ل س امي أأن مس

نه معل جار، والأمانة تبذل قصارى هجدها لضامن أأن اخلطط مدروسة  جيدًا. وأأضافت الأمانة أأهنا رمغ  العملية. ومن مثَّ فاإ
ن التنفيذ ل يزال جاراًي. وفامي ي س تكون ذكل  اتحة ما دلهيا فامي خيص القالب واملهنجية. ومضت تقول اإ تعلق يف غاية السعادة ابإ

حاطة،  هنا ميكن، من حيث املبدأأ، أأن تتخذ الرتتيبات الالزمة لعقد جلسات اإ مبشاركة الويبو مع الأمم املتحدة، قالت الأمانة اإ
ن  ماكنية عقد هذه اجللسات قبل الاجامتعات. وقالت اإ جراء مشاورات داخلية قبل أأن تكون قادرة عىل تأأكيد اإ ل أأنه يلزم اإ اإ

دراك البدلان النامية لأحدث  ،، ليست موضع خالف31ما يتعلق بريو+ مساهامت املنظمة، ل س امي ويه تتعلق ابإ
ن املنظمة تعتقد أأن واثئق  التكنولوجيات يف التعامل مع قضااي مثل التخفيف والتكيف ابلنس بة لتغري املناخ. ومضت تقول اإ
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اتحة الأمر ي الرباءات من أأمه مصادر املعلومات التكنولوجية، وأأن  املعلومات اخلاصة بأأحدث التكنولوجيات للبدلان تعلق ابإ
جيابيات  ن الويبو مل تنخرط يف جمالت مثل اإ النامية. وأأعربت الأمانة عن اعتقادها أأن املسأأةل ليست موضع خالف. وقالت اإ

ة أأن تأأيت أأو فوائد نظام امللكية الفكرية مقارنة بأأنظمة أأخرى. ومع ذكل، سوف حتاول الأمانا امللكية الفكرية وسلبياهت
اللجنة عىل طبيعة مشاركهتا يف هذه العملية ونطاق هذه املشاركة. وأأحاطت الأمانُة علامً  لإطالع ابلقطاعات ذات الصةل

رشاك ادلول الأعضاء يف العملية اجلارية. هنا س تحاول قدر الإماكن اإ  بطلب ادلول الأعضاء تويخ احلذر يف مشاركهتا، وقالت اإ

نه ل يؤيد التدخل يف لك صغرية وكبرية من معل وحتدث وفد بلجياك ابمس ا .12 ىل الشفافية وقال اإ جملموعة ابء، وأأشار اإ
الأمانة. وأأبرزت اجملموعة أأن الوفود مشغوةل  ابلفعل ابجامتعات كثرية. وخبصوص اخلطط الُقطرية، ذكرت اجملموعة أأن الأمر 

اتحة مزي ىل البدل املعين ليقرر: أأينبغي اإ  د من املعلومات عن خطته أأم ل.ينبغي أأن يُولَك حقًا اإ

ىل  .14 واختمت الرئيس املناقشات اخلاصة بتقرير املدير العام نظرًا لعدم وجود تعليقات أأخرى من الوفود. ودعا اللجنة اإ
ىل الوثيقة   اخلاصة ابملؤمتر ادلويل املعين ابمللكية الفكرية والتمنية. CDIP/11/5الانتقال اإ

 يف برانمج العمل لتنفيذ التوصيات املعمتدةمن جدول الأعامل: النظر  1البند 

 املؤمتر ادلويل املعين ابمللكية الفكرية والتمنية – CDIP/11/5النظر يف الوثيقة 

ن الوثيقة ه قد ُعقِّدتذكَّر الرئيس بأأن .19 تقدم حصيةل تكل املشاورات.  CDIP/11/5 أأربعة اجامتعات تشاورية. وقال اإ
ىل التقدمي للوثيقة.  ودعا الأمانة اإ

شت مسأأةل عقد مؤمتر دويل بشأأن امللكية و  .16 ذكَّرت الأمانة )الس يد ابلوش( بأأنه خالل اجللسة الأخرية للجنة التمنية نُوقِّ
ن الفقرة  تسجل القرارات  – CDIP/11/5يف الوثيقة  املُس تنَسخ –)ي( من ملخص الرئيس 81الفكرية والتمنية. وقالت اإ

ن التفا ذت يف ذكل الاجامتع، واإ ِّ ىل عقد أأربعة  8صيل ُمدرجة  يف الفقرة اليت اخته ن الرئيس دعا اإ من الوثيقة. ومضت تقول اإ
ذت خاللها قرارات أأخرى. واتهفق  ىل ورقة مفاهمي أأعدهتا –اجامتعات غري رمسية اخته د قَ عىل أأن املؤمتر س ُيع –الأمانة  استنادًا اإ

دَّ الأمانُة تقريرًا موجزًا عن املؤمتر، وسوف يُعَرض قرر أأيضًا أأن تُعِّ نومفرب قُبيل ادلورة املقبةل للجنة التمنية. وت 89و 84يف يويم 
ضت الأمانَة ابختيار  عىل ادلورة الثالثة عرشة للجنة التمنية. وصاغت الاجامتعات أأيضًا أأهداف املؤمتر يف شلكها الهنايئ، وفوَّ

ئل اليت وافقت علهيا ادلول الأعضاء. وأأبرزت الأمانة أأن املُتحدثني، مع مراعاة التوازن اجلغرايف واخلربة املطلوبة خملتلف املسا
خت مجيعها يف الوثيقة   .CDIP/11/5القرارات املتفق علهيا اس ُتنسِّ

ن اجملموعة  .11 وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، وطلب أأرقامًا تفصيليًة فامي خيص املزيانية املقرتحة للمؤمتر. وقال اإ
يلية ملزيانية هذه الأنشطة يف الوقت املناسب من أأجل ضامن وجود قدر أأكرب من الشفافية ترحب دامئًا بتقدمي تصنيفات تفص 

وتعميق فهمها للجوانب املالية لهذه الأنشطة. وأأخريًا، ذكر الوفد أأن جلنة التمنية يه احملفل الرئييس يف الويبو ملناقشة املسائل 
ر خالل دورات اللجنة. املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية، ومن مثَّ ينبغي أأن  جترى داخل اللجنة أأنشطة املتابعة اليت تُقرَّ

وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، وذكر أأن اجملموعة شاركت يف املشاورات مشاركًة بنّاءة، وأأهنا  .11
ن اجملم ىل املشاركة يف الاجامتعات التنس يقية املقبةل بشأأن تنظمي احلدث. وقال اإ  CDIP/11/5 وعة تؤيد اعامتد الوثيقةتتطلع اإ

ىل اتّ  بوصفها أأساسًا للعمل املس تقبيل بشأأن املؤمتر. وأأضاف أأن من املهم أأن تُوَضع يف الاعتبار احلاجةُ  باع هنج متوازن يف اإ
ىل أأن تستشريه الأمايض ااملداولت اخلاصة مبحتوى املو  نة بشأأن ع، وكذكل يف اختيار املُتحدثني واحملاورين. وتطلع الوفد اإ

 العنارص املُعلَّقة خبصوص تنظمي هذا احلدث.

وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية، وأأكَّد أأمهية املؤمتر، وأأعرب عن أأمهل يف أأن يسامه يف املناقشات اليت  .15
ن اجملموعة تَأُْمل أأيضًا أأن يكون املؤمتُر منتدى تُناقش فيه حبرية املسائلُ  املُختارة. وأأضاف أأن اجملموعة  جُترى يف الويبو. وقال اإ
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تُذكِّّر بصعوابت حتديد املواضيع، وتطلب من الأمانة أأن تتشاور مع املنسقني الإقلمييني بشأأن تفاصيل املواضيع. وذكر أأن 
تود  اجملموعة تدرك أأنه خالل املشاورات غري الرمسية ُذكِّر أأن عدد اخلرباء سوف يُناقَش مع املنسقني الإقلمييني، وأأن اجملموعة

نه مل يُذَكر يف الوثيقة   تبلغ. وأأضاف أأن اجملموعة تعتقد أأنه مت التفاق عىل أأن CDIP/11/5أأن تتحقق من ذكل حيث اإ
 من وجود توازن من حيث التوزيع اجلغرايف واخلربات. للتأأكّد املنسقني الإقلمييني ابلقامئة الأولية للمتحدثني الأمانةُ 

يرلندا ابمس الاحتاد ا .11  لأورويب وادلول الأعضاء فيه، وأأحاط علامً ابملعلومات الواردة يف الوثيقةوحتدث وفد اإ
CDIP/11/5  بون بتعهد الويبو بأأن يكون اختيار هنم يُرّحِّ بشأأن املؤمتر ادلويل املعين ابمللكية الفكرية والتمنية. وقال اإ

عرض مجموعة متنوعة من وهجات بتوازن اجلغرايف، و احملارضين بناًء عىل خرباهتم ومعارفهم ابمللكية الفكرية وقضااي التمنية، وال 
النظر اخملتلفة بشأأن القضااي املتعلقة ابلتمنية وامللكية الفكرية. وأأبرز الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه أأنه ينبغي أأن يوجد 

ىل املزيانية املصنفة اليت قدَّ  مهتا الأمانة يف وقت سابق من العام، تصور  واحض  لتلكفة املؤمتر قبل انعقاده بوقت اكٍف. وأأشاروا اإ
ن الاحتاد الأورويب  ىل تلقي مزيد من التفاصيل املالية، ل س امي بشأأن التاكليف املرتبطة ابملتحدثني. وقال الوفد اإ وتطلعوا اإ

للوقائع. وأأضاف  حقائق املؤمتر موجزًا وُمحَكامً، وليس رسدًا مس تفيضاً عن وادلول الأعضاء فيه يريدون أأن يكون تقرير الأمانة 
ع التقرير  الوفد أأن التقرير ينبغي أأن يتضمن أأيضًا رسدًا للمبلغ الفعيل اذلي ُأنفق مقارنًة ابملزيانية املقرتحة، وينبغي أأن يُوزَّ

هنم يُ  املؤمتر ابب بون بكون ورقة املفاهمي اخلاصة ابلويبو تُبنّيِّ أأن رّحِّ املُوَجز عىل جلنة التمنية بوصفه وثيقة معلومات. وقال اإ
س يكون مفتوحًا أأمام ادلول الأعضاء، واملنظامت احلكومية ادلولية، واملنظامت غري احلكومية، ومنظامت اجملمتع املدين. وأأضاف 

ىل احلضور الأاكدمييون، ل س امي الاقتصاديون، وممثلو قطاع الأعامل التجارية. وأأعرب الوفد عن  أأهنم يوّدون أأيضًا أأن يُدعى اإ
ورويب وادلول الأعضاء فيه من أأن املؤمتر سوف يوفر فرصًة مثرية للجميع للتفكري يف كيفية حتسني المنو ثقة الاحتاد الأ 

الاقتصادي والتمنية من خالل امللكية الفكرية. وأأخريًا، أأكد الوفد موقفهم اذلي مفاده أأن املناقشات خالل الأس بوع بشأأن 
منفصةل  عن مناقشات البند اجلديد يف  –لنحو املُبنيَّ يف جدول الرئيس للأعامل عىل ا –املؤمتر املعين ابمللكية الفكرية والتمنية 

 ابملناقشات والاس تنتاجات اخلاصة ابلبند اجلديد. لّ جدول الأعامل اخلاص ابمللكية الفكرية والتمنية، ول ختِّ 

يران )مجهوريةوأأعرب وفد  .18 ابمس مجموعة جدول أأعامل  عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل الإسالمية( -اإ
ب بعقد املؤمتر ادلويل املعين ابمللكية الفكرية والتمنية يف نومفرب  ثني  ،3182التمنية. ورحَّ د الوفد عىل أأن املُتحّدِّ َّد ذكل. وشدَّ وأأي

اليت تواهجها البدلان عون بفهم جيد لتحدايت التمنية واملُحارضين ينبغي أأن يكونوا خرباء يف جمال امللكية الفكرية والتمنية ويمتتّ 
ن اختيارمه ينبغي أأن يكون ابلتشاور مع ادلول الأعضاء.  النامية. وقال اإ

ن املؤمتر  .13 تطوير أأنظمة امللكية الفكرية يف البدلان النامية. وأأكد الوفد أأن التوازن وثيق الصةل ب وقال وفد ش ييل اإ
، لضامن أأن املناقشات والنتاجئ متوازنة حىت يسامه   املؤمتر يف معل املنظمة املس تقبيل.اجلغرايف همم 

ه وفد السلفادور ابلشكر للرئيس والأمانة عىل املشاورات اليت أأسفرت عن قرارات رئيس ية تُتَّخذ بشأأن املؤمتر. .12  وتوجَّ

ىل الصفحة الثالثة من الوثيقة .14 أأن الأمانة  فهيااليت يرد  CDIP/11/5 وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، وأأشار اإ
ن اجملموعة بناء عىل ُطلب مهنا أأن ختتار املتحدّ  ثني عىل أأساس التوازن اجلغرايف واخلربة املناس بة والتوازن يف الرؤى، وقال اإ

 ذكل ل تظن أأن من الرضوري عقد مجموعة أأخرى من الاجامتعات غري الرمسية لختيار املتحدثني.

نه  .19 أأثناء  يف من املناقشات واملشاورات ُمس تعدٌّ للمشاركة البنّاءة يف مزيدٍ وقال وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
قامة حدث ُممثِّ  ذا لزم الأمر من أأجل اإ ر ومتوازن. وطلب الوفد مزيدًا من التفاصيل بشأأن تلكفة املؤمتر عىل ادلورة وبعدها اإ

نه يود أأي ضًا أأن يتأأكد أأن الرابطات الصناعية ورابطات أأساس أأنه سوف يُقام يف حدود موارد املزيانية احلالية. وقال الوفد اإ
 .CDIP/11/5من بني املشاركني، كام هو ُموحضَّ يف الوثيقة يه القطاع اخلاص 

ىل الرد عىل التعليقات. .16  ودعا الرئيس الأمانة اإ
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ىل قامئة املُتحدثني، وذكَّرت بأأن بعض ادلول الأعضاء قالو  .11 هنيف معلية التش تأأشارت الأمانة )الس يد ابلوش( اإ  ااور اإ
ن مبادئ توجهيية تل  ىل الأمانة. وقالت الأمانة اإ ن الاختيار سوف يُعهَد اإ رغب يف التدخل يف تفاصيل اختيار املتحدثني، واإ

لهيا، مبا فهيا التوازن اجلغرايف املالمئ، واخلربات املناس بة، والتوازن يف الرؤى فامي يتعلق بلك موضوع. وذكرت  مت اإ عامة قُّدِّ
ل أأن كون تأأهنا لن  ذا ُطلب مهنا ذكل، اإ ثني اإ ىل ادلول الأعضاء قامئة مقرتحة ابملُتحّدِّ م اإ جراء دلهيا مشلكة يف أأن تُقّدِّ أأي اإ

رتغيريات سوف  ىل صدور قرار من اللجنة  يُؤّخِّ معلية الاختيار والإقرار، فضاًل عن الرتتيبات املطلوبة. وتطلعت الأمانة اإ
جراء جوةل أأخرى من املشاور ثني املقرتحة أأو عدم رضورة ذكل. وفامي يتعلق بشأأن رضورة اإ ىل قامئة املُتحّدِّ ات استنادًا اإ

ن تقديرات  شت يف اجللسات غري الرمسية. وقالت الأمانة )الس يدة لونغكروفت( اإ ابجلوانب املالية، ذكَّرت الأمانة بأأهنا نُوقِّ
ن الأمانة عداد تعمل عىل  املزيانية للمؤمتر أأعدهتا شعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية، واإ مزيانية لالجامتع اذلي سيس تغرق اإ

أألف فرنك سويرسي  91عقد عقب دورة جلنة التمنية يف شهر نومفرب. وأأضافت أأن هذا ميثل ادخارًا كبريًا يبلغ يومني وس يُ 
عقد  أأساسعىل فرنك سويرسي، ويه  869 854تقريبًا، وأأن املزيانية املقرتحة احلالية للمؤمتر اذلي سيس تغرق يومني تبلغ 

ل نفقاهتم. ومضت  اجامتع ملدة يومني قبل انعقاد دورة جلنة التمنية مبارشًة، ومن مثَّ توفر يف تاكليف سفر املشاركني اذلين تُموَّ
ن الأمانة قد خصَّ  جاميل هذا املبلغ تقول اإ صت مبلغًا يف املزيانية يُدفَع للمتحدثني الثين عرش حلضور الاجامتع، ويبلغ اإ

ل نفقاهتم تبلغ  فرنك 11 984  21 411سويرسي. وأأفادت بأأن التلكفة التقديرية لبدلت الإقامة اليومية للمشاركني اذلين تُموَّ
فرنك سويرسي، وبأأن التلكفة التقديرية  42 311فرنك سويرسي، وبأأن التلكفة التقديرية للرتمجة الشفوية يف اليومني تبلغ 

ل جتاري تبلغ لعرض نص احلوار وتدوين الوقائع من خالل مُ  جاميل هذه الأرقام يبلغ  2 111شغِّّ فرنك سويرسي، وبأأن اإ
ق عليه  869 854 نه ميكن أأن يوجد اختالف كبري بني هذا الرمق والرمق الهنايئ اذلي سوف تُصّدِّ فرنك سويرسي. وقالت اإ

ند تنظمي مثل هذه ع  طبيعي   ن وجود الاختالفات أأمر  أأ ادلول الأعضاء كام ُطلب يف املناقشات السابقة. وأأضافت 
ىل اختالف خطوط سري الرحالت أأو اختالف بدلان املتحدثني؛ فتلكفة يُ الاجامتعات، وميكن أأن  عزى، عىل سبيل املثال، اإ

ن هناك أأيضًا  آخر من أأفريقيا أأو أأسرتاليا. ومضت تقول اإ سفر مشارك من أأورواب ختتلف اختالفًا كبريًا عن تلكفة سفر أ
ىل أأقدمية املرتمجني الشفويني اذلين شاركوا يف الرتمجة واكنوا متوفرين يف اليومني متغريات ميكن أأن تُعزى، عىل  سبيل املثال، اإ

لهيام. وكررت الأمانة )الس يد ابلوش( أأن هذه تاكليف تقديرية، وأأن التاكليف الفعلية ميكن أأن ختتلف اختالفًا كبريًا  املشار اإ
ىل التعليق اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة الأمريكية بشأأن مشاركة قطاع بناء عىل العوامل اليت ُذكرت. وأأشارت الأمانة  اإ

ىل اجملمتع املدين، ومع ذكل ميكن أأيضًا أأن يذكر قطاع  الصناعة يف املؤمتر، وذكَّرت بأأن هذا الأمر نُوقش وُأدرِّج مضن الإشارة اإ
 الصناعة عىل وجه التحديد.

جتري عىل قدم وساق. وأأعرب عن تقديره للعمل املضطلع به للتحضري وذكر وفد الصني أأن ترتيبات عقد املؤمتر  .11
نه يعتقد أأن  للمؤمتر، مبا يف ذكل عىل وجه التحديد مساهامت مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة الأفريقية. وقال الوفد اإ

تقبيل. وأأضاف أأن املناقشات اليت املؤمتر س يكون عالمًة فارقًة يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية، وسوف يساعد يف العمل املس  
تدور حول دور امللكية الفكرية يف التمنية سوف تساعد البدلان النامية عىل حتسني س ياساهتا يف هذا اجملال، وسوف تساعد 

 املنظمة عىل زايدة دمج التمنية يف معلها. وذكر أأن الصني ستشارك بنشاط يف املؤمتر.

ثني.  وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول .15 جراء مزيد من املشاورات بشأأن املُتحّدِّ أأعامل التمنية، وأأكَّد أأنه يلزم اإ
ن اجملموعة تدرك أأن بعض ادلول الأعضاء قد أأعرب عن تفضيهل ملشاركة بعض قطاعات اجملمتع املدين يف املؤمتر، ولكن  وقال اإ

 بعض ادلول الأعضاء الأخرى يرغب أأيضًا يف أأن تُمثَّل قطاعات أأخرى.

يرلندا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وأأعرب عن تأأييده لوهجة نظر اجملموعة ابء اليت وحتدث  .51 وفد اإ
 مفادها أأنه ل يلزم يف هذه املرحةل عقد مزيد من اجامتعات ما بني ادلورات ملناقشة موضوع متحديث املؤمتر.

تدخل يف لك صغرية وكبرية من ت ء ينبغي أأن حتاول أأل وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، وأأكَّد أأن ادلول الأعضا .58
ن اجامتعات كثرية. وذكر أأن اجملموعة تفضل الالزتام ابلتفاق اذلي يقيض بأأن الأمر ابلفعل  ه قد ُعقدتمعل الأمانة. وقال اإ
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ذا أأرصَّ  ل أأن اجملموعة سوف تشارك اإ مانة لتأأيت مبجموعة متوازنة من املتحدثني، اإ ت اجملموعات الإقلميية ينبغي أأن يرُتك للأ
جراء مزيد من املشاورات، ولكن هذه املشاورات ميكن أأن تكون أأيضًا طويةل جدًا، وهذا قد يؤثر يف  الأخرى عىل اإ

مانة.كّرِّ وذلكل تُ  ،املزيانية  ر اجملموعة أأن اختيار املتحدثني ينبغي أأن يرَُتك للأ

ن اجملموعة وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، و  .53 ىل املناقشة اخلاصة ابلتاكليف قائاًل اإ أأشار اإ
نه يظن أأن العملية نفسها سوف تُطبَّق  ل ىل اختيار املتحدث الرئييس، وقال اإ جراء حوار مع الأمانة. وأأشار اإ تطلب سوى اإ

ن الأمانة سوف تستشري اجملموعات الإقلميية بشأأن وجود أأي اعرتا ضات دلهيا عىل عىل اختيار املتحدثني الآخرين، واإ
 املتحدثني املذكورين يف قامئة الأمانة.

بالغ ادلول الأعضاء بقامئة املتحدثني من خالل  .52 ىل اإ ر اقرتاحه ادلاعي اإ وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية، وكرَّ
ن اجملموعة ل ترى يف ذكل أأي شلك من أأشاكل التدخل يف تفاصيل معل الأمانة. وأأ  قها. وقال اإ برزت اجملموعة أأنه مت ُمنّسِّ

 فهيايرد  CDIP/11/5 التفاق عىل أأن تُناقَش قامئة املتحدثني مع املنسقني الإقلمييني. وأأضاف الوفد أأنه يعتقد أأن الوثيقة
أأيضًا أأن الأمانة سوف جُتري مشاورات غري رمسية بشأأن املوضوعات. وذكر أأنه ميكن مناقشة قامئة املتحدثني خالل تكل 

جراء مجموعة منفصةل من املشاورات يف هذا الصدد.املشاورات، وب  ذكل لن يلزم اإ

ورأأى وفد مرص أأنه ينبغي اختيار املتحدثني عىل أأساس خرباهتم ومعارفهم بقضااي امللكية الفكرية والتمنية. وذكر الوفد  .54
ىل اتفاق بشأأن   القامئة الهنائية.أأن لك منطقة ميكن أأن تقرتح قامئة ابملتحدثني خالل املشاورات، وميكن التوصل اإ

أأثناء املشاورات غري الرمسية. وذلكل اقرتح الرئيس  يف ورأأى الرئيس أأن الأمانة وادلول الأعضاء أأقاما بيهنام عالقة ثقة .59
ثني املقرتحني.أأن تُعِّ   دَّ الأمانُة قامئًة ابملتحدثني وأأن تبدأأ مشاورات غري رمسية مع املنسقني الإقلمييني بشأأن املُتحّدِّ

ن اجملموعة سوف  وحتدث وفد .56 هفِّق عىل عدم التدخل يف معل الأمانة. وقال اإ بلجياك ابمس اجملموعة ابء، وأأكَّد أأنه ات
ن أأيضاً  العديد من الاجامتعات املقبةل وجودحتاول أأن تكون حارضًة، مع مراعاة  ىل مداخةل وفد اجلزائر، وقال اإ . وأأشار اإ

ىل املنسق ىل ادلخول يف سلسةل الأمانة ميكن أأن ترسل قامئة املتحدثني اإ ل أأن اجملموعة ل تعتقد أأنه توجد حاجة اإ ني الإقلمييني، اإ
 طويةل من املشاورات الإعالمية بشأأن هذا املوضوع.

نه يعتقد أأن مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة الأفريقية ل يطلبان سوى أأن تلمتس الأمانُة  .51 وقال وفد جنوب أأفريقيا اإ
آراء ادلول الأعضاء بشأأ  ن املتحدثني حني حتديدمه. وذكر الوفد أأنه ل يعتقد أأن هذا من شأأنه أأن يطيل أأمد العملية أأو يؤثر أ

ىل ادلول الأعضاء بشأأن قامئة املتلكمني لضامن الشفافية. د عىل أأن من املهم أأيضًا أأن ترجع الأمانُة اإ  يف املزيانية. وشدَّ

نه يراتح لهذا الاقرتاح.وحتدث وفد الهند ابمس اجملموعة الآس يوية، وأأعرب عن  .51  تأأييده لقرتاح الرئيس، وقال اإ

وذكر وفد ابكس تان أأنه ينبغي توضيح أأن احملارضين ينبغي أأن تكون دلهيم خربة يف جمال امللكية الفكرية والتمنية. ويف  .55
ىل الأمانة يف غضون الأس بوع امل  ذا اكن هذا الصدد، اقرتح الوفد أأن ترسل اجملموعاُت الإقلمييُة اقرتاحاهتا اإ قبل أأو حنو ذكل اإ

ن الأمانة ميكن أأن تُعدَّ قامئة ابملتحدثني بناء عىل الاقرتاحات حدَّ يوجد يف تصور اجملموعات الإقلميية متحدثون مُ  دون. وقال اإ
ةل عدم وما تراه مناس بًا، وميكن توزيع هذه القامئة عىل املنسقني الإقلمييني، وميكن أأن تُصاغ القامئة يف شلكها الهنايئ يف حا

 وجود أأي اعرتاضات.

َّد  .811 وأأعرب وفد ترينيداد وتوابغو عن تأأييده لقرتاح الرئيس. وعلَّق الوفُد أأمهيًة كبريًة عىل اختيار املتحدثني. وذلكل أأي
 البياانت اليت أأدلت هبا وفود جنوب أأفريقيا، والهند، وابكس تان.
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ىل املشاورات غري الرمسية، وذكَّ  .818 ، وأأشار وفد اململكة املتحدة اإ مانة، لأنه تبنيَّ هفِّق عىل أأن ترُتك التفاصيل للأ ر بأأنه ات
بعد مناقشات مطوةل، أأن الأمانة يه الأكرث خربة فامي يتعلق بتنظمي مثل هذه الأحداث. وذلكل رأأى الوفد أأن أأفضل الس بل 

ن القامئة وغريها من املع ع عىل املنسقني للميض قدمًا هو أأن تتوىل الأمانة وضع التفاصيل الهنائية. وقال اإ لومات ينبغي أأن تُوزَّ
جراء مزيدٍ   من املناقشات املطوةل. الإقلمييني للتصديق علهيا بعد ذكل. وأأضاف أأن هذا من شأأنه تفادي اإ

ىل النظر يف الاقرتاح.  .813 عادة صياغة اقرتاحه. ودعا الرئيُس اللجنَة اإ وتوجه الرئيُس ابلشكر لوفد اململكة املتحدة عىل اإ
د الا  قرتاح نظرًا لعدم وجود أأي اعرتاض من الوفود. واختمت الرئيُس املناقشات بشأأن هذا البند.وقد اعُتمِّ

بداع التصاممي  – CDIP/11/7النظر يف الوثيقة  اقرتاح مرشوع من مجهورية كوراي حول امللكية الفكرية واإ
 لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل منواً 

م وفد مجهورية  .812 اخلاصة ابقرتاح مرشوع مقدم من مجهورية كوراي حول امللكية الفكرية  CDIP/11/7 كوراي للوثيقةقدَّ
ىل تناول التوصيتني  بداع التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا. وذكر الوفد أأن املرشوع هيدف اإ واإ

ن مد ن أأمهية التصممي بوصفه حقًّا من الرابعة والعارشة من جدول أأعامل التمنية. وقال اإ ة املرشوع تبلغ أأربعة وعرشين شهرًا، واإ
حقوق امللكية الفكرية حتظى ابعرتاف مزتايد حيث يس متر اش تداد املنافسة يف أأسواق املنتجات، ومع ذكل تواجه البدلان 

 املنتجات، نتيجة لعوامل مثل نقص عديدة يف احلصول عىل مزية نسبية من خالل تصممي النامية والبدلان الأقل منوًا حتدايٍت 
ل أأنه ل يوجد يشء يف الوقت احلارض يدمع  الوعي والاستامثر. وذكر أأن الويبو تقوم مبشاريع كثرية دلمع البدلان النامية، اإ

، ساعدت 3181التصاممي، وعدم وجود ادلمع ميكن أأن يعوق الاستامثرات يف التصاممي. وأأضاف أأن مجهورية كوراي، منذ عام 
ىل ابتاكر تصاممي واحلصول عىل حقوق التصاممي. 811أأكرث من   رشكة من الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف هجودها الرامية اإ

ن معدل النجاح يف تطوير التصاممي يف عام  رشكة لتلقي ادلمع يف جمال  828، وقد ُاختِّريت ابملائة 51بلغ  3181ومىض يقول اإ
 1يف الس نة، وارتفعت مس توايت املوظفني بنس بة  ابملائة 11ت التصاممي بنس بة ، وازدادت طلبا3188التصاممي يف عام 

، ومن مثَّ ميكن للتصاممي أأن تسامه يف الاقتصاد. وذكر أأن املرشوع يتأألف من مرحلتني، يف املرحةل الأوىل سوف يقوم ابملائة
م املساعدة أأيضًا طيةل العملية لكتساب احلقوق، بزايدة الوعي بقمية املنتج من خالل تطوير التصممي أأو حتسينه، وسوف تُقدَّ 

ىل التسجيل. وأأضاف أأن املرشوع، برصف النظر عن مساعدة الرشاكت، سوف يسامه يف التمنية  بدءًا من تقدمي الطلب اإ
درك قائاًل املس تدامة يف البدلان النامية من خالل زايدة الوعي بأأمهية التصاممي بوصفها حقًّا من حقوق امللكية الفكرية. واس ت

ن سوف تُوَضع يف املرحةل الثانية مبادئ توجهيية عىل أأساس اخلربات واملعرفة العملية املكتس بة يف املرحةل الأوىل. وذكر أأن  هاإ
ن احلكومات املس تفيدة سوف تعقد مؤمترات وتتبادل اخلربات مع  ذكل ميكن تطبيقه أأيضًا يف البدلان النامية الأخرى. وقال اإ

دارة التصاممي. وذكر أأن الوثيقة اجلهات املعنية   فهياترد  CDIP/11/7لتعزيز خرباهتا يف جمال امللكية الفكرية ومسائل اإ
ىل أأن املرشوع ل يقترص عىل تطوير التصاممي، بل سوف يركز  معلومات تفصيلية عن اسرتاتيجيات التنفيذ. وأأشار الوفد اإ

تأأمني حقوق التصاممي. وأأضاف أأن البدلان النامية ستس تفيد من زايدة أأيضًا عىل زايدة املعارف والقدرات فامي يتعلق بعملية 
دارهتا، وأأن البدلان املتقدمة ستس تفيد أأيضًا  زايدة قوة حامية تصاممي من الصادرات من خالل حتسني حامية التصاممي واإ

 يعود الاقرتاح ابلفائدة عىل مجيع املشاركني.أأن منتجاهتا، وبذكل ميكن 

نه ميكن أأن وحتدث وفد بولندا  .814 ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، ورأأى أأن الاقرتاح مثري لالهامتم. وقال اإ
ىل فهم أأفضل لفوائد وجود اسرتاتيجية للتصاممي. وذكر أأنه رمغ وجود  يُسهِّم يف تكوين الكفاءات يف البدلان النامية وأأن يؤدي اإ

ن ىل مزيد من التوضيح بشأأن معلية التنفيذ، فاإ  اجملموعة تؤيد هنجها العام وأأهدافها. حاجة اإ

يرلندا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، ورأأى أأن اس تخدام التصاممي ميكن أأن يكون أأداًة  .819 وحتدث وفد اإ
ن  ىل املنتج، ولزايدة الطلب يف السوق، ولزايدة العوائد الاقتصادية للمنتجني يف مجيع البدلان. وقال اإ قويًة لإضافة قمية اإ

ل أأهنم يعتقدون أأنه س يكون من املفيد أأن يُنَظر  الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه يؤيدون الاقرتاح من حيث املبدأأ، اإ
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ينظروا  أأيضًا أأنيريدون أأوًل يف أأفضل املامرسات وادلروس املس تفادة من هُنُج الويبو يف تقدمي املساعدة التقنية. وأأضاف أأهنم 
 متةل لهذا املرشوع قبل تقدمي تأأييدمه الاكمل هل.التاكليف والفوائد احمل  يف

وحتدث وفد الس نغال ابمس اجملموعة الأفريقية، وأأحاط علامً بأأن املدة املقرتحة للمرشوع يه أأربعة وعرشون شهرًا مع  .816
ىل املسامهة يف تطوير أأعامل الرش  ن املرشوع هيدف اإ اكت اس تعراض يف منتصف املدة بعد عام واحد من التنفيذ. وقال اإ

الصغرية واملتوسطة ابلتشجيع عىل الاستامثر يف التصممي من خالل الاس تخدام الاسرتاتيجي حلقوق امللكية الفكرية، وهيدف 
ىل زايدة الوعي بأأثر تصممي املنتجات يف تطوير الأعامل التجارية للرشاكت الصغرية واملتوسطة. وذكر أأن ماكتب امللكية  أأيضًا اإ

ل أأن الفكرية سوف تؤدي دورًا  ن اجملموعة ترى أأن الاقرتاح مثري جّدًا لالهامتم، اإ همامً يف تنفيذ املرشوع. ومىض يقول اإ
الهيلك يتطلب حتسينًا لضامن الامتثال ملتطلبات التوصيتني الرابعة والعارشة من جدول أأعامل التمنية. وأأفاد الوفد بأأن التوصية 

ىل ادلول  الرابعة من جدول أأعامل التمنية تتطلب الرتكزي عىل احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة وتقدمي املساعدة اإ
م  الأعضاء، بناء عىل طلهبا، يف وضع الاسرتاتيجيات الوطنية املناس بة يف جمال امللكية الفكرية، ومن مثَّ ينبغي أأل تُقدَّ

حدى ادلول الأعضاء. وأأضاف أأن احتياجات ادلول  ل عندما يوجد طلب خاص من اإ ينبغي أأن تُقميَّ بعناية للتأأكد املساعدة اإ
ىل التوصية العارشة، وذكر أأن الهدف مهنا هو مساعدة ادلول الأعضاء عىل  . وأأشار الوفد اإ من أأن الاسرتاتيجيات مناس بة 

تطوير وحتسني القدرات املؤسس ية الوطنية للملكية الفكرية من خالل مواصةل تطوير البنية التحتية وغريها من املرافق هبدف 
مؤسسات امللكية الفكرية الوطنية أأكرث فعاليًة والهنوض بتوازن عادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة. ويف  جعل

نه عىل  د عىل رضورة أأن يهنض املرشوع بتوازن عادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة. وقال اإ هذا الصدد، شدَّ
 قرتاح.اس تعداد للمساعدة يف حتسني هيلك الا

هتا وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، وذكر أأن الاقرتاح يشمل وضع اسرتاتيجيات وتقدمي املساعدة للعملية برمّ  .811
ن اجملموعة تؤيد الاقرتاح، لأن املرشوع يسامه يف تطوير أأعامل الرشاكت الصغرية  ىل التسجيل. وقال اإ بدءًا من الطلب اإ

التصممي من خالل الاس تخدام الاسرتاتيجي حلقوق امللكية الفكرية. وذكر أأن هذا هو نوع واملتوسطة بتشجيع الاستامثر يف 
ىل زايدة الوعي بأأثر  املشاريع اذلي ينبغي أأن تنظر فيه جلنة التمنية. وأأضاف أأن املرشوع، عالوة عىل ذكل، هيدف أأيضًا اإ

ن ماكتب امللكية الفكرية سوف تؤدي تصممي املنتجات عىل تطوير الأعامل التجارية للرشاكت الصغرية واملتوس طة. وقال اإ
 دورًا همامً يف تنفيذ املرشوع.

ن اقرتاح مجهورية كوراي همم  لزايدة وعي البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا حبامية التص .811 ممي من اوقال وفد الياابن اإ
َّد الوفُد الاجتاه العام لالقرتاح. و اخالل وضع اسرتاتيجيات التص دراهجا يف قاعدة بياانتممي. وأأي  ذكر أأن جتارب البدلان ميكن اإ

IP Advantage  ن ذا اكنت تكل التجارب انحجة. واقرتح تطوير قاعدة البياانت يف اجللسة الثالثة للجنة. ومىض يقول اإ اإ
كية الفكرية عىل قاعدة البياانت توفر بوابة موحدة لالطالع عىل ادلراسات الإفرادية اليت تقدم رؤية اثقبة لكيفية معل املل 

 أأرض الواقع، وكيف ميكن لالس تغالل الناحج للملكية الفكرية أأن يسهم يف التمنية.

ب وفد السلفادور ابلقرتاح. وأأقرَّ  .815 دة يف جمال حامية  ورحَّ بأأن البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا تواجه حتدايت ُمحدَّ
ن الصعوابت متشاهب ة يف كثري من احلالت. وذكر الوفد أأن املرشوع سيُنفَّذ يف بدلين الرسوم والامنذج الصناعية. وقال اإ

ن اختيار البدلان سيمت بناًء عىل رشوط معينة،  أأو ثالثة بدلان هبدف وضع اسرتاتيجية للتصاممي يف لك مهنا. ومىض يقول اإ
ىل أأن املرشوع سوف يضع يف الاعتبار احتياجات  ن هذا يشري اإ دة. وأأعرب الالبدل واإ وفد عن رغبته يف الاس مترار يف املُحدَّ

نه يؤيد املرشوع لأن مكتب امللكية الفكرية اخلاص به ميكن أأن يس تفيد من أأي مبادرة  تلقي معلومات عن املرشوع. وقال اإ
ىل مساعدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة.  هتدف اإ

نه ورأأى وفد كندا أأن املرشوع مثال  تُرجَتى فعاليته لكيفية اس تخدام امللكية الفكر  .881 ية كأداة للتمنية الاقتصادية. وقال اإ
يؤيد، عىل وجه اخلصوص، الهدف املمتثِّّل يف زايدة وعي الرشاكت الصغرية واملتوسطة فامي يتعلق بفوائد الإقرار ابمللكية 
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جياد طلب يف السوق وحتقيق منافع اقتصادية. وذكر أأنه من أأجل مساعدة  دارهتا الاسرتاتيجية يف اإ الفكرية واس تخدام اإ
جراءات معينة يف  الرشاكت الصغرية واملتوسطة املُبتكِّرة عىل أأن تمنو وتصبح رشاكت منافسة أأكرب، من الأمهية مباكن أأن تتبّع اإ

دارة ابتاكراهتا بدءًا من الإعداد حىت التسويق. وأأفاد الوفد بأأن قمية العديد من الرشاكت الكندية تعمتد بشلك مزتايد عىل  اإ
ن والتصاممي الصناعيةا فهيا براءات الاخرتاع والعالمات التجارية وحقوق املؤلف أأصولها غري امللموسة، مب . ومىض يقول اإ

ىل السوق بنجاح  م اإ ق أأو تُقدَّ رسعة نظام امللكية الفكرية الإداري وجودته وكفاءته وفعاليته قد تؤثر يف كون الأفاكر تُسوَّ
ىل ابتاكرات جت أأم ن مكتب امللكية ل. ورأأى الوفد أأن الأفاكر وحتويلها اإ ارية س يكون ذا أأمهية مزتايدة يف اقتصاد الغد. وقال اإ

أأكرث من  ان مناقشة من مناقشات املائدة املس تديرة اليت شارك فهيوالفكرية الكندي عقد يف العام املايض ما مجموعه مثاين وثالث
ن  اعىل رضورة زايدة وعهي تدشدَّ  اهناإ من الرشاكت الصغرية واملتوسطة، و مائة رشكة كندية  ابمللكية الفكرية. ومىض يقول اإ

ن تكل الربامج  كندا ملزتمة  ابس هتداف الرشاكت الصغرية واملتوسطة عىل وجه التحديد من خالل برامج الإرشاد والتوعية، واإ
نت نرش املعلومات ذات الصةل ابمللكية الفكرية عىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة لزايدة وعهي ا ولمتكيهنا من اختاذ قرارات تضمَّ

واخليارات املتاحة. وذكر أأن القدرة عىل حامية ابتاكرات الرشكة وعالماهتا  وموعدهالإيداع  ماكنمبنية عىل معرفة أأفضل بشأأن 
ىل التوسع يف أأسواق جديدة. وختاماً  ، التجارية الرمسية بسهوةل يف عدة بدلان متثل عنرصًا رئيس يًا لأي رشكة منافسة تسعى اإ

أأكَّد الوفد أأن امللكية الفكرية والابتاكر مرتبطان حبيث تعزز أأنظمُة امللكية الفكرية الفعاةل بيئات الاستامثر الأكرث جاذبية اليت 
د الوفد عىل أأن مساعدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة ل  ويف رخاءمه يف المنو العاملي املس تقبيل امن شأأهنا أأن تس لجميع. وشدَّ

ب الوفُد ابلقرتاح املقدم من عىل الابتاكر ا حدى الأولوايت املس مترة حلكومته. ومن هذا املنطلق، رحَّ ملس متر س تكون اإ

 مجهورية كوراي.

وأأيّد وفد الباكس تان تأأييدًا اكماًل ما يبذهل وفد مجهورية كوراي من هجود خبصوص الاقرتاح. وطلب الوفد معلومات  .888
بشأأن وضع اسرتاتيجيات التصاممي وتوس مي املنتجات. وأأعرب عن رغبته يف أأن  عن أأنشطة الويبو اجلارية للمساعدة التقنية

دة  ىل وجود رشوط ُمحدَّ يعرف: هل يوجد أأي تداخل مع الاقرتاح أأم ل. وخبصوص اسرتاتيجية التنفيذ، أأشار الوفد اإ
ىل التعمق يف رشوط املشاركة  فامي ليك تكون أأكرث تعددًا من أأجل يتعلق ابختيار البدلان. ورأأى الوفد أأنه قد توجد حاجة اإ

نه، يف هذا  تنوع التجارب. وأأخريًا، ذكر أأن اسرتاتيجية التنفيذ لزايدة الوعي تشمل تبادل اخلربات من خالل املؤمترات. وقال اإ
ىل شارة اإ مؤمترات  الصدد، يود أأن يعرف: هل تنوي مجهورية كوراي عقد مؤمترات حمددة كجزء من املرشوع أأم أأن ذكل اكن اإ

 ط لها ابلفعل.ُخّطِّ 

يران )مجهوريةوأأعرب وفد  .883 م وفد مجهورية كوراي تفاصياًل عن متويل املرشوع. الإسالمية( -اإ  عن رغبته يف أأن يُقّدِّ

ز فهم الرشاكت  .882 ورأأى وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن الاقرتاح س يكون مفيدًا ملُبدعي التصاممي، وسوف يُعّزِّ
َّد الوفُد الاقرتاَح. الصغرية واملتوسطة املوجودة يف ا لبدلان النامية والبدلان الأقل منوًا لفوائد حامية امللكية الفكرية. وذلكل أأي

نه يود أأيضًا مزيدًا من التفاصيل بشأأن املوارد املطلوبة وتلكفة املرشوع.  وقال اإ

كون املرشوع  وطلب وفُد مرص توضيحًا يُبنّيِّ كيف ميكن لبدل ما أأن يس تفيد من املرشوع. وطلب معلومات عن .884
نه  ىل دمع تطوير الرشاكت الصغرية واملتوسطة، وقال اإ ىل أأن الاقرتاح هيدف اإ يقترص عىل بدل واحد أأم بدلين. وأأشار الوفد اإ

طار قانوين محلاية التصاممي ىل رشوط معينة، مثل وجود اإ وادلمع والالزتام  ؛ذلكل يود أأن يرى أأن اختيار البدلان يستند اإ
دة جيدًا، ومنتجات  ؛احلكومينّي ماكنية حاميهتامعينة أأو مجموعات من املنتجات ذات خصائص ُمحدَّ حبقوق امللكية الفكرية.  واإ

وأأعرب الوفد عن رغبته يف مراجعة املرشوع مع الرتكزي عىل تكوين الكفاءات للمؤسسات الصغرية واملتوسطة فامي يتعلق 
بداع تص  اممي جديدة.ابس تخدام الرسوم والامنذج الصناعية للتشجيع عىل اإ

نه  .889 َّد وفد جورجيا اقرتاح املرشوع. وذكر الوفد أأنه سوف يمت اختيار بدلين أأو ثالثة بدلان لتنفيذه. وقال الوفد اإ وأأي
د أأن يعرف: هل سرُياعى المتثيل اجلغرايف أأم ل؟ وهل توجد رشوط و يريد مزيدًا من املعلومات عن رشوط الاختيار، وي
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ضافية؟ وأأضاف أأنه يعتقد أأن ال  رشوط املذكورة يف الاقرتاح ميكن أأن تتوفر يف العديد من البدلان اليت متر اقتصاداهتا اإ
 انتقالية. مبرحةل

ىل الانتفاع  .886 دة وهيدف اإ ىل تقدمي مرشوع يليب احتياجات ُمحدَّ ب وفد الرنوجي مببادرة وفد مجهورية كوراي اإ ورحَّ
نتاجئ ملموسة للرشاكت الصغرية قادر عىل حتقيق  أأن املرشوع الاسرتاتيجي ابمللكية الفكرية لأغراض التمنية. ورأأى الوفد

ن  واملتوسطة يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا. وأأعرب عن أأمهل يف أأن حيظى املرشوع ابدلمع ويُنفَّذ بنجاح. وقال اإ
 اخلربات الناجتة عنه ميكن أأن تكون مفيدًة جّدًا.

ن جدول أأعامل التمنية .881 ليه دامئًا عند النظر يف مقرتحات املشاريع للتأأكد من اتساقها معه. وذكر  وقال وفد بوليفيا اإ يُشار اإ
ىل التوصيتني الرابعة والعارشة من جدول أأعامل التمنية، حيث تتطلب التوصية الرابعة التأأكيد عىل  الوفد أأن الاقرتاح يشري اإ

ىل الهنوض بتوازن عادل بني حامية امللكية احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة، يف حني أأن التوصية العارشة تش ري اإ
ن من غري الواحض كيف س يليب املرشوع املقرتح هذه املتطلبات. وأأضاف أأن الاقرتاح يقوم  الفكرية واملصلحة العامة. وقال اإ

أأن يُقمّيِّ  عىل أأساس أأن تعزيز التصاممي يف البدلان النامية من شأأنه أأن يسهم يف التمنية. ورأأى أأن املرشوع ينبغي أأولً 
احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف البدلان النامية، وأأن الاقرتاح ينبغي أأل يفرتض أأن املرشوع من شأأنه أأن يدمع 
ن الاقرتاح ل يشري  ىل تطوير الرشاكت الصغرية واملتوسطة. وخبصوص التوصية العارشة، طلب الوفد تقدمي توضيح، حيث اإ اإ

 ية امللكية الفكرية واملصلحة العامة.الهنوض بتوازن عادل بني حام

ىل الرد عىل الأس ئةل والتعليقات. .881  ودعا الرئيُس وفد مجهورية كوراي اإ

ىل مسأأةل املس تفيدين، وذكر أأن الرشاكت س تكون املس تفيد املبارش من املرشوع. وقال  .885 وأأشار وفد مجهورية كوراي اإ
ن احلكومة سوف تؤدي دورًا همامً يف ضامن اس مترار الآاث ر بعد الانهتاء من املرشوع، وذلكل ينبغي أأن ترَُشك يف تنفيذ اإ

ن قدرة البدلان املس تفيدة عىل تطوير ووضع س ياسات بشأأن التصاممي للرشاكت الصغرية واملتوسطة  املرشوع. ومىض يقول اإ
نه يعتقد أأن ميكن تعزيزها أأيضًا من خالل عقد املؤمترات ووضع مبادئ توجهيية. وفامي يتعلق ابلتوصية الرابعة،  قال الوفد اإ

منتجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات اليت تعمل يف جمال البحث العلمي والصناعات الثقافية ميكن أأن تس تفيد 
د ابلتشاور مع الأمانة،  ن هذه التوصية وثيقة الصةل. وذكر الوفد أأن املزيانية سوف حُتدَّ من التصاممي وحتقق أأرابحًا، وذلكل فاإ

ىل السؤال اذلي طرحه وفد وأأن ال عبء املايل ميكن تقامسه بني الويبو والبدلان املس تفيدة بعد مشاورات ثنائية. وأأشار الوفد اإ
ن البدلان املس تفيدة ميكن أأن تعقد هذه املؤمترات. وخبصوص معايري اختيار البدلان  ابكس تان بشأأن مسأأةل املؤمترات، وقال اإ

دة حىت الآن. وأأضاف أأن مزيدًا من املعلومات التفصيلية عن املتطلبات سوف املس تفيدة، أأوحض أأنه مل تُوَضع معا يري ُمحدَّ
جراء مشاورات مع الأمانة. م بعد اإ  يُقدَّ

ع عىل حنٍو غري  .831 وذكر ممثل املعهد ادلويل للملكية الفكرية أأن نظام امللكية الفكرية العاملي كثريًا ما يُنْتَقد لأن فوائده تُوزَّ
ب، ويف هذ ا الصدد ميثل اقرتاح مجهورية كوراي اعرتافًا همامً بأأن احتياجات البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا ل ميكن ُمتناسِّ

ىل قميهتا يف امحلاية. وجدير ابذلكر أأنه جيمع املساعدة التقنية وتكوين  ضافًة اإ جتاهلها، وأأن للملكية الفكرية قميًة تروجييًة اإ
املمثل أأن الوعي العام همم  لس ببني، السبب الأول واحض، وهو أأن أأحصاب املصلحة جيب أأن  الوعي العام. وذكرمع الكفاءات 

يكونوا عىل عمل بوجود الربانمج قبل أأن يمتكنوا من الاس تفادة منه، أأما السبب الثاين فهو أأقل وضوحًا، ولكنه عىل القدر 
فادة من حقوق امللكية الفكرية مثهل يف ذكل مثل نفسه من الأمهية، وهو أأن امجلهور جيب أأن يدرك أأن ابس تطاعته الاس ت

ن هذا السبب الثاين املتعلق ابلوعي  اخملرتعني واملبدعني يف بالده، وليس ساكن البدلان املتقدمة حفسب. ومىض املمثل يقول اإ
ن غرّي ُمعترَب العام  ه حنو نظام امللكية الفكرية ال معظم يف كثري من الأحيان. وقال اإ ىل عدم قدرة أأنصاره العداء املُوجَّ عاملي يرجع اإ

بوصفه منظمة مكرسة للتشجيع عىل  –عىل تثقيف امجلهور بشأأن فوائده. وذكر املمثُل أأن املعهد ادلويل للملكية الفكرية 
ىل تقدمي هذا التثقيف مىت  –اس تخدام حقوق امللكية الفكرية لأغراض التمنية الاقتصادية يف مجيع البدلان  يسعى جاهدًا اإ
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ثبات أأن فوائد حقوق امللكية  أأمكن. ن املعهد يعتقد أأن الإدراج املقرتح ملؤمترات أأحصاب املصلحة يعطي فرصة لإ وقال اإ
الفكرية ميكن أأن تكون حمليًة. وأأضاف أأنه ينبغي احلرص عىل ضامن أأهنا ليست جمرد مواعظ للمهتدين ابلفعل. واختمت قائاًل 

ن جناح نظام امللكية الفكرية العاملي يعمت آل الأمر، عىل التعاون بني البدلان، وهذا يتطلب فهامً مشرتاكً لأمهية النظام.اإ  د، يف مأ

ىل العمل بشلك وثيق مع الأمانة لإعداد وثيقة مرشوع من مرشوعات جلنة التمنية  .838 ودعا الرئيُس وفد مجهورية كوراي اإ
هنا ينبغي أأن تتضمن تفاص  عن املزيانية، واملوارد، ومعايري اختيار البدلان،  يالً من أأجل تقدميها يف ادلورة املقبةل للجنة. وقال اإ

والتوافق مع التوصيتني الرابعة والعارشة، وأأن تضع يف الاعتبار املالحظات اليت أأبدهتا الوفود اليت حتدثت تأأييدًا ملقرتح 
هفِّ   ق عىل هذا. واختمت الرئيس املناقشات بشأأن هذا البند.املرشوع. وات

 :النظر يف الواثئق

CDIP/8/INF/1 – مراجعة خارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية 

CDIP/9/14 –  رد الإدارة عىل املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية
 (CDIP/8/INF/1)الوثيقة 

CDIP/9/15 –  العامل اخملصص املعين ابملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون تقرير الفريق
 لأغراض التمنية

CDIP/9/16 –  اقرتاح مشرتك من مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة البدلان الأفريقية بشأأن املساعدة اليت تقدهما الويبو
 يف جمال التعاون لأغراض التمنية

11/4CDIP/ -  وضع تنفيذ بعض التوصيات املس تخلصة من تقرير املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف
 جمال التعاون لأغراض التمنية

جراء املناقشات اخلاصة ابملراجعة اخلارجية للمساعدة  .833 آراءمه بشأأن أأفضل س بل اإ طلب الرئيس اقرتاحات الوفود وأ
 ويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية.التقنية اليت تقدهما ال

م بعض الاقرتاحات.  .832 ة وُمركَّزة فوحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية، وقدَّ جراء مناقشة ُحرَّ ن اجملموعة تود اإ قال اإ
نه مطروح منذ فرت  م من مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة الأفريقية، حيث اإ ة طويةل. وذكر أأنه بشأأن الاقرتاح املشرتك املُقدَّ

رشاك مجموعة جدول أأعامل  جراء مناقشة مع اإ مة من ادلول الأعضاء. واقرتح البدء يف اإ يالء الأولوية للمقرتحات املُقدَّ ينبغي اإ
ىل املشاركة يف املناقشة  التمنية واجملموعات الإقلميية. وأأفاد بأأن اجملموعة تدعو اجملموعات الإقلميية، وخصوصًا اجملموعة ابء، اإ

هبدف حتديد التوصيات اليت س ُتعمتد خالل ادلورة للتنفيذ. ورأأى أأن الرتكزي ينبغي أأن ينصب عىل الاقرتاح املشرتك، وميكن 
ل أأن اللجنة ينبغي أأن تركز عىل  أأن تُوَضع يف الاعتبار الوثيقة اليت أأعدهتا الأمانة بناء عىل طلب من ادلول الأعضاء، اإ

مة من ادلول   الأعضاء.املقرتحات املُقدَّ

نه يعتقد أأن الوثيقة .834 يه الوثيقة  .CDIP/9/16 Rev وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، وقال اإ
الوحيدة املقدمة من ادلول الأعضاء واملطروحة للنقاش. وذكر أأن اجملموعة تعتقد أأيضًا أأن العديد من التوصيات الواردة يف 

ق علهيا كلك، أأو عىل الوثيقة جاهزة  للتنفيذ، وأأهنا حت ث ادلول الأعضاء الأخرى عىل أأن تُقمّيِّ الوثيقة بندًا تلو الآخر، وتُصّدِّ
 الأجزاء اجلاهزة للتنفيذ.
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 رواك، وردّ  - وأأكَّد وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأنه عند النظر يف كيفية تنظمي املناقشات اخلاصة بتقرير ديري .839
 ، ينبغي أأن تُرّكِّز اللجنُة اهامتهما عىل توصيات الفئة ابء من ردّ CDIP/11/4خملصص، والوثيقة الإدارة، ونتاجئ الفريق العامل ا

ح أأن حُيَرز فهيا  ن هذه يه التوصيات اليت ترى الأمانة أأهنا تس تحق مزيدًا من ادلراسة، واليت يُرجَّ الإدارة. وقال اإ
 الأكرب. التقدم

جديد برأأيه بأأن اللجنة ينبغي أأن تركز عىل توصيات الفئة ابء يف  وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، ورصح من .836
ن املناقشات ميكن أأن تبدأأ بعرض للوثيقة اجلديدة اليت أأعدهتا الأمانة )الوثيقة  ردّ  (. وذكر أأن CDIP/11/4الإدارة. وقال اإ

ما نُفِّّذت ابلفعل أأو جاٍر تنفيذها. وأأشار الوف م من مجموعة الوثيقة تُبنّيِّ أأن أأغلبية التوصيات اإ ىل الاقرتاح املشرتك املُقدَّ د اإ
نه CDIP/11/4جدول أأعامل التمنية واجملموعة الأفريقية، وذكر أأن الكثري من التوصيات ُمدَرج  وُمحلَّل  يف الوثيقة  ، ومن مثَّ فاإ
 .الإدارة يعتقد أأن اللجنة سوف تس تفيد من نقاش يركز عىل تكل الوثيقة وعىل توصيات الفئة ابء من ردّ 

ماكنه أأن يكون مراًن يف النظر يف الواثئق. وذكر أأن املناقشات  .831 ن ابإ وحتدث وفد الهند ابمس اجملموعة الآس يوية، وقال اإ
اليت أأعدهتا الأمانة، وأأنه  CDIP/11/4 ميكن أأن تبدأأ ابقرتاح مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة الأفريقية، تليه الوثيقة

ن اجملموعة ل تتفق مع القول بأأن املناقشة ينبغي أأن يقترص تركزيها عىل فئة ميكهنا تقدمي تكل الوثيقة للم  ناقشة. وقال الوفد اإ
 التوصيات اليت حددهتا وأأيدهتا اجملموعة ابء ووفد الولايت املتحدة الأمريكية.

أأنه تنبغي مناقشة وأأحاط وفد بوليفيا علامً ابس تعداد اجملموعة ابء للبدء يف مناقشة التوصيات. ومع ذكل رأأى الوفد  .831
مزيد من املعلومات  اقد يلزهم التوصيات الأخرى مجيع التوصيات، وليس التوصيات اليت ذكرهتا اجملموعة ابء فقط، وذكل لأن

نه رمغ أأن اللجنة رمبا ترشع يف مناقشات بشأأن الفئة ابء، ينبغي أأل تقترص املناقشات عىل تكل الفئة.  أأو الإجراءات. وقال اإ
ىل أأن الاقرتاح الوحيد املطروح للمناقشة هو اقرتاح مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة الأفريقية، وأأن وأأشار الوفد  أأيضًا اإ

 ُ يالء اهامتم لهذا الاقرتاح امل عالمية دلمع املناقشة، ومن مث ينبغي اإ م من ادلول الأعضاء. وذكر قدَّ مجيع الواثئق الأخرى واثئق اإ
ىل اختاذ قرارات ملموسة يف هذه ادلورة يك ل تذهب  أأنه يرى أأن املناقشة السابقة ل أأنه توجد حاجة اإ مفيدة جدًا، اإ

 املعلومات ُسدى.

َّد وفد  .835 يران )مجهوريةوأأي البياانت اليت أأدلت هبا وفود اجلزائر والربازيل والهند وبوليفيا بشأأن تركزي  الإسالمية( -اإ
مة من ادلول وهو جملموعة الأفريقية، املناقشات عىل اقرتاح مجموعة جدول أأعامل التمنية وا الوثيقة الوحيدة املطروحة املُقدَّ

جراءات متابعة  مة يف مجيع فئات رد الإدارة، وميكن اختاذ قرارات واإ ن من املهم أأن تُدَرس التوصيات املُقدَّ الأعضاء. وقال اإ
 بشأأن التوصيات الواردة يف مجيع الفئات.

نه، بوصفه عضوًا يف مجموعة جدول  وذكر وفد ابكس تان أأن من املهم اختاذ .821 جراءات ملموسة خالل ادلورة. وقال اإ اإ
ل البدء ابلقرتاح املشرتك اذلي تقدمت به ادلول الأعضاء. وذكر أأن الوثيقة اليت أأعدهتا الأمانة هممة  أأيضًا،  أأعامل التمنية، يُفّضِّ

ن الرئيس ميكن أأن يقرر وأأن اللجنة ينبغي أأن تدرس الإجراءات اليت اختذهتا الأمانة بشأأن توصي ات الفئة أألف. ومىض يقول اإ
جراء بشأأن التوصيات. وأأضاف أأنه كيفية امليض قدمًا يف ذكل، ولكن من املهم أأن تتّ  لزم مناقشة مجيع التوصيات، وأأنه تخذ اإ

جراء دون موافقة ادلول الأعضاء، ومن مثَّ جيب عىل مجيع الوفود أأن تبدي مرونة والزتاماً  فامي يتعلق  ل ميكن اختاذ اإ
 التوصيات. بتنفيذ

يرلندا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وأأعرب عن تأأييده لرأأي اجملموعة ابء برتكزي  .828 وحتدث وفد اإ
ن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه يعتقدون أأن توصيات الفئة ابء الواردة CDIP/11/4املناقشات عىل الوثيقة  . وقال اإ

 ة تس تدعي مواصةل النظر فهيا، وينبغي أأن تكون حمور مناقشات اللجنة.يف رد الإدار 
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وذكر الرئيس أأن وهجات النظر ل تزال تتباعد بشأأن هذه املسأأةل. وذلكل اقرتح عقد مشاورات غري رمسية يف صباح  .823
هفَِّق عىل ذكل.  اليوم التايل. وات

 من جدول الأعامل: ملخص الرئيس 1البند 

ىل تالوة مرشوع ملخصات البنود اليت مت تناولها حىت الآن.دعا الرئيُس الأمانة  .822  اإ

طار البند  .824 ىل البياانت العامة، وتلت مرشوع امللخص كام ييل: "يف اإ من جدول  9فأأشارت الأمانة )الس يد ابلوش( اإ
ىل املناقشة اخلاصة ىل بياانت عامة من اجملموعات الإقلميية". وأأشارت الأمانة اإ بتقرير املدير العام  الأعامل، اس متعت اللجنة اإ

طار البند  م املدير العام تقريره عن CDIP/11/2من جدول الأعامل، نظرت اللجنة يف الوثيقة  6وتلت ما ييل: "يف اإ . وقدَّ
. وأأشادت الوفود ابلزتام املدير العام بتقدمي تقارير س نوية. وُأديل عدد  من 3183تنفيذ جدول أأعامل التمنية خالل س نة 

 31طرية، ومشاركة الويبو يف مسار ريو+التقرير، وُطلبت توضيحات بشأأنه، ل س امي فامي خيص اخلطط القُ  املالحظات عىل
لفية. وردَّ  مدير  –والس يد راما راو  –انئب املدير العام  –الس يد جيفري أأونياما  وفرقة العمل املعنية ابلأهداف الإمنائية للأ

دخال حتسيناٍت عىل املالحظات، وو –مكتب الويبو يف نيويورك  ىل  افقا عىل اإ عىل التقارير املقبةل". مث أأشارت الأمانة اإ
م من مجهورية كوراي وتلت ما ييل: "نظرت اللجنة يف اقرتاح مرشوع من مجهورية كوراي حول  املناقشة اخلاصة ابلقرتاح املُقدَّ

بداع التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدل . وأأعربت الوفود عن (CDIP/11/7)ان الأقل منوًا امللكية الفكرية واإ
تقديرها لالقرتاح وشكرت مجهورية كوراي عىل هذه املبادرة. والُتمس من مجهورية كوراي العمل مع الأمانة عىل مواصةل تطوير 

ىل وثيقة مرشوع من مرشوعات اللجنة، مع مراعاة املالحظات اليت أأدىل هبا احلضور، وعر  ضها عىل اللجنة الاقرتاح وحتويهل اإ
 يف دورهتا القادمة يك تصدق علهيا."

م بشأأن  .829 ىل الإحاطات اليت سوف تُقدَّ وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية، وطلب من الأمانة أأن تشري اإ
ن اجملموعة تُذكِّّر بأأن 31مشاركة الويبو يف مسار ريو+ لفية. وقال اإ ه يوجد قرار  بأأن وفرقة العمل املعنية ابلأهداف الإمنائية للأ

 املوظفني املعنيني.بتوفهر  مرشوط الإحاطاتتقدمي 

ىل اخلطط القُ  .826 طرية، وذكَّر بأأنه قد طلب تقدمي مزيد وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، وأأشار اإ
ن اجملموعة تود توضيح ذكل. وذكر أأنه يعتقد أأن  م الأ من املعلومات يف ادلورة املقبةل. وقال اإ  املزيد من املعلومات.مانة س ُتقّدِّ

ىل البياانت العامة، واقرتح أأن يُذَكر أأيضًا أأن ادلول الأعضاء مطالَ  .821 بة  بتقدمي البياانت مكتوبًة. وأأشار وفد ابكس تان اإ
نه سيسحب اقرتاحه يف حاةل وجود أأي اعرتاض عليه. وذكر أأنه مل يدل ببيان لأن الوفود مطالَ  بة بتقدمي وقال الوفد اإ

 مكتوبًة. ياانهتاب 

وحتدث وفد الهند ابمس اجملموعة الآس يوية، ووافق عىل التعليق اذلي أأدىل به وفد اجلزائر بشأأن تقدمي الأمانة  .821
ن امللخص  ىل املؤمتر ادلويل املعين ابمللكية الفكرية والتمنية، وقال اإ لإحاطات بشأأن أأنشطهتا يف الأمم املتحدة. وأأشار الوفد اإ

طالع ادلول الأعضاء علهيا.ينبغي أأن يذكر أأن ا  ملعلومات اخلاصة بقامئة املتحدثني سوف يمت اإ

م يف اليوم التايل. وخبصوص مرشوع ملخصات بنود  .825 ن مرشوع ملخص املؤمتر ادلويل سوف يُقدَّ وقال الرئيس اإ
 وفد الهند. س امب أأيّدهح جدول الأعامل الثالثة الأخرى، اقرتَح أأن تُذَكر املالحظات اليت أأبداها وفدا الربازيل واجلزائر، 

ن اجملموعة س بق أأن  .841 نه ل يس تطيع أأن يُساير الرئيس يف اقرتاحه. وقال اإ وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء قائاًل اإ
 ذكرت أأن اللجنة ينبغي أأل حتاول أأن تتدخل يف تفاصيل معل الأمانة.

 اجملموعة ابء عىل الشفافية يف هذه الأمور؟وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية، وتساءل: هل تعرتض  .848
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ىل الأمانة ليك حتدد  .843 ل أأن الأمر يرجع اإ وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، وأأكَّد أأن مجيع الوفود تؤيد الشفافية، اإ
ن اجملموعة تثق يف الأمانة.  الهنج الصحيح. وقال اإ

842.  َّ ن  امأأدىل هب البيانني الذليند وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، وأأي وفدا ابكس تان واجلزائر. وقال اإ
 اجملموعة تؤيد الشفافية.

ورأأى وفد جنوب أأفريقيا أأن من حق ادلول الأعضاء أأن ختتار املتحدثني اذلين حتددمه الأمانة. وذلكل المتس من وفد  .844
 بلجياك أأن يتحىل ابملرونة.

عالمية قبل املشاركة يف مناقشات مؤمتر ريو+ورأأى الرئيس أأن املسأأةل تتعلق بتقدمي الأمان .849 حاطة اإ  31ة جللسات اإ
لفية من عدمه.  وفريق العمل املعين ابلأهداف الإمنائية للأ

م جلسات  .846 ن الأمانة ينبغي أأن تُقّدِّ وذكر وفد جنوب أأفريقيا أأنه يتفق مع رأأي اجملموعة الأفريقية يف هذا الصدد. وقال اإ
عالمية قبل املشاركة يف ت حاطة اإ  كل املناقشات.اإ

اًل يف تفاصيل معل  .841 ن هذا ليس تدخه حاطات. وقال اإ ماكنية تقدمي اإ ىل اإ وذكَّر وفد ابكس تان بأأن الأمانة قد أأشارت اإ
ن ادلول الأعضاء من حقها أأن تعرف ما يُقال نيابة عهنا. وذكر الوفد أأنه ل يقصد أأن ادلول الأعضاء ينبغي أأن  الأمانة، واإ

ق عىل لك لكمة تُذكَ  ر يف لك بيان ملمثل الويبو قبل مشاركته يف أأي اجامتع. وأأضاف أأنه يثق يف املنظمة ويف ممثلهيا. تُصّدِّ
بالغه مبا يقوهل ممثلو الويبو نيابة عن ادلول الأعضاء يف املنظامت الأخرى. نه ل يطلب سوى أأن يمت اإ  ومىض يقول اإ

ن هذا يشم .841 د املوعد املناسب لتنظمي ّدِّ ل قدرهتا عىل أأن حتُ وأأعرب وفد بوليفيا أأيضًا عن ثقته يف الأمانة. وقال اإ
م  ل أأن ملخص الرئيس ينبغي أأن يذكر أأنه سوف تُنظَّ حاطة. ورأأى أأن ادلول الأعضاء تتفق معه يف ذكل، اإ جلسات اإ

اًل يف تفاصيل معل الأمانة. حاطة. وذكر الوفد أأنه ل يعترب هذا تدخه  جلسات اإ

َّد وفُد بولندا ما أأدىل به وفدا ب .845  وليفيا وبلجياك من بياانت بشأأن التدخل يف تفاصيل معل املنظمة.وأأي

 من جدول الأعامل: النظر يف برانمج العمل لتنفيذ التوصيات املعمتدة )ُمس تأأنَف( 1البند 

 مراجعة خارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية )اتبع(

ىل اتفاق بشأأن مهنجية أأبلغ الرئيس اللجنة بأأن  .891 قلميية أأسفرت عن التوصل اإ مشاوراته غري الرمسية مع اجملموعات الإ
 مناقشة الواثئق.

نه يظن أأن مجيع الواثئق املطروحة سوف تُناقش، مبا  .898 وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، وقال اإ
م من مجموعة جدول أأعامل   التمنية واجملموعة الأفريقية.فهيا الاقرتاح املشرتك املُقدَّ

ىل النظر أأن ، و CDIP/11/4وذكر الرئيس أأنه مت التفاق عىل أأن تبدأأ املناقشات ابلوثيقة  .893 تنتقل اللجنة بعد ذكل اإ
ن الهدف، وفقًا ملا اتهفق عليه، هو حتديد توصيات من أأجل تنفيذها. وأأشار الرئيس  يف الاقرتاح املشرتك ورّد الإدارة. وقال اإ

ىل ال  ناإ ىل املناقشة. فقال اإ مراجعة خارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال  ه قد ُأجريتتطورات اليت أأدت اإ
دارة القامئة عىل النتاجئ بغية دمع  طار الويبو لالإ التعاون من أأجل التمنية يف س ياق مرشوع جدول أأعامل التمنية بشأأن تعزيز اإ

ن نتاجئ املراجعة اخلارجية )الوثيقة معلية الرصد والتقيمي للأنشطة الإمن ( ُعرَِّضت يف CDIP/8/INF/1ائية. ومىض يقول اإ
ص  قد ُشلّكِّ فريق  عامل  ادلورة الثامنة للجنة، و  لتحديد التوصيات الزائدة عن احلاجة يف التقرير. وأأضاف أأن تقرير  ُمخصَّ
م يف ادلورة التاسعة للجنCDIP/9/15الفريق العامل )الوثيقة  داراًي عىل املراجعة اخلارجية ( قُّدِّ مت رّدًا اإ ة، وأأن الأمانة قدَّ
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متا أأيضًا اقرتاحًا مشرتاكً )الوثيقة CDIP/9/14)الوثيقة  (، تلبيًة لطلهبا، وأأن مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة الأفريقية قَدَّ
CDIP/9/16) د التوصيات اجلاري لتنظر فيه اللجنة. ويف ادلورة الأخرية، طلبت اللجنُة من الأمان ة أأن تُعدَّ وثيقًة حُتّدِّ

رت أأيضًا مواصةل املناقشات بشأأن هذا املوضوع يف CDIP/11/4تنفيذها وتقريرًا عن التقدم احملرز فهيا )الوثيقة  (، وقرَّ
ىل التقدمي للوثيقة   .CDIP/11/4ادلورة احلالية. ودعا الرئيس الأمانة اإ

د التوصيات وذكَّرت الأمانة )الس يد ابلوش( بأأن ا .892 للجنة يف دورهتا الأخرية قد طلبت من الأمانة أأن تُعدَّ وثيقة حُتّدِّ
ن توصيات املراجعة اخلار  ن شعبة أأ جية تتضمن معظم أأعامل املنظمة، و اجلاري تنفيذها وتقريرًا عن وضع التنفيذ. وقالت اإ

مة من مجيع القطاعات املع  قت الردود املُقدَّ نية يف املنظمة، وُأدرجت مدخالهتا يف الوثيقة. ويف تنس يق جدول أأعامل التمنية نسَّ
أأثناء القيام بذكل، أأدركت الأمانة أأيضًا أأن التوصيات اليت أأدرجهتا يف وقت سابق يف الفئة أألِّف تلزم مراجعهتا. وقد مىض 

اتيجي وقت طويل، وبدأأت املنظمة يف بعض احلالت تنفذ تكل التوصيات من خالل برانجمها اخلاص ابلتقومي الاسرت 
ىل توصيات الفئة أألِّف،  أأو ن الوثيقة، رمغ استنادها اإ طار وثيقة الربانمج واملزيانية املعمتدة. وذلكل فاإ الأنشطة العادية يف اإ
 الإدارة. تتطابق متامًا مع ما س بق وصفه يف تكل الفئة يف ردّ  ل

ىل دراسة التوصيات فئًة تلو أأخرى.و  .894  دعا الرئيس اللجنة اإ

ه وفد  .899 مانة عىل الوثيقة وكذكل عىل بعض املبادرات اليت نُفِّّذت أأو اليتوتوجَّ  قيد التنفيذ. السلفادور ابلشكر للأ

ىل النظر يف التوصية الأوىل الواردة يف الصفحة الثالثة من الوثيقة. .896  ودعا الرئيس اللجنة اإ

ببياانت أأكرث حتديدًا حيامن تُناقش وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، وأأدىل ببيان عام، واحتفظ حبقه يف الإدلء  .891
ن اجملموعة تقرتح البدء يف مناقشة الفئات واحدة تلو الأخرى بعد هذا التبادل الأويل للآراء استنادًا  الواثئق الأخرى. وقال اإ

شت يف ادلورة العارشة للجنة تقارير عديدة بشأأن املسا ىل مجيع الواثئق املطروحة للنقاش. وذكَّر بأأنه قد نُوقِّ عدة التقنية اليت اإ
 تقّدهما الويبو، مهنا تقرير املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون من أأجل التمنية، ورّد الإدارة

م من مجم ص املعين ابملراجعة اخلارجية، والاقرتاح املشرتك املُقدَّ وعة عىل املراجعة اخلارجية، وتقرير الفريق العامل املُخصَّ
ن  جدول أأعامل التمنية واجملموعة الأفريقية بشأأن املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية. وقال اإ
ص يوم  اكمل  يف ادلورة احلالية للكياانت اليت تقدم مساعدة تقنية يف جمال  اجملموعة، يف تكل ادلورة، قد اقرتحت أأن خُيصَّ

ن الفكرة يه تبادل أأفضل املامرسات وادلروس  امللكية الفكرية من أأجل تبادل املعلومات بشأأن خرباهتا. واس تطرد قائاًل اإ
ن الوثيقة  آليات الرقابة واملراجعة العامة. وقال اإ ب بأ ىل جتنب التكرار. ورحَّ ىل أأن  CDIP/11/4املس تفادة، ابلإضافًة اإ تشري اإ

 ُ ما ن فِّّذت أأو جار تنفيذها. وذكَّر الوفُد بأأن اللجنة قد رشعت ابلفعل يف نقاش معظم التوصيات الواردة يف مقرتحات سابقة اإ
ل بشأأن تقرير دير  ن حوارات ومناقشات ممثرة قد جرت داخل الفريق العامل اخملصص. وأأضاف أأن  - يُمطوَّ رواك. وقال اإ

دت أأيضًا توصيات تقرير دير  عت يف الفئة ابء يف ردّ رواك القابةل للتنفيذ، وهذه التوصيات  - يالأمانة قد حدَّ الإدارة  ُوضِّ
ل أأن من املهم CDIP/9/14)الوثيقة  عداد مقرتحات مثرية لالهامتم، اإ ن اجملموعة تتوجه ابلشكر للمجموعات عىل اإ (. وقال اإ

ىل مجيع اجملموعات وادلول الأعضاء. وذكر أأن اجملموعة ل تزال مقتنعًة بأأنه قد يكون من املفيد مناقشة أأفض ل الاس امتع اإ
ن هذا يامتىش متامًا مع تقرير دير  الإدارة، وحُيقِّّق أأيضًا أأهدافًا  رواك وردّ  - ياملامرسات وادلروس املس تفادة. ومىض يقول اإ

فتبادل اخلربات العملية يف تقدمي املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية ميكن أأن يوفر بعض  ؛عديدة لالقرتاح املشرتك
وس املس تفادة. وأأضاف أأن املناقشة ميكن أأن تس تفيد من مجيع املدخالت. وأأخريًا أأشار الوفد املامرسات الفضىل وادلر 

ىل نه سعيد بأأن أأغلبية توصيات  أأن اإ س نوات عديدة قد انقضت منذ أأن شاركت اللجنة لأول مرة يف هذه املناقشة. وقال اإ
 رواك جيري تنفيذها عىل حنٍو متواصل. - يدير 

يرلندا ابمس الا .891 ب CDIP/11/4حتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وذكر أأنه نظر يف الوثيقة وحتدث وفد اإ ، ويُرّحِّ
ن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه قد  لهيا يف الوثيقة قد نُفِّّذت أأو جار تنفيذها. وقال اإ بكون معظم التوصيات املشار اإ
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الإدارة تس تدعي مزيدًا من النظر فهيا  ابء الواردة يف ردّ أأعربوا يف ادلورة العارشة للجنة عن اعتقادمه أأن توصيات الفئة 
ن شغلهم الشاغل، فامي يتعلق ابملساعدة التقنية، هو وينبغي أأن تركِّّ  جراء نقاش ذي جودة الاس مترار يف ز علهيا اللجنة. وقال اإ اإ

هنم يعتقدون أأن جلنة التمنية سوف تس تفيد من اس تعراض أأفضل املامرسات ومن اقش هتا داخل اجملال الأمع فائقة، وذلكل فاإ
رواك. وأأضاف أأن النقاش ينبغي أأن يركز عىل  - للمساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية، عىل النحو املقرتح يف تقرير ديري

حتديد أأفضل املامرسات وادلروس املس تفادة مما تقدمه الويبو وغريها من مساعدة تقنية، وأأنه ينبغي أأيضًا أأن يتيح الفرصة 
م بطريقة متعددة للب دلان النامية واملتقدمة لتقدمي عروض عن املشاريع التقنية، بغض النظر عن كون املساعدة التقنية تُقدَّ

آخر من شأأنه أأن يضمن  جراء نقاش أ ىل اإ ن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه يتطلعون اإ الأطراف أأو ثنائية. ومىض يقول اإ
ةل يف مجيع جمالت التخطيط للمساعدة التقنية وتقدميها. وذكر أأهنم يشجعون الأمانة عىل وجود قدر أأكرب من الشفافية واملساء

آليات الرقابة واملراجعة ملشاريع الصناديق الاستامئنية.  مواصةل تطوير أ

ب ابلوثيقة  .895 ن اجملموعة CDIP/11/4وحتدث وفد بولندا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، ورحَّ . وقال اإ
َّدت بوجه عام يف ادلورة املاضية ختصيص يوم اكمل ملناقشة املساعدة التقنية يف جمال التعاون لأغراض التمنية  اكنت قد أأي

مه بعض الوفود ملناقشة الإطار الأمع للمساعدة التقنية  َّدت أأيضًا الاقرتاح اذلي قدَّ خالل ادلورة احلالية. وأأضاف أأهنا أأي
من الويبو وغري الويبو مع الرتكزي عىل أأفضل  طة املساعدة التقنية اليت تقدهما لكٌّ ولإاتحة الفرص لتقدمي عروض عن أأنش

املامرسات وادلروس املس تفادة. وذكر أأن اجملموعة ل تزال تعتقد أأنه بعد مناقشة معمقة عىل مس توى اخلرباء، كام حدث مع 
ن رواك، فاإن اللجنة الآن يف وضع أأفضل يسمح لها ابس تنتاج ا - تقرير ديري لنتاجئ الرضورية للمس تقبل. ومىض يقول اإ

اللجنة، بعد فرتة من التفكري، ميكن أأن توافق عىل اختاذ بعض التدابري امللموسة لتحسني نظام التخطيط والتقيمي للمساعدة 
 التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية، وذكل ابلتعاون مع الأمانة.

ىل النظر يف لك توصية عىل حدة، بدءًا ابلتوصية ودعا الرئيس اللجنة  .861  .8مرة أأخرى اإ

ىل املشاورات غري الرمسية، وذكَّر بقرار بدء املناقشات بعرض لأحدث  .868 وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، وأأشار اإ
ن اجملموعة تقرتح أأن جُتري اللجنُة الآن مناقشةً  ىل مجيع الواثئق  تقرير صادر عن الأمانة. وملا اكن ذكل قد حدث، فاإ استنادًا اإ

الأخرى املطروحة للنقاش، عىل النحو املتفق عليه. وأأضاف أأن اللجنة ميكن أأن تناقش الاقرتاح املشرتك ورد الإدارة وأأن 
 ق من تكل النقطة.لتنط

م .863 من مجموعة  واس توحض وفُد الربازيل متسائاًل: هل ستُناقَش التوصيات مجيعها الواردة يف الاقرتاح املشرتك املُقدَّ
 جدول أأعامل التمنية واجملموعة الأفريقية بندًا بندًا؟

، وأأن اللجنة وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، وذكر أأن مجيع الواثئق املطروحة للنقاش ينبغي أأن تُناقَش الآن .862
ن اجملموعة ميكهنا أأن  ىل حد حتاول منح الأولوية لبعض التوصيات لأن النقاش همم  جدًا. وقال اإ تالحظ أأن بعض الواثئق قدمي  اإ

ىل أأي مدى مت تنفيذ بعض التوصيات.  ما. وأأضاف أأن أأحدث وثيقة صادرة عن الأمانة تشري اإ

وحتدث وفد الهند ابمس اجملموعة الآس يوية، وذكر أأنه ل يفهم ما حتاول اجملموعة ابء أأن تقرتحه. وذكر الوفد أأنه من  .864
، وأأن تكل الوثيقة تقدهما الأمانة، وذلكل ينبغي أأن تبدأأ املناقشات CDIP/11/4ة املعروف أأن املناقشات ستبدأأ ابلوثيق

ىل الاقرتاح املشرتك وغريه من الواثئق. وأأعرب عن رغبة  ن املناقشة ميكن أأن تنتقل بعد ذكل اإ اخلاصة ابلوثيقة. ومىض يقول اإ
 وطلب من مجيع الوفود أأن تبدأأ املناقشة حبسن نية.ابلطريقة اليت اقرتهحا الرئيس.  CDIP/11/4 اجملموعة يف مناقشة الوثيقة

آخر ول يوجد أأي اعرتاض عليه  .869 ل أأنه ذكر أأن وفد بلجياك قد اقرتح مسار معل أ ىل اقرتاحه، اإ وأأشار الرئيس اإ
 احلضور. من
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ىل حل وسط يف الصباح بأأن تبدأأ املناق  .866 نه يدرك أأنه مت التوصل اإ شة وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، وقال اإ
ن مجيع الواثئق ميكن أأن تُناقَش الآن، دون الإخالل  بعرض من الأمانة للوثيقة اجلديدة. وملا اكن ذكل قد حدث، فاإ

 ابلتوصيات الواردة يف الواثئق.

وحتدث وفد الهند ابمس اجملموعة الآس يوية، وطلب من وفد بلجياك أأن يذكر بوضوح أأن الواثئق مجيعها سوف  .861
ىل ا ل أأن يبدأأ هبا.تُناقَش، وأأن يشري اإ  لوثيقة اليت يُفّضِّ

نه يعتقد أأن مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة الأفريقية يفضالن البدء  .861 وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، وقال اإ
قتني يف ابلقرتاح املشرتك. وذكر أأن اجملموعة تفضل البدء بتقرير الإدارة، وذلكل اتهفق يف الصباح عىل أأن تُناقش لكتا الوثي 

 الوقت نفسه.

نه يظن أأن املناقشات ستبدأأ ابلوثيقة  .865 . وتساءل: هل سيمت ختطي هذه الوثيقة CDIP/11/4وقال وفد جورجيا اإ
ن دليه تعليقات علهيا. أأم  ل، حيث اإ

ن ما اتهفق عليه يف الصباح هو أأن تُدَرس الوثيقة .811 أأوًل  CDIP/11/4 وذكر الرئيس أأن وفد جورجيا عىل حق. وقال اإ
ىل الاقرتاح املشرتك وردّ قب  الإدارة. ل الانتقال اإ

ىل التوصية رمق  .818 ن هذه الوثيقة تُبنّيِّ أأن الويبو تقدم مساعدًة CDIP/11/4يف الوثيقة  8وأأشار وفد جورجيا اإ . وقال اإ
زاء البطء الشديد يف الاس تجابة لط  ىل املعارف. وأأعرب الوفد عن قلقه اإ لباته من جانب فامي يتعلق بنقل التكنولوجيا والنفاذ اإ

 ّ دة  يف هذا الصدد يف جورجيا أأو البدلان اجملاورة يف املنطقة. وأأضاف  مل جُترَ  هشعبة الابتاكر يف الويبو. وذكر أأن أأنشطة  ُمحدَّ
م التدريب  اً واحد اً أأن مرشوع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يتقدم ببطء أأيضًا، فهو ل يقدم سوى نشاط يف الس نة، ويُقدَّ

واحدًة فقط يف الس نة، وهذا ل يكفي. وأأبدى الوفد رغبته يف معرفة املزيد عن جتربة البدلان املس تفيدة الأخرى، مبا يف  مرةً 
نه يود أأن يعرف نتاجئ هذا املرشوع. وأأضاف أأنه قد  ذكل ما يتعلق مبرشوع مكتب نقل التكنولوجيا يف املنطقة العربية. وقال اإ

أأي مساعدة. وأأبدى رغبته أأيضًا يف معرفة املزيد عن برامج تكوين الكفاءات اليت قامت هبا  طلب مساعدة مماثةل لكن مل يتلقَّ 
ىل هذه الربامج، ومع ذكل مل تس تفد  آراء املس تفيدين. وذكر أأن الوثيقة تشري اإ شعبة الابتاكر. وأأعرب الوفد عن اهامتمه أأيضًا بأ

ىل أأن جورجيا والبدلان اجملاو   رة لها متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية.جورجيا مهنا. وأأشار الوفد اإ

ىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد جورجيا، وذكر أأنه يوجد خارج القاعة ُكتيِّّب عن املعهد ادلويل  .813 وأأشار وفد الفلبني اإ
للملكية الفكرية، وأأن املعهد هل مرشوع مشرتك مع مكتب امللكية الفكرية فامي يتعلق بربانمج مراكز دمع التكنولوجيا 

ن مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر معمتدة يف  يف الفلبني. وأأضاف أأن هذه املراكز  اً جامعة ومعهد 62والابتاكر. وقال اإ
مت يف العام املايض  ن هذه املراكز  32قدَّ ع  جّدًا. ومىض يقول اإ  62عددها  البالغطلب تسجيل براءة اخرتاع، وهذا ُمشّجِّ

مة من برانمج الويبو ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر. وأأفاد مركزًا يف اجلامعات واملعاهد ُأنشئ ت من خالل املساعدة املُقدَّ
مان املساعدة أأيضًا.  بأأن مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية واملعهد ادلويل للملكية الفكرية يُقّدِّ

ىل طلب وفد جورجيا، وحتدث عن .812 جتربة السلفادور مع مرشوع مراكز دمع التكنولوجيا  وأأشار وفد السلفادور اإ
حدى  ن سلطاهتا تعاونت تعاواًن وثيقًا مع الأمانة يف تنفيذ هذا املرشوع. وذكر أأن السلفادور جزء  من اإ والابتاكر. فقال اإ

الش بكة  تشمل هندوراس، وأأن هذا مرشوع جديد للبدل. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تبدأأ  اليت ش باكت أأمرياك الوسطى
معلها يف شهر يوليو داخل احلكومة مع الرتكزي عىل اجلامعات. وأأضاف أأن مكتب امللكية الصناعية سوف يشارك أأيضًا. وقال 

ن امجلهورية ادلومينيكية قدمت يد املساعدة للسلفادور  ن خرباء وطنيني تلقوا تدريبًا عرب ش بكة الإنرتنت ويف املوقع، واإ اإ
وذكر أأن هذا مثال  عىل التعاون فامي بني بدلان اجلنوب، وأأن املرشوع اذلي ينطوي عىل زايدة  ودمعهتا يف تنفيذ املرشوع.

 الوعي ونرش املعلومات يُنفَّذ حاليًا يف السلفادور بدمع من الأمانة.



CDIP/11/9 

36 
 

يران )مجهوريةوأأشار وفد  .814 ىل أأن التوصية الأوىل تناسب نطاق أأنشطة الويبو وكثافهتا ابلنس بة لقض الإسالمية( -اإ ااي اإ
ىل مرشوع الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء  شارًة اإ مة تشمل اإ ن املعلومات املُقدَّ الس ياسات العامة العاملية. وقال اإ

(WIPO Green) ىل معلومات عن حاةل ضافة اإ م مزيد  من الأمثةل اإ ، ونقل التكنولوجيا. وأأعرب الوفد عن رغبته يف أأن يُقدَّ
 تنفيذ هذه التوصية.

نوحتدث وفد  .819 كام هو احلال ه امجلهورية ادلومينيكية عن جتربته مع مرشوع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، فقال اإ
لت لإنشاء مركز دلمع التكنولوجيا  ، فاإنَّ ابلنس بة للسلفادور ل أأن هجودًا كبريًة بُذِّ امجلهورية ادلومينيكية مل تذهب بعيدًا، اإ

ز قدر  من التقدم، وُأنشئ مركز  دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف البدل، ولإقامة تعاون فامي ب ني بدلان اجلنوب. وذكر أأنه قد ُأحرِّ
ن مراكز البحوث اجلامعية تعمل عىل أأمهية املعلومات املتعلقة ابلرباءات ومتطلبات 3188والابتاكر يف عام  . ومىض يقول اإ

ن  هنا واكلت حكومية وجامعات ومراكز حبوث. وأأضاف أأنه منظمًة تتعاون فامي بيهنا، م 89الأهلية للحامية مبوجب براءة، واإ
دة، وحُيرز تقدم ابلتعاون مع الويبو. وأأعرب الوفد عن رغبته يف الاس مترار يف تلقي  تُوَضع برامج تدريبية تلبيةً  لطلبات ُمحدَّ

ن من دواعي رسوره أأن يليب طلبات احلصول عىل معلومات عن هذا  املرشوع وعن أأي ادلمع، لأنه مفيد  جّدًا. وقال اإ
آخر تشارك فيه امجلهورية ادلومينيكية.  مرشوع أ

ن هناك  .816 َّه مرَّ بتجربة مماثةل. وقال اإ ىل مرشوع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، وذكر أأن وأأشار وفد أأوروغواي اإ
قبالً   كثيفًا عىل دورات توقعات يف مجيع اجملالت اليت تنطوي عىل حبوث وكذكل يف القطاعات الاقتصادية. وذكر أأن هناك اإ

ن السلطات حتاول تدريب مجموعة اكفية من  م عرب الإنرتنت، فهذه ادلورات حتظى بقبول جيد. ومىض يقول اإ الويبو اليت تُقدَّ
ممهتين امللكية الفكرية للحفاظ عىل اس مترار املرشوع. وأأضاف أأن املساعدة اليت تقدهما الويبو هممة جّدًا، وأأن ادلورات 

ن السلطات تسعى التدريبية ال م مع الأمانة فعاةل جّدًا. وقال اإ يت تقدهما أأاكدميية الويبو جيدة، وأأن ادلورات التدريبية اليت تُنظَّ
ىل مواصةل العمل  مة  عىلاإ ن جناح املرشوع يعمتد عىل املساعدة املُقدَّ املراكز. وأأفاد بأأنه قد ُأنشئت ابلفعل ثالثة مراكز. وقال اإ

ىل  مساهامت أأوروغواي وخرباهئا. من الويبو ابلإضافة اإ

ىل أأنه س يكون من الصعب الاقتصار عىل مناقشة توصيات الفئة ابء الواردة يف ردّ  .811 ن الوثيقة تشري اإ  وقال وفد بوليفيا اإ
ما نُفِّّذت  ن بعض التوصيات قد ُأعيد تصنيفها. وذكر الوفد أأيضًا أأن مجيع التوصيات الواردة يف الوثيقة اإ الإدارة، حيث اإ

حراز تقدم. ورأأى الوفد أأنه مل تُنفَّذْ  جيرينفيذها أأو قيد التنفيذ املس متر، وهكذا يبدو أأن معليًة قد بدأأت وأأنه جار ت  أأو بعُد  اإ
ن بعض الأنشطة مل يُنفَّذ، و أأي توصية تنفيذًا اكماًل. وق ضافية ليك يُ اإ ال اإ َضع هذا يف الاعتبار يف و نه يلزم وجود معلومات اإ

ىل ن الفقرة  املناقشة. وأأشار الوفد اإ ىل فهرس بأأنشطة املساعدة التقنية، وتُبنّيِّ أأن  38بعض عنارص الوثيقة، وقال اإ تشري اإ
ن التوصية نُفِّّذت تنفيذًا اكماًل. وأأضاف أأنه جاء يف تقرير  التوصية قيد التنفيذ املس متر. وذلكل رأأى أأنه ل ميكن أأن يُقال اإ

جراءات  رواك أأن الفهرس ينبغي أأن يتضمن تفاصياًل عن: - ديري أأنواع الأنشطة املتوفرة حسب املنطقة أأو الربانمج؛ واإ
ن اكنت  طلب املساعدة؛ والإطار الزمين لتلقي املساعدة املطلوبة؛ وطرق التعاون املمكنة؛ ونقط التنس يق داخل الويبو؛ واإ

خل. وقال ن بعض املعلومات  املساعدة س تقدم عىل الصعيد الإقلميي أأو الوطين أأو عىل مس توى احملافظات أأو املدن، اإ اإ
نه املطلوبة مل يُدَرج، ومن مثَّ ل ميكن اس تنتاج أأن التوصية نُفِّّذت تنفيذًا اكماًل، رمغ اختاذ اخلطوة الأوىل، و  يلزم تبادل اإ

نه ل يبدو أأن قامئة الأنشطة اكمةل ؛ حفق املؤلف، عىل  وهجات النظر يف هذا الصدد. وطلب الوفُد أأيضًا توضيحًا. وقال اإ
ن اكن هذا يعين أأن الويبو ل تقدم سبيل ا ملثال، غري ُمدَرجٍ مضن املساعدة الترشيعية. وأأعرب الوفد عن رغبته يف أأن يعرف اإ

م يف هذا اجملال. وأأضاف أأن السؤال نفسه ينطبق عىل حامية الأصناف النباتية. والتفت  هذه املساعدة أأم أأن املساعدة مل تُقدَّ
ن ا ىل املوارد البرشية قائاًل اإ ن ابس مترار، تنفيذها جيري التوصية أأن فهيا يرد الوثيقة من 26لفقرة اإ  يويص رواك - ديري تقرير واإ

جراء يت تنقص فهيا اخلربة الالزمة لتحسني توّجه ال املواطن لإدراك وكفاءاهتم املوظفني مبهارات املتعلقة للثغرات حتليل ابإ
دارهتا. وذكر الوفد  أأن الوثيقة ل تتضمن معلومات عن حتليل للثغرات. وأأعرب عن رغبته يف أأنشطة التعاون الإمنايئ ووقعها واإ

ن اكن ذكل قد نُفِّّذ أأم من املقرر تنفيذه يف املس تقبل. وذكر الوفد أأن مدونة الأخالقيات جيري تنفيذها عىل حنٍو  أأن يعرف اإ
حراز رواك  - تقدم، ل س امي وأأنه يرد يف تقرير ديري متواصل. وأأضاف أأنه ل ميكن القول بأأن التوصية تُنفَّذ تنفيذًا اكماًل، رمغ اإ
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ىل جدول أأعامل التمنية. وأأعرب الوفد عن رغبته يف أأن يعرف هل ُأدرِّجت هذه الإشارة  شارًة اإ أأن املدونة ينبغي أأن تتضمن اإ
ىل الفقرة  ن الأ  91أأم ل. وأأخريًا، أأشار الوفد اإ مانة قد جعلت اخلاصة ابلسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية، وقال اإ

الأدوات الالزمة لوضع هذه الاسرتاتيجيات متاحًة للجمهور عىل موقع الويبو الإلكرتوين، وذكل تلبيًة لطلب اللجنة يف ادلورة 
ل أأنه يرد يف الوثيقة  نه مل يدرس الأدوات ابلتفصيل حىت الآن، اإ أأن هذه الأدوات قد  CDIP/11/4املاضية. وقال الوفد اإ

مانة خضعت ملراجعة شامةل ، داخليًا وخارجيًا عىل حّدٍ سواء. ويف هذا الصدد، أأبدى الوفد رغبته يف أأن يعرف هل ميكن للأ
أأن تقدم مزيدًا من املعلومات عن التحليل اذلي ُأجري ومهنجية القيام بذكل. وبعد دراس ته للوثيقة، اكن دليه أأيضًا بعض 

ن القسم اخلاص حبق املؤلف ل يذكر التقييدات والاس تثناءات عىل اخملاوف فامي يتعلق ابلأدوات. فقال عىل سبيل املثال اإ 
ىل الاحتاد ادلويل  ل اإ الرمغ من أأهنا هممة للبدلان النامية. وأأضاف أأنه فامي يتعلق حبامية الأصناف النباتية، ل تشري الوثيقة اإ

ل أأن الأصناف النباتية  ضًا من خالل أأنظمة أأخرى. ويف هذا الصدد، كن حاميهتا أأيمتمحلاية الأصناف اجلديدة من النبااتت، اإ
ل فامي يتعلق بوثيقة  ن اكن هذا خطأأ يف الصياغة أأم أأن الويبو ل تقدم املساعدة اإ  8558أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن يعرف اإ

نفاذ، ذكر أأن التوصية  ن من املهم من جدول أأعامل التمنية غري مذكورة يف الوثيقة. وقال اإ  49لتفاقية الأوبوف. وخبصوص الإ
أأن تُناقَش الأدوات الالزمة لوضع اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية نظرًا لتأأثريها عىل البدلان النامية. واقرتح الوفد أأن 

ىل تقدمي تعليقاهتا واقرتاحاهتا لتحسني الوثيقة.  تُدعى ادلول الأعضاء اإ

ور وامجلهورية ادلومينيكية وأأوروغواي والفلبني عىل ووافق وفُد الولايت املتحدة الأمريكية وفوَد جورجيا والسلفاد .811
ذا اكن  ه بأأحد براجمه يف هذا اجملال. وذكر أأنه اإ ن وفد الفلبني قد نوَّ أأمهية املساعدة التقنية يف جمال نقل التكنولوجيا. وقال اإ

لعالمات التجارية وأأنشطة أأعضاء اللجنة هممتني مبعرفة املزيد عن أأنشطة مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات وا
م مزيدًا من التفاصيل عن أأنشطهتا اخلاصة ابملساعدة التقنية والتدريب  احلكومة كلك، فاإن الولايت املتحدة الأمريكية تُقّدِّ

 61و 66.3ونقل التكنولوجيا يف جمال امللكية الفكرية، وذكل يف تقارير جملس تريبس عن الأنشطة املُنفَّذة فامي يتعلق ابملادتني 
قلميية وثنائية لنقل التكنولوجيا يف البدلان النامية قليةلً  من اتفاق تريبس. ورضب الوفد أأمثةلً  ن املكتب ينظم برامج اإ ، فقال اإ

ت والبدلان الأقل منوًا وكذكل يف البدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية يف مجيع أأحناء العامل. وأأضاف أأنه ابلتعاون مع املنظام
ومنظمة التعاون الاقتصادي لآس يا واحمليط  (PIPRA) حلكومية ومبادرة املوارد العامة للملكية الفكرية لأغراض الزراعةغري ا

الهادئ وغريها من املنظامت والواكلت، شارك املكتب يف اس تضافة العديد من حلقات العمل املعنية بنقل التكنولوجيا 
ن برانمج  تييف بأأوكرانيا وسلسةًل من الربامج الثنائية يف في وتسويقها، وهذا يشمل برانجمًا يف مدينة كي  انم. ومىض يقول اإ

تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة قد أأجرى عددًا من احللقات ادلراس ية عن نقل التكنولوجيا يف جورجيا وأأرمينيا 
اءات والعالمات التجارية. وأأضاف أأن املكتب قد والفلبني وابكس تان ابلتعاون مع مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرب 

قلميّيًا يف أأفريقيا جنوب الصحراء الكربى، وبرانجمًا لنقل التكنولوجيا  أأجرى أأيضًا حلقات معل عديدة يف الفلبني، وبرانجمًا اإ
ات يف موسكو وسانت لباكس تان، وبرامج عاملية يف أأاكدمييته العاملية للملكية الفكرية، وبرامج عن نقل التكنولوجيا جلامع

، وحلقات معل (ROSPATENT)بطرسربغ ابلتعاون مع ادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية والرباءات والعالمات التجارية 
آس يا مبا يف ذكل ابنكوك وكوالاملبور، وحلقة  عن نقل التكنولوجيا يف الصني، والعديد من الربامج الإقلميية يف جنوب رشق أ

ولوجيا وتسويق امللكية الفكرية لفريق خرباء حقوق امللكية التابع لربانمج التعاون الاقتصادي لبدلان دراس ية عن نقل التكن
آ  ر الوفد أأن 3188واليت عقدت يف سان فرانسيسكو، اكليفورنيا يف سبمترب  (APEC-IPEG) س يا واحمليط الهادئأ . وكرَّ

عهذه جمرد أأمثةل قليةل. وحثَّ الويبو عىل أأن تواصل معلها يف   .هنطاق هذا اجملال وتُوّسِّ

ىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد  .815 يران )مجهوريةوأأشار وفد السلفادور اإ عن مرشوع الويبو املتعلق  الإسالمية( -اإ
ن هاتني (WIPO Re:Search)ومرشوع الويبو املتعلق ابلبحث  (WIPO Green)ابلتكنولوجيا اخلرضاء  . وقال اإ

هنام توفران منصات مفيدة لتبادل املعلومات وتشجعان عىل الابتاكر اإ ابلتعاون مع منظامت أأخرى، و املبادرتني قدمهتام الويبو 
نه قد تعرّ 3188يف جمالت مثل أأمراض املناطق املدارية املهمةل. وذكر الوفد أأنه يعتقد أأن املبادرتني ُأطلقتا يف عام  ف . وقال اإ

ن أأعضاء الفريق سوف يزورون عامصة السلفادور ليلتقو  عىل املبادرتني من خالل مناقشات مع الفريق التقين  ايف الأمانة، واإ
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م من مشورة. ورأأى ابملسؤولني احلكوميني املعنيني هبذه القضااي. وأأضاف أأن احلكومة سوف تتخذ القرارات بناًء عىل ما يُقدَّ 
رية، ووزارة الصحة، والواكلت احلكومية، الوفد أأن تبادل املعلومات س يكون همّمًا جّدًا. وأأفاد مبشاركة مكتب امللكية الفك

يران )مجهوريةومؤسسات البحوث، واجلامعات. واقرتح الوفد عىل وفد  أأن يعمتد عىل الويبو يف احلصول عىل  الإسالمية( -اإ
 املعلومات واملساعدة وفقًا لحتياجاهتم.

ىل التوصية الثانية اخلاصة ابلأنشطة اليت من شأأهنا أأن .811 تسامه يف تضييق الفجوة املعرفية. وقال  وأأشار وفد جورجيا اإ
نه هممتٌّ عىل وجه اخلصوص مبرشوع ماكتب نقل التكنولوجيا، مبا يف ذكل جتارب املس تفيدين منه مثل تكل البدلان  الوفد اإ

رت منذ أأكرث من عام أأن تُنشئ مكتبًا لنقل التكنولوجيا، وأأن  شعبة املوجودة يف املنطقة العربية. وذكر أأن جورجيا قد قرَّ
نشاء املكتب مبساعدة الابتاكر يف الويبو تعهّ رت السلطات اإ ل أأن اس تجابهتا اكنت بطيئة، وذلكل قرَّ دت بتقدمي ادلمع، اإ

ن اس تجابة (GIZ)وزارة التجارة الأمريكية والواكةل الأملانية للتعاون ادلويل  رسيعة   هاتني الواكلتني اكنت. ومىض يقول اإ
، و م مزيد  دور الويبمل يكن ووافية  ل دورًا رمزاّيً. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يُقدَّ نشاء مكتب نقل التكنولوجيا اإ و يف دمع اإ

ن هذه الأمور مذكورة من التدريب، مبا يف ذكل التدريب املتعلق بتقيمي امللكية الفكرية وترخيص التكنولوجيا. وقال يف  اإ
نه ُمهمته هبذه الربامج. وأأضاف الوفد أأن  ه ُمهمتٌّ أأيضًا ابلتعرف عىل جتارب البدلان يف هذا الصدد.الوثيقة، واإ

مة من احلضور. .818 ىل الرد عىل الأس ئةل والتعليقات املُقدَّ  ودعا الرئيُس الأمانة اإ

وأأحاطت الأمانُة )الس يد أأونياما( علامً جبميع النقاط املطروحة. واقرتحت الأمانة تناول تكل النقاط تناوًل مهنجيًا يف  .813
ن الزمالء املعنيني س يقدمون ردودًا عىل مجيع الأس ئةل املطروحة.فرتة ما بعد  هْر. وقالت اإ  الظه

م من مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة الأفريقية،  .812 ىل الاقرتاح املشرتك املُقدَّ ىل الانتقال اإ ودعا الرئيُس اللجنة اإ
ىل ردّ   ضور.الإدارة، نظرًا لعدم وجود أأي تعليقات أأخرى من احل ابلإضافة اإ

ن الوثيقة  .814 م لقرتاحه املُشرَتك مع اجملموعة الأفريقية. وقال اإ وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، وقدَّ
دمعروفة  جيدًا، ويه  ىل حتسني أأنشطة الويبو للتعاون الإمنايئ، وتقدم مزيدًا من التفاصيل عن  حُتّدِّ مقرتحات ُمعيَّنة هتدف اإ

هذه املقرتحات ما يتعلق ابلوجاهة والتوجه؛ والربانمج واملزيانية؛ واملوارد اخلارجة عن املزيانية؛ من كر أأن هذه املقرتحات. وذ
واملوارد البرشية؛ واخلرباء والاستشاريني؛ والشفافية والتواصل؛ وقاعدة بياانت املساعدة التقنية؛ وتقيمي الأثر، والرصد، 

اتيجياهتا؛ واملساعدة الترشيعية والتنظميية؛ وحتديث ماكتب امللكية الفكرية، والتقيمي؛ وس ياسات امللكية الفكرية واسرت 
والتدريب، وتكوين الكفاءات؛ وأأنظمة دمع املس تخدمني؛ والتنس يق؛ وأأنشطة املتابعة. وأأضاف أأن املقرتحات تشمل وضع 

مت يف ادلورة املاض  ن الوثيقة قُّدِّ ية للجنة التمنية. وذكر أأن اجملموعة تقرتح دليل ومبادئ توجهيية للمساعدة التقنية. وقال اإ
 يف الاعتبار. CDIP/11/4 حفص التوصيات بندًا بندًا مع وضع الوثيقة

ما  .819 وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، وذكر أأن أأغلبية التوصيات اخلاصة ابملساعدة التقنية أأو تكوين الكفاءات اإ
حراز الأمانة لتقدٍم كبرٍي اكمتل تنفيذها أأو أأوشك عىل الاكامتل أأو جيري تن  ن اجملموعة سعيدة  ابإ فيذها عىل حنٍو متواصل. وقال اإ

ن تقرير ديري دة بشأأن املساعدة التقنية، فقال أأوًل اإ رواك ورّد الإدارة  - يف التنفيذ. وأأبدى الوفد بعض التعليقات املُحدَّ
ىل أأن يكون مجيع املوظفني والاستشاريني املشارك ىل احلاجة اإ ني يف أأنشطة التعاون الإمنايئ عىل عمل مبا تتبناه يشريان اإ

جة  املنظامت ادلولية الأخرى من مبادئ وممارسات مقبوةل عىل نطاق واسع يف جمال التعاون الإمنايئ. وذكر أأن التوصية ُمدرَ 
م من مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة الأفريقية. ومىض يقو  ن العديد من أأعضاء أأيضًا يف الاقرتاح املشرتك املُقدَّ ل اإ

الضوء عىل أأفضل املامرسات وادلروس املس تفادة اليت ميكن أأن تؤخذ بعني الاعتبار. وذكر أأن  وناجملموعة سوف يُسلِّّط
، ابلفعل، عىل أأفضل املامرسات وادلروس املس تفادة فامي خيص ختطيط املساعدة التقنية ونز العديد من أأعضاء اجملموعة يُركِّّ 

ن اجملموعة هممتة بأأن تعرف كيف ميكن وتنفيذها ومتابع يف أأنشطة أأن تُدَمج فضل املامرسات وادلروس املس تفادة لأ هتا. وقال اإ
ن تقرير دير CDIP/11/4الويبو املذكورة يف الوثيقة  ىل  - ي. واسرتسل قائاًل اإ ىل احلاجة اإ رواك ورّد الإدارة يشريان أأيضًا اإ
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بتخطيط املساعدة التقنية وتقدميها وتقيميها وتكوين الكفاءات. وذكر أأن هذه حتسني التنس يق ادلاخيل واخلاريج فامي يتعلق 
م من مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة الأفريقية. وأأضاف أأن اجملموعة هممتة التوصية ُمدرَ  جة  أأيضًا يف الاقرتاح املشرتك املُقدَّ

ىل حتسني التنس يق ادلاخيل  واخلاريج يف ختطيط املساعدة التقنية وتقدميها وتقيميها بأأن تعرف كيف مت التعامل مع احلاجة اإ
 وتكوين الكفاءات.

ن اكن ميكن للجنة أأن تناقش الاقرتاح املشرتك  .816 نه يود أأن يعرف اإ وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية، وقال اإ
عا ن اجملموعة ل ترغب يف ادلخول يف مناقشة تتطلب مهنا اإ دة عرض الوثيقة، فقد ُعرِّضت الوثيقة فئًة تلو الأخرى. وقال اإ

 منذ عام مىض.

 واقرتح الرئيس أأن تُناقَش الوثيقُة فئًة تلو الأخرى. .811

ن  .811 ىل الفئة أألِّف اخلاصة ابلوجاهة والتوجه. وقال يف هذا الصدد اإ وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية، وأأشار اإ
عداد مبادئ توجهيية بشأأن كيفية ختطيط  - تقرير ديريالاقرتاح املشرتك يش متل عىل ثالث توصيات هممة من  رواك، ويه اإ

وتنفيذ مساعدة أأكرث توهّجا حنو التمنية؛ ودليل عن تقدمي املساعدة التقنية؛ ومرشوع س ياسة عامة عن الطريقة اليت ينبغي 
ن الأمانة حبثت هذه  ما يف رّد الإدارة أأو يف للويبو اتباعها لتخطيط وتنظمي الأنشطة والفعاليات التدريبية. وقال اإ التوصيات اإ

ن الاس تنتاجات عامة  جّدًا ول تسمح لدلول  ل أأن اجملموعة غري راضية عن ردود الأمانة. واس تطرد قائاًل اإ أأحدث وثيقة لها، اإ
دراهجا يف  الأعضاء بفهم الكيفية اليت ختطط هبا الويبو لوضع مبادئ توجهيية، وكيفية وضع دليل، والعنارص اليت يتعني اإ

 مرشوع الس ياسة. وذكر أأن اجملموعة يف هذا الصدد تود من الأمانة أأن تقدم مزيدًا من املعلومات الإضافية الأكرث حتديدًا.

م من مجموعة جدول أأعامل التمنية  .815 ىل مناقشة الاقرتاح املشرتك املُقدَّ ووافق وفد ابكس تان عىل اقرتاح الرئيس ادلاعي اإ
نه ل يريد أأن يتوسع يف واجملموعة الأفريقية مناقشًة  ىل القسم الأول اخلاص ابلوجاهة والتوجه. وقال اإ مهنجيًة. وأأشار الوفد اإ

ذا متكَّن الأعضاء من التفاق عىل اخلطوط العريضة  ن ذكل حدث ابلفعل. ورأأى الوفد أأنه اإ تفاصيل هذا القسم حيث اإ
طار هذا القسم، فاإن اللجنة ميك ىل القسم التايل.املذكورة يف الاقرتاح املشرتك يف اإ  ن أأن تصدق علهيا وتنتقل اإ

َّد وفُد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء. وأأعرب الوفُد عن رسوره حبدوث حتسن ُمّطرد  .851 وأأي
ه التوص  ىل توصيات حتسني الشفافية والكفاءة، وذكر أأنه يتفق مع توجه يات، يف أأنشطة الويبو للمساعدة التقنية. وأأشار اإ

ل َّد  اإ أأهنا ينبغي أأن تُنفَّذ ابلتدرجي يف ضوء التقدم احملرز والإصالحات اجلارية. وخبصوص اقرتاح تقامس أأفضل املامرسات، أأي
تقامس أأفضل املامرسات س ُيفيد املناقشات اخلاصة  الوفُد التعليقات اليت أأدىل هبا وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء. وأأقرَّ الوفد بأأنَّ 

ن الياابن تقوم مبشاريع  - لتوصيات الواردة يف تقرير ديريمبختلف ا رواك، ويف رّد الإدارة، ويف الاقرتاح املشرتك. وقال اإ
نشاء أأنظمة ملكية فكرية وتشجيعها عىل تطوير مزيد من  متنوعة للمساعدة التقنية من أأجل مساعدة البدلان النامية عىل اإ

يتعلق بذكل الأمر. وأأعرب الوفد عن اس تعداده للمسامهة يف املناقشة ابلتحدث عن  املبادرات املس مترة اذلاتية الاس تدامة فامي
ىل بعض الأنشطة اليت نُفِّّذت مؤخرًا من خالل صندوق الياابن الاستامئين. فذكر أأنه يف فرباير  ُعقد  3183خرباته. وأأشار اإ

ل املشار  ىل فهم مشرتك بشأأن أأمهية تطوير البنية اجامتع بشأأن الابتاكر وقدرة قطاع الأعامل عىل املنافسة، وتوصَّ كون اإ
التحتية للملكية الفكرية، والتعاون بني املنظامت، وصياغة اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وس ياساهتا من أأجل الانتفاع ابمللكية 

انيا يف شهر الفكرية عىل حنو فعال. وأأضاف أأن اجامتعًا بشأأن تطوير س ياسة امللكية الفكرية يف أأفريقيا ُعقِّد يف تزن 
، وأأن مناقشة بنّاءة جرت حول الأمهية الاسرتاتيجية لس ياسات امللكية الفكرية للتشجيع عىل الابتاكر وتعزيز 3182 مارس

ىل أأمهية امللكية الفكرية يف  ن الرئيس التزناين أأشار خالل الاجامتع اإ القدرة التنافس ية للبدلان الأفريقية. واسرتسل قائاًل اإ
مت أأيضًا ابلتعاون مع الويبو دورات تدريبية التشجيع عىل الاب  خربات املتدربني وقدراهتم. تناسب تاكر. وأأضاف الوفد أأنه نُّظِّ

ن مرحةل التقيمي تكتسب أأمهيًة مزتايدًة  ىل ش ىت مراحل املساعدة التقنية، أأي التخطيط والتنفيذ والتقيمي. وقال اإ وأأشار الوفد اإ
ن التقيمي الفعال أأمر  حامس  أأيضًا ابلنس بة ملراحل التخطيط الأخرى،  نتيجة لأس باب ش ىت، مهنا الشفافية وقيود املوارد. وقال اإ
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ل  وذلكل يُعقد مرًة لك عام اجامتع  وهجًا لوجه مع الويبو بشأأن التخطيط والتقيمي فامي يتعلق بصندوق الياابن الاستامئين، وتُرسِّ
ىل البدلان املس ت  فيدة وتُمّوِّل السلطاُت هذه البعثات من خالل مزيانية مس تقةل. وذكر السلطات الياابنية أأيضًا بعثات متنوعة اإ

أأن البعثات وس يةل ُمجدية جّدًا للحصول عىل معلومات قيّمة من املس تفيدين، وأأنه من خالل البعثات يس تطيع املس تفيدون 
ليًا يف مواقف العمل الفعلية. أأيضًا أأن يُقيِّّموا بأأنفسهم كيف تُس تخدم ادلروس املس تفادة من خالل التدريب اس تخدامًا مع 

ل من خالل الاس تبياانت اليت جُترى يف هناية النشاط التدرييب عىل سبيل املثال.  ن ذكل ل ميكن أأن يتحقق اإ ومىض يقول اإ
م أأفاكرًا ملزيد من التحسني. وذكر أأنه من أأجل تعزيز اس تد نه يعتقد بشدة أأن مثل هذه التقياميت ميكن أأن يُقّدِّ امة وقال الوفد اإ

النتاجئ، تُبَذل هجود  أأيضًا لتنظمي حلقات دراس ية دورية للمتابعة يف لك بدل مس تفيد للمشاركني السابقني من أأجل حتقيق 
الرتابط والتواصل والاس مترار يف تبادل وهجات النظر بني املس تفيدين واملاحنني. وأأضاف أأن احللقات ادلراس ية تسامه يف 

جياد فهم  وهذا أأمر همم من أأجل اس مترار التعاون. وأأخريًا، أأكَّد الوفُد الزتامه الشديد بتقدمي املساعدة وثقة متبادةل،  مشرتكاإ
التقنية الفعاةل، عىل النحو املذكور يف ترتيبات صندوق الياابن الاستامئين لهذه الس نة املالية رمغ صعوبة الوضع الاقتصادي 

سهاب يف رشح التجارب احلايل، وأأكَّد اس تعداده كأساس لتنفيذ التوصيات املفيدة أأجل أأن تناقشها اللجنة من  لالإ
 فعاًل. تنفيذاً 

ماكهنم دمع  .858 ن ابإ ىل أأمهية املناقشة، وقال اإ يرلندا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وأأشار اإ وحتدث وفد اإ
ىل . أأولً مبقرتح اجملموعة ابء املتعلق ابملساعدة التقنية طلبات معينة معالً  الأمانة تزويد اللجنة بتجميع لأفضل ممارسات : ُطلب اإ

التوصيات اليت تس تحق مزيدا من  املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو ومنظامت أأخرى غري الويبو من أأجل املساعدة يف تنفيذ
ىل الأمانة تقدمي معلومات مفصةل بشأأن التدابري املتخذة لتحسني التنس يق عىل املس توياثنيوالنظر.  ني ادلاخيل ا: ُطلب اإ

ضافية بشأأن اخلطوات امللموسة املتخذة لتنفيذ التوصيات وبشأأن التدابري ووادلويل.  ىل الأمانة تقدمي معلومات اإ اثلثا: ُطلب اإ
التكنولوجيا والتنس يق الفعال فضال عن  حتقيق وفورات وفعالية يف اس تخداماليت حتقق أأفضل نس بة لفعالية التلكفة مثل 

أأن الاحتاد يرى أأن هذه الطلبات املتعلقة مبشاريع  تدريب اليت تقدهما الويبو. وأأضافأأنشطة ال  الوفورات والفعالية يف
املساعدة التقنية اليت تضطلع هبا الويبو ومنظامت أأخرى غري الويبو س تكون مفيدة يف رمس أأفضل املامرسات وادلروس 

 ابعهتا.املس تفادة فامي يتعلق بتخطيط أأنشطة املساعدة التقنية وتنفيذها ومت

س بانيا البياانت اليت أأدلت هبا اجملموعة ابءو  .853 س بانيا  والاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه. أأيد وفد اإ ن اإ وقال الوفد اإ
تقدم املساعدة التقنية من خالل مكتهبا للرباءات والعالمات التجارية. وقد تركزت املساعدة عىل التعاون مع البدلان الأيبريية 

س بانيا ا اإ  الأمريكية نظر س بانيا. وأأضاف أأن معظم أأنشطة املساعدة قد نُفذت عن طريق صندوق اإ ىل روابطها التارخيية مع اإ
س بانيا. وتضمنت الأنشطة تدريب قضاة ونواب معوم اإ مبوجب مذكرة بني الويبو و  3114م ُأنشئ الصندوق عاو الاستامئين، 

نشطة اليت نُفذت ومت تقيميها لتفادي تكرار الأخطاء وتعزيز ومساعدة ماكتب امللكية الصناعية وغريها. وقد ُأجري حتليل للأ 
اس تدامة املشاريع. ومن الرضوري أأن تكون النتاجئ مس تدامة ليك يكون التعاون الإمنايئ مفيدا. كام ُسلمت اس تبياانت 

لربامج للمشاركني لتقيمي نقاط القوة والضعف للنشاط. ومتكنت السلطات من خالل هذه الاس تبياانت من حتسني ا
ىل احلد الأدىن وأأيضا تعظمي  املس تقبلية ومواءمهتا مع الاحتياجات املتغرية لبدل ما. ومن الأمهية مباكن تقليل اخملاطر والتاكليف اإ

ىل عقد رشااكت مع منظامت أأخرى وطنية ودولية خللق أأنشطة  الفوائد؛ ذلكل يسعى مكتب الرباءات والعالمات التجارية اإ
نه قد روعي عند تنظمي عدة جديدة. وُعقدت مشاورا ت بني كياانت عامة وخاصة لتقيمي القدرات. ومىض الوفد قائال اإ

دورة توجه خمتلف لتفادي الازدواجية. وتشمل ادلورات اليت  دورات عن الرباءات والعالمات التجارية أأن يكون للك
دارة الرباءات ودورة عىل الإنرتنت بشأأن العالمات التجارية س بانية. ونُظمت  نُظمت دورة عن اإ ابلتعاون مع منظمة حكومية اإ

 29ادلورات عىل الإنرتنت لتقليل التاكليف وزايدة عدد املشاركني. كام ُأنشئت ش بكة من خرباء أأمرياك الالتينية تضم حاليا 
س تدامة. تعزيز نرش املعرفة وتقدمي أأفضل املامرسات يف دورات أأخرى؛ وهذا من شأأنه أأن يُسهم يف حتقيق الا عضوا ميكهنم

س بانية للتمنية، كام نُظمت  85أأيضا تضمنت الأنشطة اليت نُظمت ابلشرتاك مع منظامت أأخرى عقد و  دورة تدريبية مع واكةل اإ
أأنشطة مبشاركة الويبو مشلت دورة للقضاة ونواب العموم. ونظم مكتب الرباءات والعالمات التجارية عدة دورات تدريبية 
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ب تدريبا عىل البحث عن املعلومات التكنولوجية. واس مترت دورة فاحيص الرباءات يف أأمرياك لفاحيص الرباءات. وقدم املكت
ىل س نة واحدة هبدف تزويد الفاحصني بأأدوات ومعارف ميكن اس تخداهما يف ماكتهبم دلى عودهتم  الأيبريية من س تة أأسابيع اإ

ن هذه أأمثةل للأنشطة اليت ىل بدلاهنم الأصلية. واختمت الوفد قائال اإ  ينفذها مكتب الرباءات والعالمات التجارية بغية تقدمي اإ
 مساعدة مفيدة ومس تدامة.

ن املكتب السويدي  .852 وتشارك وفد السويد مع الوفود بعض املامرسات والتجارب املتعلقة ابملساعدة التقنية. وقال اإ
ىل وجود عدة مجموعات مس هتدفة س نة. وأأشا 21للرباءات والتسجيل يقدم املساعدة التقنية وبناء القدرات ملا يزيد عن  ر اإ

ىل املساعدة  ىل اس تخدام طرائق خمتلفة خالل ذكل الوقت. وأأعرب الوفد عن اقتناعه الشديد بأأن حتديد الاحتياجات اإ واإ
ىل وجود عدد من الطرائق  التقنية وبناء القدرات جيب أأن ينبع من البدل املعين من أأجل حتقيق الأهداف املرجوة منه، مشريا اإ

ميكن من خاللها بلوغ تكل الأهداف. ومكثال عىل كيفية حتقيق تكل الأهداف عرض الوفد هيلك أأنشطة املساعدة التقنية اليت 
ن املكتب السويدي للرباءات والتسجيل قدم، منذ عام  ، ابلشرتاك مع 3114وبناء القدرات اليت تنفذها السويد. وقال اإ

ىل أأقل   (SIDA) ادلوليةالواكةل السويدية للتمنية الويبو وبمتويل من  ىل البدلان النامية واإ املساعدة التقنية وبناء القدرات اإ
 وتوجدا.  بدل 41مشارك من أأكرث من  111البدلان منوا يف صورة برامج تدريب دولية. واشرتك يف تكل الربامج ما يقرب من 

ثالثة برامج س نوية يغطي لك مهنا أأحد املواضيع التالية ويه حتديدا: حقوق امللكية الصناعية يف الاقتصاد العاملي وحق 
املؤلف واحلقوق ذات الصةل يف الاقتصاد العاملي وحقوق امللكية الفكرية لأقل البدلان منوا. ويتكون لك برانمج من أأربعة 

هيدية وفهيا يُعد املشاركون تقريرا قطراي من ثالث أأو أأربع صفحات يتعلق بتحليل وضع مراحل. املرحةل الأوىل يه مرحةل مت 
حقوق امللكية الفكرية يف بدلاهنم واس تعراضه، وفامي بعد يعرض املشاركون أأثناء برانمج التدريب التقارير اليت تكتيس قمية 

رساء أأرضية مشرتكة للمناقشات بشأأن قانون امللكية الفكري ة. كام حيدد املشاركون مرشوعا ذا أأمهية خاصة للبدل. كبرية يف اإ
ىل دمع معليات التغيري يف بدل/ هيدف املرشوعو  ىل أأن دمع منظامت املشاركني مطلوب لأن  منظمة املشارك.اإ وأأشار الوفد اإ

لتدريب. واس تطرد متويل املشاريع يقع عىل عاتق املشاركني ومنظامهتم، وشدد عىل أأن هذا جزء ابلغ الأمهية وأأسايس لربامج ا
ن املرحةل الثانية تتأألف من تدريب ملدة ثالثة أأسابيع يف اس تكهومل حيث تُقدم معلومات تُشلك أأساس ا للمناقشات  اقائال اإ

أأما املرحةل الثالثة فتجري  بشأأن اجلوانب القانونية والعملية لقانون امللكية الفكرية، كام تُناقش تقارير املشاركني ومرشوعاهتم.
ان املشاركني، حيث ينفذ املشاركون املرشوع اذلي اختاروه يف املرحةل الأوىل ومعلوا عليه يف املرحةل الثانية. ويتوافر يف بدل

أأثناء تكل املرحةل دمع املعلمني السويديني عن طريق الربيد الإلكرتوين. أأما املرحةل الرابعة فتتكون من اجامتع للمتابعة للك 
ىل أأنه ليس من الرضوري ملرشوع املشاركني ملدة مخسة أأايم.  مث جيري اس تعراض املرشوع وخطة تطويره. وجتدر الإشارة اإ

ذ غالبا ما تس متر املشاريع ملدة س نتني أأو ثالث س نوات. ول شك أأن املرشوع القطري اذلي  ما أأن يكمتل يف وقت املتابعة، اإ
وبناء القدرات اليت ينفذها املكتب السويدي للرباءات  أأعده املشارك يُعد أأمه جزء عىل الإطالق يف برامج املساعدة التقنية

والتسجيل. وغالبا يكون دلى املشاركني يف برامج التدريب ادلولية فهم معيق لقانون امللكية الفكرية ولأوجه املرونة يف القانون 
آاثره عىل التمنية الاقتصادية للبدل؛ ذلكل ارتأأى الوفد، كطريقة للميض قدما، هنجا  ل يقدم املنظمون فيه التدريب ادلويل وأ

منايئ تدمعه اخلربات يف خمتلف  العادي حفسب لكهنم يقدمون أأيضا منتدى للتشارك يف اخلربات وتقدمي املشورة يف س ياق اإ
ىل أأن الس نوات اليت قدم فهيا املكتب السويدي للرباءات والتسجيل املساعدة التقنية  جمالت قانون امللكية الفكرية. وأأشار اإ

الواكةل السويدية للتمنية ادلولية شهدت جناح املشاريع القطرية يف جمالت مثل ء القدرات ابلشرتاك مع الويبو وبمتويل من وبنا
عداد الاسرتاتيجيات الوطنية يف جمال امللكية الفكرية ومحالت التوعية والترشيعات والس ياسات العامة يف جمال امللكية  اإ

اف أأن تقيمي التدريب همم أأيضا. وقد ُأجريت مخس معليات تقيمي يف شلك اس تبياانت أأثناء لك واملناجه اجلامعية. وأأض الفكرية
طار واثنان قامت هبام الواكةل السويدية للتمنية ادلولية برانمج، ثالثة قام هبا املكتب السويدي . كام ُأجري تقيمي مس متر يف اإ

ىل أأن هذه التقياميت ابلغة الأمهية من أأجل  احلوار مع املشاركني أأثناء تنفيذ الربامج. ولفت الانتباه الربامج مبا يليب  تعديلاإ
احتياجات املشاركني يف س ياق رسيع التغري. وأأنشأأ املنظمون عقب التقياميت قاعدة بياانت تسهل نفاذ املشاركني السابقني 

لهيا مزودة مبعلومات عن املشاريع القطرية املكمتةل أأو اجلاري تنفيذها يف  البدلان املعنية. ورأأى الوفد أأن هذه طريقة واحلاليني اإ
فعاةل لتكوين رصيد هائل من املعارف ميكن املشاركني السابقني واحلاليني من العمل معا وتقامس اخلربات من أأجل مواصةل 
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ن الوفد سريحب ابلأس ئةل بشأأن الربامج السويد ية ويتطلع تطوير نظام امللكية الفكرية بوصفه أأداة للمنو الاقتصادي. وقال اإ
جراء مناقشة بناءة حول س بل حتسني املساعدة التقنية وبناء القدرات أأثناء الاجامتع. ىل اإ  اإ

ن ووفد اجلزائر ابمس اجملموعة وحتدث وفد الهند ابمس مجموعة البدلان الآس يوية، وأأيد البياانت اليت قدهما وفد ابكس تا .854
ىل اللجنة النظرالأ  ىل أأنه ُطلب اإ يف التوصيات الواردة يف اجلزء أألف من املقرتح املشرتك وحماوةل البت  فريقية. وأأشار الوفد اإ

 يف بعض اجلوانب، عىل الأقل يف اجلوانب اليت تعترب قد نُفذت من جانب الأمانة. وأأضاف أأن اجملموعة اس تفادت من
ىل العروض بشأأن املساعدة ا لتقنية اليت قدمهتا منظامت أأخرى املناقشة بشأأن املقرتح يف ادلورة الأخرية للجنة التمنية. وأأشار اإ

نه يود (JPO) ومكتب الياابن للرباءات USPTOمثل مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية  ، وقال اإ
ىل جتنب  ىل احلاجة اإ ذا اكن دلى الأمانة نظام لتقيمي املساعدة اليت قُدمت ابلتعاون مع الويبو. وأأشارت اجملموعة اإ معرفة ما اإ

جية الأنشطة، كام أأهنا تود معرفة كيفية دمج أأنشطة املنظامت الأخرى لتعزيز املناقشات املس مترة بشأأن أأنشطة الويبو ازدوا
 للمساعدة التقنية وبناء القدرات.

ن التفاق ل يقيض  .859 ليه يف الصباح. وقال اإ زاء عدم احرتام التفاق اذلي جرى التوصل اإ وأأعرب وفد بوليفيا عن قلقه اإ
هنا شديدة العمومية دلرجة بتبادل أأفض ل املامرسات بل مبناقشة الواثئق املعروضة أأماهمم. ورمغ أأن املناقشة مثرية لالهامتم فاإ

يتعذر معها عىل اللجنة حتقيق أأي تقدم بشأأن التوصيات واختاذ قرارات يف هذا الصدد؛ ذلكل المتس الوفد من الرئيس تركزي 
نه فهم أأن الأمانة س تجيب عىل الأس ئةل بشأأن الوثيقة  س امب اتُفق.املناقشات عىل الواثئق املطروحة للبحث ح  وقال اإ

CDIP/11/4  ىل املقرتح يف جلسة بعد الظهر؛ ومن مثَّ لن يكون هناك متسع من الوقت لعامتد توصيات. وأأشار الوفد اإ
عداد مبادئ و املشرتك ورصح بأأن التوصيات الثالث يف القسم أألف أأدرجهتا الأمانة يف الفئتني أألف وابء.  مشلت التوصيات اإ

ىل أأن الأمانة تنفذها ابلفعل، كام أأن  توجهيية ودليل عن املساعدة التقنية، ولن يكون من الصعب اعامتد هذه التوصيات نظرا اإ
لهيا يف جلسة بعد الظهر، وأأنه  اجملموعة ابء تعتربها مثرية لالهامتم. وأأضاف أأن هذا مثال عىل التفاقات اليت ميكن التوصل اإ

عىل اس تعداد دامئا لأن يقبل املقرتح املتعلق بأأفضل املامرسات. وقد طلب الوفد، يف ثالث مناس بات، تقدمي أأفضل 
ل أأن شيئا مل يُقدم أأثناء تكل ادلورات الثالث، ومن مثَّ دل  ى الوفد شواغل أأيضا هبذا اخلصوص.املامرسات من أأجل تقيميها، اإ

الاضطالع مبراجعة معّمقة للواثئق املطروحة من أأجل حتديد التوصيات اليت وأأكد الرئيس أأنه اتُفق يف الصباح عىل  .856
 ميكن اعامتدها يف جلسة بعد الظهر.

سرتاليا مقرتح وفد بلجياك والتعليقات اليت أأبدهتا وفود أأخرى بشأأن تقامس أأفضل املامرسات لزايدة أأ وفد  وأأيد .851
ليه يف تقرير ديري  املعلومات وزايدة الفهم ملبادئ وممارسات مقبوةل عىل واسع رواك ويف املقرتح  -النطاق عىل النحو املشار اإ

سرتاليا يف تقدمي أأنشطة املساعدة التقنية يف جمال أأ ة عامة وجزية للهنج اذلي اتبعته املشرتك. ويف هذا الس ياق قدم الوفد نبذ
ىل أأن مكتب نشطة. وأأشار امللكية الفكرية، وتبادل بعض ادلروس املس تفادة أأثناء تقدمي هذه الأ  ية سرتاليا للملك أأ الوفد اإ

دارة الرباءات والعالمات التجارية ؤ سرتالية املسالفكرية هو اجلهة احلكومية الأ  الصناعية وحقوق مس تودلي  والتصامميوةل عن اإ
أأضاف و  التقنية. النبااتت، وأأن قسم الس ياسات ادلولية والتعاون يف املكتب هو امللكف بتنس يق برانمج املنظمة للمساعدة

دارة حقوق املل  آس يا أأن القسم يضطلع بربانمج متواضع يركز، يف املقام الأول، عىل بناء القدرات وتقوية نظم اإ كية يف منطقة أ
ىل قدر كبري ئواحمليط الهاد ضافية هامة طويةل الأمد أأو بأأنشطة حباجة اإ . وغالبا ما يسعى املكتب عند الاضطالع بأأنشطة اإ

ىل الرشاكة مع  عداد هذه الأنشطة وتقدميها. من املوارد اإ ىل احلصول عىل متويل خاريج دلمع اإ عىل و منظامت أأخرى كام يسعى اإ
سبيل املثال، اشرتك املكتب وترأأس يف الس نوات الأخرية العديد من أأنشطة امللكية الفكرية اليت ميولها برانمج التعاون 

آس يا واحمليط الهادئ  ، وينفذ املكتب يف الوقت الراهن برانجمني كبريين للمساعدة التقنية، هام APECالاقتصادي لبدلان أ
نشاء صناديق استامئنية سرتالية يف الويبو اذلي حتدث عنه الوفد يف اجامتعات سابقة للجنة وبرانمج تدريب أأ  (FIT)برانمج اإ

قلميي لفحص الرباءات ُأطلق مؤخرا.  طار  قع الإلكرتوين للمكتب.وتُتاح معلومات عن برانمج التدريب عىل املو اإ ويف اإ
للتعمل عن بعد يف جمال التدريب عىل حبث الرباءات وحفصها. وقد ُأنشئ  متكن املكتب من تمنية قدرات شامةل الربانمج،
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آس يا لالربانمج اس تجابة ل بشأأن تعزيز الاس تفادة  ASEANحوار املس متر مع ماكتب امللكية الفكرية لرابطة أأمم جنوب رشق أ
ىل التباعد من املوا رد احملدودة املتاحة لفاحص الرباءة، وكيفية الاس تفادة من التكنولوجيا يف دمع هذه الأنشطة ابلنظر اإ

ن يقوم عىل تمنية  (RPET)برانمج التدريب الإقلميي لفحص الرباءات  اجلغرايف ملاكتب امللكية الفكرية. واس تطرد قائال اإ
ىل سرتاليا للملكية الفكرية لتدريب فاحيص الرباءات، كام يركز أأ  اذلي وضعه مكتب  الإطار القامئالكفاءة. ويستند الربانمج اإ

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وجيمع والتعمل يف فصول  لكرتوينتعمل الإ الربانمج بني فرص ال  عىل البحث والفحص يف اإ
آنية ومنتدايت التعاون عىل الإنرتنت، فضال عن فرص التدري ما جعل الربانمج فريدا هو و ب احلضوري. دراس ية افرتاضية أ

وتقيامي وتدريبا مكثفا عىل  سرتاليا للملكية الفكرية قدموا عىل حنو مبارش توجهياأأ يص الرباءات ذوي اخلربة يف مكتب أأن فاح
ىل العامني. وبدأأ منذ أأسابيع قليةل قبول ادلورة الافتتاحية ابلربانمج مبشاركة مثانية  متدربني ُجلهم من أأساس التفرغ ملدة تصل اإ

ندونيس يا والفلبني فريقية للملكية الفكرية )الأريبو(. وُعقدت ادلورة الأوىل كدورة ينيا ومكتب املنظمة الإقلميية الأ وك  مالزياي واإ
عداد خطة للتقيمي مبساعدة سرتاليا للملكية الفكرية. وهيدف الربانمج أأ مكتب اخلبري الاقتصادي يف مكتب  ارتياديه. وجيري اإ

ىل ىل زايدة اتساق وجودة حفص  اإ الرباءات يف مجيع أأحناء تزويد املتدربني خبربة تدريبية رفيعة اجلودة، مما يؤدي يف الهناية اإ
ي بني رابطة أأمم اذلي يقدمه برانمج معل اتفاق التجارة احلرة للتعاون الاقتصاد املنطقة، وقد تس ىن ذكل بفضل ادلمعالإقلمي/

آس يا و  ىل ادلمع اذلي قدمتهنيسرتاليا و أأ جنوب رشق أ فريقية يف برانمج الويبو أأيضا ملشاركة املاكتب الأ  وزيلندا، وأأشار اإ
سرتاليا للملكية أأ ة. أأول: يشرتك مكتب . وتشاطر الوفد بعد ذكل بعض ادلروس املس تفادة من أأنشطة املساعدة التقني3182

لفة أأو مىت توافر دليه ما ميكنه التشارك فيه من الفكرية، مىت أأمكن، مع املاكتب الأخرى يف تناول مسائل وجمالت خمت
دارة اجلودة اس تضاف املكتب زايرات يف العام املايض و ادلراية واخلربة يف أأفضل املامرسات.  من عىل سبيل املثال، يف جمال اإ

دارة اجلودة اليتأأ الربازيل وجنوب  نشاء نظم اإ وموضع تركزي تكل  مأأهنا أأحد جمالت الاهامت يُفهم فريقيا لتقامس خربته يف اإ
آخر للخربة املاكتب يف الوقت الراهن. ىل جمال أ طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  وأأشار اإ وهو معهل كسلطة دولية يف اإ

كجزء من بدء معلهام معا كسلطة  ومن املقرر أأن يس تقبل املكتب يف وقت لحق هذا العام، وفدا من مكتب مرص للرباءات
دولية. وليك تنجح هذه الأنشطة جيب أأن تكون قامئة عىل الطلب، وأأن تليب احتياجات املتلقني. وشدد عىل رضورة أأن 

ىل املعارف املتبادةل وبناء القدرات النامجة عن أأنشطة املساعدة التقنية؛  تكون املاكتب يف وضع يتيح لها العمل استنادا اإ
رساء عالقات وطيدة. وأأضاف  حبيث تكون النتاجئ مس تدامة وميكن مواصةل البناء علهيا. ومن ادلروس الأخرى املس تفادة اإ

أأن احلفاظ عىل عالقات قوية داخل الويبو وأأيضا مع ماكتب أأخرى ماحنة ومتلقية من الأمهية مباكن، كام أأن هذا الأمر، من 
ىل الفهم الصحيح لالحتياجات واملوهجة حنو خربة خربته، ابلغ الأمهية لإعداد وتنفيذ أأنشطة املساعد ة التقنية اليت تستند اإ

ومتطلبات املاكتب املشاركة، واليت تركز عىل اخلطوات املقبةل وعىل الاس تدامة. ومن شأأن التنس يق الفعال عىل املس تويني 
اجلهود تقليص ازدواجية ت أأن يساعد يف ادلاخيل واخلاريج فامي يتعلق بتخطيط وتقدمي وتقيمي املساعدة التقنية وبناء القدرا

ىل أأدىن حد  ىل  اجلهودتقليص ازدواجية وحيقق الاتساق بني أأنشطة الويبو العديدة للمساعدة التقنية. وكثريا ما ُأقر مبسأأةل اإ اإ
نظامت سرتاليا للملكية الفكرية بنشاط مع ماكتب وم أأ مكتب  . وبغية احلد من ازدواجية الأنشطة يف منطقته اشرتكأأدىن حد

ىل املنطقة، فعىل سبيل املثال تشاطر، من خالل عالقته الوطيدة واتصاهل املنتظم مع املكتب  أأخرى تقدم املساعدة التقنية اإ
الأورويب للرباءات، معلومات بشأأن أأنشطة لك مهنام اليت تركز عىل الرباءات يف املنطقة يف حماوةل ضامن أأن تكون الأنشطة 

ىل أأن قاعدة بياانت الويبو للمساعدة التقنية تُعد أأيضا أأداة جيدة وأأساسا لتقامس املعلومات عن متاكمةل ل متكررة. وأأشار  اإ
سرتاليا املتعلقة بقاعدة البياانت أأ و أأفضل. واعرتف الوفد بأأن أأنشطة الأنشطة املاضية واملقبةل، وميكن الاس تفادة مهنا عىل حن
نه يعمل حاليا ع ىل أأن طلبات املساعدة التقنية  ىل معاجلة هذا الأمر.ليست عىل املس توى املطلوب، وقال اإ وأأخريا نظرا اإ

سرتاليا هذه الطلبات عىل الصعيد املركزي، وأأشار الوفد أأ لأحيان، من املهم أأن يعا ج مكتب تتسم بطابع خمصص يف أأغلب ا
ىل أأن املكتب يتبىن هنجا يعم املنظمة بأأرسها يف الاس تجابة لهذه الطلبات ويف التنس يق امل طلوب واملوارد املتاحة وتنفيذ اإ

قدم مزيدا من التفاصيل ومن دواعي رسور الوفد أأن ي الربامج. ويتضمن ذكل التصال مع أأحصاب املصاحل غري احلكوميني.
 سرتاليا ودروسها املس تفادة يف هذا الاجامتع أأو يف اجامتعات مس تقبلية للجنة.أأ عن جتارب 
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ن وشارك وفد كندا بعض املعلومات املتعلق .851 ىل أأقل البدلان منوا. وقال اإ ىل البدلان النامية واإ ة بتقدميه املساعدة التقنية اإ
مكتب كندا للملكية الفكرية ابلتعاون مع الويبو اكن يقدم تدريبا متخصصا للبدلان النامية وأأقل البدلان منوا لس نوات عديدة. 

قلميية ع ن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لبدلان منطقة الاكرييب. وأأن املكتب يقدم س نواي، ابلتعاون مع الويبو، ندوات ش به اإ
برابدوس وبلزي ومجهورية ادلومينياكن وغرانطة وهندوراس وجاماياك وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوس يا وأأن ممثلني من 

يا من زامب  سريحب املكتب أأيضا ابثنيت عرشة مشاركة ونيس يحرضون هذه الندوات. ويف أأول يو  وترينيداد وتوابغو
للمشاركة يف  الفلبني ومكبوداي والصني والأرجنتني وش ييل والربازيل ورصبياندونيس يا و اإ و مبابوي وغاان وفييت انم وز

املشرتكة بني مكتب كندا والويبو بشأأن تطبيق أأساليب الإدارة يف تقدمي خدمات  من حلقة العمل التنفيذية 86 ادلورة
وقامئة عىل الطلب. وبنيَّ أأن  لقة ببناء القدرات والأنشطة الرتوجيية لها أأهداف حمددةمجيع هذه الأنشطة املتعو امللكية الفكرية. 

عداد اس تبياانت  ن املكتب يعمل عىل اإ ليه املكتب يف تقدمي املساعدة التقنية. وقال اإ الطلب هو الأساس اذلي يستند اإ
ومن شأأن  م والأهداف اليت يودون حتقيقها حمليا.للمشاركني املهمتني للوقوف عىل الاحتياجات والتحدايت اليت تواجه الك مهن

ىل تلبية عداد خطة معل فعاةل ومعلية هتدف اإ الاحتياجات  ذكل أأن ييرس، من املنظور الكندي وادلروس املس تفادة، اإ
ىل أأنه يف الوقت اذلي يقدم فيه املكتب املساعدة التقنية سيمتكن من التصال ابملشاركني يف  ضافة اإ طار هجد الفردية للبدل. اإ اإ

ىل معلية التواصل بني البدلان اليت تواجه قضااي مماثةل ليك تتشارك يف اخلربات والتحدايت والقضااي وقصص النجاح  يسعى اإ
وتتعمل من بعضها البعض. وعقب تقدمي الأنشطة املتعلقة ابملساعدة التقنية سيتابع املكتب أأيضا الأمر مع املشاركني لتحديد 

ذا اكنوا قد جنحوا ما يف حتقيق بعض الأهداف حمليا، فاإن مل حيققوا تكل الأهداف، مفا اذلي حال بيهنم وبني ذكل؟. ورأأى  اإ
املكتب أأن هذا النوع من التواصل واملتابعة ميثالن عامال همام لتحقيق النجاح يف جمال تقدمي املساعدة التقنية القامئة 

 الطلب. عىل

ىل عنوان الوثيقة .855 نه يُبني أأن املنظمة اعمتدت التوصيات وأأن عددا كبريا مهنا  CDIP/11/4 والتفت وفد مرص اإ وقال اإ
جيايب للغاية. وأأيد وفد مرص املقرتحات والب  ىل أأن هذا أأمر اإ فريقية ياانت اليت أأدلت هبا اجملموعة الأ جيري تنفيذه، مشريا اإ

لفئة ابء، كام يود أأن جُتري الأمانة تقيامي ابلتوصيات املدرجة حتت ا وأأضاف أأنه يود أأن مييض قدما ومجموعة جدول أأعامل التمنية.
ىل تقيمي الوضع من  ن مثة حاجة اإ ىل تغري الظروف بصورة مس مترة فاإ للتوصيات املدرجة حتت الفئة جمي يف رد الإدارة. ونظرا اإ

ىل التوصيات بشأأن املساعدة اليت تقدهما الويبو فامي ي  تعلق وقت لآخر فامي يتعلق بتنفيذ التوصيات. وأأشار الوفد اإ
وأأعرب الوفد عن رغبته يف احلصول  ابلسرتاتيجيات الوطنية يف جمال امللكية الفكرية وأأفاد بأأهنا ُدرست من جانب املنظمة.

ذا اكن اخلرباء الاستشاريون  عىل مزيد من املعلومات بشأأن الطريقة اليت تُقدم هبا املساعدة، كام يود الوفد معرفة ما اإ
ذا اكن يُس تعان دامئا ابخلبري اخلارجيون يشاركون يف وضع الا ن اكنوا كذكل، فاإن الوفد يود معرفة ما اإ سرتاتيجيات، فاإ

ىل منوذج واحد  الاستشاري ذ ل جيب أأن تستند الاسرتاتيجيات اإ نفسه أأم أأن الاختيار يتوقف عىل املنطقة أأو البدل املعين اإ
ذا اكنت الأدوات واملهن  جية اليت تس تخدهما الويبو يف وضع الاسرتاتيجيات يف يناسب امجليع. وطلب الوفد أأيضا معرفة ما اإ

ىل توصيات جدول أأعامل التمنيةجمال امللكية الفكرية وتنفيذها تستن س امي  مؤكدا أأن هذا الأمر من الأمهية مباكن ل ،د اإ
ىل العروض عن ا 83خيص التوصية  فامي دراج الاعتبارات الإمنائية يف أأنشطة الويبو. وأأشار الوفد اإ لتجارب الوطنية. بشأأن اإ

التوصيات بشأأن املساعدة التقنية اليت تقدهما  وأأعرب عن اعتقاده بأأن املعلومات املقدمة اثنوية ذكل أأن اللجنة ينبغي أأن تعمتد
ذا اكنت املساعدة تتسق مع الرشوط الواردة يف التقرير املعين ابملراجعة اخلارجية.  الويبو. وأأضاف أأنه يود أأيضا معرفة ما اإ

رضورة أأن تكون  يف املساعدة اليت تقدهما الويبو ومنظامت أأخرى، وعىل وفد عىل رضورة جتنب أأي ازدواجيةوشدد ال
. وأأعرب الوفد عن قناعته بأأن اللجنة ميكهنا اعامتد التوصيات واملقرتحات املتعلقة ابملساعدة التقنية مبا يف ذكل املساعدة تمكيلية

ذ من شأأن ذكل أأن حيقق تقدما. التوصيات واملقرتحات بشأأن الاسرتاتيجيات  الوطنية يف جمال امللكية الفكرية، اإ

عداد مبادئ  .311 دراج أأفضل املامرسات بدل من مناقشة اإ ورصح وفد الربازيل أأن بعض الوفود فقط أأعربت عن تفضيلها اإ
يكون مفيدا للامحنني وكام ذكر بعض أأعضاء اجملموعة ابء فاإن تبادل املعلومات قد  توجهيية ودليل عن املساعدة التقنية.

عداد مبادئ  ل أأن هذا ليس الغرض الرئييس للجنة. وأأضاف أأن املقرتح املشرتك يتضمن توصية ابإ ولواكلت أأخرى للتعاون، اإ
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املهمتة  توجهيية ودليل عن املساعدة التقنية ليك يُس تخدم ليس من جانب الأمانة حفسب لكن أأيضا من جانب البدلان النامية
عداد هذه املبادئ وهذا ادلليل ميكن أأن يُعزز التعاون القامئ عىل الطلب؛ وعىل هذا حث  بتلقي املساعدة، ىل أأن اإ مشريا اإ

 الوفود عىل تركزي املناقشة عىل القسم أألف من املقرتح املشرتك.

ىل حتديد الأولوايت.  .318 وأأعربت وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء ورصح بأأنه يود امليض قدما، وأأن هناك حاجة اإ
ىل نقطتني حمددتني ميكن مواصةل مناقش هتام. الأوىل  اجملموعة عن قناعهتا بأأن مجيع الوفود اتفقت عىل ذكل. وأأشارت اجملموعة اإ

أأفضل املامرسات وادلروس املس تفادة، وميكن مواصةل النقاش بصددها. والثانية أأن اجملموعة تود احلصول عىل مزيد من 
بنّاءة للغاية يف  اجملموعة اكنتو  س تويني ادلاخيل واخلاريج مبا يف ذكل الكيفية اليت حتّسن هبا.الإيضاح بشأأن التنس يق عىل امل 

ىل النقاش ادلائر بشأأن صةل تكل التوصيات والواثئق  تقدمي توصيات ترى أأهنا استرشافية وبنّاءة ومعلية. وأأشارت اجملموعة اإ
جراء مناقشة بشأأن املقرتح املشرتك ورد الإدارة.  بأأنه اتُفق يف املشاورات غري املطروحة أأماهمم، وّذكرت الرمسية عىل اإ

ن العروض اليت قدمهتا وفود الولايت املتحدة الأمري  ىل التوصيات الواردة حتت الفئة ابء يف رد الإدارة، وقالت اإ كية وأأشارت اإ
س بانيا و  بادرات حكومية دولية أأخرى وهجود سرتاليا وكندا ترتبط، حتديدا، ابلتوصية بوضع خريطة مل أأ والياابن والسويد واإ

ىل املعرفة. كام توجد أأيضا توصية حتت الفئة ابء برضورة  غري حكومية لتعزيز الابتاكر والإبداع ونقل التكنولوجيا والنفاذ اإ
جتنب الازدواجية يف أأنشطة التدريب اليت تنفذها الويبو. ورأأت اجملموعة رضورة الأخذ ببعض أأفضل املامرسات وادلروس 

كام أأعربت عن اعتقادها بوجود توصية حتت الفئة ابء لالضطالع مبراجعة  س تفادة الواردة يف العروض يف هذا الشأأن،امل 
معّمقة ونقدية للوضع الاسرتاتيجي لأنشطة الويبو التدريبية، وجيب يف هذا الصدد مراعاة أأنشطة التدريب املنفذة عىل 

 املس توى الثنايئ.

هنم بدأأوا وأأكد وفد الربازيل جمددا رضو .313 رة تركزي املناقشات عىل الواثئق الثالث املطروحة حس امب اتُفق عليه. وقال اإ
. وعىل هذا، حث الوفد اجملموعة ابء CDIP/9/16كام اتُفق. وجتري الآن مناقشة الوثيقة  CDIP/11/4مبناقشة الوثيقة 

 عىل الالزتام مبا اتُفق عليه يف جلسة الصباح.

ِّّغ اللجنة ما يتعني علهيا فعهل فامي يتعلق مبناقشة هذا البند من جدول الأعامل.وطلب وفد ابكس تان من الرئي .312  س أأن يبل

ىل تفامه بشأأن هيلك املناقشات ومهنجيهتا، لكن يبدو أأن هناك تباينا  .314 ورأأى الرئيس أأنه مت التوصل يف جلسة الصباح اإ
هذا البند اذلي ظل مطروحا عىل املائدة  يف تفسري ذكل. وطلب من الوفود النظر فامي تود حتقيقه يف اجللسة بشأأن

 س نتني. ملدة

ىل أأن العديد من الوفود طرحت أأس ئةل عىل الأمانة، وأأنه  .319 ورأأى وفد ابكس تان أأن مداخالت الوفود مفيدة. وأأشار اإ
ذا اكنت س تعمتد توصيات معينة للتنفيذ أأم ل . فهم أأن الإجاابت س تقدم يف جلسة بعض الظهر، وبعدها س تقرر اللجنة ما اإ

ذا اكن فهمه حصيحا. نه يود معرفة ما اإ  وقال اإ

ىل أأن املقرتح املشرتك مثري   .316 وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، وأأكد جمددا فهمه ملا اتُفق عليه يف الصباح. وأأشار اإ
نه أأبرز  ابء. لالهامتم لكن رد الإدارة أأيضا مطروح للمناقشة، وأأن اجملموعة هممتة للغاية ابلتوصيات الواردة حتت الفئة وقال اإ

وأأضاف أأن  ن العروض اليت قدهما عدد من أأعضاء اجملموعة تتسق مع تكل التوصيات.اإ من توصيات الفئة ابء، و  للتو عددا
ىل مناقشة مثرية لالهامتم  يف جلسة بعد الظهر. اجملموعة قدمت توصيتني وأأهنا تتطلع اإ

نه متأأكد  وفد ابكس تان وقال .311 امليض قدما بتوصيات معينة تراها مالمئة، بيد أأنه جيب حتديد  أأن اجملموعة ابء حتاولمن اإ
ىل أأنه غري هممت يف الوقت الراهن بطريقة تصنيف التوصيات. وأأضاف أأن املقرتح املشرتك  التوصيات بطريقة منظمة. وأأشار اإ

ىل قرار جدول أأعامل التمنية واجملموعة الأ من مجموعة  ات يف هذا الشأأن؛ ذلكل اقرتح فريقية قيد املناقشة وأأنه يتعني الوصول اإ
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ىل املقرتح املشرتك التوصيات. وهو ما يتيح  وأأن تتخذ قرارا بشأأن الوفد أأن تعود اللجنة، عقب ردود الأمانة بعد الظهر، اإ
 هنج منتظم. اتباع

َّد وفد بوليفيا مقرتح وفد ابكس تان. ورأأى أأن ذكل الهنج لن حيول دون حتديد التوصيات من جانب أأي وفد.  .311  وأأي
ىل أأن اجملموعة ابء قد ذكرت للتو عدد ل التمنية واجملموعة ن مجموعة جدول أأعاماإ و من التوصيات للنظر فهيا.  قليال اوأأشار اإ

ىل اتباع هنج منتظم  فريقيةالأ  ن مثة حاجة اإ قدمت توصيات للنظر فهيا. وقد توجد أأيضا توصيات أأخرى ذات أأمهية. وقال اإ
ىل نتاجئ ملموسة؛ وهكذا وابء،  ابملقرتح املشرتك وتناقش التوصيات املدرجة حتت الفئتني أألف ميكن للجنة أأن تبدأأ  للوصول اإ

بشأأهنا. وميكن للجنة أأن تواصل  اوتتخذ قرار  وبعد ذكل ميكن للجنة أأن تناقش التوصيات اليت تود اجملموعة ابء رؤيهتا منفذة
ىل اتفاقا وأأضاف أأنه من الرضوري هبذه الطريقة. العمل يف املقرتح املشرتك ذ لن يمت التوصل اإ ذا اس مترت  تباع هنج منتظم اإ اإ

 املناقشة العامة.

ذا اكن املقصود هو مناقشة لك فقرة من فقرات املقرتح املشرتك،  .315 نه اإ وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، وقال اإ
نه مس تعد ذلكل. وأأكدت اجملموعة أأهنا حددت ابلفعل بعض أأولوايت التوصيات، وأأعربت عن أأملها يف أأن تتناول  فاإ

 اجملموعات الأخرى املناقشة بطريقة متوازنة.

 توضيح بيانه. وطلب الرئيس من وفد بلجياك .381

املقرتح املشرتك يف جلسة بعد الظهر، وأأنه  أأنه ل ميانع يف مناقشة وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، وأأكد جمددا .388
نه جيب أأيضا حتديد بعض الأولوايتهممت جدا مبعرفة التطورات اجلديدة املتعلقة ابل ىل أأهنا وثيقة طويةل  وثيقة. وقال اإ نظرا اإ

من الوضوح  ومبا أأنه من املرحج أأن تطول املناقشات، فقد حثت اجملموعة اجملموعات الأخرى عىل تويخ نفس القدر جدا.
 وادلقة اليت حتلت هبا اجملموعة عند تقدمي املقرتح.

ح املشرتك طويل نوعا ما، وأأن اقرتاح حتديد الأولوايت هو اقرتاح وجيه. وأأضاف أأنه ووافق وفد بوليفيا عىل أأن املقرت  .383
املدرجة حتت الفئتني أألف وابء،  من جانب الأمانة بشأأن التوصيات عن طريق بدء العمل ميكن معاجلة شواغل اجملموعة ابء

ىل تعذروميكن للجنة أأن تركز عىل وأأن ترتك جانبا التوصيات الواردة حتت الفئة جمي.   تكل التوصيات يف دورة مقبةل نظرا اإ
ىل اتفاق رجاء مناقشة التوصيات الأكرث صعوبة  وصولها اإ عىل مجيع التوصيات يف هذه ادلورة؛ ذلا ينبغي حتديد الأولوايت واإ
ىل ادلورة املقبةل.  اإ

لفئة جمي يف املس تقبل، عىل مبناقشة توصيات ا وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، ووافق عىل اقرتاح وفد بوليفيا .382
 الأقل حىت انهتاء املناقشات املتعلقة بتوصيات الفئتني أألف وابء.

وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، وأأكد جمددا رغبته يف حبث املقرتح املشرتك يف جلسة بعد  .384
ىل أأن اجملموعة تفهم موقف بعض الوفود ل الظهر. دراسة لك عنرص من عنارص  ة ابء. واقرتح الوفدس امي اجملموع وأأشار اإ

ذا  ذا اكن بند معني ميثل أأولوية ابلنس بة هلم، واإ املقرتح املشرتك، وأأن تقدم اجملموعة ابء ووفود أأخرى توضيحا موجزا بشأأن ما اإ
 مل يكن كذكل ميكن مناقش ته يف ادلورة القادمة للجنة.

ىل .389 نه اقرتاح  املقرتح اذلي يقيض برتك وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، وأأشار اإ توصيات الفئة جمي جانبا، وقال اإ
ن اجملموعة قد حددت بوضوح أأولوايهتا؛ ذلا فاإن الأمر مرتوك لفرادى  توضيحممتاز. وفامي يتعلق بتقدمي  بشأأن لك بند قال اإ

ذا اكنوا يرغبون يف التعليق عىل توصية ما. وأأكدت اجملموعة مرة أأ  خرى أأنه ينبغي للمجموعات الأخرى أأن الأعضاء لتحديد ما اإ
ىل أأن  تكون واحضة وحمددة لأن املقرتح املشرتك طويل للغاية. وّذكرت بأأن رد الإدارة يشمل أأيضا توصيات الفئة ابء، مشرية اإ

 املناقشة بشأأن تكل الوثيقة ميكن أأن متتد لفرتة طويةل جدا.
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ىل الرد عىل التعليقات بشأأن الوثيقةواس تأأنف الرئيس املناقشات يف جلسة بعد الظهر، ودعا الأ  .386  .CDIP/11/4 مانة اإ

ىل الأس ئةل اليت طرهحا وفد بوليفيا بشأأن الاسرتاتيجيات يف جمال امللكية أأونياما )ممثةل يف الس يدوأأشارت الأمانة  .381 ( اإ
ن اخلرباء الوطنيني وادلوليني اذلين يعملون عىل وضع الاسرتاتيجيات يشاركون أأيضا يف معلية حتليل وتقيمي  الفكرية. وقالت اإ

 نُفذ فهيا املرشوع الرائد. كام ُعقد يف العام املايض الاسرتاتيجيات. وأأجرى اخلرباء اس تعراضا للأقران يف البدلان اخملتلفة اليت
اجامتع للخرباء يف جنيف للتحقق من حصة املهنجية املتفق علهيا فامي بيهنم. وقد اتُفق عىل املهنجية الهنائية بعد معلية التحقق. 

اءات املعمتدة لتقيمي املهنجية. ث أأيضا مهنجيته املتعلقة حبقوق مس تودلي النبااتت. تكل يه الإجر ّدِّ علام بأأن الأوبوف حي
ىل حق املؤلف، وخباصة  شارة اإ ىل التعليق اذلي أأبداه وفد بوليفيا بشأأن خلو الاسرتاتيجيات من أأي اإ وأأشارت الأمانة اإ

ىل حق  فامي يتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات، وأأوحضت أأن ذكل ليس حصيحا، وأأهنا س تلقي مزيدا من الضوء عىل الإشارة اإ
ذا اكن جيري ادلفع بمنوذج الأوبوف محلاية أأصناف النبااتت يف املؤلف. وبش أأن طلب وفد بوليفيا أأيضا معرفة ما اإ

ىل وثيقة  ىل امحلاية بصفة عامة وليس اإ ذ تشري الاسرتاتيجيات اإ  8558الاسرتاتيجيات رصحت الأمانة بأأن هذا ليس حصيحا اإ
كام أأن الاسرتاتيجية تضمنت سلسةل من املسائل والأس ئةل.  لالتفاقية ادلولية محلاية الأصناف النباتية اجلديدة حفسب.

ىل تناول هذه املسائل عىل حنو شامل قدر الإماكن.  ويُدعى أأحصاب املصاحل يف أأي بدل يرغب يف الانتفاع ابلسرتاتيجية اإ
ىل نظام امللكية شارات اإ جراء معني، كام تضمنت اإ ىل الأوبوف دون ذكر اإ شارات اإ الفكرية اذلي  وتضمنت الاسرتاتيجية اإ

ىل منوذج الاحتاد  س يكون نظاما فعال ذا طابع خاص عىل حنو ما يقتضيه اتفاق تريبس. ومل يرش اتفاق تريبس بصورة حمددة اإ
ن ادلويل محلاية الأصناف اجلديدة من النبااتت )الأوبوف( يف هذا الشأأن.  ىل خلو وفد بوليفيا نبه أأيضا واس تطردت قائةل اإ اإ

ش نفاذ عىل النحو الوارد يف التوصية الاسرتاتيجية من اإ ىل الإ من توصيات جدول أأعامل التمنية، وأأقرت هبذا  49ارات حمددة اإ
عداد هنا س ُتدرج شيئا حمددا هبذا الشأأن، لكهنا أأعادت التأأكيد عىل أأن املهنجية املس تخدمة يف اإ اسرتاتيجيات امللكية  وقالت اإ

يش متل جزء من و يف بدل ما وأأن هذه معلية ذات اجتاهني.  خذها يف الاعتبارالفكرية تتطلب حتديد مجيع املسائل اليت ينبغي أأ 

ومن مثَّ من الطبيعي أأن يُدرج أأحصاب املصاحل اذلين شاركوا يف معلية  ما؛ أأحصاب املصاحل يف بدلاملهنجية عىل مشاركة لك 
نفاذ وحامية الأصناف النباتية. عداد اسرتاتيجية امللكية الفكرية مسائل مثل الإ ىل التعليقات اليت أأبداها وفد  اإ وأأشارت الأمانة اإ

عن املساعدة التقنية وأأنه ُمتاح من جانب املنظمة.  ا ُأعدغكتالو الربازيل بشأأن ادلليل واملبادئ التوجهيية، وأأكدت جمددا أأن 
دراج مزيد من التفاصيل ذكّرت الأمانة بأأنه مل يمت  ىل توافق يف الآراء ة يف ادلورة الأخري التوصل وبشأأن طلب بعض البدلان اإ اإ

عداد بادئ التوجهيية أأو دليل عن معلية طلب املساعدة التقنية واس تخدام اخلدمات املتاحة يف امل  بشأأن امليض قدما يف اإ
ىل النقطة اليت أأاثرها وفد غعدت الأمانة كتالو ومع ذكل أأ  املنظمة، ا أأو قامئة ابلأنشطة القامئة يف املنظمة. وأأشارت الأمانة اإ

طالع بلجياك عداد أأنشطة التعاون الإمنايئ عىل املبادئ  مجيع املوظفني واخلرباء الاستشاريني بشأأن رضورة اإ املشاركني يف اإ
واملامرسات املقبوةل عىل نطاق واسع يف جمال التعاون الإمنايئ اليت اعمتدهتا منظامت دولية أأخرى، وأأفادت بأأن ذكل يمت من 

عداد برامج تدريب مهنجية ومامتسكة  ةخالل برانجمها لتمنية املوارد البرشي وأأيضا من خالل أأاكدميية الويبو حيث جيري اإ
دارة املوارد البرشية ىل أأن اإ متثل هجة التصال وأأن  للموظفني يف املنظمة، وبأأن هذا الإجراء يأأخذ الطابع املؤسيس، مشرية اإ

آخر املس تجدات وخباصة يف جمال الإدارة تعمل مع مديري الربامج لتحديد برامج التدريب املناس بة مبا يك حاطة املوظفني بأ فل اإ
دخال حتسينات عىل التنس يق ادلاخيل واخلاريج لبناء القدرات، لفتت الأمانة الانتباه  تقدمي املساعدة التقنية. وفامي يتعلق ابإ

طار ىل أأن ذكل جيري يف اإ دارة القامئة عىل النتاجئ، وأأن مؤرشات الأداء والنتاجئ اإ مجليع برامج املساعدة  املرتقبة نظام الويبو لالإ
التقنية قد ُأدرجت، مما يؤكد أأن مجيع الربامج موهجة حنو حتقيق نتاجئ حمددة مرتقبة وأأن امجليع يعمل حنو حتقيق الغاايت 

ىل الأس ئةل اليت أأاثرها وفد اجلزائر عن ادلليل ىل تعليقه بأأن املعلومات الواردة والأهداف ذاهتا. وأأشارت الأمانة اإ  يف واإ
ىل أأن برامج املساعدة التقنية اليت تقدهما املنظمة تقوم عىل الطلب، وأأكدت أأنه  غالكتالو  شديدة الغموض, وكررت الإشارة اإ

وقد جرى ترش يد هذه  البدلان حتديد احتياجاهتا قبل طلب املساعدة. ء عىل أأي بدل؛ وهكذا جيب عىليش يُفرض أأي مل
عداد الاسرتاتيجيات. ىل أأهدافها الإمنائية.  الإجراءات من خالل اإ عداد اسرتاتيجية تستند اإ واشرتكت املنظمة مع البدلان يف اإ

ملام موظفي الربامج  ولني يف لك بدل بأأهداف البدل الإمنائية وأأولوايته. وشددت الأمانة عىل أأمهية ؤ املسكام بُذلت هجود لضامن اإ
المئة للغرض املتوىخ يف جمال امللكية الفكرية وليك ذكل ليك يمتكنوا من العمل مع البدلان عىل وضع خطة اسرتاتيجية م
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طار تكل اخلطة من تناول اجملالت الرئيس ية اليت تُشلك الأساس لربانمج املنظمة. وتضمنت هذه الربامج وضع  يمتكنوا يف اإ
طار ترشيعي وتنظميي مناسب وبناء املؤسسات ووضع هيالك أأساس ية وبناء القدرات. وهكذا سوف تستند الطلبا ىل اإ ت اإ

ىل خطة معدة. وأأكدت الأمانة جمددا أأن املاكتب الإقلميية حتتفظ ابخلطة الرئيس ية للبدلان النامية يف  احتياجات حمددة واإ
املنظمة، وأأن دلى املاكتب رؤية شامةل لحتياجات البدلان النامية وتشرتك معها يف وضع الاسرتاتيجية. كام تعمل أأيضا 

تُعا ج الطلبات من خالل املاكتب الإقلميية اليت تشرتك عندئذ مع و  سام املتخصصة يف املنظمة.كنقاط اتصال بني البدلان والأق 
القطاعات املعنية يف املنظمة لتلبية الاحتياجات احملددة من املساعدة التقنية للبدلان املعنية. وأأضافت أأن اشرتاك املاكتب 

ويه ان النامية يه اليت متكل الربامج وسائر القطاعات يف املنظمة مع البدلان النامية جيري بصورة دامئة ومس مترة، وأأن البدل
وةل يف هناية املطاف عن اس تخدام نظام امللكية الفكرية لتلبية احتياجاهتا الإمنائية، وأأن املنظمة موجودة لتقدمي املساعدة ؤ املس

 لكهنا جيب أأن تعمل بتوجيه من البدلان.

ىل تعليق وفد جورجيا بشأأ  .381 نشاء ماكتب نقل وأأشارت الأمانة ممثةل يف الس يد س باس يك اإ ن بطء اس تجابة الويبو دلمع اإ
ىل طلب الوفد معلومات بشأأن مرشوع ماكتب نقل التكنولوجيا يف املنطقة العربية،  TTO التكنولوجيا يف جورجيا، واإ

ن املرشوع جيري تنفيذه يف مخسة بدلان يف املنطق ة وبرامج بناء القدرات يف جمال تسويق امللكية الفكرية، وقالت الأمانة اإ
 جلنة لتقيص احلقائق. 3188العربية. وأأكدت الزتاهما القوي بدمع نظام لنقل التكنولوجيا يف جورجيا. وقد ُشلكت يف عام 

نشاء وحدة لإدارة التكنولوجيا. واقرتحت الأمانة، كخطوة  يجر وأُ  تقيمي لالحتياجات فامي يتعلق مباكتب نقل التكنولوجيا واإ
نشاء مركز دلمع التكنولوج  نشاء مرشوع ماكتب نقل التكنولوجيا 3183يا والابتاكر وقد مت ذكل يف عام أأوىل، اإ . بيد أأن اإ

مرهون بتوافر موارد خارجة عن املزيانية. وعرضت الأمانة املساعدة يف مجع أأموال من خالل ادلول الأعضاء. ورمغ عدم 
هنا مشرتكة نشاء هذه املاكتب يف جورجيا فاإ ول عن برانمج ؤ قسام مس يف مرشوع يشمل مشاركة الأمانة بصورة مبارشة يف اإ

نشاء مجموعة تُعىن بنقل التكنولوجيا لتلبية  ىل حمدودية مواردها البرشية واملالية اقرتحت الأمانة اإ نقل التكنولوجيا. ونظرا اإ
نشاء برامج لبناء  القدرات احتياجات أأحصاب املصاحل ومس تخديم نظام نقل التكنولوجيا يف بدل معني. وميكن تيسري ذكل ابإ

احتياجات البدل.  يف املوقع. وأأجرت الأمانة اتصال مع مكتب نقل التكنولوجيا يف جورجيا لتكييف أأنشطة التدريب حسب
لفرتة زمنية  وُأرسل اس تبيان لتقيمي الاحتياجات وتنتظر الأمانة الرد. وس تقرتح الأمانة عقب تقيمي الاحتياجات خطة معل

وفامي يتعلق حبصول البدلان عىل هذه الربامج وعىل برامج أأخرى لبناء القدرات، أأكدت  أأطول بغية حتقيق نتاجئ مس تدامة.
ىل خطط معلها مع املاكتب الإقلميية. وقدمت شعبة الابتاكر  الأمانة أأن معظم البدلان تُنشئ مشاريع مع املنظمة استنادا اإ

ىل مجيع البدلان واملناطق ابلتعاون مع املاكتب الإقلميية،  كام ُأعدت خطط معل الشعبة ابلتعاون مع هذه املاكتب. خدماهتا اإ
هنا ل تزال حتاول تقدمي املساعدة من خالل املؤمترات بغية  ورمغ اكامتل خطة معل الشعبة لهذا العام وختصيص املوارد ابلفعل فاإ

ىل أأنه ميكن يف الغد تنظمي اجامتع ملناقشة برام ج بناء القدرات ابلتفصيل، تُعىن الاس تجابة للطلبات القامئة. وأأشارت الأمانة اإ
نشاء ماكتب نقل التكنولوجيا ووضع و بتوظيف امللكية الفكرية جتاراي.  الربامج عىل سبيل املثال، قدمت املنظمة تدريبا عىل اإ

الس ياسات املؤسس ية وصياغة اتفاقات منوذجية وطلبات الرباءة وتسويق التكنولوجيا، والتفاوض بشأأن اتفاقات نقل 
 يا وجوانب أأخرى للتسويق يف جمال امللكية الفكرية.التكنولوج 

نه من املفهوم أأن  .385 ىل الأوبوف، وقالت اإ وأأكدت الأمانة ممثةل يف الس يد ابش تودل، ما ذكرته سابقا خبصوص الإشارة اإ
الإشارة يف  الأوبوف ليس النظام الوحيد اذلي ميكنه أأن يقدم نظاما فريدا وفعال وفقا ملا يقتضيه اتفاق تريبس، كام أأنه متت

ىل املرونة املتاحة مبوجب اتفاق تريبس لتطبيق نظم أأخرى للحامية، مع أأن الأوبوف  املشورة املقدمة بشأأن قوانني الرباءات اإ
 هو اذلي قدم املشورة بشأأن قوانني حامية أأصناف النبااتت .

يران ع .331 ىل السؤال اذلي أأاثره وفد اإ ن أأنشطة الويبو يف جمال قضااي وأأشارت الأمانة ممثةل يف الس يد فون دير روب اإ
ليه س يقام يف اليوم التايل لتقدمي معلومات بشأأن هنا أأبلغت اللجنة بأأن احلدث املشار اإ  الس ياسات العامة العاملية، وقالت اإ

. وس يتيح احلدث أأيضا فرصة لطرح مزيد من الأس ئةل. ومتثل WIPO Greenو WIPO Re:Searchقاعديت البياانت 
مصمم لترسيع وترية تطوير ونرش التكنولوجيات املراعية للبيئة بني الأطراف منربا للمواءمة  WIPO Greenقاعدة بياانت 
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طالقه بشلك اكمل يف  بغية التصدي للتحدايت البيئية. وأأضافت أأن املرشوع حاليا يف املرحةل التجريبية ومن املعزتم اإ
دراج الاحتياجات والتكنولوجيات فضال يتأألف املرشوع من عنرصين، ويتضمن قاعدة بياانت ح و  .3182 خريف يث ميكن اإ

جناز املعامالت والتصال ابخلرباء يف مجيع أأحناء العامل. وقد  عن ش بكة للحصول عىل املشورة واخلدمات الالزمة للمساعدة يف اإ
عداد قاعدة بياانت متاحة حاليا.  تكنولوجيات تشمل القاعدة حاليا معلومات عن بعض ال و تركزت الأنشطة حىت الآن عىل اإ

فرادية توحض النجاح يف نقل  لتكنولوجيا ومشاريع التعاون عالوة عىل حلقيت معل عن بناء القدرات اوالاحتياجات ودراسات اإ
تنظمي حلقات معل أأخرى يف كينيا  3182لناك. ومن املعزتم يف عام ي ت انم ورسجرى تنظميهام ابلتعاون مع رشاكء يف فيي

يف الوقت الراهن عىل تعزيز التحالفات والتوسع يف أأنواع التكنولوجيات والاحتياجات املتاحة عىل والربازيل. وجيري الرتكزي 
ىل الإطالق الاكمل لقاعدة البياانت.   قاعدة البياانت واس تكشاف س بل دجمها مع منابر أأخرى والانتقال من املرحةل التجريبية اإ

نفا  .338 ىل اإ وذكّرت بأأهنا اس تجابت ابلفعل للتعليق اذلي  امللكية الفكرية ذوأأشارت الأمانة ممثةل يف الس يدة فان جرونن اإ
ىل التوصية  عداد الاسرتاتيجيات. 49أأبداه وفد بوليفيا بشأأن عدم الإشارة اإ وأأهنا س توىل  من توصيات جدول الأعامل يف اإ

ىل زايدة عدد طلبات املساعدة لإعداد اسرتاتيجيات هتدف اإ  ىل زايدة الوعي خبصوص اهامتما خاصا لهذه املسأأةل. وأأشارت اإ
طار التفاوض مع ادلول الأعضاء وعند تقدمي املساعدة49التوصية  بشأأن  . وأأكدت الأمانة للوفود أأنه سيمت تناول التوصية يف اإ

 تنفيذ الأحاكم ذات الصةل فضال عن تقدمي أأنشطة لإذاكء الوعي.

ىل الأس ئةل اليت أأاثرها وفد .333 ن تقرير  وأأشارت الأمانة ممثةل يف الس يد بيشوب اإ بوليفيا بشأأن مدونة الأخالقيات. وقالت اإ
تضمن توصية برضورة وضع الويبو مدونة الأخالقيات للموظفني واخلرباء الاستشاريني تعكس مبادئ جدول  رواك -ديري

شارات3188فرباير قُدمت مدونة أأخالقيات الويبو يف و أأعامل التمنية وتتضمن أأحاكما بشأأن تضارب املصاحل.   ، وتضمنت اإ
ىل احليادية واملساءةل وتضارب املصاحل.  من توصيات جدول الأعامل رمغ عدم ذكر  6تعكس املدونة مضمون التوصية و اإ

لهيا يف نظام موظفي املنظمة  جدول الأعامل يف النص. كام ُأدجمت معايري السلوك يف اخلدمة املدنية ادلولية عن طريق الإشارة اإ
ىل مبادئ مثل الزناهة واملساءةل وتضارب املصاحل. وأأخريا، أأعربتوتشري هذه ا .3182ولحئته يف يناير  الأمانة عن  ملعايري اإ

 من توصيات جدول الأعامل تشمل كذكل الزناهة. 6اعتقادها بأأن فكرة احليادية يف التوصية 

ذا اكن قد ُأجري حتليل للثغرات املتع .332 ىل السؤال بشأأن ما اإ لقة مبهارات وأأشارت الأمانة ممثةل يف الس يدة ابربري اإ
ن هناك صعوابت حتول دون  املوظفني وكفاءاهتم لتحديد أأوجه القصور يف اخلربة الالزمة لإعداد أأنشطة التعاون. وقالت اإ

طار يقوم عىل الكفاءة يف نظام ختطيط املوارد  تطبيق نظام واحد عىل مجيع املوظفني، وأأن املنظمة تعكف حاليا عىل تطوير اإ
يوجد ابلفعل يف املنظمة منوذج مجلع  يف املرحةل الثانية. وفامي يتعلق مبهارات املوظفني وكفاءاهتميف املؤسسات، وس يطبق ذكل 

ىل الاس تفادة من هذا المنوذج يف املس تقبل عن طريق وضع نظام  البياانت يف س ياق توصيف الوظائف. وسعت املنظمة اإ
عداد نظام حمد طار عام بدل من اإ آليا بتحليل الفجوات يف اإ تطبق املنظمة نظاما أأطلقت و د يُطبق عىل جمالت بعيهنا. يضطلع أ

ودلهيا وحدة مكرسة حتديدا للمهارات والكفاءات. وتقوم املنظمة يف هذه املرحةل جبمع البياانت عن  PeopleSoft امس عليه
ن هناك قاعدة بياانت عامة عن املهارات املطلوبة  أأ ينشالكفاءات. ورمغ أأن النظام الآيل لتحليل الثغرات مل  حىت الآن فاإ

 خملتلف الأدوار يف املنظمة.

ن توصيات املراجعة اخلارجية غالبا ما تصف طريقة بلوغ هدف ما. ومع ذكل  .334 وقالت الأمانة ممثةل يف الس يد ابلوش اإ
عداد الوثيقة  ما يف معلية تنفيذ أأو قد نفذت الأهداف لوحظ أأن املنظمة يف العديد من احلالت ت CDIP/11/4أأثناء اإ كون اإ

جراء حتليل للثغرات. ومع ذكل، ونفسها عن طريق هيلكها وأأنظمهتا القامئة،  ىل رضورة اإ يف هذه احلاةل أأشار معدو التقرير اإ
 CDIP/11/4 أأنظمة قامئة تتحقق من خاللها الأهداف نفسها. وأأكدت الأمانة جمددا أأن الوثيقة سابقا دلى املنظمة وكام ذكر

ومع ذكل فقد حتققت الأهداف نفسها  تبني أأن املنظمة رمبا مل تتبع يف العديد من اجملالت املهنجية املقرتحة من معدي التقرير
 أأو جيري حتقيقها من خالل الأنظمة القامئة للمنظمة.
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ل الأعامل. وعىل غرار وطلب الرئيس من اللجنة اس تئناف املناقشات بشأأن الواثئق املدرجة حتت هذا البند من جدو  .339
، اقرتح الرئيس أأن تتناول اللجنة لك مقرتح ورد يف املقرتح املشرتك املقدم من مجموعة جدول الأعامل CDIP/11/4الوثيقة 

 فريقية وأأيضا من رد الإدارة.الأ واجملموعة 

حراز نتيجة. وأأضا .336 نه يود امليض قدما وحياول اإ ف أأن اجملموعة مس تعدة وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء وقال اإ
ل أأن تناولها لتناول التوصيات واحدة تلو الأخرى، ذ قد يس تغرق تناول لك مقرتح  اإ قسام بعد قسم قد يكون أأكرث فعالية، اإ

 .جبميع مكوانته وقتا أأطول

ىل حد ما. وفامي يتعلق ابملقرتح املشرتك، أأعرب .331 الوفد عن  وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن شعوره ابحلرية اإ
ىل تنفيذ التوصيات املتفق جدول أأعامل التمنية واجملموعة الأ تقديره للجهود اليت تبذلها مجموعة  فريقية ووفد بوليفيا لإجياد سبيل اإ

رواك. وكام لوحظ سابقا هنضت اللجنة بأأعباء جدول مثقل طوال عدة دورات ماضية وقد تأأخر العمل  -علهيا يف تقرير ديري
ىل قليال يف التوصي ىل أأنه يف الوقت اذلي حتول فيه اهامتم هذه اللجنة اإ ات بشأأن املساعدة التقنية. ومع ذكل أأشار الوفد اإ

جمالت أأخرى، ركزت الأمانة عىل اختاذ خطوات معلية لتنفيذ التوصيات حىت قبل أأن توافق اللجنة عىل أأهنا قابةل للتنفيذ، 
ن الوثيقة تتناول معظم التوصيات املتفق علهيا يف املقرتح املشرتك  CDIP/11/4 وشكر الأمانة عىل هجدها املضين، وقال اإ

لهيا من قبل يف املقرتح املشرتك. وشددت الأمانة مرارا عىل رغبهتا يف جتنب  فضال عن العديد من التوصيات اليت مل يُتطرق اإ
ىل الأمانة اختاذ الازدواجية والتداخل يف تقدمي املساعدة التقنية. ويبدو من الغريب يف ظل املوارد ا حملدودة أأن يُطلب اإ

ىل أأنه رمبا يكون من الأفضل جراءات جديدة لتنفيذ التوصيات اليت نُفذت ابلفعل. وأأثىن الوفد عىل حتول الأمانة. وأأشار اإ  اإ
من احلمكة ملؤيدي املقرتح املشرتك يف هذا الوقت أأن حيددوا أأي التوصيات الأساس ية املدرجة يف مقرتهحم يرون أأن  أأو

جياد فروق كبرية يف تنفيذ الويبو للتوصيات و لأمانة مل تُطبقها بعد. ا اس تعرض الوفد بعناية املقرتح املشرتك لكنه مل يمتكن من اإ
نفسها. ومع أأن الأمانة رمبا مل تتناول التوصيات املدرجة حتت الفئتني أألف وابء متاما بنفس الطريقة اليت تناولت هبا توصيات 

ن تكون وسائل التنفيذ مناط الرتكزي هنا، وكام أأشارت الأمانة للتو، مل ختتلف النتاجئ الهنائية. أأ  ينبغياملقرتح املشرتك فال 
عداد قامئة أأو دليل عن أأنشطة التعاون و  عىل سبيل املثال أأوىص تقرير املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو ابإ

الأمانة دليال متاحا عىل الإنرتنت ويف نسخ مطبوعة، وهذا يعين أأن الأمانة قد نفذت وقد أأعدت  الإمنايئ اليت تقدهما الويبو.
ىل حتقيقتكل التوصية حتديدا، ومن غري املربر الآن الضغط لإعداد دليل سوف يتضمن جزءا  الهدف نفسه.  يسعى اإ

ىل عدم رضاء ن وفد اجلزائر قد أأشار اإ التوصيات املدرجة يف املقرتح املشرتك فريقية عن تنفيذ اجملموعة الأ  واس تطرد قائال اإ
ل أأن اللجنة بأأمكلها يه اليت جيب أأن تقرر ذكل يف الهناية. وفامي يتعلق بلك توصية فرعية  حتت عنوان "الوجاهة والتوجه"، اإ

ىل أأن لك توصية من التوصيات احملددة قد حتققت. وأأضاف أأن املقرت  ح وردت حتت عنوان "الوجاهة والتوجه"، أأشار الوفد اإ
منايئ  عداد مبادئ توجهيية بشأأن كيفية ختطيط وتنفيذ مساعدة ذات توجه اإ ىل تلكيف مجموعة من اخلرباء ابإ املشرتك دعا الويبو اإ

والإجراء. ول شك أأن ادلول الأعضاء نفسها، ل اخلرباء اخلارجيني، يه اليت توجه معل  أأكرب من حيث لك من املضمون
ديد من الواثئق املعروضة عىل اللجنة لس تعراض املساعدة التقنية متثل التوجهيات الالزمة الويبو، ومع ذكل رأأى الوفد أأن الع

مع فرق  هذه املبادئ (Deere-Roca)رواك  -املعروفة ابمس تقرير ديري CDIP/8/INF/Iتقدم الوثيقة و لعمل املنظمة. 
ىل أأهنا جمرد توصيات أأعدهتا أأاكدمييات وحيد يف العنوان "توصيات" بدل من "مبادئ توجهيية". ولفت الوفد الانتبا ه أأيضا اإ

ذا اكن جيب تنفيذ هذه التوصيات أأم ل. وأأخريا آنفا خارجية، وللجنة أأن حتدد ما اإ جيب أأن تكون أأنشطة  وكام ذكّرت الأمانة أ
التوجهيية اليت تناسب الويبو للمساعدة التقنية يف جمال التعاون الإمنايئ قامئة عىل الطلب. ويبدو أأن اعامتد منظور املبادئ 

ىل موظفي الويبو العمل بطريقة تفاعلية مع فرادى ادلول  ذا ما أأرادت ادلول الأعضاء أأن تعهد اإ ىل نتاجئ عكس ية اإ امجليع يؤدي اإ
ن  الأعضاء اليت تطلب مساعدة تقنية مصممة خصيصا لتامتىش مع الأهداف الوطنية. مث تناول الوفد املقرتح املشرتك وقال اإ

عداد قامئة أأو دليل لأنشطة التعاون الإمنايئ. وكام س بقت الإشارة فاإن ذكل قد حدث ابلفعل. وأأشار املقرتح املقرتح أأ  ىل اإ شار اإ
ىل رضورة حتديد نقاط اتصال يف الويبو للك نشاط من الأنشطة، وقد مت ذكل من خالل املاكتب الإقلميية. وطلب املقرتح  اإ

جراءات طلب املساعدة، وميكن لدلول الأعضاء يف  ضو التصال هبا فامي يتعلقتوضيحا بشأأن اجلهة اليت ينبغي لدلوةل الع ابإ
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هذا الس ياق أأن تتصل ابملكتب الإقلميي املعين ملناقشة الإجراءات، مبا يف ذكل الإطار الزمين لتلقي املساعدة املطلوبة. 
جراءات لإرشاك  ات طرق التعاون املمكنة وقواعد البياانت اليت أأعدهتا الويبو.غالكتالو  وتشمل كام أأن املنظمة دلهيا أأيضا اإ

آخرين يف الأنشطة. وقد أأمضت اللجنة وقتا طويال يف مناقشة العمليات الإمنائية للويبو وأأدواهتا لرصد  مقديم خدمات وخرباء أ
جراءات تقدمي الشاكوى بشأأن املساعدة التقنية املتلقاة. وانقشت الأمانة كيف ميكن لعمليات  الأنشطة وتقيميها مبا يف ذكل اإ
واخملاطر ومواءمة  التخطيط القطرية وأأدوات أأخرى أأن تراعي اعتبارات تتعلق مبدى اس تعداد بدل ما مثل القدرة الاستيعابية

جراءات التخطيط القطري أأيضا من أأجل توجيه ادلول الأعضاء املوارد املطلوبة. يف التخطيط العام لأنشطة  وقد اس ُتحدثت اإ
هتا. وعرضت الويبو عىل اللجنة س ياساهتا ومبادهئا وتوصياهتا اليت اعمتدهتا الأمانة وميكن تطبيقها عىل التعاون وحتديد أأولواي
واخلرباء يف تقدمي  مدونة الأخالقيات أأو مدونة قواعد السلوك يك يسرتشد هبا املوظفون مبا يف ذكل تقدمي املساعدة التقنية

انية مبا يف ذكل مجيع ادلول الأعضاء املمثةل يف اللجنة أأولوايت فرتة الس نتني حددت جلنة الربانمج واملزي و املساعدة التقنية. 
لكرتونية مجليع الأدوات قامئة اكمةل ونسخ/دلى الأمانة واملعنية عىل النحو احملدد يف وثيقة الربانمج واملزيانية املعنية.  روابط اإ

امي يتعلق بلك نشاط من أأنشطة التعاون الإمنايئ، كام قدمت وسائر الواثئق املعنية املس تخدمة يف تقدمي املساعدة التقنية ف
ابلفعل ملخص لإجراءات وضع خطط املساعدة القطرية والاسرتاتيجيات الوطنية يف جمال امللكية الفكرية. ومن الواحض أأن 

وأأشار  ترفضها.موظفي الويبو يس تخدمون هذه الاسرتاتيجيات واخلطط القطرية للبت يف الطلبات اليت تقبلها وتكل اليت 
ىل أأن البنود املدرجة حتت العناوين "اب . موارد خارج املزيانية" تقع مضن اختصاص جلنة مي. الربانمج واملزيانية" و "جءالوفد اإ

اثرة تكل املسائل يف تكل اللجنة.  املزيانية والربانمج وليس اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. وميكن لدلول الأعضاء اإ
ىل حاةل التنفيذ للتوصيات املصنفة حتت "د CDIP/11/4الوثيقة  رتوأأشا خلرباء . ااء. املوارد البرشية " و"هالأأيضا اإ

. تقيمي الأثر والرصد اء"حاعدة بياانت املساعدة التقنية" وق .اي"ز تصال" و. الشفافية والاو"و العاديني والاستشاريني" و
. حتديث ماكتب ف. املساعدة الترشيعية والتنظميية" و"اكء"ايلكية الفكرية" وواسرتاتيجيات امل . س ياسات اءوالتقيمي" و "ط

. املتابعة". وكام أأشار سابقا ميو"م . التنس يق"م"لات والأنظمة ادلامعة للمس تخدم" وامللكية الفكرية والتدريب وبناء القدر 
يف تقرير الإدارة  عىل أأن التوصيات املصنفة يف الفئة ابءوفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، اتفقت اجملموعة مع تقيمي تقرير الإدارة 

 وكام ورد يف الوثيقة يه فقط اليت تس تحق مزيدا من ادلراسة اعتبارا من اترخي ذكل التقرير. ومنذ ذكل الوقت
CDIP/11/4 ت نقلت الأمانة عددا كبريا من توصيات الفئة ابء ىل الفئة أألف. وهذا يعين أأن هذه التوصيات نُفذَّ أأو يف  اإ

جراء اللجنة مزيدا من  ىل التنفيذ. ويف حاةل عدم تنفيذ أأي توصية من توصيات الفئة ابء بعد، فاإن الوفد يرحب ابإ سبيلها اإ
ذا اكن ينبغي تنفيذ تكل التوصيات املتبقية يف الفئة ابء يف هذا الوقت أأم ل.  املناقشات بشأأن ما اإ

واتفق جزئيا مع ما ذكره وفد الولايت املتحدة الأمريكية. ورأأى  منيةمجموعة جدول أأعامل الت وحتدث وفد الربازيل ابمس  .331
ن اجملموعة تتفهم أأنه ل يزال هناك الكثري مما جيب القيام به املقرتح  من أأجل تنفيذ أأن املقرتح املشرتك مقرتح معقول، وقال اإ

ىل أأن  عداد دليل عن املساعدة التقنية. وأأشار اإ وادلليل ليس تا مرتادفتني.  غالكتالو  لكميتاملشرتك، وخباصة فامي يتعلق ابإ
ىل تزويد اللجنة والويبو بأأدوات جتعل أأنشطة املنظمة بأأمكلها قامئة عىل الطلب بدرجة أأكرب. ورمغ أأن بعض  وهتدف اجملموعة اإ

نه ليزال ىل بذل هجود لتحسني التنفيذ. ويف ضوء التفاق اذلي جرى البنود جيري تنفيذها ابلفعل فاإ التوصل  هناك حاجة اإ
ليه يف الصباح بشأأن دراسة مجيع الواثئق املدرجة حتت هذا البند من جدول الأعامل، رأأت اجملموعة أأن ادلول الأعضاء  اإ

مطالبة عىل الأقل ابلنظر يف البنود اليت يُعتقد أأهنا نُفذت ابلفعل واملوافقة عىل تنفيذها. وطلب الوفد من الرئيس تنظمي 
 املُتفق علهيا يف الصباح. املناقشة وفقا لطرائق العمل

ىل التعليقات اليت أأبداها وفد الولايت املتحدة بشأأن القسم أألف من التقرير املشرتك، ورأأى الوفد  .335 وأأشار وفد بوليفيا اإ
اجلاري تنفيذها. وأأضاف أأن هذا همم من حيث املتابعة .  أأنه من املهم أأن تعمتد اللجنة التوصيات، مبا يف ذلل تكل التوصيات

مانة أأن تفرس توصيات تقرير ديريوقال  نه ليس من املالمئ للأ رواك وتنفذها دون أأي مبادئ توجهيية أأو توجيه من ادلول  - اإ
ىل توصيات حمددة يف املقرتح  جراءات اعامتد التوصيات. مث أأشار الوفد اإ الأعضاء؛ ذلا رأأى الوفد أأنه ينبغي للجنة أأن تبدأأ يف اإ

ىل أأن التوصية أألف عداد مبادئ توجهيية قد أأاثرت صعوابت وأأن اللجنة لن تمتكن من اعامتد  8.املشرتك، ونبه اإ بشأأن اإ
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ىل حل يعا ج شواغل وفد الولايت املتحدة الأمريكية وحماوةل  التوصية عىل ما يه عليه ذكل املساء؛ لهذا رمبا ينبغي التوصل اإ
ىل التعليقات اليت أأبداها وفد ا عداد حتقيق ذكل يف املس تقبل. وأأشار الوفد اإ عن املساعدة  غكتالو لولايت املتحدة بشأأن اإ

ىل أأن الأمانة قدمت، يف عدة مناس بات، معلومات بشأأن نقاط وردت يف املقرتح  التقنية. كام أأشار وفد الولايت املتحدة اإ
ن املقرتح املش املشرتك تتعلق عداد دليل عن املساعدة التقنية. ورصح الوفد بأأنه رمغ توافر املعلومات، فاإ دراج ابإ رتك طلب اإ

عداد دليل من أأجل  3.وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تمتكن اللجنة من اعامتد التوصية أألف مجيع املعلومات يف دليل. بشأأن اإ
منح الأمانة ولية واحضة يف هذا الشأأن، ولحظ الوفد أأن وفد الولايت املتحدة الأمريكية مل يأأت عىل ذكر التوصية 

أأن وضع مرشوع  اللجنة من اعامتد التوصية عىل ما يه عليه. ويف هذا الصدد، رأأى الوفد ؛ ومن مثَّ قد تمتكن2 .أألف
س ياسة عامة توحض الكيفية اليت ينبغي للويبو أأن ختطط وتنظم هبا أأنشطة التدريب من شأأنه أأن يضمن أأن تكون تكل 

وانب عدة من بيهنا مبادئ توجهيية العامة أأيضا ج الأنشطة عىل أأعىل مس توى ومتاحة للجميع. وينبغي أأن تغطي الس ياسة
عداد مرشوع الس ياسة العامة  2.لتحسني التوازن والتنوع يف اختيار املتحدثني. وتقرتح التوصية أألف أأن تتوىل الأمانة اإ

دراهجا. ورأأى الوفد  أأنه ميكن للجنة اعامتد التوصية وأأن ابلتشاور مع ادلول الأعضاء، كام تقدم تفاصيل العنارص اليت ينبغي اإ
ضافية.  الأمانة ستمتكن من تنفيذها برسعة دون تكبد تاكليف اإ

ىل التعليقات املفصةل اليت أأدىل هبا وفد الولايت املتحدة الأمريكية دث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأ وحت .321 فريقية وأأشار اإ
آراء بشأأن املقرتح املشرتك، ورصح بأأن هذا ابلضبط هو ما يأأمهل أأعضاء اجملموعة من حيث املامرسة ، وأأن اجملموعة المتست أ

ما الأكرث أأمهية أأو الأقل  ادلول الأعضاء بشأأن العنارص اخملتلفة للمقرتح املشرتك، ل س امي البنود اليت ترى ادلول الأعضاء أأهنا اإ
ابلفعل قيد  التوصيات اليت يعتربها وفد الولايت املتحدة اذلي أأبداه وفدا الربازيل وبوليفيا بشأأن أأمهية. وأأكد الوفد التعليق

عداد دليل عن املساعدة التقنية.  التنفيذ. ىل اإ ل جزئيا. وأأشار الوفد يف هذا الشأأن اإ ورأأت اجملموعة أأن هذه التعليقات مل تنفذ اإ
ىل  لهيا يف املقرتح املشرتك بشأأن املعلومات اليت جيب  غأأن الكتالو ونبه اإ اذلي أأعدته الأمانة مل يُدرج لك العنارص املشار اإ

دراهجا  يف ادلليل، مثل املعلومات املتعلقة بأأشاكل التعاون املمكنة وكيفية تقيمي الأمانة للمساعدة التقنية اليت تقدهما. ومبا أأن اإ
ىل أأن ذكل يسهل معل الأمانة يف هذا  الأمانة تنفذ ابلفعل هذه التوصية رأأت اجملموعة أأنه ميكن للجنة اعامتدها، مشرية اإ

 ضاء من توجيه الأمانة يف معلها.اجملال، كام ستمتكن ادلول الأع

ىل التعليقات املفصةل اليت أأدىل هبا وفد الولايت الأمريكية، واليت توحض  .328 وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء وأأشار اإ
ن اجملموعة قدمت بعض التعليقات الإضافية بشأأن التوصيات الواردة يف  ىل حزي التنفيذ. وقال اإ أأن معظم التوصيات دخلت اإ

طار الفريق العامل اخملصص ُأشري أأيضا8.رتح املشرتك. وفامي يتعلق ابلتوصية أألفاملق ىل  ، ذكّر الوفد بأأنه عند مناقش هتا يف اإ اإ
ىل -التوصية الواردة يف تقرير ديري  عداد املبادئ التوجهيية استنادا اإ مبادئ منظمة التعاون  رواك اليت تنص عىل أأنه ميكن اإ

خرى. ورأأت اجملموعة أأن اتباع هنج الأ بأأن هذا الاقرتاح مل يلق قبول دلى اجملموعات  . وذكّر ديوالتمنية يف امليدان الاقتصا
عداد دليل، أأكدت الوثيقة  3.واحد للجميع غري جمد. وفامي يتعلق ابلتوصية أألف أأن الأمانة أأعدت  CDIP/11/4بشأأن اإ

، ورأأت اجملموعة أأن هذه التوصية مدرجة أأيضا حتت الفئة ابء يف رد الإدارة. ولحظت اجملموعة أأيضا أأن اغابلفعل كتالو 
دراج بعض  ذا تقرر مواصةل بلورة التوصية ميكن النظر يف اإ التوصية مدرجة الآن حتت الفئة أألف مما يعين أأهنا قد نُفذت؛ ذلا اإ

، أأفاد الوفد بأأن الأمانة أأكدت أأنه مت ابلفعل الاهامتم بطلب 2.لفيتعلق ابلتوصية أأ العنارص الإضافية. وأأخريا فامي 
 التوصية". "متابعة

ن التوصيات .323 حمل املناقشة ُقدمت من جانب اخلرباء  وذكّر وفد ابكس تان بأأنه كثريا ما قيل يف املناقشات السابقة اإ
راهن عىل النظر يف اعامتدها. ودلى ن ادلول الأعضاء تعكف يف الوقت الاإ و  رواك، –اخلارجيني، أأي معدي تقرير ديري 

ىل اتفاق س تطلب اللجنة من الأمانة ذا اكنت التوصية قيد التنفيذ ابلفعل ميكن تعزيز تنفيذ  التوصل اإ تنفيذ التوصية، فاإ
 بشأأن القسم أألف من املقرتح املشرتك. . وأأكد الوفد التعليقات اليت أأدلت هبا وفود بوليفيا والربازيل واجلزائرالتوصية

هممة ملقديم املساعدة التقنية، مبن فهيم اخلرباء  ، أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن املبادئ التوجهيية8.يتعلق ابلتوصية أألف اميوف
الاستشاريني اخلارجيني وموظفي الويبو، وهممة أأيضا فامي يتعلق مبختلف جوانب تقدمي املساعدة التقنية، مثل حتديث ماكتب 
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 التوجهيات بشأأن الهنج اذلي قد ينجح والهنج اذلي قد يفشل بناء عىل قدرة مكتب حمدد. امللكية الفكرية، تقدمي بعض
يتعلق ابملساعدة الترشيعية ميكن تقدمي توجهيات عامة بشأأن العنارص الأساس ية اليت ينبغي أأن تشلك الأساس ملساعدة  وفامي

ىل أأن هذه التوصية مل البدلان ، وأأن CDIP/11/4تَُعا ج بصورة مبارشة يف الوثيقة  يف مس توايت خمتلفة من التمنية. وأأشار اإ
ىل التحسينات عىل أأساس أأفضل املامرسات. ورأأى الوفد أأن التوصية هممة، وأأنه ل بد من  الأمانة أأشارت بصفة عامة اإ

ىل توافق الآراء قبل امليض قدما يف اعامتدها. وفامي يتعلق ابدلليل، لحظ الوفد أأنه ل توجد معارضة  تُذكر لإعداده. التوصل اإ
ىل  اذلي أأعدته الويبو غرأأى الوفد أأن الكتالو و  ل عىل قامئة ابلأنشطة اليت اضطلعت هبا الويبو. وأأن هناك حاجة اإ ل حيتوي اإ

ىل التوصية أألف دراج مزيد من املعلومات التفصيلية. وأأشار الوفد اإ  ، ورأأى أأنه ميكن للجنة أأن تعمتدها.2.اإ

ىل التوصية أألفوحتدث وفد بلجياك ابمس اجملمو  .322 ن3.عة ابء، وأأشار اإ تتضمن  توصيات الفئة ابء يف رد الإدارة ، وقال اإ
عداد قامئة ىل اإ شارة اإ نه  . وذكّرت اجملموعة بأأهنا مل تقبل، عندما نوقش هذا الأمر،غأأو كتالو  اإ مواصةل تنفيذ التوصية. وقالت اإ

فامي يتعلق بعدد من الفقرات الفرعية يف املقرتح  دماوأأضافت أأن اجملموعة مل توافق عىل امليض ق جيري ابلفعل تنفيذها.
ذ ل يوجد اتفاق عىل امليض قدما يف مناقشة لك  املشرتك، وأأن هناك فقرات فرعية معينة ميكن مواصةل مناقش هتا اإ

 مهنا. واحدة

نه س يكون من اجليد احلصول عىل فكرة .324 ن اإ حيث  اجملموعة ابءاليت تقبلها  عن املقرتحات احملددة وقال وفد بوليفيا اإ
ذا اكن الغرض هو املناقشة قد تس متر طوال فرتة بعد الظهر. ىل اعرتاضات، لكن اإ ىل أأنه ظل يس متع اإ اعامتد  وأأشار الوفد اإ

الوفد عن أأمهل يف أأن  وأأعرب توصية أأو اثنتني عىل الأقل، فميكن للمجموعة ابء أأن حتدد التوصيات اليت تعتربها مقبوةل.
يعتقد بأأنه ل توجد أأي مقرتحات مقبوةل دلى اجملموعة، وعىل أأية حال س تواجه اللجنة مشلكة تتعلق يكون خمطئا لكنه 

 بأأسلوب العمل يف جلسة بعد الظهر.

ىل .329 نه يبدو أأنه  وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، وأأشار اإ املناقشة بشأأن توصيات الفئة ابء يف رد الإدارة، وقال اإ
ويه النقاط   من املقرتح املشرتك. 3.ليت تتفق مع الفقرات الفرعية املدرجة حتت التوصية أألفل يوجد سوى بعض النقاط ا

للويبو. وأأضاف أأن وفد الولايت املتحدة أأبرز أأيضا بعض  لكرتوينا عىل املوقع الإ املتعلقة بنرش الأنشطة اليت مت الاضطالع هب
 نفيذها.الفقرات الفرعية يف املقرتح املشرتك اليت جيري ابلفعل ت 

يرلندا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وأأيد مداخةل وفد بوليفيا خبصوص التوصية أألف .326 . 8.وحتدث وفد اإ
ن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه يرى أأنه من غري الرضوري ما دامت اللجنة  مواصةل مناقشة تكل التوصية وقال اإ

ىل اتفاق يف الآراء ل ىل الفئة أألف؛ وعىل هذا  2.أأن التوصية أألف . ولحظ الاحتادتس تطيع التوصل اإ قد نُقلت من الفئة ابء اإ
اذلي قدمه يف الصباح واذلي يقيض برضورة جتميع الأمانة لأفضل املامرسات  وكرر الاحتاد املقرتح تُعترب قد نُفذت.

عدة يف تنفيذ تكل التوصيات اليت تس تحق مزيدا للمساعدات التقنية اليت تقدهما الويبو ومنظامت أأخرى غري الويبو بغية املسا
مانة أأن تقدم معلومات تفصيلية بشأأن التدابري املتخذة لتحسني التنس يق عىل املس تويني  من النظر. وأأضاف أأنه ينبغي للأ

ضافية عن اخلطوات امللموسة املتخذة لتناول التوصيات ذات ا ادلاخيل لصةل واخلاريج، كام يتعني علهيا تقدمي معلومات اإ
مثل حتقيق الوفورات والفعالية يف اس تخدام التكنولوجيا، والتنس يق الفعال عالوة عىل الوفورات والفعالية  مبردودية التلكفة

 يف أأنشطة التدريب اليت تقدهما الويبو.

ىل مواصةل اس تعراض الواثئق مع الأخذ يف الاعتبار تعليق وفد الولايت املتحدة بأأن ا .321 لتوصيات ودعا الرئيس اللجنة اإ
ىل رضورة التعامل مع املوارد البرشية يف  اليت تتعلق ابملوارد اخلارجة عن املزيانية وابلربانمج واملزيانية تتبع جلنة أأخرى. وأأشار اإ

طار الأقسام دال وهاء و واو.  اإ

ىل القسم دال املتعلق ابملوارد البرشية، .321 طار الوثيقة وأأشار وفد بوليفيا اإ نه نوقش ابلفعل يف اإ . أأما CDIP/11/4 وقال اإ
ىل الاقرتاح مبراجعة املدونة 8.التوصية دال ىل التفاق  فتتعلق مبدونة الأخالقيات. وأأشار اإ شارة اإ لإدراج عنارص معينة مثل اإ
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ل عىل  بني الويبو والأمم املتحدة ىل جدول أأعامل التمنية. وينبغي أأيضا مراجعة املدونة حبيث ل تُطبق اإ شارة اإ فضال عن اإ
الإجراءات اليت جيري اختاذها يف هذا الشأأن، وبأأن الأمانة  بشأأن وأأحاط الوفد علام ابملعلومات اليت قدمهتا الأمانةاملوظفني . 

ىل أأنه ل  -يزال من الرضوري حبث كيف ميكن مواصةل تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير ديري تُنفذ جزءا من التوصية . ونوه اإ
ذ مل تكن التوصية مثار جدل بصورة خاصة.  8.امتد التوصية دالورأأى الوفد أأنه ميكن للجنة اع رواك. دون أأي تعديالت اإ

ىل التوصية دال جراء حتليل الثغرات املتعلقة مبهارات املوظفني وكفاءاهتم. وأأحاط الوفد علام ابملعلومات اليت  3.وأأشار اإ بشأأن اإ
ن هذه التوصية قد تتطلب مراجعة ليك تأأخ آنفا. وقال اإ ىل  ذ يف اعتبارهاقدمهتا الأمانة أ املعلومات اليت قدمهتا الأمانة للوصول اإ

ىل التوصية دال بشأأن اخلطوات اليت جيب عىل الأمانة  2.مقرتح مقبول من لك من الأمانة وادلول الأعضاء. وأأشار الوفد اإ
دارة الأداء وتطوير املوظ جراءات التعيني ويف نظام اإ ىل اختاذها دلمج توصيات جدول أأعامل التمنية يف اإ فني يف الويبو، وأأشار اإ

ل أأنه ل جيري تنفيذ سوى بعض العنارص يف الوقت الراهن. وأأضاف أأنه س يكون من  أأن هجودا تُبذل لتنفيذ هذه التوصية، اإ
 املالمئ للجنة اعامتد هذه التوصية من أأجل تزويد الأمانة مببادئ توجهيية واحضة يف هذا الشأأن.

ىل أأن القسم املتعلق ابملوارد البرشية هو أأحد أأمه الأقسام يف  فريقيةالأ دث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة وحت .325 وأأشار اإ
ىل أأن  ذا مل يقدهما الأشخاص املناس بون، مشريا اإ املقرتح املشرتك؛ وذكل لأن أأنشطة املساعدة التقنية لن تكون ذات جدوى اإ

ضاف أأن الغرض من توصيات هذا القسم هو توفري وأأ  املوارد البرشية عنرص ابلغ الأمهية يف تقدمي املساعدة لغرض التمنية.
وضامن مراعاة املشاركني يف تقدمي املساعدة التقنية توصيات جدول أأعامل التمنية. وأأعربت  الضامانت الالزمة يف هذا الشأأن،

عداد الأمانة مدونة الأخالقيات، ورأأت أأنه ميكن بسهوةل اعامتد مدونة بشأأن  8.التوصية دال اجملموعة عن سعادهتا ابإ
جراء تعديالت  نظرا لأن الأمانة تقوم بتنفيذها. الأخالقيات ىل اإ ىل رضورة اتباع هنج رمسي أأكرث يف هذا الشأأن، واإ وأأشارت اإ

ىل ا من قبيل الإشارة بوضوح ىل جدول أأعامل التمنية واإ ل متثل  أأن هذه العنارص تفاق الويبو والأمم املتحدة. ورأأت اجملموعةاإ
اليت تطالب الأمانة معوما  2.عن التوصية دال . وميكن قول اليشء نفسه8.ةل اعامتد التوصية دالمشلكة، وأأنه ميكن بسهو

دارة الأداء وتطوير امل ابختاذ خطوات دلمج توصيات جدول أأعامل التمنية يف جراءات التعيني ونظام اإ ، وظفني يف الويبواإ
بل أأيضا ضامن أأن املوظفني املعينني لتقدمي أأنشطة التعاون  ل ينبغي للويبو أأن تدرب موظفهيا احلاليني حفسب، وبعبارة أأخرى

ىل حد كبري وميكن اعامتدها.  أأعامل التمنية. ورأأت اجملموعة أأنلغرض التمنية عىل دراية اتمة مببادئ جدول  هذه توصية سهةل اإ
رات يف املوارد البرشية من رصحت اجملموعة بأأن هذه التوصية ستساعد الأمانة يف دراسة الثغ 3.وفامي يتعلق ابلتوصية دال

أأجل أأن تكون املساعدة لغرض التمنية أأكرث فعالية. وأأعرب عن اعتقاده بأأن التوصية يف صاحل الأمانة وأأهنا ل تثري املشالك 
 بصورة خاصة.

ت اجملموعة وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وأأيد البياانت اليت أأدىل هبا وفدا بوليفيا واجلزائر. ورأأ  .341
 .2.ودال 8.اعامتد التوصيتني دال أأنه ينبغي، فامي يتعلق ابملوارد البرشية،

وأأشار  وأأعرب وفد ابكس تان عن اعتقاده بأأن املوارد البرشية يه الأساس اذلي تبين عليه أأي منظمة هيلكها بأأمكهل. .348
ىل أأن هذا همم خصوصا يف حاةل تقدمي املساعدة التقنية. وق نه ل يود ااإ كرهتا ابلفعل وفود أأخرى. خلوض يف تفاصيل ذال اإ

 .2.ودال 8.وأأوىص الوفد ابعامتد التوصيتني دال

 يف س ياق الوثيقة 2.ودال 3.ودال 8.وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، وذكَّر بأأنه مت مناقشة التوصيات دال .343
CDIP/11/4ضافة 39يف صفحة  ، كام نوقش تنفيذ تكل التوصيات الأمانة قدمت بعض التعليقات  ىل أأناإ  من الوثيقة. اإ

ىل اعامتدها. املفيدة عن كيفية تنفيذ تكل التوصيات ابلفعل؛ لهذا ل ترى  اجملموعة السبب اذلي يدعو اللجنة اإ

ىل أأن الأمانة اعتربت توصيات القسم دال .342 مضن الفئتني أألف وابء؛ ومن مثَّ لن يكون هناك  وأأشار وفد بوليفيا اإ
ىل ما قيل ابلفعل يف عدة  مشلكة يف تنفيذها، بل ن بعضها يُنفذ ابلفعل. ول يرى الوفد سببا لعدم اعامتدها. وأأشار الوفد اإ اإ

مناس بات من أأن هناك هجودا تُبذل لتنفيذ التوصيات يف بعض احلالت، ومع ذكل ل تزال هناك مشالكت يف حبث 



CDIP/11/9 

55 
 

ىل التوصيات الواردة حتت الفئة ابء عىل أأهنا متثل مشلكة. وقد  التوصيات اليت نُفذت ابلفعل، كام أأن الأمانة ل تنظر اإ
مناقشة التوصيات الواردة حتت الفئة ابء. ورأأى الوفد  من رصحت اجملموعة ابء يف ادلورات الثالث الأخرية بأأنه ل مانع دلهيا

من احلالت واعامتد التوصيات اليت ل متثل مشلكة واليت جيري يف العديد  أأن الوقت قد حان لإظهار بعض املرونة
 ابلفعل. تنفيذها

ىل مداخةل وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء وكرر مرة أأخرى السؤال اذلي طرحه سابقا وفد بوليفيا.  .344 وأأشار وفد ابكس تان اإ
ذا اكنت اجملموعة مس تعدة للنظر يف اعامتد أأي توصيات يف املقرتح املشرتك  نه يود أأن يوحض منسق اجملموعة ابء ما اإ وقال اإ

 ل. أأم

ىل أأنوحت .349 ، وأأن اللجنة أأجرت الوقت قد شارف عىل السادسة مساء دث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، وأأشار اإ
جراء  ىل أأن ادلليل جزء من توصيات الفئة ابء؛ ذلا اقرتحت اجملموعة اإ مناقشة جيدة ومثرية جدا لالهامتم. وأأشار أأيضا اإ

ماكنية مواصةل العمل عىل ه  ذه املسأأةل. وأأن هذا ما ميكن للجنة أأن تنجزه يف ذكل اليوم.مناقشة قصرية يف الغد بشأأن اإ

يف املقرتح املشرتك، بأأنه يدمع البيان  2.ودال 3.ودال 8.ورصح وفد الولايت املتحدة، فامي يتعلق ابلتوصيات دال .346
ىل اذلي أأدىل به وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء. وفامي يتعلق ابملناقشة اليت أأجرهتا اللجنة للتو، أأشار أأن  الوفد مرة أأخرى اإ

وضع مهنجيات  رواك، انهيك عن التوافق بشأأن –اللجنة مل حتقق توافقا يف الآراء بشأأن أأي توصية من توصيات تقرير ديري 
العديد  عىل تبين لك تفاصيل املقرتح املشرتك. ورمغ أأن الوفد وافق عىل لتنفيذ تكل التوصيات. كام أأن اللجنة مل توافق قط

ىل  رواك ، لكهنا ليست سوى –املبينة يف توصيات ديري من املبادئ  توصيات قدهما خرباء خارجيون، واللجنة غري مضطرة اإ
زاء تنفيذها  . وأأبدى الوفد ارتياحهات معينةبطريقة استباقية تنفيذ توصي قبولها مجيعا. ومع ذكل أأخذت الأمانة عىل عاتقها اإ

جراءات  ليست كذكل، فقامت بتفسري هذه التوصيات اءلكن من الواحض أأن بعض ادلول الأعض بصورة اكمةل لإمالء اإ
 رواك –يف تقرير ديري  معينة. ومن انحية أأخرى أأعرب الوفد عن ثقته يف أأن الأمانة ستتوىخ يف تفسري التوصيات الواردة

ناقشات اليوم، وهو اللجنة الهدف الرئييس مل  أأكرث الس بل مالءمة ومعقولية وفعالية. ورأأى أأنه ل ينبغي أأن يغيب عن ذهن
كام ل ينبغي لهذا الهدف أأن يغيب عن  يف جمال التعاون من أأجل التمنية، حتسني أأنشطة املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو

 -يف تفاصيل دقيقة. ورمغ أأن الوفد مس تعد لقبول فكرة املوافقة عىل بعض التوصيات الواردة يف تقرير ديري ابلنا ابلنغامس
ينتابه الآن من أأن موافقته عىل هذه التوصيات لن تهُنيي النقاش. كام أأن دليه شواغل من اجتاه اللجنة  لقلقافاإن رواك 

ىل ن وافق الوفد عىل توصيات معينة  املشاركة يف الإدارة اجلزئية. وابت من الواحض أأكرث يف مناقشات اإ ذكل اليوم أأنه حىت اإ
جراءات حمددة مطلوبة لتنفيذ نه اكن يود أأن تركز و  هذه التوصيات العامة قامئا يف اللجنة. س يظل اخلالف بشأأن اإ قال الوفد اإ

ىل حزي التنفيذ،  ورأأى رضورة أأن تكون تكل التوصيات من الفئة ابء يف رد املناقشات عىل توصيات حمددة مل تدخل بعد اإ
ذا  أأهنا مل تُنفذ بعد. بيد أأنهالإدارة. وطلب من دول أأعضاء أأخرى املساعدة يف حتديد توصيات حمددة ترى هذه ادلول  اإ

ن الوفد يقرتح مل أأن تركز اللجنة بدل من ذكل عىل  تس تطع هذه ادلول جمرد التفاق عىل التوصيات اليت جيب تنفيذها، فاإ
ىل تنفيذ هذه التوصيات. جامع بشأأن هذه الإجراءات  أأنشطة حمددة هتدف اإ ىل اإ فلعهل من الأيرس عىل اللجنة أأن تصل اإ

ىل سبيل املثال، يبدو أأن هناك اتفاقا واسع النطاق عىل رضورة أأن جُتّمع الويبو لك العنارص الالزمة لإعداد ادلليل عو  احملددة.
معظم البنود الفرعية املدرجة كجزء  يف املقرتح املشرتك. وقد نوقش هذا الأمر مع الأمانة ويبدو أأن 3.املوصوف ابلبند أألف
ىل توافق يف الآراءاإ  فامي عدا رمبا من ادلليل قد ُأجنزت  جراءات الشاكوى الرمسية. وأأضاف أأن اللجنة قد تمتكن من التوصل اإ

نه ميكن أأن يوافق مبدئيا عىل أأن تواصل الويبو حتسني موقعها  بشأأن جتميع الأمانة لتكل املواد املكمتةل يف شلك دليل. وقال اإ
طار البند ىل أأن البند زايو املقرتح املشرتك. يف  8.واو الإلكرتوين عىل النحو اذلي جرت مناقش ته يف اإ ضافة اإ من املقرتح  8.اإ

ذا اكن هناك مسائل معينة جيب معاجلهتا.  املشرتك ىل قاعدة بياانت املساعدة التقنية اإ  أأشار اإ

نه يف حرية من أأمره لأن الأنشطة اليت تضطلع هبا الأمانة يف الفلبني حتقق جناحا ابهرا. .341 ىل  وقال وفد الفلبني اإ وأأشار اإ
ىل بدله، وأأن العمل الإضايف مثل ل توجد شاكوى فامي يتعلق مبس توى جودةأأنه  عداد دليل س يأأخذ  املوظفني اذلين أأرسلوا اإ اإ
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عداد دليل سيس تغرق وقتا طويال وليس من الإنصاف أأن تتأأثر بعض ادلول  وقتا طويال من الأمانة. وأأعرب عن اعتقاده بأأن اإ
عداد التقرير املس تفيدة من املساعدة التقنية ا الأعضاء ىل أأن العمل قد بدأأ يف بعض الربامج قبل اإ ليت تقدهما الويبو. وأأشار اإ

ن مطالبة  بوقت طويل، وجرى تقدمي برامج جديدة بعد التقرير، وجيري تنفيذ العديد من الربامج يف الفلبني؛ ومن مثَّ فاإ
نه لن  يدمبزيد من العمل لن يكون جمحفا لأولئك اذلين ينعمون مبنافع معل ج  الأمانة مانة أأيضا. وقال الوفد اإ حفسب بل للأ

دراج حاش ية لبقية ادلورة.  يقدم أأي مقرتح، وس يكتفي ابإ

يرلندا .341 نه ل يرى أأي مقرتح من املقرتحات املتعلقة  وقال وفد اإ متحداث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه اإ
ىل أأن مثل هذه املقرت  مالءمة للجنة التنس يق أأو للجنة الربانمج واملزيانية.  حات أأكرثابملوارد البرشية مناسب للجنة، مشريا اإ

ىل أأن الاحتاد لن يدمع التوصيات املدرجة حتت هذا العنوان، وأأعرب عن ثقته يف أأن تنفذ الأمانة املقرتحات دون  وأأشار اإ
دارة جزئية من اللجنة. حاجة ىل اإ  اإ

ماكنية اعامتد توصيات معينة. وأأ  .345 ىل اإ ىل قرار بشأأن ادلليل س يكون أأمرا جيدا، وأأشار وفد بوليفيا اإ ضاف أأن الوصول اإ
ىل اتفاق بشأأن حمتوايت ادلليل حفسب ىل أأن التقرير املشرتك يتجاوز العرشين صفحة  لكنه لن يكون اكفيا الوصول اإ نظرا اإ

ماكن  ية العمل عىل وقد جرت مناقشة هذا البند من جدول الأعامل مطول يف ادلورات الثالث الأخرية؛ ذلا يرحب الوفد ابإ
ىل شلك خمتلف لتحديد كيف ومىت ستمتكن اللجنة من  توصيات حمددة يف املقرتح املشرتك، ورمبا تكون هناك حاجة اإ

ىل اتفاق بشأأن تفاصيل هذه التوصيات.  مناقشة هذا البند بعمق أأكرب وكيف ميكن التوصل اإ

ىل حتسني معل اللجنة وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، وأأكد جمددا  .391 أأن مثة حاجة ملحة اإ
ىل واملنظمة كلك. ن وفد الفلبني أأشار اإ مانة. وأأوحض أأن اجملموعة  وقال اإ أأن املقرتح املشرتك قد خيلق معال غري رضوري للأ

نه يفهم أأنه جيري ابلفعل تنفيذ جوانب معينة من التوصيات الواردة يف القسم دال من  ل املقرتح تشاركه ذكل الرأأي . وقال اإ
مانة وحثت اجملموعة  لتنفيذ توصيات جدول الأعامل. املشرتك، وأأن اعامتد هذه التوصيات س يوسع نطاق الولية اخملوةل للأ

نه أأظهر  .2.ودال .8الأعضاء املوافقة عىل التوصيتني دال ىل البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة ، وقالت اإ وأأشارت اإ
 كل، لكن اجملموعة تتفق عىل أأن ذكل غري اكف.وأأهنا تقدر ذ بعض املرونة

ىل اللجنة   .398 ن الولية اخملوةل اإ ىل التعليق اذلي مفاده أأن اللجنة حتاول الإدارة بصورة جزئية. وقال اإ وأأشار وفد اجلزائر اإ
لكية الفكرية تتطلب مهنا النظر يف املساعدة لغرض التمنية. ورصحت اجملموعة بأأن الولايت املتحدة يه املتحدث الرمسي للم 

حراز  ىل أأن اجملموعة ابء دأأبت عىل تذكري اللجنة ابلزتاهما ابلفعالية واإ وأأنه ُدهش من تعليق الوفد عن الإدارة اجلزئية. وأأشارت اإ
هدار الأموال. وجيب  وعىل العمل  ا مك الأموال املنفقة عىل املراجعة اخلارجيةنين يف هذا الشأأن أأن نضع نصب أأع نتاجئ، وعدم اإ

ماكنية  وبعد مرور عامني تضطلع به الأمانة لتقدمي واثئق تتعلق ابلتوصيات بناء عىل طلب اللجنة،اذلي  انقشت اللجنة اإ
أأو حتمل  بني مئيت توصية. وأأعربت اجملموعة عن قناعهتا بأأن اللجنة تترصف بسوء نية. وأأنه ل توجد مساءةل تنفيذ توصية من

هنا تدعو مجيع الوفود ؤ للمس معان يف هذا الأمر. لقد بذلت الويبو هجودا مضنيةولية. وقالت اإ ىل النظر ابإ وُخصصت أأموال  اإ
 طائةل لهذا الأمر. وأأعربت اجملموعة عن اعتقادها بأأن اللجنة جيب أأن تعمتد أأكرث بكثري من جمرد توصية أأو توصيتني.

ىل املناقشة بشأأن املراجعة اخلارجية .393 ضافة يف اليوم الت واقرتح الرئيس أأن تعود اللجنة اإ ايل عقب مناقشة تقيمي جدوى اإ
ىل املعلومات واملواد الإبداعية والعمل املقبل بشأأن  أأنشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق ابلنتفاع حبق املؤلف لتعزيز النفاذ اإ

مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين متعدد الأطراف. وميكن ختصيص مزيد من الوقت للمشاورات غري 
ذا اقتىض الأمر.  الرمسية اإ

وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء ورصح بأأن جدول الأعامل املقرتح من الرئيس ميثل طريقا جيدا للميض قدما.  .392
سهامات  ن العديد من أأعضاهئا شارك بنية حس نة وقدم اإ ىل التعليقات اليت أأبداها وفد اجلزائر وقالت اإ وأأشارت اجملموعة اإ
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يُظهر بعض املرونة. ورمغ  ح وفد الولايت املتحدة الأمريكية ابلرتكزي عىل ثالث توصيات حمددةورأأت أأن مقرت  ملموسة.
ىل مواصةل املناقشة هنا داخل اجملموعة احلاجة اإ ىل املقرتح. فاإ ن اجملموعة س تعود اإ ىل الأمام. وقالت اإ  وس يةل جيدة للتحرك اإ

ىل البيان اذلي أأدىل به وفد الولاي .394 نه ل يود يف تكل اللحظة وأأشار وفد ابكس تان اإ ت املتحدة الأمريكية، وقال اإ
ىل استيعابه أأول. ومع ذكل يتفق الوفد مع الرئيس يف ىل هذه  التعليق عىل املقرتح لأنه حباجة اإ ىل العودة اإ أأن اللجنة حباجة اإ

يقاف املشاورات جراءات غري الرمسية بشأأن امل  املسأأةل، ورمبا تمتكن اللجنة عند نقطة ما من النظر يف اإ سأأةل ليك تتخذ اإ
 ملموسة يف اجللسة العامة.

ضافة أأنشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق ابلنتفاع حبق املؤلف  - CDIP/11/6النظر يف الوثيقة  تقيمي اجلدوى بشأأن اإ
ىل املعلومات واملواد الإبداعية  للهنوض ابلنفاذ اإ

ضافة أأنشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق ابلنتفاع حبق املؤلف  .399 افتتح الرئيس املناقشات بشأأن تقيمي اجلدوى بشأأن اإ
ىل املعلومات واملواد الإبداعية )الوثيقة ىل تقدمي الوثيقة.(. CDIP/11/6 للهنوض ابلنفاذ اإ  ودعا الأمانة اإ

ملؤلف يف املرشوع املتعلق ابمللكية الفكرية وتكنولوجيا وذكّرت الأمانة ممثةل يف الس يد لنتريي بأأن عنرص حق ا  .396
املعلومات والتصالت والهوة الرقية واحلصول عىل املعارف هل هدفان خمتلفان. الهدف الأول هو مجع معلومات واس تكشاف 

ماكنيات نظام حق املؤلف ومواطن املرونة فيه والامنذج اخملتلفة لإدارة حق املؤلف لتعزيز النفاذ اإ  ىل املعارف، مع الرتكزي اإ
بصورة خاصة عىل ما ييل: التعلمي والبحث؛ وممارسات تطوير الربجميات، مبا يف ذكل الربجميات اجملانية واملفتوحة املصدر؛ 

جراء  وخدمات املعلومات الإلكرتونية )مثل اجلرائد الإلكرتونية واخلدمات الإعالمية للقطاع العام(. ويمتثل الهدف الثاين يف اإ
ىل مساعدة تقي طار اختصاصاهتا بغية الإقبال عىل أأنشطة جديدة تريم اإ مي متعدد التخصصات للفرص املتاحة أأمام الويبو يف اإ

ىل املعارف. لتلبية الهدف الأول، ُأعدت دراسة  ادلول الأعضاء عىل حتقيق أأهدافها الإمنائية وذكل من خالل تعزيز النفاذ اإ
ىل املعلومات واملواد الإبداعية )الوثيقة بشأأن اس تخدام حق املؤلف يف تعزيز الن يف ادلورة  ( وقُدمتCDIP/9/INF/3فاذ اإ

 . وعقب املناقشة ومع أأخذ الهدف الثاين لعنرص3183 ادلورة العارشة يف نومفرب ونوقشت يف 3183التاسعة للجنة يف مايو 
رشادات احق املؤلف للمرشوع يف الاعتبار، وافقت ادلول الأعضاء عىل" دلول الأعضاء، الرتتيبات الالزمة بغية مراعاة اإ

عداد تقيمٍي جلدوى رشوع الويبو، مضن وليهتا، يف أأنشطة جديدة من شأأهنا مساعدة ادلول الأعضاء عىل حتقيق أأهدافها  اإ
يف ُأدرج تقيمي اجلدوى و  )ز((.81)ملخص الرئيس الفقرة  ."لتقيمي عىل ادلورة القادمة للجنةالإمنائية، عىل أأن يُعرض ذكل ا

للويبو تنفيذها فامي يتعلق مبجال التعلمي  اليت ميكن . وتضمن قامئة ابلأنشطة أأو املبادرات املناس بة احملمتةلCDIP/11/6الوثيقة 
اخلبري الاستشاري اخلاريج الس يد سيسول  أأعد التقيميو وخدمات القطاع العام الإعالمية.  والبحث وتطوير الربجميات

.  لتقدمي تقيميه نتيجة الزتامات مس بقة ، يف جنيف، اذلي مل يمتكن من حضور ادلورةIQsensatoموسونغو، رئيس منظمة 
ىل أأن وهجات النظر والآراء معلومات هممة  يه ملعدِّ التقرير. ويقدم تقيمي اجلدوى الواردة يف الوثيقة ولفتت الأمانة الانتباه اإ

ذا اكن هناك مبادرات حمددة ميكن للويبو أأن ومقرتحات معلية متكن ادلول الأعضاء من اختاذ قرارات م  س تنرية بشأأن ما اإ
سهاما حقيقيا ىل املعلومات واملواد الإبداعية. تضطلع هبا يك تسهم اإ  يتطلب تنفيذ هذه الأنشطة توافر مواردو  يف تعزيز النفاذ اإ

جراء مشاورات داخلية لتحديد املوارد، وقد برشية ومالية. كام ىل أأنه من الرضوري اإ بشأأن أأي  تقدمي التوجيه  اللجنةُطلب اإ
ن ُوجدت، ينبغي دراهجا يف املقرتحات الواردة يف الوثيقة، اإ  أأنشطة الويبو. اإ

أأن ذكرت رضورة أأن  . وس بق للمجموعةCDIP/11/6وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، وأأحاط علام ابلوثيقة  .391
دراج موضوعات ترخيص املصدر املفتوح وحقوق  امللكية الفكرية لأجل زايدة املعرفة والوعي بني ادلول تنظر الويبو يف اإ

املقرتح اذلي يقيض بتناول الويبو ترخيص املصدر املفتوح يف مناقشاهتا  كام أأهنا أأيدت بشدة الأعضاء يف تدريباهتا التقنية،
تة أأنشطة حمددة ميكن أأن ؛ ومن مثَّ أأعربت اجملموعة عن رسورها ابقرتاح ادلراسة س  ر املفتوح وحقوق امللكية الفكريةللمصد

سهام بقدر أأكرب ىل املعارف وردم الهوة الرقية وتعزيز اس تخدام امللكية الفكرية  تضطلع املنظمة هبا لالإ يف تعزيز النفاذ اإ
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تتضمن هذه الأنشطة تطوير منوذج للتدريب عىل و  يف حتقيق المنو والتمنية. لالس تفادة من تكنولوجيا املعلومات والتصالت
دماج ترخيص املصادر املفتوحة يف دورات الويبو املتعلقة حبق املؤلف وبرامج  الرتخيص وبرجميات املصدر املفتوح فضال عن اإ

يضاح  التدريب. ومع ذكل لحظت اجملموعة نقص التفاصيل ىل الأمانة تقدمي اإ املتعلقة ابلتأأثري عىل املزيانية. وطلبت اجملموعة اإ
 هبذا الشأأن.

نه اتبع املناقشات بشأأن اس تخداموحتدث وفد الربازيل ابمس .391 الرتاخيص املفتوحة   مجموعة جدول أأعامل التمنية وقال اإ
ىل املعلومات واملواد الإبداعية ابهامتم. كأداة وأأعربت اجملموعة عن رضاها عن الوثيقتني  لتعزيز النفاذ القانوين اإ

CDIP/9/INF/3 وCDIP/11/6وأأيدت تنفيذ املقرتحات الواردة يف الوثيقة ، CDIP/11/6ذ ميكن لهذه املقرتحات  ؛ اإ
ىل  بشأأن مسائل لتطوير العمل اذلي تقوم به الويبو أأن تشلك نقطة انطالق تتعلق ابلرتاخيص املفتوحة. وأأشارت اجملموعة اإ

هنا تقدم أأساسا جيدا للمناقشة.  .CDIP/9/INF/3أأن الأنشطة ل تغطي مجيع التوصيات الواردة يف الوثيقة  ومع ذكل فاإ
ن معظم املبادرات املتعلقة ابلرتاخيص املفتوحةومن ا ذ اإ قدمهتا  لأمهية مباكن أأن يشارك اجملمتع املدين يف الأنشطة املقرتحة، اإ

وتعد مشاركة اجملمتع املدين هممة بصورة خاصة  وجامعات ومؤسسات اجملمتع املدين الأخرى. وأأدارهتا منظامت غري حكومية
دراج 4يوىص فهيا بشدة ابلس تعانة خبرباء. وفامي يتعلق ابلنشاط اليت  9و 4و 2يتعلق ابلأنشطة  فامي ، اقرتحت اجملموعة اإ

مسائل أأخرى تتعلق ابلرتاخيص املفتوحة يف دورات وبرامج الويبو التدريبية بشأأن حق املؤلف، وتتضمن هذه املسائل النفاذ 
أأحصاب املصاحل يف الويبو بشأأن املنافع احملمتةل  املفتوح وموارد تعلميية مفتوحة. وتتيح ادلورات فرصا لإذاكء الوعي بني

 لس تخدام الرتاخيص املفتوحة وتعزيز بناء القدرات يف هذا الشأأن.

يرلندا نيابة عن الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء وأأحاط ابلوثيقة  .395 . واش متلت ادلراسة 6/11/88/6وحتدث وفد اإ
 الويبو الاضطالع هبا فامي يتعلق ابلتعلمي والبحث وتطوير الربجميات مئطة أأو مبادرات اليت حيمتل أأن يالعىل قامئة بس تة أأنش

ىل بناء القدرات وأأنشطة التوعية وأأنشطة التنظمي والإدارة  ومعلومات القطاع العام. ويه ترتاوح بني املساعدة التقنية اإ
لتفصيلية بشأأن املتطلبات اخلاصة ابملوارد ادلاخلية. والمتس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء املزيد من املعلومات املالية ا

ذا تبني أأن الأنشطة املقرتحة سوف  6و 2و 3و 8الرضورية للأنشطة  قبل تكوين رأأيه فامي خيص جدوى هذه الاقرتاحات. واإ
 املتأأتية من تس تغل املوارد بكفاءة مفن املمكن أأن تنظر الويبو فهيا بوصفها وس يةل لإذاكء الوعي وفهم الاحامتلت املمكنة واملزااي

هذه املوضوعات. وميكن اس تغالل ادلروس واخلربات املس تفادة من هذه الأنشطة يف اس تنباط أأفضل املامرسات ويف تعزيز 
سهام الويبو يف رفع الوعي واملعارف وسد الفجوة الرقية واس تخدام امللكية الفكرية لالس تفادة من تكنولوجيا املعلومات  اإ

منية. وكرر الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء نصيحة اخلبري اخلاريج القائةل برضورة نظر ادلول والتصالت يف المنو والت 
الأعضاء يف مدى ارتباط لك نشاط أأو مبادرة من الأنشطة أأو املبادرات املقرتحة بأأي معل جاٍر حبيث ل يتطلب الأمر 

 د برشية ومالية جديدة. سوى احلد الأدىن من املوارد أأو كونه نشاط جديد سيتطلب ختصيص موار 

وحتدث وفد نيجرياي نيابة عن مجموعة البدلان الأفريقية وأأحاط بأأن دراسة اجلدوى أأجريت بغية املساعدة يف تنفيذ  .361
من جدول أأعامل التمنية. وأأقر املرشوع بأأمهية دور نظام حق املؤلف يف حتقيق تعممي التكنولوجيا  31و 34و 85التوصيات 

اتحة النفا ىل تكنولوجيا املعلومات والتصالت واملعلومات واملعارف للبالرقية واإ ا. وتشمل دلان النامية والبدلان الأقل منو ذ اإ
عداد الوثيقة  ىل حلول  CDIP/INF/3والوثيقة  CDIP/11/6الأهداف وراء اإ عنارص ذات أأمهية قصوى يف التوصل اإ

قل منوا. وشدد التقرير التقيميي عىل اعامتد أأثر املرشوع واس تدامته لحتياجات التمنية يف العديد من البدلان النامية والبدلان الأ 
اعامتدا كبريا عىل اهامتم ادلول الأعضاء ودمعها لتطوير أأنشطة جديدة للويبو يف هذا اجملال. ومن بني أأهداف مكون حق 

ماكنيات نظام حق املؤلف ومواطن املرونة فيه وخمتلف الامنذج لإدارة حق  املؤلف يف املرشوع مجع املعلومات واس تكشاف اإ
ىل املعارف، مع الرتكزي بصورة خاصة عىل اجملالت الثالثة التالية: التعلمي والبحث، وممارسات  املؤلف من أأجل تعزيز النفاذ اإ

القطاع  تطوير الربجميات مبا فهيا الربجميات اجملانية ومفتوحة املصدر، والإعالم الإلكرتوين )مثل اجلرائد الإلكرتونية ومعلومات
ىل املعارف يف هذه  العام(. وحددت ادلراسة أأساليب محيدة ميكن من خاللها اس تخدام نظام حق املؤلف يف تعزيز النفاذ اإ

اجملالت عالوة عىل الطريقة اليت ميكن للويبو أأن تساعد هبا يف هذا الصدد. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن هذه الوثيقة مسامهة 
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حبق املؤلف اليت  رة بشأأن الأساليب املناس بة لتنفيذ املرشوع وغري ذكل من الأنشطة ذات الصةلموفقة يف املناقشات ادلائ
وأأكدت اجملموعة أأن الهدف الأسايس املتعلق حبق املؤلف يف جدول أأعامل التمنية وجبميع الأنشطة املندرجة  تنفذها اللجنة.

والبدلان الأقل منوا ومساعدهتا عىل ردم الهوة الرقية واس تغالل  حتته هو تيسري نرش املعارف والتكنولوجيا يف البدلان النامية
تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف تمنيهتا الاقتصادية والاجامتعية والثقافية. وبذكل رأأى الوفد الاقرتاح من منظور مدى 

ىل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا لتحق  يق هذه الطموحات. واعترب الوفد أأن تقيمي املساعدة اليت ميكن أأن تقدهما الويبو اإ
اجلدوى ل يتناول بقدر مناسب املقاييس الرضورية لتحقيق هذه الأهداف املهمة ول الاحتياجات الهيلكية دلى هذه البدلان 

لك نشاط  فامي يتعلق بنقل املعارف ونرشها. ومل حُتلل جدوى تنفيذ الأنشطة املقرتحة. ومل تقدم الوثيقة تفاصيل بشأأن عنارص
خل...  ول بشأأن الرشوط اخلاصة ابملوظفني ول املزيانية ول ماكن التنفيذ ول مدة الأنشطة ول معلية الاختيار ول التقيمي اإ

ولك هذه الأمور رضورية لفهم كيفية تنفيذ الأنشطة املقرتحة. وتصورت اجملموعة اقرتاحا من شأأنه أأن يعزز نقل اس تخدام 
ىل اجلنوب بغية تلبية احتياجات التمنية. والتبس عىل الوفد كيفية تكنولوجيا املعلومات  والتصالت واملعارف من الشامل اإ

تيسري الهدف تيسريا مناس با من خالل جتميع املواد واملعلومات فامي خيص النفاذ املفتوح وموارد التعلمي والبحث ذات الصةل 
اع املواد واملعلومات اليت سوف تشملها قاعدة البياانت املقرتحة. ولكن ابمللكية الفكرية. ومل حيدد تقيمي اجلدوى بوضوح أأنو 

افرُتض أأن تكون قاعدة البياانت مفيدة وخصوصا يف تعزيز النفاذ للأفراد واملؤسسات يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا 
( هو 3 هذه البدلان. والهدف الأول للنشاط )للمواد التعلميية والبحثية ويف تقوية بىُن تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف

حتسني الوعي ابلرتخيص املفتوح، مبا يف ذكل مقارابت النفاذ املفتوح، وفهمه مضن املنظامت ادلولية. وأأحاطت اجملموعة أأن 
لبدلان النامية اس تخدام املعلومات واملوارد اليت تنتجها املنظامت ادلولية دلمع الاحتياجات ذات الصةل ابلتعلمي والبحث يف ا

ليكرتونيا عىل أأساس النفاذ  والبدلان الأقل منوا اس تخداما حمدود. وأأضاف أأن نس بة يعتد هبا من هذه املواد متاحة ابلفعل اإ
املفتوح من خالل بواابت طورت عىل وجه اخلصوص للبدلان النامية. ولكن القيود التكنولوجية ورسعة التصال وحمدودية 

ىل احملتوى احمل مي مبوجب حق املؤلف جعلت اس تغالل هذه البواابت يف الكثري من الأحيان أأمرا صعبا. وذلا أأعربت النفاذ اإ
اجملموعة عن اعتقادها أأن فائدة هذا النشاط وأأثره مشكوك يف أأمرهام نتيجة لغياب املقاييس الرضورية للتعامل مع املشالك 

علومات والتصالت يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. الهيلكية ذات الصةل حبق املؤلف وغياب قدرات تكنولوجيا امل
صدار  4و 2والنشاطان  وثيقا الصةل. وأأعربت اجملموعة عن اعتقادها أأن التدريب اخلاص بتطوير ابلربجميات مفتوحة املصدر واإ

ىل املوضوعات اليت تعرب تعبريا وثيقا تراخيصها سيتاح أأمام البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. ولكن ل بد أأن ينصب الرتكزي ع
ىل مناذج  ىل املعارف. وتشمل العقبات الافتقار اإ عىل ظروف هذه البدلان وخصوصا عىل العوائق اليت تواجه تشجيع النفاذ اإ

ىل الربجميات؛ وغياب  لهيا؛ والوضع املتنازع عليه اخلاص حبامية حق املؤلف ابلنس بة اإ لرتاخيص حق املؤلف يسهل الوصول اإ
س ياسات خاصة حبق املؤلف يف املؤسسات الأاكدميية والبحثية مبا يف ذكل اجلامعات أأو عدم مناسبهتا؛ والتعامل مع املسائل 

دراك اجملموعة أأمهية هذا  9اليت تتعلق ابلتسويق وغري ذكل من املسائل الأخرى. وأأما ابلنس بة للنشاط  فعىل الرمغ من اإ
هنا ترى توافر الكثري من ا ملعلومات خبصوص املقارابت املتنوعة للنفاذ للمعلومات العامة. وميكن للبدلان النامية اجملال، فاإ

. ولكن 6والبدلان الأقل منوا النظر فهيا مع مراعاة الرشوط احمللية. ورحبت اجملموعة ابلقرتاح املقدم خبصوص النشاط 
جملموعة عن تقديرها لالقرتاحات اليت مضهتا دراسة اجملموعة المتست توضيحا بشأأن طريقة متويل املؤمتر املقرتح. وأأعربت ا

ىل الاقرتاحات املقدمة يف  اجلدوى. واسرتشد الوفد يف تعليقاته ابلرتكزي عىل تكنولوجيا املعلومات والتصالت ابلنس بة اإ
ىل تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف البدلان النامية وال  بدلان الأقل منوا من بني مواهجة املس توى الأدىن من املثايل للنفاذ اإ

ىل  أأوجه القصور التمنوية الأخرى. وأأقرت اجملموعة بأأن تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية معلية متواصةل ويه ذلكل تسعى اإ
ىل ماكتب امللكية الفكرية الرمسية  فهم اس تدامة الاقرتاحات املقدمة. وأأخريا أأكد الوفد عىل أأمهية العمل بغية توفري النفاذ ل اإ
ىل ما وراء القراءة عرب احلواسيب أأو قراءة املراجع يف الفصول ادلراس ية. ورحب  ىل املعرفة ميتد اإ ىل ما وراهئا. فالنفاذ اإ بل اإ

جراء تقيمي للجدوى عىل أأساس جترييب اتسم بقدر أأكرب من املتانة يعرب عن الظروف القامئة  الوفد ابلقرتاحات الكتابية وجشع اإ
ماكنه الوفاء بأأولوايت فامي يتعلق بتكنولوجيا  ىل املعرفة؛ وابإ املعلومات والتصالت وس ياسات حق املؤلف يف تيسري النفاذ اإ

حداث أأثر قابل للقياس وزايدة مس تدامة يف نتاجئ الرعاية الاجامتعية؛ واس تخد م االتمنية للبدلان النامية والبدلان الأقل منوا ابإ
دماج تكنولوجيا املعلومات والتصالت أأساليب حتسن من متاسك اس تخدام أأشاكل جديدة لل  ىل املعرفة واإ نرش بغية النفاذ اإ
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بدرجة فاعةل يف البنية التحتية حلق املؤلف يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. وأأبدت اجملموعة اس تعدادها للمشاركة يف 
 هذه املسأأةل.

أأمام اللجنة يف الوقت احلايل للنظر فهيا والاختيار  وأأحاط وفد الولايت املتحدة الأمريكية بتوافر عدد من اخليارات .368
املعلومات املتوافرة بشأأن التلكفة من من بيهنا. وأأضاف الوفد أأنه فامي خيص مجيع الاقرتاحات ل يتوافر سوى قدر حمدود 

أأن املزيانيات التقديرية احملمتةل للأنشطة املقرتحة. وأأعرب الوفد عن رغبته يف احلصول عىل املزيد من املعلومات من الأمانة بش
لأي اقرتاح تود اللجنة أأن تتناوهل. ورأأى الاقرتاح ابلنس بة لواحد من الأنشطة رضورة تعيني منسق متفرغ للمرشوع. وأأبدى 

الوفد اعتقاده رضورة حفص الأمانة املوارد املتاحة يف الويبو أأول ليك تقرر مدى وجود جفوة ل ميكن للموظفني احلاليني ملهئا 
ن النشاطني الأولني املقرتحني بيهنام الكثري من املشرتاكت. وقد يكون من املمكن صياغة نشاط جيمع بني ابل فعل. وقال الوفد اإ

أأفضل اجلوانب لالك الاقرتاحني مع احلفاظ عىل املوارد احملدودة. ورحب الوفد ودمع توضيح س ياسة حق املؤلف اليت تنهتجها 
ىل املواد اليت تنتجها. وعىل الرمغ من ذكل ففامي خيص املواد املتعلقة ابمللكية الفكرية منظمة الويبو ذاهتا وبقدر أأكرب م ن النفاذ اإ

اليت تصدر عن مؤسسات أأخرى قد يكون من غري من املناسب أأن تصدر منظمة الويبو أأحاكما قميية سواء عىل جودة املواد 
دارة حقوق املؤ  ماكنية قيام املنظمة بدور أأش به الصادرة عن املؤسسات الأخرى أأو عىل س ياسات اإ لف دلهيا. واقرتح الوفد اإ

بغرفة املقاصة ابس تقبالها املواد دون استنفاد املزيد من املوارد عىل حبث التعلمي املتعلق ابمللكية الفكرية واملواد البحثية ذات 
ن املنظمة قدوة للمنظامت الصةل أأو عىل س ياسات حق املؤلف ذات الصةل. وعوضا عن ذكل قد يكون من املناسب أأن تكو

من جدول أأعامل التمنية  41احلكومية ادلولية الأخرى وخصوصا ابلنس بة لواكلت الأمم املتحدة الأخرى. واندت التوصية 
منظمة الويبو بتكثيف تعاوهنا مع واكلت الأمم املتحدة الأخرى. ويف هذا الصدد رمبا توحض منظمة الويبو س ياس هتا أأول مث بعد 

ىل املواد اليت أأصدرهتا ومولهتا. وأأحاط الوفد ذكل تكو مم املتحدة املهمتة بزايدة النفاذ اإ ن فريقا عامال من الواكلت التابعة للأ
املقرتحني ابلس ياسة القدمية حلكومة الولايت املتحدة الأمريكية اليت متتنع عن تفضيل الربجميات  4و 2ابلنس بة للنشاطني 

املصدر والعكس حصيح عند اختاذ قرارات ابلتوريد. وبدل من ذكل تشرتط حكومة الولايت اخلاصة عىل الربجميات مفتوحة 
املتحدة الأمريكية عىل الواكلت عند التوريد أأن حتلل مجيع البدائل املناس بة مبا يف ذكل الربجميات اخلاصة ومفتوحة املصدر 

ن أأثناء انعقاد ادلورة العارشة للجنة أأحاط الوفد بأأن القسم عالوة عىل التكنولوجيا خمتلطة املصدر. ويف مداخلته يف هذا الشأأ 
قدم اس تقصاء مفيدا عن تطوير مناذج الربجميات مفتوحة املصدر  CDIP/9/INF/3اخملصص لتطوير الربجميات يف الوثيقة 

كام نوهت ادلراسة ومزاايها، ولكن الوفد رأأي أأن هذا القسم مل يناقش مناقشة وافية بعض عيوب الربجميات مفتوحة املصدر. 
ىل اس تخدام الربجميات مفتوحة  احلالية عن املشالكت احملمتةل اليت قد تواجه البدلان النامية والبدلان الأقل منوا ابلنس بة اإ

ذاكء الوعي ابلرتاخيص مفتوحة املصدر بوصفها مصدرا همام من  ماكن الوفد دمع التدابري اليت تتخذها الويبو بغية اإ املصدر. وابإ
بتاكر مبا يف ذكل التدريب التقين من خالل الويبو. ولكن ل بد أأن تتسم أأي معامةل للموضوع ابلتوازن واملوضوعية مصادر الا

وعرض طيف الآراء اخملتلفة اليت تشمل مناقشة اخملاطر احملمتةل عند اس تخدام البدلان النامية والبدلان الأقل منوا للربجميات 
ىل ادلول  9املقرتح مفتوحة املصدر. وفامي خيص النشاط  ضافية اإ دمع الوفد من حيث املبدأأ الاقرتاح بتقدمي الويبو معلومات اإ

ىل املعلومات املتاحة دلى القطاع العام. وأأبرز الوفد التوصية  من جدول  8الأعضاء فامي خيص كيفية تطبيق س ياسات النفاذ اإ
طلب أأو أأن تقدم بناء عىل طلب من ادلول الأعضاء. أأعامل التمنية اليت ذكرت رضورة أأن تقوم املساعدة التقنية عىل ال

وسوف يدمع الوفد دعام قواي هذه املساعدة التقنية لأي من ادلول الأعضاء املهمتة هبا ولكن الوفد طلب طمأأنته ابلضامانت 
نشاء مجموعة من الأحاكم أأو الس ياسات  المنوذجية بتوافر الطلب عىل هذا النشاط. وعىل الرمغ من أأن الاقرتاح اس تعرض اإ

ماكنية أأن تعمل الويبو عوضا عن ذكل عىل أأساس تفاعيل مع ادلول الأعضاء بغية دراسة اخليارات املتاحة أأماهما  اقرتح الوفد اإ
وفقا للك حاةل عىل حدة. وعند تقدير املتطلبات من املوارد املطلوبة لهذا التعهد ذكّر الاقرتاح ادلول الأعضاء أأن تطوير 

جية قد تكون معلية معقدة وتس تغرق الكثري من الوقت. وأأبدى الوفد اعتقاده أأن املسائل اجلوهرية ذات أأحاكم قانونية منوذ
الصةل حبق املؤلف ل بد من التعامل معها يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. وعالوة عىل ذكل اقرتحت 

ىل أأحاكم منوذجية يف هذا  CDIP/9/INF/3الوثيقة ادلراسة اليت أأجريت عىل معلومات القطاع العام يف  عدم الاحتياج اإ
ذ توافر ابلفعل ثالثة مناذج ممكنة ملعامةل حق املؤلف وأأبرزت هذه ادلراسة البدلان  فامي خيص معلومات القطاع العام. اجملال اإ
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لولايت املتحدة لدللةل علهيا؛ اليت اس تثنت معلومات القطاع العام من امحلاية مبوجب حق املؤلف وجاءت املامرسات يف ا
وأأبرزت البدلان اليت مزيت بني معلومات القطاع العام املشموةل ابمحلاية ومعلومات القطاع العام يف املكل العام كام هو احلال 

يف فرنسا والياابن واملكس يك ونيوزيلندا وأأوغندا؛ وأأبرزت البدلان اليت يغطي فهيا قانون حق املؤلف مدى واسع من 
لومات القطاع العام اليت تشمل اململكة املتحدة ونيوزيلندا. ومن املفرتض أأن تكون هذه املقارابت الثالث ملعلومات مع

القطاع مفصةل تفصيال وافيا حبيث توفر للويبو ولدلول الأعضاء املعنية الامنذج املناس بة للتنفيذ عىل املس توى الوطين. وقد 
ىل أأن تكون يف وضع  6م يف النشاط يكون عقد مؤمتر وفقا لالقرتاح املقد أأمر سابق لأوانه. فسوف حتتاج البدلان الأقل منوا اإ

يسمح لها بتطبيق الأحاكم أأو الس ياسات اجلديدة عىل معلومات القطاع العام يك تمتكن من الاس تفادة القصوى من هذه 
ن قدمت الأمانة مساعدة عىل أأساس النوعية من املؤمترات. وستتحقق الاس تفادة لدلول الأعضاء يف الويبو بدرجة أأ  فضل اإ

 الطلب وموهجة للك دوةل حسب احتياجاهتا، عىل أأن تكون املساعدة استشارية وتفاعلية. 

( عن اعتقاده بأأن مجيع احلارضين يف القاعة يعلمون أأن مجيع البدلان 1111وأأعرب ممثل املعهد ادلويل للملكية الفكرية ) .363
ماكهنم الاس تفادة من املواطنني املبدعني واملبتكرين. وقد أأوحضت دراسات الويبو أأن الصناعات املشموةل حبق املؤلف  ابإ

ن اكن من الصعب قياسها مكيا. ولكن  عبارة عن مصادر يعتد هبا للرثوة والتوظيف. واملنافع الاجامتعية هممة بدورها حىت واإ
ث ممتازة وبعض الأمثةل اجليدة ل يزال الكثريون هذه احلقيقة ل حتظى بتقدير عىل نطاق واسع. وعىل الرمغ من توافر أأحبا

يظنون أأن حق املؤلف وغريه من حقوق امللكية الفكرية تعود ابلنفع فقط عىل ساكن البدلان املتقدمة. واس مترت هذه 
دة املعتقدات اخلاطئة جزئيا لأنه حىت يف البدلان اليت متتكل صناعات كربى حلق املؤلف مل يكن املبدعون عىل دراية جي

حبقوقهم. ومل يعرفوا الفرص املتاحة هلم بناء عىل مشاركة بدلاهنم يف نظام حق املؤلف العاملي. ونتيجة ذلكل فشلوا يف الرتوجي 
ملصنفاهتم أأو حاميهتا بقدر مناسب. ومن الأمهية مبا اكن دمع هذه الصناعات مبا أأن العديد من املبدعني. ويف الس نوات الأخرية 

قلميية للفنانني يف البدلان النامية خمصصة لتعلميهم كيفية اس تخدام حقوق عقد املعهد ادلويل  للملكية الفكرية حلقات معل اإ
بداعاهتم. وقد اكنت امحلاسة اليت قوبلت هبا حلقات العمل مشجعة وموحية بأأن  امللكية الفكرية يك ينتفعوا انتفاعا اكمال من اإ

ن حتقق جناحا يف أأماكن أأخرى. ومن املمكن أأن يكون حق املؤلف أأداة للتمنية اجلهود اليت تأأيت عىل هذه الشالكة من املمكن أأ 
حظيت حلقات العمل اليت نظمها و الاقتصادية ولكن هذا يعمتد عىل مدى التعاون بني البدلان النامية والبدلان املتقدمة. 

( ومنظامت OT1SUءات والعالمات )( بدمع قوي من مكتب الولايت املتحدة للربا1111املعهد ادلويل للملكية الفكرية )
ىل املزيد من الفرص للحوار. ولكن  أأخرى. ورحب املعهد ابجلهود املتواصةل للمنظمة املعنية ببناء رشااكت تعاونية، وتطلع اإ
ية املعهد ادلويل للملكية الفكرية رحب ابملزيد من املشاركة من جانب املنظامت ادلولية الأخرى مثل البنك ادلويل وبنك التمن 

 الأمرييك ادلاخيل وبنك التمنية الآس يوي نتيجة للقيود اليت قد تنشأأ يف املنظمة عىل مس توى املزيانية. 

ودمع وفد جنوب أأفريقيا البياانت املقدمة من وفدي الربازيل ونيجرياي نيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة  .362
 رتحة يف دراسة اجلدوى. البدلان الأفريقية عىل التوايل. ودمع الأنشطة املق

 ودعا الرئيس الأمانة للرد عىل الأس ئةل والتعليقات الواردة من القاعة. .364

ن الاقرتاحات املقدمة يف الوثيقة تتعلق عىل وجه اخلصوص مبكون حق املؤلف يف املرشوع. وبعض و  .369 قالت الأمانة اإ
لأمانة أأقرت بأأن وزت اختصاص الويبو. ولكن ااملسائل اليت أأثريت جتاوزت هذا املكون بل ويف الكثري من احلالت جتا

عىل أأية اقرتاحات ذات عالقة ابملزيانية. ومل يكن هذا الأمر من بني اختصاصات اخلبري اخلاريج. فقد اكن  الوثيقة مل حتتو
عداد دراسة نوعية مشفوعة ابقرتاحات ليك تنظر اللجنة فهيا. وأأدركت الأمانة أأن بعض الوفود ترغب يف  احلصول اختصاصه اإ

عىل دراسة أأكرث تفصيال تربز الآاثر املالية املرتتبة عىل الاقرتاحات، واملسائل التقنية املتعلقة ابلتنفيذ واملوارد البرشية 
ىل اللجنة للنظر فهيا. وسوف تنظر الأمانة يف  الرضورية لتنفيذ الأنشطة املقرتحة. وسوف يمت ذكل. وسوف تقدم الوثيقة اإ

ت املقدمة من ادلول الأعضاء عىل وجه اخلصوص فامي يتعلق بطريقة تنفيذ الأنشطة؛ ويف رضورة تطبيق التعليقات والاقرتاحا
هنج شامل للتنفيذ مبا يف ذكل مشاركة خرباء من اجملمتع املدين؛ ويف رضورة النظر يف العمل اذلي تقوم بيه الويبو يف الوقت 
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ىل احلايل بغية جتنب أأي تداخل؛ ويف ضامن الاس تدامة عند  تنفيذ هذه الأنشطة.  وسوف تشمل الوثيقة املزمع تقدميها اإ
 اللجنة أأرقاما حمددة وغري ذكل من التفاصيل الرضورية املتعلقة بتنفيذ الأنشطة.

ىل بند جدول الأعامل   .366 ضافية من الوفود.  وانتقل الرئيس اإ واختمت الرئيس املناقشات حيث مل تكن هناك أأية تعليقات اإ
 قبل يف جمال مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين املتعدد الأطراف. املعين ابلعمل امل 

العمل املقبل يف جمال مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات  - .CDIP/10/11 Addوالوثيقة   CDIP/10/11النظر يف الوثيقة
 يف الإطار القانوين املتعدد الأطراف 

ست من الأمانة فامي واكنت اللجنة قد المت  .CDIP/9/11ذكّر الرئيس مبناقشة اللجنة يف دورهتا التاسعة الوثيقة  .361
)ج( من هذه الوثيقة توفري املزيد من املعلومات بشأأن املوضوعات املمكن تناولها يف وثيقة مقبةل )الوثيقة 3خيص الفقرة 

CDIP/10/11لرباءات. ومل يكن بوسع اللجنة اس تكامل النقاش بشأأن هذه الوثيقة يف ( بشأأن مواطن املرونة املتعلقة اب
ىل تقدمي الوثيقة.  عادة فتح النقاش يف ادلورة احلالية. ودعا الرئيس الأمانة اإ  ادلورة العارشة. وتقرر اإ

مواطن املرونة وذكرت الأمانة )الس يد بيش تودل( بأأن الوثيقة تتناول أأربع مواطن للمرونة املتعلقة ابلرباءات. ومشلت  .361
ماكنية حامية الاخرتاعات املتعلقة  ماكنية امحلاية ابلرباءة، ومواطن املرونة فامي يتعلق ابإ هذه ما ييل نطاق استبعاد النبااتت من اإ

نفاذ قانون الرباءات، والإجراءات  ابلربجميات برباءة أأو استبعادها من ذكل، ومواطن املرونة فامي يتعلق ابلعقوابت اجلنائية يف اإ
ىل تقييدات للحقوق املشموةل مبوجب الرباءة. ونوقشت الوثيقة يف ادلورة السابقة.  املتصةل ابلأمن الوطين اليت قد تؤدي اإ

حداث التوازن بني  ىل اتفاق بشأأن أأي من مواطن املرونة. ومن املمكن أأن تسهم مواطن املرونة يف اإ ولكن مل يمت التوصل اإ
وذكل وفقا للأوضاع القامئة يف لك بدل عىل حدة. واس هتدف معل الأمانة توفري معلومات حقوق ماليك الرباءات ورفاه اجملمتع 

عداد هذه الوثيقة. واحتوت هذه الواثئق عىل  واقعية بشأأن ما يمت ابلفعل عىل املس توى ادلويل. وذلا اس تخدمت مهنجية يف اإ
يف ذكل الإطار ادلويل والتنفيذ عىل املس توى ملخص واٍف ملواطن املرونة. كام تضمنت وصفا نظراي ملواطن املرونة مبا 

الوطين. ومشلت الواثئق مرفقات وجداول ختص مواطن املرونة اليت تتضمهنا القوانني الوطنية. وبذكل مل تكن املعلومات 
عىل املوجودة يف الواثئق أأكرث من جمرد جتميع للمعلومات احلكومية الغرض مهنا توفري معلومات واقعية ملساعدة البدلان 

 تشكيل نظام الرباءات فهيا، عىل وجه اخلصوص من خالل ختطيط مواطن املرونة دوليا وتنفيذها. 

ملسأأةل ابلنس بة مجليع ادلول الأعضاء يف منظمة الويبو د عىل أأمهية اوحتدث وفد مرص ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وأأك .365
رضورة مواصةل العمل يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية من وخصوصا البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. وهكذا تنشأأ 

خالل برانمج معل واحض وفعال. وقدمت العديد من البدلان املتقدمة والنامية تعليقاهتا عىل جتارهبا الوطنية واتضح الاحتياج 
ىل مواصةل برانمج معل خاص مبواطن املرونة والتوسع فيه يف اللجنة املعنية ابلت  منية وامللكية الفكرية. ومل حتدث ازدواجية يف اإ

العمل اذلي تتعهد به اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات يف هذه املسأأةل. ومواطن 
وطين أأو معاهدة متعددة املرونة جزء ل يتجزأأ من نظم امللكية الفكرية الوطنية وادلولية. ومن الصعب أأن جند أأي قانون 

الأطراف معنية ابمللكية الفكرية ل حتتوي عىل أأحاكم خاصة مبواطن املرونة أأو الاس تثناءات والتقييدات. ويف الواقع جسدت 
مواطن املرونة اخلاصة ابمللكية الفكرية توافق الآراء العام بني مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو بغية ضامن حتقيق التوازن يف 

امللكية الفكرية بني احلقوق الاس تئثارية بغية حتفزي الابتاكر من انحية وضامن تعزيز أأهداف الس ياسات العامة واحرتام  نظام
أأولوايت التمنية الوطنية من الناحية الأخرى. ويف هذا الصدد ذكّرت اجملموعة مبواطن املرونة املتنوعة اليت تش متل علهيا اتفاق 

قية ابريس، ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ومعاهدة قانون الرباءات. ويف سبيل السري قُدما تريبس، واتفاقية برن، واتفا
واصلت تشكيل منطلق املناقشات بشأأن برانمج العمل اخلاص مبواطن املرونة يف  CDIP/9/11ذكّر الوفد بأأن الوثيقة 

انة بشأأن مواطن املرونة الأربعة املتعلقة ابلرباءات والتعليقات اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. وأأما فامي خيص دراسة الأم
طار العنارص املقرتحة يف الوثيقة  . CDIP/9/11املقدمة علهيا فينبغي أأن يدور النقاش بشأأن مواطن املرونة هذه داخل اإ
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لتمنية وامللكية الفكرية ليست وأأحاطت اجملموعة أأيضا بأأن مواطن املرونة هذه اليت حتددت يف ادلورة العارشة للجنة املعنية اب

ليست بدورها حمدودة مبواطن املرونة املتعلقة  CDIP/9/11مجموعة حرصية جبميع مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات. والوثيقة 
ىل مواطن املرونة الأخرى ذات الصةل ابمللكية الفكرية. ويف ادلورة احل الية ابلرباءات وعىل اللجنة أأن تنظر بعني الاعتبار اإ

اليت تشمل مواطن املرونة املتعلقة  CDIP/9/11من املهم ابلنس بة للجنة أأن تتخذ قرارا بشأأن العنارص الأخرى من الوثيقة 
 ابلعالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية وحق املؤلف. واجملموعة عىل أأمت اس تعداد للمسامهة البناءة يف هذا النقاش. 

ىل البيان السابق وأأكد عىل العمل املوضوعي اذلي مت ابلفعل فامي يتعلق وحتدث وفد بلجياك ابمس اجمل .311 موعة ابء وأأشار اإ
ماكنية امحلاية ابلرباءة مبوجب  ماكنية  31ادة املبنطاق استبعاد النبااتت من اإ من اتفاق تريبس، ومواطن املرونة فامي يتعلق ابإ

من اتفاق تريبس. ونظرا لرضورة جتنب  31ادة املدها من ذكل مبوجب حامية الاخرتاعات املتعلقة ابلربجميات برباءة أأو استبعا
الازدواجية لكام أأمكن مل حتسم اجملموعة أأمرها جتاه دمع املزيد من العمل فامي يتعلق مبوطين املرونة هذين. وعالوة عىل ذكل 

دلةل عىل تدين مس توى عىل الأرحج  CDIP/10/11و CDIP/9/11تأأيت املس توايت املتدنية من الرد عىل الوثيقتني 
 الاهامتم مبتابعة املزيد من العمل عىل مواطن املرونة. 

يرلندا ابمس وفد الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء ودمع التنفيذ الفعال للقواعد املبينة يف اتفاق تريبس اإ وحتدث وفد  .318
. كام دمع الوفد دور منظمة الويبو يف أأن واس تخدام مواطن املرونة املنصوص علهيا فيه لكام دعت الرضورة واكن ذكل مناس با

عاملها، وفهم مواطن املرونة يف  تضع "بترصف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا مشورهتا بشأأن تنفيذ احلقوق والالزتامات واإ
وثيقة من جدول أأعامل التمنية(. ولحظ الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء أأنه ابلنس بة لل 84اتفاق تريبس" )التوصية 

CDIP/10/11  مانة سوى عدد حمدود من الردود. وشأأنه شأأن اجملموعة ابء أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن قةل مل يصل للأ
الردود يه عىل الأرحج دلةل عىل تدين مس توى الاهامتم مبتابعة املزيد من العمل عىل مواطن املرونة يف اللجنة. وقد يرجع 

ىل أأن املوضوع قد قُتل حبثا من خالل اخلرباء يف اللجنة ادلامئة املعنية ابلرباءات ومن خالل اللجنة الاستشارية املعنية  ذكل اإ
ىل حد ما، أأو لأنه عو ج معاجلة أأنسب يف س ياق منظمة التجارة العاملية.  نفاذ اإ  ابلإ

وأأعرب وفد ش ييل عن اعتقاده أأن العمل عىل مواطن املرونة سوف يسهم يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية.  .313
وسوف يدمع معل الويبو اخلاص مبواطن املرونة يف جمال امللكية الفكرية بل ويوهجه. وسوف ميكن العمل عىل مواطن املرونة 

م بأأسلوب متوازن. وكرر الوفد اهامتمه ابلعمل عىل مواطن املرونة. ودمع ادلول الأعضاء من تطوير نظم امللكية الفكرية دلهي
ىل رفع مس توى  ذ أأسهم ذكل يف توازن نظام امللكية الفكرية الهادف اإ اس تخدام مواطن املرونة يف نظم امللكية الفكرية اإ

 املعيشة، ودمع الابتاكر، وتوفري املعرفة. 

ىل مواطن املرونة فامي .312 نفاذها )وأأشار وفد الأرجنتني اإ نفاذ قانون الرباءات أأو عدم اإ ادة امل يتعلق ابلعقوابت اجلنائية يف اإ
نفاذ العقوابت اجلنائية يف حاةل التعدي عىل الرباءات.  68 من اتفاق تريبس(، وأأوحض خلو اتفاق تريبس من أأي الزتام ابإ

ىل  48من املادة  9و 3و 8بقراءة الفقرات  من اتفاق تريبس 68ادة املوينبغي اقرتان قراءة  من التفاق. أأما ابلنس بة اإ
ىل تقييدات للحقوق املشموةل مبوجب الرباءة ) من اتفاق  12ادة املالإجراءات املتصةل ابلأمن الوطين اليت قد تؤدي اإ

ماكنية  ارشا عىل معليات الابتاكر مثل تكل اللجنة ملواطن املرونة الأخرى اليت قد تؤثر تأأثريا مب حفصتريبس(، فاقرتح الوفد اإ
العمليات ذات الصةل ابلغذاء والصحة. وميكهنا أأن تساعد يف تطوير نظم مناس بة ومتوازنة للملكية الفكرية تدمع الابتاكر وتعزز 

علقة اس تخدام الاخرتاعات القامئة ابلفعل. ومواطن املرونة املذكورة يف الوثيقة ليست قامئة حرصية مبواطن املرونة املت
عىل سبيل املثال ميكن القيام ابملزيد من العمل بشأأن رشوط نرش و ابلرباءات. فال بد من دراسة مواطن مرونة أأخرى. 

ماكنية  رب الوفد عن رغبته يف اعامتد هنجالاخرتاعات. وأأخريا أأع أأكرث مشولية فامي يتعلق ابلعمل عىل استبعاد النبااتت من اإ
ماكنية حامية اخلالاي املعدةل امحلاية ابلرباءة. وأأكد عىل رضور  حراز تقدم يف هذا املوضوع. ومن الرضوري دراسة اإ ة اإ

 املعدةل ابلرباءة.  وغري
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وأأعرب وفد ابكس تان عن اعتقاده بأأمهية هذا اجلانب من معل اللجنة وبرضورة الرتكزي عىل طريقة دفعه قدما.  .314
ماكنية امحلاية ابلرباءة واكتىس ذكل بأأمهية خاصة ابلنس بة للبدلان النامية. ومل ير ال وفد جدوى مناقشة استبعاد النبااتت من اإ

ماكنية امحلاية ابلرباءة. وينبغي أأن يتضمن املزيد من العمل عىل هذه املسأأةل مجيع  ىل نطاق استبعاد النبااتت من اإ عند النظر اإ
لأحاكم عىل املس تويني الوطين )ب( من اتفاق تريبس. وسوف يكون من املفيد التخطيط لتنفيذ هذه ا2.31جوانب املادة 

)ب( 2.31والإقلميي عىل الرمغ من توافر بعض املواد ابلفعل. ول بد من توفري املعلومات اليت تتعلق ابلترشيع اخلاص ابملادة 
بل ومعلومات عن املبادئ التوجهيية للفحص والقرارات القضائية وتفسرياهتا عالوة عىل القرارات اليت تتخذها السلطات 

ماكنية حامية الاخرتاعات املتعلقة ابلربجميات برباءة أأو استبعادها من ذكل، الإد ىل مواطن املرونة فامي يتعلق ابإ ارية. وابلنس بة اإ
من املسائل املهمة اليت ينبغي التصدي لها يه الطريقة اليت يسهم هبا استبعاد الاخرتاعات املتعلقة ابلربجميات من امحلاية 

نفاذ قانون الرباءات،  ابلرباءة يف تطوير صناعة الربجميات يف البدلان اخملتلفة. أأما فامي يتعلق ابملرونة يف العقوابت اجلنائية يف اإ
تريبس لتطبيق العقوابت اجلنائية يف حالت التعدي عىل الرباءات، حيث د عدم وجود الزتام مبوجب اتفاق أأبرز الوف

جراءات وعقوابت  68اشرتطت املادة  جنائية عىل الأقل يف حالت التقليد املتعمد للعالمات التجارية من التفاق تطبيق اإ
نفاذ قانون الرباءات احلد  وممارسة القرصنة ضد حق املؤلف عىل نطاق جتاري. وقد جتاوز تطبيق العقوابت اجلنائية عند اإ

ىل العقوابت ابعتبارها أأحد مواطن من الرشوط اليت نص علهيا اتفاق الأدىن  املرونة يف العديد من البدلان تريبس. ومل يُنظر اإ
ىل تقييدات للحقوق املشموةل مبوجب الرباءة أأحاط الوفد  جراءات املتصةل ابلأمن الوطين اليت قد تؤدي اإ النامية. وابلنس بة لالإ

بأأن الغرض من املوضوع هو توفري توضيح للآليات اخملتلفة اليت نفذهتا ادلول الأعضاء لستيعاب مصاحلها اخلاصة ابلأمن 
طار نظام الرباءات ولتحليل مواطن املرونة املتاحة يف النظام متعدد الأطراف اذلي يتيح تنفيذ هذه ا لوطين داخل اإ

الس ياسات عىل املس تويني الوطين والإقلميي. وعىل الرمغ من أأن الأمن الوطين أأمر همم ووثيق الصةل ابملوضوع فالأمه مناقشة 
آن الأوان لس تكشاف مواطن املرونة مواطن املرونة اليت اكن لها أأثر مبارش ع ىل التمنية الاجامتعية والاقتصادية. وقد أ

خل.  الأخرى ذات الصةل ابمللكية الفكرية مبا يف ذكل تكل املتعلقة ابلعالمات التجارية، والتصماميت الصناعية وحق املؤلف اإ
املتاحة للبدلان النامية بشأأن مواطن املرونة واملس توى املتدين لالس تبيان املقدم من الأمانة مثال عىل مس توى املعلومات 

 وأأسلوب اس تخداهما. وذلا من املطلوب املزيد من العمل داخل اللجنة عىل هذه املسأأةل. 

ماكنية امحلاية  .319 وكرر وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن اثنني من مواطن املرونة الأربعة، وهام استبعاد النبااتت من اإ
ونة فامي يتعلق ابستبعاد حامية الاخرتاعات املتعلقة ابلربجميات برباءة، خضعا لدلراسة املكثفة واملطوةل من ابلرباءة، ومواطن املر 

خالل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات. وتناولت دراسات هذه اللجنة أأشاكل الاستبعاد من منظور أأهداف س ياساهتا 
ماكن ادلول الأعضاء ودورها ومن منظور الإطار القانوين ادلويل والأ  حاكم املتضمنة يف القوانني الوطنية والإقلميية. وابإ

اس تخالص اس تنتاجاهتا اخلاصة بشأأن اس تخدام مواطن املرونة هذه وفقا لحتياجاهتا الوطنية. وذلا لن يدمع الوفد أأية 
ضافية أأخرى بشأأن هذين الاس تثناءين. وكام قيل من قبل وحس امب ورد يف التعليقا ت مال الوفد صوب تنظمي دراسات اإ

ادلراسات واملوارد املتاحة عن مواطن املرونة يف الويبو مع جعلها متاحة بدرجة أأكرب. وجشع الوفد الأمانة عىل نقل هذه 
ىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. كام جشع الأمانة عىل مشاركة ادلول الأعضاء يف املعلومات اليت مجعهتا  ادلراسات اإ

ىل من ىل الاقرتاح املقدم من وفد ابكس تان اإ ظمة التجارة العاملية بشأأن مسأأةل مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات. وأأشار الوفد اإ
اللجنة لتحليل الطريقة اليت يسهم هبا استبعاد الاخرتاعات املتعلقة ابلربجميات من امحلاية ابلرباءة يف تطوير صناعة الربجميات 

لهيا هذا الاقرتاح معيبة بل وتستبق النتاجئ. ومن بني مشالكت يف البدلان اخملتلفة . وكام قيل من قبل، احلجة اليت يستند اإ
ىل براءات الربجميات. وتعمتد صناعة الربجميات يف  هذه احلجة القول بأأن صناعة الربجميات يه الصناعة الوحيدة اليت تستند اإ

ابلربجميات العديد من التطبيقات عىل سبيل املثال يف جمال صناعات  الأساس عىل حامية حق املؤلف. وللرباءات ذات الصةل
ن صناعة الربجميات ليست  الس يارات والصناعات الطبية والتصالت السلكية والالسلكية والصناعات الأخرى. وعىل ذكل فاإ

لوفد دمع املزيد من ادلراسات املتعلقة ابلصناعة الوحيدة املتأأثرة ابلخرتاعات املتعلقة ابلربجميات. وكام ذكر من قبل ليس بوسع ا
مبواطن املرونة هذه. وابختصار مل يتغري موقف الوفد. وسوف يعارض الوفد أأي معل ل يتوافق مع النطاق الاكمل للتوصية 

، أأي العمل اذلي ينقل التوازن جتاه مواطن املرونة عىل حساب احلقوق والالزتامات؛ أأو أأي معل من شأأنه اخملاطرة 84
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د الأمانة وموضوعيهتا أأو س يادة ادلول الأعضاء؛ أأو أأي معل من شأأنه وضع الويبو يف موقف انتقاد التفاقات ادلولية حبيا
الأخرى عىل أأساس تقييدها اس تخدام مواطن املرونة املنصوص علهيا يف اتفاق الرتيبس؛ أأو أأي معل مزدوج ول حيرتم 

 خربات اللجان الأخرى. 

عداد ادلراسات عن مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين املتعدد  وذكر وفد كولومبيا رضورة .316 مواصةل اإ
الأطراف رضورة قصوى. وعىل اللجنة أأن ختصص الوقت لوضع توصيات خاصة ملساعدة البدلان يف مساعهيا لتنفيذ مواطن 

يتعلق مبواطن املرونة القابةل للتطبيق يف البدلان املرونة. وعىل ادلراسات أأن تعرب عن سلوكيات مودعي طلبات الرباءة فامي 
اخملتلفة. فعىل سبيل املثال عندما ل تفي حامية حق املؤلف يف جمال تكنولوجيا املعلومات ينبغي أأن حتدد ادلراسات عدد 

يداعها. وبناء عىل هذه ادلراسات ميكن لبدلان مثل كولومبيا أأن حتلل مدى اس ت جابة الترشيعات طلبات الرباءة اليت يتعني اإ
ىل التغيريات التكنولوجية. وكرر الوفد اهامتمه مبواصةل ادلراسات املتعلقة مبواطن املرونة ذات الصةل ابمللكية الفكرية.   اإ

وأأعرب وفد الصني عن اعتقاده أأن املزيد من املناقشات وادلراسات عن مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار  .311
طراف سوف تسهم يف تطوير نظام دويل متوازن للملكية الفكرية، وسوف تساعد البدلان النامية والبدلان القانوين املتعدد الأ 

الأقل منوا عىل اس تخدام امللكية الفكرية بوصفها أأداة للتمنية. وعىل ذكل سوف يشارك وفد الصني مشاركة فعاةل يف مداولت 
 اللجنة بشأأن مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات. 

كر وفد الربازيل أأن موقفه بشأأن مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات معروف. ودمع الوفد التعليق املقدم من وفد وذ .311
ىل فهم واحض ملواطن  جراء دراسة أأكرث تعمقا تتعلق مبواطن املرونة. ومن الرضوري التوصل اإ الأرجنتني بشأأن أأمهية التعهد ابإ

 للملكية الفكرية. املرونة املتاحة بغية تطوير س ياسات وطنية 

يران )مجهوريةودمع وفد  .315 اكن حتقيق الاس تخدام الفعال من وفد الربازيل. ومن الأمهية مبالبيان املقدم  الإسالمية( -اإ
ملواطن املرونة عند تصممي نظام متوازن للرباءات بغية الوفاء بأأهداف الس ياسة العامة. وعىل الرمغ من دمع الوفد للعمل عىل 

ىل الأدوية مواطن املرونة ا ملذكورة مفن الرضوري دراسة مواطن املرونة الأخرى اليت ميكن أأن تضمن الأمن الغذايئ والنفاذ اإ
 ميسورة التلكفة. 

ذ متثل مواطن املرونة الوس يةل الوحيدة لتحقيق توازن مناسب  .311 ودمع وفد فزنويال لك العمل اذلي مت يف هذا اجملال اإ
 يف نظام امللكية الفكرية. 

 أأوروغواي العمل القامئ بغية تعميق حتليل مواطن املرونة يف الإطار القانوين متعدد الأطراف. ودمع وفد  .318

آاثر مبارشة تنعكس عىل التمنية وخصوصا ابلنس بة SWTوذكر ممثل ش بكة العامل الثالث ) .313 ( أأن مواطن املرونة لها أ
ق يف الصحة واحلق يف الغذاء واحلق يف التعلمي لوفاء ادلول الأعضاء ابلزتاماهتا يف س ياق حقوق الإنسان. وتشمل هذه احل

واحلق يف المتتع بتقدم العلوم والتكنولوجيا. وقد تركزت الأحباث يف الأساس عىل مواطن املرونة املتعلقة برباءات 
ماكنية حامية النبااتت والبذو  ر واجلينات املس تحرضات الصيدلية. ولكن الإصدارات البحثية املعنية مبواطن املرونة املتعلقة ابإ

والاكئنات ادلقيقة ابلرباءة غري موجودة. وذلا مفن الرضوري وضع برانمج معل لتجنب الاس تخدام الأدىن من الأمثل ملواطن 
ماكنية حامية النبااتت واجلينات والبذور والاكئنات ادلقيقة  املرونة من جانب البدلان وخصوصا النامية مهنا فامي يتعلق ابإ

تتضمن مواطن املرونة حرية رفع مس توى امحلاية. وعىل ذكل جيب أأل تُصنف حرية فرض عقوابت جنائية  ابلرباءة. وينبغي أأل
 داخل س ياق التعدي عىل الرباءات بوصفها موطن من مواطن املرونة. 

ن هذا موضوع همم للغاية ابلنس بة للبدلان النامية. وأأعرب الوفد عن رغبته يف مواصةل ادلرا .312 سات وقال وفد غواتاميل اإ
ىل الأدوية همم للغاية ابلنس بة لبالده.   عن هذا املوضوع. فالنفاذ اإ
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 اع بقدر أأكرب من نظام الرباءات.وذكر وفد نيبال أأن الوثيقة قد تساعد البدلان النامية والأقل منوا عىل الانتف .314

 ودعا الرئيس الأمانة للرد عىل الأس ئةل والتعليقات الواردة من القاعة. .319

ن العمل مس متر و س يد وكررت الأمانة )ال  .316 ل اقرتاح. والأمانة اإ بيش تودل( قولها اإ ن مواطن املرونة اليت قدمت ما يه اإ
ىل موطن املرونة املتعلق  عىل أأمت اس تعداد لتحليل مواطن املرونة اليت ترغب اللجنة يف حفصها. وأأشارت العديد من الوفود اإ

نفاذ العقوابت اجلنائية يف حاةل التعدي ع نفاذ أأو عدم اإ تريبس الزتاما لتقدمي العقوابت رباءات. ومل يشمل ابلفعل اتفاق ىل الابإ
نفاذ الرباءات. وُذكر هذا بوضوح يف الوثيقة. ولكن عددا كبريا من البدلان مبا يف ذكل البدلان النامية دلهيا أأحاكم  اجلنائية عند اإ

ىل  تنص عىل عقوابت جنائية. وميكن لهذه البدلان أأن تراجع املعلومات املدرجة يف الوثيقة يف هذا الصدد. وابلنس بة اإ
ىل منظمة التجارة العاملية كررت الأمانة أأهنا تفرس ابلفعل املعاهدات اليت ل ترشف علهيا الويبو. غري أأن املنظمة  الإشارات اإ

واطن املرونة. وقدمت مع منظمة التجارة العاملية لتقدمي املشورة الترشيعية للبدلان مبا يف ذكل املشورة اخلاصة مب اأأبرمت اتفاق
ىل موطين املرونة الأولني ُأجري بعض  الأمانة معلومات واقعية بدون تفسريها. وأأخريا بينت الوثيقة بوضوح أأنه ابلنس بة اإ

طار اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات. ولكن العمل اذلي مت ليس متطابقا. وعىل هذا عىل الرمغ من  العمل ابلفعل يف اإ
خل مل يمت التعامل مع مواطن املرونة هذه تعامال اكمال يف اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات. فعىل سبيل املثال بعض التدا

ىل حد ما ولكهنا مل تمت اكمةل.  ماكنية حامية النبااتت ابلرباءة اإ  فُحصت اإ

نفاذ وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وكرر موقفه املعروف جيدا  .311 أأل وهو رضورة التعامل مع الإ
يف هذه ادلراسة. وهناك مواطن أأخرى للمرونة ذات أأمهية ابلنس بة للتمنية. ولكن الأمر تطلب دراسة أأمشل وأأمعق عن 

نفاذ.مواطن املرونة بغية حتقيق الفائدة للتمنية وينبغي أأ   ل تتناول هذه ادلراسة الإ

حداثه.  .311 وأأعرب وفد ابكس تان عن اعتقاده يف أأمهية الرتكزي عىل التوازن. وعىل الرمغ من غياب التوازن فال بد من اإ
ومعرفة مواطن املرونة هممة يف هذا الشأأن. وذكرت الأمانة أأن العمل أأجرته اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ولكن ل تزال 

جتريه اللجنة. وعىل هذا دمع الوفد املزيد من العمل عىل مواطن املرونة بشلك عام.  هناك مساحة متاحة للعمل اذلي سوف
 ول بد من التوسع يف ادلراسات. 

جراء املزيد من املشاورات غري الرمسية. وهذه ادلراسات سوف تتوىل  .315 وأأحاط الرئيس ابس مترار الاختالفات واقرتح اإ
ات. واتفق عىل ذكل. ودعا الرئيس اللجنة للنظر يف ادلراسات الإفرادية الأمانة تيسريها. وسوف حيدد جدول زمين للمشاور

 الاقتصادية.  - للبدلان املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية

ادلراسات الإفرادية  -  CDIP/11/INF/4والوثيقة  CDIP/11/INF/3والوثيقة  CDIP/11/INF/2النظر يف الوثيقة 
 ة والتمنية الاجامتعية والاقتصادية اخلاصة ابمللكية الفكري

ىل تقدمي الواثئق.  .351  دعا الرئيس الأمانة اإ

رافو( اجملموعة الأوىل من ادلراسات املتعلقة ابملرشوع اخلاص ابمللكية الفكرية والتمنية وعرضت الأمانة )الس يد  .358
. ومل متثل الواثئق 4و 2و CDIP/11/INF2(. وقد تضمنهتا الواثئق .CDIP/5/7 Revالاجامتعية والاقتصادية )الوثيقة 

الثالث ادلراسات الإفرادية الاكمةل اليت أأجريت يف أأوروغواي والربازيل وش ييل . وقد اكنت هذه الواثئق جزء من مجموعة 
 . وعزمت الأمانة عىل عرض تقرير اكمل أأثناء انعقاد الاجامتعني القادمني للجنة التمنية وامللكية الفكرية.القطريةمن ادلراسات 

عداد البياانت ومجعها يف هذه البدلان. وأأعربت الأمانة عن امتناهنا للواكلت احلكومية اليت  وقد مت قدر كبري من العمل حنو اإ
 قدمت ادلمع يف هذا الصدد. ويف اجامتعات جلنة التمنية وامللكية الفكرية املقبةل من املزمع عرض نتاجئ ادلراسات القطرية

تناولت ادلراسات الثالث املعروضة و ند والصني. وقد أأحرز تقدم كبري يف هذه البدلان. واتيل الثالث اليت أأجريت يف مرص 
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عىل اللجنة السؤال الشامل اخلاص ابمللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية وفقا ملا اشرتطه املرشوع عالوة عىل 
ت بعض الأس ئةل الوطنية املتعلقة ابلس ياسات ذات الصةل ابمللكية الفكرية واخلاصة ابلبدلان املعنية. وقُدمت البياانت ذا

عداد ادلراسات. وأأجريت العديد من املقابالت الشخصية يف حاةل الأحراج  الصةل ابلنتاجئ. واس ُتخدمت مناجه متنوعة عند اإ
يف أأوروغواي وشلك ذكل حتداي كبريا. ويف ش ييل بُذلت هجود فائقة لتحسني البياانت اجلزئية املتاحة ملكتب امللكية الفكرية 

تشمل ل امللكية الفكرية يف ش ييل. ويف الربازيل اس تخدمت الاس تقصاءات الصناعية  بغية توفري حتليل وصفي لس تخدام
اس تقصاء لالبتاكر لتقيمي اس تخدام امللكية الفكرية وخصوصا من جانب الرشاكت املشاركة يف الابتاكر. وتكرر العمل اذلي 

 ناء الاجامتع املقبل. أأجري يف ش ييل يف الربازيل أأيضا. وأأعربت الأمانة عن أأملها يف عرض النتاجئ أأث 

من املرشوع اخلاص ابمللكية  اوشدد وفد أأوروغواي عىل أأمهية ادلراسة اليت نُفذت يف أأوروغواي بوصفها جزء .353
الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية. وقد أأجريت عىل الأثر احملمتل عىل حقوق امللكية الفكرية للسلسةل احلرجية يف 

ىل تطوير أأدوات طويةل الأجل يف صناعات زراعية متنوعة تشمل قطاع احلراجة للمساعدة أأوروغواي. وسعت احلكومة اإ 
نتاج احلريج لدلراسة بغية تقيمي اجملال والأسلوب اذلي  عىل تمنية هذه الصناعات. وخضع تشغيل سلسةل القمية العاملية لالإ

ماكانته املق  جراء تؤثر به حقوق امللكية الفكرية عىل تمنيته احلالية وعىل اإ بةل. وتعاونت احلكومة تعاوان وثيقا مع الويبو بغية اإ
ادلراسة. واس متر احلوار بني الويبو واخلرباء الوطنيني. وُعرضت نتاجئ هذه ادلراسة عرضا موسعا عىل لك من شارك فهيا. 

لهيا.   وأأقرت احلكومة النتاجئ اليت توصلت ادلراسة اإ

ش ييل وأأثرها. وتعاونت احلكومة تعاوان وثيقا مع خرباء امللكية الفكرية  وأأبرز وفد ش ييل أأمهية ادلراسة اليت نُفذت يف .352
لوضع ادلراسة. ونتج عن العمل اذلي نُفذ نتاجئ مثرية لالهامتم ومن شأأنه أأن يسهم يف وضع دراسات أأخرى يف جمال امللكية 

الأخرى. وتناولت ادلراسة اليت أأجريت البدلان  ضنتاجئ املفيدة ابلنس بة لش ييل وبعالفكرية. ونتج عن العمل ابلفعل بعض ال 
جراء حتليل  اس تخدام امللكية الفكرية يف ش ييل. وقدمت حملات مفيدة عن دور امللكية الفكرية يف اقتصاد ش ييل. ول بّد من اإ

عدادهام عن  أأمعق عىل أأساس البنية التحتية اجلديدة للبياانت املتاحة. ونذكر يف هذا الصدد دراس تني حتليليتني جيري اإ
آاثر "السطو عىل العالمات التجارية" وموضوع دور الرباءات يف قطاع الصناعة ادلوائية احمللية.   موضوع أ

 CDIP/11/INF2لأعضاء وأأحاط ابملعلومات املقدمة يف الواثئق ا ندا ابمس الاحتاد الأورويب ودوهليرل اإ وحتدث وفد  .354
املرشوعات عايري الاختيار اخلاصة ابدلراسات/عامتد املس بق ملالأعضاء ضامن حتقق الا . ويود الاحتاد الأورويب ودوهل4و 2و

والأقطار اخملتارة لهذه ادلراسات واملؤلفني اذلين س يجرون هذه ادلراسات، وأأن تمت هذه العملية بشفافية أأمام اللجنة عقب 
جراء نقاش مفتوح بشأأن املوضوع. ويف هذا الصدد ل بد من تضمني املعايري السابق ذكرها اخلا لفي التقارير يف صة ابختيار مؤ اإ

ذ   هنا نقطة البداية الرضورية لإقرار املرشوعات وتنفيذها. اإ خطط املرشوع اإ

وتنفيذه. وادلراسات القطرية  .CDIP/5/7Revوذكر وفد الربازيل دمعه ادلامئ لعامتد املرشوع املوصوف يف الوثيقة  .359
أأدوات هممة لتحسني املعرفة املتعلقة بأأثر نظام امللكية الفكرية وخصوصا يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. وسوف تساعد 

هذه املعلومات البدلان عىل حسن اختاذ القرار عىل املس توى الوطين وعىل املس توى ادلويل. وخضعت املهنجية اليت ميكن 
طبيقها يف البدلان الأخرى للتطوير من خالل ادلراسات القطرية اليت نُفذت يف ظل املرشوع. وأأعربت احلكومة عن ابلغ ت 

تقديرها للعمل اذلي نفذته الويبو مبوجب ادلراسة التعاونية. واكنت املناقشات اخلاصة ابختصاصات ممثيل الويبو مفتوحة 
الوطنية أأكرث من فرصة لتقدمي الاقرتاحات والتعليقات عىل أأهداف ادلراسة  وتتسم ابلشمول والشفافية. وأأتيحت للسلطات

جراء البحث. وأأنتج اس تخدام قواعد بياانت امللكية الفكرية والابتاكر الوطنية معلومات سوف تعود ابلنفع  كام ُأرشكت يف اإ
وقدمت تعليقاهتا واملزيد من  عىل للمبادرات املقبةل ولأغراض أأخرى. واس تقبلت السلطات مجيع نسخ ادلراسة سلفا.

املعلومات للمسامهة يف رفع جودهتا. وخالصة القول قدمت ادلراسة معلومات قمية عن بيئة امللكية الفكرية والابتاكر يف 
سرتاتيجيات والس ياسات الوطنية. وقد جرت مناقشات ابلفعل يدة يف تطوير الاالربازيل. وشلكت ادلراسة مسامهة مف 

لبنية التحتية التكنولوجية اليت وضعت مبوجب ادلراسة لس تكشاف جمالت حبثية جديدة تتعلق ابلأثر تتعلق ابس تخدام ا
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الاجامتعي والاقتصادي للملكية الفكرية يف البدل. واملبادرة وس يةل هممة لتعزيز نقاش ُمركز وجوهري بشأأن امللكية الفكرية 
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. واقرتح الوفد أأن تؤسس اللجنة بندا والتمنية وفقا جلدول أأعامل التمنية واختصاصات اللجنة 

جديدا دامئا عىل جدول الأعامل خيص ادلراسات القطرية. وميكن مناقشة ادلراسات الإفرادية الأخرى اليت نُفذت وفقا 
لأخرى ت واملسارات البحثية ارف اجملالللمرشوع مبوجب هذا البند ادلامئ اجلديد عىل جدول الأعامل. وميكن للجنة أأن تع

ابس تخدام املهنجية ذاهتا مبوجب البند ادلامئ اجلديد عىل جدول الأعامل. وسامهت املشاركة الفاعةل لدلول الأعضاء يف التوسع 
يف ادلراسات القطرية مسامهة كبرية يف جودة ادلراسات اليت عربت بقدر مناسب عن الأهداف والسامت املتعلقة بنظام 

 الفكرية الوطين وذكل يف الإطار الأوسع للس ياسات الوطنية اخلاصة ابلتمنية الاجامتعية والاقتصادية.  امللكية

جنازه يف  .356 وذكر وفد امجلهورية ادلومينيكية أأن املبادرة مبتكرة. وانطوت ادلراسات عىل اس تكشاف متعمق ملا يمت اإ
ماكهنا أأن ت وفر مسامهة قمية للس ياسات العامة يف هذه البدلان. وأأعرب الوفد عن البدلان اخملتلفة فامي خيص امللكية الفكرية. وابإ

تطلعه للنتاجئ. وسعيا لإجراء املزيد من ادلراسات، ذكر الوفد رغبته يف نظر اللجنة واملنظمة يف الالامتسات املقدمة من 
 البدلان لإجراء دراسات يف بدلاهنم املعنية. 

 الواردة من القاعة. ودعا الرئيس الأمانة للرد عىل التعليقات .351

ىل اللجنة.  .351  وذكرت الأمانة )الس يد رافو( أأن التعليقات مفيدة. وسوف تناقشها داخليا قبل رفع تقارير هبا اإ

 دراسة تصورية عن الابتاكر وامللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي - CDIP/11/INF/5النظر يف الوثيقة 

ىل النظر يف دراسة تصورية عن الابتاكر وامللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي.  .355  ودعا الرئيس اللجنة اإ

دراج بند دامئ جديد عىل جدول الأعامل خبصوص ادلراسات الإفرادية.  .211  وكرر وفد الربازيل اقرتاحه ابإ

احملاوةل دامئا أأن تنجز جدول حمددا للأعامل. وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء وأأعرب عن اعتقاده أأن اللجنة علهيا  .218
 ولن يليب البند ادلامئ اجلديد املقرتح الامتس بعض ادلول الأعضاء جدول حمددا للأعامل. 

وذكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأنه مسع هبذا الاقرتاح للمرة الأوىل. ومل ير رضورة لتأأسيس بند دامئ عىل   .213
ضافية مبوجب هذا املرشوع بعينه. وعالوة عىل ذكل سوف  جدول الأعامل. وكام قيل فرادية اإ من قبل سوف جُترى دراسات اإ

فرادية أأخرى من خالل مرشوع الاقتصاد غري الرمسي واملرشوعات الأخرى اجلارية. وعىل هذا ل يرى الوفد  جُترى دراسات اإ
دراج بند دامئ عىل جدول الأعامل.   رضورة اإ

عن الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء أأن موقفه مشابه ذلكل. ومبا أأن ادلراسات مس مترة فسوف يرلندا نيابة اإ وذكر وفد  .212
تُناقش ابلقطع من خالل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. وانقشت اللجنة لتوها ثالث دراسات دون وجود أأي بند 

 ودوهل الأعضاء عن اعتقاده أأن اللجنة سوف تواصل دامئ عىل جدول الأعامل هبذا اخلصوص. وأأعرب وفد الاحتاد الأورويب
 هذا العمل يف املس تقبل دون حشو جدول الأعامل الرمسي للجنة. 

ىل  .214 ضافية من الوفود. ودعا الرئيس اللجنة اإ واختمت الرئيس املناقشات حول البند حيث مل تكن هناك أأية تعليقات اإ
ىل مناقشة دراسة تصورية عن الابتاكر وامل   لكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي.  الانتقال اإ

ىل تقدمي الوثيقة  .219  .CDIP/11/INF/5ودعا الرئيس الأمانة اإ

فينسنت( ابلمتهيد للمرشوع. وعىل الرمغ من أأمهية الاقتصاد غري الرمسي فال يُعرف  -وذكرت الأمانة )الس يد فونش  .216
ىل التوصل لفهم أأفضل عن سوى القدر اليسري عن الابتاكر ودور امللكية الفكرية يف هذا القط اع. وذلا هيدف هذا املرشوع اإ
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كيفية حتقق الابتاكر يف الاقتصاد غري الرمسي وعن حلقة الوصل بني امللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي بغية تقدمي مشورة 
امللكية الفكرية يف مايو مفيدة للس ياسات يف هذا الصدد. وسوف يصدر عن املرشوع وفقا ملا أأقرته اللجنة املعنية ابلتمنية و 

فرادية عن كيفية حدوث الابتاكر يف الاقتصاد غري الرمسي ودور حقوق  3183 دراسة تصورية واحدة وثالث دراسات اإ
امللكية الفكرية يف العملية. وأأجريت ادلراسات الإفرادية الثالث عن الطب ابلأعشاب يف غاان، وصناعة املعادن يف كينيا 

جنوب أأفريقيا. وأأتيحت ادلراسة التصورية للوفود. ويشمل الاقتصاد غري الرمسي طائفة عريضة من وقطاع الكاميوايت يف 
القطاعات اليت تقدم السلع، وخاصة من خالل أأنشطة التصنيع والزراعة، واخلدمات، اليت ترتاوح ما بني جتارة التجزئة 

ي أأيضا مع جوانب الصناعات الإبداعية، وكذكل وخدمات الأرس املعيش ية، عىل حد سواء. ويتقاطع الاقتصاد غري الرمس
امجلاعات الأصلية واحمللية، لكن هذه القطاعات ليست حمل تركزي ادلراسة. ولالقتصاد غري الرمسي بعد اجامتعي قوي للغاية. 

ب الصحراء ولالقتصاد غري الرمسي حصة كبرية من احلصائل وفرص العمل يف العديد من البدلان النامية.  وحتظى أأفريقيا جنو 
بنصيب الأسد من تقديرات مسامهة القطاع غري الرمسي يف الناجت الإجاميل احمليل. وقُدر نصيب الاقتصاد غري الرمسي بزهاء 

ىل أأن نس بة العامةل يف القطاع غري الرمسي ترتبط بعالقة سلبية  الثلثني من الناجت الإجاميل احمليل. وتشري الإحصاءات الوصفية اإ
جيابية ابنتشار الفقر عرب البدلان. لكن ل من ابلناجت احمليل  الإجاميل للك نسمة. كام ترتبط العامةل يف القطاع غري الرمسي بعالقة اإ

دليل يربهن عىل أأن العامةل غري الرمسية تتسبب يف اخنفاض الناجت احمليل الإجاميل أأو ارتفاع معدلت الفقر، أأو عىل أأن السمة 
منية الاقتصادية. فقد لوحظت يف الواقع يف الأقالمي اليت خضعت لدلراسة زايدة يف معدلت غري الرمسية سوف تتالىش مع الت 

آخذة يف التطور. مفن  العامةل غري الرمسية مع تسارع المنو الاقتصادي. والآراء الاقتصادية اخلاصة بدور الاقتصاد غري الرمسي أ
 عالقة فعلية بأأي نشاط غري رمسي. فسوف ينحرس ابلتدرجي انحية اكنت الفكرة القائةل بأأن الاقتصاد غري الرمسي ليست هل

جياد  واس هتدفت الس ياسة اقتالعه. ولكن معظم خرباء الاقتصاد مقتنعون الآن أأن هذا القطاع يظل مصدرا همام للمعيشة واإ
لكثريون يشاركون يف فرص العمل يف معظم البدلان النامية وأأن الفصل بني القطاعني الرمسي وغري الرمسي غري قامئ ابلفعل. فا

القطاعني. والاقتصاد غري الرمسي ابلفعل هو املورد الأسايس لالقتصاد الرمسي. وعىل ذكل تقوم روابط هممة فامي بيهنام. ووفقا 
آنفا أأوحضت البياانت دون لبس أأن الاقتصاد غري الرمسي قد توسع يف الأغلب مع مرور الوقت. واكنت وهجات النظر  ملا ذكر أ

الوة عىل ذكل تنوعت مصادر املعرفة اليت تشلك الأنشطة غري الرمسية والابتاكر اليت تنطوي عليه ابلقدر ذاته. متعددة. وع
وتبني ادلراسات الاس تقصائية أأوادلراسات الإفرادية اخلاصة بصغار املقاولني واملرتكزة عىل قطاعات خاصة ظهور منتجات 

س تخدام أأدوات جديدة.  وما اتسم به هذا النوع من الابتاكر هو جديدة، وحتسني منتجات أأخرى وحتسني طرق الصنع وا
ىل التغلب عىل أأوجه العجز يف الاقتصاد الرمسي  "الاس تجابة الرسيعة للعرض والطلب يف السوق"، ما حل مشالك وأأدى اإ

ىل العمل يف وتكييف املنتجات الأجنبية مع الظروف احمللية أأو الكهام. ومتيل الرشاكت يف الاقتصاد غري الرمسي عا دة اإ
ىل انتشار املعلومات حبرية ملحوظة.  مجموعات ما يرس انتقال املعارف والتكنولوجيا داخل القطاع. وتشري الأدةل التارخيية اإ

ويعمل العديد من الرشاكت البالغة الصغر يف الاقتصاد غري الرمسي برأأس مال منخفض ويواجه قيودا من حيث حتديث 
وتؤدي التفاعالت بني العرض والطلب دورا همام يف رمس مالمح معلييت التعلمي والابتاكر يف رشاكت التقنيات وقةل املهارات. 

الاقتصاد غري الرمسي.  وتُكتسب املهارات من التعلمي الرمسي املبكر والتعمل العميل من خالل خربات العمل والتعمل ابلتدريب 
ىل اللجوء بش ىل التكييف والتقليد يف الاقتصاد غري الرمسي عن الاخرتاع عرب التدريبات.  وتشري البحوث القامئة اإ لك أأكرب اإ

أأصال.  ووصفت ادلراسة بعض العراقيل اليت تواجه الابتاكر. وتشمل هذه العقبات نقص البنية التحتية والقيود عىل املهارات 
بقاء عالوة عىل املعوقات الاجامتعية واملؤسس ية. وتريم مجيع الرشاكت اليت تستمثر يف الاب  ىل حصد عوائد ابتاكراهتا ابلإ تاكر اإ

عىل نوع من احلرصية عىل درايهتا املتعلقة بطرق الصنع أأو املنتجات اجلديدة أأو ابختيار س بل أأخرى لكتساب املزية النسبية.  
طائفة من  وبأأخذ ذكل من السمة الرمسية وتطبيقه عىل السمة غري الرمسية اليت متزي الاقتصاد غري الرمسي معوما، تُس تخدم

آليات المتكل الرمسية شلك حقوق امللكية الفكرية.  آليات المتكل الرمسية وش به الرمسية وغري الرمسية لمتكل الابتاكر. وتتخذ أ أ
وتشمل س بل المتكل ش به الرمسية الرسية والنرش وبنود الإجحام عن التنافس واتفاقات عدم الكشف والعقود وغري ذكل. أأما 

ية فقد تشمل الفرتة الزمنية والتعقيد يف التصممي أأو يف التكنولوجيا وخدمات ما بعد البيع وغريها من أأشاكل المتكل غري الرمس 
اخلدمات وولء الزبون. ويف الاقتصاد الرمسي أأيضا، تس تخدم خمتلف الرشاكت اسرتاتيجيات متنوعة لالس تفادة من عوائد 

آليات متكل الابتاكر يف الاقتصاد الابتاكر.  ومن تلخيص للبحوث القامئة، رمبا ل يوجد ما  يبعث عىل ادلهشة يف أأن أأغلبية أ
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آليات املهةل الزمنية وهجود البيع أأو اخلدمة وولء الزبون وخدمات ما بعد البيع  ن أ غري الرمسي لها طبيعة غري رمسية، حبيث اإ
اد غري الرمسي حتاول متكل ابتاكراهتا يه أأمه الآليات املس تخدمة.  ويؤكد القليل من ادلراسات أأن اجلهات الفاعةل يف الاقتص

آليات امللكية الفكرية الرمسية يف  ىل اس تخدام أ آليات ش به رمسية من قبيل الرسية. ومل تتوافر أأية دراسة تشري اإ ابس تخدام أ
آليات امللكية الفكرية الرمس  ية س ياق الاقتصاد غري الرمسي اس تخداما مهنجيا.  ويبدو من املعقول افرتاض أأن س بل اس تخدام أ

نفاذها، سواء اكنت الرباءات أأو العالمات التجارية أأو  الصناعية أأو غري ذكل، يه أأقرب ما تكون للعدم.  التصاممياملسجةل واإ
ىل غياب ىل عدة افرتاضات ابلنس بة اإ آليات امللكية الفكرية الرمسية. وتتوصل هذه ادلراسات اإ أأحدها أأن الابتاكرات يف  أ

آليات امللكية الفكرية الرمسية، نظرا لأن العديد الاقتصاد غري الرمسي ل تس تويف  احلد الرضوري لتكون مؤهةل للحامية مبوجب أ
آخر بأأن اجلهات الفاعةل يف الاقتصاد غري  ىل تقليد منتجات موجودة وتكييفها. ومثة افرتاض أ من هذه الابتاكرات يستند اإ

ىل الوعي الالزم بنظام امللكية الفكرية الرمسي وما خيصه من همارات ول ميكهنا النفاذ  الرمسي مل تسمع ابمللكية الفكرية وتفتقر اإ
ىل الوعي الالزم بنظام  آخر بأأن اجلهات الفاعةل يف الاقتصاد غري الرمسي مل تسمع ابمللكية الفكرية وتفتقر اإ ليه.  ومثة افرتاض أ اإ

ليه.  ومع ذكل  آخر بأأن اجلهات الفاعةل يف امللكية الفكرية الرمسي وما خيصه من همارات ول ميكهنا النفاذ اإ مثة افرتاض أ
نفاذها. واستبعدت  الاقتصاد غري الرمسي ل حيدوها التفاؤل بشأأن قدرهتا عىل تسجيل حقوق امللكية الفكرية اخلاصة هبا واإ

ذ دخلت يف نطاق جلنة أأخرى من اللجان التابعة للويبو.  ولكن تبني ادلراسة املعارف التقليدية واجملمتعات احمللية يف البداية اإ
ىل عالقهتا بقطاعات بعيهنا مثل الطب ابلأعشاب. وعىل ذكل تعني حفصها. وتبني أأن الشعوب  اس تحاةل هذا الاستبعاد نظرا اإ

الأصلية وامجلاعات احمللية تبنت هُنجا ممزية عند توريث املعارف واحلفاظ عىل رسيهتا، واعمتدت يف معظم الأحيان عىل الرسية 
نقل املعارف أأو عىل نقل التقنيات واملهارات شفاهة دون تصنيف أأو تدوين أأي نظام مضنية للمعرفة. وعىل رموز معينة عند 

ىل سد الثغرات يف املعارف والأدةل اليت حددهتا ادلراسة التصورية، حّسن املرشوع التساؤلني البحثيني التاليني  وسعيا اإ
فر  ىل أأي مدى تعزز أأنظمة المتكل يف الاقتصاد غري الرمسي الذلين يتعني تناوهلام مبزيد من البحوث يف شلك دراسات اإ ادية:  اإ

ىل أأي مدى يرض غياب أأنظمة المتكل يف قدرة الابتاكر عىل التكيف والانتشار والتأأثري يف  الابتاكر وتعممي املعارف؟ واإ
ىل أأي مدى يرض غياب أأنظمة المتكل يف قدرة الابتاكر عىل التكيف والان  تشار والتأأثري يف الاقتصاد غري الرمسي؟ واإ

الاقتصاد غري الرمسي؟ وميكن اجلدل من انحية بأأن غياب أأشاكل المتكل الرمسية والعمل امجلاعي من ماكمن قوة نظام 
ىل "خربات التعمل امجلاعية" اليت تقوم عىل  الابتاكر. ومن هذا املنطلق يستند نظام الابتاكر يف الاقتصاد غري الرمسي كثريا اإ

دخول السوق وتدفق املعارف حبرية.  ومن انحية أأخرى وعىل النقيض من وهجة النظر املذكورة أأعاله،  قةل العراقيل أأمام
آليات المتكل يه عراقيل تعيق تزايد أأنشطة الابتاكر يف الاقتصاد غري الرمسي.   هناك من جادل بأأن التقليد ادلامئ وغياب أ

ؤالني بمتحيص أأكرث. ول تقرتح الواثئق الس ياس ية والأدبيات وسوف تبحث ادلراسات الإفرادية اخلاصة ابملرشوع هذين الس
طارا س ياس يا موحدا متفقا عليه يس هتدف الاقتصاد غري الرمسي.  وبينت ادلراسة أأن الهُنج الس ياس ية اليت  الأاكدميية الراهنة اإ

الس ياسات القامئة اليت تس هتدف تتبعها البدلان النامية اس هتدفت يف العادة القطاع الرمسي. وفضال عن ذكل توصف القوانني و 
الاقتصاد غري الرمسي عىل أأهنا خمصصة ول تقوم عىل هيلك ول تنس يق بني الوزارات واملؤسسات وخمتلف مس توايت 

احلكومة.  ومن مشالك الاتساق الس يايس العادية أأن موارد التمنية الاقتصادية ترتكز عىل املس توى الوطين ويف أأفضل 
دارة الاقتصاد غري الرمسي وتنظميه ترتكز عىل مس توى احلكومة احمللية. الظروف عىل املس توى ا لبدلي، لكن املسؤولية عن اإ

وبني اس تعراض الهُنج السابقة واحلالية أأن أأغلب الهُنج الس ياس ية ليس مصمام لتعزيز الابتاكر وامللكية الفكرية يف الاقتصاد 
ان مثل جنوب أأفريقيا وكينيا فضال عن عدد من البدلان الأخرى يف غري الرمسي. وعىل الرمغ من ذكل عكفت العديد من البدل

ن الهُنج  أأمرياك الالتينية عىل وضع س ياسات متاكمةل للعديد من الس نوات فامي خيص الاقتصاد غري الرمسي. ومع ذكل فاإ
طارا س ياس يا مبدئيا الس ياس ية املتبعة جتاه الاقتصاد غري الرمسي حديثة العهد ول تزال قيد التطوير.  وأأعدت هذه ا دلراسة اإ

ىل  ىل الأسواق وتوفري النفاذ اإ لتعزيز الابتاكر يف الاقتصاد غري الرمسي.  وتضمن الإطار حتسني البنية التحتية وتيسري النفاذ اإ
طوير يف العديد من البدلان النامية يتوىل البحث والتوالمتويل فضال عن تعزيز نظام الابتاكر وحتسني القدرة عىل الابتاكر. 

يف الأغلب معاهد الأحباث احلكومية. ومن املمكن أأن يس تفيد الاقتصاد غري الرمسي من البحث مبا يف ذكل البحوث اليت 
آليات امللكية الفكرية  ىل تقيمي مدى ارتباط الاقتصاد غري الرمسي بأ جُترى ابملشاركة مع القطاع الرمسي. وأأخريا ظهرت احلاجة اإ

ذكل من خالل ادلراسات الإفرادية. ومن الرضوري أأيضا التعامل مع العقبات اليت تواجه  وشلك هذا الارتباط. وسوف يمت
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ىل نظام امللكية الفكرية بل وعىل الانتقال  نظام امللكية الفكرية. واجملال مفتوح أأمام مساعدة اجلهات الفاعةل احمللية عىل النفاذ اإ
ىل بىُن للعمل تتسم بقدر أأكرب من الرمسية داخل الاقتص اد الرمسي.  ومشلت ادلراسة أأيضا بعض الأفاكر مثل تصور مجموعة اإ

ىل الابتاكرات يف الاقتصاد  من القواعد أأو النظم "غري الرمسية" يف جمال امللكية الفكرية لمتديد امحلاية مبوجب امللكية الفكرية اإ
لول فصل الصيف. وسوف تراجع غري الرمسي ولكهنا تتطلب املزيد من الفحص. وسوف تُعد ادلراسات الإفرادية قبل ح

لهيا ادلراسات والتعليقات املقدمة من ادلول الأعضاء. وسوف تُعرض  ادلراسة التصورية حبيث تراعي النتاجئ اليت تتوصل اإ
 أأثناء انعقاد ادلورة القادمة للجنة يف شهر نومفرب. وسوف تعد الأمانة تقريرا شامال عن نتاجئ املرشوع ليك تنظر اللجنة فيه.

متام دراسة تصورية اعتربها مفيدة للغاية وأأع .211 رب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تقديره لعمل املؤلفني عىل اإ
آليات امللكية الفكرية  ومتعمقة، وموحضة للعديد من املسائل امللحة وأأاثرت العديد من الأس ئةل ونقاط املناقشة حول مسأأةل أ

أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن ادلراسة التصورية سوف تكون أأساسا مفيدا الشائكة والابتاكر والاقتصاد غري الرمسي. و 
ىل  ىل معرفة املزيد عن املرحةل القادمة. وأأشار الوفد اإ للمرحةل املقبةل من املرشوع ولدلراسات الإفرادية احملددة. وتطلع الوفد اإ

ذكل املزيانية التقديرية، والأطر الزمنية، اهامتمه عىل وجه اخلصوص مبعرفة املزيد عن مسار ادلراسات الإفرادية، مبا يف 
 واملؤلفني فضال عن اجلهات احلكومية وأأحصاب املصاحل يف البدلان اليت جُترى ادلراسات الإفرادية عهنا. 

يرلندا ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء وأأحاط ابملعلومات املقدمة يف الوثيقة اإ وحتدث وفد  .211
CDIP/11/INF/5ف ادلراسة مساعدة صناع الس ياسات عىل تقدير الإجراءات املناس بة ووضعها اليت . وأأحاط ابس هتدا

نتاج الاقتصادي وزادت  تنطوي عىل س ياسات امللكية الفكرية اليت عززت الابتاكر يف الاقتصاد غري الرمسي، ووسعت الإ
طار معدل يضم ادلراسات الإفرادية  ىل احلصول عىل اإ اليت جترى يف البدلان الثالثة يف غاان العامةل. وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ

 وكينيا وجنوب أأفريقيا. 

وأأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن ترقبه الانهتاء من ادلراسات الإفرادية وخصوصا يف قطاع الكاميوايت يف  .215
 أأفريقيا.  جنوب

التقاطع بني ثالثة وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وذكر أأن ادلراسة التصورية أأبرزت أأوجه  .281
آليات امللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي. وقدمت ادلراسة نقطة بداية لس تكشاف بعض  عنارص أأل ويه الابتاكر وأ

ىل مناقشة ادلراسات الإفرادية  جمالت البحث اليت مل تكن مرتبطة ببعضها البعض يف ما مىض. وأأعربت اجملموعة عن تطلعها اإ
لتصورية. ومن املمكن اس تكشاف املوضوع لحقا يف جمالت أأخرى مثل الصناعات الثقافية حس امب اليت س تمكل ادلراسة ا

اقرتحت ادلراسة. وأأحاطت اجملموعة ابنشغال ابلتعليقات اليت تضمنهتا ادلراسة فامي خيص املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري 
آل ر االثقايف التقليدي. فمل تشارك اجملموعة ادل يات المتكل غري الرمسية عبارة عن بدائل مناس بة للحامية الرمسية سة الرأأي بأأن أ

للمعارف التقليدية ولأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ففي الواقع اعمتدت امجلاعات احمللية والشعوب الأصلية اترخييا عىل 
ىل حامية فعاةل ملعارفهم وثقافاهتم. ويف  آليات المتكل غري الرمسية نتيجة لالفتقار اإ غياب نظام خاص للحامية، وهو نظام قيد أ

آليات أأخرى ل تتسم ابلكفاءة يف منع المتكل غري املرشوع للمعارف  ىل أ التفاوض يف منظمة الويبو، استندت امجلاعات اإ
 وأأشاكل التعبري الثقايف. 

 ودعا انئب الرئيس الأمانة للرد عىل الأس ئةل والتعليقات الواردة من القاعة.  .288

ضافية وذكرت أأن املرشوع اش متل عىل مرحلتني وفقا  -)الس يد )فونش وأأشارت الأمانة  .283 ىل خطوات اإ فينسنت( اإ
ملقرتح املرشوع الأصيل. وشاركت اللجنة والأمانة يف مشاورات مكثفة بشأأن اختيار القطاعات. وُخصصت املزيانية منذ فرتة 

جنوب أأفريقيا يف الس نة املاضية. وُعرض املنطق  طويةل. وُأنفقت الأموال عىل اخلرباء وعىل حلقة العمل اليت انعقدت يف
املوجه لختيار القطاعات عىل اللجنة من قبل. وسوف تُعرض نتاجئ ادلراسات أأثناء انعقاد ادلورة املقبةل. وابلنس بة للتفاعل مع 

ت. وأأما فامي خيص احلكومات معلت الأمانة مع البعثات ادلامئة يف جنيف ومع أأعضاء اللجنة عىل اختيار اخلرباء والقطاعا



CDIP/11/9 

72 
 

اختيار القطاعات، اش متل الهنج، كام رُشح يف ادلورة السابقة، عىل اختيار ثالثة قطاعات يف جمال التصنيع من بدلان 
ىل التعليقات املقدمة من  ل تتجاور جغرافيا مع بعضها البعض. والإقلمي اذلي وقع عليه الاختيار هو أأفريقيا. وأأشارت الأمانة اإ

ىل ما جيب عىل قطاع املعارف التقليدية فعهل أأو الامتناع عنه. ومن وفد الربازيل خب شارة اإ صوص خلو ادلراسة من اإ
الرضوري أأل تشلك ادلراسة أأي تأأثري اكن عىل املسار املتعلق مبعاهدة املعارف التقليدية. وأأوحضت امجلاعات احمللية اليت 

ىل غياب خضعت لدلراسة والأدبيات املتاحة أأن امجلاعات دلهيا س بل  غري رمسية يف متكل املعارف، ول يرجع ذكل ابلرضورة اإ
وسائل أأخرى. بل يتعلق ابلأسلوب اذلي تطورت به هذه امجلاعات احمللية مع مرور الزمن، فضال عن الأس باب التارخيية 

املناقشات خبصوص اجليدة ذلكل. وسوف تكون الأمانة ممتنة لالجامتع مع مجموعة جدول أأعامل التمنية لإجراء املزيد من 
 املسأأةل، وعند مراجعهتا ادلراسة سوف تراعي التعليقات.

 تقرير املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية

جمال التعاون اس تأأنف الرئيس املناقشات املتعلقة بتقرير املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف  .282
 لأغراض التمنية. 

ىل التوصيات الثالث اليت حددها يف اليوم املايض وفد  .284 وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وأأشار اإ
مام وأأعرب عن اس تعداده  الولايت املتحدة الأمريكية خبصوص ادلليل وقاعدة البياانت واملوقع. وذكر أأن هذه خطوة جيدة للأ

 2.ىل هذه التوصيات. والمتست اجملموعة من اللجنة حفص التوصيات الأخرى واملوافقة علهيا وخصوصا التوصية هـاءللعمل ع
خبصوص دور  4.خبصوص حتديث موقع الويبو؛ والتوصية واو 8.خبصوص حتسني قامئة اخلرباء الاستشاريني؛ والتوصية واو

ىل جنيف يف املساعدة التقنية؛ والتوصيتني ز  خبصوص قاعدة بياانت املساعدة التقنية؛ والتوصية  3.وزاي 8.ايالبعثات اإ
خبصوص املساعدة الترشيعية والتنفيذية؛ والتوصية  8.سرتاتيجياهتا؛ والتوصية ايءاخبصوص س ياسات امللكية الفكرية و  8.طاء

 خبصوص التنس يق.  8.خبصوص أأاكدميية الويبو؛ والتوصية لم 2.اكف

قدم من وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية. وأأكد عىل رضورة اس تفادة اللجنة من ودمع وفد بوليفيا البيان امل .289
ىل اتفاق. وعىل اللجنة أأن تعمل عىل هذه  الاقرتاح املقدم من اجملموعة ابء خبصوص ثالث توصيات حمددة. فقد يؤدي ذكل اإ

ىل توصيات أأخرى. وأأعرب ال ماكهنا أأن تنظر اإ ىل اتفاق التوصيات. وعقب ذكل ابإ ماكنية التوصل اإ وفد عن تشككه يف اإ
ىل اتفاق بشأأن بعضها. وعىل ذكل اقرتح  خبصوص مجيع التوصيات اليت ذكرها وفد الربازيل. ولكن قد يكون ممكنا التوصل اإ

ح املقدم الوفد رضورة مناقشة اللجنة هذه الأمور أأثناء انعقاد اجللسة العامة. وكرر الوفد اس تعداده للعمل عىل أأساس الاقرتا
ىل اتفاق خبصوص بعض اجملالت لتنفيذ التوصيات اخلاصة ابملساعدة التقنية.   والزتامه ابلتوصل اإ

وحتدث وفد اجلزائر ابلنيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية وذكر تشابه مقاربته مع مقاربة مجموعة جدول أأعامل التمنية.  .286
ول أأعامل يف هذه املسأأةل. وأأقر الوفد قامئة التوصيات املقدمة من وفد وعكفت اجملموعة عىل التعاون الوثيق مع مجموعة جد

 8.وواو 2.وهـاء 3.وأألف 8.الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية. وأأعرب الوفد عن اس تعداده لفحص التوصيات أألف
. وذكرت اجملموعة أأن لهذه التوصيات الأولوية وأأعربت عن أأملها أأن تمتكن اللجنة 8.واكف 8.وايء 3.وزاي 8.وزاي 4.وواو

 من اعامتدها. 

رواك هممة. وأأضاف أأن الاقرتاح  - وذكر وفد ابكس تان أأن مجيع التوصيات الواردة يف التقرير اذلي وضعه ديري .281
لهيا. والتوصيات يف لك من هاتني الوثيقتني لها  املشرتك املقدم من مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة البدلان الأفريقية تستند اإ

عربت بعض قميهتا. وعىل ادلول الأعضاء مسؤولية النظر فهيا لكها. ولكن عىل عاتقها أأيضا مسؤولية دراسة ما ميكن تنفيذه. وأأ 
جيابية. وميكن أأن حتدد اللجنة بعض التوصيات  ىل بعض التوصيات. وهذه خطوة اإ الوفود عن رغبهتا يف السري قدما ابلنس بة اإ

بغية البدء يف العمل. وأأيد الوفد السري قدما عىل صعيد مجيع التوصيات، وخصوصا تكل اليت ذكرها وفد الولايت املتحدة 
 بة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية. الأمريكية ووفد الربازيل نيا
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ودمع وفد مرص الاقرتاح املقدم من وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية والاقرتاح املقدم من وفد اجلزائر  .281
ا ابمس مجموعة البدلان الأفريقية بشأأن التوصيات اليت سوف تنظرها اللجنة وتعمتدها. وكام قيل من قبل مجليع التوصيات أأمهيهت

ىل البدلان النامية. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن  ابلنس بة لعمل املنظمة وخصوصا فامي يتعلق ابملساعدة التقنية املقدمة اإ
سرتاتيجيات الوطنية املتعلقة ابمللكية الفكرية هممة للغاية. ولهذا السبب يود الوفد أأن تعمل الويبو عىل ت اخلاصة ابلالتوصيا

رواك.  -رصة ممكنة. واس تحسن الوفد تنفيذ املنظمة عددا من التوصيات الواردة يف تقرير ديري هذه التوصيات يف أأقرب ف
ىل ادلول  آخر املس تجدات اإ وأأعرب الوفد عن أأمهل يف مواصةل ذكل. ويف هذا الصدد ذكر الوفد رضورة تقدمي أ

 ابنتظام.  الأعضاء

العمل بغية اس متراره بأأسلوب بناء. وعىل هذا  واتبع وفد أأوروغواي النقاش بشغف شديد. وأأعرب عن رضورة توحيد .285
 دمع الوفد الاقرتاحات املقدمة من الوفود يف فرتة بعد الظهرية. 

ودمع وفد جنوب أأفريقيا البياانت املقدمة من وفدي الربازيل واجلزائر نيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة  .231
ماكنية  مواصةل اللجنة النظر يف التوصيات اليت حرصهتا اجملموعتان. وأأعرب الوفد عن البدلان الأفريقية عىل التوايل. وذكر اإ

رواك هممة. ولكنه حرص التوصيات يف عدد أأقل لإبداء  -اعتقاده أأن مجيع التوصيات الواردة يف التقرير اذلي وضعه ديري 
ماكن اللجنة أأن ترتب هذه التوصيات حسب الأولوية دون أأن هتجر التوصي ات الأخرى. وأأبدى الوفد اعتقاده أأن املرونة. وابإ

بداء نفس القدر من املرونة.  ىل الأمام وانشد الوفود الأخرى اإ  هذه خطوة اإ

منا يه خطوة يف الاجتاه السلمي.  .238 وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء وأأحاط بتقلص القامئة بعض اليشء وأأن هذه اإ
ابلفعل قيد التنفيذ. وقد حدد بعض أأعضاء اجملموعة جمالت حممتةل  ولكن معظم التوصيات حددهتا الأمانة لتنفيذها أأو يه

ىل هذه املسأأةل.  ماكن اللجنة النظر بتعمق أأكرب يف التفاصيل. واحتفظت اجملموعة حبقها يف العودة اإ  للعمل املقبل وابإ

يران )مجهوريةوذكر وفد  .233 مجموعة البدلان الأفريقية أأن الاقرتاح املقدم من مجموعة جدول أأعامل التمنية و  الإسالمية( -اإ
ىل التوصيات الأخرى  ماكن اللجنة العودة اإ طريقة مناس بة فامي خيص العمل عىل التوصيات. وقدمت نقطة انطالق جيدة. وابإ

 يف دوراهتا املقبةل. 

ىل املبادئ التوجهيية وادلليل اخلاص ابملساعدة التقنية. وأأضاف رضورة مشاركة اخلرب  .232 اء وأأشار وفد مجهورية كوراي اإ
اذلين ميتلكون اخلربة الرضورية وممثيل القطاعات املتنوعة اذلين حيملون وهجات نظر خمتلفة يف وضع املبادئ التوجهيية وادلليل 

ىل موارد المتويل من خارج املزيانية مثل الصناديق الاستامئنية، أأبرز الوفد  يك تكون النتاجئ موضوعية وبناءة. وابلنس بة اإ
املوارد ورضورة احرتام نوااي موفري هذا المتويل. وعىل هذا المتس من ادلول الأعضاء املؤيدين  السمة التمكيلية لهذه

لس تخدام موارد المتويل من خارج املزيانية مراعاة هذه املسأأةل. وسوف يتعاون الوفد مع مجموعة البدلان الآس يوية يف حماوةل 
 ترتيب التوصيات حسب الأولوية.

الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء رضورة الاعرتاف بأأن الغالبية العظمى من التوصيات نُفذت يرلندا ابمس اإ وذكر وفد  .234
مانة. ومل يشارك  جراء شلكي غري رضوري بل وازدواجية للعمل اجلاري للأ وفقا ملا ذكرته اجملموعة ابء. وسوف يكون اعامتدها اإ

توصيات املراجعة اخلارجية تتطلب اعامتدها كام يه يف  الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء بعض الوفود الأخرى الرأأي بأأن
آخر التطورات اليت أأوحضهتا الوثيقة   CDIP/11/4اللجنة. وعىل النقاش أأن يراعي مجيع التطورات ذات الصةل مبا يف ذكل أ

ابلبياانت  واملداخالت املتعددة من الأمانة. ول بد أأن تسري املناقشات قدما ابلنظر يف هذه املس تجدات. ورحب الوفد
املقدمة من مجموعات عديدة يف فرتة بعد الظهرية وسوف يتدبرها. وكرر الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء الاقرتاحات امللموسة 

ىل اللجنة  ماكن الأمانة أأن تقدم اإ ن لزم الأمر. أأول ابإ الثالثة اليت قدهما اليوم املايض وأأهنا سوف توزع يف صيغة مكتوبة اإ
املامرسات يف شأأن املساعدة التقنية املقدمة من داخل الويبو ومن خارهجا بغية املساعدة يف تنفيذ التوصيات مجموعة من أأفضل 

من الاقرتاح  2.من رد الإدارة والتوصية أألف 2.اليت تس تحق املزيد من النظر. ورأأى الوفد أأن هذا يتطابق مع التوصية ابء
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ومات تفصيلية عن الإجراءات املتخذة لتحسني التنس يق ادلاخيل وادلويل املشرتك. اثنيا، من املمكن أأن تقدم الأمانة معل
)ب( من الاقرتاح 8.من رد الإدارة والتوصية لم 2.وابء 8.ختصها. ورأأى الوفد تطابق هذا الأمر مع التوصيتني ابء أأو

ضافية وخطوات واحضة للتعامل مع التوصيات املتعلقة بتدابري فعالية التلكفة  ماكن الأمانة تقدمي معلومات اإ املشرتك. اثلثا، ابإ
مثل الوفورات والفعالية من خالل اس تخدام التكنولوجيا والتنس يق احملسن، والوفورات والفعالية يف جمال التدريب يف 

من رد الإدارة. وأأعرب الوفد عن ظنه أأنه من املفيد توضيح  2.وابء 5.وفد أأن هذا يتطابق مع التوصيتني ابءالويبو. ورأأى ال
الاقرتاحات الثالثة وربطها ابلتوصيات لبيان أأن هذه التوصيات مل تنشأأ من نوع من العدم. بل يه وثيقة الصةل وترتبط 

 من قبل.ارتباطا قواي مبا مت 

 غبته يف احلصول عىل الاقرتاحات املقدمة من الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء كتابة. وأأعرب وفد ابكس تان عن ر  .239

 يرلندا نيابة عن الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء وقبل الطلب. اإ وحتدث وفد  .236

د واقرتح انعقاجتد طريقة لتوحيد القامئة هبا.  وأأحاط الرئيس ابس هتداف عدد من التوصيات. وعىل اللجنة أأن حتاول أأن .231
 مشاورات غري رمسية الآن. ولكن الوفود قد ترغب يف مواصةل النقاش يف اجللسة العامة. 

ماكن الوفود أأن ترشح أأس باب الاس مترار  .231 وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء وذكر اس تحسانه ملواصةل النقاش. وابإ
ن ماكن اللجنة بعد ذكل مناقشة بنود أأخرى اإ تبقى وقت يف فرتة بعد الظهرية. وميكن أأن يمت  يف تنفيذ الأولوايت احملددة. وابإ

 التنس يق صباح غد قبل اس تئناف النقاش. 

ن هذه الطريقة يف التعامل مع هذه املسائل اإ مترار العمل يف اجللسة العامة. و ووافق وفد بوليفيا عىل فكرة رضورة اس   .235
ماكن اللجنة أأن حتاول العمل عىل هذه الا قرتاحات الثالثة اليت حددها وفد الولايت تتسم بقدر أأكرب من الشفافية. وابإ

ن أأتيح وقت يف فرتة بعد الظهرية من  ىل اتفاق بشأأهنا. واإ املتحدة الأمريكية يف اليوم السابق. وعىل اللجنة أأن حتاول التوصل اإ
تمنية ومجموعة املمكن مناقشة وجود توصيات أأخرى ميكن العمل بشأأهنا أأل ويه التوصيات اليت حددهتا مجموعة جدول أأعامل ال 

 البدلان الأفريقية.  

 وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وذكر أأن هذا الاقرتاح مقبول.  .221

ماكهنا مواصةل مناقشة هذه التوصيات. ويف الوقت ذاته ميكهنا أأن تقرر التوقيت  .228 وذكر وفد ابكس تان أأن اللجنة ابإ
ن دعت الرضو  رة ذلكل. املناسب لتغيري أأسلوب النقاش اإ

وذكر الرئيس وجود اهامتم واحض ابلسري قدما بشأأن بعض التوصيات احملددة مع اقرتاح العمل عىل التوصيات الثالث  .223
عادة طرح التوصيات املقدمة يف اليوم السابق. ىل اإ  اليت حددها وفد الولايت املتحدة الأمريكية. ودعا الوفد اإ

تدوين مجيع البنود املقدمة فرداي اليت يرغب بعض املؤيدين يف رؤيهتا  وذكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية صعوبة .222
منفذة. وأأعرب الوفد عن رغبته يف احلصول عىل الاقرتاحات املقدمة كتابة. وفامي يتعلق ابلتوصيات احملددة اليت رأأى أأهنا تقدم 

ش متل الاقرتاح املشرتك عىل هذه التوصيات. سبيال سهال للسري قدما أأو اليت ميكن للجنة عىل الأقل مناقش هتا للسري قدما، ا

ىل البند أألف، الوجاهة والتوجه، مل يرس الوفد قدما بشأأن املبادئ التوجهيية خبصوص املساعدة التقنية. ولكن  وابلنس بة اإ
لوفد بأأن البنود للتنفيذ. وعند مناقشة الأمانة أأحاط ا اخلاص ابدلليل املتعلق بتقدمي املساعدة التقنية فيبدو قابال 3.البند أألف

آلية الشكوى الرمسية فامي خيص  الفرعية املنفصةل املدرجة بوصفها أأجزاء من ادلليل قد أأعدهتا الأمانة ابلفعل مع احامتل اس تثناء أ
املساعدة التقنية اليت مل تكن مرضية بعض اليشء ابلنس بة للمتلقي. ولكن الوفد مل ير سبيال للميض قدما فامي خيص الفقرتني 

. وأأعرب الوفد عن اعتقاده برضورة أأن تضع اللجنة ثقهتا يف قدرة الأمانة عىل جتميع 3.تني )ب( و)ج( من البند أألفالفرعي 
ىل ادلول الأعضاء، كام فعلت من قبل. وفامي خيص اعامتد اللجنة فعليا للك هذه املواد، يبدو أأن ذكل  هذه املواد وتوفريها اإ
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مل يكن بند الربانمج واملزيانية وموارد المتويل من خارج أأنه ين ابء وجمي رأأى الوفد خارج نطاق معل اللجنة. وفامي خيص البند
، أأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه ُأجنز ابلفعل. وفامي خيص البند هـاء املتعلق الاملزيانية داخل نطاق اللجنة. وفامي خيص البند د

الأعضاء. وفامي خيص البند واو، املتعلق ابلشفافية والتصال،  ابخلرباء والاستشاريني فقد تناولته الأمانة وانقش ته مع ادلول
وافق الوفد عىل جدوى اس مترار النظر يف موقع الويبو. وواجه الوفد صعوبة يف بعض الأحيان يف العثور عىل بنود حمددة عىل 

، املتعلق ابلشفافية اوالبند و  املوقع. ومن املمكن أأن يفيد قدر ضئيل من الشفافية يف هذا الصدد ادلول الأعضاء. وفامي خيص
، املتعلق ابملساعدة التقنية وقاعدة البياانت، عىل ايوالتصال، رأأى الوفد ذكل جمال جيدا للسري قدما. وفامي يتعلق ابلبند ز 

البياانت مع الرمغ من اعتقاد الوفد أأن الأمانة أأنشأأت قاعدة البياانت ابلفعل، يبدو أأن التوسع يف اجملمتعات اليت تشملهم قاعدة 
. وفامي يتعلق ابلعناوين قق اللجنة توافق يف الآراء حوهلزايدة املعلومات س يفيد ادلول الأعضاء، وهذا جمال حيمتل أأن حت

 الفرعية املتبقية فقد حققت الأمانة هذه الأهداف ابلفعل. ول يراها الوفد بوصفها جمالت للمزيد من العمل من جانب اللجنة. 

ن اكنت القامئة الاكمةل املقرتحة مبوجب البند أألفوأأشار وفد بوليف  .224 ىل ادلليل وتساءل اإ )أأ( مقبوةل لوفد الولايت 3.يا اإ
. وأأبدى الوفد اهامتمه 3.املتحدة الأمريكية. وأأعرب الوفد عن تفهمه لوجود مشلكة يف البندين )ب( و)ج( من الفئة أألف

ىل اتفاق بشأأهنا. ويف هذا الس ياق عرب الوفد عن رغبته يف )واو( و)زاي(. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف توصل ا ابلفئتني للجنة اإ
ىل املزيد من العمل.   معرفة مدى قبول املرشوع الراهن أأو الاحتياج اإ

ىل البند أألف .229 )أأ(. وكام أأحيط من قبل يف املناقشات مع الأمانة، بدا وأأن 3.وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
دافها بطريقة أأو بأأخرى. وذلا مل جيد الوفد مشلكة فامي خيص مجع الأمانة للمواد املوجودة ابلفعل عىل الأمانة قد أأجنزت مجيع أأه

هيئة دليل. ولكن قد يوجد سوء فهم جامعي فامي يتعلق ببعض البنود الفرعية. فعىل سبيل املثال طالبت النقطة الثانية أأعىل 
مبسارات تمتكن من خاللها ادلول الأعضاء بتوجيه التخطيط العام وحتديد الأولوايت  CDIP/9/16من الوثيقة  3صفحة 

اخلاصة بأأنشطة التعاون الإمنايئ. ورأأى الوفد أأن هذه املسارات قامئة ابلفعل يف الأمانة وبني جلان الويبو اخملتلفة. وذلا مل يعترب 
ىل واثئق جديدة، سوى الرجوع ىل احلوارات  الوفد هذا جمال حيتاج ابلفعل اإ ىل جلنة الربانمج واملزيانية أأو اإ عىل سبيل املثال اإ

قامة احلوار بشأأن  ابلفئتنياليت دارت يف اللجنة. وفامي يتعلق  اتحة اإ )واو( و)زاي( أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن اللجنة علهيا اإ
ىل )أأ( مبا أأن ذكل هو البند اذلي يعكس أأكرب قدر من توافق الآراء يف الوق3.البند أألف ت احلايل. وسوف تنتقل اللجنة اإ

 )واو( و)زاي(.  الفئتني

ىل الفئتني )واو( و)زاي(. وأأعرب عن رغبة اجملموعة يف  .226 وحتدث وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وأأشار اإ
ماكنية تقدمي وفد الولايت املتحدة الأمريكية اقرتاح بأأي لغة أأو حتديد التوصيات اليت حتظى ب  قبول الوفد يف هاتني معرفة اإ

عادة الصياغة.   الفئتني. ومن مث ميكن للجنة أأن حتاول العمل عىل اإ

ىل وهجات نظر ادلول الأعضاء بشأأن هذين البندين.  .221 وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن رغبته يف الاس امتع اإ
. وأأعرب الوفد عن رغبته يف توفري هذه اللغة، ويف هذه النقطة ليس دليه أأي لغة حمددة فامي يتعلق ابلبندين )واو( و)زاي(

 بل رمبا يف الوقت البيين قبل اس تئناف املناقشات يف هذا املوضوع. 

وأأعرب وفد أأسرتاليا عن رغبته يف احلصول عىل الاقرتاحات املقدمة من مجموعة البدلان الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل  .221
ىل البندين )واو( و)زاي( بدل من مناقشة البنود  )أأ(.3.التمنية كتابة. ودمع الوفد مناقشة أألف وميكن للجنة أأن تسري قدما اإ

ىل البند أألف ىل املعلومات بشأأن تقدمي املساعدة 3.الثالثة يف وقت واحد. وابلنس بة اإ )أأ( فدمع حتسني الشفافية والنفاذ اإ
قدر أأكرب من الكفاءة والتعاون يف جمال التقنية من جانب الويبو. وسوف يساعد ذكل ادلول الأعضاء والويبو عىل العمل ب

ختطيط الأنشطة املتفق علهيا وتسلميها ومتابعهتا وتقيميها. ومثهل مثل وفد الولايت املتحدة الأمريكية ذكر الوفد فهمه من 
جراءات رفع الشاك3.التقارير املقدمة من الأمانة أأن النقاط املدرجة حتت البند أألف وى. وفهم أأن )أأ( متاحة ابلفعل ابس تثناء اإ

نشاء واثئق مس تقةل عن املعلومات املتاحة يؤدي  الوفود أأقرت هذا الأمر أأثناء املناقشات. وأأثبتت جتربة الوفد السابقة أأن اإ
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ىل الازدواجية بل والاس تخدام غري الكفء للموارد احملدودة. وتتطلب هذه املوارد مراجعة وصيانة منتظمة لضامن حتديهثا.  اإ
ن مل حُتدث الواثئق. وعىل هذا من احملمتل أأن تعرقل هذه النتاجئ ادلول الأعضاء املعنية وقد حيدث بعض الالت  باس والأخطاء اإ

بدل من مساعدهتا، وأأن يعيق بناء الأمانة عىل العمل اجليد ابلتعاون واملشاركة، وأأن تعرقل املسارات واملامرسات الراخسة 
ة بدرجة أأكرب اليت حيمتل أأن تكون مؤثرة وسهةل الاس تخدام لهذه التوصية بعيهنا لتقدمي املساعدة التقنية. وأأما النتيجة املناس ب

اتحة دليل مرجعي بدل من ادلليل من خالل صفحة امللكية الفكرية من أأجل التمنية عىل موقع الويبو عىل ش بكة  اقرتح الوفد اإ
التقنية وقاعدة بياانت للتنس يق بني  الإنرتنت. وتتوافر عىل هذه الصفحة مصادر أأخرى مثل قاعدة بياانت املساعدة

الاحتياجات والإماكنيات. ومن املمكن توفري روابط ابملعلومات اليت وضعهتا الأمانة ابلفعل وتوافرت عىل موقع الويبو للك 
ويبو وتقيد )أأ(. ول يسع الوفد دمع نتيجة تقيد الهُنج القامئة والناحجة للعمل مع ال3.نقطة من النقاط املندرجة حتت الفئة أألف

جيابية من حيث العمل مع  ادلول الأعضاء الأخرى يف تقدمي املساعدة التقنية. وكام هو احلال يف الفلبني اكنت جتربة أأسرتاليا اإ
ىل الآن.  ىل تقدمي املساعدة التقنية اإ  الويبو وادلول الأعضاء الأخرى ابلنس بة اإ

 ت اليت حددهتا الوفود. ووافقت الأمانة عىل الطلب. وذكر الرئيس أأنه المتس من الأمانة توفري قامئة ابلتوصيا .225

وأأعرب وفد ابكس تان عن اعتقاده أأن هذا التدريب جيد من حيث حتسني فهم وهجات النظر املتعددة بشأأن السري  .241
ىل التعليقات املقدمة من وفد الولايت املتحدة الأمريكية. وميكن أأن تعر  ىل ادلليل أأشار الوفد اإ ض الأمانة قدما. وأأما ابلنس بة اإ

من الربانمج واملزيانية وموارد المتويل  ميوج ءما قامت به يف هذا الشأأن يف ادلورة املقبةل للجنة. وفامي خيص اجلزأأين اب
ىل تعليقات ادلول الأعضاء اليت تثري هذه املسائل يف ادلورة القادمة من جلنة الربانمج  اخلارجية، أأعرب الوفد عن تطلعه اإ

سائل ميكن مناقش هتا من ذكل املنرب. كام أأبرز الوفد بعض التوصيات اليت اعتربها محيدة وأأضاف أأن الأمانة واملزيانية. فهذه امل 
مانة متوفر مفن املمكن حتسينه عام هو عليه.  بصدد تنفيذها ابلفعل. فعىل سبيل املثال عىل الرمغ من أأن الهيلك التنظميي للأ

مت امه بسهوةل. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن هذه لن تكون مشلكة ابلنس بة واكن ذكل مشمول يف التوصيات ومن املمكن اإ
ن ذكل قيد التنفيذ ابلفعل. ولكن من املمكن  مانة. وفامي يتعلق بتس يري املعلومات من خالل البعثات ادلامئة يف جنيف، فاإ للأ

ن اإ وفهم الوفد أأن الأمانة ل تعرتض الشأأن. ذكّر الوفد ابملناقشات السابقة يف هذا  8ء.حتسني هذه املامرسة. وابلنس بة للبند اي
ىل تسمل  اتحهتا. وتطلع الوفد اإ قامت واحدة من ادلول الأعضاء طواعية بتحميل املشورة الترشيعية اليت تلقهتا من الويبو واإ

ي أأعده حتديثات متواصةل من الأمانة بشأأن التدابري اليت اختذت فامي خيص التوصيات يف الاقرتاح املشرتك والتقرير اذل
 رواك.  - ديري

ىل اإ وحتدث وفد  .248 يرلندا ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء واحتفظ مبوقف الاحتاد للوقت الراهن حلاجة الاحتاد اإ
 املزيد من التنس يق قبل النظر يف أأي من الاقرتاحات املقدمة. 

ىل اجملالت الثالثة اليت حدده .243 ا وفد الولايت املتحدة الأمريكية وذكر وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء وأأشار اإ
ن اكن من املمكن أأن تقبل اجملموعة لغة  رضورة املزيد من التنس يق داخل اجملموعة. وابلنس بة للمسأأةل اليت أأاثرها وفد اجلزائر اإ

ليا. وذلا من حا االاقرتاح املشرتك، ذكر الوفد أأمهية دراسة الطريقة اليت نفذت الأمانة التوصيات هبا أأو اليت تنفذها هب
ىل املراجعة اخلارجية اليت صاغها يف هناية  ىل رد الإدارة ورمبا التخلص لكية من الإشارات اإ الرضوري النظر يف الإشارات اإ

ىل  املطاف خبري خاريج. ومن منطلق معيل ميكن أأن ترشع اللجنة يف التخلص من بعض احلوايش السفلية اليت تشري اإ
 عىل اجملالت الثالثة اليت حددها وفد الولايت املتحدة الأمريكية واملرتبطة برد الإدارة. املراجعة اخلارجية مع الرتكزي 

 والمتس الرئيس من الأمانة تالوة قامئة التوصيات.  .242

وذكرت الأمانة أأن القامئة اش متلت عىل التوصيات اليت قرأأها وفدا الربازيل واجلزائر نيابة عن مجموعة جدول أأعامل  .244
 8.ايءو 3.وزاي 8.وزاي 4.وواو 8.وواو 2.وهاء 3.البدلان الأفريقية عىل التوايل. وهذه التوصيات يه أألف التمنية ومجموعة

 .8.ولم 2.واكف
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وذكررضورةتركزياللجنةوحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية ودمع البيان املقدم من وفد ابكس تان. .249
عىلالاجملموعةمناملقرتحةبنود.الأفريقيةالبدلانومجموعةالتمنيةأأعاملجدولومجموعةالأمريكيةاملتحدةالوالايتووفدابء

فد الولايت وفقالالقرتاحاملقدممنو2.وأأعربتاجملموعةعناعتقادهابوجودأأساسجيدللنقاش.وقبلالوفدابلبدءبأألف
 املتحدة الأمريكية. 

مة من مجموعة من الوفود القائةل بأأن بعض التوصيات الواردة يف التقرير اذلي وشارك وفد سويرسا وهجة النظر املقد .246
رواك يس تحق التنفيذ. ومل يشكك أأحد يف هذا أأثناء املناقشات. وشدد الوفد عىل معل ادلول الأعضاء عىل  -أأعده ديري 

عات املنعقدة ما بني ادلورات اليت تشمل التقرير لبعض الوقت يف لك من اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ويف الاجامت
فريق عامل خاص. وأأحاط الوفد أأن معظم التوصيات نفذهتا الأمانة ابلفعل وذكل مبوجب املعلومات املقدمة من الأمانة. واكن 

لبدلان اء. وأأضافت التوصيات اليت حددهتا مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة االنقاش ادلائر يف جلسة بعد الظهرية بنّ 
ىل التوصيات الثالث اليت حتددت اليوم السابق. وأأبدى الوفد قبوهل العمل عىل هذه التوصيات الثالث. ودمع  الأفريقية اإ

)أأ( وواو وزاي مع مراعاة اتفاق اللجنة عىل هذه 3.الوفد الهنج املقرتح من وفد أأسرتاليا ابلبدء ابلعمل عىل التوصيات أألف
وبغية مواصةل النقاش أأعرب الوفد عن اعتقاده بفائدة وصف مجموعة جدول أأعامل التمنية التوصيات قبل مواصةل العمل. 

 ددة اليت مل جير تنفيذها بعد من منطلق التوصيات اليت وضعوا قامئة هبا. ة البدلان الأفريقية اجلوانب احملومجموع

لتنفيذ الاقرتاح. وأأعرب الوفد عن رغبته  )أأ( لتحديد ما ميكن القيام به3.والمتس وفد الربازيل من الأمانة حتليل أألف .241
عداد دليل عن املساعدة التقنية، كام ورد يف الاقرتاح املشرتك املقدم  يف احلصول عىل مادة من الأمانة خبصوص تنفيذ اقرتاح اإ

 من مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة البدلان الأفريقية وأأيده وفد الولايت املتحدة الأمريكية. 

ما( أأن وفد الولايت املتحدة ذكر تنفيذ معظم الأنشطة ابلفعل. وبدت املسأأةل الأساس ية االأمانة )الس يد أأونيوأأحاطت  .241
جتميع الأجزاء اخملتلفة. وذكرت الأمانة أأن النقاط الفرعية املدرجة تنفذها املنظمة. ول تزيد املسأأةل عن جتميعها عىل هيئة دليل. 

اتحة  وذكر وفد أأسرتاليا أأن هذا الإجراء رمبا يكون عدمي القمية بل ومضيعة للوقت. واقرتح الوفد أأنه قد يكون من الأفضل اإ
املعلومات اخلاصة ابملساعدة التقنية عرب الصفحة عىل الإنرتنت مع توفري روابط تصل ابملواقع اليت ميكن العثور عىل املعلومات 

ىل الأمانة  هذا ما أأيدههن ل بأأس به. و من خاللها. وأأوحض وفد الفلبني أأن الوضع الرا وفد أأسرتاليا. وهكذا مل تقدم اللجنة اإ
قامئة ابلأنشطة وأأاتحهتا. ولكن ادلول  لأمانة أأهنا أأعدت منفردة فهرس أأوتوجيه ل لبس فيه فامي يتعلق ابدلليل. وكررت ا

ىل املزيد من املعلومات. والأمر مرتو ك للجنة لزتويد الأمانة بتوجيه الأعضاء ذكرت أأن هذا ل يفي ابلغرض نتيجة لالحتياج اإ
 ل لبس فيه فامي يتعلق ابدلليل. 

ضافية لتنفيذ البند أألف .245 ىل موارد اإ )أأ(. وتضمن الاقرتاح املشرتك توصيات 3.وأأحاط وفد الربازيل بعدم احلاجة اإ
 وسوف يناقش ذكل حتت بند منفصل. بتحديث موقع الويبو بغية تعزيز الشفافية.

ضافية لإعداد ادلليل. فاملوارد سوف تكون اأأونيوأأوحضت الأمانة )الس يد  .291 ىل موارد اإ ما( أأهنا مل تذكر عدم احلاجة اإ
ن أأجنز  ضايف من وقت املوظفني اإ رضورية وخصوصا يف حاةل تضمني مجيع التفاصيل املطلوبة. وسوف يتطلب الأمر وقت اإ

عداد خبري استشاري لدلليل  . العمل داخليا. وسوف يتطلب موارد مالية يف حاةل اإ

ىل فهم عام بشأأن الاقرتاحات اليت ميكن امليض قدما هبا. وأأضاف  .298 نه يفهم أأن اللجنة حتاول التوصل اإ وقال وفد بوليفيا اإ
ثر تنس يق داخيل، س تحاول التقدم ابقرتاحات، مبا يف ذكل اقرتاحات بشأأن النص  أأنه يفهم كذكل أأن مجموعات أأخرى، اإ

م ىل اتفاق بشأأهنا يف والتعديالت. واس تخلص من ذكل أأنه ينبغي للأ انة أأن حتاول حتديد الاقرتاحات اليت حيمتل التوصل اإ
ذكل اليوم وتنحية التفاصيل جانبا يف الوقت الراهن. وذكر أأنه ميكن البت يف التفاصيل يف اليوم التايل، رمبا يف جلسة 

ىٍل حٍد ما بشأأن أألف غري  عدم تناول اللجنة مجيع العنارص )أأ( رمغ3. رمسية. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن مثة فهم عام اإ
نه جيب التناقش بشأأن النسق، أأي هل ينبغي أأن يكون شيئا مطبوعا عىل ورق أأو متاحا عرب  ابملناقشة التفصيلية. وقال اإ
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أأنه يسع اللجنة التفاق بشلك عام عىل أأنه  8. الإنرتنت، غري أأنه ميكن القيام بذكل يف مشاورات غري رمسية. وبنيَّ بشأأن واو
نبغي ترقية املوقع الإلكرتوين للويبو حىت يكون وس يةل أأكرث فعالية لنقل املعلومات بشأأن أأنشطة التعاون لأغراض التمنية. ي 

وأأعرب عن اعتقاده أأن اللجنة تس تطيع امليض قدما بشأأن هذا الاقرتاح. وأأضاف أأنه يلزم بذل يشء من اجلهد لضامن تعبري 
لهتا يف هذا الصدد. وأأفاد الوفد بشأأن الفئة زاي أأن قاعدة البياانت موجودة لكهنا النص عن مجيع اقرتاحات الوفود وانشغا

حتوي لك املعلومات املطلوبة، مبا يف ذكل معلومات عامة عن النشاط مثل أأهدافه ونتاجئه املتوقعة والفعلية ومتلقيه  ل
من الواثئق ذات الصةل، واكنت ادلول الأعضاء قد  ومشاركيه وماحنيه وخربائه واستشارييه ومتحدثيه وتقارير تقيميه وغري ذكل

ىل اتفاق بشأأن هذه التوصية لن يس تغرق  اتفقت عىل هذه العنارص. وأأعرب الوفد عن اعتقاده، ابلتايل، أأن توصل اللجنة اإ
ىل طلب وفد سويرسا بشأأن اجلوانب  وقتا طويال. وبنيَّ أأنه ميكن مناقشة تفاصيل الصياغة يف اليوم التايل. وأأشار الوفد اإ

املنفذة من التوصيات احملددة وساق بعض الأمثةل، ويه تتعلق أأساسا مبتابعة أأعامل الأمانة لضامن تنفيذ التوصيات عىل  غري
ىل طاء ن اللجنة اتفقت بشلك غري 2. وجه اتم وفعال. والتفت الوفد اإ ، س ياسات امللكية الفكرية واسرتاتيجياهتا، وقال اإ

اتحة الأدوات املس تخدمة لسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية لعموم امجلاهري. رمسي يف ادلورة السابقة عىل  أأنه ينبغي اإ
ىل متابعته، وينبغي دعوة ادلول الأعضاء لتقدمي تعليقاهتا، وقد أأبدت الأمانة  ووحض أأن الأمانة تقوم بذكل، غري أأن مثة حاجة اإ

جراء مراجعة  2. فخالل نقاش الأمس عن ترحيهبا ابلتعليقات. وقال بشأأن اك ن الويبو تعاقدت مع خبرية استشارية عىل اإ اإ
اتحة نتاجئ املراجعة اخلارجية  ذا اإ خارجية لأاكدميية الويبو. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن املراجعة قد اس تمكلت، وأأنه ينبغي اإ

ىل ايء ن الاقرتاح تعلق ابإ 8. للعموم. والتفت اإ نشاء نظام عىل املوقع الإلكرتوين للويبو ، املساعدة الترشيعية والتنظميية، وقال اإ
اتحة مضمون املشورة الترشيعية أأو التنظميية اليت تلقهتا من الويبو. وبنيَّ أأن  ن أأرادت، رفع واإ يتيح لدلول الأعضاء املهمتة، اإ

اتحة املعلومات س يكون عىل أأساس طوعي. وذك ر أأن من هذا غري متاح حاليا ول هو قيد التنفيذ. وشدد الوفد عىل أأن اإ
ىل قرار  شأأن ذكل أأن ييرس تبادل املعلومات. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه ميكن العمل عىل الاقرتاح وأأنه ميكن التوصل اإ

 بشأأنه خالل ادلورة. 

آراهئا بشأأن التوصيات اليت تقدمت هبا ادلول الأعضاء، ومهنا التوصيات هاء .293 . وطلب وفد ابكس تان من الأمانة الإدلء بأ
جراء بعض الأعامل 8. ولم 8. وايء 3. وزاي 8. وزاي 8. وواو 2 . وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن الأمانة رشعت ابلفعل يف اإ

 عىل هذه التوصيات. 

هنا مع ذكل  .292 هنا بينت التوصيات اليت تعمل علهيا، واإ حت الأمانة )الس يد أأونياما( بأأن الوضع بس يط. وقالت اإ ورصَّ
صدار اللجنة توجهيا واحضا  ن ادلول الأعضاء راضية مبا تفعهل الأمانة. ترغب يف اإ ن اكن ينبغي لها معل املزيد أأم اإ يبني اإ

حيركها الأعضاء وأأن  ةوأأضاف أأن اختالفات الرأأي واحضة فامي يتعلق بلٍك من التوصيات دون اس تثناء. وبنيَّ أأن الويبو منظم
اء، كام ينبغي أأن تكون التعلاميت أأو التوجهيات وظيفة الأمانة خدمة ادلول الأعضاء، لكن ينبغي أأن يوجد توافق يف الآر 

 واحضة، كام يرىج أأن تكون قابةل للتنفيذ. 

نه يدرك املسؤولية الواقعة عىل اكهل ادلول الأعضاء، ويدرك كذكل أأن الأمانة رشعت ابلفعل يف  .294 وقال وفد ابكس تان اإ
يدا من املعلومات يف ادلورة التالية بشأأن ما بدأأت العمل عىل بعض من التوصيات احملددة. واقرتح الوفد أأن تقدم الأمانة مز 

ىل التوصيات الواردة يف الاقرتاح املشرتك.   يف العمل عليه ابلفعل ابلنس بة اإ

نه وجد يف ملس بعض الوفود فائدة يف عدٍد من توصياهتا وحتدث وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأ  .299 فريقية وقال اإ
ىل الت  ىل بعض تشجيعا. وأأشارت اجملموعة اإ عليقات اليت أأدىل هبا وفد سويرسا وساقت أأمثةل عىل جفوات التنفيذ ابلنس بة اإ

هنا تدرك أأن الأمانة قد أأدت أأعامل كثرية عىل هذه التوصية، لكن ما3. التوصيات. ففامي يتعلق ابلتوصية أألف زالت  ، قالت اإ
ن املاكتب هناك أأش ياء جيب القيام هبا. وبيَّنت أأنه ميكن عىل سبيل املثال تقدمي  توضيح بشأأن نقاط التصال، فقد قيل اإ

ىل الأنشطة، بيامن تتحمل شعاب أأخرى مسؤولية  ن علهيا مسؤوليات تتعلق ابملزيانية ابلنس بة اإ الإقلميية يه نقاط التصال واإ
نه لو عقدت حلقة معل تتعلق ابلرباءات يف اجلزائر، فرمبا ل يكون مكت ب البدان العربية التنفيذ. ورضبت ذلكل مثال فقالت اإ
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مسؤول عن التنفيذ بشلك مبارش. ووحضت اجملموعة أأهنا ل تعمل يقينا من يتحمل مسؤولية ماذا، مما يقتيض توفري معلومات 
مبزيٍد من التفاصيل عن نقاط التصال يف الويبو لهذه الأنشطة. وأأفادت اجملموعة فامي يتعلق بتقيمي الأنشطة أأهنا ل تعرف عىل 

نه ينبغي اإ ة كيف نفذت الأمانة هذه الأنشطة وأأهنا ترغب يف معرفة الكيفية اليت نفذت هبا هذه الأنشطة، قائةل وجه احلقيق
اتحة النتاجئ. وفامي يتعلق ابلفئة واو، الشفافية والتواصل، ذكرت اجملموعة أأن الأمانة نفذت عددا من الأنشطة ل أأنه  أأيضا اإ اإ

حىت يكون وس يةل تواصل أأكرث فعالية بشأأن أأنشطة الويبو التعاونية يف جمال التمنية، ينبغي حتسني املوقع الإلكرتوين للويبو 
اتحة معلومات عن مجيع الأنشطة عىل املوقع الإلكرتوين  مانة التكفل ابإ نه ينبغي للأ نه حاليا ل يضمها مجيعا. وقالت اإ حيث اإ

اتحة وثيقة مفاهمي بشأأن النشاط. وأأضافت أأ  نه ينبغي أأيضا اإ نه من املفرتض أأل يرهق تنفيذ ذكل الأمانة يف يشء للويبو، واإ
نه ينبغي  اتحة املعلومات عىل املوقع الإلكرتوين. ومضت تقول اإ ن هذه متاحة داخليا، مما يعين أأن الأمر ل يتعدى اإ حيث اإ

ن هذا غري متبع حال  مانة أأيضا أأن تبلغ اللجنة ابلأحداث اخملطط لها أأو تكل اليت أأقميت ابلفعل، حيث اإ ىل أأن للأ يا. وخلصت اإ
تس تحق مزيدا من النظر. وأأشادت اجملموعة، فامي يتعلق بقاعدة بياانت املساعدة التقنية، بعمل الأمانة يف هذا  3. الفئة واو

طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف  نه ينبغي حتقيق مزيٍد من الاتساق بني تصممي قاعدة البياانت واإ اجملال، غري أأهنا قالت اإ
طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ املنظمة . وأأبدت اجملموعة يف هذا الصدد رغبهتا يف تقدمي الأمانة توضيحا ملا بني قاعدة البياانت واإ

ىل أأن التوصيات قيد التنفيذ  من اتساق، مفن شأأن هذه املعلومات أأن تكون مفيدة للغاية. وبيَّنت اجملموعة أأن الأمثةل تشري اإ
 جمال للتحسني. ابلفعل لكن هناك دون شك 

ما قيد التنفيذ أأو نفذت ابلفعل. وقال  .296 وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء وكرر ما قالته الأمانة من أأن مثة توصيات اإ
نه ينبغي دوما جتنب ازدواج اجلهود. وفامي يتعلق بطلب املزيد من املعلومات بشأأن تنفيذ بعض التوصيات، أأبرزت اجملموعة  اإ

ىل الوثيقة  بعض النقاط استنادا الواردة يف  91، حيث أأفادت التوصية 2.، حيث تعلق أأولها ابلفئة هاءCDIP/11/4اإ
ن التوصية  8.أأن العملية مس مترة، بل وأأجنزت جزئيا. وقالت يف النقطة الثانية بشأأن الفئة زاي 24صفحة  الواردة يف  98اإ
ىل 24صفحة  ن الوثيقة أأشارت اإ  اس مترار العملية بشأأن هذا اجملال أأيضا. واختمتت يف احتوت عىل بعض املعلومات املفيدة، واإ

ن الوثيقة أأفادت أأن التوصيات قيد ادلراسة حاليا و  هنا اإ النقطة الثالثة بقولها بشأأن املراجعة اخلارجية لأاكدميية الويبو اإ
 ستنعكس يف وقت لحق.

ن الأ  .291 مانة تبارش ابلفعل أأعامل بشأأن بعض وأأيد وفد جنوب أأفريقيا التعليقات اليت أأدىل هبا وفد ابكس تان. وقال اإ
ليه مما يتعلق بتنفيذ تكل التوصيات، عىل أأن تبني  مانة أأن تعرض مس تجدات ما انهتت اإ التوصيات، مما جيعل من املفيد للأ

دراك الوضع احلايل ن هذه املعلومات تعيهنا عىل اإ ىل مزيٍد من املعلومات، حيث اإ ن اكنت مثة حاجة اإ  ادلول الأعضاء بعد ذكل اإ
ىل تنفيذ التوصيات. وأأضاف أأنه من املمكن تقدميها قبل هناية ادلورة أأو خالل ادلورة التالية.   ابلنس بة اإ

ىل النقاط اليت أأاثرها وفد اجلزائر. وأأفادت الأمانة، بشأأن نقاط التصال مضن  .291 والتفتت الأمانة )الس يد أأونياما( اإ
من قميها الأساس ية. وأأضافت أأن املاكتب الإقلميية موجودة لتؤدي دور الويبو، بأأن معلها كنقطة من هذه النقاط يعترب واحدة 

ابلرمغ من مشاركة قطاعات أأخرى مضن املنظمة يف أأنشطة  هنقاط التصال للبدلان النامية فامي يتعلق ابلتمنية. وبيَّنت أأن
معل املنظمة وترابطه. ومضت تقول  املساعدة التقنية، مفن شأأن اتصال البعثات بأأفراد عرب املنظمة أأن يؤثر سلبا يف متاسك

ن املاكتب الإقلميية حتتفظ ابخلطط الرئيس ية للتمنية داخل املنظمة لأن هذه اخلطط تتيح لها اس تعراضا للمساعدة التقنية  اإ
املقدمة يف لك بدل، مما حيمت مشاركة املكتب عىل ادلوام، بغض النظر عن أأي مشاركة حممتةل من بعض شعاب املنظمة 

ا. ووحضت أأن املاكتب س تكون دوما عىل عمل ابلأعامل وابلقامئني علهيا حبمك احتفاظها ابخلطة الرئيس ية. وذكرت أأن وأأقساهم
املاكتب يه اليت حترك اخلطط الاسرتاتيجية للك بدل انٍم، مما يضع بني أأيدهيا الصورة الاكمةل وابلتايل جيعل من الأفضل أأن 

ىل املشاركني يف مرشوع ما بعينه من خارج املكتب. تؤدي يه دور نقاط التصال، حيث يتيح ل  ها ذكل توجيه الوفود اإ
ن البعثات تريد كذكل أأن حتاط  وأأعربت الأمانة عن اعتقادها أأنه ينبغي الاس مترار عىل ذكل ضامان للامتسك والرتابط. وقالت اإ

علق ابلإبالغ بلك حدث تقميه املنظمة، مبا يف ذكل علام ابلأنشطة اليت تنفذها املنظمة يف خمتلف البدلان. وأأفادت الأمانة فامي يت
اتحة وثيقة مفاهمي بشأأن احلدث، أأن معظم الأنشطة املنفذة يف جمال التمنية تس هتدف البدلان لك عىل حدة. وأأضافت أأن  اإ
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ن تس تحسن فكرة البدلان حتاط علام ابلأنشطة اليت تنفذ يف بدلاهنا عىل أأمكل وجه. وأأعربت الأمانة عن اعتقادها أأن البدلان ل
ىل ذكل، أأن قاعدة بياانت املساعدة التقنية  تعممي أأخبار مجيع الأنشطة اليت تنفذ يف لٍك من بدلاهنا. وبيَّنت، استنادا اإ

اتحة تفاصيل تكل الأنشطة، مما يشمل املناقشات اليت جترى مع احلكومة  تس تعرض مواقع الأحداث، غري أأنه ل ميكن اإ
هنا تنطوي يف كثرٍي من الأحيان عىل معلومات رسية، والبعثات الاستشارية املوف ىل ذكل، حيث اإ ىل لك بدل وما اإ دة اإ

ذا طلب  ل اإ وابلتايل ل ينبغي ول جيوز للمنظمة أأن تتخذ قرارا من جانب واحد بتعممي تفاصيل الأنشطة اجلارية يف بدٍل ما اإ
طار الإدارة القامئة البدل املعين من الأمانة ذكل. وقالت فامي يتعلق بكيفية حتقيق الا تساق بني قاعدة بياانت املساعدة التقنية واإ

ن الشعبة املسؤوةل عن قاعدة البياانت دلهيا خطة معل هبا النتاجئ املتوقعة ومؤرشات الأداء وغري ذكل مما حظى  عىل النتاجئ اإ
طار الإدارة  عداد أأنشطة القطاعات الأخرى اكفة مضن اإ القامئة عىل النتاجئ. وذكرت أأن قواعد ابملوافقات، وهذا يش به أأسلوب اإ

ىل النقطة  البياانت تطَور أأيضا من خالل مشاريع قامئة عىل تلكيف من اللجنة، وأأهنا ختضع للتقيمي كذكل. والتفتت الأمانة اإ
ن اللجنة أأقرت بتنفيذ املرشوع وفق  اليت أأاثرها وفد بوليفيا بشأأن نتاجئ مرشوع قاعدة بياانت املساعدة التقنية وقالت اإ

آخر. وأأكدت أأن املسؤولني عن  ل أأنه من املمكن أأن تكون قاعدة البياانت أأفضل، شأأهنا يف ذكل شأأن لك يشء أ الرشوط، اإ
هذا الأمر ل يكفون عن العمل يف سبيل حتسني قاعدة البياانت وتغذيهتا ابلبياانت. وأأفادت فامي يتعلق بتقيمي الأنشطة 

آليات تقيمي مضنية، كام تتاح لدلول  ورصدها أأن لتنفيذ ذكل أأساليب خمتلفة، حيث تكون لبعض الأنشطة أأو املشاريع أ
الأعضاء تقارير أأداء الربامج. وبّينت أأن الأنشطة املنفذة خالل الثنائية السابقة خضعت للتقيمي، وأأن الإجنازات ُقيِّّمت استنادا 

ىل النتاجئ املتوقعة ومؤرشات الأداء، وقد عرضت النتاجئ عىل ادلول الأ  عضاء. وأأضافت أأن شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة اإ
آليات تقيمي الأنشطة. والتفتت الأمانة  ن ما س بق ميثل بعض أ الإدارية أأجرت تقياميت عىل مشاريع خمتلفة يف املنظمة. وقالت اإ

ىل الطلب اذلي تقدم به وفد جنوب  دت أأن هذا فريقيا بعرض مس تجدات الأنشطة اجلارية فامي يتعلق ابلتوصيات. وأأفاأأ اإ
ضافة بند جدول أأعامل يف دورات اللجنة املقبةل تعرض اللجنة مبقتضاه مس تجدات ما أأجنز  طلب معقول متاما واقرتحت اإ

ىل التوصيات. وأأعربت عن اس تعدادها التام لإحاطة اللجنة علام  آخر دورة للجنة ابلنس بة اإ خالل الس نتني السابقتني أأو منذ أ
 لتوصيات. ابس مترار مبا تقوم به تنفيذا ل 

وذكر وفد الربازيل أأن هناك يشء من الأرضية املشرتكة، حيث انقشت اللجنة عددا من التوصيات، وهذه تتطلب  .295
قدرا من العمل. واقرتح الوفد أأن تعمل ادلول الأعضاء عىل مساحات التقارب عن طريق التقدم مبشاريع نصوص لتنظر 

 اللجنة.  فهيا

هنا وذكر وفد الولايت املتحدة الأمري  .261 كية أأن بعض الوفود تبدو مشتتة قليال فامي تس تخدم من مصطلحات، حيث اإ
ىل  تدبريا خمتلفا، أأي  256رواك معها -توصية أأساس ية يف تقرير دير 15تسمي لك يشء توصية. ووحض أأن رد الإدارة أأشار اإ

جراءات أأخرى مذكورة يف الاقرتاح املشرتك املقدم م نه أأن مثة توصيات وتدابري، كام توجد اإ ن بعض ادلول الأعضاء. وقال اإ
يتعني عىل ادلول الأعضاء التفاق عىل توصيات حمددة مث حتديد الإجراءات الالزمة من أأجل تنفيذها، مما يوجب الزتام 

ىل ذكل.   الوفود ابلغ الوضوح فامي يس تعملون من مصطلحات فامي يتعلق ابلتوصيات والإجراءات والتدابري وما اإ

ول وفد الولايت املتحدة الأمريكية بشأأن املصطلحات، غري أأنه شدد عىل أأمهية مالحظة كرثة وأأيد وفد ابكس تان ق .268
ىل املس تجدات اليت س تعرضها  ن الأمانة تبينت ذكل. وأأعرب عن تطلعه اإ مساحات التقارب بني ادلول الأعضاء. وقال اإ

 الأمانة يف ادلورات التالية. 

ن الويبو قدمت مساعدة تقنية للس نغال، واكن بعض ذكل من وحث وفد الس نغال الأمانة عىل مواصةل أأعامل  .263 ها. وقال اإ
ىل معلومات علمية وتقنية حوهتا واثئق براءات،  خالل املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية. وأأضاف أأهنا أأاتحت للبالد نفاذا اإ

ت حتتوي معلومات ميكن اس تخداهما وقد أأعان ذكل السلطات عىل دمع الباحثني والابتاكر احمليل. وبنيَّ أأن واثئق الرباءا
ىل مواصةل الويبو ما تقدم من مساعدات  ىل التمنية. وذكر أأن هناك حاجة اإ لتعزيز القدرات التقنية، وهذا أأمر همم ابلنس بة اإ
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ىل املعلومات الالزمة ملا يوفره الابتاكر والإبداع من دمع للرفاه الاجامتعي  للس نغال يف سبيل ضامن متتعها ابلنفاذ اإ
 قتصادي، مما يودل يف الوفد رغبة يف تعزيز دور نقاط التصال. والا

نه ينبغي للجنة اس تفراغ وسعها يف سبيل امليض  .262 ىل التوافق اذلي أأطل برأأسه. وقال اإ ىل الإشارات اإ ونوه الرئيس اإ
ن اكنت ترى من املفيد مواصةل مناقشة قامئة التوصيات احملددة يف فرتة بعد الظه ر من ذكل اليوم قدما. وسأأل الوفود اإ

فساحا جملال النظر يف الاقرتاحات تفصيال.  أأو ىل اليوم التايل اإ  ترحيل ذكل اإ

نه فهم أأن الغرض من النقاش تبني اجملالت اليت تشهد تقاراب. وحتدث وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأ  .264 فريقية وقال اإ
. واقرتحت اجملموعة يف ظل التوافق البازغ بشأأن الفئات أألف وذكر أأنه ميكن البت يف التفاصيل خالل املشاورات غري الرمسية

ن من شأأن ذكل أأن يتيح للمجموعات صياغة مشاريع  وواو وزاي أأن حتدد اللجنة توصيات بعيهنا جيمتع لها توافق، حيث اإ
 تناقَش يف مشاورات اليوم التايل غري الرمسية. 

ىل تصور أأكرث حتديدا وأأعرب وفد بوليفيا عن تأأييده لرأأي الرئيس. وقال الوف .269 نه يرغب من اللجنة أأن تتوصل اإ د اإ
ىل تصور عام بشأأن توصيات معينة يف فرتة بعد الظهر من  ملا ماكنية التوصل اإ ميكن أأن يتضمنه حل وسط. وكرر اقرتاحه ابإ

فريقية أأشارت ان الأ ذكل اليوم، عىل أأن حتدد التفاصيل يف اليوم التايل خالل املناقشات غري الرمسية. وأأضاف أأن مجموعة البدل
ىل قرار بشأأن ثالث توصيات أأو اقرتاحات حددها وفد  ىل ذكل أأيضا. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه ميكن التوصل اإ اإ

ىل اتفاق بشأأهنا.  نه من املمكن اعتبار هذه اقرتاحات حتمتل التوصل اإ الولايت املتحدة الأمريكية يف اليوم السابق. وقال اإ
ماكنية بقامئة الاقرتاحات اليت طرحهتا مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة البدلان الأ وسأأل الوفد فامي يتعلق  فريقية عن اإ

ىل اتفاق بشأأن بعض الاقرتاحات. ورضب ذلكل مثال ابلتوصية ايء نشاء نظام عىل املوقع الإلكرتوين  8.التوصل اإ بشأأن اإ
اتحة  ن أأرادت، رفع واإ مضمون املشورة الترشيعية أأو التنظميية اليت تلقهتا من الويبو. وقال للويبو يتيح لدلول الأعضاء املهمتة، اإ

ن ايء ىل التوصية هاء 8.اإ املتعلقة بقامئة  2.ليست قيد التنفيذ رمغ اعتقاده أأن تنفيذها لن يكون أأمرا ملكفا. والتفت الوفد اإ
اعتقاده أأنه ميكن حتسيهنا. وأأضاف أأنه ميكن  اخلرباء الاستشاريني وأأقر ابجلهود املبذوةل يف سبيل وضع القامئة، لكنه أأعرب عن

يراد املعلومات املذكورة يف الاقرتاح املشرتك مضن القامئة الإلكرتونية. وكرر الوفد بشأأن س ياسات امللكية الفكرية  اإ
كية واسرتاتيجياهتا اقرتاح تقدم ادلول الأعضاء بتعليقات عىل الأدوات املس تخدمة يف وضع الاسرتاتيجيات الوطنية للمل 

ىل ما أأبدته الأمانة من ترحيب ابلتعليقات. وأأعرب الوفد عن اعتقاده فامي يتعلق ابملراجعة اخلارجية لأاكدميية  الفكرية، مشريا اإ
نه ليس عىل دراية اكمةل ابلوضع احلايل فامي يتعلق ابملراجعة والمتس تقدمي  الويبو أأن الأمانة تفحص نتاجئ املراجعة حاليا. وقال اإ

ذكل. وذكر أأنه ينبغي تعممي التقرير عىل ادلول الأعضاء بعد مراجعة الأمانة هل. وأأعرب عن رغبته يف سامع أأراء  معلومات عن
 ادلول الأعضاء بشأأن الاقرتاحات سالفة اذلكر. 

ىل السؤال املتعلق ابملراجعة اخلارجية لأاكدميية الويبو ورصحت ب .266 هنا س تقدم أأ والتفتت الأمانة )الس يد أأونياما( اإ
 قريبا. جابةالإ 

ىل حتديد مساحات التقارب. .261  وأأيد وفد الربازيل الاقرتاح اذلي طرحه وفد اجلزائر مبواصةل اجلهد احلايل الرايم اإ

ن  .261 وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء وأأعرب عن مشاركته الاعتقاد بأأن اللجنة تسري يف اجتاه حسن. وقال اإ
اس تعرضها وفد الولايت املتحدة الأمريكية من أأجل مزيٍد من العمل. وأأضاف  أأرضية مشرتكة تلوح يف اجملالت الثالثة اليت

نه رمبا  جراؤه يف الصباح التايل قائال اإ ىل التنس يق اخملطط اإ ىل مزيٍد من التنس يق. وأأشار اإ أأن هذه املواضيع الثالثة حتتاج اإ
زال هناك  ابجملالت الأخرى عن اعتقادها أأنه ما يقتيض الأمر عقد اجامتع غري رمسي بعد ذكل. وأأعربت اجملموعة فامي يتعلق ل

زالت يف انتظار مزيد من التعليقات من الأمانة بشأأن مدى ما نفِّّذ مهنا.  يشء من التباعد يف املواقف. وبيَّنت أأن اللجنة ما
ىل الواثئق الأخرى اليت بني أأيدي الأمانة والتأأهب  نه عىل ذكل رمبا يكون من الأفضل العودة اإ للنظر يف مساحات وقالت اإ

 التقارب اليت ُحددت لأعامل مس تقبلية حممتةل يف الصباح التايل. 



CDIP/11/9 

82 
 

يرلندا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وذكَّر بأأهنا ذكرت ابهامتم الاقرتاحات املطروحة من اإ وحتدث وفد  .265
ىل مزيٍد من التنس يق،  ىل حاجهتا اإ هنا أأشارت أأيضا اإ مما حيدو ابلحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه خمتلف اجملموعات. وقال اإ

ىل تأأييد التعليق اذلي أأدلت به اجملموعة ابء بشأأن قضية التنس يق. ووحض أأهنا تعزتم عقد مناقشات تفصيلية وأأهنا تعتقد أأهنا  اإ
 س تكون يف مركز أأفضل ملناقشة خمتلف الاقرتاحات يف اليوم التايل. 

نه يتفهم احلاج .211 ىل النظر يف الاقرتاح اذلي طرحه وقال وفد بوليفيا اإ ىل التنس يق. وأأضاف أأن مثة حاجة أأيضا اإ ة القامئة اإ
شاكل يف ذكل. وكرر أأنه ليس املقصود العمل عىل الاقرتاحات الثالثة اليت  الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، ول اإ

 الاقرتاحات اليت ُحددت يف ذكل اليوم. وذكر حددها وفد الولايت املتحدة الأمريكية يف اليوم السابق فقط، بل كذكل عىل
أأن اللجنة تنتظر مزيدا من املعلومات من الأمانة بشأأن املراجعة اخلارجية لأاكدميية الويبو، غري أأن هناك اقرتاحات أأخرى 

ن اكنت هذه مقبوةل. وأأضاف أأن هذه تتضمن ل ىل اجملموعات أأمر النظر فامي اإ ضافية ويرجع اإ التوصية  تلزم لها معلومات اإ
اتحة مضمون املشورة  8.ايء ن أأرادت، رفع واإ نشاء نظام عىل املوقع الإلكرتوين للويبو يتيح لدلول الأعضاء املهمتة، اإ بشأأن اإ

ىل النظر يف التوصيات  الترشيعية اليت تلقهتا من الويبو. ووحض أأنه يلزم اللجنة اختاذ قرار بشأأهنا. ودعا الوفد اجملموعات اإ
ىل اتفاق بشأأن أأقىص عدد من التوصيات يف اليوم التايل. املدرجة يف القامئ  ة اجملمعة لمتكني اللجنة من التوصل اإ

وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وطلب من الأمانة تعممي القامئة اجملمعة لأن الوفود مل تتسلمها  .218
ن اجملموعة زودت الأمانة ابملعلومات املطلوبة.   بعد. وقال اإ

 أأفاد الرئيس أأن الوثيقة متاحة عىل املكتب املوجود يف مؤخرة القاعة. و  .213

ىل وضع املراجعة اخلارجية لأاكدميية الويبو واس تحرضت خلفية املراجعة، حيث  .212 والتفتت الأمانة )الس يدة غرافينيا( اإ
ن الأاكدميية ُأسست يف  ن الرضورة اقتضت مراجعة ما تقوم به الأاكدميية يف جم 8551قالت اإ ال التدريب عىل امللكية واإ

الفكرية لكرثة ما حدث منذ تأأسيسها. وأأضافت أأن الرضورة اقتضت أأيضا التأأكد من تنس يق الأنشطة وعدم تداخلها مع 
أأنشطة الربامج الأخرى املتعلقة بتكوين الكفاءات. ووحضت بشلك عام أأن الوقت حان لقيام خشص ما بتقيمي مدى توظيف 

ىل جمالت التخصص اليت  81يت تبلغ قميهتا الأاكدميية ملزيانيهتا ال مليون فرنك سويرسي يف لك ثنائية يف سبيل توجيه أأعاملها اإ
ن اكنت مدركة لتكل املزية النسبية بوضوح وأأن الأنشطة مركزة ابلفعل يف ذكل اجملال وليس يف  تمتتع الويبو فهيا مبزية نسبية، واإ

تق ما مبزيٍد من الإ آخرون اإ ان أأو بأأسلوب أأكرث فعالية من حيث التلكفة. وذكرت أأن املدير العام أأيد فكرة جمالت يمتزي فهيا أ
جراء مراجعة رسيعة ووافية حىت تؤخذ  ن املواصفات أأعدت بناء عىل فكرة اإ جراء تقيمي مس تقل تأأييدا مطلقا. ومضت تقول اإ اإ

رر مناقش هتا خالل دورة جلنة الربانمج املق 3184/89املعلومات يف احلس بان يف مرشوع وثيقة الربانمج واملزيانية للفرتة 
واملزيانية يف يوليو. وأأفادت أأن ادلكتورة دير لكفت هبذه املهمة يف ضوء فهمها لأعامل املنظمة نتيجة للعمل اذلي اضطلعت به 

بار املراجعة بشأأن املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو. وبيَّنت أأن املواصفات صيغت بناء عىل مفهوم اعت 
ن اقتضت الرضورة ذكل، أأولوايت الأاكدميية واجتاهها، وأأهنا  عادة تقيمي، اإ دارة داخلية ملدير الربانمج واملدير العام بغية اإ أأداة اإ

ىل الأمانة واكن يف  م التقرير اإ ن املراجعة اس تمكلت وقُّدِّ مضت كذكل تقيامي للمهارات املطلوبة واملتاحة يف الأاكدميية. وقالت اإ
رشين صفحة ويف غاية الإجياز، وقد أأويف ابملتطلبات الواردة يف املواصفات. وأأضافت أأن التقرير أأبرز سبيال للميض قدما يف ع 

عدد من اجملالت وأأن مفاده الرئييس هو أأن للويبو مزية نسبية يف جمال تكوين الكفاءات والتدريب عىل امللكية الفكرية. 
دارة معاهدات وبيَّنت أأن أأس باب ذكل تضمنت التعد دية اللغوية وعالقة الويبو املبارشة ابدلول الأعضاء وقياهما عىل اإ

والاستامثرات يف التعلمي عن بعد وغري ذكل. وذكرت أأن التقرير اعترب منصة التعمل عن بعد فريدة من حيث عدم وجود 
عادة توجيه بعض أأنشطة الأاكدميية عىل مدى نه  منافس لها وأأنه عرض خطة طموح من أأجل اإ فرتة زمنية حمددة. وقالت اإ

عادة التوجيه.  ل ن بعضها عىل مس توى الس ياسات وعىل مس توى اإ ميكن تنفيذ أأي من التوصيات يف يوم واحد، حيث اإ
نه ينبغي للمنظمة أأن تركز عىل جمالت مزاايها النسبية تكل، بل  ىل ما ذكر سلفا من متتع الويبو مبزااي نسبية وقالت اإ وأأشارت اإ

ن الاضطالع بتكوين الكفاءات ليس حكرا عىل الويبو مما يوجب الرتش يد ورمبا أأن  تكف عام سواها. ومضت تقول اإ
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والتنس يق وحتديد أأدوار ومسؤوليات واحضة جتنبا للتداخالت وضامان حلسن توظيف املوارد بكفاءة. وأأضافت أأن التقرير 
أأبرز حاجة ملراجعة أأحد الربامج املهنية. وذكرت أأن التقرير رصد لربانمج التعمل عن بعد يف الأاكدميية أأعىل ادلرجات، بيامن 

ن هذه قضية  ىل التفكر يف ختصصها ادلقيق، أأهو يف التعلمي وليس التدريب املهين؟ وقالت اإ ىل احامتل اضطرار الويبو اإ أأشار اإ
ىل احتياجات ادلول الأعضاء يتطلب الكثري  من العمل وأأنه جيب كبرية. ووحضت أأن ضامن وجاهة مضمون الربامج ابلنس بة اإ

ىل احلرص عىل تقيمي مضمون  توجيه الربامج والأنشطة حنو اخلطط القطرية للماكتب واسرتاتيجياهتا. وأأضافت أأن مثة حاجة اإ
ىل اقرتاح تشغييل  املواضيع ووجاههتا وتوهجها مبزيد من الوضوح والشفافية. وأأفادت أأن الأمانة بصدد حتويل عنارص الوثيقة اإ

حدى الواثئق املوجودة بني أأيدي اللجنة، تعمل عىل دمج لتنظر فيه ادل ن الأمانة، كام ذكر يف اإ ول الأعضاء. وقالت اإ
التوصيات اليت تعتربها ذات قمية يف الاقرتاح اخلاص ابلثنائية التالية، واذلي بلغ ابلفعل مبلغا متقدما من حيث الصياغة 

ىل مخس س نوات وختصيص املوارد والنتاجئ املتوقعة. وبيَّنت أأن الأم انة تدرك أأن حتقيق النتاجئ املرغوبة سيس تغرق من أأربع اإ
وأأنه من املهم أأن يكون التخطيط لإجراءات حمددة قد اس تمكل ابلفعل. وأأضافت أأن امليض حنو هنج يتسم مبزيٍد من التنس يق 

ن والشفافية يف تقدمي أأنشطة تكوين الكفاءات لدلول الأعضاء يتطلب وجود تقومي داخيل واقع ي. واس تطردت قائةل اإ
الأاكدميية تزود ادلول الأعضاء مبجموعة من الفرص التدريبية بشلك س نوي وأأن هجودا تبذل لتقدمي ذكل يف التوقيت 

املناسب، وهو متاح عىل املوقع الإلكرتوين للويبو كذكل، غري أأن الويبو تنفذ أأيضا أأنشطة كثرية أأخرى تتعلق بتكوين 
انة س توايف ادلول الأعضاء، بناء عىل ما تقدم، بدليل موحد ملا تس تطيع املنظمة تقدميه س نواي الكفاءات. وأأعلنت أأن الأم

ن هجودا ستبذل لرتتيب ادلليل حسب املوضوع واللغة وأأسلوب التوصيل لأنه ابلرمغ  ىل تكوين الكفاءات. وقالت اإ ابلنس بة اإ
ن الأمانة تؤمن كذكل ابلتف  اعل املبارش وهجا لوجه. من كون التعمل عن بعد أأداة رائعة، فاإ

وأأبدى وفد بوليفيا اهامتما مبعرفة املزيد عن التقيمي، مبا يف ذكل مدى اتساق املواد التدريبية مع جدول أأعامل التمنية عىل  .214
نه فهم أأن ذكل جزء من التلكيف ابملراجعة. وذكَّر بأأن الأمانة اكنت قد  - النحو املذكور يف تقرير دير رواك. وقال الوفد اإ

ل أأنه فهم من العرض أأن من شأأن ذكل أأن يسبب مشالك، وطلب توضيحا وا فقت عىل تعممي التقرير عىل ادلول الأعضاء، اإ
يف هذا الصدد. وأأضاف الوفد أأن الأمانة اس تجابت يف ادلورة السابقة لطلب تعممي املواصفات والتقرير الهنايئ عىل ادلول 

جيايب ملا لهذه املعلومات من   أأمهية ابلغة دلهيا.الأعضاء بشلك اإ

ورصح وفد ابكس تان بأأن املعلومات املقدمة من الأمانة لها أأمهية ابلغة يف سبيل حتسني فهم ادلول الأعضاء للتدابري  .219
جراءات املتابعة. وبنيَّ  ىل اإ اليت تتخذها املنظمة وأأن هذا أأحد اجملالت اليت أأجنزت فهيا أأعامل جيدة. وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ

ل أأنه فهم أأيضا أأن ادلول الأعضاء هتمت أأكرث الوفد أأنه ف  هم فامي يتعلق ابلتقرير أأنه تضمن بعض الأمور املتعلقة ابملوظفني، اإ
 بعنارص أأخرى من بيهنا أأمور الس ياسات والتوجيه. 

ىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد بوليفيا ووحضت أأن التقرير ل يضم تقيامي .216  والتفتت الأمانة )الس يدة غرافينيا( اإ
ىل ادلول  ته أأن تفحص عدة أأمور من بيهنا مدى وجاهة أأنشطة الأاكدميية ابلنس بة اإ للمحتوى، بل اكن املطلوب من ُمعدَّ

آلية تتسم مبزيٍد من الشفافية وقابلية التوقع لضامن خضوع لك  ىل أ حدى النقاط اليت أأثريت اكنت احلاجة اإ ن اإ الأعضاء. وقالت اإ
يث ابنتظام، مع مراعاة جدول أأعامل التمنية خالل تكل العملية وهذه ليست ابملهمة السهةل احملتوى التدرييب للمراجعة والتحد

لتطلهبا حفص لك املواد. وأأضافت أأن التقرير مل يقمّيِّ جودة أأٍي من الأنشطة، بل اكن عىل مس توى أأعىل بكثري وقد بنيَّ أأنه 
ىل ورود تعليقات من املشاركني ووجود تفاعل بني  ينبغي حفص الآليات. وذكرت أأن التقرير أأشار فامي يتعلق ابلتعمل عن بعد اإ

آلية  ىل وجود أ املدرسني وغريمه بشأأن املواد واحملتوى. وأأفادت أأن التقرير اس تحسن ذكل لكنه يف نفس الوقت أأبرز احلاجة اإ
حدى الأفاكر تعلقت بتكوين هيئة استشارية مس تقةل ن اإ  تعمل عىل تقيمي شامةل تتجاوز منصة التعمل عن بعد. ومضت تقول اإ

ن مرشوع وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية التالية مضت اقرتاح تكوين هذه  احملتوى والربامج واملناجه واملواد بشلك منتظم واإ
رشاك هؤلء أأيضا يف العملية.  الآلية العام التايل. وبيَّنت أأن أأنشطة كثرية تنفذ ابلتعاون مع رشاكء خمتلفني وأأنه ينبغي اإ

دارة داخلية ومل يكن املقصود منه تناول الس ياسات ول احملتوى، وقد قدم توجهيات  ووحضت أأن التقرير يؤدي دور أأداة اإ
ن الوثيقة عاجلت أأمورا داخلية  بشأأن عدد من القضااي التنظميية تعلق بعضها ابلتنس يق والأدوار واملسؤوليات. وقالت اإ
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عضاء أأمرا غري مالمئ. ومع ذكل، أأكدت الأمانة للوفود أأن التقرير حوى وتضمنت أأسامء مما جيعل من تعمميها عىل ادلول الأ 
رسائل قوية وقيِّّمة وأأهنا أأدجمت يف الاقرتاحات. وذكرت أأنه من املمكن مناقشة جمالت معينة مبزيٍد من التفصيل خالل 

ن هذه املناقشات املقبةل بشأأن الربانمج واملزيانية للثنائية التالية. وشددت الأمانة عىل ال جناز الأعامل الالزمة. وقالت اإ زتاهما ابإ
جنازها.  عادة هندسة رئيس ية لكن ل مناص من اإ  ليست ابملهمة السهةل لتطلهبا أأعامل اإ

نه هممت ابلقرتاحات اليت ذكر  .211 ا هتوأأشاد وفد بوليفيا مبا أأجنز من أأعامل جيدة. وأأعرب عن تمثينه وتقديره للمبادرة. وقال اإ
ن ذكل ل يعنيه يف الأمانة، مبا يف ذكل  تكوين هيئة استشارية. وأأكد عىل عدم اهامتمه ابلأمور ادلاخلية للأاكدميية، حيث اإ

ماكنية تزويد الأمانة ادلول الأعضاء مبلخص من صفحة واحدة للتوصيات الرئيس ية املتعلقة  يشء. وسأأل الوفد عن اإ
ن من شأأن ذكل أأن يكون مفيدا للغاية بس ياسات الأاكدميية وغري ذكل من التوصيات ذات الصةل اليت ذكرهت ا الأمانة. وقال اإ

 وأأن يؤدي وظيفة متابعة لهذا الأمر. 

ن واثئق الربانمج  .211 وأأفادت الأمانة )الس يدة غرافينيا( أأن التوصيات املتعلقة ابلس ياسات س تدرج يف الاقرتاح. وقالت اإ
هنا عىل أأ  مت اس تعداد لالجامتع بلك الوفود املهمتة ومناقشة أأي أأمور واملزيانية ستتاح جبميع لغات العمل خالل شهر أأو اثنني واإ

ذات ابل فامي يتعلق ابلتدريب واجملالت اليت ميكن الرتكزي علهيا يف الثنائية التالية. وكررت الأمانة أأن التقرير لن ينرش ولن 
 جزتاء، مما ل يليق ابلوثيقة. يتاح للعموم. وبيَّنت أأهنا ليست يف موقف يسمح لها بتقدمي ملخص لأن ذكل س يكون حمال لال

وأأعرب وفد ابكس تان عن فهمه أأن وثيقة متوقع صدورها عن جلنة الربانمج واملزيانية ستس تعرض الإجراءات اليت  .215
ىل تكوين هيئة استشارية مس تقةل  ن الأمانة أأشارت اإ تتوخاها الأمانة يف سبيل تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير دير. وقال اإ

ىل دمج جدو  ة التقرير أأوصت واإ ل أأعامل التمنية يف حمتوى الوحدات التدريبية، وبيَّنت فامي يتعلق هبذا الأمر الأخري أأن ُمعدَّ
ن اكنت هذه اجلوانب س تدرج  آلية لضامن خضوع لك احملتوى التدرييب للمراجعة والتحديث ابنتظام. وسأأل الوفد اإ نشاء أ ابإ

 مضن الوثيقة اليت س تتيحها الأمانة. 

مانة )الس يدة غرافينيا( أأن مرشوع وثيقة الربانمج واملزيانية سيناقش يف جلنة الربانمج واملزيانية وأأن وأأفادت الأ  .211
. وبيَّنت أأن القضااي املتعلقة ابلس ياسات 88توصيات معينة من تقرير دير س تدرج يف تكل الوثيقة مضن س ياق الربانمج 

آلية لضامن خ نشاء أ عادة التوجيه وجمالت الأولوية واإ ضوع لك احملتوى التدرييب للمراجعة ابنتظام مدرجة مضن نص واإ
ن  88 الربانمج وأأن مؤرشات الأداء وغري ذكل من التفاصيل املتعلقة ابلثنائية التالية س تدرج كذكل يف الوثيقة. وقالت اإ

الجامتع ابلوفود املعلومات س تتيح للوفود مناقشة هذه الأمور ابلتفصيل. وكررت الأمانة التعبري عن اكمل اس تعدادها ل
 ومناقشة القضااي اليت هتمهم.

ىل النظر يف قامئة التوصيات اجملمعة اليت أأعدهتا الأمانة ويف اقرتاح الاحتاد  .218 واختمت الرئيس املناقشات ودعا الوفود اإ
حراز تقدم بشأأن هذه القضااي يف اليوم التايل.   الأورويب أأيضا. وأأعرب عن أأمهل يف متكن اللجنة من اإ

الرئيس املناقشات بشأأن املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون واس تأأنف  .213
 التمنية. لأغراض

هنا  .212 ىل تنس يق داخيل مطول. وقالت اجملموعة اإ وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء وساق بعض النقاط استنادا اإ
نه يتعني عىل اللجنة  حتديد أأولوايت. وأأضافت أأهنا اتبعت املناقشات اليت دارت بشأأن هذه حددت بعض جمالت الأولوية واإ

ن  ىل تقرير متقادم صاغه أأاكدمييون، حيث اإ القضية يف دورات خمتلفة للجنة وأأهنا تعتقد أأنه ينبغي للجنة الكف عن الإشارة اإ
ن مثة واثئق أأخرى مطروحة وللمجموعات والوفود  أأيد طليقة يف حتديهثا مما ذكل ليس أأفضل سبيل لإحراز تقدم. وقالت اإ

اثرة لالهامتم. وكررت اجملموعة أأهنا حددت جمالت ذات أأولوية. وبيَّنت اجملموعة أأهنا أأمعنت النظر يف  جيعل مناقش هتا أأكرث اإ
الاقرتاحات املقدمة من ادلول الأعضاء. وأأفادت اجملموعة بشأأن قامئة الاحتاد الأورويب أأن هناك بعض الاحامتلت فامي يتعلق 
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عداد دليل  بكيفية امليض هبا قدما. كام ذكرت اجملموعة بشأأن الاقرتاح املشرتك أأهنا تؤيد اختاذ مزيٍد من اخلطوات يف سبيل اإ
عادة 8.)أأ( وحتديث موقع الويبو الإلكرتوين عىل النحو الوارد يف التوصية واو3.عىل النحو املوصوف يف التوصية أألف )أأ( واإ

ن هذه جمالت ملزيٍد من العمل. 8.لتقنية عىل النحو املوصوف يف التوصية زايتصممي قاعدة بياانت املساعدة ا . وقالت اإ
وأأعربت اجملموعة عن اعتقادها أأنه س يكون من املمكن امليض قدما بشأأن هذه يف اجللسة العامة وعن اس تعدادها للمشاركة 

ومداخالت  CDIP/11/4املوصوف يف الوثيقة يف هذا الصدد، غري أأن معل الأمانة احلايل عىل هذه اجملالت، عىل النحو 
ىل اعامتدها. وأأضافت أأنه من املمكن صياغة نص يبني أأن هذه جمالت ملزيد من العمل ول تتطلب  الأمانة، يسقط أأي حاجة اإ

اعامتدا لوجود معٍل جاٍر علهيا ابلفعل، وأأن أأعضاء اجملموعة عىل اس تعداد لطرح بعض النصوص البناءة يف هذا الصدد. 
عربت اجملموعة عن بعض الانشغالت دلهيا فامي يتعلق بقامئة الأولوايت اليت حددهتا مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة و 

ن 8.وزاي 2.فريقية، مبا يف ذكل ما اكن بشأأن هاءالبدلان الأ  هنا عىل اس تعداد لتفصيل تكل الانشغالت اإ . وقالت اجملموعة اإ
 اقتضت احلاجة ذكل. 

ن وحتدث وفد ال .214 ربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وأأشاد ابلتقدم احملقق يف اليوم السابق. وقالت اجملموعة اإ
نه يس تلزم حتليال تفصيليا مما اكن يقتيض تقدمي الوثيقة قبل ذكل.  الوثيقة اليت تضم اقرتاح الاحتاد الأورويب حديثة للغاية واإ

فريقية مطروح منذ أأكرث من س نة. وبيَّنت اجملموعة أأهنا أأدركت وجود الأ  وأأضافت أأن اقرتاهحا املشرتك مع مجموعة البدلان
عادة التوجيه( والفئة واو )الشفافية والتواصل( والفئة زاي )قاعدة بياانت  مساحات تقارب فامي يتعلق ابلفئة أألف )الوجاهة واإ

اقشات بشأأن هذه البنود. ووحضت أأنه س يكون املساعدة التقنية( والفئة لم )التنس يق( وأأهنا عىل اس تعداد لالخنراط يف املن
من املفضل أأن يناقَش النص املتعلق بتكل التوصيات يف جلسة غري رمسية. وذكرت اجملموعة أأهنا فهمت من املناقشة اليت 

ىل ادلراسة اليت مىض عىل طرهحا وقت طويل.  دارت يف اليوم السابق أأن اللجنة ستتقدم أأخريا ببعض التوصيات استنادا اإ
ىل توافق بشأأن العمل اذلي أأجنز ابلفعل والتقدم بتوصيات لتحسني وأأ  عربت عن أأسفها لعدم متكن اللجنة حىت من التوصل اإ

جنازه.   العمل اذلي أأجنز أأو العمل اذلي ينبغي اإ

جيدا أأساسا  هتئيوحتدث وفد امجلهورية ادلومينيكية ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ورصح بأأن الواثئق  .219
ىل املساعدة التقنية. ورحبت اجملموعة ابلوثيقة اليت قدهما الاحتاد الأورويب يف  لأعامل تعا ج انشغالت البدلان النامية ابلنس بة اإ

ىل توضيح أأن الهدف الرئييس هو ضامن تركزي التعاون  ن مثة حاجة اإ ىل الفقرة اخلامسة قائةل اإ اليوم السابق. والتفتت اإ
ىل نتاجئ يف هذه واملساعدة التقنية عىل  املنظمة. وكررت اجملموعة أأهنا س تواصل العمل بشلك بناء من أأجل التوصل اإ

 للجنة.  ادلورة

فريقية ورصح بأأن اللجنة حترز تقدما وأأنه ينبغي اخلروج بنتاجئ ملموسة. وحتدث وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأ  .216
نه ابلرمغ من وجود جمالت أأخرى ذا ت ابل فقد اس تخلصت قامئة قصرية مبجالت الأولوية قاصدة بذكل وقالت اجملموعة اإ

التحيل ابملرونة. وأأضافت أأن الاحتاد الأورويب أأبدى مرونة أأيضا من خالل تقدمي وثيقة ركزت أأساسا عىل ثالث توصيات، 
ل فامي تعلق مهنا ابلفئتني أألف ولم من الاقرتاح املشرتك. ومضت تقو  ل أأن اجملموعة لن تنظر اإ ن مجموعة بدلان أأمرياك اإ ل اإ

الالتينية والاكرييب أأظهرت مرونة كذكل، حيث حددت بعض التوصيات يف الفئات أألف وواو وزاي، مما يعين أأن بعض 
القوامس املشرتكة قد حتددت فامي يتعلق ابلفئات أألف وواو وزاي ولم، وهذه هتئي أأساسا للمناقشات بشأأن العمل املقبل 

ومن الناحية الإجرائية، أأعربت اجملموعة عن اعتقادها أأن أأفضل سبيل للميض قدما هو عقد  واعامتد توصيات معينة.
مناقشات غري رمسية حىت تكون املناقشات أأمعق، حيث استنفدت اللجنة لك ما ميكهنا معهل يف اجللسات العامة، وأأثريت 

ن اكنت النوااي احلس نة من جاابت وحدث تبادل يف الآراء، فاإ عقدة عىل امليض قدما وحتقيق نتاجئ، مفن أأس ئةل وأألقيت اإ
الرضوري عقد جلسة غري رمسية من أأجل اختاذ قرار بشأأن تفاصيل أأي قرار حممتل. وبيَّنت اجملموعة أأهنا نظرت يف اقرتاح 

شاكليات يف بعض جوانب الاقرتاح، خاصة ما تعلق  ىل حٍد بعيد، وأأهنا وجدت اإ الاحتاد الأورويب، رمغ تأأخر وروده اإ
عدة التقنية اليت ل تنفذها الويبو. وأأعربت اجملموعة عن اعتقادها أأن ادلول الأعضاء خموةل بتقيمي أأنشطة املساعدة التقنية ابملسا

ل أأن هذا التخويل ل يشمل الأنشطة اليت تنفذها البدلان عىل صعيد وطين، ول يسع اجملموعة جتاوز  اليت تنفذها الويبو، اإ
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هنا تر  غب، كام هو شأأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، يف الرتكزي عىل أأنشطة الويبو يف هذا اخلط. ومضت تقول اإ
 املناقشات بشأأن املساعدة التقنية. 

يرلندا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه ورصح بأأهنا مس تعدة لإظهار مرونة يف ضوء اإ وحتدث وفد  .211
لهيا يف اقرتاهحا، املناقشات البناءة اليت دارت يف اليوم ا جراءات بشأأن اجملالت املشار اإ لسابق. والمتست من الأمانة اختاذ اإ

جراء حتسينات عىل التنس يق ادلاخيل واخلاريج، ووفورات الفعالية  ويه تعيينا مجع أأفضل املامرسات وادلروس املس تفادة، واإ
جراء ات فامي يتعلق ابجملالت الثالثة اليت اقرتهحا وفد من حيث التلكفة وتدابري الفعالية. وأأضافت أأنه ميكن كذكل اختاذ اإ

عادة تصممي قاعدة بياانت املساعدة  عداد دليل وترقية موقع الويبو الإلكرتوين واإ الولايت املتحدة الأمريكية، ويه تعيينا اإ
الضوء علهيا أأن تتخذ التقنية. والمتس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه من الأمانة فامي يتعلق ابلقضااي اليت سلط 

ن س نوات  هنا تعتقد أأهنا قد أأظهرت مرونة فامي يتعلق ابجملالت اليت أأبرزت واإ جراءات مالمئة وفقا ملامرساهتا املعتادة. وقالت اإ اإ
جياد  ىل عقد الأمل عىل اإ عديدة مرت منذ اخنرطت اللجنة يف هذا النقاش، مما حيدو ابلحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه اإ

 رواك.  - ية مشرتكة بشأأن تقرير ديرأأرض 

ىل الشفافية. وقالت اجملموعة أأهنا مسعت للتو ابقرتاح أأ وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء ورصح ب .211 هنا متيل دوما اإ
ضافة املزيد من التفاصيل. وأأعربت  ن بدلاان أأخرى رمبا ترغب يف اإ جديد من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، واإ

ماكنية اجمل موعة عن اعتقادها أأنه من املمكن أأن تس تفيد مجيع الوفود من احلوار ادلائر يف جلسة عامة وعن تشككها يف اإ
حتقيق املزيد من خالل جلسة غري رمسية. وأأضافت أأنه يف حاةل تعذر تنفيذ ذكل خالل تكل ادلورة، فرمبا أأمكن تنفيذه بني 

 ذكل احلني وادلورة التالية. 

ربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية مكررا القول بأأن اجملموعة قادرة ومس تعدة لالخنراط يف حوار وحتدث وفد ال .215
ىل توصيات. كام أأعربت اجملموعة عن  مفتوح يشارك الاحتاد الأورويب واجملموعة ابء خالهل جبدية يف صياغة نصوص استنادا اإ

ريقية من أأنه ينبغي تركزي معل اللجنة عىل املساعدة التقنية اليت فتأأييدها للتعليقات اليت أأدلت هبا مجموعة البدلان الأ 
 الويبو.  تقدهما

نه ل جيد أأي حرج يف املوافقة عىل يشء ما يف اجللسة العامة بشأأن التوصيات الثالث. وأأضاف أأن اإ وقال وفد بوليفيا  .251
يح اختاذ قرار يف وقت قريب. وأأعرب املواضيع ليست عىل هذا القدر من الصعوبة وأأن هناك بعض مساحات تقارب، مما يت 

ماكنية بدء اللجنة يف تزويد الأمانة بتوجهيات بشأأن هذه املواضيع الثالثة دون  الوفد بناء عىل ذكل عن رغبته يف معرفة اإ
ن اكن  نه ميكن مثال بيان التوجهيات يف ملخص الرئيس. وسأأل الوفد فامي يتعلق ابدلليل اإ للجنة حماوةل اعامتد التوصيات. وقال اإ

)أأ(. كام سأأل الوفد فامي يتعلق مبوقع الويبو 3.أأن تلكف الأمانة مبراجعة ادلليل حبيث يتضمن العنارص الواردة يف التوصية أألف
مانة مبراجعة موقع الويبو الإلكرتوين، مع مراعاة العنارص املذكورة  ن اكن من املمكن أأن تصدر اللجنة تلكيفا للأ الإلكرتوين اإ

أأنه ميكن أأيضا تلكيف الأمانة مبراجعة قاعدة بياانت املساعدة التقنية مبا يامتىش مع العنارص اليت ذكرت يف . وأأضاف 8.واو يف
الفئة زاي، كام ميكن ختويل الأمانة هذا الاختصاص العام بأأوجه مرونة معينة، عىل أأن تقدم تقريرا بشأأن ما حترز من تقدم 

أأن من شأأن ذكل أأن ميثل طريقة رسيعة للميض قدما بدل من الاخنراط يف وما تواجه من مشالك يف ادلورة التالية. وذكر 
ىل ترصحي الوفود ابس تعدادها للعمل عىل  ىل اتفاق تفصييل. وأأشار الوفد اإ نقاش تفصييل سطرا بسطر ولكمة بلكمة للتوصل اإ

جراء ذكل يف اجللسة العامة متسائال يف ضوء  ىل رغبة بعضها يف اإ تعذر صياغة اللجنة اتفاقا تفصيليا هذه اجملالت الثالثة واإ
ن اكن من املمكن قبول اقرتاحه بتخويل الأمانة اختصاصا عاما ابلعمل عىل هذه اجملالت الثالثة استنادا  يف اجللسة العامة اإ

ىل الاقرتاح املشرتك مث تقدمي تقرير بشأأن ما حترز من تقدم وما تواجه من مشالك يف ادلورة التالية.   اإ

ىل التعبري بوضوح عن العمل اجلاري ابلفعل. وذكر أأن الأمانة وحتدث وفد بل  .258 جياك ابمس اجملموعة ابء وكرر ذكر احلاجة اإ
ىل اعامتد اقرتاح أأو الترصحي  CDIP/11/4بيَّنت بوضوح يف الوثيقة  ويف مداخالهتا أأن العمل جاٍر مما يسقط أأي حاجة اإ
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ن ذكل يعكس افرتا ضا مس بقا بأأنه ل يوجد أأي معل منجز فامي مىض. وقالت اجملموعة بوضوح أأن اقرتاحا ما قد اعمتد، حيث اإ
ن عكس نص الرئيس بوضوح أأن مثة معال جاراي ابلفعل. اإ  شاكل يف الاقرتاح اإ  هنا لن جتد يف تكل املرحةل أأي اإ

شاكل يف التوصيتني الثانية والثالثة .253 نه ل جيد أأي اإ الواردتني يف  وحتدث وفد الهند ابمس مجموعة البدلان الآس يوية وقال اإ
ىل مزيٍد من التنس يق بشأأن املساعدة التقنية اليت تقدهما هجات  اقرتاح الاحتاد الأورويب. وأأضافت اجملموعة أأن هناك حاجة اإ

خالف الويبو، مكررة القول بأأهنا ل تدري كيف ميكن للجنة رصد مساعدة تقنية تقدهما هجات خالف الويبو. وأأبدت اجملموعة 
ىل اتفاق بشأأن اختاذ قرار يتعلق ببعض العنارص الواردة مرونة فامي يتعلق  ابلعمل يف مجموعة غري رمسية بغية التوصل اإ

 الاقرتاحات.  يف

ىل مراعاة  .252 وأأيد وفد الولايت املتحدة الأمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء واملتعلق ابحلاجة اإ
والإشادة جبهود الأمانة املعتربة من أأجل وضع هذه التوصيات وتنفيذها. وأأشار الوفد  املناقش تني املطولتني بشأأن هذا الأمر

ح بأأنه من املمكن أأن يعكس ملخص الرئيس اس تعداد اللجنة لتلكيف الأمانة  ىل الاقرتاح اذلي طرحه وفد بوليفيا ورصَّ اإ
نية يف دليل ومراجعة قاعدة بياانت املساعدة التقنية. مبراجعة املوقع الإلكرتوين ومجع املواد املوجودة سلفا بشأأن املساعدة التق 

نه ينبغي أأن يكون ذكل بس يطا وواحضا وعاما للغاية.   وقال اإ

 وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية والمتس من وفد بوليفيا توضيح اقرتاحه.  .254

طرحه وفد الولايت املتحدة الأمريكية واثنهيا ورصح وفد بوليفيا بأأن هناك ثالث مجموعات من الاقرتاحات أأولها ما  .259
فريقية واثلهثا ما طرحه الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه. ومىض ما طرحته مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة البدلان الأ 

ن اللجنة حتاول تبني كيفية امليض قدما ابجملموعة الأوىل من املقرتحات واليت تتعلق ابدلليل  وموقع الويبو الإلكرتوين يقول اإ
مانة ابلعمل عىل هذه  وقاعدة بياانت املساعدة التقنية. وأأضاف الوفد أأنه اقرتح يف هذا الصدد أأن تصدر اللجنة تلكيفا للأ

اجملالت وأأنه من املمكن التعبري عن ذكل يف ملخص الرئيس. وبنيَّ أأنه يف حاةل تنفيذ ذكل فس يكون من املهم أأيضا الإقرار 
ىل العنارص املذكورة يف بوجود مع ل جار ابلفعل فامي يتعلق هبذه اجملالت. ووحض أأن العمل اذلي س تلكف به الأمانة سيستند اإ

مانة مبراجعة املوقع  ن اللجنة بذكل س تصدر تلكيفا عاما للأ الاقرتاح املشرتك اليت حتظى بقبول مجيع ادلول الأعضاء. وقال اإ
مبا يتسق مع العنارص املذكورة، عىل أأن تقدم الأمانة تقريرا بشأأن ما حترز من تقدم وما الإلكرتوين وادلليل وقاعدة البياانت 

جراءات املتابعة. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن  تواجه من مشالك يف ادلورة التالية، وهبذا تمتكن اللجنة حينذاك من مناقشة اإ
مفاوضات تفصيلية سطرا بسطر ولكمة بلكمة بشأأن ما التلكيف املقرتح هو أأنسب سبيل للميض قدما بدل من الاخنراط يف 

س تفعهل الأمانة، فاملعلومات مدرجة ابلفعل يف الاقرتاح املشرتك وقد أأحاطت الأمانة علام ابلآراء والاقرتاحات اليت تقدمت هبا 
احض تعمل الأمانة خمتلف اجملموعات مما يتيح للجنة أأن متنح الأمانة شيئا من املرونة، ومع ذكل فيجب أأن يوجد تلكيف و 

ىل الاقرتاح املشرتك. ووحض أأن من شأأن اتفاق ادلول الأعضاء  مبوجبه عىل هذه اجملالت الثالثة عىل وجه التحديد استنادا اإ
ن اكن من املمكن  ىل مناقشة مجموعيت الاقرتاحات الأخريني ومن مث حتدد اللجنة اإ عىل ذكل أأن يسمح للجنة ابلنتقال اإ

ىل اتفاق لل  ميض قدما. التوصل اإ

ن اجملموعة س تواصل الاخنراط  .256 وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وأأيد اقرتاح وفد بوليفيا. وقال اإ
 يف املناقشات بشأأن املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو.

ن اكن اقرتاح وفد بوليفيا مقبول دلى مجيع الوفود.  .251  وسأأل الرئيس اإ

هنا اكنت ابمس مجموعة البدلان الأ وحتدث وفد اجلزائر  .251 فريقية وأأعرب عن شعوره بيشء من الالتباس. وقالت اجملموعة اإ
هنا فهمت الاقرتاح اذلي طرحه وفد بوليفيا وهو ميثل سبيال بس يطا للغاية  لميض قدما. لعازمة عىل اعامتد اقرتاحات واإ

رمسيا بأأن هناك أأعامل أأو أأنشطة أأخرى لزمة، لكن الاقرتاح هنا تدرك أأن الأمانة ستتحرك، لكن يلزم أأيضا الإقرار أأ وأأضافت 
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ىل وجود كثري من التأأييد لالقرتاح. وذكرت أأن اللجنة تقر بعمل الأمانة وتس تطيع  ل يضم هذا العنرص. وأأشارت اجملموعة اإ
جراءات أأخرى  كذكل. وبيَّنت أأن معل امليض قدما بشأأن ادلليل واملوقع الإلكرتوين وقاعدة البياانت، لكن الأمر يس تلزم اإ

الأمانة اجلاري عىل هذه اجملالت ل يغين عن تقيمي أأعاملها. وأأضافت أأن الاقرتاح اذلي طرحه وفد بوليفيا يتطلب شيئا من 
نه يلزم اللجنة امليض قدما يف  ىل الإقرار ابس تحقاق مسارات معل أأخرى لدلراسة. وقالت اإ الإيضاح وأأن مثة حاجة اإ

 الصدد.  ذكل

ىل د بوليفيا البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأ وأأيد وف .255 ن مثة حاجة اإ فريقية تأأييدا اتما. وقال اإ
ىل الاقرتاح املشرتك. وبنيَّ أأن املطروح  ل أأن الأمر يس تلزم أأيضا مسارات معل أأخرى استنادا اإ الإقرار بوجود معل جار، اإ

وين وقاعدة البياانت وأأن اللجنة ل تريد الاكتفاء مبجرد الإشادة مبا تفعهل الأمانة تنفيذ أأعامل بشأأن ادلليل واملوقع الإلكرت 
والترصحي بأأن لك يشء عىل ما يرام، بل تريد تقيمي ما جيري. وأأضاف أأنه جيب تنفيذ أأعامل بشأأن هذه اجملالت الثالثة 

ىل الاقرتاح املشرتك وهذا هو ما فهمه الوفد وهو ما يعتقد أأن   وفد الولايت املتحدة الأمريكية يشاركه فيه. استنادا اإ

ىل البيان اذلي أأدلت به مجموعة البدلان الأ  .411 نه فهم أأن مثة رغبة وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ فريقية وقال اإ
ل أأنه يعتقد أأن هناك توافقا واحضا بشأأن هذه اجملا لت الثالثة ملزيٍد لعامتد توصيات معينة أأو أأعامل معينة تنفذها الأمانة، اإ

من التحرك وأأن اللجنة تس تطيع البت يف ذكل الأمر بسهوةل يف اجللسة العامة. وأأوىص الوفد بناء عىل ذكل بأأن تقر اللجنة 
ملام الأمانة هبذه القضااي ومجيع الواثئق عالوة عىل خربهتا العامة يف هذا اجملال. ووحض أأنه ينبغي للجنة أأن تدعو الأمانة  ابإ

 ىل مجع ادلليل عىل النحو اذلي تراه مالمئا ومراجعة موقعها الإلكرتوين وقاعدة البياانت. ببساطة اإ 

ىل الاقرتاح املشرتك. .418 مانة ختوض يف العمل مبوجبه استنادا اإ  وأأعرب وفد نيبال عن اس تحسانه لإصدار تلكيف للأ

لجياك دوةل عضوا يف الاحتاد الأورويب. ورصح وفد بلجياك بأأنه يأأخذ اللكمة متحداث ابمس الاحتاد الأورويب ابعتبار ب  .413
ىل اقرتاح الوفد الأورويب جبمع أأفضل  يضاحات بشأأن اقرتاحات الاحتاد الأورويب املطروحة، حيث أأشار أأول اإ وقدم الوفد اإ

ن نقاشا مثريا لالهامتم دار بشأأن أأفضل املامرسات وقد قدم عدد من ادلول الأعضاء ، املامرسات وادلروس املس تفادة وقال اإ
س بانيا والسويد، معلومات بشأأن ما دلهيا من أأفضل املامرسات املتعلقة ابملساعدة التقنية. وأأعرب الوفد بصفته دوةل  من بيهنا اإ

نه رمبا جيدر ابلأمانة يف هذا  عضوا يف الاحتاد الأورويب عن اهامتمه أأيضا مبدخالت ادلول الأعضاء الأخرى يف الويبو. وقال اإ
ائيا لتقدمي ادلول الأعضاء مدخالهتا مث ميكن حينئٍذ عقد نقاش بشأأن أأفضل املامرسات وادلروس الصدد أأن حتدد موعدا هن

ن اكنت ترغب يف تقدمي  ىل ادلول الأعضاء أأن تقرر اإ حدى دورات اللجنة املقبةل. ووحض أأن الأمر يرجع اإ املس تفادة خالل اإ
ن ىل اقرتاح الاحتاد الأورويب الثاين وقال اإ ن نقاشا جيدا مدخالت. مث انتقل اإ ه يتعلق بتحسني التنس يق اخلاريج وادلاخيل واإ

دار بشأأن هذه القضية. ورصح بأأن هذا املطلب قد اس تويف جزئيا ابلفعل، ورمبا ترغب بعض اجملموعات الأخرى يف 
نه ل يرفض  فكرة مواصةل املشاركة يف مزيٍد من النقاش يف هذا الصدد. وقال الوفد بصفته دوةل عضوا يف الاحتاد الأورويب اإ

هنا مدرجة كذكل مضن أأ النقاش بشأأن حتسني التنس يق اخلاريج وادلاخيل اليت شاركت الأمانة يف طرهحا، حيث يعتقد الوفد 
ىل اقرتاح 8.الاقرتاح املشرتك )لم ىل اعامتد ذكل لأن الأمانة تنفذه ابلفعل. مث تطرق اإ )ب((. وأأفاد أأن اللجنة ليست حباجة اإ

ن النقاش اذلي دار بشأأنه اكن مثريا لالهامتم للغاية، لكنه الاحتاد الأورويب الأ  خري املتعلق بوفورات التلكفة والفعالية وقال اإ
ىل مزيٍد من  مل نه فهم أأن هذا س يفيض اإ ىل املراجعة اخلارجية اجلارية لأاكدميية الويبو وقال اإ ل جزئيا. والتفت الوفد اإ يناقَش اإ

س تتناوهل. وأأعلن الوفد بصفته دوةل  3184/89شات جلنة الربانمج واملزيانية بشأأن الثنائية التبعات املتعلقة ابملزيانية وأأن مناق 
يف الفئة ابء من رد الإدارة لتحسني وفورات التلكفة  82و 5عضوا يف الاحتاد الأورويب عن اس تعداده لإيالء التوصيتني 

جيابية. والفعالية من حيث التلكفة مزيدا من النظر. كام أأعرب الوفد عن اعتق  اده أأن اقرتاح الاحتاد الأورويب به جوانب اإ

ىل البيان اذلي أأدىل به وفد  .412 وحتدث وفد امجلهورية ادلومينيكية ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وأأشار اإ
 الويبو.  بلجياك وشدد عىل الأمهية البالغة لرتكزي ما جُيمع من أأفضل املامرسات يف جمال املساعدة التقنية عىل 
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وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وأأيد البيان اذلي أأدلت به مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية  .414
ذا للجنة أأن تنخرط يف  ن اللجنة متثل منتدى ملناقشة املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو، فال ينبغي اإ والاكرييب. وقال اإ

ية اليت تقدهما هجات أأخرى خالف الويبو. واحتفظت اجملموعة حبقها يف التعليق عىل اقرتاحات مناقشات بشأأن املساعدة التقن 
 الاحتاد الأورويب يف مرحةل لحقة. 

ورصح وفد بلجياك بأأنه يأأخذ اللكمة ابعتباره دوةل عضوا يف الاحتاد الأورويب ل بصفته منسق اجملموعة. وأأعرب الوفد  .419
وعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب من أأن اللجنة تناقش املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو، عن فهمه التام لتعليق منسق مجم

طالق احلرية لدلول الأعضاء الراغبة يف تقدمي مدخالت بشأأن كيفية حتسني املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو  ل أأنه ينبغي اإ اإ
ن ذكل س يكون متاحا مجليع لتقدم ما شاءت من مدخالهتا للجنة ومن مث ينبغي  مانة أأن جتمع تكل املدخالت. وقال اإ للأ

 اجملموعات. وذكر الوفد كذكل أأن عىل مجموعة جدول أأعامل التمنية أأن تويل هذا الأمر مزيدا من التفكر. 

وقال وفد اململكة املتحدة أأنه أأنصت حبرص ابلغ للمناقشة، اليت وجدها مفيدة للغاية. وأأعرب الوفد عن رسوره  .416
ىل حتسني املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو. وأأضاف أأن ادلول الأعضاء جنحت يف  مبالحظة وجود هدف مشرتك يريم اإ

جياد الكثري من مساحات التقارب، خاصة بعد ما اس توعب الاحتاد الأورويب والولايت املتحدة الأمريكية كثريا من  اإ
نه من املالحظ أأيضا أأن معال كثريا قد فريق الاقرتاحات اليت طرحهتا مجموعة البدلان الأ  ية ومجموعة جدول أأعامل التمنية. وقال اإ

ىل ذكل. وأأيد ما ذكره الرئيس من أأن الوقت قد حان للبت يف هذا البند من جدول الأعامل، مما  أأجنز أأو أأنه يف الطريق اإ
مانة ابمليض قدما بأأعاملها الإجيابية واجل نيتطلب من اللج  يدة للغاية. وأأضاف أأنه ينبغي كذكل توجيه ذكل ة اختاذ قرار يسمح للأ

ماكنية الامتس اللجنة من الأمانة النظر يف هذه العنارص  ىل اإ القرار حنو الهدف املشرتك اذلي ذكر سابقا. وخلص من ذكل اإ
ن وافق امجليع عىل ذكل، مبا أأن اقرتايح الاحتاد الأو  رويب والولايت اليت حتظى بتقارب. وبنيَّ أأنه ميكن دمج الاقرتاحات، اإ

ىل الاقرتاح املشرتك اذلي طرحته مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة البدلان الأ  فريقية. ووحض أأنه املتحدة الأمريكية يستندان اإ
جيابي ة ميكن تفصيل العنارص لك  عىل حدة مث اختاذ الإجراءات املالمئة وفقا للمامرسة املعتادة. وذكر أأن الأمانة أأفادت أأن أأعامل اإ

كثرية قد أأجنزت، وأأنه ابلطبع يوجد جمال للتحسني، مما يرغب اللجنة يف أأن تواصل الأمانة أأعاملها، مبا يف ذكل ما اكن من 
خالل القرارات اليت ميكن اختاذها خالل ادلورة احلادية عرشة للجنة. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن اخلروج بيشء شبيه مبا 

ن اللجنة س تطلب من الأمانة أأن تضطلع بأأعامل جديدة كثرية. اقرُتح س ميثل نتيجة ملموسة. وقا  ل اإ

يران )مجهوريةوأأشار وفد  .411 ىل اقرتاح الاحتاد الأورويب ورصح  الإسالمية( -اإ مسأأليت مقديم املساعدة التقنية أأن اإ
نه ل يفهم بوضوح أأيضا ما يه اجلهة اليت س ي ية املقدمة ن ونوعية املساعدة التق  تتوىل رصد أأعامل مقديم نقصهام الوضوح. وقال اإ

ن املساعدة التقنية وتقيميها. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن اللجنة معنية مبناقشة املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو. وبنيَّ الوفد أأ 
 دليه بعض املالحظات بشأأن املساعدة التقنية اليت تقدهما هجات خالف الويبو.

س بانيا التعليقات اليت أأدىل .411 هبا الاحتاد الأورويب بشأأن املساعدة التقنية اليت تقدهما هجات خالف الويبو.  وكرر وفد اإ
س بانيا. وبنيَّ الوفد أأنه جيد صعوبة يف فهم  نه قدم يف السابق عرضا بشأأن املساعدة التقنية اجلارية املقدمة من اإ وقال الوفد اإ

جحام بعض الوفود عن أأخذ املامرسات اجليدة يف املساعدة التقنية اليت تقدهما هجات خالف الويبو يف الاعتبار، حيث  سبب اإ
نه ل ينبغي للويبو أأن تكتفي ابلرتكزي عىل أأنشطهتا يه وحدها، بل ينبغي لها أأن تتقبل فكرة الاطالع عىل املامرسات اجليدة  اإ

و خري واخلربات املس تفادة يف هجات أأخرى وأأن تتعمل وتس تخلص لك ما تس تطيع مما حيدث يف أأماكن أأخرى، فهذا ه
 للتحسن.  سبيل

فريقية وكرر أأهنا اكنت واحضة بشأأن حرص النقاش عىل املساعدة التقنية وحتدث وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأ  .415
ماكنية تضمني ما جيري يف البدلان مضن أأعامل الأمانة  هنا عقدت مناقشات مطوةل بشأأن اإ اليت تقدهما الويبو. وقالت اجملموعة اإ

ت يف موقف يسمح بأأخذ تكل الأنشطة يف احلس بان. وأأضافت أأنه ل ينبغي ذكر ذكل يف ملخص الرئيس أأو وارتأأت أأهنا ليس
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ن هذه القضية تتجاوز اختصاص الويبو. ورصحت بأأن لدلول الأعضاء مطلق احلرية يف  آخر، حيث اإ يف أأي موضع أ
من الأعامل ينفذ مبعرفة عدد من دول الاحتاد الاخنراط يف أأي أأنشطة ترغب فهيا. وذكرت اجملموعة أأهنا تدرك أأن قدرا عظامي 

ىل  ل أأن اجملموعة ل تريد ادلخول يف نقاش من شأأنه أأن يؤدي اإ الأورويب  وأأن بدلاان أأفريقية تشرتك أأحياان يف تكل الأعامل، اإ
ىل أأفضل املامرسات، لكن نقاشا بشأأن أأف ن الاحتاد الأورويب يشري اإ ضل املامرسات تقيمي لتكل املساعدة التقنية. وقالت اإ

ذا للجنة أأن  جراء تقيمي لتبني أأي املامرسات يه الأفضل، واجملموعة ل تعتقد أأن الويبو خمتصة بذكل، فال ينبغي اإ س يقتيض اإ
آحاد البدلان. وأأشادت اجملموعة مبا أأظهر الاحتاد الأورويب من روح التوافق، لكهنا  تناقش املساعدة التقنية اليت تضطلع هبا أ

نه ينبغي ىل  قالت اإ مالحظة عدم اس تعداد اجملموعة لقبول اقرتاح الاحتاد الأورويب بشأأن هذه القضية. وأأشارت اجملموعة اإ
ىل اجملموعة وأأبدت  الاقرتاح اذلي طرحه وفد اململكة املتحدة واملقرتحات الثالثة اليت قدهما واليت متثل أأمهية قصوى ابلنس بة اإ

نه ابلرمغ من عدم رغبهتا يف تضميهنا يف ملخص الرئيس. وأأشارت ا ىل طلهبا ابعامتد عدد من التوصيات وقالت اإ جملموعة اإ
ىل  ىل اتفاق بشأأن اعامتد هذه التوصيات فاإن اعامتد التوصيات املتعلقة ابملساعدة التقنية ميثل أأمهية ابلغة ابلنس بة اإ التوصل اإ

ن الأمانة أأجنزت قدرا عظامي من العمل اجملموعة ملا ينطوي عليه من قوة قانونية مما جيعل اجملموعة راغبة يف تضميهن ا. وقالت اإ
ىل الأمانة عىل معلها. وأأعربت اجملموعة ختاما عن اعتقادها  نه من املهم الإشادة بذكل وتوجيه الشكر اإ بشأأن املساعدة التقنية واإ

ىل أأي توافق بشأأن أأنشطة تلمتس اللجنة  هنا ستنضم اإ من الأمانة تنفيذها أأن بعض الأنشطة تس تحق امليض قدما هبا. وقالت اإ
ىل الاقرتاح املشرتك واقرتاح الولايت املتحدة واقرتاح الاحتاد الأورويب ابس تثناء قضية املساعدة التقنية املقدمة من  استنادا اإ

 هجات خالف الويبو سابقة اذلكر.

ء ووفد اململكة وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تأأييده للمداخالت اليت أأدىل هبا منسق اجملموعة اب .481
ن اللجنة تقتحم مرة أأخرى جمال ل مناص فيه من الوقوع يف رشاك املصطلحات، وذكل فامي يتعلق ابلإقدام  املتحدة. وقال اإ

ل أأنه من املتعني عىل اللحنة أأن تأأخذ يف احلس بان احلل الوسط اذلي تبلور،  عىل الاعامتد الرمسي أأو الامتناع عن الاعامتد، اإ
اجلزائر، وتركز عىل امليض قدما عىل مسار تنفيذ الأمانة لتكل التوصيات، مما ميثل يف هناية املطاف الإجراء  كام أأشار وفد
 املهم اختاذه. 

ن اللجنة تتعامل مع املساعدة التقنية وأأيد وفد جنوب أأفريقيا املداخةل اليت أأدلت هبا مجموعة البدلان الأ  .488 فريقية. وقال اإ
ىل الاخنراط  اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية، مما حيول بني الوفد وبني فهم السبب اذلي قد يدفع الويبو اإ

يف نقاش بشأأن املساعدة التقنية املقدمة من هجات خالف الويبو. وأأضاف أأنه ل ينبغي للجنة مناقشة املساعدة التقنية املقدمة 
العام اذلي ينحرص عىل تقيمي املساعدة التقنية اليت  من هجات خالف الويبو لأن ذكل ليس جزءا من الاختصاص

 الويبو. تقدهما

 فريقية. وأأيد وفد أأنغول البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأ  .483

نه ل يرغب يف تضمني وأأيد وفد مرص البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأ  .482 فريقية. وقال الوفد اإ
 ص الرئيس ذكرا للمساعدة التقنية اليت تقدهما هجات خالف الويبو.ملخ

نه ملن الإجيابية البالغة أأن الأمانة  .484 وأأعرب وفد بوليفيا عن اعتقاده أأن مثة اتفاقا بشأأن هذه اجملالت الثالثة. وقال اإ
اصل التناقش بشأأهنا، س تعمل عىل هذه.  وأأضاف أأن التقارير والاقرتاحات والتوصيات ستبقى مطروحة وأأن اللجنة س تو 

ىل يشء من الوقت لالطالع عليه بعناية.  ل توا وس تحتاج الوفود اإ ومن بيهنا اقرتاح الاحتاد الأورويب اذلي مل يعمم كتابيا اإ
ن هذا  2.وساق مثال بربط اقرتاح الاحتاد الأورويب بشأأن أأفضل املامرسات ابلتوصية أألف يف الاقرتاح املشرتك حيث قال اإ

ىل وضع مرشوع س ياسة بشأأن الأسلوب اذلي ينبغي للويبو اتباعه يف التخطيط  2.ن التوصية أألفغري حصيح لأ  تشري اإ
ىل حد أأبعد بوضع مبادئ توجهيية عىل النحو  للأنشطة والأحداث التدريبية وتنظميها، بيامن يرتبط اقرتاح الاحتاد الأورويب اإ

لهام من هذه يف وضع مبادئ توجهيية تس تطيع . وأأضاف أأنه ميكن للجنة أأن تس مت8.الوارد يف التوصية أألف لأمانة اد الإ
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اس تخداهما. ورصح الوفد بأأنه هممت ببعض اجملالت مهنا، عىل سبيل املثال، اقرتاح الاحتاد الأورويب بشأأن التنس يق ادلاخيل 
نه س يعود ابقرتاح مكتوب.  ىل مزيٍد من الوقت للنظر يف هذا واإ نه حيتاج اإ نه فهم أأن وادلويل. وقال الوفد اإ ومىض الوفد يقول اإ

ن املناقشات ستس متر. وبنيَّ أأن اللجنة س تواصل العمل عىل اجملالت اإ اللجنة مل تس تمكل مناقشاهتا بشأأن املساعدة التقنية و 
الثالثة املذكورة لكن نطاق اختصاصها أأوسع من ذكل بكثري. وذكَّر الوفد بأأنه عالوة عىل اقرتاح الاحتاد الأورويب، فقد 

فريقية أأيضا قامئة توصيات يف اليوم السابق معراب عن رغبته يف توصل مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة البدلان الأ  قدمت
ىل اتفاق بشأأن هذه التوصيات. وذكر الوفد أأن اجملموعة ابء أأعربت عن بعض الانشغالت وأأعرب عن رغبته يف  اللجنة اإ

ن من شأأن ذ ىل اتفاق بشأأهنا تعليق الوفود عىل القامئة، حيث اإ كل أأن يعني عىل تبني سبيل تس تطيع اللجنة التوصل به اإ
 عندما تس نح لها فرصة ملناقش هتا يف مرحةل لحقة.  

ىل املساعدة التقنية اليت تقدهما هجات خالف اإ وحتدث وفد  .489 يرلندا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وأأشار اإ
الانتفاع ابدلروس املس تفادة يف جمالت مثل املساعدة التقنية ثنائية الأطراف عىل  الويبو مرصحا بأأن اهامتهما منصب عىل

هنا ل تريد أأن تويح لأحد أأهنا حتاول التحمك يف الأنشطة بأأي شلك من  النحو املعروض يف وقت سابق من الأس بوع. وقال اإ
ن أأمكن. وأأضاف أأ  هنا مس تعدة كذكل لقبول التعليقات اليت الأشاكل بل تريد أأن تكتسب معرفة وتطورا من جمالت أأخرى اإ

ىل التوصية أألف  يف اقرتاهحا الأول.  2.أأدىل هبا وفد بوليفيا فامي يتعلق ابلإشارة اخلاطئة اإ

نه ميكن للجنة أأن تنتفع بيشء من  .486 ىل اقرتاح الاحتاد الأورويب بشأأن أأفضل املامرسات وقال اإ وأأشار وفد بلجياك اإ
تعلق بأأفضل املامرسات. وبنيَّ أأن أأفضل املامرسات تتعلق جبانبني أأحدهام مقدم التدريب التقين املدخالت ثنائية الأطراف فامي ي 

والثاين متلقي التدريب، وأأن أأفضل املامرسات تقتيض حتقيق توازن بني اجلانبني. كام أأحاط الوفد علام ابلتعليقات اليت أأدىل هبا 
يالء اللجنة الاقرتاح مزيدا من ا ىل التحدث ابمس اجملموعة ابء وأأشار وفد بوليفيا بشأأن اإ لنظر يف دورة مقبةل. مث حتول الوفد اإ

ىل الفئتني طاء ن اجملموعة درست القامئة بعناية، مبا يف ذكل التوصيتان اليت  8.وايء 2.اإ الواردتني يف الاقرتاح املشرتك، وقال اإ
وجود بعض الانشغالت دلهيا بشأأن هاتني  تبدوان حمل اهامتم مؤيدي الاقرتاح املشرتك. وكررت اجملموعة التعبري عن

ىل طاء ىل  2.التوصيتني. وأأشارت اجملموعة اإ ل نطاقا ضيقا للغاية للتحرك، غري أأن مثة حاش ية تشري اإ ورصحت بأأهنا ل تتيح اإ
شاور رواك واليت تضم عدة عناوين مهنا "حتسني التوجه حنو التمنية" و"التأأكيد عىل معليات الت  - من تقرير دير 16صفحة 

لصياغة الاسرتاتيجيات" و"تعزيز التنس يق اخلاريج" و"مراجعة وتقيمي وتنس يق أأنشطة الويبو بشأأن اسرتاتيجيات امللكية 
نه رمبا أأمكن تقدمي يشء من الإيضاح يف وقت لحق بشأأن العناوين اليت تنطبق عىل تكل التوصية.  الفكرية". وقالت اإ

ل يكفي، حيث  2.نشغالت دلهيا. ووحضت أأن جمرد الاطالع عىل الفقرة طاءوكررت اجملموعة التعبري عن وجود بعض الا
عداد خشصيتني أأاكدمييتني حتظيان ببالغ  - يشري تقرير دير ن التقرير من اإ ىل يشء أأكرب من ذكل بكثري. ومضت تقول اإ رواك اإ

للغاية، ومع ذكل فقد مض عدة توصيات. أأنه قصري  .8التقدير، لكنه ليس وحيا مزنل. وذكرت اجملموعة فامي يتعلق ابلقسم ايء
جراء مراجعة متعمقة.  - من تقرير دير 818وبيَّنت أأن صفحة  رواك تضمنت كذكل اقرتاح تلكيف خرباء خارجيني ابإ

ن اكن ذكل رضوراي ابلفعل. وأأضافت أأن مثة اختالفا بني الفقرة ايء رواك وأأن  - وما ورد يف تقرير دير 8.وتساءلت اجملموعة اإ
عداد أأطراف خارجية، يف حني تمتتع الأمانة  - ة مل تقبل قط تقرير ديراجملموع رواك برمته حيث تراه مثريا لالهامتم لكنه من اإ

ن اللجنة أأجرت مناقشة  من موقعها بقدرة ممتازة عىل تبني ما يقع مضن نطاق املس تطاع وما يتجاوزه. واس تطردت قائةل اإ
هنا سزتيد هذه البنود دراسة  .جيدة وبناءة واإ

ىل المتيزي بني  .481 ىل اتفاق. وسلط الوفد الضوء عىل احلاجة اإ وأأعرب وفد اململكة املتحدة عن اعتقاده أأنه ميكن التوصل اإ
تقرير الاجامتع وملخص الرئيس، حيث يعكس التقرير وقائع ما قيل داخل القاعة، فالتقرير يعكس يف العادة ما تعرب عنه 

آراء، بيامن يتضمن م نه من دواعي الرسور أأن خمتلف اجملموعات من أ لخص الرئيس مساحات التقارب واخلطوات املقبةل. وقال اإ
ىل الفكرة الواحضة أأن  ىل تكل املساحات مما يغنهيا عن مواصةل النقاش، بل ينبغي لها امليض قدما مستندة اإ توصلت اللجنة اإ

 مثة تقاراب وأأن خطوات مقبةل ستتخذ يف س ياق القرار. 
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ىل اتفاق، غري أأن اللجنة وذكر الرئيس أأنه من الو  .481 احض أأن اللجنة جنحت يف التفاق عىل جمالت حمددة، مما قد يؤدي اإ
ىل التوصيات الأخرى اليت مازالت مطروحة. والمتس الرئيس  ىل اتفاق بشأأن الهنج املطلوب اتباعه ابلنس بة اإ مازالت حباجة اإ

دارة الوقت نظرا لوجود بنود أأخرى يف جدول الأ  آراء الوفود بشأأن اإ عامل يلزم مناقش هتا قبل أأن ميكن اختتام الاجامتع يف أ
 اليوم التايل. 

ىلوأأشار وفد بوليفيا  .485 هنا مفيدة للغاية.  وأأضاف فامي يتعلق ابلهنج املطلوب  اإ التعليقات اليت أأدىل هبا وفد بلجياك وقال اإ
ىل اتفاق بشأأ  ماكنية توصل اللجنة اإ ىل التوصيات الأخرى أأن تبني اإ ن جمالت أأخرى يتطلب مزيدا من الوقت اتباعه ابلنس بة اإ

ىل ترصحيه يف البداية بأأنه عىل الرمغ مما حتظى اجملالت الثالثة به من تقدير ابلغ فاإن الوفد يعتقد  خالل ادلورة. وأأشار الوفد اإ
ن دليه قناعة قوية بوجود مساحات تقارب أأخرى. وق ال أأن بوسع اللجنة جتاوزها والتفاق بشأأن جمالت أأخرى، حيث اإ

ىل التوصيات الواردة يف تقرير  2.الوفد فامي يتعلق ابلقسم طاء نه فهم التعليقات اليت ُأديل هبا، حيث أأشارت التعليقات اإ اإ
قيد  2ء.وأأن مثة انشغالت. وذكَّر الوفد بأأن طا 2.رواك، لكنه فهم أأيضا أأنه هذه مل تذكر بشلك اكمل يف القسم طاء - دير

عداد اسرتاتيجيات امللكية الفكرية، واس تخلص الوفد من ذكل، مع أأخذ التنفيذ ابلفعل، فقد أأاتحت ا لأمانة أأدوات اإ
ىل النظر  ادلولالتعليقات اليت أأدلت هبا الأمانة بشأأن اس تعدادها لتلقي تعليقات من  الأعضاء يف الاعتبار، أأن اللجنة حباجة اإ

ىل اتفاق يتيح لدلول الأعضاء تقدمي تعليقات ب  ماكنية توصلها اإ شأأن الأدوات اليت أأتيحت وأأنه من املمكن التعبري عن ذكل يف اإ
آخر أأن اللجنة س تطلب من ادلول الأعضاء يف هذه احلاةل تقدمي تعليقاهتا  يف ملخص الرئيس. ووحض أأن ذكل يعين بتعبري أ

ح الوفد بأأنه ل حياول بدء  مفاوضات بشأأن بشأأن الأدوات، وأأن من شأأن التعليقات أأن تسهم يف زايدة الأدوات قوة. ورصَّ
الأدوات، بل لن يتجاوز الأمر الامتس تعليقات من ادلول الأعضاء، وهذه هممة حمددة للغاية س تتيح للجنة جتاوز جمالت 

ىل القسم ايء جناز ذكل خالل هذه ادلورة. مث التفت الوفد اإ وأأقر ابتسامه  8.التقارب الثالثة املذكورة. ووحض أأنه من املمكن اإ
اتحة مضمون املشورة الترشيعية مبزيٍد من الطموح،  ن أأرادت، رفع واإ ن من شأأن نظام يتيح لدلول الأعضاء املهمتة، اإ حيث اإ

نه فهم التعليقات اليت أأدىل هبا وفد بلجياك ابمس اجملموعة  أأو التنظميية اليت تلقهتا من الويبو أأن يكون انفعا للغاية. وقال الوفد اإ
ن القسم ايء ةل الراهنة ابملراجعة اخلارجية. وأأضاف أأنه من املمكن تطوير نظام مرن بتلكفة ليس مربوطا يف املرح 8.ابء واإ

ىل  منخفضة. وذكر أأنه مل يعرب أأحد عن أأي انشغالت يف هذا الصدد. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن بوسع اللجنة التوصل اإ
لهيا خالل تكل ادلورة. مث اس تدرك قائال رفعا ملس توى الطموح فامي يتعلق ابلتفاقات اليت ميكن التوصل اإ  8.اتفاق بشأأن ايء

نه يرغب يف سامع جحج موضوعية  نه يف حال قرص الوقت عن ذكل فللجنة أأن تناقش هذا يف ادلورة التالية. وقال الوفد اإ اإ
ماكنية اتفاق اللجنة عىل ذكل.  نه عىل يقني من اإ ل فاإ نشاء نظام يف املوقع الإلكرتوين للويبو، واإ  ضد اإ

فريقية وأأعرب عن اعتقاده أأن اللجنة اتفقت عىل عدٍد من التوصيات، غري ئر ابمس مجموعة البدلان الأ وحتدث وفد اجلزا .431
أأن ذكل ل يعين أأنه ل يسعها امليض قدما، بل جيب عىل اللجنة يقينا أأن متيض قدما فقد بدأأت بداية جيدة للغاية وينبغي أأن 

ن املس ىل اجملموعة. وأأعربت اجملموعة عن تس متر هذه العملية يف ادلورات املقبةل. وقال اإ اعدة التقنية ستبقى جمال همام ابلنس بة اإ
اعتقادها أأن مثة مساحات تقارب فامي يتعلق بتوصيات أأخرى، خاصة ما يندرج حتت الفئة لم )التنس يق( من الاقرتاح 

ىل اعامتد تدابري يف سبيل حتسني التنس يق ادلاخيل وادلويل،  املشرتك. وذكرت اجملموعة أأن الاحتاد الأورويب أأقر ابحلاجة اإ
آخر ميكن التفاق عليه خالل ادلورة. وأأيدت اجملموعة التعليقات  وهذا مذكور يف اقرتاح الاحتاد الأورويب، وبذكل ُوجد جمال أ

 اليت أأدىل هبا وفد بوليفيا. 

مل وما هو جيد" معراب عن قلقه واستشهد وفد الولايت املتحدة الأمريكية مبقوةل مفادها "فلمننع التنازع بني ما هو اك .438
لأن تقاراب يلوح بشأأن ثالثة جمالت بيامن ل يوجد مثل ذكل التقارب فامي يتعلق مبيض الويبو قدما بشأأن حتراكت أأخرى، 

نه ل يدري يف الوقت  عالوة عىل ما يظهر من تفلت ذلكل القدر اليسري من التقارب بشأأن تكل القضااي الثالث. وقال الوفد اإ
ن دلى الوفد بلك تأأكيد انشغالت فامي يتعلق الراه ن اكن ينبغي هل الإجابة عن السؤال اذلي أأاثره وفد بوليفيا، حيث اإ ن اإ

لكرتونيا يسمح لدلول الأعضاء برفع معلومات بشأأن معلية  8.ابلقسم ايء لأنه ل يرى من املالمئ أأن تس تضيف الويبو موقعا اإ
ة الاستشارية والرسية، مما قد يشعر ادلول الأعضاء بتعرضهم لضغط للكشف عن تقدمي الويبو مشورة ترشيعية ذات الطبيع
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نه ل يرى أأي قمية يف  ماكنية التشاور مع الويبو عىل أأساس رسي بأأمان. وأأضاف الوفد اإ معلومات حساسة ويقلل ثقهتم يف اإ
ىل حد بعيد خمصصا لحتياجات الب دل املعين تعيينا ومشهده الترشيعي هذا الاقرتاح لأن تقدمي املشورة الترشيعية يكون اإ

ىل دوةل عضو لها نظام قانوين  آخر من اعامتد املشورة املقدمة اإ واترخيه الترشيعي، مما جيعل من غري املتصور أأن يمتكن أأي بدل أ
نه بناء عىل ذكل جيد يف ايء شاكليات. وأأعرب الوف 8.خمتلف متاما أأو حىت الاس تفادة من تكل املشورة. وقال الوفد اإ د عن اإ
ىل توافق بشأأن القسم لم.   اعتقاده عالوة عىل ذكل أأنه مل حيدث أأي نقاش حول الوصول اإ

ن دليه 8.وأأيد وفد كندا بلك قوة مداخةل الولايت املتحدة الأمريكية، خاصة ما تعلق مهنا ابلقسم طاء .433 . وقال الوفد اإ
لزام املنظمة املقدمة للمشورة بتيسري تب ادلها كذكل. وأأضاف أأنه ليس من احلصافة من منظور هو أأيضا انشغالت تتعلق ابإ

 أأفضل املامرسات أأن تنخرط املنظمة يف مثل هذا الأمر. 

نه ل يبدو أأن مثة تقاراب بشأأن ايء .432 نه أأدرك خطأأه، واإ ، ومع ذكل أأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه يسع 8.وقال وفد بوليفيا اإ
ىل التقدم ب  تعليقات عىل الأدوات املس تخدمة يف وضع الاسرتاتيجيات الوطنية اللجنة التفاق عىل دعوة ادلول الأعضاء اإ

للملكية الفكرية. كام أأعلن الوفد عن موافقته يف الرأأي مع وفد اجلزائر بشأأن الصةل الوثيقة بني الفئة لم املتعلقة ابلتنس يق 
ىل اتفاق يف هذا الشأأن. ومىض والنقطة الثانية يف اقرتاح الاحتاد الأورويب. كام أأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه ميكن  التوصل اإ

ن اكنت مثة معارضة لقرتاح تقدم ادلول الأعضاء بتعليقات عىل الأدوات  نه يرغب يف هذه املرحةل يف معرفة اإ الوفد يقول اإ
اتحة ا لأدوات املس تخدمة يف وضع الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية. وذكَّر بأأن اللجنة وافقت يف ادلورة الأخرية عىل اإ

عطاء ادلول الأعضاء فرصة أأخرى لتقدمي  لعموم امجلاهري. ووحض أأن الأمانة تقوم بذكل. وأأعرب الوفد عن اس تحسانه اإ
ذا اكن للجنة أأن تتفق عىل ذكل أأيضا.  تعليقاهتا. وسأأل الوفد اإ

ىل التقارب املتنايم بشأأن بنود  .434 وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وذكر أأن الوفود قد أأشارت اإ
ىل مناقشة الشلك اذلي ستنفذ به تكل املقرتحات فقط. واقرتحت اجملموعة  هنا فهمت أأن مثة حاجة اإ ثالثة. وقالت اجملموعة اإ

نه ميكن أأ من ذكل اليوم بشأأن الاقرتاح املشرتك اذلي اس تخلصته. وأأضافت عقد مشاورات غري رمسية يف فرتة بعد الظهر 
 للجنة الاس تفادة من التقارب املتنايم والعمل عىل ابيق الوثيقة يف فرتة بعد الظهر من ذكل اليوم.

ن دليه حتفظات عىل واو .439  . ووحض أأن التوصية أأفادت أأنه ينبغي توجيه مجيع أأنشطة التعاون4.وقال وفد جورجيا اإ
لأغراض التمنية من خالل البعثات اليت تتخذ من جنيف مقرا لها، بيامن تكون البعثات ادلبلوماس ية يف بعض احلالت صغرية 

للغاية أأو ل تضم موظفني مكرسني للملكية الفكرية أأو لأعامل الويبو وحينئٍذ تؤدي ماكتب امللكية الفكرية الوطنية ادلور 
جورجيا، حيث يقمي مكتب امللكية الفكرية الوطين اتصالت مبارشة وفعاةل للغاية مع الرئييس. ورضب ذلكل مثال حباةل 

ن البعثة تقدم دعام قواي للغاية  الويبو عندما تقتيض احلاجة تنظمي أأنشطة مشرتكة أأو تدريب متعلق ابمللكية الفكرية. وقال اإ
ن مكتب امللكية الفكرية يعمل عن كثب مع البعثة. وأأضاف أأن مكتب ال رباءات هل أأيضا صالحيات لمتثيل البالد دلى واإ

ىل أأن واو تقيد أأساليب التصال  4.الويبو بشأأن مجيع أأمور الس ياسات ذات الصةل ابمللكية الفكرية. وخلص من ذكل اإ
يتعلق بأأنشطة التعاون لأغراض التمنية، حيث تقرص أأداء دور نقاط التصال لهذه الأنشطة عىل البعثات ادلبلوماس ية،  فامي

 وهذا ل يالمئ الوفد. 

ىل خربته مكقدم  .436 وأأيد وفد الولايت املتحدة الأمريكية بلك قوة التعليقات اليت أأدىل هبا توا وفد جورجيا. وقال استنادا اإ
ن البدل اذلي يتلقى مساعدة تقنية يُطلب منه التعبري عن اهامتماته ورغباته، حيث ينبغي أأن تكون  للمساعدة التقنية اإ

نية دوما مدفوعة ابلطلب. وأأضاف أأنه من ابلغ الصعوبة تصور دفع املساعدة التقنية ابلطلب يف حاةل وجوب املساعدة التق 
آحاد ادلول  توجيه مجيع اخملاطبات من خالل البعثات املوجودة يف جنيف. ووحض أأنه ل ينبغي للجنة أأن تفرض كيفية تواصل أ

ن دليه سؤالا يريد أأن يطرحه عىل الأمانة يتعلق ابلفئة طاء الأعضاء مع الويبو، فذكل يبدو غري مالمئ البتة. وقال  2.الوفد اإ
ىل ترصحي وفد بوليفيا بأأن هذا الأمر قد ُحسم أأو نوقش خالل ادلورة  بشأأن الس ياسات والاسرتاتيجيات. وبدأأه ابلإشارة اإ
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ىل البت يف هذا الأمر خ الل ادلورة العارشة للجنة، ومع العارشة للجنة بيامن ل تتضمن مذكرات الوفد أأي معلومات تشري اإ
ذا ما اكنت أأاتحت ابلفعل للعموم وصفا للعملية املطبقة لوضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية  ىل الأمانة هو اإ ذكل فسؤال الوفد اإ

نه  الوطنية. وقال الوفد فامي يتعلق هبذا الوصف العام وتضمني أأي أأدوات أأو مهنجيات أأو واثئق شائعة الاس تخدام اإ
اتحة أأي معلومات حول كيفية  ل شاكل لو طولبت الأمانة ابإ اتحة الأمانة هذه املعلومات للعموم، لكنه س يجد اإ يعرتض عىل اإ

آحاد ادلول الأعضاء اسرتاتيجية امللكية الفكرية اخلاصة هبا ابلتشاور مع الويبو للعموم.   وضع أ

ت وضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية ورصحت الأمانة )الس يد أأونياما( بأأن ادلول الأعضاء تتيح مهنجيا .431
 وتتقامسها فامي بيهنا. 

وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء ورصح بأأن للجنة أأن تفخر مبا أأجنز. وأأعربت اجملموعة عن اعتقادها فامي يتعلق  .431
قد حققت نتيجة ملموسة وأأن مثة مبسأأةل اخنراط اللجنة يف مزيٍد من املناقشات يف فرتة بعد الظهر من ذكل اليوم أأن اللجنة 

هنا فهمت أأن هناك بعض البنود الأخرى يف جدول الأعامل تتطلب  تقاراب س يعكسه ملخص الرئيس. وقالت اجملموعة اإ
ىل امليض قدما يف النظر يف مواضيع أأخرى تأأيت يف مرتبة أأعىل مضن جدول الأعامل. وأأضافت  املناقشة، مما قد يؤدي ابللجنة اإ

ىل تعليقها اجملموعة أأهنا  أأحاطت علام ابلتعليقات اليت أأديل هبا سابقا بشأأن اتسام هذا النقاش ابلس مترارية. ونوهت اجملموعة اإ
ليه خالل ادلورة التالية.   عىل النقاش بأأنه اس متر فرتة غري وجزية، غري أأن اجملموعة فهمت أأن مجموعات أأخرى ترغب يف العودة اإ

يقات اليت أأدىل هبا وفد جورجيا ووفد الولايت املتحدة الأمريكية فامي يتعلق ابلفئة وأأعلن وفد أأسرتاليا عن تأأييده للتعل  .435
نه ل يعتقد أأنه من املالمئ أأن تفرض اللجنة عىل الأمانة توجيه أأنشطة التعاون لأغراض التمنية من خالل  واو. كام قال الوفد اإ

قا مشاهبا يف اليوم السابق فامي يتعلق بنقاط اتصال الويبو. البعثات يف جنيف. وذكَّر الوفد بأأن الأمانة اكنت قد أأبدت تعلي
 وأأيد الوفد كذكل التعليقات اليت أأدلت هبا الأمانة يف هذا الصدد. 

، حيث ينبغي وفقا للقانون يف جنوب أأفريقيا للويبو أأن 4.ن دليه رأأاي مغايرا بشأأن واواإ وقال وفد جنوب أأفريقيا  .421
كية الفكرية مبارشة. ووحض أأن مكتب امللكية الفكرية يتلقى اخملاطبات من وزير ختاطب بعثهتا يف جنيف ل مكتب املل 

ىل  4.اخلارجية، مما حيول بني الويبو وبني خماطبة مكتب امللكية الفكرية مبارشة. وأأيد الوفد الفئة واو لوجاههتا ابلنس بة اإ
 أأفريقيا.  جنوب

بالغ الويبو ابلحتياجات. وأأيد وفد فييت انم وفدي الولايت املتحدة الأمريكية وأأس .428 ليه بشأأن قنوات اإ رتاليا فامي ذهبا اإ
ن مكتب امللكية الفكرية يف فييت انم هو املسؤول عن مجع احتياجات البالد وعن تنفيذ أأنشطة التعاون مع الويبو  وقال اإ

غري أأن ذكل رمبا ل يتوافق أأيضا. وأأضاف أأنه ينبغي وجود تواصل مبارش بني ماكتب امللكية الفكرية والويبو ترسيعا للأمور، 
مع ترشيعات بعض البدلان مثل جنوب أأفريقيا. واقرتح الوفد بناء عىل ذكل ترك تسمية واكةل تعىن هبذا الشأأن للك 

 عضو.  دوةل

وأأعلن وفد كندا عن تأأييده للتعليقات اليت أأدلت هبا وفود جورجيا والولايت املتحدة الأمريكية وأأسرتاليا وفييت انم.  .423
أأن تتداخل مع الكيفية اليت تتبعها كندا يف تقدمي أأنشطهتا يف جمال التعاون لأغراض التمنية مع  4.ن من شأأن الفئة واووقال اإ 

ليه وفد فييت انم من أأنه ينبغي ترك البت يف أأفضل سبيل  الويبو وأأن حتدث أأثرا مثبطا ل ميرسا. وأأيد الوفد ما ذهب اإ
 ضاء وحدها. لإنشاء هذا احلوار مع الويبو لدلول الأع

ن اخملاطبات يف احلاةل املرصية توجه من  .422 وأأيد وفد مرص التعليقات اليت أأدىل هبا وفد جنوب أأفريقيا تأأييدا اتما. وقال اإ
 خالل بعثهتا ادلامئة يف جنيف ل من خالل ماكتب امللكية الفكرية ضامان لتساقها مع الترشيعات الوطنية. 
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ىل س ياسات املل  .424 نه ميكن تضميهنا يف والتفت وفد بوليفيا اإ كية الفكرية الوطنية وأأبدى اهامتما خاصا هبذه القضية. وقال اإ
ملخص الرئيس ما مل توجد عىل ذكل اعرتاضات. وأأضاف أأنه ميكن يف هذا الس ياق ذكر أأن املهنجية أأتيحت للعموم 

 التذكري بذكل، كام ميكن الترصحي بأأن تعليقات ادلول الأعضاء اكنت حمل ترحيب.  أأو

ىل واووحت .429 قامة نقاط اتصال يف 4.دث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وأأشار اإ ، مرصحا بأأن الهدف هو اإ
نه من املمكن  هنا تفهم أأن بعض الوفود أأاثرت انشغالت واإ جنيف لتيسري الأعامل املتعلقة ابملساعدة التقنية. وقالت اجملموعة اإ

يف مشاورات غري رمسية. والمتست اجملموعة من الرئيس تركزي العمل عىل ، ورمبا يكون ذكل 4.عقد نقاش بشأأن واو
 مساحات التقارب. 

يران )مجهوريةوأأيد وفد  .426 نه ينبغي وفقا لأنظمهتا الوطنية توج 4.واو الإسالمية( -اإ ه اخملاطبات من خالل بعثهتا ي. وقال اإ
 ادلامئة يف جنيف. 

ىل واو .421 نه رمبا يكون 4.والتفت وفد الهند اإ من س بل امليض قدما أأن ترسل الأمانة نسخة من اخملاطبات املرسةل  وقال اإ
عالما لها.  ىل البعثة املقمية يف جنيف اإ ىل املنظامت أأو ماكتب امللكية الفكرية أأو الوزارات املس تقرة يف العوامص اإ مبارشة اإ

أأو لية أأو أأجانب، سواء اكنوا خرباء نه يف معظم البدلان الآس يوية يتطلب تنظمي أأحداث يف البالد مبعرفة منظامت دو أأ وأأضاف 
، وقد ل تكون البعثة عىل عمل ابحلدث مما الترصحيمن البعثة، حيث يلزم الواكلت مراجعة البعثة لإرسال  ترصحياغري ذكل، 

نه يؤيد ذكل، و  عالم البعثات دوما. وقال الوفد اإ ؤيد أأيضا نه ياإ يقتيض اتصالها ابلأمانة طلبا ملعلومات عنه، وهذا يبني أأمهية اإ
ىل توافق بشأأن بعض عنارص الاقرتاحات املطروحة واختاذ قرار يف ذكل الصدد. وبنيَّ  اقرتاح الربازيل مبحاوةل اللجنة التوصل اإ

ن اقتضت الرضورة ذكل.   أأنه ميكن عقد مشاورات غري رمسية اإ

يران .421 ىل مداخالت وفود جورجيا وفييت انم واإ وجنوب أأفريقيا وأأبرز رضورة  وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
سامح الويبو لدلول الأعضاء ابختاذ قرار، ابعتبارها دول ذات س يادة، بشأأن الكيفية اليت ترغب هبا توجيه خماطباهتا مع 

آحاد ادلول الأعضاء مع الويبو يتجاوز مسؤولية اللجنة واختصاصها. وأأضاف  مالء كيفية ختاطب أ ن اإ ن بعض أأ الويبو. وقال اإ
ل أأن الوفد شدد عىل غياب التوافق من جانبه عىل املوافقة الوفود تظ ن فامي يبدو أأن هناك نوع من التوافق بشأأن هذا البند، اإ

جراٍء أأو قراٍر ما وأأن  ىل اإ عىل هذا الأمر تعيينا. وأأعرب الوفد عن اعتقاده، رمغ ذكل، أأنه من املهم حقا أأن تتوصل اللجنة اإ
يف الفرتة ما بني ادلورتني. ووحض أأنه يف حال التفاق عىل تنفيذ توصيات معينة، تطلب من الأمانة اختاذ بعض اخلطوات 

ىل قرار بشأأن تكل التوصيات يف هذه ادلورة. وبنيَّ أأنه يف حال عدم موافقة اللجنة عىل هذا املبدأأ  ينبغي للجنة التوصل اإ
ىل نتيجة بشأأن توصيات معينة، مع اعتقاد الوفد زالت هناك ثالث حتظى بتوافق، فلن  أأنه ما الأسايس ينبغي لها التوصل اإ

يكون من حسن اس تغالل وقت اللجنة البدء يف مناقشة توصيات أأخرى حىت ولو اكن ذكل يف مشاورات عري رمسية. وقال 
ن حماوةل الزايدة عىل ذكل يف هذه ادلورة مناٍف لأغراضها.  ن هناك توافقا بشأأن ثالث توصيات عامة واإ  اإ

تعليقات اليت أأدلت هبا وفود الولايت املتحدة الأمريكية وأأسرتاليا وفييت انم وكندا بشأأن أأيد وفد املكس يك ال و  .425
آخر. 4.واو ىل أ نه ينبغي ترك القرار للك بدل لأن القوانني واملامرسات ختتلف من بدل اإ  . وقال اإ

، وعىل 4.ء خمتلفة بشأأن واووحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء وذكر أأن مثة اتفاقا فامي يبدو عىل أأن ادلول الأعضا .441
حلاحا  نه ينبغي للجنة أأن ترىض مبا أأجنز، وما هو ابلقليل، كام توجد أأمور أأخرى أأكرث اإ آخر. وقال اإ ذكل ميكن تأأجيلها لوقت أ

 يلزم التعامل معها. 

  لأن ترشيعاته الوطنية تتطلب توجيه اخملاطبات مع الويبو من خالل بعثته يف جنيف. 4.وأأيد وفد أأنغول واو .448
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ىل واو .443 يطاليا اإ وأأيد التعليقات اليت أأدلت هبا وفود مثل الولايت املتحدة الأمريكية وكندا واملكس يك،  4.والتفت وفد اإ
نه من غري املالمئ أأن تناقش  نه ينبغي ترك ادلول الأعضاء حتدد الكيفية اليت تريد توجيه خماطباهتا مع الويبو هبا، حيث اإ قائال اإ

 هذه القضية. 

ن اللجنة تبينت الآن أأن من شأأن 4.ينيداد وتوابغو البيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك بشأأن واووأأيد وفد تر  .442 . وقال اإ
نه ل يرى  القوانني الوطنية أأن تتباين فامي يتعلق هبذه القضية، مما يقتيض ترك الأمر للك بدل يك يقرر ما يريد فعهل. وقال الوفد اإ

آخر معقول ملعاجلة هذه القضية.   أأي سبيل أ

وذكَّر وفد الاحتاد الرويس بأأنه أأعلن يف غري ما مناس بة عن رضاه بشلك عام عن أأنشطة الأمانة املتعلقة ابملساعدة  .444
طار أأنشطة الويبو. كام  ىل هذا البند يف جدول أأعامل اللجنة تندرج ابلفعل مضن اإ ن التدابري املتخذة ابلنس بة اإ التقنية. وقال اإ

ىل حتسني املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو. وأأعلن الوفد أأقر الوفد برضورة توجيه مزيٍد من  ىل التوصيات الرامية اإ العمل اإ
ىل الاقرتاحات اليت طرحت. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن هناك معوقات معينة، غري أأن  عن اس تعداده للعمل استنادا اإ

ماكنية وضع نصوص حمددة بشأأن ثالث توصيات. وقال نه رمبا جيدر ابللجنة يف هذه املرحةل أأن تركز  هناك اتفاقا عاما عىل اإ اإ
ىل اتفاق بشأأن التوصيات اليت اجمتع لها توافق. وأأضاف الوفد بشأأن واو أأنه ل جيد  4.عىل تكل النصوص من أأجل التوصل اإ

عزتم خماطبة أأي صعوابت يف الصياغة احلالية لهذه النقطة. وأأعلن الوفد عن تأأييده لفكرة ترك لك دوةل تقرر الوس يةل اليت ت
عالم البعثات ادلامئة  ىل اإ منظمٍة هبا، غري أأنه ينبغي للجنة كذكل أأن تأأخذ يف احلس بان احلاجة اليت عربت عهنا بعض البدلان اإ

عادة صياغة واو  حبيث تعكس هذه اجلوانب.  4.ابلأنشطة اليت جترى يف لٍك من بدلاهنا. وذكر أأنه من املمكن اإ

ىل الفئة و  .449 . وأأوحض أأن املشلكة يه أأن الأمانة حترص تركزيها يف امللكية الفكرية ول تعمتد 4او.وأأشار وفد ابكس تان اإ
غالبا مقاربة متوازنة عندما تقدم نصاحئ أأو جتري أأنشطة مع ماكتب امللكية الفكرية ابلتحديد. وذكر أأن الوفود تثق يف الأمانة، 

كرية يعد واكةل التنفيذ يف لك البدلان. وأأفاد أأن من ينفذ وأأعرب عن اعتقاده، من هجة أأخرى، أأن املكتب الوطين للملكية الف
ن البعثات تشارك ابنتظام  جنيفاليت تتخذ من بعثات الأنشطة ليس وزارة الشؤون اخلارجية أأو ال  مقرا لها. واس تدرك قائال اإ

كة ماكتب امللكية الفكرية التابعة يف اجامتعات الويبو املنعقدة يف جنيف. ونوه ابدلمع املايل اذلي يس ند ابلتناوب واملتعلق مبشار 
قلميية. وأأكد أأنه ل ميكن أأن تشارك لك ماكتب امللكية الفكرية من لك البدلان يف لك اجامتعات الويبو. وأأبرز  للمجموعات الإ

لك أأن الهيئات الثالثة، أأي الويبو والبعثات اليت تتخذ جنيف مقرا لها وماكتب امللكية الفكرية، ل تتواصل مع بعضها بش
ن البدل  ىل أأحد البدلان اليت تساند كثريا أأنشطة املساعدة التقنية اليت تقوم هبا الويبو، وقال اإ اكف، يف بعض الأحيان. وأأشار اإ

املذكور قام بنشاط معني. ورصح أأن البعثة ادلامئة يف جنيف مل تكن عىل عمل ابلنشاط اذلي اكن جيري يف جنيف ابلتعاون 
اقتناعه بأأن لك بدل يمتتع حبق س يادي لتقرير من سيمت تعيينه مكسؤول تنس يق. وبني أأن مسؤول  مع الويبو. وأأعرب الوفد عن

التنس يق ميكن أأن يكون البعثة اليت تتخذ جنيف مقرا لها أأو مكتب امللكية الفكرية أأو أأي هيئة أأخرى. وشدد من هجة 
ىل رسال نسخة من لك املراسالت اإ  البعثة اليت تتخذ جنيف مقرا لها. وأأعلن أأنه أأخرى عىل أأن ذكل ل جيب أأن يتعارض مع اإ

ىل أأن الأمانة ترسل فعال نسخة من  ىل البعثة املذكورة. ولفت الانتباه اإ رسال نسخة اإ ل يرى أأي سبب حيول دون اإ
ن البعثة ادلامئة تس تمل نسخة من املراسالت، وأأضا ىل بعثة ابكس تان، وقال اإ ف املراسالت يف معظم الأحيان. والتفت الوفد اإ

ىل أأن احلل  أأن بعض املراسالت تمت بطريقة مبارشة مع البعثة. وأأعرب عن تأأييده للترصحي اذلي أأدىل به وفد الهند، وانهتيى اإ
ىل البعثة ادلامئة يف جنيف. رسال نسخة من املراسالت اإ  الواحض س يكون اإ

ن ادلول واقرتح وفد كندا أأن تنشئ الأمانة قامئة للمنسقني فامي يتعلق بأأنشطة املساعدة ال  .446 فنية اليت جترهيا الويبو. وقال اإ
الأعضاء ميكن أأن ترسل أأسامء املنسقني املعنيني حسب ما يرونه صاحلا، وأأكد أأن ادلول الأعضاء س تكون مسؤوةل عن 

ىل البعثات أأو املاكتب املعنية. ىل أأن املعلومة ميكن أأن ترسل بتكل الطريقة اإ  حتديث الأسامء. وخلص اإ
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ىل .441 ، وذكر أأن البعثة ادلامئة ميكن أأن تلعب دورا يف املوضوع. وأأوحض أأن املامرسات 4 الفئة واو.وأأشار وفد اجلزائر اإ
ىل التعليق اذلي أأدىل به وفد الاحتاد  جامع. ولفت الانتباه اإ ختتلف حسب احلاةل. وأأكد أأن التوصية املذكورة ل حتظى بأأي اإ

عادة العمل عىل الفئة واو. ماكنية اإ ن الهدف ليس تلكيف البعثة ادلامئة بدور مسؤول التنس يق بل . وأأوحض أأ 4الرويس بشأأن اإ
عادة صياغة الفئة واو. ن اللجنة ميكهنا النظر يف 4نقل املعلومات أأو نرشها عن طريق البعثة ادلامئة. وأأفاد أأنه ميكن اإ . وقال اإ

ىل أأن التوصية املتعلقة ابسرتاتيجيات  ذكل مرة أأخرى خالل ادلورة القادمة. وحتدث الوفد ابمس اجملموعة الأفريقية، وأأشار اإ
ن اجملموعة مل تسجل  امللكية الفكرية ليست علهيا أأي اعرتاضات. وأأوحض أأن اللجنة ميكن ابلتايل أأن متيض قدما بشأأهنا. وقال اإ
أأي اعرتاضات خبصوص الاقرتاح اذلي أأدىل به الاحتاد الأورويب بشأأن التنس يق. وأأكد أأن اللجنة ميكهنا أأن تربمج، يف هذا 

 اجملال، بعض الأنشطة اليت تامتىش مع الاقرتاح املشرتك ومع الاقرتاح الأورويب بشأأن التنس يق ادلاخيل واخلاريج.

. وذكر أأنه مت 4وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، وأأبرز أأمهية الاقرتاح اذلي أأدىل به وفد كندا بشأأن الفئة واو. .441
ضافية. وأأكد رض  ورة التنس يق أأكرث بشأأهنا. وتساءل حول التوقيت املناسب للقيام بذكل. أأيضا طرح معلومات واقرتاحات اإ

ن اجملموعة تدرك أأن اللجنة ما زال جيب علهيا النظر يف العديد من البنود يف جدول الأعامل. وأأعرب عن اعتقاد  وقال اإ
أأن توافق عىل عدم املوافقة. وشدد اجملموعة أأنه ميكن امليض قدما يف بعض الاقرتاحات. وأأفاد أأن اجملموعة تقرتح عىل اللجنة 

ن  عادة النظر فهيا. واس تدرك قائال اإ ىل اإ من هجة أأخرى عىل أأمهية تكل البنود والاقرتاحات. وأأضاف أأن اللجنة حتتاج اإ
 يف هذه املرحةل، نظرا للخالف القامئ بشأأهنا. النقاش بشأأن تكل البنود والاقرتاحات، ميكن أأن يتوقف،

ىل الفئة واو.وحتدث وفد الهند ابمس اجمل .445 ورصح أأنه ل يعارض ترك احلرية للبدلان يك تعني  4موعة الآس يوية، وأأشار اإ
ىل البعثة ادلامئة  رسال نسخة من املراسالت مع مسؤول التنس يق اإ مسؤول التنس يق يف لك واكةل. وأأعرب عن اعتقاده أأن اإ

ضافة عنوا ىل جبنيف لن يشلك عبء عىل الأمانة. وأأوحض أأن ذكل سيتطلب فقط اإ ن الربيد الإلكرتوين للبعثة ادلامئة اإ
شاكلية يف ذكل.  املراسةل. وأأفاد أأن اجملموعة ل ترى اإ

، وشدد، من هجة 4وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن اهامتمه الشديد مبتابعة النقاش بشأأن الفئة واو. .491
ذا واصلت النقاش حول الفئة واو. وبقية التوصيات الأخرى الواردة يف الاقرتاح املشرتك، قد  4أأخرى، عىل أأن اللجنة، اإ

وقاعدة بياانت  وادلليلبق النقاش حولها، واملتعلقة مبوقع الويب تضيع التوافق احلاصل بشأأن التوصيات الثالث اليت س  
املساعدة التقنية. وأأفاد أأنه يتوقع أأن تهنيي اللجنة معلها يف اليوم املوايل عىل الساعة السادسة مساء. وسأأل معاريض الاقرتاح 

ىل نتيجة خبصوص بعض التوصيات لأهنم يرون أأ  ن اكنوا سريضون بعدم التوصل اإ نه من الأمه مناقشة املشرتك اإ
 التوصيات. لك

ىل الاقرتاح اذلي أأدىل به  .498 ىل التوصيات الثالث. وأأشار اإ آخر اإ ضافة خيار أ وأأفاد وفد بوليفيا أأنه ميكن، يف اعتقاده، اإ
دراهجا. وأأضاف أأنه  نه ميثل ممارسة عادية يف العديد من الهيئات. وذكر أأن الفكرة تبدو مناس بة وأأنه ميكن اإ وفد كندا، وقال اإ

دراج الاقرتاح اذلي أأدىل به وفد الهند. وبني أأن ذكل لن يفرض أأي يشء عىل أأي أأحد. وأأبرز أأن اللجنة مي كن أأيضا اإ
ىل  رسال نسخة اإ ذا يه فرضت أأن متر لك املراسالت عرب البعثة. وأأوحض أأن الاقرتاح يشرتط فقط اإ س تكون متسلطة اإ

ىل اتفاق بش لهيا مس بقا. البعثة. وأأعرب عن اعتقاده أأنه ميكن التوصل اإ أأن ذكل، دون اخملاطرة ابلتفاقات اليت مت التوصل اإ
ىل متابعة اسرتاتيجيات امللكية الفكرية، وأأكد أأنه ميكن طلب املساهامت من ادلول الأعضاء. وأأعلن أأنه  والتفت الوفد اإ

اذلي أأدىل به الاحتاد يعارض العمل بشأأن التنس يق داخليا وخارجيا. وذكر أأنه ميكن بذل بعض اجلهود دلمج الاقرتاح  ل
نه ليس من الرضوري اعامتد ذكل يف الوقت احلارض. وأأفاد أأنه من  الأورويب مع الاقرتاح املشرتك. واس تدرك قائال اإ

ىل هذه املسأأةل لحقا.  الرضوري القيام مبزيد من العمل. واقرتح أأن تعود اللجنة اإ

لهيا  وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، وأأكد .493 أأنه يدرك أأن الأرضية املشرتكة اليت مت التوصل اإ
نه جيب، من هجة أأخرى، مناقشة حول العديد من الأش ياء الأخرى. وأأقر بأأن اللجنة جيب أأن تعمل عىل  هامة. وقال اإ
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نه جيب أأيضا مناقشة بنود أأخرى. وأأعرب مرة أأخرى عن اس تعداد اجملموعة لإجراء الن قاش ملخص الرئيس، واس تدرك قائال اإ
ىل بعض التوصيات اليت تضمنهتا  القامئة القصرية للتوصيات بشلك مفتوح مضن املشاورات غري الرمسية، حول نص يستند اإ

 الواردة يف الاقرتاح املشرتك.

ىل الفئة واو. .492 وشدد عىل أأن املسأأةل ل تتعلق مبدى قدرة الأمانة عىل القيام بذكل. وأأفاد أأن  4وأأشار وفد سويرسا اإ
ميية داخلية. وأأقر بأأمهية املراسالت بني لك دوةل عضو والويبو. ورصح أأن ادلول الأعضاء تمتتع ابلس يادة وأأن املسأأةل تنظ 

ن ولية اللجنة ل تمتثل يف مناقشة تكل املسائل واختاذ القرار  ت بشأأهنا، أأو بشأأن قنوات التصال بني اقراراهتا س يادية. وقال اإ
عالم هيئات معينة اتبعة دلوةل ذات ادلوةل العضو والويبو، ول تمتثل يف أأ  ن تقرر هل ينبغي أأم ل أأن يمت بشلك مهنجي اإ

ىل أأن ذكل  حدى ادلول الأعضاء. وخلص اإ س يادة بشأأن القرارات واملعلومات اليت يمت تبادل التصالت حولها بني الويبو واإ
 قرار داخيل جيب أأن تتخذه ادلول الأعضاء. وأأكد أأن اللجنة ليست من يقرر ذكل.

ىل الفئة واو.مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبوحتدث وفد امجلهورية ادلومينيكية ابمس  .494 نه مل يمت  4، وأأشار اإ وقال اإ
ىل الاسرتاتيجيات الوطنية بشأأن امللكية الفكرية، وعرب عن رغبة اجملموعة يف  جامع. والتفت اإ ىل أأي اإ التوصل عىل ما يبدو اإ

ادلورات املقبةل، يف تنفيذ الاسرتاتيجيات يف البدلان اليت شهدت تطوير تكل الاسرتاتيجيات. أأن تتعمق اللجنة أأكرث، خالل 
وبني أأن بعض الواثئق تضمنت وصف املهنجيات والأدوات، وأأضاف أأن اجملموعة تود معرفة املزيد حول تنفيذ 

ىل أأن تدرج املنظمة ذكل مضن أأنشطة املس  اعدة التقنية اليت تقوم هبا.الاسرتاتيجيات. وعرب عن تطلع اجملموعة اإ

ىل الفئة واو. .499 . وأأعلن وفد امجلهورية ادلومنيكية تأأييده للترصحي اذلي أأدىل بهأأعرب عن و  4ولفت وفد غواتاميل الانتباه اإ
ال عن رغبته يف مناقشة تنفيذ الاسرتاتيجيات الوطنية بشأأن امللكية الفكرية يف ادلورات القليةل املقبةل. وأأكد أأمهية ذكل اجمل

 وأأضاف أأن النقاش ميكن أأن يساعد عىل تعزيز نظم امللكية الفكرية يف البدلان املعنية.

ىل الفئة واو. .496 . وأأفاد أأن البعثة ادلامئة لبدله طلبت من الوزارات التقنية املعنية ابمللكية الفكرية 4وأأشار وفد الاكمريون اإ
ىل  مسؤويل التنس يق. ورصح أأنه ميكن طرح اقرتاح فكرة أأن تعني مسؤويل تنس يق. وأأوحض أأن البعثة سرتسل املعلومات اإ

 تعيني مسؤويل التنس يق عىل ماكتب امللكية الفكرية يف البدلان اليت اختارت مترير املعلومات عرب البعثة ادلامئة.

واقرتح الرئيس أأن يتضمن ملخص الرئيس الثالثة جمالت اليت جسل فهيا توافق الآراء، وأأن يعكس امللخص تكل  .491
ضافية بشأأن التوصيات الأخرى الواردة يف الاقرتاح املشرتك ويف اجمل الت. وأأعرب عن اقتناعه برضورة القيام مبشاورات اإ

ورقة الاحتاد الأورويب. وأأعلن أأن اللجنة ينبغي أأن تواصل النقاشات حول تكل املسائل خالل ادلورة املقبةل. وتساءل 
ن اكنت البعثات توافق عىل ذكل.  الرئيس اإ

وفد بوليفيا عن رغبته يف معرفة هل ميكن أأن يعكس ملخص الرئيس تعليقات ادلول الأعضاء بشأأن  وأأعرب .491
ن اللجنة ميكن أأن متيض مللكية الفكريةاملتعلقة ابالاسرتاتيجيات الوطنية  . وأأكد أأنه مل يالحظ أأي اعرتاض عىل ذكل. وقال اإ

الأمام. وأأوحض أأن امللخص ميكن أأن يشجع ادلول الأعضاء عىل  قدما يف هذا اجملال، تدرجييا. وأأفاد أأن ذكل س ميثل خطوة حنو
رسال تعليقاهتا بشأأن الاسرتاتيجيات الوطنية املتعلقة ابمللكية الفكرية.  اإ

 وذكّر الرئيس بأأن الأمانة قد أأجابت فعال عىل هذه املسأأةل. .495

ىل النقطة الأخرية اليت  .461 أأاثرها وفد بوليفيا. وأأقر بأأنه ليس من وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، ولفت الانتباه اإ
ن اكن من الرضوري أأن  نه ل يعمل اإ العدل أأن يعكس ملخص الرئيس أأن اللجنة انقشت تكل اجملالت. واس تدرك قائال اإ

 يتضمن امللخص طلبا لتقدمي التعليقات، نظرا لرغبة العديد من الوفود يف مناقشة املساعدة التقنية خالل ادلورة املقبةل. وبني
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أأن النقاش سيتواصل بأأمكهل. وشدد عىل أأمهية ذكل. وأأعرب عن اعتقاده أأن مسأأةل الاسرتاتيجيات الوطنية املتعلقة ابمللكية 
ىل أأنه لن يكون من الرضوري تقدمي طلب متابعة خاصة.  الفكرية ستثار من جديد. وخلص اإ

هنا وخمت الرئيس النقاشات بشأأن هذه النقطة، وتناول مسار العمل اذلي اقرت  .468 حه. وأأفاد أأن الأمانة س تعد النص. وقال اإ
 س تطلع الوفود عليه قريبا.

طار  - CDIP/11/3الوثيقة النظر يف  لفية مضن اإ دراج الاحتياجات/النتاجئ املتعلقة ابلأهداف الإمنائية للأ دراسة جدوى اإ
 الويبو لنتاجئ الثنائية

ىل تقدمي الوثيقة. CDIP/11/3افتتح الرئيس النقاشات بشأأن الوثيقة  .463  ودعا املستشار اإ

ن اللجنة المتست من الأمانة القيام ب .462 دراسة وقدم املستشار )الس يد أأونيل( حملة عن أأمه ما ورد يف ادلراسة. وقال اإ
لفية مضن  دراج الاحتياجات/النتاجئ املتعلقة ابلأهداف الإمنائية للأ عداد تقرير بشأأن الويبومعليات ختطيط برانمج جدوى اإ ، واإ

ىل دراسة سابقة  عداد التقارير عن معلها يف هذا اجملال. وأأفاد أأن الالامتس يستند اإ اخلطوات اليت قامت هبا الويبو لتحسني اإ
لفية  تناولها النقاش خالل ادلورة العارشة للجنة. وبني أأن الغاايت والأهداف واملؤرشات املتعلقة ابلأهداف الإمنائية للأ

ن العالقات اليت تربط تتضمن رصاحة دور امللكية ا مل لفية، واس تدرك قائال اإ لفكرية يف املسامهة يف الأهداف الإمنائية للأ
لفية املتعلقة ابلبتاكر/التكنولوجيا  لفية تتجىل خاصة يف غاايت الأهداف الإمنائية للأ  8أأنشطة الويبو ابلأهداف الإمنائية للأ

قامة ) 1( وص املناعة البرشية/الإيدز واملالراي وغريهام من الأمراضماكحفة فريوس نق) 6( والقضاء عىل الفقر املدقع واجلوع) اإ
لفية يف اجملالت املذكورة. رشاكة عاملية من أأجل التمنية (. وأأعلن أأن معل الويبو ميكن معوما أأن يسامه يف الأهداف الإمنائية للأ

ديد من النتاجئ. وأأكد أأن الويبو واكةل وأأضاف أأن ادلراسة السابقة اليت عرضت خالل ادلورة العارشة للجنة تضمنت الع
نه ل ميكن للمنظمة أأن  طبيعة الأهداف الإمنائية تبني بسهوةل العالقة بني أأعاملها و متخصصة دلهيا ولية خاصة، وقال اإ

لفية، لفية، عىل مس توى عال. وذكر املستشار العدد الكبري للفاعلني اذلين يسامهون يف حتقيق الأهداف الإمنائية للأ  للأ
يف دمع العمليات يمكن دور الواكلت ادلولية ورصح أأن عزل مسامهة الويبو يف هذه الأهداف يعد حتداي كبريا. وأأفاد أأن 

ن قياس مسامهة أأي واكلت عىل الصعيد العاملي، قد يكون يف حد  الوطنية لفية. ومىض قائال اإ لتحقيق الأهداف الإمنائية للأ
ثبا لفية. ذاته مضلال. وأأوحض أأنه ل ميكن اإ منائية للأ ت عالقة س ببية مبارشة بني أأنشطة الويبو واملؤرشات املتعلقة ابلأهداف الإ

 وأأكد رضورة الاكتفاء بأأن التقدم/املسامهة اليت حتققها الويبو يف جمال العلوم والتكنولوجيا والابتاكر ويف جمال الاحتياجات/
ىل مسامهة يف لفية. وأأعلن أأن أأكرث الطرق مصداقية ل  النتاجئ املتعلقة ابمللكية الفكرية ترتمج اإ تقيمي مسامهة الأهداف الإمنائية للأ

لفية دارة القامئة عىل النتاجئ اذلي تعمتده الويبو يف حتقيق الأهداف الإمنائية للأ طار الويبو لالإ ، تعمتد عىل تقيمي يعمتد عىل اإ
لفية ينبغي أأن يستند  املنظمة. وأأعرب عن تأأييده للمفهوم اذلي ينص عىل أأن أأي تقيمي ملسامهة منائية للأ الويبو يف الأهداف الإ

دراج احتياجات و نتاجئ ومؤرشات خصوصية متعلقة ابلأهداف  دارة القامئة عىل النتاجئ، وشدد عىل أأن اإ طار الويبو لالإ ىل اإ اإ
دارة القامئة عىل النتاجئ. واس ت لفية، س يكون مرحةل زائفة تفرض عىل الإطار الراهن لالإ نه ميكن رمغ لك الإمنائية للأ درك قائال اإ

/النتاجئ املرتقبة والغاايت اخملتارة للأهداف الإمنائية أأهداف الويبو الاسرتاتيجيةيشء تقيمي مسامهة الويبو ابعامتد العالقة بني 
د لفية. وأأوحض أأن ذكل يقتيض ابلأساس اختيار الأهداف الاسرتاتيجية والنتاجئ املرتقبة الوجهية لإطار الويبو لالإ ارة القامئة للأ

ىل البياانت  لفية، وحساب مدى حتقيق النتاجئ املرتقبة ابلستناد اإ منائية للأ عىل النتاجئ، مث مطابقهتا مع غاايت الأهداف الإ
لفية،  منائية للأ املتعلقة ابلأداء اليت مت مجعها. وبني أأن ادلراسة السابقة تعرفت عىل تسعة احتياجات/نتاجئ متعلقة ابلأهداف الإ

لفية وقال اإ  . وعرب عن تأأييده للنتاجئ السابقة اليت كشفت عن 1و 6و 8نه مت ربطها بست غاايت متعلقة ابلأهداف الإمنائية للأ
ىل أأن ادلراسة تضمنت جدول يوحض  ثبات مسامهة الويبو مرتبطة ابلغاايت املذكورة. ولفت الانتباه اإ أأن أأحسن طريقة لإ

دارة القامئة عىل 1و 6و 8هداف الغاايت الست املندرجة مضن الأ التطابق بني  طار الويبو لالإ . ورصح أأن حفص مسودة اإ
ىل املهنجية املذكورة، تبني أأن 3183/82النتاجئ للثنائية  نتيجة، ومتعلقة بس تة  61نتيجة مرتقبة من أأصل  84، ابلستناد اإ

ىل أأن الويبو هدفا ترتبط وتسامه بشلك موثوق يف الأهداف الإمنائية ل 84أأهداف اسرتاتيجية من أأصل  لفية. وأأشار اإ لأ
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لفية ويف ست غاايت، وأأوحض أأهنا، من هجة أأخرى، سامهت أأيضا يف الأهداف  منائية للأ سامهت ابلأساس يف ثالثة أأهداف اإ
ن التقيمي  ن اكن ذكل بدرجة أأقل. وأأقر بأأن املهنجية املذكورة حمدودة، وقال اإ لفية، واإ امخلسة الأخرى من الأهداف الإمنائية للأ

لفية، الرت  امكي للتقدم اذلي حققته الويبو قصد حتقيق النتاجئ املرتقبة الوجهية لغاية معينة من غاايت الأهداف الإمنائية للأ
تبني ابلرضورة مسامهة الويبو امجللية اليت مكنت من حتقيق الغاية يف حد ذاهتا. وذكر، عىل سبيل املثال، أأنه ل ميكن قياس  ل

دراج البدلان الأقل منوا يف أأنشطة الويبو خالل الس نوات املاضية. بعض اجملالت اليت سامهت ف هيا الويبو، نظرا لتعممي اإ
ن مزية تكل املهنجية، من هجة أأخرى، هو أأهنا تقيس مسامهة الويبو عىل صعيد النتاجئ وليس عىل صعيد  واس تدرك قائال اإ

ابلرتكزي عىل مسامهة الويبو الفعلية وليس عىل مسامههتا  الربامج والأنشطة. وأأكد أأن ذكل يتطابق مع الامتس اللجنة واملتعلق
تكل النتاجئ  ، لكام اكنت3181/88و 3111/15احملمتةل. وبني أأن ادلراسة تضمنت حتليال للنتاجئ والأداء املرتقبة للثنائيتني 

لفية. وأأكد  أأن ادلارسة تبني ارتفاع الأداء والأداء، ترتبط وتسامه بشلك موثوق يف الأهداف الثالثة من الأهداف الإمنائية للأ
لفية منائية للأ مقارنة ابلثنائية  3181/88يف الثنائية  امجليل للنتاجئ املرتقبة اليت تسامه يف الغاايت املتعلقة ابلأهداف الإ

هنا ارتفعت من 3111/15 ىل  91، وقال اإ ة ابملائة، يف الفئة املصنفة مضن "حتققت متاما". وأأضاف أأن ادلراس 11ابملائة اإ
ىل نظام التصنيف " ىل تقرير أأداء الربانمج واإ " )يرتاوح بني "مل يتحقق" و"حتقق Traffic Lightsاستندت يف ذكل اإ

ىل  3111متاما"(. وأأفاد أأن النتاجئ املتعلقة ابلفرتة من  جيابية يف مجملها، مع حتسن واحض يف مسامهة الويبو مع  3188اإ اكنت اإ
ىل أأن ادلراسة حف لفية صت مرور الوقت. وأأشار اإ دراج الاحتياجات/النتاجئ املتعلقة ابلأهداف الإمنائية للأ دراسة جدوى اإ

طارمضن  لهيا ادلراسة، يه الرتكزي عىل التعرف عىل الويبو ل اإ دارة القامئة عىل النتاجئ، وأأعلن أأن أأنسب مقاربة، خلصت اإ الإ
ثبات مسامههتا يف عدد خمتار من غاايت الأ  ىل أأنه ليس من الرضوري النتاجئ املرتقبة اليت ميكن اإ لفية. ونبه اإ منائية للأ هداف الإ

طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ. وأأكد أأنه ميكن  لفية، مضن اإ ضافية من املؤرشات املتعلقة ابلأهداف الإمنائية للأ دراج مجموعة اإ اإ
منائية املعنية تقيمي مسامهة الويبو من خالل الأداء اذلي ورد يف التقرير واملتعلق ابلنتاجئ املرتقبة ا لوجهية لغاايت الأهداف الإ

لفية. وجشع الويبو عىل اعامتد تكل مهنجية وعىل أأن تبارش املنظمة نفس التقيمي عندما تتوفر بياانت الأداء املتعلقة ابلثنائية  للأ
اليت تسامه فهيا الوييو . وأأبرز أأن الويبو وجلنة التمنية ستمتكنان بتكل الطريقة من أأخذ حملة عن اجملالت الرئيس ية 3183/82

ىل أأن اجلهود املبذوةل لتقيمي مسامهة املنظمة يف الأهداف الإمنائية  لفية. ولفت املستشار انتباه الويبو اإ منائية للأ يف الأهداف الإ
لفية هو  ل بعد س نتني من الآن، لأن التارخي الهنايئ للأهداف الإمنائية للأ لفية لن تكون وجهية اإ ن ا3189للأ لويبو . وقال اإ

لفية ابتداء من  نشاء الأهداف الإمنائية اليت س تخلف الأهداف الإمنائية للأ ، وعىل 3189ينبغي أأن تركز عىل املسامهة يف اإ
املشاركة يف تكل الأهداف. وأأفاد أأن الويبو بدأأت فعال املشاركة يف احملافل الوجهية للمسامهة يف تكل الأهداف الإمنائية. 

ىل أأن الويبو س تكون لفية، لأهنا تشارك  وخلص اإ قادرة عىل قياس مسامههتا يف تكل الأهداف، أأكرث من الأهداف الإمنائية للأ
نشاء تكل الأهداف.  يف اإ

لفية تعد القضية اجلوهرية لنظام  .464 ن الأهداف الإمنائية للأ وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، وقال اإ
ىل الاندماج بشلك اكمل يف الأمم املتحدة. وأأفاد أأن الويبو يه و  اكةل متخصصة اتبعة للأمم املتحدة، وأأكد حاجة املنظمة اإ

ىل الأعامل اليت مت القيام هبا. وبني أأهنا  لفية. وأأشار اإ املبادرات اليت طورهتا الأمم املتحدة من أأجل تنفيذ الأهداف الإمنائية للأ
لفيةفرقة العمل املعنية برصد الثغرات تتضمن مشاركة الويبو يف  ، مثلام ورد يف الامتس جلنة يف حتقيق الأهداف الإمنائية للأ

جناز الأهداف الإمنائية  حراز حتسن. ورصح أأن رصد مسامهة الويبو يف اإ ماكنية اإ التمنية خالل دورهتا املاضية. وشدد عىل اإ
ىل أأدوات مناس بة. وذكر أأن اختاذ القرارات وتقيمي مدى دمع نظا لفية، وتقيميها، حيتاج اإ م امللكية الفكرية اذلي تديره الويبو للأ

ذا مل يمت اعامتد مهنجية مناس بة. وأأعرب عن خماوف اجملموعة ودول  للأهداف الإمنائية للملكية الفكرية، قد يكون صعبا، اإ
لفية.  جناز الأهداف الإمنائية للأ وأأفاد أأن أأعضاء أأخرى بشأأن اس تخدام تقارير أأداء الربانمج كوس يةل لتقيمي مسامهة الويبو يف اإ

ىل أأن تقرير أأداء الربانمج  تصدره الأمانة. وأأعرب عن قلقه من الاعامتد عىل  هو تقرير تقيمي ذايتادلول الأعضاء خلصت اإ
ىل أأنه  CDIP/11/3تقارير أأداء الربانمج لتقيمي مسامهة الويبو. ورصح أأن دراسة اجلدوى اليت وردت يف الوثيقة  خلصت اإ

ىل أأن  طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ. وأأشار اإ لفية، مضن اإ حداث مؤرشات خصوصية متعلقة ابلأهداف الإمنائية للأ ل ميكن اإ
ادلول الأعضاء عربت فعال عن بعض اخملاوف بشأأن اس تخدام تقارير أأداء الربانمج مكرجع. وشدد عىل رضورة العثور عىل 
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ىل  نه ميكن تشكيل فريق حلول أأخرى. والتفت اإ ماكنية التعمق يف ذكل. وقال اإ حل تطوير املؤرشات اخلصوصية، وأأقر ابإ
خرباء خارجيني أأو فريق عامل يضم ادلول الأعضاء املعنية، هبدف مناقشة اخليارات املمكنة هبذا الصدد. وأأضاف أأن الأمانة 

خبارية بشأأن كيفية تقيمي الواكلت الأخرى الت لفية. ميكن أأن تعد وثيقة اإ ابعة للأمم املتحدة ملساهامهتا يف الأهداف الإمنائية للأ
ىل أأن ذكل ميكن أأن يساعد اللجنة عىل اختاذ  وأأعلن أأنه ميكن عرض تكل الوثيقة خالل ادلورة املقبةل للجنة التمنية. وخلص اإ

 القرارات املتعلقة هبذا اجملال.

ادلقيق اذلي قام به املستشار فامي يتعلق بتحليل أأفضل  وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تقديره للعمل .469
طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ. وأأكد  لفية اليت أأحرزهتا الويبو، ابس تخدام اإ الطرق لقياس النتاجئ املتعلقة ابلأهداف الإمنائية للأ

لأنشطة، تعد مزية أأساس ية. ونوه أأن القدرة عىل قياس مسامهة الويبو عىل صعيد النتاجئ، وليس فقط عىل صعيد الربامج وا
نه اعتىن ببناء معهل عىل أأساس ادلراسة السابقة بشأأن هذا املوضوع والواردة يف الوثيقة   CDIP/10بعمل املستشار وقال اإ

لفية  واليت أأعدها الس يد سيسويل موسونغو، وأأفاد أأن املستشار استند يف تقيميه لعالقات أأنشطة الويبو ابلأهداف الإمنائية للأ
عالن الألفية وتقرير ساكس وتقرير فرقة العمل بشأأن العلوم والتكنولوجيا والابتاكر، متاما مثل  ىل الواثئق الأساس ية، ويه اإ اإ

الس يد موسونغو. وأأوحض أأن املستشار اس تخدم تكل املعلومات وطور مهنجية مفيدة متكن من تعقب الأهداف والغاايت 
منائية و  الألفية، اليت تلعب الويبو دورا يف حتقيقها، وقياس تكل الأهداف والغاايت، ابس تخدام الرئيس ية املتعلقة ابلأهداف الإ

دراج  النتاجئ الواردة يف تقارير الإدارة القامئة عىل النتاجئ. وساند الوفد الترصحي اذلي أأدىل به املستشار، وذكر أأنه ل ينصح ابإ
لفية، نظرا للأس باب  املتنوعة اليت أأوحضها املستشار يف الورقة اليت أأعدها. وأأكد أأن مؤرشات منفصةل للأهداف الإمنائية للأ

لفية. وأأفاد  املستشار والس يد موسونغو أأقرا بأأنه ل توجد عالقة س ببية مبارشة بني أأنشطة الويبو وغاايت الأهداف الإمنائية للأ
ىل أأن د ور الويبو يرتبط بشلك أأوحض مع أأهنام اس تخدما العديد من الواثئق الأساس ية، املذكورة أأعاله، وأأهنام خلصا اإ

لفية  لفية، 1و 6و 8الأهداف الإمنائية للأ منائية للأ . وأأبرز أأنه ميكن بسهوةل ربط تكل الأهداف الثالثة املتعلقة ابلأهداف الإ
 وأأعلن أأنه اكن ابلإماكن قياس س تة 3183/82وغاايهتا الضمنية، ابلعديد من أأهداف الويبو ونتاجئها. وركز عىل الثنائية 

نتيجة فرعية حققهتا الويبو، لإظهار التقدم احلاصل بشأأن الأهداف الثالثة املس هتدفة من الأهداف الإمنائية  84أأهداف و
ىل أأن التحليل املذكور س ميكن من تقدمي تقيمي ملموس جدا ملسامهة الويبو يف حتقيق الأهداف الإمنائية  لفية. وخلص اإ للأ

لفية، وأأكد أأن الس يد موسونغو والس   ىل حد الآن بشلك كبري، للأ يد أأونيل بينا يف الوثيقتني اللتني أأعداهام أأن الويبو سامهت اإ
لفية. جناز الأهداف الإمنائية للأ  يف اإ

ىل أأن ادلراسات السابقة يف هذا CDIP/11/3وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء وأأحاط علام ابلوثيقة  .466 . وأأشار اإ
ن تكل الس ياق مل تثبت العالقة املبارشة بني  لفية. واس تدرك قائال اإ أأنشطة الويبو واملؤرشات الرئيس ية للأهداف الإمنائية للأ

لفية. وأأعرب عن سعادة اجملموعة  ادلراسات أأبرزت بوضوح كيف تسامه الويبو بشلك مبارش يف حتقيق الأهداف الإمنائية للأ
ضافي دراج مجموعة اإ ذ تالحظ أأن ادلراسة احلالية تقر بشلك رصحي برضورة اإ لفية يف اإ ة من مؤرشات الأهداف الإمنائية للأ

دارة القامئة عىل النتاجئ واذلي يؤدي معال جيدا، وذكل نظرا للعديد من الأس باب اليت وثقها  الإطار الراهن لالإ
 ادلراسة. مؤلف

يرلندا ابمس الاحتاد الأورويب  .461 ، وأأحاط علام ابلوثيقة دوةل 31ودوهل الأعضاء البالغ عددها وحتدث وفد اإ
CDIP/11/3 لهيا  دوةل 31ودوهل الأعضاء البالغ عددها . وأأعرب عن ترحيب الاحتاد الأورويب ابخلالصات اليت توصل اإ

لفية يف الإطار الراهن  منائية للأ دراج مجموعة مس تقةل من مؤرشات الأهداف الإ نه ليس من الرضوري اإ الس يد أأونيل. وقال اإ
دارة القامئة عىل النتاجئ. وذكر أأنه ميكن ت  لفية من خالل العالقات اليت تربط لالإ قيمي مسامهة الويبو يف الأهداف الإمنائية للأ

لفية. ورأأى أأن تكل املقاربة تضمن  الأهداف الاسرتاتيجية للويبو ابلنتاجئ املرتقبة وبعض الغاايت اخملتارة للأهداف الإمنائية للأ
نقاذ الأرواح، وأأكد أأن تكل أأل يتكرر اس تخدام املوارد يف معلية تعقب مسامهة الويبو يف حتق  يق أأهداف القضاء عىل الفقر واإ

 الأهداف تس تحق الثناء.
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ىل أأنه يف جدول أأعامل التمنية  33وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية، وذكّر ابلتوصية  .461 ينبغي "اليت أأشارت اإ
منائية املتفق علهيا يف منظومة الأمم املتحدة، مبا فهيا وضع القواعد واملعايري أأن تكون دامعة للأهداف الإ املتعلقة بلأنشطة الويبو 

عالن الألفية ىل الالامتس، اذلي ورد  CDIP/11/3وأأفاد أأن الوثيقة  ."الأهداف الواردة يف اإ تضمنت دراسة تس تجيب اإ
دراج الاحتياجات/النتاجئ املتعلقة ابلأهداف خالل ادلورة العارشة للجنة التمنية، ابس تكشاف  لفية دراسة جدوى اإ منائية للأ الإ

لفية، مضن  مرحةل ختطيط برانمج الويبو، وتطوير مؤرشات خصوصية تقيس مسامهة املنظمة يف الأهداف الإمنائية للأ
لفية يف  هبدفالويبو والإبالغ عن اخلطوات اليت اختذهتا  منائية للأ تعديل أأسلوب الإبالغ عن معلها ومسامههتا يف الأهداف الإ

ة من بياانت الأداء الواردة يف ش تقتوفري نتاجئ أأكرث مصداقية وواقعية م عن طريق صة لهذا الغرض صفحة الإنرتنت اخملّص 
لفية. سبيل من ،الإصدارات الوجهية ن جلنة التمنية  تقارير أأداء الربامج واملؤرشات اخلاصة ابلأهداف الإمنائية للأ وقال اإ

ثر النقاشات اليت دارت حول دراسة قام هبا مستشار خاريج، هبدف تقيمي مسامهة الويبو يف حتقيق  قدمت هذا الالامتس اإ
لفية ) لفية املتعلقة CDIP/10/9الأهداف الإمنائية للأ منائية للأ دراج الأهداف الإ (. وذكر أأن تكل ادلراسة أأوصت ابإ

ن دراسة اجلدوى مل ت مضن صياغة النتاجئابلحتياجات/النتاجئ  ؤيد لك التوصيات املرتقبة ومؤرشات الأداء. واس تدرك قائال اإ
ىل ما ورد يف تكل ادلراسة، وهو كام ييل: " دراج احتياجات و نتاجئ ومؤرشات اليت أأصدرها املستشار اخلاريج. والتفت اإ اإ

لفية،  منائية للأ دارة القامئة عىل النتاجئخصوصية متعلقة ابلأهداف الإ . س يكون مرحةل زائفة تفرض عىل الإطار الراهن لالإ
نه مي /النتاجئ املرتقبة أأهداف الويبو الاسرتاتيجيةكن رمغ لك يشء تقيمي مسامهة الويبو ابعامتد العالقة بني واس تدرك قائال اإ

لفية  لفية". وأأفاد أأن دراسة اجلدوى أأوصت بأأن مسامهة الويبو يف الأهداف الإمنائية للأ والغاايت اخملتارة للأهداف الإمنائية للأ
لفية والغاايت الوجهية. وأأضاف أأنه سيمت جيب أأن تقمي عرب ربط الأهداف الاسرتاتيج  منائية للأ ية والنتاجئ املرتقبة ابلأهداف الإ

ىل تقارير أأداء الربانمج. وأأعلن أأن املستشار اخلاريج السابق هو من اقرتح تكل  تقيمي مدى حتقيق النتاجئ املرتقبة استنادا اإ
ىل تقارير أأداء الربانمج وأأن التقرير املذكور يعد تقيامي ذاتيا. وأأكد  املهنجية. وأأعرب عن قلق اجملموعة نظرا لأن املهنجية تستند اإ

دارة القامئة عىل  طار الويبو لالإ لفية، يف اإ منائية للأ دراج بعض املؤرشات اخلصوصية املتعلقة ابلأهداف الإ أأن الاعرتاض عىل اإ
لفية. وأأوحض أأن ل ميكن قياس الأثر النتاجئ، يعين أأنه لن يمت التعمق يف أأي تقيمي ملسامهة الويبو يف الأهداف الإمن ائية للأ

ىل املهنجية اليت مت اقرتاهحا، ورصح أأهنا  لفية. والتفت اإ جناز نتاجئ الأهداف الإمنائية للأ اخلصويص للمسامهة، فامي يتعلق ابإ
ن أأسس اختيار الأه لفية، وقال اإ داف الإمنائية تتطلب ربط الأهداف الاسرتاتيجية للويبو ابلأهداف الإمنائية الوجهية للأ

لفية والأهداف الاسرتاتيجية الوجهية، ل تزال غري واحضة. وشدد عىل أأن دراسة اجلدوى بينت أأنه ميكن ربط الأهداف  للأ
ن تطبيق املهنجية يبدو عشوائيا يف الوقت احلارض. وأأشار  لفية، واس تدرك قائال اإ الاسرتاتيجية بغاايت الأهداف الإمنائية للأ

ىل أأن اجملموعة مل تفهم ملاذا لن يكون تطور الإطار الترشيعي املتوازن املتعلق ابمللكية الفكرية وجهيا فامي يتعلق بتحقيق  اإ
ثبات العالقة بني حقوق امللكية الفكرية ومواطن املرونة فهيا  لفية، طاملا أأنه قد مت اإ منائية للأ الأهداف املتعلقة ابلأهداف الإ

ز أأن ادلول الأعضاء ليست يف وضعية متكهنا من مناقشة تقرير أأداء الربانمج. ولفت احلقوق، وبني احلصول عىل الأدوية. وأأبر 
ىل أأن تقرير أأداء الربانمج للثنائية  حصل للمرة الأوىل، خالل جلسات جلنة املزيانية وامجلعيات العامة  3181/88الانتباه اإ

التعليقات تقرير تقيمي ذايت وأأنه يعمتد عىل للويبو، عىل موافقة مرشوطة، أأي موافقة برشط الاعرتاف بأأن التقرير هو 
اليت قدمهتا ادلول الأعضاء. وأأضاف أأن تقرير أأداء الربانمج يف حد ذاته أأخفق يف العديد من  واقرتاحات التحسنيواخملاوف 

ابملائة من  81ة املواضع. وذكر الوفد، عىل سبيل املثال، أأن شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية تناولت ابلتقيمي مدى دق
)انظر الوثيقة  3181/88مؤرشات الأداء وبياانت الأداء اليت عرضت خالل تقرير أأداء الربانمج للثنائية 

WO/PBC/19/3 وأأفاد أأن شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية عرثت عىل عدد من الأخطاء يف البياانت اليت .)
عرضت. ورصح الوفد أأن دليه اقرتاحني للميض قدما. وعرب عن رغبة اجملموعة يف القيام بتقيمي مس تقل شامل بشأأن مسامهة 

لفية. وشدد عىل أأمهية تطوي ىل الواثئق الوجهية الويبو يف الأهداف الإمنائية للأ ر مؤرشات خصوصية لهذا الغرض، ابلستناد اإ
ىل أأن تعمل الأمانة أأو ادلول الأعضاء أأو خبري مس تقل قصد تطوير تكل  لفية. وأأبرز احلاجة اإ املتعلقة ابلأهداف الإمنائية للأ

لفية . والمتس من الويبو أأن تقدم معلومات املؤرشات والتعرف عىل الاحتياجات/النتاجئ الوجهية املتعلقة ابلأهداف الإمنائية للأ
لفية. وأأكد أأن تكل  ضافية حول طريقة تقيمي الواكلت الأخرى التابعة للأمم املتحدة ملساهامهتا يف الأهداف الإمنائية للأ اإ

ن التارخي اخلتايم للأهدا نشاء املؤرشات املذكورة. واس تطرد قائال اإ ف الإمنائية املعلومات قد تسامه يف توجيه العمل املتعلق ابإ
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لفية س يحل يف  . وأأضاف 3189، وشدد عىل رضورة بدء العمل عىل تطوير مهنجية تقيمي ملسامهة الويبو يف ما بعد 3189للأ
ىل حدود  مرشوع الويبو الاسرتاتيجي املتوسط الأمدأأن  ىل أأن الفرصة متاحة يك تراجع الويبو 3189يرسي أأيضا اإ . وخلص اإ

 .3189والأهداف يف ما بعد  الأهداف الاسرتاتيجية والربامج

لفية، نظرا للمساعدة  .465 ونوه وفد الياابن جبودة التقرير. وأأكد الأمهية اليت تولهيا الياابن لتحقيق الأهداف الإمنائية للأ
ىل مضمون التقرير، وقال اإ للبدلان النامية والأقل منوا يف نطاق واسع من اجملالت الفعاةل اليت تقدهما تكل الأهداف نه . وأأشار اإ

لفية. وأأبرز أأن حتقيق غاايت معينة متعلقة  مل يثبت العالقة الس ببية املبارشة بني أأنشطة الويبو ومؤرشات الأهداف الإمنائية للأ
لفية تعمتد حامت عىل عوامل خارج س يطرة الويبو، من سبيل اختيارات الس ياسات العامة والأولوايت  ابلأهداف الإمنائية للأ

لفية قد عىل صعيد البدلان، لك عىل منائية للأ  حدة. ورصح أأن صياغة مؤرشات جديدة لتقيمي مسامهة الويبو يف الأهداف الإ
 هيدر بعض املوارد. وأأعرب عن سعادة الوفد ابخلالصة اليت وردت يف التقرير، وذكر أأن اخلالصة ل ترى من الرضوري دمج

لفية مضن  طالاحتياجات/النتاجئ املتعلقة ابلأهداف الإمنائية للأ دارة القامئة عىل النتاجئ،الويبو ل اراإ ضافية من واإ  الإ دراج مجموعة اإ
لفية. وأأفاد أأن اللجنة ينبغي أأن تقوم بعمل  منائية للأ يدمع حتقيق وقائعي املؤرشات لتقيمي مسامهة الويبو يف الأهداف الإ

لفية، وشدد عىل رضورة الرتكزي عىل  منائية للأ  مقصدالأهداف الإمنائية للأ لفية والولية اخلصوصية للويبو، الأهداف الإ
 والرتكزي يف نفس الوقت عىل التاكليف.

وساند وفد جنوب أأفريقيا الترصحيات اليت أأدىل هبا وفدا الربازيل واجلزائر عندما حتداث ابلرتتيب ابمس مجموعة جدول  .411
نه ل يرى من الرضوري تطوير  مؤرشات خصوصية لتقيمي مسامهة أأعامل التمنية واجملموعة الأفريقية. وقال مؤلف ادلراسة اإ

لفية. وأأعرب عن اعتقاد الوفد أأن ذكل رضوري يك يكون تقيمي مسامهة الويبو يف الأهداف  الويبو يف الأهداف الإمنائية للأ
لفية، فعال. والمتس من الأمانة أأن تتواصل مع الواكلت الأخرى التابعة للأمم املتحدة ملعرفة كيف تقمي تكل ال واكلت الإمنائية للأ

لفية. وأأفاد أأن الأمانة ميكن رمبا أأن تعرض ذكل عىل ادلول الأعضاء خالل ادلورة املقبةل.  مساهامهتا يف الأهداف الإمنائية للأ
وأأكد فائدة التعرف عىل كيفية قيام الأونكتاد والاحتاد ادلويل لالتصالت ومنظمة الصحة العاملية بتقيمي مساهامهتا يف هذا 

ىل أأن املنظمة ستس تفيد من حفص كيفية  اجملال. وشدد عىل لفية ابلنس بة لدلول النامية. وخلص اإ أأمهية الأهداف الإمنائية للأ
 تقيمي الواكلت الأخرى ملساهامهتا اذلاتية.

جنازات الويبو يف جمال التمنية. ورصح أأن تنفيذ جدول أأعامل  .418 وأأعرب وفد الاحتاد الرويس عن اهامتمه الشديد ابإ
ن اخلالصات اليت وردت يف ادلراسة تقدم التمنية، يف اعتق لفية. وقال اإ اده، يعد مسامهة هامة يف حتقيق الأهداف الإمنائية للأ

 أأساسا جيدا لتصممي منوذج معيل ومفيد ميكن ادلول الأعضاء من حتديد ما حققته الويبو يف هذا اجملال.

ىل ادلراسة ورأأى أأن املسامهة املمزية للويبو يف .413 لفية، واحضة جدا.  وأأشار وفد الصني اإ حتقيق الأهداف الإمنائية للأ
لفية  وأأبرز أأن ادلراسة بينت من جديد أأمهية التقيمي الصحيح ملسامهة الويبو. وذكر أأن التارخي الهنايئ للأهداف الإمنائية للأ

ن 3189، وشدد عىل رضورة أأن تشارك الويبو بفعالية أأكرب يف تنفيذ الأهداف املتعلقة مبا بعد 3189س يحل يف  . وقال اإ
 .3189الويبو جيب أأن تدمج تكل الأهداف مضن أأهدافها ملا بعد 

ىل الالامتس اذلي  .412 عداد ادلراسة اكن اس تجابة اإ ىل أأن اإ وحتدث وفد الهند ابمس اجملموعة الآس يوية، ولفت الانتباه اإ
التمنية. وأأقر بأأن الغاايت  يف جدول أأعامل 33قدمته اللجنة خالل دورهتا السابقة. وأأضاف أأن ادلراسة ترتبط ابلتوصية 

لفية مل تنص بشلك رصحي عىل دور امللكية الفكرية يف املسامهة يف  والأهداف واملؤرشات املتعلقة ابلأهداف الإمنائية للأ
ن ثالث واثئق أأساس ية أأكدت ذكل ادلور، واعتربته جزءا من ادلور اذلي تلعبه  لفية، واس تدرك قائال اإ الأهداف الإمنائية للأ

عالن الألفية لس نة والتكنولوجيا والابتاكر العلوم  3119وتقرير مرشوع الألفية لس نة  3111، وذكر تكل الواثئق ويه اإ
لفيةوتقرير  . وبني أأن املؤلف 3119لس نة  فرقة العمل املعنية ابلعمل والتكنولوجيا والابتاكر التابعة ملرشوع الأمم املتحدة للأ

طار الويبو يساند املفهوم اذلي ينص عىل أأن أأي تقي ىل اإ لفية ينبغي أأن يستند اإ مي ملسامهة الويبو يف الأهداف الإمنائية للأ
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دراج احتياجات أأو نتاجئ أأو مؤرشات خصوصية  ن املؤلف من هجة أأخرى يعترب أأن اإ دارة القامئة عىل النتاجئ، ومىض قائال اإ لالإ
لفية س يكون مس توى زائفا يفرض عىل الإطا دارة القامئة عىل النتاجئ. ورصح أأن متعلقة ابلأهداف الإمنائية للأ ر الراهن لالإ

دارة القامئة  طار الويبو لالإ لفية مضن اإ منائية للأ ادلراسة حفصت دراسة جدوى دمج الاحتياجات/النتاجئ املتعلقة ابلأهداف الإ
ىل التقيمي لفية. والتفت اإ دراج مؤرشات منفصةل للأهداف الإمنائية للأ  الصحيح ملسامهة عىل النتاجئ، وذكر أأنه ل ينصح ابإ

لفية، وأأفاد أأنه ل يرى بوضوح كيف حققت ادلراسة الهدف اذلي حددته ادلول الأعضاء  الويبو يف الأهداف الإمنائية للأ
خالل ادلورة السابقة. وأأكد أأمهية ادلراسة من منظور ادلول النامية. ورصح أأن املنظمة ينبغي أأن تقمي بشلك حصيح مسامهة 

لفية، وشدد عىل أأن الهدف الهنايئ للملكية الفكرية ولالبتاكر وللمنظمة هو الويبو يف الأهداف الإ  توفري حياة أأفضل منائية للأ
ىل أأدوات مناس بة لرصد للناس يف مجيع البدلان من خالل تعزيز المنو الاجامتعي والاقتصادي والتمني مسامهة ة. وأأكد احلاجة اإ

لفية للأ  ذا اكنت املنظمة ترغب حقا يف بدء تكل العملية. وحثت  مم املتحدةالويبو يف حتقيق الأهداف الإمنائية للأ وتقيميها، اإ
اجملموعة الويبو عىل أأن تواصل لعب دور نش يط ومتاكمل يف نظام الأمم املتحدة، وعىل أأن تواصل جمهوداهتا دلمج الأهداف 

لفية  طار الويبو لنتاجئ الثنائيةالإمنائية للأ لفية . وأأضاف أأن ادلراسة أأشارت مضن اإ منائية للأ ىل التارخي اخلتايم للأهداف الإ اإ
ن الويبو ينبغي أأيضا أأن تأأخذ بعني الاعتبار أأن اجلهود املبذوةل لتقيمي مسامهة املنظمة يف 3189اذلي س يحل يف  . وقال اإ

لفية س تكون وجهية فقط خالل الس نتني القادمتني. وأأعرب عن اعتقاده أأن الويبو ينبغي  ابلتايل أأن تركز الأهداف الإمنائية للأ
لفية ابتداء من  حداث الأهداف الإمنائية اليت س تخلف الأهداف الإمنائية للأ ، وعىل املشاركة يف تكل 3189عىل املسامهة يف اإ

جعاب اجملموعة بوهجة النظر املس تقبلية املذكورة. وشدد عىل رضورة حل القضااي املتعلقة  الأهداف الإمنائية. وعرب عن اإ
ىل ما بعد ابلأهداف الإمنائ  لفية، قبل املرور اإ  .3189ية الراهنة للأ

يران )مجهوريةوفد وساند  .414 الترصحيات اليت أأدىل هبا وفدا الهند والربازيل عندما حتداث ابلرتتيب ابمس  الإسالمية( -اإ
ن ينبغي علهيا أأن  اجملموعة الآس يوية ومجموعة جدول أأعامل التمنية. وأأفاد أأن الويبو واكةل متخصصة اتبعة للأمم املتحدة، وقال اإ

لفية. وعرب عن خماوفه بشأأن اس تخدام تقارير أأداء الربانمج من أأجل تقيمي  جناز الأهداف الإمنائية للأ تعزز مسامههتا يف اإ
لفية. وأأعلن أأن املهنجية املقرتحة تشكو من العديد من أأوجه القصور والإخفاقات اليت  منائية للأ مسامهة الويبو يف الأهداف الإ

هنا حتتاج  ينبغي أأن بالغ أأولية، واس تدرك قائال اإ آلية اإ يمت النظر فهيا بشلك مناسب. وأأقر بأأن تكل املهنجية تعبد الطريق أأمام أ
لفية. وحث  ضافية تمكلها، من سبيل تطوير مؤرشات خصوصية متعلقة ابلأهداف الإمنائية للأ ىل تدابري اإ من هجة أأخرى اإ

اليت تطبقها الواكلت الأخرى التابعة للأمم املتحدة لإعداد التقارير بشأأن الوفد الأمانة عىل اس تخدام أأفضل املامرسات 
رسال دعوة امل لفية. وأأكد رضورة اإ لأمم املتحدة املعنيني ابحلق يف الغذاء ن اخلاصني لقرريمساهامهتا يف الأهداف الإمنائية للأ

دراج لإجراء حوار تفاعيل بشأأن تكل القضااي واحلق يف التعلمي واحلق يف الصحة البند املتعلق ، صلب جلنة التمنية. وأأفاد أأن اإ
لفية مسامهةابمللكية الفكرية والتمنية من شأأنه أأن يُسهِّّل مناقشة  . وأأضاف أأنه ل يرى بوضوح الويبو يف الأهداف الإمنائية للأ

ىل أأن بعض النتاجئ قد حتققت بشلك اكمل أأو جزيئ. وشدد عىل أأن تقيمي مسامهة الويبو يف  كيف خلص املستشار اإ
ىل س ياق الهدف  لفية س يكون صعبا دون حتديد املؤرشات. والتفت اإ القضاء عىل الفقر املدقع ) 8الأهداف الإمنائية للأ

. وأأوحض أأن امللكية الفكرية تلعب دورا هاما يف تكل همام عاماليعد القصور يف جمايل الصحة والتعلمي (، ورصح أأن واجلوع
ن دور الويبو ليس واحضا يف جمال احلصول عىل الأدوية. احلالت، وشدد عىل رضورة أأخذه ا بعني الاعتبار. وواصل قائال اإ

لفية. جناز الأهداف الإمنائية للأ ىل تقرير جاد تعده الويبو بشأأن مساهامهتا يف اإ  وأأعرب عن تطلعه اإ

ىل تنوع الآراء اليت عربت عهنا الوفود. وأأفاد  .419 ىل ولفت املستشار )الس يد أأونيل( الانتباه اإ أأن ادلراسة استندت اإ
ن  طار ختطيط برانمج الويبو الراهن. وقال اإ لفية مضن اإ ماكنيات دمج الاحتياجات/النتاجئ املتعلقة ابلأهداف الإمنائية للأ اإ
طار النتاجئ وتقرير أأداء الربانمج واذلي يعد تقرير تقيمي ذايت. وأأبرز أأن بعض الوفود اعتربت  ادلراسة ركزت ابلتايل عىل اإ

ىل أأوجه القصور اليت املقارب لفية. وأأضاف أأن العديد من الوفود أأشارت اإ ة اكفية لتقيمي مسامهة الويبو يف الأهداف الإمنائية للأ
نه جيب أأيضا أأن تؤخذ  تشكو مهنا املقاربة. وأأكد أأن أأوجه القصور املذكورة وردت يف ادلراسة وأأنه جيب الاعرتاف هبا. وقال اإ

ثبات يبني مساهامهتا يف بعني الاعتبار الصعوابت اليت تو  اهجها املنظامت ادلولية من سبيل الويبو عندما حتاول تقدمي اإ
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لفية. وذكر أأن تكل يه وهجة النظر الأوىل. ورصح أأن وهجة النظر  الأهداف املتنوعة جدا املتعلقة ابلأهداف الإمنائية للأ
طار النتاجئ الراهن. الثانية تشرتط أأن تتناقش جلنة التمنية مع الأمانة لتحديد هل ميكن ال  نظر يف مقارابت أأخرى خارج اإ

وأأضاف أأن بعض الوفود المتست من الأمانة أأن تفحص كيفية تقيمي الواكلت الأخرى التابعة للأمم املتحدة ملساهامهتا يف 
لفية. وأأكد أأنه قد يكون من الصعب الرشوع يف تقيمي مس تقل ملسامهة الويبو يف الأهداف الإمنائية  الأهداف الإمنائية للأ

طار النتاجئ  ضافية حول ما ميكن القيام به مضن اإ هنا قد ل تقدم معلومات اإ لفية، نظرا للعوامل اليت بينهتا ادلراسة، وقال اإ للأ
لفية.  الراهن لتقيمي مسامهة الويبو يف الأهداف الإمنائية للأ

طار الإدارة .416 ىل اإ ضافية تستند اإ القامئة عىل النتاجئ. وأأفادت أأن بعض  وقدمت الأمانة )الآنسة ابتشرن( وهجات نظر اإ
لفية يشكو من العديد من أأوجه  الوفود ترى أأن اس تخدام تقرير أأداء الربانمج لتقيمي مسامهة الويبو يف الأهداف الإمنائية للأ

نظامت الأخرى القصور، لأن تقرير أأداء الربانمج يعد تقرير تقيمي ذايت. وأأبرزت أأن معلية تقيمي الأداء تمت بنفس الطريقة يف امل 
طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ، وشددت عىل أأن التقيمي عادة هو ممارسة  ىل اإ التابعة للأمم املتحدة. وأأوحضت أأن التقيمي يستند اإ

متعلقة ابلتقيمي اذلايت. وأأعربت عن تأأييدها للترصحيات اليت أأدلت هبا بعض الوفود، وأأعلنت أأنه يمت التحقق من حصة تقرير 
ماكنية التحسن أأداء الرب انمج بشلك مس تقل. وأأضافت أأن املنظامت التابعة للأمم املتحدة ل تقوم ابلرضورة بذكل. وأأقرت ابإ

حراز تقدم. وأأفادت أأنه يمت التحقق من حصة لك تقيمي لأداء أأي برانمج  نه قد مت رمغ لك يشء اإ أأكرث، واس تدركت قائةل اإ
ن بعض الوفود جديد. وأأبرز أأن التوصيات اليت تتبع معلية التح قق من التقيمي تساعد الأمانة عىل حتسني العملية. وقال اإ

لفية. وأأعربت الأمانة  منائية للأ اقرتحت النظر يف كيفية تقيمي املنظامت الأخرى التابعة للأمم املتحدة ملساهامهتا يف الأهداف الإ
 املسامهون الآخرون مساهامهتم. وأأعلنت أأن عن اعتقادها أأنه س يكون من اجليد الرشوع يف دراسة مقارنة ملعرفة كيف يقمي

ذا المتست البدلان الأعضاء ذكل. وأأفادت أأن الويبو تشارك يف مسار ما بعد  ، مبا يف ذكل 3189الأمانة ميكهنا القيام بذكل اإ
رسات املشاركة يف فرق العمل بشأأن الرصد واملؤرشات. وذكرت أأن الويبو تتحاور مع املنظامت الأخرى قصد تبادل املام

واخلربات املفيدة. وأأضافت أأن الفريق العامل املعين ابلرصد واملؤرشات أأحدث هبدف حتليل ادلروس اليت اكتسبهتا املنظمة 
ىل أأن الويبو تشارك يف نقاشات تقنية بشأأن املؤرشات  لفية. وأأشارت اإ من الإطار احلايل لرصد الأهداف الإمنائية للأ

لفية وجدول أأعامل التمنية ملا والإحصائيات ومصادر البياانت وفاعلي خل. وأأوحضت أأن الأهداف الإمنائية للأ ة البياانت، اإ
يعدان جدويل أأعامل عامليني. وأأبرزت أأن بياانت جدول الأعامل العاملي جتمع عىل الصعيد الوطين. وأأضافت أأن  3189 بعد

ن مجيع الواكلت التابعة للأمم املتحدة وبعض الواكلت أأخرى، ومهنا الواكلت  الوطنية، تشارك يف مجع املؤرشات. وقالت اإ
، عىل سبيل املثال، 3184/89املؤرشات اليت وردت يف الربانمج واملزيانية اليت اقرتحهتا منظمة الصحة العاملية للثنائية 

لفية، يه مؤرشات عاملية. وأأقرت بأأن تكل املؤرشات ل تقيس ابلرضورة مسامهة  منظمة واملتعلقة ابلأهداف الإمنائية للأ
ن منظمة الصحة العاملية مسؤوةل عن مجع تكل املؤرشات  لفية. واس تدركت قائةل اإ منائية للأ الصحة العاملية يف الأهداف الإ

ىل جدول الأعامل ملا بعد  ، وأأكدت أأن الويبو دلهيا 3189العاملية وعن تسهيل معلية مجعها عىل الصعيد الوطين. والتفتت اإ
عمل بشلك أأكرب عىل املؤرشات والطريقة اليت جتمع هبا البياانت، يك تضمن أأن العلوم فرصة، عىل املس توى التقين، لل

 والتكنولوجيا والابتاكر قد أأخذت بعني الاعتبار يف ذكل الإطار.

وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية، وأأعرب عن رغبته يف معرفة كيف تعرف املستشار عىل الأهداف  .411
ن اكن ميكن بشلك الإمنائية الثالثة للأ  لفية، وكيف رأأى أأهنا أأوجه من غريها للأهداف الاسرتاتيجية للويبو. وتساءل اإ

لفية والأهداف الاسرتاتيجية، وأأضاف أأنه يود يف تكل احلاةل أأن يعرف كيف  موضوعي الربط بني الأهداف الإمنائية للأ
ىل نتاجئ خصوصية.  ترمجت الأمانة الأهداف الاسرتاتيجية اإ

شار )الس يد أأونيل( أأنه قد اطلع عىل ادلراسة اليت أأعدهتا الويبو وأأعدها املستشارون الآخرون، قصد ورصح املست  .411
لفية والأهداف الاسرتاتيجية للويبو. وأأعلن أأن ادلراسة حفصت أأهداف الويبو وأأنشطهتا  الربط بني الأهداف الإمنائية للأ

لفية. ورأأى أأن امجليع يتفق عىل أأن أأقوى العالقات تتعلق ابلأهداف للتعرف عىل العالقات اليت تربطها ابلأهداف الإمنائية للأ 
لفية  . وأأضاف أأنه اطلع أأيضا، بعد مراجعة ادلراسات والأدبيات الراهنة، عىل النتاجئ املرتقبة يف خمتلف 1و 6و 8الإمنائية للأ
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لفية، رمغ أأن الويبو تسامه س نوات التخطيط وثبت دليه أأن أأقوى العالقات تتعلق ابلأهداف الإمنائية الثالثة امل ذكورة للأ
لفية.  أأيضا يف الأهداف الإمنائية الأخرى للأ

( أأهنا حتدد رفقة ادلول الأعضاء النتاجئ اليت جيب أأن حتققها املنظمة يف ثنائية معينة، ورصحت الأمانة )الآنسة ابتشرن .415
ىل  حداث مؤرشات لقياس التقدم اذلي حققته تكل النتاجئ. والتفتت اإ من خالل نشاط الربانمج واملزيانية. وأأكدت أأنه مت اإ

ن العالقة  طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ، وقالت اإ ىل املؤدية من الأ اإ الأهداف املرتقبة للمنظمة هداف الاسرتاتيجية التسعة اإ
ىل أأن الإطار الزمين للخطة  بالغ ادلول الأعضاء. وأأشارت اإ ظلت قامئة. وأأبرزت أأن الرصد يمت خالل التنفيذ مث يمت التقيمي واإ

ىل أأن ذكل مي كن من الاس مترارية الاسرتاتيجية للأمد املتوسط تضمنت ثالث ثنائيات ارتبطت بنتاجئ مرتقبة. وخلصت اإ
 للأجل املتوسط.

وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية، وأأعرب عن تقديره لوضوح الإجاابت عن أأس ئلته. وأأقر بأأنه ميكن الربط  .411
حداث مؤرشات خصوصية طاملا ميكن  لفية. وشدد عىل أأنه ميكن اإ بني الأهداف الاسرتاتيجية للويبو والأهداف الإمنائية للأ

جياد ع لفية. وأأضاف أأن الأمانة مسؤوةل عن ترمجة الأهداف اإ القة بني الأهداف الاسرتاتيجية للويبو والأهداف الإمنائية للأ
ىل مؤرشات خصوصية.  الاسرتاتيجية اإ

ماكنية  .418 وأأكد املستشار )الس يد أأونيل( أأنه يدرك املقصود. وأأبرز أأن النتاجئ املرتقبة تتعلق بأأداء أأنشطة الويبو. وأأكد اإ
دراج م ن تكل املؤرشات، من هجة أأخرى، لن تكون مناس بة لأن الإطار الراهن هو اإ ضافية، واس تدرك قائال اإ ؤرشات اإ

لفية،  منائية للأ طار الأداء املتعلق ابملنظمة. وذكر أأن النتاجئ املرتقبة ميكن أأن تس تخدم لبيان مسامهة املنظمة يف الأهداف الإ اإ
 الفعلية للويبو. وأأوحض أأهنا ترتبط وتساند بشلك أأكرب الأنشطة

 واقرتح الرئيس أأن ختتمت النقاشات. .413

ىل  .412 وحتدث وفد بلجيكيا ابمس اجملموعة ابء، وأأفاد أأن اللجنة أأحاطت علام ابلنقاش بشأأن هذا البند وس متيض قدما اإ
 البند املوايل يف جدول الأعامل.

 لإحاطة علام ابلوثيقة.وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية وعرب عن استيائه من الاكتفاء اب .414

وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، وأأعرب عن رغبته يف الإحاطة علام ابلوثيقة والمتس مواصةل  .419
 النقاش بشأأن املؤرشات الأخرى اليت تنفذها الواكلت الأخرى التابعة للأمم املتحدة.

لتعليقات اليت أأدلت هبا مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة وحتدث وفد بلجياك، ابمس اجملموعة ابء، ورد عىل بعض ا .416
ضافية، وشدد عىل أأنه قد مت فعال القيام بدراس تني خارجيتني عالييت  ىل الامتس القيام بدراسات خارجية اإ الأفريقية. والتفت اإ

ضافية. وأأبر  ن اجملموعة ل تدرك ملاذا س يكون من الرضوري القيام بدراسة اإ ز أأن فوائد دراسة خارجية أأخرى اجلودة. وقال اإ
لفية س يحل يف  ىل مرحةل ما بعد الأهداف 3189لن تفوق التاكليف لأن التارخي الهنايئ للأهداف الإمنائية للأ . وأأشار اإ

لفية مل تتحقق بعد. وأأعرب عن تأأ  منائية للأ لفية، وأأكد أأن الوقت ما زال مبكرا للتفكري فهيا طاملا أأن الأهداف الإ ييد الإمنائية للأ
اجملموعة للتعليق اذلي أأدىل به وفد الهند يف هذا الصدد واذلي رصح فيه أأن تكل املسأأةل مس تقبلية نوعا ما. وأأفاد أأنه ميكن 

ىل وهجات نظر  لفية يف وقت لحق، بعد حتقيق تكل الأهداف. ولفت الانتباه اإ النظر يف مرحةل ما بعد الأهداف الإمنائية للأ
لفيةوبني أأن الأمانة رصحت أأن املنظامت ادلولية الأخرى،  منائية للأ  فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف حتقيق الأهداف الإ

ىل أأن اجملموعة تدرك أأن الأمانة س تطلع اللجنة بذكل عندما تراه صاحلا.  اهمتت فعال بتكل املسأأةل. وخلص اإ

ىل التعليق اذلي أأدىل  .411 به وفد بلجياك خبصوص تدخهل السابق. وحتدث وفد الهند ابمس اجملموعة الآس يوية وأأشار اإ
نه من هجة أأخرى عرب عن قلقه 3189وأأوحض أأنه قد أأعرب عن تقديره للزتام الويبو جبدول الأعامل ملا بعد  . واس تدرك قائال اإ
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لفية. وأأفاد أأن اجملموعة ترى أأن ادلراسة تضمنت العديد من الثغرات. وأأكد  متام الأهداف الإمنائية الراهنة للأ ماكنية بشأأن اإ اإ
 حتسني تكل ادلراسة.

ضافية بشأأن كيفية تقيمي املنظامت  .411 ىل الالامتس اذلي تقدم به للحصول عىل معلومات اإ وأأشار وفد جنوب أأفريقيا اإ
خبصوص ما تقوم به منظمة الصحة العاملية. وأأعرب عن رغبته يف  جوااب متخصصاالأخرى ملساهامهتا. وأأفاد أأن الأمانة قدمت 

جابة  شامةل بشأأن ما تقوم به الواكلت الأخرى من سبيل الأونكتاد والاحتاد ادلويل لالتصالت ومنظمة احلصول عىل اإ
نه ل يرى أأن جدول أأعامل ما بعد  مم املتحدة  3189الصحة العاملية. وقال اإ يعد مسأأةل مس تقبلية، وذكر أأن الأمني العام للأ

النقاشات بشأأن ذكل. وأأفاد أأن الويبو ل ينبغي أأن تس تثىن من المتس من لك الواكلت التابعة للأمم املتحدة أأن ترشع يف 
ذكل النقاش لأهنا جزء من عائةل الأمم املتحدة. ورصح أأنه ل يرى سببا يك ل تبدأأ املنظمة النقاشات حول جدول أأعامل ما 

 ، خاصة وأأن الأونكتاد وواكلت متخصصة أأخرى رشعت يف تكل النقاشات.3189بعد 

ضافية لأن السؤال حول دمج وحتدث وفد اجلزائ .415 ر ابمس اجملموعة الأفريقية، ورصح أأنه من الرضوري القيام بدراسات اإ
جابة عىل  ن اللجنة ينبغي أأن جتد طريقة لالإ لفية يف ختطيط برانمج الويبو ما زال حيتاج لإجابة. وقال اإ الأهداف الإمنائية للأ

ىل الأهداف الاسرتاتيجية للويبو.  ذكل السؤال. وأأبرز أأن الس يد أأونيل اقرتح، مثل املستشار اذلي س بقه، مهنجية تستند اإ
دراج  وأأعرب عن اقتناع اجملموعة مبحدودية تكل املهنجية. وأأعلن أأن اللجنة ميكن أأن تطلب من الأمانة حتسني املهنجية واإ

 ما يمت القيام بعض املؤرشات اخلصوصية. وأأكد أأن ذكل هو أأحد الاختيارات. ورأأى أأنه س يكون من اجليد الاطالع عىل
ن اجملموعة الأفريقية  بصدد القيام بذكل فعال. وأأقر بأأ به يف املنظامت ادلولية الأخرى. وأأفاد أأن اجملموعة ابء تعتقد أأن الويبو يه

فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف حتقيق الأهداف ل تتفق معها يف ذكل. وأأفاد أأن الأمانة أأكدت مشاركة الويبو يف 
لفيةالإمنائي . ورصح أأهنا مل تبني، من هجة أأخرى، كيف أأدرجت ذكل يف معل الويبو. 3189ويف النقاشات بشأأن ما بعد  ة للأ

ىل أأن الس يد أأونيل والأمانة أأعلنا أأنه ميكن بذل بعض اجلهود ملعرفة ما تقوم به املنظامت الأخرى، ومهنا الأونكتاد  وأأشار اإ
لفية يف والاحتاد ادلويل لالتصالت ومنظمة الصحة  العاملية، ولتطلع عىل كيفية دمج تكل املنظامت للأهداف الإمنائية للأ

ىل املس تقبل. والمتس من  3189براجمها. وأأضاف أأن مرحةل ما بعد  ن اللجنة ينبغي أأن تتطلع اإ ستبدأأ بعد س نة ونصف. وقال اإ
. وخلص 3189ن جدول الأعامل ملا بعد الأمانة أأن تقدم، خالل هذه ادلورة، عرضا حول كيفية مشاركهتا يف النقاشات بشأأ 

ىل أأن اللجنة ستس تفيد من ذكل.  اإ

ىل أأن ادلراسة تقدم  .451 ورأأى وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن ادلراسة اليت قام هبا الس يد أأونيل اكنت شامةل. وأأشار اإ
ىل مضمون ادلراسة السابقة اليت أأعدها الس يد موسونغو، واليت راجعهتا اللجنة يف  ضافة اإ نومفرب املايض. وأأضاف أأن ادلراسة اإ

تقدم مهنجية دقيقة حول كيف ميكن تعقب مسامهة الويبو يف الأهداف الثالثة والغاايت الست املتعلقة ابلأهداف الإمنائية 
ن تكل املهنجية شامةل ومفيدة. وأأكد أأهنا س تقدم معلومات ج  طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ. ومىض قائال اإ لفية، مضن اإ يدة للأ

ىل أأن عددا من ادلراسات بينت أأن أأفضل املساهامت اليت تقدهما الويبو يف  جدا بشأأن مسامهة الويبو يف هذا اجملال. وأأشار اإ
لفية تندرج أأساسا يف جمال العلوم والتكنولوجيا والابتاكر. وذكر أأن الأهداف الثالثة والغاايت الست  الأهداف الإمنائية للأ

ى أأن الويبو ميكهنا ابلتايل املسامهة يف ذكل اجملال، وأأهنا قد قامت ابملسامهة فيه فعال، وأأكد أأن تندرج يف ذكل اجملال. ورأأ 
طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ.  ن مت ربط تكل الأهداف والغاايت ابإ اللجنة ميكن أأن تبدأأ حقا يف قياس مسامهة الويبو وتعقهبا اإ

وعرب عن تأأييده للترصحي اذلي أأدىل به وفد بلجياك، ورأأى أأن القيام بدراسة  وأأبرز أأن املقاربة مفيدة جدا لتعقب املسامهة.
خارجية أأخرى لن يكون مفيدا. ونوه جبودة ادلراس تني اخلارجيتني اللتني أأعدهام املستشاران. وأأكد أأن ادلراس تني تتفقان حول 

ن ادلراس تني مفيداتن جدا وشاملتان. وأأعرب عن سعا دته مبعرفة أأن الأمانة تشارك فعال بشلك العديد من املسائل. وقال اإ
لفيةكبري يف اجامتعات   والاجامتعات املتعلقة بتطوير فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف حتقيق الأهداف الإمنائية للأ

لفية ملا بعد  واملؤرشات  . وأأفاد أأن الأمانة قدمت توضيحا جيدا ملشاركهتا يف اجلزء املعين ابلرصد3189الأهداف الإمنائية للأ
لفية ملا بعد  . وأأكد أأن ذكل س يعطي س بقا حقيقيا للمنظمة، عندما 3189مضن النقاشات املتعلقة ابلأهداف الإمنائية للأ

لفية، وتبدأأ املنظمة يف حفص كيفية مسامههتا يف الأهداف  ىل اتفاق بشأأن ما بعد الأهداف الإمنائية للأ تتوصل الأمم املتحدة اإ
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لفية ملا . وعرب عن رسوره الشديد مبشاركة الأمانة منذ الآن يف هذه العملية. وأأبرز أأن الأمانة ذكرت أأن 3189بعد  الإمنائية للأ
جراء دراسة عن كيفية قيام الواكلت الأخرى التابعة للأمم املتحدة بقياس مسامههتا يف الأهداف الإمنائية، س يكون مفيدا  اإ

. وأأعرب عن تأأييده 3189الأهداف، وأأيضا لفحص معلية مسار ما بعد لفحص كيفية قيام الويبو بقياس مسامههتا يف تكل 
ن يه أأجرت نوعا من أأوجه التقيمي غري الرمسي للواكلت الأخرى التابعة للأمم املتحدة ملعرفة كيف تقيس تكل  مانة اإ للأ

آ  ىل الواكلت مساهامهتا، وأأضاف أأنه يرجو أأن تس تعني الأمانة مبوظفهيا ول تلكف مستشارا خارجيا أ خر بتكل املهمة. وتطلع اإ
أأن يركز التقيمي أأيضا عىل الواكلت الأخرى التابعة للأمم املتحدة، من سبيل الاحتاد ادلويل لالتصالت واملنظمة العاملية 

للأرصاد اجلوية ومنظمة العمل ادلولية ومنظمة الصحة العاملية ومنظامت أأخرى. وأأعرب عن رغبته يف أأن يتضمن التقيمي 
عداده. ورأأى أأن ذكل س يكون مفيدا وأأكد أأنه ميكن أأن يدمع  الواكلت ن اكنت الأمانة يه من س يقوم ابإ املتخصصة، اإ

 الاقرتاح. هذا

ىل  .458 ىل ادلراس تني اللتني تناولتا فعال هذا البند، وأأفاد أأنه مل يمت، رمغ لك يشء، التوصل اإ ولفت وفد الربازيل الاهامتم اإ
ن اكن جيب تطوي ر مؤرشات خصوصية. وأأعرب عن اعتقاد عدد هام من ادلول الأعضاء أأن أأداة اتفاق بشأأن التنفيذ واإ

لفية. وأأضاف أأن املعلومات الإضافية بشأأن  التقيمي اذلايت ليست الأداة املناس بة لتقيمي مدى تنفيذ الأهداف الإمنائية للأ
ا لن تكون اكفية. وشدد عىل مؤرشات التنفيذ يف حاةل الواكلت الأخرى التابعة للأمم املتحدة س تكون مفيدة ولكهن

ن  الاختالفات اليت وردت يف خالصات ادلراس تني. ورصح أأنه جيب بذل املزيد من اجلهود بشأأن املؤرشات. ومىض قائال اإ
ىل أأن ادلول الأعضاء مل يعد دلهيا وقت طويل 3189اللجنة ينبغي أأن تبدأأ يف مناقشة جدول أأعامل التمنية ملا بعد  . وخلص اإ

 ا حول هذا املوضوع.لختاذ قراره

لفية قد متكن البدلان يف مجيع  .453 منائية للأ ىل أأن تكون ادلراسة مفيدة للجميع. وأأبرز أأن الأهداف الإ وتطلع وفد الس نغال اإ
يل توس يع نطاق تكل  ىل أأن تكون الأنشطة هادفة أأكرث واإ أأحناء العامل من حماربة الفقر واجلوع والأمراض. ودعا الويبو اإ

ىل الأنشطة. وانشد امل  لفية، بشلك أأكرب. وأأبرز أأن لك الفاعلني خلصوا اإ منائية للأ نظمة أأن تدمع من خالل معلها الأهداف الإ
لفية متكن من التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية. وشدد عىل رضورة توضيح العالقة بيهنا وبني  منائية للأ أأن الأهداف الإ

لفية معل الويبو. وأأفاد أأن ادلراسة ذكرت الأهدا نه جيب توضيح العالقات اليت تربط 1و 6و 8ف الإمنائية للأ . وقال اإ
 الأهداف املذكورة ابمللكية الفكرية. وعرب عن تأأييده للترصحي اليت أأدىل به وفد اجلزائر عندما حتدث ابمس اجملموعة الأفريقية.

ىل التعليق اذلي أأدىل به  .452 وفد الولايت املتحدة الأمريكية واذلي وحتدث وفد الهند ابمس اجملموعة الآس يوية وأأشار اإ
نه ينبغي ربط ذكل العمل ابلأغراض  أأطرى فيه عىل العمل اذلي تقوم به الويبو بشأأن العلوم والتكنولوجيا والابتاكر. وقال اإ

عالن الألفية لس نة  لفية واليت عكسها اإ ن الأهداف ، اذلي ورد ذكره يف ادلراسة. وأأفاد أأ 3111املتعلقة ابلأهداف الإمنائية للأ
ىل الإعالن املذكور. وأأضاف أأن الإعالن تضمن أأحاكما هامة تتعلق بدور امللكية الفكرية، وترتبط  لفية تستند اإ الإمنائية للأ

ىل التكنولوجيا ونقلها. وأأبرز أأن تقرير مرشوع الألفية لس نة  شدد عىل احلاجة  3119خاصة بتوفر الأدوية الأساس ية والنفاذ اإ
ىل التوازن بني قو  فرقة العمل ى السوق والأعامل العامة، عند تطوير نظم امللكية الفكرية وس ياساهتا العامة. ورصح أأن تقرير اإ

لفية أأقر بأأمهية حقوق امللكية الفكرية  3119لس نة  املعنية ابلعمل والتكنولوجيا والابتاكر التابعة ملرشوع الأمم املتحدة للأ
حاكم الواردة يف اتفاقات امللكية الفكرية رضورية لتعزيز التعاون التكنولويج كجانب من جوانب التعاون التكنولويج وبأأن الأ 

مع ادلول النامية. وأأبرز أأن التقرير تضمن أأحاكما هامة تتعلق بدور امللكية الفكرية، وترتبط خاصة بتوفر الأدوية الأساس ية 
ىل بعض الأحاكم اليت  ىل التكنولوجيا ونقلها، ابلإضافة أأيضا اإ اذلي شدد  3119تتعلق بتقرير مرشوع الألفية لس نة والنفاذ اإ

ىل العلوم والتكنولوجيا والابتاكر، ورصح أأن فرقة  ىل التوازن بني قوى السوق والأعامل العامة، والتفت الوفد اإ عىل احلاجة اإ
اتفاقات امللكية  أأقرت بأأمهية التعاون التكنولويج وبأأن الأحاكم الواردة يف 3119العمل بشأأن تقرير مرشوع الألفية لس نة 

 الفكرية رضورية لتعزيز التعاون التكنولويج مع ادلول النامية.
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لفية وأأهدافها  .454 وأأعرب وفد نيبال عن رغبته يف معرفة كيف مت ربط أأنشطة الويبو بغاايت الأهداف الإمنائية للأ
طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف س ياق امللكية الفكرية.  ومؤرشاهتا مضن اإ

ىل الاقرتاحات اليت مت الإدلء هبا وحتدث وف .459 يرلندا ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء، ورصح أأنه قد أأصغى اإ د اإ
ضافية بشأأن  جراء دراسة خارجية اإ حتت هذا البند يف جدول الأعامل. وأأكد أأن الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء ل تؤيد اإ

جيري تنس يق داخيل بشأأن الاقرتاح اذلي أأدىل به وفد الولايت  هذه القضية، وذكر أأهنا س تنتظر وس تأأخذ موقفا بعد أأن
لفية.  املتحدة الأمريكية واملتعلق ابلقيام بتقيمي داخيل ملعرفة كيف تسامه الواكلت الأخرى يف الأهداف الإمنائية للأ

الأخرى. وأأبرز أأن القيام وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية وأأفاد أأن اللجنة مل تناقش ما تقوم به املنظامت  .456
مانة، نظرا  لفية، س يكون مفيدا جدا للجنة وللأ بدراسة بشأأن كيفية تقيمي املنظامت الأخرى ملساهامهتا يف الأهداف الإمنائية للأ

ىل توضيح موقفها من هذا الشأأن.  لأهنام ميكن أأن تتعلام من جتارب املنظامت الأخرى. ودعا الولايت املتحدة الأمريكية اإ

اءل وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن الهدف من الامتس التوضيح. وأأعرب عن تأأييده للترصحي اذلي أأدلت به وتس .451
لفية، س يكون  الأمانة وأأكد أأن تقيمي ما تقوم به املنظامت الأخرى التابعة للأمم املتحدة لقياس مسامههتا يف الأهداف الإمنائية للأ

ن الأمانة تشارك يف ىل أأن الأمانة س متيض  3189 مسار ما بعد مفيدا جدا. وقال اإ وتفحص القياسات واملؤرشات. وخلص اإ
. وذكر أأن وفد اجلزائر أأبرز أأن معرفة ما تقوم به 3189وتفحص املساهامت الراهنة للويبو وختطط ملسار ما بعد  قدما

قد يكون أأيضا فكرة جيدة. وبني الواكلت الأخرى، س يكون مفيدا. وأأوحض الوفد أأنه عرب بلك بساطة عن اقتناعه بأأن ذكل 
أأنه قد مسع العديد من الوفود ترصح بنفس اليشء، عىل امتداد اليوم. وشدد عىل أأن الإضافة الوحيدة اليت قدهما يه أأنه عرب 

عن أأمهل يف أأن تدرج اللجنة يف ادلراسة عددا من الواكلت املتخصصة التابعة للأمم املتحدة ول تقترص فقط عىل الأونكتاد 
ىل بعض الواكلت التقنية اليت تتخذ جنيف مقرا لها. و  برانمج الأمم املتحدة الإمنايئ وبرانمج الأمم املتحدة للبيئة؛ ابلإضافة اإ

آخر  وجشع الأمانة عىل القيام بذكل داخليا ودون الاس تعانة مبوارد من خارج املزيانية، بدل توظيف مستشار خاريج أ
 ابلعمل. ليقوم

مس اجملموعة الأفريقية، وعرب عن رغبته يف أأن يعرض العمل املذكور خالل ادلورة املقبةل للجنة وحتدث وفد اجلزائر اب .451
 التمنية. وطلب بعض التوضيحات هبذا الشأأن.

وأأكد وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأنه س يكون سعيدا لو قبلت الأمانة عرض النتاجئ خالل ادلورة املقبةل  .455
 التمنية. للجنة

ة )الآنسة ابتشرن( أأنه س يكون من املفيد جدا احلصول عىل فكرة أأوحض حول كيفية قيام الواكلت ورصحت الأمان .911
الأخرى التابعة للأمم املتحدة بتقيمي مساهامهتا. وأأعلنت أأهنا س تحاول القيام بذكل ابس تخدام مواردها اذلاتية احملدودة. وأأفادت 

ىل اللجنة. وأأعربت عن اقتناعها برضورة الرتكزي عىل الواكلت أأهنا س تكون سعيدة لو اس تطاعت تقدمي املعلومات املطل وبة اإ
ضافية وتعمل املزيد من تكل العمليات.  املتخصصة، وبأأن الهدف الرئييس هو احلصول عىل معلومات اإ

لتقيمي وعرب الرئيس عن اعتقاده أأن اللجنة وافقت عىل قيام الأمانة بدراسة الطريقة اليت تعمتدها املنظامت الأخرى  .918
لفية وأأن الأمانة س تعد تقريرا حول ذكل مث تعرضه عىل جلنة التمنية.  مساهامهتا يف الأهداف الإمنائية للأ

ىل  .913 يرلندا ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء، ورصح أأن الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء حتتاج اإ وحتدث وفد اإ
 للقيام بذكل.التنس يق بشأأن ذكل. والمتس من الرئيس بعض ادلقائق 

 وأأعرب الرئيس عن موافقته عىل الالامتس. .912
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يران )مجهوريةوقال وفد  .914 نه ل يعارض أأن تقدم الأمانة عرضا ملامرسات الواكلت التابعة للأمم املتحدة  الإسالمية( -اإ اإ
جناز  هبذا الشأأن. وأأضاف أأنه ينبغي عىل الأمانة أأن تدرس تكل املامرسات وتعد تقريرا مفيدا بشأأن مسامهة الويبو يف اإ

لفية. وتساءل مىت ميكن تقدمي التقرير املذكور.  الأهداف الإمنائية للأ

فد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، وأأفاد أأنه يف العادة اكن س يطلب التنس يق مع اجملموعة هبذا الشأأن. واس تدرك وحتدث و  .919
ن العديد من أأعضاء اجملموعة حارضون يف القاعة وميكهنم تقدمي تعليقاهتم مبارشة. وأأعرب عن تأأييده رمغ لك يشء  قائال اإ

 بيهنا.لرغبة بعض ادلول الأعضاء يف التنس يق داخليا فامي 

ىل أأن اجملموعة ابء جشعت الأمانة بشلك رصحي عىل تقدمي عرض  .916 وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية، وأأشار اإ
 موجز حول هذه القضااي. وأأعلن أأن العرض املوجز ميكن بلك تأأكيد أأن يكون خالصة النقاش.

انة ينبغي أأن تقدم عرضا موجزا حول مرحةل ما وحتدث وفد بلجياك، ابمس اجملموعة ابء، وأأوحض أأنه مل يرصح أأن الأم .911
ىل الأمانة. وأأضاف أأن الأمانة تشارك يف  لفية. وأأبرز أأن اجملموعة اس متعت بعناية اإ التابعة فرقة العمل بعد الأهداف الإمنائية للأ

لفيةللأمم املتحدة  نه ميكهنا أأن تقدم املعنية برصد الثغرات يف حتقيق الأهداف الإمنائية للأ عرضا موجزا للجنة مىت  وقال اإ
 أأرادت اللجنة ذكل.

وعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن رغبته يف أأن تتضمن ادلراسة مجموعة الطرق اليت تعمتدها الواكلت الأخرى  .911
لفية، وأأكد أأن ادلراسة ل جيب ابلرضورة أأن تكون ت قريرا التابعة للأمم املتحدة لقياس مساهامهتا يف الأهداف الإمنائية للأ

ن وثيقة تتضمن مجموعة املامرسات املذكورة س تكون من هجة  أأو حتليال معمقا. وأأقر بأأن موارد الأمانة حمدودة. واس تدرك قائال اإ
 أأخرى مفيدة جدا لإطالع اللجنة خالل النقاش املقبل.

يرلندا ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء وعرب عن رسوره ابلإعالن عن تأأييد .915 الاحتاد الأورويب  وحتدث وفد اإ
ودوهل الأعضاء بشلك اكمل لالقرتاح اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة الأمريكية واملتعلق بقيام الأمانة بتجميع كيف تقوم 

لفية.  الواكلت املتخصصة الأخرى التابعة للأمم املتحدة بقياس مساهامهتا يف الأهداف الإمنائية للأ

 ة ابء، وأأكد أأنه ل يرى مانعا لقبول ذكل الاقرتاح.وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموع .981

وحتدث وفد الهند ابمس اجملموعة الآس يوية وأأعرب عن رغبته يف فهم كيف ميكن دلراسة قامئة حبد ذاهتا أأن تسامه يف  .988
يران و  ىل الالامتس اذلي قدمه وفد اإ لفية. وأأشار الوفد اإ جناز الأهداف الإمنائية للأ ن اكن تقيمي مسامهة الويبو يف اإ تساءل اإ

دارة القامئة عىل النتاجئ وتقارير أأداء الربانمج وكيف تعكس  طار الويبو لالإ ميكن أأن تعد الأمانة تقريرا موجزا أأو مذكرة حول اإ
لفية  ىل الأهداف الإمنائية للأ لفية. وأأشار الوفد اإ جناز الأهداف الإمنائية للأ جنازات الويبو املتعلقة ابإ ىل 1و 6و 8اإ ، ابلإضافة اإ

هنا ترتبط ابلأشخاص وليست 3119وس نة  3111يري س نة تقر  وأأعرب عن رغبة اجملموعة  دراسات قامئة حبد ذاهتا.، وقال اإ
ىل ادلراس تني الأخريتني اللتني أأعدهام املستشاران اخلارجيان،  عداد تقرير موجز، قد يستند اإ يف أأن تقوم الأمانة ابلنظر يف اإ

ىل تقارير أأداء الربانمج والواثئق الأ   خرى املتاحة، قصد الإجابة عن بعض الاس تفسارات اليت طرحهتا ادلول الأعضاء.واإ

ن ما المتسه وفد الهند قد ورد مضن ادلراسة الراهنة. وأأبرز أأن الأمر رمبا يعود  .983 وقال وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
ىل أأن ادلراسة مل تذكر ذكل بشلك واحض ودقيق أأو أأن بقية حمتوايت ادلراسة غطت عىل املعلومة. وأأكد أأنه بصفة عامة  اإ

نه لن يعارض  لن مانة يك تعد تقريرا أأو دراسة ما. وأأفاد أأنه يريد فقط جتميع املعلومات. واس تدرك قائال اإ يؤيد تقدمي الامتس للأ
عدادهام ورمبا عرض أأمه املقتطفات اليت ميكن أأن تقدم ت عادة حفص ادلراس تني اللتني مت اإ ذا مل متانع الأمانة اإ ضافية اإ وضيحات اإ

لوفد الهند وبعض الوفود الأخرى. وأأكد أأن لك ما س تقوم به الأمانة س يكون أأش به ابلنظر يف ادلراس تني املوجودتني 



CDIP/11/9 

111 
 

ىل أأنه ل يشجع القيام بدراسة جديدة متاما أأو أأي  ضافية. وانهتيى اإ وتلخيص مقتطفات من املعلومات لتقدمي توضيحات اإ
 تقريري. نشاط

ن جتميع وحتدث وفد الربازيل  .982 ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، وأأعرب عن تأأييده ملا رصح به وفد الهند، وقال اإ
املامرسات اليت تقوم هبا املنظامت الأخرى التابعة للأمم املتحدة لن يكون اكفيا يف حد ذاته. وأأكد رضورة مقارنة ما تقوم به 

ىل أأن العمل اذلي س تقوم الويبو مع ما تقوم به الواكلت الأخرى التابعة للأمم املت حرازه. وخلص اإ حدة. ونوه ابلتقدم اذلي مت اإ
ذا تضمن حتليال للجهود اليت بذلهتا الويبو. ل اإ  به الأمانة لن يكون مفيدا اإ

ىل الالامتس اذلي قدمه وفد الهند بشأأن التقرير املوجز. وأأبرز أأن  .984 وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء وأأشار اإ
ىل عداد تقرير موجز، بتقدمي املعلومات التقرير سيستند اإ ن اكن الهدف هو اإ  ادلراس تني السابقتني. واقرتح أأن تقوم الأمانة، اإ

عداد دراسة أأخرى أأو  ىل اإ خالل اجللسة، خاصة وأأن مؤلف أأحد ادلراس تني ما زال موجودا. وأأعلن أأن الأمانة لن حتتاج اإ
ن جرت الأمور ابلشلك اذلي ذكره.  متابعة العمل أأكرث، اإ

ىل الترصحيات اليت أأدىل هبا وفدا الهند والربازيل، وأأعرب عن اعتقاده أأيضا أأن الأهداف و  .989 أأشار وفد جنوب أأفريقيا اإ
ن الأمانة لن حتتاج للكثري للقيام لفية وقال اإ لفية تعد معلية مس مترة. وأأبرز أأن الويبو تسامه يف الأهداف الإمنائية للأ  الإمنائية للأ

لفية وأأن تعرض عىل اللجنة تقريرا هبذا الشأأن. وشدد عىل أأن بتجميع تقرير حول ما تقوم  به الويبو بشأأن الأهداف الإمنائية للأ
ىل معرفة ما تقوم به الويبو. ورصح أأن ذكل  حفص ما تفعهل املنظامت الأخرى لن يكون اكفيا. وأأفاد أأن الوفود حتتاج أأيضا اإ

دراج تكل ادلروس يف كيفية  س ميكن الويبو من تعمل بعض ادلروس من الأش ياء اليت تقوم هبا منظمة الصحة العاملية، ومن اإ
ن مل يتضمن الويبو. ن جتميع املعلومات لن يكون مفيدا اإ لفية. وأأعلن اإ  قيام الويبو بتقيمي مسامههتا يف الأهداف الإمنائية للأ

يران )مجهوريةولفت وفد  .986 ىل أأن الويبو عرضت تقريرا بشأأن مسامههت الإسالمية( -اإ ا يف الأهداف الإمنائية الانتباه اإ
لفية، خالل ادلورة  . وأأكد أأن أأغلب ادلول الأعضاء مل تكن راضية عن السادسة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةللأ

ىل التعليقات اليت أأدلت هبا ادلول الأعضاء. وأأبرز  ن ادلول الأعضاء طالبت الويبو بتعديل التقرير ابلستناد اإ التقرير. وقال اإ
عداد تقرير مفيد بشأأن مسامهة الويبو يف أأ  ن الويبو مل تعدل التقرير. وأأضاف أأنه قد مت التفاق عىل تطوير مهنجية هبدف اإ

عداد دراسة بشأأن أأفضل املامرسات اليت  لفية. وشدد عىل أأن اللجنة ينبغي أأن تلمتس من الأمانة اإ حتقيق الأهداف الإمنائية للأ
متام ادلراسة، أأن تلمتس من الويبو أأن تعرض التقرير تعمتدها الواكلت الأخرى للأمم  هنا ينبغي أأيضا، بعد اإ املتحدة، وقال اإ

ىل  ىل ادلروس اليت تعلمهتا من ادلراسة أأو عىل الأقل ابلستناد اإ لفية ابلستناد اإ منائية للأ بشأأن مسامهته يف الأهداف الإ
ىل أأن التقرير وادلراسة املذكورين ينبغي أأن يعرضا عىل  النقاشات، وأأكد رضورة أأن تعدل الأمانة التقرير السابق. وخلص اإ

 اللجنة خالل دورهتا املقبةل.

ىل الاقرتاح اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة الأمريكية، وأأعرب عن رغبته يف مزيد  .981 وأأشار وفد ترينيداد وتوابغو اإ
هذه النقطة. وجشع الأمانة عىل جتميع تقرير ملعرفة  العمل عىل ذكل. وأأيد وهجات النظر اليت عرب عهنا وفد جنوب أأفريقيا حول
 ما تقوم به الويبو ابلتدقيق، فامي يتعلق بتحقيق أأهداف جدول أأعامل التمنية.

وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية، وأأكد وجود بعض الالتباس. وأأفاد أأن الأمانة تلقت الامتسا واحضا  .981
ىل الالامتس ابعتباره لإطالع ادلول الأعضاء عىل مسامههت ن بعض الوفود أأشارت اإ لفية. وقال اإ ا يف الأهداف الإمنائية للأ

ن بعض الوفود الأخرى  ن وفد الهند أأعاد تأأكيد الاقرتاح واإ اقرتاحا جديدا. وأأفاد أأن الاقرتاح ليس جديدا. ومىض قائال اإ
ىل الاقرت  اح اذلي أأدلت به اجملموعة واذلي دعت فيه أأيدته. ورصح أأن اجملموعة قدمت الالامتس يف وقت سابق. والتفت اإ

عداد دراسة أأو جتميع لأفضل املامرسات أأو أأي ممارسات تعمتدها املنظامت ادلولية الأخرى، وأأضاف أأن اجملموعة  ىل اإ الأمانة اإ
 ظنت أأن تكل الوثيقة ستتضمن الويبو، يك تعرف اللجنة أأيضا ما تقوم به الويبو.
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ىل فهم كيف تقوم املنظامت الأخرى التابعة للأمم وأأفادت الأمانة )الآنسة ابتشرن .985 ( أأهنا تدرك أأن الالامتس هيدف اإ
اتحة  لفية، قصد اإ منائية للأ املتحدة، وخاصة الواكلت املتخصصة التابعة للأمم املتحدة، بقياس مساهامهتا يف الأهداف الإ

ن الأهداف الإمنائية معلومات تنفع النقاش حول كيف ميكن أأن حتسن الويبو مسامههتا يف الأهداف  لفية. وقالت اإ الإمنائية للأ
ىل مسامهة الواكلت والفاعلني بشلك مس تقل واجلزء  لفية تعد جدول أأعامل عاملي. وأأقرت بأأن قياس الأثر، ابلإضافة اإ للأ

ىل لك مهنا، يشلك حتداي عندما يمت القياس عىل صعيد العامل. وأأبرزت أأن ادلراسة س تقدم معلومات بشأأ  ن كيفية املنسوب اإ
قيام املنظامت الأخرى بذكل، وأأضافت أأن تكل املعلومات ميكن أأن تفيد النقاش بشأأن الطريقة اليت جيب أأن تعمتدها الويبو، 

ىل الالامتس الثاين املتعلق ابلتقرير بشأأن مسامهة الويبو يف الأهداف الإمنائية  هبذا الصدد، يف املس تقبل. وأأشارت الأمانة اإ
لفية. وأأعربت عن  ن التقرير للأ ذا رغبت ادلول الأعضاء يف ذكل. واس تدركت قائةل اإ اس تعداد الأمانة لتجميع التقرير املذكور اإ

طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ، واليت وردت يف تقرير أأداء الربانمج وربطها  سيتضمن مجموعة النتاجئ اليت حتققت مضن اإ
لفية، طبقا لدلراس ت ني. وأأكدت أأن املنظمة تعمل مضن ذكل الإطار. ورصحت أأهنا س تقوم ابلأهداف الإمنائية الوجهية للأ

ذا طلب مهنا ذكل. وشددت من هجة أأخرى عىل أأن الاطالع عىل ما تقوم به املنظامت الأخرى  بتجميع التقرير املذكور، اإ
عداد تقرير هادف أأكرث بشأأن قياس مسامهة الويبو يف الأهداف الإمنائي لفية.ميكن أأن يساعد الأمانة عىل اإ  ة للأ

وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية، وأأفاد أأنه يدرك أأن املسأأةل تتضمن معلني خمتلفني. وأأفاد أأن العمل الأول  .931
عداد تقرير بشأأن مسامهة الويبو، تبني فيه  يتعلق بقياس املسامهة والعمل الثاين يتعلق ابملسامهة يف حد ذاهتا. وأأكد رضورة اإ

لفية اليت حددها  الأمانة ما قامت به لفية، ول تقترص عىل الأهداف الإمنائية للأ منائية للأ خبصوص مجيع الأهداف الإ
ن التقرير هو القضية  ن املسأأةل ابلتايل رضورية. ومىض قائال اإ املستشاران. وأأبرز أأن الويبو واكةل اتبعة للأمم املتحدة، وأأضاف اإ

ثر. وشدد عىل أأن الأمانة ل تعرف كيف تقيس مسامهة الويبو يف الأهداف الأوىل. وأأعلن أأن القضية الثانية تتعلق بقياس الأ 
لفية. وأأفاد أأن اجملموعة تقرتح أأن تطلع الأمانة عىل ما تقوم به الواكلت الأخرى التابعة للأمم املتحدة، يك تتضح  الإمنائية للأ

ىل املعلومات دلهيا، بعض اليشء، املؤرشات واملهنجيات اليت تس تخدهما تكل الواكلت لقي اس مساهامهتا. وشدد عىل احلاجة اإ
ىل أأن القضااي املذكورة خمتلفة عن بعضها. ن ذكل قضية جوهرية. وخلص اإ  املتعلقة مبا تقوم به الويبو لقياس مسامههتا، وقال اإ

عداد التقرير امل  .938 ىل اس تعداد الأمانة للقيام ابإ تعلق مبسامهة وحتدث وفد الهند ابمس اجملموعة الآس يوية ولفت الانتباه اإ
لفية، مع الأخذ بعني الاعتبار لأفضل املامرسات وادلروس اليت تعلمهتا من كيفية مسامهة  الويبو يف الأهداف الإمنائية للأ

لفية  لفية. وأأبرز أأنه يدرك أأن حتقيق الأهداف الإمنائية للأ املنظامت الأخرى التابعة للأمم املتحدة يف حتقيق الأهداف الإمنائية للأ
ىل ل ير  تبط مبنظمة واحدة اتبعة للأمم املتحدة. وأأيد الترصحي اذلي أأدلت به الأمانة، وذكر أأن حتقيق تكل الأهداف حيتاج اإ

ىل العديد مهنا أأيضا. وأأعرب عن رغبة اجملموعة يف أأن تكون التوقعات واقعية. وأأكد  مسامهة العديد من املنظامت وأأنه يس ند اإ
ة وقبلت بأأن يكون التقرير موجزا فال يتطلب الكثري من الوقت لإعداده. وأأبرز أأن التقرير أأنه يدرك أأن اجملموعة ابء اكنت مرن

عادة حفص املواد وتقدمي املعلومة بطريقة متكن اللجنة من فهم أأن  ىل اإ ينبغي أأن يأأخذ بعني الاعتبار املواد املتاحة. ودعا الأمانة اإ
لفية اليت تتعلق ابلناس وبتحسني اجملمتع.معل الويبو يسامه بشلك حقيقي يف حتقيق الأهداف الإمن  ائية للأ

نه يدرك أأن جتميع قياسات  .933 وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تأأييده بشلك عام مللخص وفد الهند. وقال اإ
ىل املعلومات اليت لفية، سريافقه أأيضا تقرير موجز يستند اإ متلكها الأمانة  الواكلت الأخرى ملساهامهتا يف الأهداف الإمنائية للأ

جامل، بنفس  ىل أأن الأمانة ستس تخدم فقط مواردها الراهنة، للقيام بذكل. ورصح أأنه يفكر اإ يف الوقت الراهن. وأأشار اإ
ن التقرير اذلي أأعده الس يد موسونغو، وأأيضا التقرير احلايل، استشهدا بعدد من الواثئق املتعلقة  الطريقة. واس تدرك قائال اإ

هنا ابلأهداف الإمنائية  لفية اليت ترتبط بشلك أأفضل مع أأنشطة الويبو، وقال اإ ىل الأهداف الإمنائية للأ لفية واليت تعرفت اإ للأ
ثالثة أأهداف خصوصية وست غاايت خصوصية. وأأفاد أأن التقرير احلايل اس تعرضها بشلك واحض. وأأعلن أأن الوفد يتوقع أأن 

هامهتا مرتبطا بتكل الأهداف والغاايت. وبني أأنه ل يتوقع أأن تعد يكون أأي نوع من التقارير اليت قد تعدها الويبو بشأأن مسا
لفية ولك الغاايت. ن التقرير لن يكون مفيدا خاصة ابملقارنة مع مكّ  الويبو تقريرا يتضمن لك الأهداف الإمنائية للأ ومىض قائال اإ

ئق بينت بلك وضوح أأن جمال العلوم املوارد والوقت اذلي ستبذهل الأمانة لإعداد التقرير. وأأعلن أأن العديد من الواث
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والتكنولوجيا والابتاكر هو أأكرب جمال قدمت فيه الويبو مساهامهتا. وأأعرب عن رغبته يف أأن تقاس مسامهة الويبو مرة 
ىل أأن التقرير احلايل يتضمن كام كبريا من  أأخرى، فامي يتعلق ابلأهداف الثالثة والغاايت الست املذكورة. ولفت الانتباه اإ

ىل الصفحتني امل لفية. والتفت اإ من ملحق الوثيقة  1و 1علومات املتعلقة مبساهامت الويبو يف الأهداف الإمنائية للأ
CDIP/11/3 ورصح أأهنا تتضمن بعض الرسوم البيانية اليت تظهر أأن مسامهة الويبو يف اجملالت اخلصوصية للأهداف ،

لفية والغاايت املذكورة تغريت نوعا ما  عىل مر الزمن. وأأضاف أأن أأحد مرافق الوثيقة تضمن العديد من التفاصيل الإمنائية للأ
لفية والغاايت حتققت بشلك جزيئ أأو لكي.  املتعلقة بتقرير أأداء الربانمج وتناول هل أأن النتاجئ املتعلقة ابلأهداف الإمنائية للأ

ىل أأن الأمانة  ميكهنا أأن تس متد املعلومات من الوثيقة للتقرير املوجز وأأقر بأأن مك املعلومات يف الوثيقة احلالية كبري جدا. وخلص اإ
 اذلي س تقدمه.

نه يدرك أأن املعلومات اليت س تقدهما الأمانة بشأأن تقيمي  .932 وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، وقال اإ
لفية ينبغي أأن تشمل الويبو. وأأضاف أأن التقرير ينب غي أأن يتناول ما يمت القيام به يف الويبو املساهامت يف الأهداف الإمنائية للأ

جراء مقارنة مع املامرسات اليت تعمتدها املنظامت الأخرى ومن الاطالع عىل مزيد املعلومات  يك تمتكن ادلول الأعضاء من اإ
لفية.  قصد املساعدة يف هجود حتسني تقيمي الويبو ملسامهته يف الأهداف الإمنائية للأ

لفية. وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجمل .934 موعة الأفريقية، وأأعرب عن رغبته يف قيام الأمانة بدراسة مجيع الأهداف الإمنائية للأ
لفية التابعة  لفية يه الأهداف الإمنائية للأ ىل أأن الأهداف الإمنائية للأ وذكر أأن الويبو تعد واكةل اتبعة للأمم املتحدة، وأأشار اإ

لفية. وأأضاف أأن ادلراسة تضمنت بعض  للأمم املتحدة. وأأكد أأن الويبو ينبغي أأن تنظر يف مجيع الأهداف الإمنائية للأ
لفية  منائية للأ لفية وجهية لعمل 1و 2و 8املعلومات املتعلقة ابلأهداف الإ ن اكنت الأهداف الإمنائية الأخرى للأ . وتساءل اإ

لفية الويبو. وبني أأن اجملموعة تتفق مع وهجة النظر اليت تنص عىل وجاهة الهدفني الإمنائيني  لعمل الويبو. ورصح أأن  6و 4للأ
اللجنة مل تعمتد أأو توافق بعد عىل نتاجئ أأي من ادلراس تني، وأأضاف أأن الأمانة ل ينبغي أأن تتقيد هبام. وأأبرز أأن قيام الأمانة 

لفية س يكون معال قامي، وأأكد أأنه يتوقع أأن تبني الأمانة مدى وجاهة لك هدف من الأه داف بفحص الأهداف الإمنائية للأ
هنا س تكون  ن اكنت س تطلب من الأمانة أأن تركز فقط عىل نتاجئ ادلراس تني فاإ لفية لعمل الويبو. وأأفاد أأن اللجنة اإ الإمنائية للأ

ن الويبو جيب أأن تفحص مجيع الأهداف  سقاط أأحاكم مس بقة عىل نتيجة التقرير املوجز. وأأهنيى قائال اإ بصدد اإ
لفية. الإمنائية  للأ

املتحدة الأمريكية عن معارضته بشلك واحض لفرض نشاط كبري عىل الأمانة، يتطلب مهنا أأن وأأعرب وفد الولايت  .939
ىل عدد من  لفية، بيامن بينت العديد من ادلراسات اليت أأعدت بطلب من الويبو، ابلإضافة اإ تقمي لك الأهداف الإمنائية للأ

منائي لفية تتجىل خاصة يف بعض الأهداف والغاايت ادلراسات اخلارجية، أأن العالقة اليت تربط الويبو ابلأهداف الإ ة للأ
لفية لن ميثل عبئا غري مربر  ن رأأت الأمانة أأن حفص الأهداف الإمنائية الأخرى للأ املعينة. وأأكد أأنه س يوافق عىل القيام بذكل اإ

ذا اجنرت عنه عىل موظفهيا احلاليني. وعرب عن اعتقاده أأن النشاط املذكور لن يكون أأبدا أأفضل اس تخدام لوقت الأمان ة، اإ
ضافية. ىل موارد اإ ن اكنت ترى أأنه ميكهنا القيام بذكل بسهوةل دون احلاجة اإ  دراسة موسعة وملكفة. وسأأل الأمانة اإ

ن التقرير السابق اعمتد مهنجية معينة للقيام ابلتقيمي. وأأكدت أأن تغيري املهنجية  .936 وقالت الأمانة )الس يدة ابتشرن( اإ
ىل موارد اإ  ن رغبت ادلول الأعضاء يف وتوس يعها س يحتاج اإ ىل أأن الأمانة س تقوم بذكل، رمغ لك يشء، اإ ضافية. وأأشارت اإ

لفية ما زال متواصال وأأن النتاجئ مل تكمتل بعد.  ىل حتديث ادلراس تني لأن تنفيذ الأهداف الإمنائية للأ ذكل. وأأبرزت احلاجة اإ
ن التحد ىل املسامهة والنتاجئ اليت مت حتقيقها، وأأفادت اإ ن ادلراس تني والتفتت اإ يث س يكون دوما رضوراي. واس تدركت قائةل اإ

ىل نفس املهنجية. وشددت عىل أأن حتديث املعلومات  ذا استند التقرير اإ س تتيحان بدون شك كام هائال من املعلومات، اإ
 سيتطلب هجدا أأقل من حفص لك الأش ياء من جديد.
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يران )مجهوريةولفت وفد  .931 ىل التقرير ب  الإسالمية( -اإ لفية الانتباه اإ منائية للأ شأأن مسامهة الويبو يف الأهداف الإ
. وبني أأن ادلول الأعضاء اكنت تريد يف ذكل الوقت تعديل 3181( اذلي عرضته الأمانة يف فرباير CDIP/5/3 )الوثيقة

املامرسات يف  التقرير. وأأكد أأنه من املنطقي أأن يمت حتديث التقرير يف ضوء ادلراس تني اليت مت القيام هبام بعده ويف ضوء أأفضل
ىل عرض صيغة حمدثة من التقرير خالل ادلورة املقبةل.  الواكلت الأخرى التابعة للأمم املتحدة. ودعا الأمانة اإ

ىل أأن اللجنة درست لك تكل الأهداف يف  .931 يران. وأأشار اإ وأأيد وفد املكس يك الترصحي اذلي أأدىل به وفد اإ
 الأمانة الوثيقة املذكورة، وتعمل اللجنة ابلتقدم احلاصل.. وأأشار أأنه س يكون من املفيد أأن حتدث 3181 فرباير

ىل أأن النقاش تناول العديد من  .935 ورأأى وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن اللجنة تبتعد عن نقاط التوافق. وأأشار اإ
أأن اللجنة اكنت  ادلراسات احملمتةل وحتديث الواثئق وتطوير مهنجية جديدة هبدف تقيمي الأهداف والغاايت الإضافية. وأأبرز

قريبة من التوافق بشأأن جتميع وتقرير موجز هامني، وأأفاد أأنه يظن حاليا أأن اللجنة رمبا بدأأت تقرتب من جمال لن تتوصل فيه 
ىل الأهداف الثالثة والغاايت ىل أأي توافق. واقرتح الوفد أأن تبدأأ اللجنة جتميع املعلومات وتعد التقرير املوجز، ابلستناد اإ  اإ

هنا ميكن عند الرضورة، وبعد الاطالع عىل املعلومات خالل ادلورة املقبةل للجنة التمنية، أأن تلمتس الست. وم ىض قائال اإ
ن اللجنة  ىل املعلومات اليت تلقهتا بشأأن ما تفعهل الواكلت الأخرى للأمم املتحدة. وقال اإ الأمانة تغيري املهنجية، وأأن تستند رمبا اإ

ب من الأمانة أأن تغري املهنجية أأو توسعها. وأأبرز أأن اللجنة يف الوقت احلارض تقرتب من ميكهنا، يف ذكل الوقت، أأن تطل
ىل اتفاق بشأأن جتميع وتقرير موجز معينني. وأأعرب عن قلقه من أأن تضيع الفرصة من اللجنة.  التوصل اإ

ىل الأهداف الإمنائي .921 لفية اليت جيب أأن وتساءل وفد جنوب أأفريقيا ملاذا ينبغي عىل اللجنة أأن ترشد الأمانة اإ ة للأ
ن المتست مهنا ادلول الأعضاء ذكل.  لفية اإ هنا ميكن أأن تفحص لك الأهداف الإمنائية للأ ىل أأن الأمانة قالت اإ تفحصها. وأأشار اإ

اللجنة بشأأن هذه القضية. وأأكد أأن لك ما حيتاجه الأمر هو جتميع املامرسات  تباطؤورصح أأنه ميكن القيام بذكل. واستنكر 
عها املنظامت الأخرى للأمم املتحدة، وأأضاف أأن الأمانة ميكن أأن تعد بعد ذكل تقريرا يبني ما تقوم به الويبو. ورصح اليت تتب 

ىل املعلومات اليت قدمهتا  أأن ادلول الأعضاء س متيض قدما خالل ادلورة املقبةل، وتفحص التحسينات املمكنة ابلستناد اإ
 الواكلت الأخرى للأمم املتحدة.

 د بوركينا فاصو عن رغبته يف معرفة اختصاصات ادلراسة املقرتحة. وأأعرب وف .928

 وسأأل الرئيس هل حصل توافق بشأأن ملخص وفد جنوب أأفريقيا. .923

يران )مجهوريةوأأعرب وفد  .922 عن مساندته لالقرتاح اذلي أأدىل به وفد جنوب أأفريقيا. ورصح أأن الرتكزي  الإسالمية( -اإ
لفية فقط لن منائية للأ ىل تقرير شامل. وأأضاف أأهنا لن تعكس لك مساهامت الويبو يف الأهداف  عىل ثالثة أأهداف اإ يؤدي اإ

لفية. لفية. وتساءل ملاذا ينبغي تقويض املساهامت احملمتةل للويبو يف الأهداف الإمنائية للأ  الإمنائية للأ

جن .924 ىل جتميع وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، وشدد عىل رضورة أأن تركز اللجنة عىل ما هو قابل لالإ از. وأأشار اإ
هنام مسأألتان علهيام اتفاق  عداد تقرير موجز ابس تخدام املوارد الراهنة، وقال اإ املامرسات اليت تعمتدها الواكلت الأخرى، واإ

ما  ن اكن النقاش سيتواصل لفرتة أأطول. وأأضاف أأنه ميكن اإ ىل التنس يق هبذا الشأأن اإ مبديئ. ورصح أأن اجملموعة س تحتاج اإ
ىل قضية أأخرى. مواصةل النقاش  أأو أأن تقبل اللجنة ابلوضع الراهن، ومتر اإ

لفية، من مجيع املنظامت  .929 ىل اس تالم تقرير موجز بشأأن الأهداف الإمنائية للأ نه يدرك أأن اللجنة تتطلع اإ وقال الرئيس اإ
ىل جتميع الأنشطة اليت تقوم هبا املنظامت الأخرى والتقدم احلاصل بشأأن مج  يع الأهداف الإمنائية التابعة للأمم املتحدة، واإ

لفية. وتساءل هل اكن مصيبا يف فهمه.  للأ
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وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، وأأعلن أأن ادلراس تني اخلارجيتني السابقتني ركزات عىل الأهداف الإمنائية  .926
ىل ثالثة أأهداف وست لفية، اليت تسامه فهيا الويبو بشلك غري مبارش. وأأفاد أأن ادلراس تني تعرفتا اإ غاايت. ودعا اللجنة  للأ

ىل المتزي وعدم تكرار اجلهود السابقة.  اإ

نه ل يرى سببا يك جترب اللجنة  .921 وأأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن ثقته يف قدرة الأمانة عىل مبارشة العمل املذكور. وقال اإ
م انة توكيال لإعداد تقرير الأمانة عىل أأن تفحص فقط ثالثة أأهداف وأأن تقترص عىل ذكل. وأأبرز أأن اللجنة ينبغي أأن تعطي للأ

ذا ارتأأت  ماكنية تقيمي التقرير. وبني أأن ادلول الأعضاء ميكهنا اإ لفية. وأأكد اإ بشأأن ممارسات الويبو املتعلقة ابلأهداف الإمنائية للأ
لفية. وأأعرب عن ر  غبته يف أأن ذكل، أأن تذكر يف تقيميها للتقرير أأنه ميكن فقط تقيمي الويبو بشأأن الأهداف الإمنائية الثالثة للأ

نه ل يريد أأن تفحص  لفية. ومىض قائال اإ منائية للأ تعد الأمانة، بلك بساطة، تقريرا بشأأن ممارسات الويبو املتعلقة ابلأهداف الإ
ىل أأن اللجنة اكدت أأن تهنيي الرتتيبات املتعلقة ابلتجميع  الأمانة فقط ثالثة أأهداف. وأأكد أأن اللجنة تسري حنو الوراء. وأأشار اإ

 ر اذلي س تعده الأمانة. وشدد عىل أأن التجميع ينبغي أأن يرافقه تقرير تعده الأمانة بشأأن ما تقوم به الويبو.وابلتقري

ىل املبالغ الكبرية اليت أأنفقت لنتداب املستشارين اخلارجيني قصد  .921 ولفت وفد الولايت املتحدة الأمريكية الانتباه اإ
ن املستشارين وبعد حفص ال  قضية، ومن خالل دراس هتام للواثئق الأخرى املتاحة، اليت أأعدهتا الأمم حفص هذه القضية. وقال اإ

املتحدة، بينا أأن مسامهة الويبو تتجىل خاصة يف جمال ثالثة أأهداف وست غاايت. وأأضاف أأن املستشارين طورا مهنجية 
طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ وتقرير أأداء الربانمج. ورصح  أأن اللجنة ميكن أأن تتعقب بلك مفصةل متكن اللجنة من حفص اإ

وضوح نتاجئ الويبو يف تكل الأهداف الثالثة والغاايت الست. وأأوحض أأن السبب يف تردده يف مطالبة الأمانة ابلقيام بدراسة 
لفية، هو أأنه مل يمت تطوير مهنجية هبذا الشأأن، وأأن حتقيق ذكل قد يتطلب هجودا كبرية. و  بني اكمةل مجليع الأهداف الإمنائية للأ

طار الإدارة  مانة يك تطلع عىل ادلراس تني السابقتني وأأن تراجع عن كثب اإ أأنه فكر يف حل وسط. واقرتح تقدمي الامتس للأ
القامئة عىل النتاجئ وتقرير أأداء الربانمج فامي يتعلق بتكل الأهداف الثالثة والغاايت الست لأن املهنجية املتعلقة هبا قد طورت 

ىل تطوير مهنجية مفصةل  فعال. وأأضاف أأن الأمانة لفية والغاايت الأخرى دون احلاجة اإ س تفحص أأيضا الأهداف الإمنائية للأ
ن الأمانة، هبذه الطريقة، س تقدم عىل  طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ. ومىض قائال اإ ودون ربط لك تكل الأهداف والغاايت ابإ

لفية. وأأوحض أأن الأقل تقيامي للطريقة اليت متكن حسب اعتقادها من ربط أأن  شطة الويبو بتكل الأهداف الإمنائية الأخرى للأ
ن احلل املذكور  لفية. وقال اإ منائية الأخرى للأ الأمانة س متد اللجنة بتقرير وصفي للعالقة اليت تربط أأنشطة الويبو ابلأهداف الإ

ارجيان خبصوص الأهداف الثالثة لن يطالب الأمانة بتطوير مهنجية دقيقة مشاهبة للمهنجية اليت طورها املستشاران اخل
 والغاايت الست، واليت تلكفت مال ووقتا كبريين. وأأعرب عن تأأييده لهذا احلل.

ن اكنت مجيع الوفود تؤيد الاقرتاح اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة الأمريكية. .925  وسأأل الرئيس اإ

يران )مجهوريةوأأفاد وفد  .941 ن يكتفي التقرير ابلرتكزي عىل الأهداف الثالثة أأنه ل ميكن أأن يوافق عىل أأ  الإسالمية( -اإ
والغاايت الست. وأأعرب عن اعتقاده أأن معل الويبو ل يقترص عىل ذكل. وأأبرز أأن مصلحة البدلان النامية تقتيض تعديل 

ن اكنت املنظمة غري قادرة عىل املسامهة يف أأكرث من ثالثة أأهداف. ورأأى أأن الويبو ميكن أأن تسامه يف أأكرث  ولية الويبو اإ
ىل أأن التقرير السابق أأخذ بعني الاعتبار مجيع الأهداف.  من ذكل العدد. وأأشار اإ

نه يدرك أأن وفد الولايت املتحدة أأبدى مرونة خبصوص الرتكزي  .948 وحتدث وفد الهند ابمس اجملموعة الآس يوية، وقال اإ
بالغ ادلول  أأول عىل الأهداف الثالثة والغاايت الست اليت مت التعرف علهيا، مثل ما مت يف ادلراسة السابقة. وأأكد رضورة اإ

لفية، وأأعلن أأن ذكل خيدم مصلحة ادلول الأعضاء  ن اكنت الويبو تسامه حقا يف الأهداف الإمنائية الأخرى للأ الأعضاء اإ
ىل   البيئة وتغري ( وذكر أأن الأمانة أأعلمت اللجنة ابلزتام الويبو بقضاايكفاةل الاس تدامة البيئية ) 1الهدف واملنظمة. وأأشار اإ

ضافيني،  منائيني اإ ىل أأنه ميكن رمبا اس تكشاف بعض اجملالت الوجهية الأخرى، ورمبا هدف أأو هدفني اإ خل. وخلص اإ املناخ، اإ
لفية.  يك تعكس ادلراسة بشلك أأفضل مساهامت الويبو يف الأهداف الإمنائية للأ
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ن ا .943 ىل التنس يق بشأأن الاقرتاح. وأأقر بأأن وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، وقال اإ جملموعة حتتاج اإ
بعض الأفاكر جيدة وميكن العمل علهيا. وأأعرب عن اس تعداد اجملموعة للعمل مع وفد الولايت املتحدة الأمريكية بشأأن العمل 

 املقبل املتعلق بتنفيذ الأهداف الإمنائية للتمنية.

ىل الترصحي اذلي أأدىل به وفد ال .942 ربازيل واقرتح أأن يؤجل النقاش. وأأعلن أأن اجملموعات س تحصل عىل وأأشار الرئيس اإ
 فرصة ملراجعة احلل الوسط اذلي اقرتحه وفد الولايت املتحدة الأمريكية.

وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية والمتس أأن يرصح وفد الولايت املتحدة الأمريكية من جديد ابلقرتاح  .944
 اذلي أأدىل به.

لهيا  وأأفاد وفد .949 ىل الأهداف الثالثة والغاايت الست اليت تعرفت اإ الولايت املتحدة الأمريكية أأنه س بق وأأشار اإ
ن املستشار قام بعمل كبري لتطوير املهنجية اليت تربط بني هذه الأهداف والغاايت والإدارة القامئة عىل  ادلراسة، وقال اإ

رتبط بشلك خاص ابلأهداف الثالثة والغاايت الست. وأأعرب عن النتاجئ، عرب حفص الإدارة القامئة عىل النتاجئ وكيف ت
اعتقاده أأن القيام بنفس العمل بشأأن الأهداف والغاايت الأخرى سيتطلب معال كبريا من الأمانة. وأأفاد أأن املستشار تلقى 

ىل مبلغا كبريا واس تغرق وقتا طويال لإعداد املهنجية املتعلقة ابلأهداف الثالثة والغاايت الست. ورص ح أأن الأمانة س تحتاج اإ
طار الإدارة  القيام بعمل كبري يك تطور مهنجية مماثةل فامي يتعلق جبميع الأهداف والغاايت. وأأكد أأنه ل ميانع أأن تفحص الأمانة اإ

لفية والغاايت الأ  ىل بقية الأهداف الإمنائية للأ خرى، القامئة عىل النتاجئ خبصوص الأهداف الثالثة والغاايت الست. والتفت اإ
ىل العالقة اليت  ن الأمانة س تقدم تقريرا وصفيا يبني العالقة بني جمالت معل الويبو والأهداف املذكورة، ابلإضافة اإ وقال اإ

ن  ميكن أأن تربط بني املشاريع اليت تعمل علهيا الويبو وتكل الأهداف. ومثن املالحظة اليت أأدىل هبا وفد الهند، وقال اإ
ماكنية وجود بعض اجملالت اليت رمغ حداث WIPO Greenمبادرة ة عهدها رمبا تسامه يف بعض الأهداف البيئية. وأأقر ابإ

نه ل يتوقع أأن تطور الأمانة مهنجية من نفس  تنشط فهيا الويبو واليت تنطبق عىل الأهداف الأخرى. واس تدرك قائال اإ
 املس توى اذلي طوره الس يد أأونيل يف دراس ته، وبني أأنه يتوقع تقيامي وصفيا.

ىل تقدمي تكل النقاط اليت سرتد يف ملخص الرئيس يك تفحصها الوفود قبل  .946 انعقاد اجللسة العامة ودعا الرئيس الأمانة اإ
 يف صباح اليوم املوايل.

ورصحت الأمانة )الس يد ابلوش( أأن ملخص الرئيس ينبغي أأن يتضمن عددا من القرارات، وشددت عىل ضيق  .941
ن مجيع الوفود ميكهنا أأن  يف مكتب التوثيقاملعلومات  الوقت. وأأفادت أأهنا ميكن أأن تتيح تكل يف صباح اليوم املوايل. وقالت اإ

ن اكن ذكل مالمئا.  حتصل عىل نسخة والاطالع علهيا. وسأألت اإ

كامل  عقد مشاورات غري رمسيةواقرتح الرئيس  .941 بشأأن مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات، يف صباح اليوم املوايل، قبل اإ
 النقاشات يف اجللسة العامة. 

ىل املنسقني الإقلمييني، قصد الإعداد  .945 رسال بعض الأجزاء من ملخص الرئيس اإ ن اكن ميكن اإ وسأأل وفد بلجياك اإ
 لصباح اليوم املوايل.

ماكنية ذكل .991  .وأأعرب الرئيس عن اعتقاده ابإ

 )اتبع( من جدول الأعامل: ملخص الرئيس 5البند 

 الوفود. الرئيس من الأمانة قراءة نص ملخص املرشوع، فقرة فقرة، ملوافقة اللجنة علهيا. وقد مت توزيعه عىلطلب  .998
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 :الأمانة )الس يد ابلوش( عىل احلضور الفقرة الأوىل عىل النحو التايل وقرأأت  .993

ىل  82املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )اللجنة( يف الفرتة من انعقدت ادلورة احلادية عرشة للجنة " . 3182مايو  81اإ
 ."مراقبا 21دوةل عضوا و 54وحرضها 

ىل احامتل تغيري هذه الأرقام رهنًا بتدقيق الأعداد الهنائية لكشوف تسجيل احلضوروأأشارت   .الأمانة اإ

 احلضور. لإدلء بأأية مالحظات منالرئيس املوافقة عىل الفقرة الأوىل نظرًا لعدم اوأأعلن  .992

دخال تعديل طفيف عىل الفقرة الثانية. فقد مت الاس تعاضة عن لكمة "انتخبت" ورصحت  .994 الأمانة )الس يد ابلوش( ابإ
 :بلكمة "أأعادت انتخاب". وقرأأت الأمانة الفقرة عىل احلضور عىل النحو التايل

ياكترينا اجوتيا، اللجنة انتخاب السفري محمد س ياد دواليه، املمثل "أأعادت  ادلامئ جليبويت، رئيسا. وانتخبت الس يدة اإ
 .(، انئبًا للرئيسSKAPATENTIانئب رئيس مركز امللكية الفكرية الوطنية جبورجيا )

 .الرئيس املوافقة عىل الفقرة الثانية نظرًا لعدم الإدلء بأأية مالحظات من احلضوروأأعلن  .999

 :الفقرة الثالثة عىل النحو التايلالأمانة )الس يد ابلوش( عىل احلضور وقرأأت  .996

 ".CDIP/11/1 Prov. 2اللجنة عىل مرشوع جدول الأعامل كام هو مقرتح يف الوثيقة "وافقت 

ىل عدم تقدمي أأية مالحظات من احلضوروأأعلن  .991  .الرئيس املوافقة عىل الفقرة الثالثة ابلنظر اإ

 :النحو التايل الأمانة )الس يد ابلوش( عىل احلضور الفقرة الرابعة عىلوقرأأت  .991

طار البند "يف  من جدول الأعامل، وافقت اللجنة عىل مرشوع تقرير ادلورة العارشة للجنة )الوثيقة  4اإ
CDIP/10/18 Prov.)". 

بداءالرئيس املوافقة عىل الفقرة الرابعة نظرًا لعدم وأأعلن  .995  .أأية مالحظات من احلضور اإ

 :خلامسة عىل النحو التايلالأمانة )الس يد ابلوش( عىل احلضور الفقرة اوقرأأت  .961

طار البند "يف  ىل بياانت عامة من اجملموعات الإقلميية. وُطلب من فرادى  9اإ من جدول الأعامل، اس متعت اللجنة اإ
 ".الوفود تقدمي بياانت مكتوبة

ىل اجملموعات الأخرى، متفقا يف ذكل مع بيان لك من الاحتاد وقال  .968 الأورويب وفد الربازيل جيب أأن تشري الفقرة أأيضا اإ
 .ومجموعة جدول أأعامل التمنية

ذا اكن ميكن اس تخدام عبارة "منسقي اجملموعات" بدل من عبارة "اجملموعات الإقلميية". ومتت واس تفرس  .963 الرئيس عام اإ
 .املوافقة عىل الفقرة اخلامسة ابلتعديل لعدم وجود أأي اعرتاض من احلضور

 :السادسة عىل النحو التايل الأمانة )الس يد ابلوش( عىل احلضور الفقرةوقرأأت  .962

طار  . واس تعرض املدير العام تقريره عن CDIP/11/2من جدول الأعامل، نظرت اللجنة يف الوثيقة  6البند "يف اإ
. وأأعربت الوفود عن تقديرها للزتام املدير العام بتقدمي تقارير س نوية. 3183تنفيذ جدول أأعامل التمنية خالل عام 
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والمتست بعض الإيضاحات، ل س امي فامي يتعلق ابخلطط القطرية ومشاركة الويبو يف  وأأدلت بعدد من املالحظات
لفية. ورد انئب املدير العام، الس يد جيفري أأونياما، ومدير  31مسار ريو +  وفرقة العمل املعنية ابلأهداف الإمنائية للأ

دخال حتسينات عىل ال  تقارير املقبةل. واتُفق عىل قيام الأمانة مكتب الويبو يف نيويورك عىل املالحظات ووافقا عىل اإ
عالمية بصورة منتظمة لدلول الأعضاء بشأأن مسامهة الويبو يف معل هيئات الأمم  حاطة اإ بتنظمي جلسات اإ

 ."الأخرى املتحدة

عالمية لدلول الأعضاء عن وأأعرب  .964 حاطة اإ وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء عن اعتقاده يف قيام الأمانة بعقد جلسات اإ
عالمية بصورة اقرتحت اجملموعة استبدال لكامت "مهة الويبو لكام ارتأأت أأن ذكل مناس بًا. وابلتايل، مسا تنظمي جلسات اإ

حاطة  ".منتظمة" بلكمة "اإ

حاطة واحدة. وأأعرب عن رغبته يف وأأعرب  .969 زاء التعديل املقرتح حيث ميكن تفسريه جبلسة اإ وفد بوليفيا عن قلقه اإ
عادة صياغة هذه الفقرة لتنفيذ اقرتاح اجملموعة ابء والتأأكيد عىل وابلتايلالتأأكيد عىل عقد عدد من جلسات الإحاطة.  ، ينبغي اإ

عالمية بصورة متكررة أأو أأكرث  حاطة اإ حاطة وبصورة منتظمةعقد جلسات اإ  .من جلسة اإ

خالل ، شددت بعض الوفودو وفد جنوب أأفريقيا عن موافقته التامة عىل البيان اذلي أأدىل به وفد بوليفيا. وأأعلن  .966
ماكنية  عالمية قبل حضور الأمانة لالجامتعات. ويعين التعديل املقرتح مضنيًا اإ حاطة اإ املناقشة، عىل رغبهتا يف عقد جلسات اإ

عادة صياغة امجلةل للتأأكيد عىل عقد الأمانة عقد جلسات الإ  حاطة بعد الاجامتعات أأو أأثناء عقد دورة للجنة. وطلب الوفد اإ
عالمية بصورة متكررة وليس مرة واحدة فقط حاطة اإ  .جلسات اإ

ذا اكن دلى وفد جنوب أأفريقيا أأي اقرتاحات للصياغة املطلوبةواس تفرس  .961  .الرئيس عام اإ

بقاء عىل الصيغة املس تخدمة يف مرشوع مسودة الرئيسوفد جنوب أأفريقيا أأنه ورد  .961  .يفضل الإ

وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية توضيحًا للنص املقرتح. ومىض يقول ينبغي أأن يكون مفهومًا عقد وطلب  .965
ىل ادلول الأعضاء عالمية. وسوف تس متر اجللسات الإعالمية وتقدمي املعلومات اإ حاطة اإ  .أأكرث من جلسة اإ

نه اس متع بعناية اإ وقال  .911 حاطة ته ىل املداخالت. واقرتح ما ييل: "اوفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء اإ فق عىل قيام الأمانة ابإ
ىل ذكل". وأأضاف، سوف  ادلول الأعضاء عن مسامهة الويبو يف أأعامل هيئات الأمم املتحدة الأخرى، مىت ظهرت احلاجة اإ

ماكنية عقد أأك ىل ذكلتوحض هذه الصياغة جبالء اإ حاطة واحدة وسوف تُعقد لكام دعت احلاجة اإ  .رث من جلسة اإ

 .وفد جورجيا حذف لكمة "عىل أأساس منتظم" فقط من مرشوع مسودة الرئيسواقرتح  .918

لالقرتاح املقدم من وفد جورجيا. وقال لن تكون الأمانة ملزتمة  تأأييدهوفد الهند ابمس اجملموعة الآس يوية عن وأأعرب  .913
حاطة حاطة واحدة. وأأعلن عن موافقة  بتقدمي جلسات اإ عالمية بصورة منتظمة. ومن الواحض أأيضا تقدمي أأكرث من جلسة اإ اإ

ن عبارة "مىت اإ ة ابء، حيث اجملموعة عىل الاقرتاح املقدم من اجملموع حاطة واحدة. وأأهنيى لكمته قائال، اإ ىل جلسة اإ نه مل يرش اإ
ىل ذكل " غري مطلوبة  .ظهرت احلاجة اإ

 . الاقرتاح اذلي أأدىل به وفد جورجياوفد بلجياك عىلوأأثىن  .912

وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية عىل النص. وأأعرب عن تفهم اجملموعة لرغبة الأمانة واس تعدادها ووافق  .914
ىل ذكل عالمية مىت اعتقدت ادلول الأعضاء أأن هناك حاجة اإ حاطة اإ  .لعقد جلسات اإ
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ية استبدال لكمة "سوف" بلكمة "جيب" لتوضيح أأن ادلول الأعضاء مه فريق وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأ واقرتح  .919
ىل الأمانة، وليسوا اتبعني صدار التوجهيات اإ  لها. أأحصاب القرار ومه هجة اإ

ن لكمة "سوف" أأكرث حيادية. وقال  .916 ن اس تخدام لكمة "جيب"، وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، اإ تفرتض مس بقا أأن واإ
ىل عقد جلسة الإحاطة لالهامتمحمتوى مثري هناك ابلفعل  . وأأضاف، تفضل اجملموعة المتسك بلكمة "سوف". وكحل يدعو اإ

 ".بديل، اقرتح اس تخدام لكمة "ميكن

وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية عن موافقته التامة عىل الاقرتاح اذلي أأدىل به وفد اجلزائر وأأعرب  .911
ىل رغبهتا يف ئات الأمم املتحدة الأخرى. معرفة املزيد عن الأعامل اليت تقوم هبا الويبو مع هي  حيث أأشارت بدلان عديدة اإ

عالمية لدلول الأعضاءاإ وحيث   .ن الويبو هيئة تعمل من أأجل صاحل الأعضاء وحتقيق رغباهتا، فيجب تنظمي عقد جلسات اإ

كيدًا عىل عقد جلسات ن لكمة "جيب" توفر ضامان وتأأ اإ أأفريقيا اقرتاح وفد اجلزائر حيث وفد جنوب وأأيّد  .911
 .الإعالمية الإحاطة

ن اختيار لكمة "سوف" وفد وأأشار  .915 عداد الرئيس. واإ ىل حقيقة أأن هذا اكن ملخصًا من اإ الولايت املتحدة الأمريكية اإ
آنفا. واقرتح كحل وسط بني لكم ذا "سوف" و"جيب" اس تخدام عبارة "جيب اإ يت مناسب متاما كام ذكر منسق اجملموعة ابء أ

ل أأهنا تتفق مع ما اقتىض الأ  ليه تسعى مر". وعىل الرمغ من احتواء هذه العبارة عىل حمدد رشطي، اإ  وهجيت النظر.اإ

ه عىل أأنوفد الهند عن اس تعداده للموافقة عىل الاقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة الأمريكية. كام وأأعرب  .911
 .ا تفي ابلغرض متامًا ول تسمح بأأي مساحة لاللتباسهناإ حىت عىل اس تخدام لكمة "سوف" حيث اس تعداد أأيضا للموافقة 

ه "اوفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية حال وسطا عىل النحو التايل: واقرتح  .918 فق عىل قيام الأمانة بتنظمي ت
عالمية لدلول الأعضاء بشأأن مسامهة الويبو يف أأعامل هيئات الأمم املتحدة الأخرى حاطة اإ  ".جلسات اإ

ذا اكن هذا الاقرتاح مقبوًل. رس واس تف  .913 وأأعلن عن املوافقة عىل الفقرة السادسة مع التعديل نظرًا لعدم الرئيس عام اإ
 .تقدمي أأية مالحظات من احلضور

 تايل:الأمانة )الس يد ابلوش( عىل احلضور الفقرة السابعة عىل النحو ال وقرأأت  .912

طار البند "يف   انمج معل لتنفيذ بعض التوصيات املعمتدة عىل من جدول الأعامل، نظرت اللجنة يف بر 1اإ
 :التايل النحو

ىل قرار بشأأنه )أأ(  ]سيمت التوصل اإ

اللجنة املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية انقشت  )ب(
(CDIP/8/INF/1استنادًا عىل الواثئق ادلامعة ) :التالية 

الإدارة عىل املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية رد  "8"
(CDIP/9/14)؛ 

فريق العمل اخملصص املعين ابملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال وتقرير  "3"
 (؛CDIP/9/15التعاون لأغراض التمنية )
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مشرتك من مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة البدلان الأفريقية بشأأن املساعدة اليت تقدهما واقرتاح  "2"
 (؛CDIP/9/16الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية )

بعض التوصيات املس تخلصة من تقرير املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما ووضع وتنفيذ  "4"
 ."(CDIP/11/4التعاون لأغراض التمنية )الويبو يف جمال 

ىل اختاذ املزيد من الإجراءات، المتست اللجنة واعرتافًا  بعمل الأمانة املس متر املعين ابلتوصيات اخملتلفة، واحلاجة اإ
من الأمانة مواصةل العمل اذلي تقوم به واختاذ مزيد من الإجراءات بشأأن التوصيات الثالثة التالية، مع مراعاة 

 :يف ادلورة القادمة للجنة مرحيل عن تقدم سري العمليقات اليت أأدلت هبا الوفود، وتقدمي تقرير التعل 

( 3املواد املتوفرة حاليًا يف "دليل" شامل بشأأن تقدمي املساعدة التقنية، طبقا للتوصية أألف )جتميع  "8"
 ؛CDIP/9/16يف الوثيقة: الواردة 

ليه وحيتوي عىل مزيد  حتديث موقع الويبو الإلكرتوينوضامن  "3" ليكون موردا أأكرث فعالية يسهل النفاذ اإ
 من البياانت احملدثة للتواصل حول أأنشطة التعاون الإمنايئ؛

قاعدة البياانت اخلاصة ابملساعدة التقنية بغرض تيسري الإماكانت البحثية، وضامن حتديث تكل وحفص  "2"
 .طة املساعدة التقنيةالقاعدة ابنتظام من خالل تغذيهتا مبعلومات عن أأنش

 ."اليت أأدلت هبا الوفود أأن تواصل اللجنة املناقشات يف دورهتا القادمة حول الاقرتاحات املتبقيةواتهفق عىل 

ىل امجلةل الأوىل من الفقرة الفرعية )ب(، واقرتح استبدال عبارة "عىل وأأشار  .914 وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية اإ
ىل ما تُويح به العبارة الأوىل من فكرة أأن املراجعة اخلارجية أأساس" بعبارة " فضال  عن". وقال، يرجع السبب يف هذا اإ

دراج عبارة " مل ىل الفقرة اليت تبدأأ بعبارة "اعرتافًا" واقرتحت اإ أأمور  مضن مجةلتعد أأساسًا للمناقشة. وأأشارت اجملموعة اإ
ىل امجلةل الأخرية، واقرتحت التوصيات الثالثة التالية" نظرًا لس متأأخرى" قبل عبارة " رار العمل. وأأخريًا، أأشارت اجملموعة اإ

 ." لبيان اس مترار املناقشة عىل حنو مؤكدwill" بلكمة "wouldاستبدال لكمة "

ىل استبدال عبارة "عىل أأساس"، وقال ينبغي وأأشار  .919 ىل اقرتاح وفد اجلزائر الرايم اإ وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء اإ
بقاء عىل تكل عدادها من قبل عنارص  العبارة. ومىض يقول اكنت املراجعة اخلارجية يه أأساس املناقشة. ومع ذكل، فقد مت الإ اإ

اكن رد والتنفيذ من قبل الأمانة. ويف هذه احلاةل،  ن ما هيم يف احلقيقة هو معرفة ماهية الأعامل القابةل للتطبيقاإ خارجية. و 
ضافة عبارة "مضن مجةل أأمور أأخرى"، وقال مل يكن الإدارة هو الأساس الأويل للمناقشة. ولفت ا ىل اقرتاح اإ لوفد الأنظار اإ

عدم موافقته عىل هذا الاقرتاح. وفامي يتعلق أأعرب الوفد عن وذلكل، . هناك اتفاق سوى عىل ثالث جمالت حمددة فقط
يغة املس تخدمة يف مرشوع "، رصح الوفد بعدم وجود أأي مشلكة دليه ابلنس بة للص will" بلكمة "wouldابستبدال لكمة "

ىل الفقرة الفرعية )ب( ل فضِّ واقرتح استبدال لكمة "توصيات" بلكمة "جمالت". وأأضاف بأأنه يُ  "4"مسودة الرئيس. وأأشار اإ
تقدمي تقرير شفهيي بدل من تقرير واف عن تقدم سري العمل يف ادلورة القادمة لجامتعات اللجنة حيث ستتواصل 

( يف 3، اقرتح الوفد البدء يف تنفيذ ما تضمنته عبارة "متش يا مع التوصية أألف )"8"رة الفرعية )ب(املناقشات. وابلنس بة للفق
العديد من الفقرات الفرعية، ومل توافق اللجنة سوى عىل الفقرة  3" حيث تضمنت التوصية أألف CDIP/9/16الوثيقة 

فقط عىل مزيد من التقدم بشأأن الفقرة  فقط. وميكن بدل من ذكل، النص بوضوح عىل موافقة اللجنة )أأ((3) أألف
 (.()أأ 3) أألف

 ."4("ب)الأمانة من وفد بلجياك توضيح اقرتاحه بشأأن الفقرة الفرعية وطلبت  .916
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، ميكن استبدال لكمة "4("ب)عن هذا اخلطأأ. وقال بدل من الفقرة الفرعية  اعتذارهوفد بلجياك عن وأأعرب  .911
 "."اعرتافاً  بلكمةأأ "توصيات" بلكمة "جمالت" يف الفقرة اليت تبد

ىل الاقرتاح املقدم من وفد اجلزائر واخلاص ابستبدال عبارة "عىل أأساس". وأأ وأأشار  .911 عرب الوفد عن وفد بوليفيا اإ
ىل الصياغة املس تخدمة يف مرشوع مسودة  ارها وفداثأأ تفهمه للنقاط اليت  اجلزائر وبلجياك. وابلتايل، اقرتح الوفد العودة اإ

دراج عبارة " ىل اقرتاح وفد اجلزائر بشأأن اإ أأعرب عن رغبته يف مواصةل الأمانة مضن مجةل أأمور أأخرى"، و الرئيس. والتفت اإ
نه ل يريد توقف الأمانة عن العمل والاكتفاء فقط بتكل العنارص الثالث. وأأعرب الوفد عن  العمل عىل اكفة احملاور. وقال اإ

تفهمه أأيضا لشواغل اجملموعة ابء. وابلتايل، اقرتح تعديل العبارة عىل النحو التايل: "والمتست اللجنة من الأمانة مواصةل العمل 
ل عىل العنارص الثالثة املتفق واختاذ مزيد من الإجراءات بشأأن التوصيات الثالثة التالية". واتفق الوفد أأيضا عىل أأن العم

ليه خبصوص ادلليل فقط.  ىل الاقرتاح املشرتك. بيد أأن الاقرتاح املشرتك قد متت الإشارة اإ علهيا سوف يكون استنادًا اإ
ىل الاقرتاح  ىل الاقرتاح املشرتك. الأوىل، عن طريق الإشارة أأيضا اإ شارات مرجعية اإ ومىض يقول، هناك طريقتان لإدراج اإ

ىل الاقرتاح املقدم من اجملموعة ابء بشأأن الفقرة أألف  املشرتك يف ، وقال، ابلفعل 3س ياق العنرصين الآخرين. وأأشار الوفد اإ
دراج العبارة، "عىل أأساس الاقرتاح 3يكن هناك اتفاق سوى خبصوص أألف ) مل ()أأ(. أأما الطريقة الثانية، فعن طريق اإ

ن التوصيات الثالثة التالية"، يف الفقرة اليت تبدأأ بلكمة "اعرتافًا ". املشرتك"، بعد عبارة "اختاذ مزيد من الإجراءات بشأأ 
واس تطرد قائال، ميكن أأن يتوافق هذا الاقرتاح مع مجيع وهجات النظر حيث س يوحض قيام الأمانة ابلعمل عىل أأساس 

الأمانة ابلعمل عىل قيام الاقرتاح املشرتك مع مراعاة التعليقات اليت أأدلت هبا الوفود. وهكذا، س يكون من الواحض عدم 
س يكون عىل وأأعرب الوفد عن رغبته يف التأأكيد عىل أأن العمل يف العنرص الثاين والثالث بتوافق يف الآراء.  عنارص مل حتظ

ىل امجلةل الأخرية، "اأأساس الاقرتاح املشرتك، وأأن هناك توافق يف الآراء يف هذا الصدد. وأأش ه ار الوفد اإ فق عىل مواصةل ت
ىل الوضوح، حيث  ."لمناقشات يف دورهتا القادمة بشأأن املقرتحات املتبقية اليت أأدلت هبا الوفوداللجنة ل  وقال افتقرت امجلةل اإ

طرح اقرتاحات جديدة  نظرًا لحامتلاكن ينبغي التأأكيد عىل لك ما هو متبقي من مقرتحات مت طرهحا عىل طاوةل املفاوضات، 
الأورويب بثالثة مقرتحات جديدة. كام ميكن للمجموعات أأيضا طرح توصيات أأخرى  أأيضا. فعىل سبيل املثال، تقدم الاحتاد

ذ  ترغب يف وضعها موضع التنفيذ. وينبغي ترك الباب مفتوحًا ملناقشة اكفة املستندات احملددة مبوجب الفقرة الفرعية )ب(، اإ
 .رمبا اكن هناك يشء ما يف امللخص السابق للرئيس ميكن اس تخدامه يف هذا الصدد

ىل امجلوأأشار  .915 فق عىل مواصةل املناقشات ته ةل الأخرية، واقرتح ما ييل، "اوفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية اإ
يف اللجنة يف ادلورة القادمة بشأأن املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية." 

ه التأأكيد عىل أأن مجيع املوضوعات ما تزال عىل طاوةل املناقشات، وسوف تناقش اللجنة اكفة وأأضاف بأأن هذا من شأأن
 .املقرتحات يف ادلورة القادمة

نه ل يوافق عىل الاقرتاح املقدم من ووافق  .951 وفد جنوب أأفريقيا عىل الاقرتاح املقدم من وفد الربازيل. واس تطرد قائال اإ
 .حيث يرغب يف تقدمي تقرير مرحيل مكتوب عن تقدم سري العمل وفد بلجياك خبصوص تقدمي تقرير شفهيي

ىل النقاط اليت  وفد بلجياك، متحداًث ابمسوأأشار  .958 اثرها وفد بوليفيا، وقال بغية جعل الأمر أأكرث حتديدًا، أأ اجملموعة ابء، اإ
ىل شارة اإ دراج اإ شارات ول()أأ ()أأ( حتت الفقرة الفرعية )ب(3أألف ) الفقرة ميكن أأن توافق اجملموعة عىل اإ دراج اإ . وجيوز أأيضا اإ

طار  دراج عبارة )اثلثا(و ()اثنيا(ب)حمددة يف اإ جيابية الاقرتاح املقدم من وفد بوليفيا بشأأن طلب وفد اجلزائر اإ . ورأأى اإ
 "."مضن مجةل أأمور أأخرى

ىل التقرير املرحيل عن تقدم سري العمل، وأأعرب عن تأأييده تقدمي تقرير مكتوب. وأأشار وفد  .953 وعلّل ذكل بأأن بوليفيا اإ
عداد ما يعن لها من  التقرير املكتوب ميكن تسلميه يف وقت مبكر مبا يسمح للوفود بقراءته وحتليهل والتشاور بشأأنه واإ

 .اس تفسارات قبل بدء املناقشات، ولن تمتكن الوفود من ذكل يف حاةل التقرير الشفهيي
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وي. ومىض يقول، قُدمت تقارير مرحلية عن التقدم شفال تقرير عن تفضيهل لل وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء وأأعرب  .952
احملرز يف ادلورات السابقة، ومن الواحض أأن تكل التقارير تس تلزم اتباع هنج قامئ عىل املرشوعات. ول تتذكر اجملموعة أأي 

ىل جناح سابق لأي هنج قامئ عىل املرشوعات يف دفع العمل وامليض قدما يف س ياق تنفيذ التوصيات. ولفت الوفد ا لأنظار اإ
ن الصياغة املس تخدمة يف مرشوع مسودة الرئيس اكنت جيدة فامي يتعلق  امجلةل الأخرية يف الفقرة الفرعية )ب(، وقال اإ

متزيت الصياغة ابلوضوح من حيث حتديد ما تبقى من أأمور متوقع حدوهثا، كام و ابملقرتحات املتبقية اليت تقدمت هبا الوفود. 
 .يفِّ عن الاجامتعاتس يكون هناك أأيضا تقرير َحرْ 

وفد الهند ابمس اجملموعة الآس يوية تقدمي التقرير املرحيل مكتواًب حيث من اجلائز عدم حضور بعض الوفود جلسة وأأيّد  .954
ن مل يمت تنس يقه عىل شلك تقرير مرحيل ملرشوع.  تقدمي التقرير الشفوي. ومىض يقول س يكون التقرير املكتوب أأفضل حيت اإ

 .ترحيبه أأيضا ابحلصول عىل نوع ما من التقرير حتريرايً وأأعرب الوفد عن 

ىل الفقرة الأوىل من الفقرة الفرعية )ب(، وشدد جمددًا ابمس وفد اجلزائر، متحداًث ولفت  .959 اجملموعة الأفريقية، الأنظار اإ
دراج عبارة "عىل أأساس". بيد أأنه أأعرب عن موافقته عىل العمل بشأأن الاقرتاح  املقدم من وفد عىل عدم موافقته عىل اإ

دراج عبارة "مضن مجةل أأمور أأخرى"، أأعرب الوفد عن موقفه املرن  بوليفيا يف هذا الصدد. وفامي يتعلق ابقرتاحه اخلاص ابإ
ىل اس تخدام لكمة " "، أأعرب عن willواس تعداده للموافقة عىل الاقرتاح املقدم من وفد بوليفيا. وفامي يتعلق ابقرتاحه الرايم اإ

يف حاةل موافقة اللجنة الرصحية عىل اس مترار املناقشات. وخبصوص اقرتاح التقرير الشفوي، قال الوفد  مرونة موقفه أأيضا
اثرة هذا اإ هذا الاقرتاح عىل هذا النحو حيث جيب عدم مناقشة  ن ذكل يتطلب مناقشة موضوعية. وذلكل، اكن ينبغي اإ

ذا اكنت اجملموعة ابء راغبة يف أأن يكون هذا التقرير املوضوع يف وقت سابق. ومىض يقول، وافقت اللجنة عىل تقدمي تقرير . واإ
اثرة هذا املوضوع الآن حيث ليس من املنو شفهيًا، فاكن ينبغي علهيا الإفصاح عن ذكل من قبل.  ن الوقت متأأخر اإ اسب اإ

يل" من أأجل الإشارة جدًا. وأأقر الوفد حبقيقة ارتباط التقارير املرحلية يف العادة ابملشاريع، وذلكل، ميكن حذف عبارة "مرح
ىل اقرتاح اجملموعة ابء بشأأن  جنازه يف مراحل سري معل املرشوع. والتفت الوفد اإ ىل تقرير فقط، وليس تقرير مرحيل عام مت اإ اإ

 حيث اكنت اللجنة بصدد مناقشة التوصيات. كلاستبدال لكمة "توصيات" بلكمة "جمالت"، ورصح بعدم موافقته عىل ذ
اكن التعديل املقرتح و حلاةل تنفيذ توصيات معينة وليس جمالت معينة.  CDIP/11/4رت الوثيقة فعىل سبيل املثال، أأشا

ن الواثئق مجيعها تدور حول مصطلح توصيات  .جوهراًي للغاية ول ميكن للمجموعة املوافقة عليه. واختمت لكمته قائال اإ

ىل التقرير املرحيل، وقال ينبغي أأن يكون تقر وأأشار  .956 يرًا مكتواًب حيث س يكون أأكرث مشولية. ووافق وفد أأوروغواي اإ
ىل لكمة "جمالت"،  ووصفها ابلغموض الوفد عىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد الهند بشأأن تكل النقطة. كام أأشار الوفد أأيضا اإ

ن لكمة "توصيات" يه اللكمة املطلوبةالشديد،   .وذلكل فاإ

بداء بعض املرونة، وقال ميكن أأن يكون هناك تقرير مكتوب، وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء عن رغبته يف وأأعرب  .951 اإ
ىل أأن مجموعته توافق  رشيطة الاتساق مع الغرض الفعيل من التقارير املرحلية اليت تعكس جحم ما ُأجنز من أأعامل. وخلص اإ

 .عىل مصطلح "تقرير" ابلشلك اذلي وصفه وفد الهند

ىل املنوأأشار  .951 الت"، ولفت اقشة اخلاصة بلكمة "توصيات" يف مقابل لكمة "جموفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
ىل أأنه قد  اثر هذه النقطة أأثناء اجللسة العامة اليت ُعقدت منذ عدة أأايم مضت. وطالب الوفد أأن ينص امللخص مرة أأ الأنظار اإ

ىل أأخرى ببساطة عىل بعض الإجراءات احملددة اليت طلبت اللجنة من الأمانة تنفيذها، ول يشري هذ توصيات ا امللخص اإ
ن تكل التوصيات مفهومة ومت التعرض لها سواء يف س ياق جدول أأعامل التمنية أأو يف املراجعة اإ ، حيث ابشلك عام مبالغ فهي

اخلارجية. وفامي يتعلق ابلتقرير، اقرتح الوفد كوس يةل للميض قدما، أأن يمت النص عىل توفري حتديث للبياانت وتقدميه يف ادلورة 
 .لجامتعات اللجنة بدل من تقدمي تقرير مرحيلالتالية 
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ىل ملخص الرئيس السابق حيث تضمن الامتس وأأشار  .955 ىل لكمة "توصيات" واقرتح العودة مرة أأخرى اإ وفد بوليفيا اإ
مانة لإعداد تقرير عن حتديد هذه التوصيات اجلاري تنفيذها.  يف الواقع، اكن هذا اجلزء من امللخص عن التوصيات ومقدم للأ

ىل اس تخدام لكمة "توصيات" يف ملخص الرئيس السابق، وقد ال يت اكنت قيد التنفيذ. ويف هذا الصدد، لفت الوفد الأنظار اإ
 .وافقت اللجنة علهيا

نه س يكون أأكرث وأأشار  .611 ىل اقرتاحه اخلاص بفكرة تقرير مكتوب. وقال اإ وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية اإ
ىل أأمهية اس تخدام لكمة "توصيات" حيث اكن ذكل هو فائدة لدلول الأعضاء. و  أأيّد الوفد أأيضا مجيع البياانت اليت أأشارت اإ

خدم هذا املصطلح أأيضا يف املناقشات ويف ملخص الرئيس السابق. وقد اكن س تُ ر موضوع الاقرتاح املشرتك. وقد اجوه
 .مرشوع مسودة الرئيس جيدًا للغاية

ىل املناقشة اخلاصة بلكمة "توصيات" يف مقابل لكمة "جمالت"، وقال لقد وأأشار  .618 وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
تضمن ملخص الرئيس السابق أأيضا ما مت مناقش ته من توصيات حمددة مت طرهحا يف املراجعة اخلارجية. أأما هنا، فاللجنة 

ميكن أأن تشري الفقرات الفرعية الاقرتاح املشرتك. وابلتايل،  تبحث يف اختاذ اجراء بشأأن مقرتحات حمددة مت طرهحا يف
ىل التوصيات الثالث املتعلقة ابدلليل، واملوقع الإلكرتوين، وقاعدة  )أأول(، وب ب )اثنيا(، وب )اثلثا( بصورة أأكرث معومية اإ

دراج عبارات "اجملالت الآتية" أأو "الإجراءات التالية"  بياانت للمساعدة التقنية أأو ىل اإ شارة حمددة اإ مث توضع بعد ذكل اإ
 الاقرتاح املشرتك.

ىل اس تخدام لكمة "توصيات" يف السطر الأول، "وأأوحض  .613 واعرتافا بعمل الأمانة املس متر وفد بوليفيا أأنه اكن يشري اإ
ىل أأن ذكل مل يكن هو املشلكة. واس تطرد قائال ، اكنت املعين ابلتوصيات اخملتلفة...". وأأعرب الوفد عن تفهمه احلايل اإ

 .املشلكة يف السطر الثالث

ىل املالحظات والتعليقات اليت ورصح  .612 عادة صياغة هذا اجلزء من النص استنادًا اإ الرئيس بأأن الأمانة س تحاول اإ
ىل الفقرة الفرعية )ج  (.ُأبديت. مث التفت اإ

با بوضوح اتم عن رغبهتا يف قيام عرّبت مجيع الوفود تقري لقد وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية تعدياًل. وقال واقرتح  .614
منا وعىل الأقل للموافقة أأو الإقرار. وأأضاف جيب أأن يمت النظر يف هذا  الأمانة بتعممي قامئة املتحدثني؛ ليس بغرض التأأكيد، واإ

 .الأمر. ومع ذكل، أأبدى الوفد مرونة فامي خيتص ابملصطلحات

دراج عبارة "لك دوةل عضو عىل حدة" ق واقرتح  .619 عطاء وفد نيبال اإ ىل "منسقي اجملموعات" حيث ينبغي اإ بل الإشارة اإ
لك دوةل عضو عىل حدة ومنسقي اجملموعات فرص متساوية للنظر يف قامئة املتحدثني. وذكر الوفد أأن السبب يف ذكل يرجع 

ىل أأن اجملموعة الآس يوية مل تعقد أأي اجامتعات أأو مناقشات مع الوفد أأثناء ادلورة  .اإ

أأعضاء وأأفاد برغبة اجملموعة ابء بعدم وجود مشلكة يف الاقرتاح املقدم من وفد نيبال. وفد بلجياك ابمس ورصح  .616
مجموعته يف احلصول عىل مثل هذه املعلومات. واس تطرد قائال، لقد مت ابلفعل عقد سلسةل من املشاورات غري الرمسية. وقال 

مانة بنرش قامئة املتحدثني. وهكذا، ميكن اس تخدام عن عقد مزيد من املناقشات غري الرمسية مىت قامت الأ  ستتوقف اجملموعة
 .لكمة "تأأكيد"، وحىت اس تخدام لكمة "معلومية" س يكون أأفضل

وفد جنوب أأفريقيا عن رغبته السابقة يف قيام الأمانة بعقد مشاورات غري رمسية مبجرد حتديد قامئة املتحدثني. وأأفصح  .611
ث مل ترغب اجملموعة ابء يف مواصةل املشاورات غري الرمسية. ومع ذكل، وقد وافق عىل نرش القامئة عىل منسقي اجملموعات حي

نه  ذا اكنت اجملموعة ابء تتحدث عن تعممي القامئة بغرض املعلومية، فاإ ينبغي نرش القامئة للموافقة علهيا وليس بغرض املعلومية. اإ
ىل  ىل العودة مرة أأخرى اإ  موقفه السابق.مييل اإ
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ىل املنسقني الإقلمييني والأطراف املهمتة الأخرى للمعلومية، وفد بلجياك ابمس اجملموعوقال  .611 رسال القامئة اإ ة ابء يف حاةل اإ
نه يفرتض مس بقا أأن العملية قد انهتت عند هذا احلد. ومن مث، فال يوجد هناك أأي رضورة للموافقة. وأأكد عىل أأن ذكل  فاإ

 .العملية اخلطوة الأخرية يفهو 

ىل سابقولفت  .615 رسال قامئة  وفد الهند الأنظار اإ مناقشة هذا الأمر يف اجللسات العامة السابقة، ومت التفاق عىل اإ
ىل منسقي اجملموعات.  ولية منسقي اجملموعات يه موافاة ادلول الأعضاء التابعني هلم بأأي معلومات ترد ؤ اكنت مسو املتحدثني اإ

لهيم من الأمانة. وأأعرب الوفد عن اعتقاده يف تنفيذ هذه املهمة. وأأضاف ب أأنه لن يكون دليه أأي مشلكة يف حاةل موافقة اإ
ىل موضوع عقد اجامتع للمجموعة من أأ عىل اكفة ادلول الأعضاء. وأأضاف  اللجنة عىل نرش وتوزيع قامئة املتحدثني نه ينظر اإ

 .عدمه كشأأن داخيل خيص اجملموعة فقط

ملتحدثني اليت مت حتديدها من قبل الأمانة وفد جنوب أأفريقيا عن معارضته لوفد بلجياك فامي يتعلق بتوزيع قامئة اوأأعرب  .681
عىل ادلول الأعضاء بغرض املعلومية فقط، وأأن هذا هو هناية الأمر. واس تطرد قائال، ينبغي عىل ادلول الأعضاء أأن يكون لها 

جراء غري مقبول.  بداء الرأأي يف القامئة، وأأن هذا اإ مئة املتحدثني قا يفجيب أأن يكون لدلول الأعضاء احلق يف النظر و احلق يف اإ
ذا اكن دلهيا اقرتاحات بشأأهنا من عدمه  .وتقرير ما اإ

ن ذكل يصب يف مصلحة  عىلد يوفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء بأأنه أأراد فقط التأأك ورصح  .688 عقد املؤمتر. ومىض يقول اإ
للنظر يف الاقرتاحات  مجيع ادلول الأعضاء، ليس فقط يف مصلحة البدلان النامية. ومن مث، فقد أأعلن عن اس تعداد اجملموعة

من حيث الصياغة للتأأكد من عدم عقد سلسةل طويةل من املشاورات. واختمت لكمته قائال، جيوز أأن يتوفر للناطقني ابللغة 
 . الإنلكزيية بعض الأفاكر يف هذا الصدد

قرار" مقبوةلواس تفرس  .683 ذا اكنت لكمة "اإ  .الرئيس عام اإ

ن لكمة "يقر الصيغة الهنائية" ميكن أأن تُستبدل بلكمة "اقرتاح" وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول وقال  .682 أأعامل التمنية اإ
يف تكل امجلةل. وأأضاف، ميكن اس تخدام لكمة "ملناقش هتا" أأيضا. وعندئذ، تُقرأأ امجلةل عىل هذا النحو، "مت التفاق عىل قيام 

 ."موعات هبذه القامئة ملناقش هتاالأمانة ابقرتاح قامئة املتحدثني لأغراض املؤمتر، وموافاة منسقي اجمل

قرار" مناس بةاإ وفد مرص وقال  .684  .ن لكمة "اإ

قرار" تفوفد ج وقال  .689  .ي ابلغرضنوب أأفريقيا أأن لكمة "اإ

قرار" ولكنه يوافق عىل اقرتاح الرئيس كحل توافقيوأأعرب  .686  .وفد اململكة املتحدة عن اس تحسانه للكمة "اإ

ذا اكن هناك أأيواس تفرس  .681 قرار". وأأعلن املوافقة عىل التعديل ابلنظر  اعرتاضات ةالرئيس عام اإ عىل اس تخدام لكمة "اإ
ىل عدم وجود أأي  .اعرتاضات من احلضور ةاإ

ذا اكن ميكن استبدال لكمة "يقر الصيغة الهنائية" بلكمة "اقرتاحواس تفرس  .681  ".وفد الربازيل عام اإ

 ".وفد اجلزائر عن موافقته لس تخدام لكمة "اقرتاحوأأعلن  .685

ذا اكن هناك أأيالرئيس عواس تفرس  .631  ".حااعرتاضات عىل اس تخدام لكمة "اقرت  ةام اإ
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ليه خبصوص هذه الفقرة. وأأعرب  .638 وفد سويرسا عن عدم رغبته يف املعارضة أأمام توافق الآراء اذلي مت التوصل اإ
يف شهر  واس تدرك قائال، ينبغي عىل مجيع الأطراف أأن تكون عىل اس تعداد لتنظمي عقد املؤمتر يف شهر نومفرب. فنحن حالياً 

 .مايو. ويتعني الانهتاء من قامئة املتحدثني بغية التصال هبم والوقوف عىل مدى توفر الظروف اليت تسمح هلم ابحلضور

الرئيس عىل أأمهية عقد املؤمتر يف الوقت املناسب، وأأن جودة النتاجئ احملققة من هذا املؤمتر تعمتد عىل جودة وشدد  .633
 .جيب معاجلة الأمور اخلاصة بتنظمي عقد املؤمتر بشلك حصيح. واختمت الرئيس املناقشاتالعمل التحضريي هل. ولهذا السبب 

الرئيس املناقشات يف الفرتة املسائية. وأأعلن عن تعممي النص املعدل عىل الوفود. وطلب من الأمانة تالوة واس تأأنف  .632
 (.النص املعدل للفقرة الفرعية )ج

 :ية )ج( عىل احلضور عىل النحو التايلالأمانة النص املعدل للفقرة الفرع وقرأأت  .634

واتُفق عىل قيام  .بشأأن تنظمي املؤمتر ادلويل املعين ابمللكية الفكرية والتمنية CDIP/11/5 اللجنة يف الوثيقة"ونظرت 
 ."الأمانة ابقرتاح قامئة املتحدثني يف املؤمتر، وتعمميها عىل منسقي اجملموعات لإقرارها

ىل حل توافقي، أأدىل مبداخةل قبل رفع اجللسة الصباحية وقال  .639 طار الرغبة يف الوصول اإ نه ويف اإ وفد اململكة املتحدة اإ
عادة  قرار" عىل فرضية أأن تظل بقية امجلةل كام يه. ونظرًا لأن هذا مل حيدث، أأعرب الوفد عن رغبته يف اإ للموافقة عىل لكمة "اإ

دراج لكمة "يقر الصيغة الهنائية" بدل  ذا اكنت و من لكمة "اقرتاح". اإ جيب أأن تكون اللجنة أأكرث واقعية من الناحية العملية. فاإ
ىل الأمام بدل من املأأمولاللجنة تبغي تنظمي عقد املؤمتر يف الإطار الزمين  ، يتعني علهيا أأن تبحث عن س بل أأفضل للتحرك اإ

هجاض معل  مانة لأداء معلها. مث يمت بعد ذكل وشدد الوفد عىل أأمهي الأمانة والتدخل يف تفاصيل معلها.اإ اتحة الفرصة للأ ة اإ
، ووحض موافقهتم نه حتدث مع بعض الوفوداإ ا مت التفاق عليه. وقال الوفد تعممي قامئة املتحدثني عىل منسقي اجملموعات، وفقا مل

عض ما مت التفاق عليه يف هذا الاقرتاح. وأأعرب عن اعتقاده يف منطقية البيان اذلي أأدىل به نظرًا لأنه يعكس أأيضا بعىل 
 .املشاورات غري الرمسية

ذا اكنت اللجنة سوف تعيد فتح موضوع مت التفاق عليه من قبل. وأأعرب عن واس تفرس  .636 وفد جنوب أأفريقيا عام اإ
ىل اتفاق خبصوص الفقرة )ج  (.اعتقاده يف توصل اللجنة اإ

ىل اتفاق بشأأن هذا الأمر. واس تطرد وأأكد  .631 ليه وفد اململكة املتحدة قبل رفع الرئيس عىل التوصل اإ قائال، لقد حرض اإ
 .اجللسة الصباحية وأأعرب عن عدم تأأييد الاقرتاح الأخري

بقاء عىل الفقرة كام اكنتورصح  .631  .وفد جنوب أأفريقيا برغبته يف الإ

ن مجمو وأأعرب  .635 عته تفرتض وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية عن مشاركته رأأي وفد جنوب أأفريقيا. وقال اإ
عادة فتح املناقشة  ذا اكن هذا هو الاجتاه، فاإن اجملموعة ترغب يف اإ ىل اتفاق بشأأن هذا البند. واإ أأنه قد مت التوصل ابلفعل اإ

ىل الفقرة  نه يرغب يف تعديل امجلةل اليت تبدأأ بعبارة "عدد من 6حول بنود أأخرى مت التفاق علهيا. وأأشار اإ ، وقال اإ
تايل، "عدد من التعليقات عىل التقرير والُتمست توضيحات بشأأنه، ل س امي فامي يتعلق ابخلطط التعليقات"، عىل النحو ال 

لفية، وتنفيذ جدول أأعامل التمنية  31القطرية، ومشاركة الويبو يف مسار ريو +  وفرقة العمل املعنية ابلأهداف الإمنائية للأ
ىل الوفد  بواسطة جلنة املعايري وجلنة املزيانية". وخلص  (.)ج 1ن ما تفهمه هو اتفاق اللجنة ابلفعل عىل الفقرة أأ اإ

وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء عن تفهمه الانهتاء من هذه النقطة بعدما اختمت الرئيس املناقشة بشأأهنا. وقد مت وأأعرب  .621
ىل هبا وفد اململكة )ج(، فقد أأعلنت اجملموعة تأأييدها للتوضيحات اليت أأد 1. أأما فامي يتعلق ابلفقرة 6ذكل خبصوص الفقرة 

املتحدة. وقد ذكرت اجملموعة يف وقت سابق أأن دلهيا بعض التحفظات يف هذا الصدد. كام دأأبت عىل القول بوجوب الانهتاء 
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لهيا مرة  ىل أأن تمتكن اللجنة من العودة اإ من هذه العملية. وميكن للجنة الاس مترار يف مناقشة الفقرة أأو تعليق الفقرة ابلاكمل اإ
 .رحةل لحقةأأخرى يف م

جراءات اللجنة. فقد مت التعامل مع الفقرة وشدد  .628 )ج(  1وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية عىل رضورة احرتام اإ
)ج(، اكن  1وفامي خيتص ابلفقرة للفقرتني. . وقد أأعلن الرئيس ختام املناقشات 6بنفس الأسلوب اذلي مت التعامل به مع الفقرة 

الأصيل حاليا( بلكميت "اقرتاح" "تأأكيد" )ل يتوفر عندي النص لكميت "يقر الصيغة الهنائية" و لمن الواحض متاما استبدا
عادة فتح و ذا ما قررت اللجنة اإ قرار". وأأيّد الوفد متاما موقف لك من وفد جنوب أأفريقيا ووفد الربازيل. ومىض يقول، اإ "اإ

عادة النظر يف فقرات أأخرى مت الانهتاء من  ابب املناقشة حول الفقرتني، مفن اجلائز أأن تطلب مجموعة جدول أأعامل التمنية اإ
 .جيب احرتام قرارات اللجنةو مناقش هتا، ومن بيهنا تكل اليت ذكرها وفد الربازيل. 

. ومع ذكل، اكن يعتقد أأنه أأهنيى النقاش 1وليس الفقرة  6الرئيس أأنه قد أأعلن انهتاء املناقشات اخلاصة ابلفقرة وأأوحض  .623
ىل تكل الفقرة)ج 1حول الفقرة  ليه وفد اململكة املتحدة وأأعرب عن رغبته يف العودة مرة أأخرى اإ  .( عندما حرض اإ

ذا اكن يتعني عىل اللجنة اإ وفد جنوب أأفريقيا وقال  .622 م عددا من التنازلت فامي يتعلق هبذه الفقرة. وكرر الوفد أأنه اإ نه قدَّ
عادة فتح املناقشة حول موضوع مت التفاق عليه، فسوف يعود ىل موقفه املبديئ والنكوص عن أأي تنازلت  اإ مرة أأخرى اإ

اكن هناك توافق يف الآراء بشأأن الفقرة )ج( يف صورهتا احلالية. ولهذا، و تقدم هبا. واس تدرك قائال، وهذا ما ل يريد أأن يفعهل. 
 .فقد أأعلن الوفد عن رغبته يف املوافقة عىل تكل الفقرة

ماكن اللجنة )ج( يف الوقت احلارض،  1وفد اململكة املتحدة عىل اللجنة التخيل عن مناقشة الفقرة واقرتح  .624 مناقشة وابإ
ىل تكل الفقرة يف مرحةل لحقة  .بعض البنود الأخرى والعودة اإ

ىل ودعا  .629 ىل العودة اإ ت اليت )ب(. وأأضاف، لقد حاولت الأمانة أأن تأأخذ يف الاعتبار اكفة التعليقا 1الرئيس اللجنة اإ
 .ُأبديت يف النص املعدل

ىل الفقرة بوأأشار  .626 نشاء الفقرات الفرعية املرقة برموز نقطية أأول) وفد سويرسا اإ عادة اإ (، وقال س يكون من الأفضل اإ
". وميكن معل نفس الأمر مع CDIP/9/16()أأ( يف الوثيقة 3يف الاقرتاح املشرتك بدل من القول، "متش يا مع التوصية أألف)

 .(. وهكذا، س تكون الصياغة مماثةل لصياغة الاقرتاح املشرتك. وسيتضح ما وافقت اللجنة عليهاثلثا)و( اثنيا) ب

 .وفد الربازيل من وفد سويرسا تالوة اقرتاحهوطلب  .621

ىل وأأشار  .621 عادة وضع أأول) بوفد سويرسا اإ ( واقرتح وضع عالمة الرتقمي ":" بعد عبارة "املساعدة التقنية". وميكن اإ
()أأ( من الاقرتاح املشرتك بعد عالمة الرتقمي ":". وميكن 3اليت مت التفاق يف شأأهنا حتت أألف ) ة برموز نقطيةاملرق النقاط

ضافة عالمة الرتقمي ":" يف ب ضافة الفقرة و اثنيا) اإ بعد ذكل. من الاقرتاح املشرتك  8او.( بعد عبارة "مبادرات التعاون" واإ
دراج التوصية ز اثلثا) د عبارة "أأنشطة املساعدة التقنية" يف بوابملثل، ميكن وضع عالمة الرتقمي ":" بع من  اي(. وميكن اإ

 ".الاقرتاح املشرتك بعد عالمة الرتقمي ":

ىل الاقرتاح الأخري اذلي أأدىل به وفد سويرسا، وقال ليس دليه ما يقوهل وأأشار  .625 وفد الهند ابمس اجملموعة الآس يوية اإ
نفس املعين بتكرار التوصيات. ولفت  يضفين النص احلايل اكن جيدًا وسوف اإ ث ه التحديد حول هذا الاقرتاح حيعىل وج

ىل ادلورة املقبةل لجامتعات اللجنة"، وقال اكنت امجلةل غري  ىل مجةل، "اعرتافًا بعمل الأمانة.... وتقدمي تقرير اإ الوفد الأنظار اإ
ىل تقرير مرحيل. وابلت ىل حد ما، ورمبا بسبب حذف الإشارة اإ دراج عبارة "بشأأن التقدم احملرز" يف مكمتةل اإ ايل، اقرتح الوفد اإ

عادة صياغة امجلةل بعد لكمة "تقرير".  امجلةل عىل النحو التايل، "اعرتافًا بعمل الأمانة املس متر املعين أأو، كحل بديل، اإ
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ىل ادلورة التالية ابلتوصيات واحلاجة  ىل اختاذ املزيد من الإجراءات، المتست اللجنة من الأمانة مواصةل العمل وتقدمي تقرير اإ اإ
 ".مراعاة التعليقات اليت أأدلت هبا الوفودلجامتعات اللجنة واختاذ مزيد من الإجراءات بشأأن الاقرتاحات الثالثة، مع 

ىل الاقوأأشار  .641 نه يتفهم الرغبة يف حتري ادلقة يف وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ رتاح املقدم من وفد سويرسا، وقال اإ
الصياغة. ومع ذكل، فاملشلكة اكنت يف حماوةل اللجنة مرة أأخرى القيام بدور توجهييي عىل حنو مبالغ فيه حنو معل الأمانة. 

ت الشواغل اليت أأعربت عهنا ادلول وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن الأمانة قد اتبعت املناقشات اليت دارت يف اللجنة وتفهم
ن حماوةل التحديد املبالَ  طاةل التقرير بدون داع ورمبا الأعضاء. وعرّب عن رأأيه قائال، اإ ىل اإ غ فيه ابلنس بة للصياغة سوف يؤدي اإ

ىل مناقش هتا. واعتقد الوفد، فامي يتعلق ابلفقرة ب كامتل ( عىل سبيل املثال، عدم ااثلثا) يتضمن عنارص مل يمت التطرق اإ
من الاقرتاح املشرتك. ومن أأجل  اياملناقشات عىل الرمغ من قيام اللجنة ابلفعل مبناقشة أأجزاء كبرية من القسم الفرعي ز 

لهيا يف ز   (.3)ايذكل، أأعلن عن رفضه لاكفة الإجراءات املشار اإ

ىل الواثئق. كام شاركوأأيّد  .648 ىل الإشارة اإ الوفد أأيضا وهجة نظر وفد الولايت  وفد الربازيل وفد الهند فامي يتعلق ابحلاجة اإ
نه  املتحدة الأمريكية يف أأل تكون الواثئق مطوةل. وأأضاف اكن هناك أأساس جيد لتوافق الآراء بشأأن هذه البنود. وقال اإ

ىل ز   .( يف مرحةل لحقة3)ايس يعود مرة أأخرى اإ

آنفا من أأن اللجنة مل تناقش وكرر  .643 ( املناقشة الاكمةل. ولهذا، فهو 3)ايز وفد الولايت املتحدة الأمريكية ما قاهل أ
مضنيا انهتاء ادلول الأعضاء من مناقش ته بصورة وافية، وأأوصت الأمانة بوضعه حزي التنفيذ.  منهيُفهم  يس تطيع تأأييد قرار ل

ىل اقرتاح ىل "واقرتح الوفد العودة مرة أأخرى اإ ؛ وضامن دليل شامل عن تقدمي املساعدة التقنيةه السابق، وأأشار بوجه عامة اإ
ليه وحيتوي عىل مزيد من البياانت احملدثة للتواصل  حتديث موقع الويبو الإلكرتوين ليكون موردا أأكرث فعالية يسهل النفاذ اإ

حول أأنشطة التعاون الإمنايئ؛ وحفص قاعدة البياانت اخلاصة ابملساعدة التقنية بغرض تيسري الإماكانت البحثية، وضامن 
ىل  حتديث تكل القاعدة ابنتظام زاةل اكفة الإشارات املرجعية اإ من خالل تغذيهتا مبعلومات عن أأنشطة املساعدة التقنية؛" واإ

دراك الأمانة مجليع  الوثيقة الفرعية. ومىض يقول، من اجلائز أأن حيل هذا املشلكة لوفد سويرسا. وكرر الوفد اعتقاده التام يف اإ
آنفا. ولهذا، رصح بأأنه جراء  ما دار يف املناقشات، كام ذكر أ ذا اكن دلى اللجنة وقت يسمح لها ابملوافقة عىل لك اإ ل يعمل عام اإ

 .فرعي صغريًا اكن أأو كبريًا متت مناقش ته يف الاقرتاح املشرتك

ماكنية موافقة اللجنة عىل التوصية ز وعرّب  .642 مع ما ذكره وفد الولايت املتحدة  ومتوافقاً ، ايوفد الربازيل عن اعتقاده يف اإ
جراء  الأمريكية، ميكن ن هناك جمال للتقارب وميكن املوافقة عىل الفقرة دون اإ ىل اتفاق بشأأن الفقرة )ب(. وأأضاف اإ التوصل اإ

 .تعديل كبري

وفد سويرسا عن اعتقاده يف عدم وجوب مناقشة اللجنة للعنارص املوضوعية يف هذه املرحةل. وأأن أأفضل وأأعرب  .644
ن هذا من شأأنه توفري الس بل للميض قدما هو ذكر الإشارات املرجعية كام أأفا د وفد الولايت املتحدة الأمريكية. وقال اإ

 .التوجيه الالزم ويعكس ما مت التفاق عليه

ىل توصيات الاقرتاح املشرتك. كام وقال  .649 بقاء عىل الإشارات املرجعية اإ نه يود الإ وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية اإ
 .ماكنيرغب يف أأن تكون هذه الإشارات حمددة بقدر الإ 

ىل التوصية ز واس تفرس  .646 شارة حمددة اإ ذا اكن وفد الولايت املتحدة الأمريكية يوافق عىل اإ  (.8)ايالرئيس عام اإ

ن حتديد ز وقال  .641 ذا اكن 8)ايوفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ ( س يكون مقبوًل. بيد أأنه أأعرب عن عدم تأأكده عام اإ
 .ذكل اكفيا ابلنس بة لوفد سويرساً 
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ذا اكنت الإشارات املرجعية حمددة، فيجب أأن تشري الفقرة بوفد سويرس وقال  .641 ىل التوصيات اثنيا) ا، يف حاةل اإ ( اإ
 .)ب(()أأ( و8)اوو 

ذا اكنت الصياغة املقرتحة مقبوةل للجنة. واعمتدواس تفرس  .645 الفقرة )ب( مع التعديالت املقرتحة ابلنظر  تالرئيس عام اإ
ىل الفقرة )د ىل عدم وجود أأي اعرتاضات من احلضور. وانتقل الرئيس اإ  (.اإ

 :الأمانة عىل احلضور الفقرة )د( عىل النحو التايلوقرأأت  .691

ضافة أأنشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق ابلنتفاع حبق املؤلف للهن"وانقشت  وض ابلنفاذ اللجنة تقيمي اجلدوى بشأأن اإ
ىل املعلومات واملواد الإبداعية ) (. وأأبدت بعض الوفود تأأييدها بشلك عام لالقرتاحات الواردة يف CDIP/11/6اإ

عداد خطة تنفيذية أأكرث تفصيال تشمل  الوثيقة وأأدلت بعدد من التعليقات واملقرتحات. والمتست اللجنة من الأمانة اإ
 ."املالية والبرشية يك تنظر فهيا اللجنة يف دورهتا القادمةمعلومات عن الآاثر املرتتبة عىل املوارد 

وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء بأأنه قد أأعرب عن اهامتمه ابملقرتحات. وعىل هذا النحو، اقرتح الوفد استبدال وّذكر  .698
 ا".عبارة "تأأييدها بشلك عام" بلكمة "اهامتهم

ىل ما س بق ذكره خبصوص الأمهية الكربى اليت يعلقها عىل هذا وأأشار وفد  .693 الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية اإ
البند من جدول الأعامل، وأأفاد بأأن هناك تأأييد عام من احلضور فامي يتعلق مبصاحل البدلان النامية. وأأضاف ميكن أأيضا أأن 

جراء مناقشة يف  حاجةتتضمن الفقرة  ىل اإ  .شأأهنا يف ادلورة القادمةاملشاريع اإ

ىل أأن بعض الوفود قد أأعربت عن تأأييدها بيامن ورصح وفد  .692 شارة اإ عداد صياغة لالإ بلجياك ابمس اجملموعة ابء بأأنه ميكن اإ
ذا ما مت الاكتفاء مبقوةل، اكن هناك أأ أأخرى عن اهامتهما. وأأضاف الوفد  أأعربت وفود ن هذا س يكون أأوحض وأأكرث توازاًن عام اإ

فقط. وأأعرب الوفد عن عدم تيقنه من رغبته الفعلية يف وضعها يف صدارة املوضوعات اليت تتطلب املزيد تأأييد عام 
 .املناقشات من

ن امجلةل اليت تبدأأ بلكمة "الوفود" ميكن تعديلها يك  أأسلوابً وفد الولايت املتحدة الأمريكية واقرتح  .694 للميض قدما، وقال اإ
فود عن تأأييدها بشلك عام للمقرتحات الواردة يف الوثيقة، وأأدلت بعدد من التعليقات تُقرأأ عىل هذا النحو، "أأعربت بعض الو 

والاقرتاحات. والمتس بعض الوفود من الأمانة....". وأأعرب الوفد عن اعتقاده يف أأن ذكل س يكون اكفيًا لتغطية 
 .اجلانبني مطالب

بشلك عام" من اقرتاح وفد الولايت وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية حذف لكمة "واقرتح  .699
 .الأمريكية املتحدة

ىل اقرتاحات الوفود، وأأشارت  .696 وميكن قراءة ابيق الفقرة عىل ، أأن تظل امجلةل الأوىل كام يه واقرتحتالأمانة اإ
 :التايل النحو

قرتاحات. والُتمس بعض الوفود عن تأأييدها لالقرتاحات الواردة يف الوثيقة وقدمت عددًا من التعليقات والا"وعرّبت 
عداد خطة تنفيذية أأكرث تفصياًل تش متل عىل معلومات عن الآاثر املرتتبة عىل املوارد املالية والبرشية يك  من الأمانة اإ

 ."تنظر فهيا اللجنة يف دورهتا املقبةل

 .نه يفضل الاقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة الأمريكيةاإ وفد الربازيل وقال  .691
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الاقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة الأمريكية واخلاص ابلفقرة )د(. وبدأأت من امجلةل الثانية، ويه  الأمانةوقرأأت  .691
 :عىل النحو التايل

مت عددا من التعليقات والاقرتاحات. والمتست "أأعربت  بعض الوفود عن تأأييدها للمقرتحات املقدمة يف الوثيقة وقدَّ
عداد خطة تن  فيذية أأكرث تفصياًل تش متل عىل معلومات عن الآاثر املرتتبة عىل املوارد املالية وفود أأخرى من الأمانة اإ

 ."والبرشية يك يُنظر فهيا يف ادلورة املقبةل للجنة

ىل عدم وجود واس تفرس  .695 ذا اكنت اللجنة موافقة عىل الفقرة اليت قرأأهتا الأمانة. ومت اعامتد الفقرة ابلنظر اإ الرئيس عام اإ
ىل النظر يف الفقرة )ه اعرتاضات من احلضور.  (.مث دعا اللجنة اإ

ن الاقرتاح اكن مثريًا لالهامتم.وقال  .661 صدار  وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء اإ ومع ذكل، فقد أأعرب عن عدم رغبته يف اإ
دال حمك مس بق عىل نتاجئ املناقشات اليت س ُتجرى يف ادلورة املقبةل لجامتعات اللجنة. وعىل هذا النحو، اقرتح الوفد استب

 ".لكمة "املوافقة" بلكمة "النظر

دراج عبارة "أأيضا ابلتشاور مع مجموعة البدلان الأقل منوًا" واقرتح  .668 يعقهبا فاصةل بعدها، "مع الأخذ يف مث وفد نيبال اإ
 ."الاعتبار املالحظات اليت أأبداها احلضور

ىل امجلةل املطلوب تعديلها يف الفقرة وأأشارت  .663 "والُتمس من مجهورية كوراي العمل مع  )ه( وقرأأت ما ييل:1الأمانة اإ
ىل وثيقة مرشوع من مرشوعات اللجنة، مع مراعاة املالحظات اليت أأدىل هبا احلضور،  الأمانة عىل تطوير الاقرتاح وحتويهل اإ

 ."مبا يف ذكل مجموعة البدلان الأقل منوا، وعرضها عىل اللجنة يف دورهتا القادمة يك تنظر فهيا

 .موافقته عىل امجلةل اليت قرأأهتا الأمانة العامةوفد نيبال عن وأأعلن  .662

ىل مشاركة مجيع ادلول الأعضاء بال اس تثناء يف املناقشات. ولهذا، فقد أأعرب وأأشار  .664 وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء اإ
دراج تأأكيد بشلك خاص عىل مجموعة البدلان الأقل منواً  ذا اكن من الرضوري حقا اإ  .عن عدم تأأكده عام اإ

ذا اكنت عبارة، "مبا يف ذكل مجموعة البدلان الأقل منوًا"، مقبوةلاواس تفرس  .669  .لرئيس عام اإ

 .وفد بلجياك عبارة، "مبا يف ذكل مجيع اجملموعات"، عىل الرمغ من وضوح ذكلواقرتح  .666

ذا اكن وفد بلجياك معرتضا عىل هذا الاقرتاحواس تفرس  .661  .الرئيس عام اإ

ىل اشرتاك مجيع اجملموعات يف خبصوص وفد بلجياك بعدم وجود أأية مشلكة دليه ورصح  .661 هذه العبارة. وابلنظر اإ
 .املناقشة، فالأمر مرتوك هلم مجيعاً 

ُ فقرة )ه( كام قرأأهتا الأمانة. واالرئيس املوافقة عىل الواقرتح  .665 ىل عدم وجود أأيعمت اعرتاضات من  ةدت الفقرة ابلنظر اإ
ىل الفقرة )ز( لعدم جاهزية الفقرة )و  (.احلضور. وانتقل بعد ذكل اإ

دراج ما ييل، "واقرتح  .611 فرادية يف اللجنة"وفد الربازيل اإ  .رحبت بعض الوفود بفكرة وجود بند دامئ ملناقشة دراسات اإ

رص وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء عن موافقته عىل الفقرة )ز( كام يه. ومع ذكلوأأعرب  .618 ار وفد الربازيل ، ويف حاةل اإ
دراج طلبه  ضافة عىل اإ ىل اعرتاض بعض الوفود عىل هذا الطلب عىلبند دامئ بشأأن اإ  .جدول الأعامل، فيجب أأيضا الإشارة اإ

ىل دراسة احلاةل املعنية ابلربازيل )وأأشار  .613 ىل عدم الإشارة اإ  .( يف الفقرةCDIP/11/3وفد املكس يك اإ
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دراج التعليقات اليت مت الإدلء هبا. ومن  الرئيس بأأنه سوف يمتوأأفاد  .612 دراج دراسة احلاةل هذه. كام سيمت تنقيح الفقرة واإ اإ
ىل اس تئناف مناقش هتا حول العمل املقبل بشأأن مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف  انحية أأخرى، دعا الرئيس اللجنة اإ

 .الإطار القانوين متعدد الأطراف

 (مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين متعدد الأطراف )اتبع املقبل بشأأنالعمل 

ماكنية التشاور فامي بيهنا قبل املوافقة  طالبالرئيس، قال  .614 بعض اجملموعات خالل املشاورات غري الرمسية يف الصباح اإ
 .عىل مسار العمل. وطلب الرئيس من تكل اجملموعات تقدمي تقرير عن نتاجئ تكل املشاورات

جراء مناقشة مطوةل داخل اجملموعة. وأأفاد بأأنه عىلورصح  .619 اس تعداد لإظهار بعض  وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء ابإ
املرونة عىل الرمغ من عدم اعتبار هذا املوضوع مضن أأولوايت اجملموعة. وأأعرب عن تفهمه أأن اللجنة اكنت عىل وشك 

نفاذ القوانني  ىل اتفاق يتعلق مبطالبة الأمانة ابلضطالع مبزيد من العمل فامي يتعلق بفرض عقوابت جنائية يف س ياق اإ التوصل اإ
ءات. بيد أأن اجملموعة مل تكن يف وضعية تس تطيع معها مواصةل النظر يف مواطن مرونة أأخرى يف القامئة. ويف املتعلقة ابلربا

ضافة وهجات نظر أأخرى بشأأن أأوجه املرونة املتعلقة ابلإجراءات املتصةل  الصباح، مل تكن الوفود أأيضا يف وضع يسمح لها ابإ
 .ابلأمن القويم

ورويب وادلول الأعضاء فيه بأأهنم شاركوا يف اجامتع اجملموعة ابء بعد اجامتعهم يرلندا ابمس الاحتاد الأ اإ وفد ورصح  .616
ن وفد بلجياك قد اس تعرض موقفهم  .التنس يقي. وقال اإ

ن الأمر الآن مرتوك للأعضاء لتحديد كيفية امليض قدما يف هذا البندوقال  .611  .الرئيس اإ

 املشاورات غري الرمسية. وقال من الأمهية القصوى وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية عن تعرثوأأعلن  .611
للبدلان النامية حتديد وتفهم خياراهتا فامي يتعلق بأأوجه املرونة عند وضع س ياساهتا اخلاصة ابمللكية الفكرية. وميكن مطالبة 

بتنفيذ دراسات جديدة يف  الأمانة بطرح مجموعة جديدة من أأوجه املرونة أأمام اللجنة للعمل علهيا واختاذ ما يلزم فامي يتعلق
 .دورة اجامتعات اللجنة القادمة

جياد حلول للمشالك اليت يواهجها الكثري من ولفت  .615 جيابية من أأجل اإ ىل نتيجة اإ ىل أأمهية التوصل اإ وفد مرص الأنظار اإ
ىل اعرتاف بعض اجملموعات بأأن هذا الأمر ليس عىل قامئة أأولوايهتا. وقال  ادلول الأعضاء يف الويبو يف هذا اجملال. وأأشار اإ

هناك حاجة دلراسة هذه املسأأةل نظرًا لأمهيهتا للبدلان النامية الأعضاء يف املنظمة. وهكذا، رمبا ميكن أأن توفر الأمانة قامئة 
نفاذ الرباءات كام اقرتحت  بأأوجه مرونة جديدة. كام ميكن للجنة أأيضا مناقشة أأوجه املرونة املتعلقة ابلعقوابت اجلنائية يف اإ

 .موعة ابء. واختمت الوفد لكمته قائال، بأأن هذا سوف يسمح لاكفة الوفود ابلعمل معا يف هذا اجملالاجمل

لفكرية تعد أأولوية من أأن املرونة يف جمال امللكية ا من قبلوفد اجلزائر، متحداًث ابمس اجملموعة الأفريقية، ما قاهل وكرر  .611
ىل معارضة اجملموعة لقصوى ابلنس بة  ابء الاضطالع مبزيد من العمل بشأأن مواطن املرونة املتعلقة ابلنبااتت لمجموعة. وأأشار اإ

والاخرتاعات ذات الصةل ابلربجميات والتدابري ذات الصةل ابلأمن القويم. بيد أأنه أأعرب عن رغبة اجملموعة الأفريقية يف 
س بشأأن املرونة املتعلقة ابلعقوابت احلصول عىل املزيد من املعلومات والتوجهيات من الأمانة بشأأن أأوجه املرونة هذه، ولي

نفاذ القوانني املتعلقة ابلرباءات. وأأعرب الوفد أأيضا عن اعتقاد اجملموعة بأأن اللجنة ينبغي أأن تطلب من الأمانة  اجلنائية يف اإ
طرح أأوجه مرونة أأخرى ميكن مناقش هتا يف املس تقبل. ورصح بأأن اجملموعة ابء مل تعرتض عىل ذكل. والمتس الوفد من 

 .اجملموعة ابء العودة يف ادلورة القادمة بقامئة تتضمن أأوجه مرونة قد حتظى بتوافق الآراء

ُأعطيت هل اللكمة أأول مرة، وقال اكنت اللجنة عىل وشك  اا قاهل عندممبوفد بلجياك، متحداًث ابمس اجملموعة ابء، وّذكر  .618
ىل أأن هذا اكن من أأحد اجملالت اليت ميكن التفاق بشأأن العمل عىل فرض عقوابت جنائية. كام أأشار وفد مرص أأ  يضا اإ
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ىل عدم مناقشة التدابري املتصةل ابلأمن الوطين يف الصباح.  ضايف يف شأأهنا. ولفت الوفد الأنظار أأيضا اإ الاضطالع بعمل اإ
ذا ما تيرس وقت ذلكل ، أأو يف وكرر حقيقة أأن هذا الأمر ل يتسم بأأولوية عالية. ومع ذكل، ميكن مناقش ته يف وقت لحق اإ

نه  ىل طلب احلصول عىل قامئة تتضمن أأوجه مرونة أأخرى وتقدميها يف ادلورة املقبةل، وقال اإ ادلورة القادمة. والتفت الوفد اإ
ليس يف وضعية تسمح هل بقبول هذا الطلب حيث س يكون عليه دراسة قامئة أأخرى والتعامل يف شأأهنا. واس تطرد قائال، من 

بعض من أأوجه املرونة اليت ل تتفق متامًا مع املطلوب، وهو ل يرغب يف حتميل الأمانة أأعباء اجلائز أأن تتضمن تكل القامئة 
 .أأكرث من الالزم يف هذا الصدد

ىل أأرضية مشرتكة خالل املشاورات غري الرمسية. وأأعرب  .613 وفد الربازيل عن تفهمه عدم قدرة اجملموعات عىل التوصل اإ
ىل طلب مجموعة جديدة من مواطن املرونة ملناقش هتا والبت فهيا من حيث مزيد من  واكن هذا هو السبب اذلي دفع ابلوفد اإ

ىلالعمل. كام أأشارت وفود أأخرى أأيضا  أأمهية هذا الطلب. وأأيّد الوفد ما قاهل وفد بلجياك من حيث عدم مناقشة قضية  اإ
قناعته بأأن طرح أأوجه مرونة أأخرى الأمن يف الصباح. وقال من املمكن مناقش هتا يف وقت لحق أأثناء اليوم. كام أأعرب عن 

 .بشأأن امللكية الفكرية لن يشلك أأي عبء عىل الأمانة

عىل الأمهية القصوى لهذا املوضوع  والاكرييبوفد مجهورية ادلومينياكن ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية وشدد  .612
ىل أأنه قد طرح وهجة نظره يف املشاورات غري الرمس  ية يف الصباح. وأأعرب عن اقتناعه بصعوبة ابلنس بة للمجموعة. ونّبه اإ

حتقيق توافق يف الآراء بشأأن مواصةل العمل يف هذه املرحةل. وعىل هذا النحو، أأيّد الوفد الاقرتاح القايض بقيام الأمانة بطرح 
 .قامئة مبواطن مرونة جديدة ملناقش هتا خالل اجامتعات ادلورة القادمة للجنة

يت أأدىل هبا لك من وفد الربازيل واجلزائر. وقال، نظرًا ملا تشلكه مواطن املرونة من وفد الصني املداخالت الوأأيّد  .614
ضافية  .أأولوية قصوى للعديد من البدلان النامية، فميكن مناقشة أأوجه مرونة أأخرى اإ

 ن الأمانة قد أأوحضت جبالء عدم اعرتاضها عىل طرح مجموعات أأخرى من أأوجه املرونة املتاحة يفاإ وفد الهند وقال  .619
ىل  نظام الرباءات لصاحل البدلان النامية. وابلتايل، لن يشلك القيام هبذا الأمر أأي عبء عىل الأمانة. كام أأشار الوفد أأيضا اإ

ىل توافق يف الآراء خبصوص موطن حمدد من مواطن املرونة  .عدم التوصل اإ

يران )مجهورية وشدد  .616 ن مل تس تطع الإسالمية( عىل الأمهية القصوى ملواطن املرونة ل  -وفد اإ لبدلان النامية. وقال اإ
عداد دراسة بشأأن مواطن املرونة، فس يثري ذكل سؤاًل يتعلق مبا هو املنتدى املناسب ملناقشة مثل  مانة ابإ اللجنة السامح للأ

ية دون هذه القضااي الهامة. كام س يكون من الصعب ابلنس بة للبدلان النامية وضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية اليت تدمع التمن 
 .تفهم واحض ملواطن املرونة

ىل جدول أأعامل التمنية. وقد نصت العديد من توصيات جدول ولفت  .611 ىل استناد معل اللجنة اإ وفد ابكس تان الأنظار اإ
بوضوح عىل وجوب قيام املنظمة ابختاذ التدابري املالمئة لمتكني  39و 33، 81، 84أأعامل التمنية، مبا يف ذكل التوصيات 

امية من التفهم الاكمل والاس تفادة من الأحاكم املتعلقة مبواطن املرونة يف التفاقات ادلولية. وجاري حاليًا اس تخدام البدلان الن
مواطن املرونة تكل يف البدلان املتقدمة، فضال عن بعض البدلان النامية. ومع ذكل، يبدو أأن اللجنة ليست عىل اس تعداد 

ىل مراجعة تفاهامهتا حىت للسامح للبدلان النامية ملعرفة ما ن اللجنة يف حاجة اإ هية مواطن املرونة تكل. واختمت لكمته قائال، اإ
 .فامي يتعلق مبا يتعني اختاذه من أأعامل يف س ياق هذه القضية

ىل الأمهية القصوى ملسأأةل املرونة. وقال، لهذا السبب اكن من الأمور احليوية للغاية أأن تنظر وأأشار  .611 وفد الأرجنتني اإ
ىل الأربعة مواطن الواردة يف الوثيقة اليت أأعدهتا الأمانة. وأأيّد الوفد البياانت اليت اللجنة اإ  ىل أأوجه مرونة أأخرى، ابلإضافة اإ

 .أأدلت هبا مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ووفد الربازيل
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ىل الوثيقة وأأشار  .615 بوضوح عىل وجوب أأن تتضمن  18و 61، وقال نصت الفقرات CDIP/10/11وفد مرص اإ
ميكن حتليل و الواثئق املقبةل اخلاصة مبواطن املرونة وصفا عن الكيفية اليت يمت هبا تنفيذ مواطن املرونة هذه يف البدلان اخملتلفة. 

لكية الفكرية. كام ميكن للجنة دراسة أأوجه املرونة املتاحة يف الإطار القانوين متعدد الأطراف للمساعدة يف تنفيذ س ياسات امل 
اقرتاح الأمانة اخلاص مبواطن املرونة املتعلقة ابلتدابري املتصةل ابلأمن القويم. كام ميكن أأيضا دراسة املقرتحات الواردة يف 

عداد وتطوير مجمو و  مواطن املرونة. بشأأنخبصوص العمل املس تقبيل  CDIP/9/11الوثيقة عة اش متلت تكل املقرتحات عىل اإ
ىل  أأدوات للمساعدة التقنية والترشيعية للتصدي للتحدايت اليت تواهجها البدلان يف تنفيذ جوانب املرونة بغية تقدمي املساعدة اإ

املرونة املتعلقة ابمللكية الفكرية يف خمتلف جمالت الس ياسة  هامي يتعلق ابلتنفيذ الفّعال لأوجبدلان يف مراحل خمتلفة من التمنية ف
ضافية عن اخلربات الوطنية العامة؛ وأأ  مثةل عىل الكيفية اليت تُنفذ هبا املرونة يف البدلان الصناعية، فضال عن معلومات اإ

وأأفضل املامرسات والسوابق القضائية اليت تفرس الأحاكم القانونية، ومواد تدريب أأاكدميية الويبو املتصةل بأأوجه املرونة املتعلقة 
ضافي ة لتوس يع نطاق معل الأمانة احلايل ليشمل أأوجه املرونة املتعلقة ابلرباءات؛ وتوس يع نطاق ابمللكية الفكرية؛ ودراسات اإ

معل الأمانة بشأأن مواطن املرونة يف جمالت أأخرى من امللكية الفكرية الواردة يف اتفاق تريبس، والعديد من املقرتحات 
يضا عىل طرح املزيد من املقرتحات للعمل يف املس تقبل. الأخرى اليت أأدلت هبا ادلول الأعضاء. كام قد تكون الوفود قادرة أأ 

 .ومىض يقول اكنت هناك العديد من الأفاكر. بيد أأن املطلوب هو توفر الإرادة الس ياس ية لتنفيذها

ىل املناقشة، عن اعتقاده يف عدم وجود ابمس  يرلندااإ وفد وعرّب  .651 الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، بعد أأن اس متع اإ
عادة النظر يف توافق  يف الآراء حول هذا البند يف تكل املرحةل. واقرتح بشدة وضع حد للمناقشات. وقال ميكن للجنة اإ

 .مناقشة هذا البند ابس تخدام نفس الواثئق يف ادلورة القادمة

ن اللجنة حققت الكثري، مباإ عة ابء البيان اذلي أأدىل به وفد وفد بلجياك ابمس اجملمو وأأيّد  .658 ا يف ذكل يرلندا. وقال اإ
يف جمال املساعدة التقنية وحقوق التأأليف والنرش. كام أأبلت اللجنة بالًء حس نًا فامي يتصل ابملؤمتر املعين ابمللكية  ُأجنز ما

آخر من بنود جدول الأعامل املطلوب الانهتاء مهنا. وأأعرب عن تطلعه لالنهتاء  ىل بند أ الفكرية والتمنية. ولهذا، ميكن الانتقال اإ
 .شات يف الساعة السادسة مساءً من املناق 

وفد الربازيل التقدم اذلي أأحرزته اللجنة يف ذكل اليوم. ومع ذكل، وكام رصح وفد ابكس تان من قبل، مل يمت وأأقر  .653
حراز أأي تقدم يف موضوع املرونة، وهو من العنارص الأساس ية اليت ل ميكن فصلها عن جدول أأعامل التمنية. وأأكد الوفد من  اإ

ىل الواثئق املطروحة عىل جديد عىل الط ضافته اإ مانة لإعداد تقرير بشأأن مواطن املرونة واإ لب اذلي تقدم به للأ
 .املناقشات مائدة

ىل اوقال  .652 ن تأأجيل املناقشة اإ من جانب  ولؤ دلورة املقبةل يشلك معاًل غري مسوفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية اإ
ضافة  دراج مواضيع جديدة للمناقشة. وأأعلن عن عدم تفهمه سبب وجود جديد. وأأضاف،  يشءاللجنة طاملا لن يمت اإ يتعني اإ

ن الوفود غري ملزمة ابملوافقة عىل ما ل يريدون  اعرتاضات كثرية لفكرة طرح قضااي جديدة للمناقشات. واس تدرك قائال، اإ
ىل الأم لمتس فيه انة، ويه طرف حمايد، يُ املوافقة عليه. بيد أأن اجملموعة ترغب يف الوقوف عىل ما هو اخلطأأ يف تقدمي طلب اإ

 .طرح قامئة جديدة ملواطن املرونة

يران )مجهورية وأأيّد  .654 الإسالمية( البياانت اليت أأدلت هبا وفود الربازيل واجلزائر. وأأعرب عن اعتقاده يف أأن  –وفد اإ
 العملية. الصعوابت اليت تواهجها البدلان النامية لن حُتل عن طريق جتنب القضية وتأأخري

659.  ّ  .وفد الهند أأيضا البياانت اليت أأدلت هبا وفود الربازيل واجلزائرد وأأي

 .عن تأأييده ملوقف مجموعة البدلان الأفريقية يف شأأن هذا البندل وفد أأنغووأأعرب  .656
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ىل تفسري عدد من البدلان لسبب أأمهية هذا البند من جدول الأعامل لبدلاهنم. وقد رصح ولفت  .651 الرئيس الأنظار اإ
آخرون أأيضا بوضوح ما ميثهل هذا البند من أأولوية ابلنس بة هلم. بيد أأهنم  يالء مزيد من الاس تكشاف لهذه  يرغبونأ يف اإ

 د رغب العديد من الأعضاء يف مناقشة هذا الأمر يف ادلورة احلالية.ومل يمت تأأييد هذا الاقرتاح. فق، املسأأةل يف مناس بة أأخرى
عداد وثيقة  مانة اإ نفاذ القوانني املتعلقة ابلرباءات، وميكن للأ واقرتح الرئيس أأن توافق اللجنة عىل فرض عقوابت جنائية يف اإ

ماكن اللجنة املوافقة عىل تقيمي الوقائع املت ذا اكن ابإ نفاذ قوانني الرباءاتهبذا الشأأن. واس تفرس عام اإ  .علقة ابلعقوابت اجلنائية يف اإ

ن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ووفود اجلزائر والربازيل، وقال  .651 وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية اإ
ىل أأمهية طرح أأوجه مرونة أأخرى. وابلتايل، وكحل وسط، اقرتح  عداد دراسة فضال عن مجموعته قد أأشاروا بوضوح اإ الوفد اإ

خاصة بأأوجه املرونة املرتبطة ابلتدابري املتصةل ابلأمن الوطين رشيطة طرح قامئة جديدة لأوجه مرونة أأخرى للعمل يف شأأهنا 
آراء الوفود يف هذا الصدد  .يف ادلورة املقبةل. والمتس الوفد أ

 .وفد الربازيلمن وفد أأوروغواي الاقرتاح املقدم وأأيّد  .655

بلجياك ابمس اجملموعة ابء جمددًا عىل أأن اللجنة قد أأحرزت بعض التقدم. واقرتبت كثريًا من الانهتاء من وفد وأأكد  .111
نفاذ القوانني املتعلقة ابلرباءات. واكن عىل اللجنة مناقشة قضية الأمن الوطين. وأأعرب عن  موضوع العقوابت اجلنائية يف اإ

ت أأو يف ادلورة القادمة. وقد أأوحضت اجملموعة موقفها فامي يتعلق بطلب اس تعداد مجموعته املشاركة يف املناقشات يف أأي وق
 .أأوجه مرونة أأخرى، مثلها يف ذكل مثل ابيق الوفود الأخرى

وفد جنوب أأفريقيا البياانت اليت أأدلت هبا مجموعة البدلان الأفريقية، فضال عن وفود مرص وابكس تان والآخرين وأأيّد  .118
ىل ترصحي اجملموعة ابء بأأن هذا الأمر ل يشلك أأولوية ابلنس بة لها، ويف نفس الوقت ل متانع يف هذه املسأأةل. ولفت الأنظار  اإ

يف قيام اللجنة ابلضطالع ابلعمل املتصل بذكل نظرًا ملا ميثهل من أأولوية ابلنس بة للبدلان النامية. كام أأن مواطن املرونة تشلك 
طاةل املناقشة واقرتاح اس تكاملها يف جزءا من جدول أأعامل التمنية، كام أأشار بذكل وفد اب ن اإ كس تان. وأأهنيى الوفد لكمته بقوهل اإ

 .وليات امللقاة عىل عاتق اللجنةؤ القادمة ل يعرب عن الزتام ابملسادلورة 

ن اجملموعة ابء مل تفرس سبب اعرتاضها عىل القامئة اجلديدة املطلوبة لأوجه املرونة. وقال قد يتفهم وقال  .113 وفد اجلزائر اإ
 .فد الأمر بصورة أأفضل يف حاةل تقدمي الأسانيد اليت تؤيد هذا املوقف الرافضالو 

وفد بلجياك، متحداًث ابمس اجملموعة ابء، أأن العمل بشأأن مواطن املرونة ل يشلك أأولوية ابلنس بة هل. ومع ذكل، وكرر  .112
جنائية. ومىض يقول، وهبذا،  فاجملموعة ابء عىل اس تعداد لإظهار بعض املرونة والاضطالع ابلعمل عىل فرض عقوابت

عداد قامئة جديدة لأوجه املرونة حيث مل يمت وسوف يكون هناك موضوع جديد يف النقاش.  ل ترغب اجملموعة يف تبين فكرة اإ
ىل املناقشة  ل أأن هناك بنود أأخرى ما تزال يف حاجة اإ ماكنية طرح هذا الأمر للمناقشة، اإ مناقشة هذا الأمر. وعىل الرمغ من اإ

لهيا مرة أأخرى يف وقت لحق. وأأيضا دراج أأقواس حول الفقرة والعودة اإ ما امليض قدما يف املناقشة أأو اإ  .ابلتايل، ميكن للجنة اإ

زاء حماوةل اجملموعة ابء عرقةل معل الأمانة بشأأن وعرّب  .114 وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية عن خيبة أأمهل اإ
ىل أأن هناك مجموعة واحدة أأبدت مواطن املرونة. ومىض يقول، ينبغي يف  هذا الصدد عىل الأقل، الإشارة يف ملخص الرئيس اإ

َّدت مجموعات أأخرى  عدم موافقهتا لعدم وجود مصلحة لها يف هذا البند كام أأنه ل يشلك أأي أأولوية ابلنس بة لها. ومع ذكل، أأي
ىل عدم اس تحسان بعض اجملمو  جراء دراسة العمل عىل أأوجه مرونة جديدة. وأأشار الوفد اإ عات الأخرى لقرتاحه اخلاص ابإ

ىل  خاصة ابملرونة املتعلقة ابلتدابري املتصةل ابلأمن القويم. وشدد الوفد عىل أأن الغرض من هذا الاقرتاح اكن فقط للتوصل اإ
 .حل وسط يف حاةل توفر قامئة جديدة لأوجه املرونة يف اللجنة للعمل علهيا يف ادلورة املقبةل
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نفاذ وفد بلجياكوأأعرب  .119  ابمس اجملموعة ابء عن تفهمه أأمهية ميض اللجنة قدما يف العمل عىل العقوابت اجلنائية يف اإ
ن هناك بعض اجملموعات اليت تؤيد العمل عىل اإ رمبا ميكن القول من اتفاق تريبس(. وأأضاف،  68قانون الرباءات )املادة 

قلميية أأخرى ل حتبذ كثريًا امليض يف هذا العمل. وأأضاف قد يبدو  مجموعة جديدة من أأوجه املرونة، يف حني اكنت مجموعات اإ
ىل بنود أأعامل أأخرى يف جدول الأعامل  .هذا الإجراء خَتَّلُص لطيف من هذا املأأزق. ورمبا تمتكن اللجنة من الانتقال اإ

ىل ترصحي وفد الربازيل بأأن اقرتاحه اكن متعلقًا ورد  .116 شارة اإ اجملموعات بعدم اعتقادها يف  ىحداإ مبلخص الرئيس لالإ
الأولوية اليت يشلكها هذا البند ابلنس بة لها، بيامن عرّبت مجموعات أأخرى عن الأمهية الكبرية لهذا البند فضال عن ما ميثهل من 

أأولوية ابلنس بة لها. وأأضاف، س يكون هذا انعاكسًا صادقًا ودقيقًا ملا حدث يف املناقشات حيث حتاول مجموعة واحدة فقط 
عاقة معل اللجنة  .اإ

ىل الإنصاف واملساواة. كام استند أأيضا عىل الاقرتاحات اليت تقدمت هبا بعض وقال  .111 ن اقرتاحه استند اإ وفد مرص اإ
ىل حل، رمبا ميكن للجنة النظر يف اقرتاح  ىل أأن يأأيت الوقت اذلي ميكن التوصل فيه اإ اجملموعات بشأأن أأوجه املرونة. واإ

عداد مقرتحات اجملموعة ابء بشأأن أأوجه املر  نفاذ القوانني املتعلقة ابلرباءات. وميكن أأيضا اإ ونة املتصةل ابلعقوابت اجلنائية يف اإ
 .للنظر فهيا يف ادلورة املقبةل. وهبذه الطريقة، يتس ىن التعامل مع اكفة املقرتحات املقدمة من مجيع اجملموعات عىل قدم املساواة

دلول الأعضاء فيه التأأكيد عىل موقفه املؤيد للمجموعة ابء. وقال من الواحض يرلندا ابمس الاحتاد الأورويب وااإ وفد وكرر  .111
ن موقفه هو نفسه موقف اجملموعة ابء. ومىض يقول، اكن هناك مناقشة جيدة أأثناء أأ الضوء عىل اجملموعة ابء. وأأضاف  تسليط

ف متاما. كام أأعربت اجملموعة أأيضا عن ن موقف مجموعته من العقوابت اجلنائية معرواإ شاورات غري الرمسية يف الصباح. و امل 
عداد الأمانة لقامئة تتضمن  اس تعدادها ملناقشة أأوجه املرونة املتعلقة ابلأمن الوطين. ومع ذكل، ويف تكل اللحظة، ل يشلك اإ

 .أأوجه مرونة جديدة أأي مصلحة جملموعته

ن موقفه أأصبح هل مؤيد من مجموعة أأخر وقال  .115 ى. وأأضاف أأنه قد اس متع جيدًا لقرتاح وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء اإ
ىل مناقشة بند جدول الأعامل املتعلق ابلعمل املقبل. وابلتايل، ميكن للجنة  ن اللجنة قد تكون يف حاجة اإ وفد مرص. واإ

طار بند  ىل حل مبتكر لكيفية امليض قدما يف اإ ىل بنود أأخرى من جدول الأعامل، وقد يكون من املمكن التوصل اإ الانتقال اإ
 .املس تقبيلل الأعامل املتعلق ابلعمل جدو 

ذا اكن ميكن موافقة الوفود عىل الانتقال للنظر يف وأأشار  .181 ىل الاقرتاح املقدم من وفد بلجياك، واس تفرس عام اإ الرئيس اإ
ىل جدول أأعامل اللجنة، وهو البند املتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية. وابلتا يل ميكن الاقرتاح املتعلق ببند دامئ جديد يضاف اإ

 .للجنة العودة ملناقشة بند جدول الأعامل املتعلق ابملرونة. وقد مت التفاق عىل ذكل

ىل الوثيقة اليت انقش هتا اللجنة يف دورهتا الأخرية واليت حتدد مزيد من وأأشارت  .188 الأمانة )الس يدة لوجنكروفت( اإ
(. ويف وقت سابق، وافقت اللجنة CDIP/10/10) اخلطوات يف برانمج العمل عىل مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية

نشاء قاعدة بياانت عىل موقع الويبو لإاتحة املعلومات املقدمة من ادلول الأعضاء واليت توثق خرباهتا العملية يف تنفيذ  عىل اإ
نة دعوة ادلول جوانب املرونة يف قوانني امللكية الفكرية الوطنية. ويف ادلورة الأخرية حتديدًا، طلبت اللجنة من الأما

الأعضاء، عىل أأساس طوعي، لتقدمي عينات بياانت لإدراهجا يف قاعدة بياانت من قامئة متفق علهيا من الفئات. وابلتايل، 
ميكن اس تخدام هذه املعلومات لمتكني الأمانة من تصممي قاعدة بياانت تكون مناس بة وتتصف ابلفعالية لهذه الأمناط من 

ىل ادلول الأعضاء يف CN3403، أأعدت الأمانة مذكرة شفوية )املعلومات. وبناء عىل ذكل رسالها اإ يناير. وما  88(، ومت اإ
 .تزال الأمانة يف انتظار الردود عىل هذه املذكرة
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ضافة بند جديد عىل جدول أأعامل اللجنة بشأأن امللكية الفكرية – CDIP/6/12 Revيف الوثيقة النظر يف   والتمنية اقرتاح اإ

ضافة بند جديد عىل جدول أأعامل اللجنة بشأأن امللكية الفكرية الرئيس امل افتتح  .183 ناقشات حول الاقرتاح املتعلق ابإ
ىل تقدمي الاقرتاح لأول مرة خالل ادلورة السادسة من وفد الربازيل ابلنيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية.  والتمنية. وأأشار اإ

ىل اتفاق، أأرجأأت اللجنة اختاذ قر   .ار بشأأن هذه الوثيقةوبسبب عدم التوصل اإ

ىل اقرتاحهوأأشار  .182 العالقة ، وقال، سيناقش بند جدول الأعامل اجلديد وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية اإ
م الاقرتاح من قبل اجملموعة يف ادلورة السادسة للجنة. ومتثل الهدف يف  بني امللكية الفكرية والتمنية. وكام ذكر الرئيس، قُّدِّ

توفري وقت اكف للجنة ملناقشة القضااي املتصةل ابمللكية الفكرية والتمنية، فضال عن تكل القضااي اليت تقررها امجلعية ضامن 
نشاء اللجنة. ومىض يقول، لقد حان الوقت للجنة لإجراء مزيد من التحليل لواهجة تفاعلية لتقدمي  العامة وكام ورد يف قرار اإ

اجب اتباعها لتحسني النظام ادلويل من أأجل أأن يكون أأكرث مشوًل، والعمل عىل تشجيع توجهيات ملموسة بشأأن الكيفية الو 
ىل املعرفة يف خمتلف الظروف الاجامتعية الاقتصادية. وقد اتصف النقاش ابلإاثرة وحقق فائدة ليس  - الابتاكر والوصول اإ

ىل فقط للبدلان النامية ولكن أأيضا مجليع ادلول الأعضاء يف الويبو. ولفت ال دراجوفد الأنظار اإ جدول الأعامل  عىلهذا البند  اإ
مناقشات واحضة  يلفرتة طويةل. وأأهنيى لكمته قائال، لن تس تطيع اللجنة الزمع بأأهنا قد اس توفت التلكيف الصادر لها ما مل جُتر 

 .بشأأن امللكية الفكرية والتمنية

دلور الرئييس للجنة ممتثل يف مناقشة قضااي حمددة وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء عن اس مترار قناعته يف أأن اوأأعرب  .184
ضافة بند جديد عىل جدول الأعامل هل نفس عنوان جمال  نه ل يرى أأي غرض يف اإ حول امللكية الفكرية والتمنية. وذلكل، فاإ

تعداد س يكون هذا تكرار للهدف العام للجنة. بيد أأنه أأكد عىل اس مترار موقفه املمتثل يف الاس  و معل اللجنة ابلضبط. 
للمشاركة يف مزيد من الأفاكر ومواصةل املناقشات خبصوص بنود حمددة من جدول الأعامل تتصل ابلقضااي الفردية املتعلقة 

ضافته عىل جدول  ابمللكية الفكرية والتمنية. وعىل ضوء ما س بق، ل يرى الوفد أأمهية النظر يف البند اجلديد املقرتح اإ
 .اللجنة أأعامل

ابمس اجملموعة الأفريقية عن تأأييده لالقرتاح. ومىض يقول، صدر تلكيف اللجنة بغرض وضع  وفد اجلزائروأأعرب  .189
عداد التقارير عن تنفيذ مجيع  ةمخلس والأربعني اليت متت املوافقبرانمج معل لتنفيذ التوصيات ا علهيا؛ ولرصد وتقيمي ومناقشة واإ

الهيئات املعنية يف الويبو؛ ومناقشة القضااي املتعلقة ابمللكية  التوصيات املعمتدة، ولهذا الغرض، تقوم اللجنة ابلتنس يق مع
جرى تنفيذ الركزية الأوىل من و الفكرية والتمنية اليت توافق اللجنة علهيا، فضال عن تكل القضااي اليت تقررها امجلعية العامة. 

آلية التنس يق.  خالل املشاريع اليت مت اعامتدها من قبل اللجنة. كام جرى تنفيذ الركزية الثانية من خالل التقارير املرحلية وأ
بيد أأن الركزية الثالثة مل يمت تنفيذها بعد. اللجنة. ومتثلت الركزية الثالثة يف مناقشة قضااي امللكية الفكرية والتمنية وفقا ملا تقرره 

 امللكية الفكرية والتمنية وأأعرب الوفد عن سعادته لسامعه رأأي اجملموعة ابء واذلي يتفق مع رأأيه يف وجوب مناقشة قضااي
ىل توضيح اجملموعة ابء عن كيفية تنفيذ ذكل وهو املمتثل يف  ىل اللجنة. وأأعرب عن تطلعه لالس امتع اإ تنفيذًا للتلكيف الصادر اإ

جلديد ن اجملموعة الأفريقية ترغب يف تنفيذ تكل الركزية من خالل البند اأأ هنيى لكمته قائال، اكن من الواحض الركزية الثالثة. وأأ 
ىل جدول الأعامل ضافته اإ  .املقرتح اإ

 معومن عنوان بند جدول الأعامل اجلديد عام ويصف اإ م تفهمه نطاق هذا الاقرتاح، حيث وفد موانكو بعدورصح  .186
عىل وذكل يتضمن التلكيف الصادر للجنة ثالث راكئز. وجاري تنفيذ الركزية الثالثة ابلفعل من خالل، و تلكيف اللجنة. 

جراء مناقشات بشأأن مسامهة الويبو يف الأهداف سبيل املثال،  تنظمي املؤمتر املعين ابمللكية الفكرية والتمنية، فضال عن اإ
ضافة بند جديد عىل جدول الأعامل لتنفيذ هذا اجلزء من تلكيف اللجنة. وقد  لفية. وهكذا، ل يتطلب الأمر اإ الإمنائية للأ

ىل صعوبة املناقشات. وتقريبا، تتصف مجيع البنود املدرجة يف يتسبب النطاق الواسع لهذا البند يف خلق مشالك.  وقد يؤدي اإ
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جدول أأعامل اللجنة ابلتحديد. وميكن تنفيذ اللجنة للتلكيف الصادر لها من خالل بنود جدول الأعامل احملددة احلالية. كام أأن 
ىل جدول الأعامل  .لدلول الأعضاء أأيضا احلق يف اقرتاح بنود جديدة لإضافهتا اإ

دراج بند جديد عىل جدول اإ وفد كرر و  .181 يرلندا، متحداًث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، موقفه بشأأن اإ
نه ما يزال عند رأأيه بأأن الهدف الأسايس للجنة هو مناقشة قضااي امللكية الفكرية  الأعامل حول امللكية الفكرية والتمنية. وقال اإ

ىل جدول الأعامل حيمل متامًا نفس الهدف، واذلي س يكون من  والتمنية. وذلكل، ل ترى مجموعته أأي ضافة بند اإ غرض يف اإ
شأأنه فقط تكرار عنوان التلكيف الصادر للجنة. وأأكد الوفد عىل اس تعداده ادلامئ ملناقشة بنود أأعامل حمددة متصةل بقضااي 

 .فردية فامي يتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية

ىل أأنه وأأشار  .181 ما يزال عند رأأيه املمتثل يف أأمهية هذا البند اجلديد. واستشهد برأأي مجموعة جدول أأعامل وفد ابكس تان اإ
ىل التعليق  ىل اللجنة. ولفت الوفد الأنظار اإ ن هذا البند ميثل جزءًا من التلكيف الصادر اإ التمنية واجملموعة الأفريقية من حيث اإ

ن النطاق الواسع هذا مطلواًب يك يغطي جوانب اذلي أأدىل به وفد موانكو بشأأن النطاق الواسع لبند جدول  الأعامل، وقال اإ
هذه القضية اليت تتصف ابتساع النطاق. كام أأن عنوان هذا البند اجلديد ليس تكرارًا لعنوان معل اللجنة، فالأمر ل يتعلق 

منا يتعلق مبا حيدث يف العالقة بني امللكية الفكرية والتمنية. واختمت لكمته قائال ىل الرتكزي عىل ابللغة، اإ ن اللجنة يف حاجة اإ ، اإ
 هبا . الركزية الثالثة من التلكيف اذلي ُأنيط

آخرين، ورصح  .185 وفد كندا ابختالف تفسريه لقرار امجلعية العامة عن تفسري مجموعة البدلان الأفريقية ووفد ابكس تان وأ
فد عىل حقيقة تصدي معل اللجنة اجلاري حاليًا واذلين حددوا امللكية الفكرية والتمنية كركزية اثلثة. وقد استند موقف الو 

جراء مناقشات  ابلفعل للهدف الثالث اذلي مت تلكيفها به. فعىل سبيل املثال، اكنت هناك العديد من احلالت اليت وحض فهيا اإ
عداد د راسات خمتلفة داخل اللجنة بشأأن القضااي املتصةل ابمللكية الفكرية والتمنية. وقد تراوحت تكل املناقشات ما بني اإ

ىل  أأو آراء خرباء. وابلنظر اإ ىل أ عروض تقدميية فضال عن الأعامل الإضافية الناش ئة عن ادلراسات مع التوصيات املستندة اإ
حقيقة عدم تنفيذ مجيع التوصيات امخلسة والأربعني اليت مت اعامتدها من قبل امجلعية العامة، فيجدر ابللجنة الرتكزي عىل تنفيذ 

تكل التوصيات. ومع ذكل، يظل موقف الوفد هو الاس تعداد التام للنظر يف أأي بنود أأخرى، وعىل أأساس  ما مل يُنفذ من
دراهجا مضن جدول أأعامل اللجنة للعمل يف  .املس تقبل شأأهنا يف لك حاةل عىل حدة، واليت يكون من املناسب اإ

هذا الاقرتاح. وأأعرب عن اس مترار قناعته موقفه بشأأن  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقفد بولندا ابمس وكرر و  .131
ضافة بند  بأأن الهدف الأسايس للجنة هو مناقشة القضااي املتصةل ابمللكية الفكرية والتمنية. وذلكل، ل يرى الوفد أأمهية يف اإ

حل أأعضاهئا. عىل حتقيق صا ،مكنظمة ،تعمل الويبوو دامئ جديد عىل جدول الأعامل، يكون عنوانه ببساطة تكرارًا لمس اللجنة. 
وعىل هذا النحو، يوفر نظاهما ادلاخيل فرصًا ملناقشة بنود حمددة تتعلق بقضااي ملموسة فامي يتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية. 

 .وأأضاف أأن اجملموعة عىل اس تعداد للمشاركة يف مثل هذه املناقشات

ىل اجملادلت املتبادةل. وأأعرب وفد مجهورية ادلومينياكن ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية وقال  .138 نه اس متع اإ والاكرييب اإ
دراج بند دامئ جديد عىل جدول الأعامل خيتص ابمللكية الفكرية والتمنية  .عن تأأييده اإ

يران )مجهورية وقال  .133 دراج سوى عنرصين فقط يف جدول أأعامل اللجنة من أأ ية( يدرك امجليع الإسالم  –وفد اإ نه مل يمت اإ
ىل اللجنة يف عام بني الثالثة عنارص اليت ، وحتديدًا، وضع 3111 اش متل علهيا التلكيف الصادر من امجلعية العامة للويبو اإ

عداد التقارير عن تنفيذ مجيع  ةمخلس والأربعني اليت متت املوافقبرانمج معل لتنفيذ التوصيات ا علهيا؛ ورصد وتقيمي ومناقشة واإ
عىل الرمغ من صدور تلكيف امجلعية و لتنس يق مع الهيئات املعنية يف الويبو. التوصيات املعمتدة، ولهذا الغرض، تقوم اللجنة اب

ل  هنا مل ترشع يف تنفيذ العنرص الثالث، أأل وهو مناقشة القضااي املتصةل ابمللكية الفكرية أأ العامة للجنة لتنفيذ هذه الأعامل، اإ
ا امجلعية العامة. ومبقتىض هذا التلكيف، ينبغي عىل اللجنة والتمنية اليت توافق علهيا اللجنة، فضال عن تكل القضااي اليت تقرره

ىل امجلعية العامة. ىل امجلعية العامة يف جمال وضع القواعد و  رفع توصياهتا اإ لن تكون اللجنة قادرة عىل تقدمي توصيات معلية اإ
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جراء مناقشات بشأأن امللكية الفكرية والتمنية.  حان الوقت أأن تشارك اللجنة يف نقاش  لقدو واملعايري املوهجة حنو التمنية دون اإ
جيب عىل اللجنة تقيمي الفوائد امللموسة و رصحي حول الهدف الأسايس اذلي ُأنشئت من أأجهل وحول العمل املس تقبيل لها. 

ذا اكنت ما تقوم به من أأعامل قد حقق املفاهمي ولَّبَّ التوقعات املأأموةل من  نشاهئا اليت حققهتا للبدلان النامية واس تكشاف ما اإ اإ
نشاهئا  تتصف بعدم الفاعلية يف حاةل و من قبل البدلان النامية. ومىض يقول، سوف حتيد اللجنة عن الهدف الأسايس من اإ

وحّذر الوفد من عرقةل العمل بشأأن املزيد من أأوجه املرونة عدم قدرهتا عىل مناقشة اجلوانب اخملتلفة للملكية الفكرية والتمنية. 
ن عدم فاعلية اللجنة لن خيدم مصاحل البدلان املتقدمة أأو البدلان النامية.  .لصاحل البدلان النامية ن و واس تطرد قائال، اإ اإ

ز من حامية  ىل نظام للملكية الفكرية يتجه حنو مساندة التمنية بصورة أأكرب ميكن أأن حيقق اس تفادة مجليع البدلان ويعزَّ الوصول اإ
ن مل يكن نظام امللكية الفكرية متفاعاًل بدقة مع اعتبارات التمنية، فقد  واس تطرد قائال، امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل. اإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية مشلكة حقيقية واقعة.  دراج هذا البند عىل جدول الأعامل من أأجل و يصبح اإ اكن من الرضوري اإ
ىل من ضافة قمية اإ  .اقشات اللجنةتعزيز معل اللجنة وتنفيذ قرار امجلعية العامة واإ

وفد أأسرتاليا بأأن تلكيف اللجنة قد تضمن البند املتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية. ومع ذكل، رأأى الوفد واعرتف  .132
استيفاء اللجنة ملتطلبات هذا التلكيف يف س ياق معلها عىل خمتلف الأصعدة. واتفق الوفد يف ذكل مع لك من وفود بولندا 

ن الفرصة  وموانكو وكندا وغريها. ولهذا، فهو ل يؤيد ختصيص بند دامئ عىل جدول الأعامل بشأأن هذا الأمر. ومىض يقول، اإ
ساحنة للجنة وسوف تس متر يف اغتنام الفرص ملناقشة القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية. وهذا هو ما تقوم به ابلفعل 

فد الهنج املبين عىل املرشوع وادلراسة بشأأن مجيع املسائل دون أأن يكون هناك بند حمدد لهذا عىل جدول الأعامل. وأأقر الو 
خلربات سبيل املثال، ا نة فرصة مناقشة هذه القضااي. فعىلاملتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية. وعىل الرمغ من ذكل، ُأتيحت للج 

ناقشات اجلارية حول الأهداف املساعدة يف جمال امللكية الفكرية من أأجل التمنية، فضال عن امل  يالوطنية يف تقدمي وتلق
دراج عنرص حمدد عىل  لفية. وكام اقرتحت وفود أأخرى، مل يكن هناك أأي عائق مينع ادلول الأعضاء من طلب اإ الإمنائية للأ

ن لها من قضااي يك جدول الأعامل. وابملثل، فاإن يف اس تطاعة ادلول الأعضاء أأيضا  اثرة ما يّعِّ طار العمل تاإ مت مناقش هتا يف اإ
 .قبيل بغية متكني الوفود من الإعداد لإجراء مناقشة مس تفيضة خاصة بقضااي معينة يف اجامتعات اللجنة الالحقةاملس ت 

وفد جنوب أأفريقيا عن تأأييده البياانت اليت أأدلت هبا مجموعة البدلان الأفريقية ووفد الربازيل. ورأأى الوفد وأأعرب  .134
دراج بند مس تقل خمتص  ابمللكية الفكرية والتمنية. وقال سوف يعمل هذا البند عىل الوفاء وجاهة الاقرتاح القايض ابإ

ىل اللجنة  .ابلتلكيف الصادر من امجلعية العامة اإ

وفد مرص اكن مطلواب من اللجنة تنفيذ الركزية الثالثة من التلكيف الصادر لها من امجلعية العامة. كام اكن مطلواًب وقال  .139
العامة، حيث اكن الأسلوب اذلي مت به تنفيذ هذا القرار عىل جانب كبري من الأمهية.  أأيضا التفسري القانوين لقرار امجلعية

طرحت مجموعة جدول أأعامل التمنية عددًا من املقرتحات و يتعني أأن يُطبق قرار امجلعية العامة من قبل مجيع ادلول الأعضاء. و 
طار هذا البند، ل س امي، املؤمتر حراز تقدم فامي يتعلق واملعين ابمللكية الفكرية والتمنية.  اخلاصة بقضااي ميكن مناقش هتا يف اإ مت اإ

دراج بند دامئ عىل جدول الأعامل ملناقشة املسائل ذات الصةل بذكل يف املس تقبل  .ابملؤمتر. وأأيّد الوفد اإ

مجموعة  البند، وأأيد البياانت اليت أأدلت هبا وفود لك من هذا وفد الهند ابمس اجملموعة الآس يوية عن أأمهيةوأأعرب  .136
يران )مج  ىل احرتام قرار امجلعية العامة يف هذا  - وريةهجدول أأعامل التمنية واإ ن اللجنة حباجة اإ الإسالمية(. ومىض يقول، اإ

 .س يوية بسامع رد اجملموعة ابء عىل السؤال اذلي طرحه وفد اجلزائردد. وعرّب عن اهامتم اجملموعة الآ الص

لوفد لحظ انفصال بعض املواقف عن واقع املناقشات، نظرًا لأن بعض وفد فرنسا أأن اخلبري املشارك مع اورصح  .131
الوفود يف جنيف مل تكن من معاهد وطنية. وعرّب عن رغبته يف حضور خرباء وممثلني من املعاهد الوطنية. وتوجه الوفد 

دراج بند دامئ خاص ابمللكية الفكرية والتمنية عىل جدول ىل مؤيدي الاقرتاح: يف حاةل اإ الأعامل، فهل يعين ذكل أأن  بسؤال اإ
البنود الأخرى املدرجة عىل جدول الأعامل لن تتضمن مناقشات بشأأن امللكية الفكرية والتمنية. وعرّب الوفد عن صدمته 
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"اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية". ولهذا، مفن الناحية املثالية، ينبغي دمج هذا البند  ن امس اللجنة هواإ ودهش ته حيث 
دراج م ىل اإ ع اكفة البنود املدرجة عىل جدول أأعامل اللجنة. وعرّب عن رغبته يف الإفصاح عن الفكرة وراء هذا الاقرتاح الرايم اإ

ذا اكن الغرض هو فقط  ذا ما اكن هناك بعض الأفاكر احملددة لهذا البند. ومىض يقول، اإ بند دامئ عىل جدول الأعامل، واإ
للكامت يف أأجزاء خمتلفة من الوثيقة، فاإن الوفد ل يؤيد وجود مثل هذا البند ادلامئ عىل لتكرار أأعامل اللجنة وتكرار نفس ا

من الواحض أأن اللجنة تعمل عىل خدمة التمنية وامللكية الفكرية، مبا يف ذكل من خالل املناقشات حول و جدول الأعامل. 
لفية واخلربات الوطنية. واكنت املساهامت املقد ىل اللجنة أأيضا خاصة ابمللكية الفكرية الأهداف الإمنائية للأ مة من الوفود اإ

ل فسوف يُستبعد تلقائيا حيث  ينبغي أأن يكون البند ادلامئ عىل جدول الأعامل حمددًا،و والتمنية.  ن الوفود ل تبغي سوى اإ واإ
 .مناقشة امللكية الفكرية والتمنية

لسبب املعلن وراء الاقرتاح هو تنظمي عقد مؤمتر بشأأن وفد سويرسا يف بداية مناقش ته لهذا البند اجلديد، اكن اوقال  .131
ىل هذا  تامللكية الفكرية والتمنية. وسوف يُعقد املؤمتر يف شهر نومفرب، ومت مناقشة هذا الأمر. ومنذ املناقشات الأولية واإ

طار بند جدول الأعامل املقرتح  مناقش هتا حتت  طاعةنظرًا لعدم اس تاحلني، مل يمت طرح أأي موضوعات مطلوب مناقش هتا يف اإ
البنود املوجودة عىل جدول الأعامل. ولهذا، أأعلن الوفد عن تأأييده للبياانت اليت أأدلت هبا خمتلف أأعضاء اجملموعة ابء، وخباصة 

 .البيان اذلي أأدىل به وفد فرنسا

ىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد فرنسا، وقال من احملمتل أأن يكون سبب وأأشار  .135 وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية اإ
صدمة اخلبري ودهش ته هو حقيقة عدم مناقشة اللجنة لقضااي امللكية الفكرية، حيث انقشت اللجنة تنفيذ التوصيات 

ح مناقشة قضااي امللكية الفكرية والتمنية بأأسلوب أأكرث عاملية. ولعل ومتابعهتا. ومع ذكل، سوف يتيح بند جدول الأعامل املقرت 
ىل موضوعات ميكن مناقش هتا حتت هذا البند اجلديد.  مل حتاول واجملموعة ابء مل تقرأأ هذا الاقرتاح بعناية، فقد أأشار الاقرتاح اإ

ذا مل يأأخذ املرء الوقت الاكيف لقراءة الوثي  .قة، فال فائدة تُرىج من مناقشة هذه الوثيقة معهاجملموعة اخلوض يف التفاصيل. واإ

جراء املزيد من املناقشات حيث تسهم يف تفهم الأمور بشلك وأأكد  .121 وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء عىل أأنه دامئًا مع اإ
ىل هذه  اثره وفد اجلزائر. وابلإضافةأأ ريبا قد أأجابوا عىل السؤال اذلي أأفضل. وعرّب عن اعتقاده يف أأن مجيع الوفود تق اإ

ىل الوثيقة  ىل عام CDIP/6/12الإيضاحات، أأشارت اجملموعة اإ قبل عامني تقريبا، حيث نصت  3188، واليت يعود اترخيها اإ
يف صفحهتا الثانية عىل اقرتاح مجموعة جدول أأعامل التمنية، مكسامهة مبدئية، بأأن تتضمن املناقشات ثالث بنود. اكن البند 

ت مجموعة ندوات الويبو بشأأن اقتصادايت امللكية الفكرية. مل يكن التقرير عن املناقشات الأول خبصوص تقرير عن مناقشا
ذرضورايً  جيب عىل الوفود حماوةل التواجد يف احللقات ادلراس ية. واتصل البند الثاين مبسامهة الويبو يف الأهداف الإمنائية  ، اإ

ىل ادلراسات الأوىل اليت لفية. وأأشارت الوثيقة املذكورة اإ  ُأجريت يف هذا الصدد. وقد أأجرت اللجنة ابلفعل مناقشة طويةل للأ
جراء املزيد من العمل للتحضري للمؤمتر القادم حول امللكية الفكرية و ومكثفة حول هذا املوضوع.  أأخريا، وبناء عىل طلب اإ

 .والتمنية، رددت اجملموعة ما س بق أأن ذكرته وفود أأخرى يف هذا الصدد

ىل وأأشار  .128 ما ورد يف الاقرتاح بأأن مجموعة جدول أأعامل التمنية عىل اس تعداد لتقبل أأي موضوعات وفد ابكس تان اإ
طار بند الأعامل اجلديد، وجشعت مجيع اجملموعات عىل احلضور واملشاركة بوهجات نظرها حول املسائل  تُعرض للمناقشة يف اإ

طار بند جدول الأعامل اجلديد، من امل  تناولاملطروحة. ومكسامهة مبدئية، اقرتحت مجموعة جدول أأعامل التمنية  ناقشات يف اإ
طار  ن املوضوعات اليت ميكن مناقش هتا يف اإ بني موضوعات أأخرى، الأمثةل اليت مت ذكرها يف الاقرتاح. وأأهنيى لكمته قائال، اإ

 .هذا البند خضمة

اقرتح بعض املوضوعات وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية البيان اذلي أأدىل به وفد ابكس تان. و وأأيّد  .123
طار بند جدول الأعامل املقرتح. ومع ذكل، أأعرب الوفد عن اس تعداده ملناقشة هذا الأمر. وقال  املطلوب مناقش هتا يف اإ
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ميكن للجنة مناقشة امللكية الفكرية والتمنية مناقشة مس تفيضة واكمةل ما مل يكن هناك بند دامئ واسع النطاق يف جدول  ل
 .كِّّن لك بدل من طرح اهامتماهتا وما يعن لها من أأفاكر ترى أأهنا تصب يف مصلحهتا عىل طاوةل املناقشاتأأعامل اللجنة يُمَّ 

نه قرأأ الاقرتاح بعناية عدة مرات. وقال لقد أأشار وأأشار وفد  .122 ىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد اجلزائر، وقال اإ موانكو اإ
ىل موضوعني متضمنني يف الاقرتاح، لفية، وتنظمي مؤمتر  يف بيانه الأخري اإ وهام حتديدًا، مسامهة الويبو يف الأهداف الإمنائية للأ

حول امللكية الفكرية والتمنية. وتؤكد حقيقة قيام اللجنة مبناقشة هذين املوضوعني يف عدة دورات عدم وجود احلاجة لإدراج 
ن  نه لأأ ة ملناقشة تكل املوضوعات. وأأضاف بند جديد دامئ عىل جدول أأعامل اللجن ميانع من مناقشة هذا الأمر. ومع ذكل، فاإ

طار البند املقرتح.  نطاق بند جدول الأعامل املقرتح واسع جدًا، ومطلوب حتديد بنود فرعية لتوضيح ما ميكن مناقش ته يف اإ
 من قبل من حيث اتساع نطاق البند املقرتح بدرجة كبرية جدًا. وأأعرب عن اس تعداده ملناقشة أأي موضوع قاهلوكرر ما 

دراج بند دامئ جديد عىل جدول أأعامل اللجنة ملناقشة هذه  مرتبط ابمللكية الفكرية والتمنية. وأأكد عىل عدم رضورة اإ
املوضوعات. ومىض يقول، مطلوب من اللجنة مناقشة امللكية الفكرية والتمنية، وهو ما تقوم به اللجنة فعليا عىل 

  .دورة 88 مدار

ن النقاش اكن ممثرا .124 جامع حول أأفضل طريقة ملعاجلته. وقال الرئيس اإ ىل اإ  للغاية حول هذا املوضوع بيد أأنه مل يفض اإ
ىل ادلورة القادمة. وأأضاف أأنه حيهنا ميكن ملؤيدي الاقرتاح أأن يرشحوا  واقرتح أأن تعلّق اللجنة نقاشها حول هذا املوضوع اإ

ن بذكل ستتحقق الفائدة. اء.العنارص املوضوعية لالقرتاح مبزيد من التفصيل حس امب طلب بعض ادلول الأعض   وقال اإ

ن الوفود قادرة متاما عىل مواصةل النقاش. .129 نه ليس من داعٍ  وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية فقال اإ وقال اإ
ن بوسعه  للعودة ملناقشة الاقرتاحات يف ادلورة القادمة فذكل لن يكون مقبول. ولكن  ا من املواضيع.أأن يقرتح عددوقال اإ

 وأأضاف أأنه ينبغي أأن يُطلب من مجيع الوفود أأن تقرتح مواضيع ميكن مناقش هتا. جيب أأن تكون العملية أأكرث انفتاحا.

نه يتفق مع اقرتاح الرئيس. .126 ن عىل مجموعة جدول أأعامل التمنية أأن تقنع بقية أأعضاء  وقال وفد فرنسا اإ وأأردف قائال اإ
نه يرحب مبناقشة أأي اق اللجنة ابقرتاهحا. ذا اكن من الرضوري وقال اإ رتاحات ملموسة تقدم يف ادلورة القادمة وحتديد ما اإ

طار بنود جدول الأعامل احلالية. ذا اكن من املمكن مناقشة املواضيع يف اإ ىل جدول الأعامل أأو ما اإ ضافة بند جديد اإ  اإ

نه ميكن أأن يساعد اللجنة يف الو  ورأأى وفد مرص أأن بيان وفد اجلزائر شديد الاتساق. .121 ىل حل.وقال اإ واقرتح  صول اإ
دراهجا. نه ميكن أأن  أأن تُعقد املناقشات غري الرمسية يف الفرتة اليت تس بق ادلورة التالية لتحديد أأي البنود ميكن اإ ومىض يقول اإ

ىل نتاجئ ملموسة يف هذه ادلورة.  يساعد الوفود يف الاس تعداد لدلورة القادمة والوصول اإ

ن بوسع مؤيدي الاقرتاح حتديث الوثيقة.وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء فق .121 قدمية وأأن  ووصف الوثيقة بأأهنا ال اإ
نه ميكهنم أأن يأأخذوا  عليه الزمن. جّل الاقرتاحات قد عف ذا اختار مؤيدو الاقرتاح أأن حيدثوا الوثيقة، فاإ نه اإ واسرتسل قائال اإ
نه بسبب وجود بند دامئ يف  ا.ومن مث، ينبغي أأن يكون العنوان حمددا وليس عام املناقشات بعني الاعتبار. وأأسهب بقوهل اإ

ىل  ضافة بند متكرر اإ ن اجملموعة ل ترى أأن أأفضل طريقة للميض قدما يه طلب اإ جدول الأعامل بشأأن العمل املقبل، فاإ
ذا اختارت اجملموعات الأخرى أأن متيض قدما يف هذا  جدول الأعامل. ن هذا البند ميكن أأن يظل يف جدول الأعامل اإ وقال اإ

  غري أأن املشاورات غري الرمسية لن تكون رضورية لأن الوفود س تكون مشغوةل طوال الشهور القليةل القادمة. جتاه.الا

نه يفهم أأن بعض الوفود مل تبد مرونة لتقدمي تنازلت بشأأن العمل املقبل واملشاورات غري الرمسية. .125  وقال وفد الربازيل اإ
 وأأعرب الوفد عن ترحيبه ابقرتاح وفد مرص.

نه ل يؤيد اإ دث وفد وحت .141 يرلندا ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء فأأيد النقاط اليت أأدىل هبا وفد بلجياك وقال اإ
جراء املزيد من الأعامل بني ادلورات ملناقشة بند جدول الأعامل اجلديد.   اقرتاح وفد مرص ابإ
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جامع حول عقد مشاورات غري رمسية بشأأن الا .148 ىل عدم حتقق اإ وأأكد عىل اقرتاحه بأأن يس توحض  قرتاح.وأأشار الرئيس اإ
  ومت التفاق عىل ذكل. وفد الربازيل الاقرتاح، بوصفه مقدم الاقرتاح، لعرضه يف ادلورة القادمة.

نه عىل اس تعداد للتوضيح واس تكامل العمل بشأأن اقرتاحه. .143 نه س يحاول الاخنراط يف  وقال وفد الربازيل اإ وقال اإ
ىل أأرضية مشرتكة لإضافة بند جديد دامئ يف جدول الأعامل مشاورات مغلقة غري رمسية مع بع ض ادلول الأعضاء للوصول اإ

 بشأأن امللكية الفكرية والتطوير.

ىل املوافقة عىل عقد مشاورات غري رمسية. .142 ن اللجنة ليست حباجة اإ نه حيق للرئيس أأن يدعو  وقال وفد اجلزائر اإ وقال اإ
ىل عقد اجامتعات غري رمسية حىت يف ظل وجود  وحث الوفد الرئيس عىل عقد مشاورات  اعرتاضات من بعض الوفود.اإ

 رمسية. غري

ن  وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية فأأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر. .144 وقال اإ
 ة الرئيس لها يف هذا الصدد.كثريا مؤازر قدرغري أأهنا ت اجملموعة عىل اس تعداد ملناقشة املسأأةل مع دول أأعضاء أأخرى.

نه اس متع بعناية  .149 ن ما قاهل هو "مشاورات اإ للمداخةل الأوىل لوفد الربازيل و وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء فقال اإ
ن اجملموعة ترحب مبثل هذه املشاورات يف ظل وجود وثيقة جديدة دلمع املناقشات. مغلقة غري رمسية". وحتدث وفد  وقال اإ

ن مثة اختالف بس يط بني الثنني. املشاورات غري الرمسية وليس "املشاورات املغلقة غري الرمسية". اجلزائر عن وقال  وقال اإ
ىل الاقرتاح املبديئ لوفد الربازيل بشأأن "املشاورات املغلقة غري الرمسية". ن اجملموعة تشري فقط اإ   اإ

نه لن يدخل يف جدال حول الفارق بني  اجلزائر.وأأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد  .146 وقال اإ
نه حيق للرئيس أأن يدعو لعقد مشاورات غري رمسية. املشاورات غري الرمسية واملشاورات املغلقة غري الرمسية. وأأضاف  وقال اإ

ىل عقد مشاورات غري  أأنه ليس لزاما أأن توافق اللجنة عىل ذكل. ن الرئيس ميكنه أأن يدعو اإ ذا أأراد وأأسهب بقوهل اإ رمسية اإ
نه يدمع هذه املشاورات. ذكل.   وقال الوفد اإ

ماكنية عقد مشاورات غري رمسية. .141 نه سينظر يف اإ ن فكرة الاجامتعات  وأأحاط الرئيس علام ابلطلب وقال اإ وقال اإ
  فاملشاورات غري الرمسية ميكهنا أأحياان أأن تكرس امجلود. الرمسية ينبغي أأل ترفض. غري

ىل طريق مسدود.وأأشار وفد أأوروغواي اإ  .141 ن املشاورات غري الرمسية  ىل أأن اللجنة بدت وكأهنا وصلت اإ وقال اإ
 س تكون من الطرق اجليدة لكرس امجلود.

ن النقاش اكن مثريا لالهامتم. .145 ن بعض التقدم قد ُأحرز. وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء فقال اإ وأأضاف أأن  وقال اإ
ء وأأن بعض ادلول الأعضاء قد أأعربت عن تفضيلها لعقد مشاورات مغلقة الويبو منظمة موهجة من قبل ادلول الأعضا

 ومن مث فاإن اجملموعة مس تعدة لالخنراط يف هذه املشاورات املغلقة غري الرمسية. رمسية. غري

ىل عقد املزيد من املشاورات حول هذا املوضوع. .191   ورأأى وفد ابكس تان أأنه س يكون أأمرا مقبول أأن تدعو اللجنة اإ

  الرئيس أأن هذا ما يظنه أأيضا.وأأكد  .198

طار  CDIP/11/3النظر يف الوثيقة  لفية مضن اإ دراج الاحتياجات/النتاجئ املتعلقة ابلأهداف الإمنائية للأ ـ دراسة جدوى اإ
 (اتبعالويبو لنتاجئ الثنائية )

نه يرى أأن مثة مساحة تقارب ميكن التفCDIP/11/3واس تأأنف الرئيس النقاش حول الوثيقة  .193  اق علهيا.. وقال اإ
  واقرتح وفد الولايت املتحدة الأمريكية بعض النقاط اليت ميكن تضميهنا يف امللخص.
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مانة  .192 ليه يف املناقشات يف اليوم السابق هو تقدمي الامتس للأ ورأأى وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن ما مت التوصل اإ
رى، خاصة واكلت الأمم املتحدة املتخصصة الأخرى، لإسهاهما ليك جتمع معلومات حول كيفية قياس واكلت الأمم املتحدة الأخ

لفية. منائية للأ وجبانب مجع هذه  واكن ذكل بناء عىل الاقرتاح الأصيل املقدم من مجموعة جدول أأعامل التمنية. يف الأهداف الإ
طار امل عداد موظفهيا، يف اإ وارد احلالية، يوحض كيف أأسهمت املعلومات، انقشت اللجنة فكرة تقدمي الأمانة لتقرير موجز من اإ

ىل ادلراسات القامئة حول هذا املوضوع. لفية حىت اترخيه، وذكل استنادا اإ ورأأى الوفد  الويبو يف حتقيق الأهداف الإمنائية للأ
سهام الويبو يف الغاايت الست  أأن احلل الوسط يمتثل يف أأن هذا التقرير املوجز من املمكن أأن يشمل معلومات حول اإ

لفية ابس تخدام املهنجية املقدمة يف الوثيقة  1و 6و 8ة مضن الأهداف املندرج . CDIP/11/3من الأهداف الإمنائية للأ
ىل  وينبغي أأن يشمل التقرير أأيضا تقيامي رسداي للطريقة اليت تسهم هبا الويبو يف الأهداف امخلسة الأخرى، دون أأن تضطر اإ

ضافية لهذه الأهداف امخلسة.   وضع مهنجية مفصةل اإ

ىل حل  .194 ن اقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأشار اإ وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية فقال اإ
نه أأمر رضوري لتحقيق فهم أأفضل بشأأن كيف ميكن للويبو  ن هذا الاقرتاح يشلك أأساسا جيدا لبدء العمل، وقال اإ وسط واإ

لفية وكيف ميك سهاهما مقارنة بواكلت الأمم املتحدة املتخصصة الأخرى.أأن حتقق الأهداف الإمنائية للأ   ن تقيمي اإ

وأأضاف أأنه  وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية فأأكد عىل أأن هذه من القضااي الأكرث أأمهية ابلنس بة للمجموعة. .199
لفية يف معل الويبو. ن ذكل أأمر ابلغ  ينبغي وضع مؤرشات حمددة لقياس مدى تعممي الأهداف الإمنائية للأ وأأردف قائال اإ

ن عىل الأمانة أأن تراقب ما مت يف  وعرب الوفد عن رغبة اجملموعة يف التعبري عن ذكل يف ملخص الرئيس. الأمهية. وقال اإ
سهام هذا التعممي يف حتقيق الأهداف  لفية يف براجمها وقياس اإ منظامت الأمم املتحدة الأخرى لتعممي الأهداف الإمنائية للأ

لفية.الإمنا ن اجملموعة تفضل تقريرا مس تقال. ئية للأ نه من املمكن أأن يوافق عىل اقرتاح وفد  ومىض يقول اإ نه مع ذكل فاإ وقال اإ
 الولايت املتحدة الأمريكية لأنه قد يوفر أأساسا جيدا للنقاش املقبل حول املوضوع.

نه من املمكن أأن يوافق عىل وحتدث وفد امجلهورية ادلومينيكية ابمس مجموعة دول أأمرياك الالتينية وال .196 اكرييب فقال اإ
 ورأأى أأنه حل وسط جيد. الاقرتاح.

ىل أأي مدى ميكن دمج الشواغل اليت أأعربت عهنا اجملموعة الأفريقية يف اقرتاح وفد  .191 نه يريد أأن يعرف اإ وقال الرئيس اإ
  الولايت املتحدة الأمريكية.

ىل طلب اجملمو  .191 عة الأفريقية أأن يشمل ملخص الرئيس بياان حول املؤرشات وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
نه ل يدمع هذا الأمر. احملددة الإضافية اليت جيري وضعها. وذكر أأنه عندما أأثري هذا املوضوع يف اليوم السابق، اكن عدد  وقال اإ

ذا اكن ذكل س يدرج يف ملخص الرئيس، كام حدث يف عدد م من الوفود بني مؤيد ومعارض. ن القضااي الأخرى، ومن مث، اإ
دراج مؤرشات حمددة والبعض الآخر عارض الفكرة  ."فاإن عىل الرئيس أأن يذكر أأن "بعض الوفود عربت عن رغبهتا يف اإ

ن من العادل أأن يُذكر أأن اجملموعة ترغب يف وضع مؤرشات حمددة  .195 وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية فقال اإ
آخرون هذا الاقرت  ىل  اح.بيامن ل يدمع أ جامع بشأأن احلاجة اإ ولكن اجملموعة تود أأن يذكر ملخص الرئيس بوضوح أأنه قد حتقق اإ

لفية يف معل الويبو. وذكر أأن مجيع الوفود، مبن فهيا اجملموعة ابء، اتفقت عىل أأن الويبو، بوصفها  تعممي الأهداف الإمنائية للأ
لفية.منظمة اتبعة للأمم املتحدة، دلهيا دور تلعبه يف حتقيق الأ  ن اجملموعة تود أأن يربط ملخص  هداف الإمنائية للأ وقال اإ

آخرون ذكل.  الرئيس هذا الإجامع بشلك واحض ببيان أأن بعض الوفود طلبت وضع مؤرشات حمددة بيامن عارض أ

ىل مسأأةل بيان أأن  وأأكد وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل اقرتاحه بشأأن مسأأةل املؤرشات احملددة. .161 والتفت اإ
ن هذا الأمر مل يُناقش ابس تفاضة.الأ  لفية ينبغي أأن تدمج متاما يف معل الويبو، وقال اإ نه ل ميكن أأن  هداف الإمنائية للأ وقال اإ

ن الوثيقة  يوافق عليه يف الوقت الراهن. دراج الاحتياجات/النتاجئ  CDIP/11/3وقال اإ تضمنت دراسة بشأأن جدوى اإ
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لفية مضن طار الويبو لنتاجئ الثنائية. املتعلقة ابلأهداف الإمنائية للأ ىل أأن مثة  اإ ن ادلراسة أأشارت اإ  6أأهداف و 2ومىض يقول اإ
لهيا أأن تتناول الأهداف امخلس الأخرى وأأن تبلغ  غاايت ميكن قياس تعمميها يف معل الويبو بوضوح. ن الأمانة ُطلب اإ وقال اإ

ذا اكنت ترى أأن ذكل ميك نه يف  ن تطبيقه يف معل الويبو.اللجنة يف شلك رسدي يف ادلورة القادمة، مبا اإ وأأسهب بقوهل اإ
لفية ينبغي أأن تُعمم متاما يف معل الويبو لأن هذا ل يعرب عن  ن مجيع الأهداف الإمنائية للأ الوقت الراهن غري مس تعد للقول اإ

ن مثة دراسة وهجة نظره. سهام الويبو. وقال اإ ري مس تعد يف ولكنه غ تظهر كيف أأن بعض الأهداف والغاايت تشلك جزءا من اإ
ومن مث بوسع الرئيس أأن يذكر أأن بعض الوفود اتفق مع البيان والبعض الآخر  الوقت الراهن لقبول بيان ادلمج الاكمل.

 يتفق. مل

ضعافه. .168 جامعا ول ينبغي اإ ول ينبغي أأن تضيع  وذكر وفد فرنسا أأن اقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكية عكس اإ
نه ينبغي الاس مترار يف مناقشة الأهداف الإمنائية  نبغي أأن تركز عىل القضااي املتصةل ابملوضوع.بل ي  اللجنة وقهتا يف هذا. وقال اإ

لفية. ن اللجنة من املمكن أأن متيض قدما بشأأن الاقرتاح اخلاص بوفد الولايت املتحدة الأمريكية. للأ  وقال اإ

نه يعي .163  النقطة اليت أأوحضها وفد الولايت املتحدة الأمريكية. وحتدث وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأفريقية فقال اإ
ل أأن اجملموعة ترى أأنه ل خالف يف اللجنة  لفية القابةل للتطبيق، اإ وأأضاف أأنه رمغ اختالف الآراء حول الأهداف الإمنائية للأ

  عىل أأن الويبو دلهيا دور لتلعبه يف حتقيقها.

نه .162   يؤيد اقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكية. وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء فقال اإ

ومشل موقع الويبو وصفا مفصال لإسهام الويبو يف  وعرب وفد مرص عن تأأييده ملوقف وفد اجلزائر واجملموعة الأفريقية. .164
لفية. لفية قد رُشح بشلك اكٍف  مجيع الأهداف الإمنائية للأ سهام الويبو يف مجيع الأهداف الإمنائية للأ ن اإ وأأردف قائال  .وقال اإ

ن هذه املسأأةل ختص كيف ينبغي قياس الإسهام. نه بناء عىل اقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكية والواثئق اليت أأ وأأضاف  اإ
سهام الويبو ومعرفة كيف أأسهمت يف الأهداف الإمنائية  جياد طريقة أأفضل لقياس اإ س تقدم يف ادلورة التالية، من املمكن اإ

لفية. ن اللجنة دلهيا ابلفعل وصف لإسهام الويبو يف الأهداف الإمنائية  للأ لفية.الامثنية ومىض يقول اإ  للأ

ىل التوصية  .169 شارة اإ من جدول أأعامل التمنية: "ينبغي لأنشطة الويبو بشأأن وضع  33واقرتح وفد املكس يك أأن تدرج اإ
منائية املتفق علهيا يف منظومة الأمم املتحدة، مبا فهيا الأهداف الواردة يف  القواعد واملعايري أأن تكون دامعة للأهداف الإ

عالن   الألفية". اإ

يران )مجهوريةوأأعرب وفد  .166 عن دمعه للآراء اليت أأدىل هبا املتحدثون اذلين س بقوه، مبن فهيم وفد مرص  الإسالمية( -اإ
هنا ملزتمة  ووفد اجلزائر. ن الويبو بوصفها واكةل متخصصة اتبعة للأمم املتحدة فاإ منائية املتفق وقال اإ ابلإسهام يف الأهداف الإ

لفية.   علهيا يف منظومة الأمم املتحدة، مبا فهيا الأهداف الإمنائية للأ

ن الأمانة س تحاول أأن تدمج مجيع العنارص املتفق علهيا يف مرشوع منقح لتنظر فيه اللجنة. .161 مث دعا  وقال الرئيس اإ
  راض املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية.اللجنة للنظر يف بند جدول الأعامل املتعلق ابلس تع

آلية التنس يق  الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية معال مبا تقتضيه أ

ن الأمانة قد تلقت رساةل من وفد اجلزائر يف  .161 ىل مجيع الوفود.3182مايو  84قال الرئيس اإ وأأضاف  ، واليت أأرسلت اإ
ل ية حول مواصفات الاس تعراض املس تقك من اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمن أأهنا احتوت عىل اقرتاح مشرت 

ىل تقدمي الوثيقة. لتوصيات جدول أأعامل التمنية ومهنجيته.  ودعا الرئيس وفد اجلزائر اإ
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آلية التنس يق تضم .165 ن طلبا وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية فأأكد عىل أأن قرار امجلعية العامة بشأأن أ
للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ليك جتري اس تعراضا مس تقال لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية بهناية  موهجا

دراج بند متعلق ابلس تعراض املس تقل يف  .3182-3183 الثنائية ن اللجنة قد اتفقت يف دورهتا السابقة عىل اإ وأأردف قائال اإ
مانة.جدول أأعامل ادلورة احلالية ل  رشادات للأ جراء مناقشات مبدئية بغرض توفري اإ ن الاقرتاح  لسامح ابإ ومىض يقول اإ

جراء  املشرتك مع جدول أأعامل التمنية تعلق مبواصفات الاس تعراض املس تقل ومهنجيته. وأأضاف أأن هدف الاس تعراض هو اإ
هنا ينبغي أأن تبحث مدى مالءمة وأأردف قائال اإ  اس تعراض مس تقل وشامل ومتعمق لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية.

الأنشطة املنجزة تنفيذا لتوصيات جدول أأعامل التمنية، ومدى منفعهتا وأأمهيهتا وفعاليهتا وكفايهتا؛ وتبحث الأثر واملنحى 
يات  مدى حتقيق الأهداف املنشودة من توص الإمنائيني للأنشطة املنجزة تنفيذا للتوصيات املعنية من جدول أأعامل التمنية وتقمّيِّ 

ر مدى كفاية تقياميت مشاريع جدول أأعامل التمنية، مبا يف ذكل النطاق واملهنجية؛ وتقدر مدى جدول أأعامل التمنية؛ وتقّدِّ 
ع يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية، ومدى كفايته وفعاليته وتأأثريه؛ وتقمي الأثر الإجاميل بمالءمة الهنج املشاريعي املُتّ 

وتبني  منية، ل س امي من حيث تعممي املنحى الإمنايئ عىل مجيع هيئات الويبو وبراجمها وموظفهيا؛لتنفيذ جدول أأعامل الت 
التحدايت املطروحة والفجوات القامئة والفرص الساحنة يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية؛ وتقدم توصيات بشأأن كيفية 

ومن انحية املهنجية، ينبغي أأن يشمل التقيمي  ما تقدم ذكره.امليض يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية وكذكل فامي خيص 
وينبغي الامتس تعليقات من  مراجعة شامةل مجليع الواثئق الوجهية مضن برامج الويبو ومقابالت وزايرات ميدانية واس تقصاءات.

صةل بتوصيات جدول أأعامل  ادلول الأعضاء وسائر أأحصاب املصلحة من قبيل اجلهات املس تفيدة من الأنشطة املنجزة اليت لها
وينبغي أأن يكون  وينبغي أأن تكون لفريق اخلرباء املهارات واملعارف الالزمة لإجراء املراجعة مبصداقية واس تقاللية. التمنية.

رية فريق القامئني عىل املراجعة مكّوان من خرباء ابرزين يف جمال امللكية الفكرية والتمنية، ويشمل خرباء يف جمال امللكية الفك
كام ينبغي أأن يكون القامئون عىل املراجعة عىل معرفة جيدة ابلتحدايت  مّمن دلهيم خلفية أأاكدميية يف عمل الاقتصاد والقانون.

وينبغي أأن حتّدد املواصفات بوضوح املزيانية اليت س ُتخّصص لتحضري  الإمنائية اليت تواجه البدلان النامية والبدلان الأقل منوا.
 ي أأن حتّدد املواصفات بوضوح أأيضا اجلدول الزمين للمراجعة والنتاجئ املتوقعة.وينبغ املراجعة.

آنفا. .111 نه تضمن الالامتس من اللجنة  وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء فأأحاط علام بقرار امجلعية العامة املذكور أ وقال اإ
وأأنه عقب النظر يف تكل  .3182-3183ة أأن جتري مراجعة مس تقةل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية يف هناية الفرت 

جراء مراجعة أأخرى. ماكنية اإ ن اللجنة ستتوىل هممة املوافقة عىل مواصفات املراجعة واختيار اإ و  املراجعة، للجنة أأن تبّت يف اإ
وأأضاف أأن الاقرتاح املشرتك للمجموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل  خرباء مس تقلني متخصصني يف امللكية الفكرية والتمنية.

ومن مث يتعني عىل اجملموعة أأن تنظر يف الاقرتاح قبل أأن  ، قد صيغ مؤخرا.CDIP/11/8التمنية، واذلي ورد يف الوثيقة 
  تنخرط يف النقاش املوضوعي حول هذا املوضوع.

عداد اجملموعة أأيضا. وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل .118 نه  التمنية فأأكد عىل أأن الاقرتاح اكن من اإ وقال اإ
ن الاقرتاح املشرتك املقدم من  يؤيد النقاش حول الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية. وأأردف قائال اإ

  وفد اجلزائر اكن أأساسا جيدا للنقاش.

جراء اس تعراض يرلندا ابمس الاحتاد الأورويب ودواإ وحتدث وفد  .113 ىل طلب امجلعية العامة اخلاص ابإ هل الأعضاء فأأشار اإ
آلية التنس يق.3182-3183مس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية بهناية الثنائية   ، عىل النحو املنصوص عليه يف أ

ن اللجنة ستتفق عىل املواصفات واختيار خرباء امللكية الفك آلية التنس يق، فاإ  رية والتمنية املس تقلني.وأأضاف أأنه كام تنص أ
ن الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء قد أأحاطوا علام ابلوثيقة  اليت تتضمن الاقرتاح املشرتك  CDIP/11/8ومىض يقول اإ

املقدم من اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية بشأأن مواصفات الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل 
ىل مناقشة ذكل يف ادلورة القادمة. ته.التمنية ومهنجي  ىل بعض الوقت لبحث الوثيقة، وتطلع اإ هنم س يحتاجون اإ   وأأردف قائال اإ
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وأأعرب وفد ابكس تان عن تأأييده للبيانني الذلين أأدىل هبام لك من وفد الربازيل ووفد اجلزائر ابمس مجموعة جدول أأعامل  .112
ن التمنية واجملموعة الأفريقية عىل التوايل. وتطلع  معلية حتسني تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية تعد معلية مس مترة. وقال اإ

ىل تعمل كيفية تعزيز التنفيذ وحتسينه. جراء الاس تعراض بهناية الثنائية  الوفد اإ نه يتعني اإ ومن مث، عىل  .3182ـ3183وقال اإ
نه جيب  عني الاعتبار.وأأضاف أأنه جيب أأخذ ذكل ب اللجنة أأن تس هتل الاس تعراض قبل هذا املوعد الهنايئ. واسرتسل قائال اإ

جراءات من أأجل اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة قبل املوعد الهنايئ. وطلب الوفد توجيه الرئيس بشأأن كيفية امليض قدما  وضع اإ
  يف هذه املسأأةل.

ىل وحتدث وفد بولندا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق فاقرتح تأأجيل النقاش حول الوثيقة  .114 اإ
  القادمة. ادلورة

وأأعرب وفد مرص عن تأأييده للوثيقة املقدمة من وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية واليت أأيدهتا مجموعة جدول أأعامل  .119
ن الاس تعراض املس تقل يعد همام. وأأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد ابكس تان. التمنية. نه لأن معلية  وقال اإ وقال اإ

 ات تعد معلية مس مترة، فاإن الاس تعراض سيساعد عىل حتديد مواطن القوة والضعف بشأأن التنفيذ حىت اترخيه.تنفيذ التوصي
رشادات بشأأن العمل املقبل يف هذا اجملال. جراء نقاش والانهتاء من هذه املسأأةل  وأأضاف أأنه س يقدم اإ ىل اإ وتطلع الوفد اإ

  التحضريية حبلول ادلورة القادمة.

يقيا عن تأأييده للبيانني الذلين أأدىل هبام لك من وفد اجلزائر ووفد الربازيل ابمس اجملموعة وأأعرب وفد جنوب أأفر  .116
وعرب عن تأأييده لالقرتاح املشرتك املقدم من اجملموعة الأفريقية ومجموعة  الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية عىل التوايل.

نه يشلك أأساسا جيدا للنقا جدول أأعامل التمنية. وأأضاف أأن الاس تعراض يعد  ش املبديئ حول الاس تعراض املس تقل.وقال اإ
ن من الأمهية مباكن احرتام املوعد الهنايئ لإجراء الاس تعراض. من الأولوايت. نه لكام اكن اعامتد  وأأردف قائال اإ وقال اإ

  املواصفات أأقرب اكن ذكل أأفضل ابلنس بة للوفد.

ن الوقت ضيق.وأأكد الرئيس عىل أأنه مثة موعد هنايئ لبدء الاس ت .111 جراء املشاورات  عراض واإ ومن مث اقرتح اإ
ىل اتفاق بشأأن املواصفات. غري ىل أأن بعض الوفود قد طلبت وقتا لبحث الاقرتاح  الرمسية من أأجل الوصول اإ وأأشار اإ

  ولكنه يعي أأنه أأساس جيد للنقاش. املشرتك.

وأأضاف أأن اجملموعة  موهجة من قبل الأعضاء. وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء فأأكد عىل أأن الويبو تعد منظمة .111
ىل دراسة الاقرتاح املشرتك بعناية. ن اجملموعة غري مس تعدة للموافقة عىل  قد أأوحضت جيدا أأهنا حتتاج اإ وأأردف قائال اإ

  وأأضاف أأن اللجنة أأحاطت علام بصيغة قرار امجلعية العامة. املشاورات غري الرمسية.

وأأضاف أأن  ملا أأعرب عنه وفد بلجياك من أأن الويبو منظمة موهجة من قبل الأعضاء.وأأعرب وفد الربازيل عن تأأييده  .115
 ادلول الأعضاء يه اليت ترغب يف مناقشة الاقرتاح املشرتك املقدم من قبل اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية.

نه يرحب مببادرة الرئيس بشأأن عقد مشاورات غري رمسية.   وقال اإ

جنوب أأفريقيا عن تأأييده لقرتاح الرئيس خبصوص بدء املشاورات غري الرمسية، مع مراعاة أأن  وأأعرب وفد .111
ن بعض الوفود قد أأكدت يف ادلورة السابقة  ورأأى أأنه اقرتاح جيد. .3182-3183الاس تعراض سينفذ بهناية الثنائية  وقال اإ

نه ل يرغب يف أأن الاس تعراض سينفذ بهناية الثنائية احلالية. ىل النصوص لتحديد هذه الوفود.وقال اإ    الرجوع اإ

نه يؤيد اقرتاح الرئيس بشأأن عقد مشاورات غري رمسية حول  .118 وحتدث وفد الهند ابمس اجملموعة الآس يوية فقال اإ
ىل بعض الوقت لبحث الاقرتاح. مواصفات الاس تعراض. ن اجملموعة تعي أأن بعض الوفود حتتاج اإ وحث الوفود  وقال اإ

  عىل تقدمي مدخالت ملموسة بشأأن هذه املسأأةل.واجملموعات الأخرى 
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آلية لدلول الأعضاء. .113 ىل أأن اجملموعة ابء ترغب يف وضع أ نه يعي أأن اقرتاح الرئيس يتعلق  وأأشار وفد ابكس تان اإ وقال اإ
آلية غري رمسية لدلول الأعضاء. ىل بعض الوقت لبحث الاقرتاح لأن بأ ن اجملموعة ابء قد ذكرت أأيضا أأهنا حتتاج اإ ه قدم يف وقال اإ

ن اللجنة من املفرتض أأن تبدأأ النقاش يف الاجامتع الأخري. ادلورة احلالية. نه مل يتبني السبب وراء  وأأردف قائال اإ وأأضاف اإ
جراء مناقشات بني ادلورات حول هذا املوضوع. وطلب الوفد معرفة رأأي املستشار القانوين بشأأن اجلدول الزمين  الرتدد يف اإ

بالغ اللجنة ابلوقت املطلوب واملتطلبات الأخرى لتنفيذ القرار.وقا لتنفيذ هذا القرار. نه ينبغي اإ ن ذكل رضوري  ل اإ وقال اإ
  وليات ادلول الأعضاء.ؤ وأأضاف أأن هذه من مس ليك توجه ادلول الأعضاء الأمانة يف هذا الشأأن.

ذا اكن علهيا أأن جتيب عىل س .112 هنا غري متأأكدة بشأأن ما اإ وأأضافت  ؤايل وفد ابكس تان.وقالت الأمانة )الس يد ابلوش( اإ
أأن قرار امجلعية العامة املعين مطروح أأمام اللجنة، وهو يتضمن "الالامتس من اللجنة أأن جتري مراجعة مس تقةل لتنفيذ 

جراء  .3182-3183توصيات جدول أأعامل التمنية يف هناية الفرتة  ماكنية اإ وعقب النظر يف تكل املراجعة، للجنة أأن تبّت يف اإ
وستتوىل اللجنة هممة املوافقة عىل مواصفات املراجعة واختيار خرباء مس تقلني متخصصني يف امللكية الفكرية  .مراجعة أأخرى

ن ذكل يعين أأن معلية الاس تعراض اخلاريج جيب أأن تبدأأ بهناية هذه الثنائية. والتمنية." وأأضافت أأن ادلول الأعضاء  وقالت اإ
هنا س تظل رهن ترصف ادلول الأعضاء ليك تنفذ أأي  ملية.يه املنوطة بتحديد اجلدول الزمين لتنفيذ الع  وقالت الأمانة اإ

  قرارات تتخذها.

نه يعد وس يةل مناس بة لإحراز بعض التقدم يف هذه املسأأةل. وأأعرب وفد أأوروغواي أأنه يؤيد اقرتاح الرئيس. .114   وقال اإ

نه مل يتلق الاقرتاح املشرتك  وأأعرب وفد سويرسا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد بلجياك ابمس اجملموعة .119 ابء. وقال اإ
نه مل يمتكن من دراس ته دراسة وافية. سوى يف هذا الأس بوع. ذا اكنت هذه مسأأةل هامة تتطلب مناقشة  واإ نه اإ وأأسهب بقوهل اإ

ن جدول الأعامل املنو  عاجةل، فاكن من الأجدر أأن يتلقى الوفد الاقرتاح يف وقت سابق ليتس ىن هل دراس ته.  فذمىض يقول اإ
نه يس تغرب كيف ميكن للجنة أأن تقبل أأن تفعل شيئا يف هذه الفرتة. بني ادلورات مزدمح بشدة. نه عىل  ومن مث فاإ وقال اإ

ىل قرار. ن املناقشة س تجري يف ادلورة التالية حيث ميكن التوصل اإ  ذكل، فاإ

موعة ابء، واذلي عرضه وفد يرلندا ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء فأأعرب عن تأأييده ملوقف اجملاإ وحتدث وفد  .116
نه ل يدمع املشاورات الرمسية يف  بلجياك وأأيده وفد سويرسا. نه س يحتاج ملزيد من الوقت ليك يدرس الورقة أأكرث واإ وقال اإ

  هذه املرحةل.

أأعامل وأأوحض وفد جنوب أأفريقيا أأن املسأأةل ل تتعلق ابلقرتاح املشرتك املقدم من اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول  .111
ن مثة قرار مصحوب جبدول زمين. بل تتعلق ابلس تعراض املس تقل. التمنية. نه يناشد الوفود أأل تتخذ وصول  وقال اإ ومن مث فاإ

ىل املزيد من  وأأضاف أأن عىل اللجنة أأن تتشاور. الاقرتاح متأأخرا ذريعة. نه رمغ أأن بعض الوفود حتتاج اإ وأأسهب بقوهل اإ
ل أأ   .3182-3183ن قرار امجلعية العامة ذكر أأن الاس تعراض ينبغي أأن جُيرى بهناية الثنائية الوقت ليك تبحث الاقرتاح، اإ

عداد املواصفات. نه جيب مناقشة ذكل  والوفود عىل وعي بأأن بعض العمليات مطلوبة مس بقا ويشمل ذكل اإ ومىض يقول اإ
جراء مشاورات غري  بني ادلورات. ما ىل اإ وأأضاف أأنه ليس لزاما عليه أأن  رمسية.وأأكد الوفد عىل حق الرئيس يف ادلعوة اإ

  حيصل عىل موافقة اللجنة ليك يفعل ذكل.

وذكر وفد الولايت املتحدة الوفود مبا أأوحضته الأمانة وورد يف الاقرتاح املشرتك من أأن الاس تعراض جيب أأن يمت  .111
نه قرأأ لتوه تقرير ادل يبدأأ بهناية الثنائية، وليس يكمتل بهناية الثنائية. أأو ورة الأخرية بشأأن هذه املسأأةل ليك ينعش ذاكرته وقال اإ

ن الوفود ُطلب مهنا أأن تقدم مقرتحاهتا قبل أأن تعقد ادلول الأعضاء اجامتعات  بشأأن ما نوقش يف تكل املرحةل. وقال اإ
ن الاس تعراض بفرتة مناس بة. ه حيث وأأضاف أأنه لتوفري الوقت ملراجعة الاقرتاحات وحبث ما ينبغي أأن تشمهل املواصفات، فاإ

  الوفود عىل تقدمي املقرتحات قبل ادلورة التالية بفرتة مناس بة.
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ن الياابن ودول أأخرى تقر  .115 وأأعرب وفد الياابن عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء. وقال اإ
ن الويبو معلت بشلك مطرد عىل تنفيذ  بأأمهية توصيات جدول أأعامل التمنية.  توصيات جدول أأعامل التمنية.وأأردف قائال اإ

ن وهجات النظر اخملتلفة بشأأن الاس تعراض املس تقل ينبغي أأن تؤخذ بعني الاعتبار. وذكر أأن املهنجية ينبغي أأن  وقال اإ
نه  يف هذا الصددوقال  تناقشها وتقررها اللجنة.  يرحب ابلقرتاح اجلديد للمجموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية.اإ

نوأأضاف أأ  ىل بعض الوقت دلراسة الوثيقة وأأنه لن يمتكن من ه نه مع ذكل، فاإ مل يتلق الاقرتاح سوى قريبا، وأأنه حيتاج اإ
ن املشاورات غري الرمسية قد تكون  الاخنراط يف نقاش موضوعي حول هذا املوضوع سوى يف ادلورة التالية للجنة. وقال اإ

نه مع ذكل، وف مفيدة يف فهم حمتوى الاقرتاح. هنا تتوىل هممة املوافقة عىل مواصفات املراجعة وقال اإ قا لولية اللجنة، فاإ
  واختيار خرباء مس تقلني متخصصني يف امللكية الفكرية والتمنية.

يران )مجهوريةوأأعرب وفد  .151 آلية غري رمسية. الإسالمية( -اإ ن املشاورات  عن تأأييده لقرتاح الرئيس بشأأن وضع أ وقال اإ
ن اللجنة ملزتمة ابملوافقة عىل  عد اجامتع امجلعية العامة وقبل ادلورة التالية يف نومفرب.غري الرمسية ميكن تنظميها ب وأأردف قائال اإ

  مواصفات املراجعة يف الوقت احملدد.

"الالامتس من اللجنة أأن جتري مراجعة مس تقةل لتنفيذ توصيات  وذكر وفد جنوب أأفريقيا أأن القرار تضمن ما ييل: .158
جراء  ".3182-3183هناية الفرتة  جدول أأعامل التمنية يف وهذا يعين أأنه بهناية هذه الثنائية، ينبغي أأن تكون معلية اإ

ن القرار مل يذكر أأهنا ينبغي أأن تبدأأ بهناية الثنائية. الاس تعراض سارية ابلفعل. وعىل ذكل طلب الوفد من  وأأسهب بقوهل اإ
ىل قرار يف ادلورة التالية.ادلول الأعضاء أأن تبدي اس تعدادها لالخنراط يف نقاش حول هذه   املسأأةل بني ادلورات للوصول اإ

ن ادلول الأعضاء لكها يه املنوطة بتقدمي الاقرتاحات بشأأن هذه الولية. .153 وأأضاف أأنه مع ذكل،  وقال وفد ابكس تان اإ
ن الأمانة ذكرت أأن فاجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية هام اللتان قدمتا الاقرتاح. الاس تعراض ينبغي أأن  وقال اإ

جابة لسؤاهل.3182جُيرى بهناية س نة  ن هذا ما فهم أأنه اإ  28وأأضاف أأنه جيب أأن يبدأأ الاس تعراض حبلول  . وقال اإ
ن ادلورة التالية للجنة ستنعقد يف نومفرب.3182 ديسمرب نه بني تكل الفرتة و . وقال اإ ديسمرب يتعني عىل اللجنة  28ومن مث، فاإ

ن اللجنة مل تمتكن حىت من املوافقة عىل  وا معلهم.أأ جعة واخلرباء اذلين ينبغي أأن يبدت املراأأن توافق عىل مواصفا وقال اإ
وذلكل تساءل الوفد كيف ستمتكن اللجنة من املوافقة عىل هذه العنارص يف الفرتة  مناقشة املوضوع منذ ادلورة املاضية.

ن الوثيقة قدمت حقا خالل  املذكورة كام هو مطلوب. نه مع ذكل، مبا أأن الوثيقة مطروحة عىل  هذه ادلورة.وقال اإ وقال اإ
نه متأأكد أأن ادلول الأعضاء بأأمكلها  الطاوةل، فاإن ادلول الأعضاء ستمتكن من اس تعراضها والتعليق علهيا. وأأردف قائال اإ

ىل يشء ملموس يف ادلورة التالية. نه يؤيد وفد الياابن بشأأن رض  ستمتكن من حتسيهنا للتوصل اإ ورة املوافقة عىل وقال اإ
ىل مرحةل  املواصفات واملهنجية حبلول ادلورة التالية. وأأضاف أأنه ذلكل جيب عىل ادلول الأعضاء أأن تصل بني ادلورات اإ

ظهار املرونة يف هذا الصدد. تس تطيع فهيا أأن تتفق عىل ذكل.   وحث الوفد مجيع الزمالء عىل اإ

نه لي وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء .152 نفقال اإ ن قرار امجلعية العامة  زيية.لكس من الناطقني ابلإ ومىض يقول اإ
نك ليك "جتري" شيئا، جيب أأن متهد ذلكل. تضمن تعبري "أأن جتري". نه حسب فهمه، فاإ وأأضاف أأنه حىت الآن،  وقال اإ

ن ا ومن مث، جيب عىل اللجنة أأن تبدأأ بيشء وهذا هو الأساس ملزيد من املناقشة. يفعل أأي يشء. مل جملموعة تؤكد وقال اإ
ىل دراسة الوثيقة اجلديدة مزيدا. ىل عقد مشاورات غري رمسية. عىل أأهنا حباجة اإ نه ل يرى أأن احلاجة تدعو اإ وقال  ومن مث، فاإ

ن أأعضاء اجملموعة ل يعرفون مىت ستمتكن عوامصهم من دراسة الوثيقة.   اإ

رشادات للأم .154 ن ادلول الأعضاء من املفرتض أأن يقدموا اإ عداد مواصفات وقال الرئيس اإ انة يف هذه ادلورة بشأأن اإ
ن الوثيقة دلهيا اقرتاح مشرتك فقط من مجموعتني واذلي ميكن أأن يشلك أأساسا للنقاش. الاس تعراض. وأأردف قائال  وقال اإ

ن ذكل قد ذكرته الوفود لكها اليت أأدلت ببياانت.  لعامة.وأأضاف أأن اللجنة بوسعها أأن تنفذ الولية اليت أأانطهتا هبا امجلعية ا اإ
ل عن طريق اختاذ اخلطوات الرضورية يف الوقت املناسب. اولكهن نه مسؤول كرئيس عن التأأكد من  لن تفعل ذكل اإ وقال اإ
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نه يشدد عىل اقرتاحه بشأأن عقد املشاورات غري الرمسية. تنفيذ القرار بشلك فعال. ن هذه يه الطريقة  ومن مث فاإ وقال اإ
وأأضاف أأن مثة فرتة معقوةل من الوقت بعد امجلعيات العامة لدلول  ا من تنفيذ هممهتا.الوحيدة اليت ستمتكن اللجنة من خالله

ىل فهم مشرتك بشأأن املواصفات واختيار اخلرباء اذلين س يجرون الاس تعراض املس تقل.   الأعضاء ليك تتوصل اإ

ت غري رمسية لأس باب وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء فأأكد عىل أأنه ل يس تطيع أأن يوافق عىل عقد مشاورا .159
ىل قرار امجلعية العامة املعين. ُذكرت ابلفعل. ن اجملموعة أأشارت اإ نه يبدو أأن مثة تباين يف الآراء بشأأن مىت  وقال اإ ومىض يقول اإ

ن اجملموعة تفهم بشلك واحض معىن لكمة "جتري". ينبغي تنفيذه. ن  فهيي تعين أأن عىل اللجنة أأن تبدأأ العمل. وقال اإ وقال اإ
  ة اس متعت حبرص لتقدمي هذا الاقرتاح املثري لالهامتم وستناقشه يف ادلورة التالية بعد حبثه.اجملموع

ذا عقدت املشاورات غري الرمسية كام اقرتح الرئيس، سيمت التوصل  وأأعرب وفد نيجرياي عن تأأييده للرئيس. .156 نه اإ وقال اإ
ىل قرار هنايئ خ ىل يشء ملموس قبل ادلورة التالية وميكن الوصول اإ وحبلول هذا الوقت، سيمت حتديد مجيع  الل هذه ادلورة.اإ

  الطرائق اخلاصة ابلعنارص الرضورية من خالل املشاورات غري الرمسية.

نه أأول، جيب أأن تبت اللجنة يف هذه املسأأةل أأثناء مناقشة  وسلط وفد مرص الضوء عىل نقاط تقارب حمددة. .151 وقال اإ
ىل الوقت لبحث الاقرتاح. واثنيا، حتتاج بعض موضوع ادلورة التالية. واثلثا، اللجنة مس تعدة ملناقشة مؤمتر  اجملموعات اإ

ن املشاورات غري الرمسية ُعقدت لتسهيل املناقشات يف اللجنة وتسهيل اعامتد القرارات. امللكية الفكرية والتمنية.  وقال اإ
نه يقر بأأن ادلول الأعضاء أأماهما جدول  وهو يشمل مؤمتر  أأعامل مزدمح جدا.وأأضاف أأنه خبصوص اجلدول الزمين، فاإ

 دبلومايس يف مراكش يف يونيو، ومؤمتر للجنة الربانمج واملزيانية يف يوليو واسرتاحة يف أأغسطس واجامتعات امجلعية العامة.
نه سيتوفر متسع ومن مث، س يكون من الواقعي أأن تبدأأ الوفود يف الاخنراط يف مناقشات مبكرة يف سبمترب أأو أأكتوبر.  وقال اإ

ن هذه املناقشات س تكون مفيدة عند مناقشة  من الوقت ليك تدرس الوفود الاقرتاح وتكون وهجات نظرها بشأأنه. وقال اإ
ن جدول أأعامل اللجنة يتضمن العديد من القضااي. املوضوع يف ادلورة التالية. ن  وقال اإ ذا مل تمت الإعدادات، فاإ وأأضاف أأنه اإ

وأأضاف أأهنا س تجعل  تتجاهل أأو ترتك مسائل أأخرى تعد هممة ابلنس بة للوفود الأخرى.اللجنة قد تتعرث يف هذه املسأأةل ورمبا 
  الوفود تشعر ابلرتياح عند الاخنراط يف العملية ليك يدرج املوضوع بنجاح يف ادلورة التالية.

 وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية فأأعرب عن تأأييده الاكمل لقرتاح الرئيس. .151

ن عوامص اجملموعة س تدرسه بعناية. دث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء فأأكد عىل أأنه اقرتاح مثري لالهامتم.وحت .155  وقال اإ
ن عىل اجملموعة أأن تنسق العمل بشأأنه. ىل قرار امجلعية العامة املعين وأأوحضت أأن السطر الأخري  واإ ن اجملموعة أأشارت اإ وقال اإ

عىل مواصفات املراجعة واختيار خرباء مس تقلني متخصصني يف امللكية الفكرية ذكر أأن "اللجنة ستتوىل هممة املوافقة 
نه مل يذكر أأهنا س توافق عىل ذكل حبلول ادلورة الثانية عرش للجنة. والتمنية".   وقال اإ

وأأوحض وفد اجلزائر لوفد بلجياك أأن امجلةل جيب أأن تفهم مقرونة مبا ييل، "الالامتس من اللجنة أأن جتري مراجعة  .111
 ".3182-3183تقةل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية يف هناية الفرتة مس  

ن الوثيقة عبارة عن  .118 والثانية تضمنت نصف صفحة عن  أأولها صفحة الغالف. صفحات فقط. 2وقال وفد ابكس تان اإ
ن الاقرتاح عبارة عن صفحة واحدة. املعلومات الأساس ية والثالثة عبارة عن نصف صفحة. نه يثق وقال ا ومن مث فاإ لوفد اإ

ن اقرتاح الرئيس  أأشهر. 9أأو  4هنم بوسعهم دراسة وثيقة مكونة من صفحة واحدة يف اإ و  بكفاءات خرباء اجملموعة ابء. وقال اإ
نه ل يفهم السبب وراء الاعرتاضات. بشأأن عقد مشاورات غري رمسية يعد منطقي جدا.  فاقرتاح الرئيس مفيد للغاية. وقال اإ

نه يؤيده متاما.   وقال اإ
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ىل البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر. .113 ن امجلةل تضمنت التعبري "أأن  وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء فأأشار اإ وقال اإ
جنازه. جتري". نه ل يزال يتعني اإ ذا اكن يشء ما "س يجرى"، فاإ نه اإ وأأردف  وأأضاف أأن عىل اللجنة أأن تبدأأ العمل. وقال اإ

هنا ستبدأأ يف ادلورة التالية اب ىل مداخالت بعض الوفود الأخرى  لنقاش املوضوعي.قائال اإ ن اجملموعة اس متعت حبرص اإ وقال اإ
ىل امليض قدما. هنا س تدرس بعناية الاقرتاح واقرتح توفري املزيد من الوقت يف ادلورة  واس توعبت احلاجة اإ ومىض يقول اإ

ن الساعة الآن اخلامسة. التالية ملناقشة هذا البند. ن العمل امل  وقال اإ وأأضاف أأن اللجنة  قبل سيناقش نقاشا مطول.وقال اإ
طار مناقشة العمل املقبل.   من املمكن أأن تعود لهذا البند يف اإ

نه يعتقد أأن الطريقة الوحيدة خلتام هذا النقاش يه الإحاطة علام ابلقرتاح املشرتك للمجموعة  .112 وقال وفد اجلزائر اإ
نه  الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية.  ميكن بدء الفقرة بذكر قرار امجلعية العامة لأنه يعد نقطة هامة يف املناقشة.وقال اإ

نه من املمكن ذكر أأن اللجنة أأحاطت علام ابلقرتاح وأأن الوفود أأعربت عن رغبهتا يف مناقش ته. وميكن أأيضا ذكر  ومىض يقول اإ
وأأكد الوفد عىل أأنه ليس مثة ما  قدما.أأن الرئيس أأخرب اللجنة بأأنه س يجري مشاورات حول هذا املوضوع من أأجل امليض 

ن ذكل هو العرف املتبع يف اللجان واملنظامت الأخرى. مينع الرئيس من فعل ذكل. نه حيق هل ذكل واإ   وقال اإ

ىل البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر. .114 ن النقاط الأولية تعد حصيحة. ونوه وفد سويرسا اإ وأأكد عىل أأن املناقشات  وقال اإ
ن منسق اجملموعة  صعوبة عقد مشاورات غري رمسية حول هذا املوضوع قبل ادلورة التالية للجنة. سلطت الضوء عىل وقال اإ

ىل ختصيص املزيد من الوقت يف ادلورة التالية ملناقشة هذا البند. نه  ابء صاغ اقرتاحا يأأخذ يف احلس بان احلاجة اإ ومىض يقول اإ
وأأسهب  الية وسيتوفر متسع كبري من الوقت ليك تتخذ الوفود قرارا.س يكون من بنود جدول الأعامل الأوىل يف ادلورة الت

كامهل حيهنا. جراء الاس تعراض بهناية الثنائية وليس اإ ن الهدف هو اإ ن هذا الأمر قد نوقش نقاشا  بقوهل اإ واسرتسل قائال اإ
نه يعد حل وسط. مطول وان الصياغة اختريت بدقة. ن لكمة "جتري" تعد هممة وجيب أأن  وقال اإ   تؤخذ بعني الاعتبار.واإ

وقال  وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية فأأكد عىل أأنه يدمع العمل واملشاورات بشأأن هذا البند. .119
ن اجملموعة مل تفهم ملاذا امتنع بعض الوفود عن املشاركة يف املناقشات حول هذا املوضوع. وأأضاف أأن اجملموعة ابء قررت  اإ

نه حس امب ذكر وفد ابكس تان، مثة صفحة واحدة فقط ستناقش. النقاش. معدا أأل تنخرط يف ومثة الكثري من الوقت  وقال اإ
ن اللجنة ينبغي أأن تنخرط يف النقاش ليك تنفذ الولية اليت أأانطهتا هبا امجلعية العامة. لإجراء التحليل.   ومىض يقول اإ

ىل لكمة "جتري .116 ن اجملموعة  " والرشح الوارد يف قاموس أأوكسفورد.وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء فأأشار اإ وقال اإ
ن اجملموعة فعلت ما هو أأكرث من ذكل. ترى أأن اللكمة تعين التفاق عىل البدء. ن عوامصها س تدرس الاقرتاح. وقال اإ  وقال اإ

نه حس امب أأوحض أأحد الوفود، فاإن اجملموعة مس تعدة لتخصيص الوقت املطلوب للقيام بذكل.   وقال اإ

ن لكمة "جتري" من  ن اللكامت ميكن تفسريها بشلك خمتلف يف البدلان حول العامل.اإ فد جنوب أأفريقيا وقال و  .111 وقال اإ
ن املمكن أأن نه حيق للرئيس أأن  زيية اجلنوب أأفريقية.لكتعين شيئا خمتلفا يف اللغة الإ نه يتفق مع رأأي وفد اجلزائر القائل اإ وقال اإ

سيتوفر وقت اكيف للوفود ليك تدرس الاقرتاح وتصوغ مقرتحات أأخرى حيث  وأأضاف أأنه يدعو لعقد مشاورات غري رمسية.
ن املشاورات  أأن الاس تعراض يعد مسؤولية اللجنة بأأمكلها، وليس اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية فقط. وقال اإ

  .غري الرمسية ميكن أأن تعقد يف سبمترب أأو بداية أأكتوبر بعد اجامتع امجلعية العامة

ىل معىن لكمة "جتري" يف قاموس مريايم ويبسرت. .111 هنا تعين الالزتام بفعل يشء. وأأشار وفد الربازيل اإ نه  وقال اإ وقال اإ
ن ادلول الأعضاء دلهيا الزتام جيب أأن تفي به.   ومن مث، جيب أأن تعقد املشاورات غري الرمسية. حسب فهمه فاإ

نتاجية عالية.وأأكد وفد مرص أأن املشاورات غري الرمسية تعد من ال .115 وقال  وسائل اليت تساعد اللجنة يف العمل بفعالية واإ
قامة مؤمتر حول امللكية الفكرية والتمنية. ن ادلول الأعضاء وافقت ابلفعل عىل متديد معل ادلورة القادمة للجنة عن طريق اإ  اإ

ن  وأأضاف أأن الوفد ليس متأأكدا من فكرة متديد العمل مزيدا يف ادلورة القادمة. نه  ذكل قد يس تغرق أأس بوعني.وقال اإ وقال اإ



CDIP/11/9 

149 
 

ومن مث فاإن الفكرة يه الاس تعداد لختاذ قرار هبذا الشأأن يف ادلورة  متأأكد من أأن الوفود أأيضا دلهيا ارتباطات أأخرى.
ن الاس تعراض املس تقل جيب أأن جُيرى. القادمة. ن عىل اللجنة أأن توافق عىل املواصفات واملهنجية قبل  وأأردف قائال اإ واإ

وعىل ذكل،  ن مث، ينبغي الانهتاء من النقاش يف ادلورة القادمة مع املوافقة عىل بدء العمل حول الاس تعراض نفسه.وم ذكل.
  ينبغي أأن تتخذ الاس تعدادات ليك يس متر العمل بطريقة فعاةل وممثرة.

نه ليس من داعٍ للبحث يف القواميس. .181 ن املستشار القانوين ميكنه أأن  وقال وفد ابكس تان اإ يقدم التفسري القانوين وقال اإ
ن اللجنة بوسعها أأن تلجأأ لهذا الاختيار. لأن هذه مسأأةل قانونية. نه مع ذكل يتعني عىل اللجنة أأن تنفذ  ومىض يقول اإ وقال اإ

نه سيبدأأ عندما يمت اختيار اخلرباء. الاس تعراض. ىل هذه  وقال اإ جراء معلية طويةل للوصول اإ نه سيتعني اإ واسرتسل قائال اإ
ن دليه شكوك جدية حول النوااي املتعلقة ابلس تعراض. بهناية الس نة.املرحةل  غري أأنه أأعرب عن تفاؤهل وتطلع  وأأسهب بقوهل اإ

ىل توجيه الرئيس.   اإ

يران )مجهوريةوأأعرب وفد  .188 نه ل يفهم ملاذا اإ وقال  عن تأأييده للبياانت اليت أأدلت هبا الوفود اليت س بقته. الإسالمية( -اإ
ن مربرها غري مقنع ابملرة. عىل مثل هذا الاقرتاح املنطقي.تعرتض اجملموعة ابء  ىل ما ذكره وفد الربازيل، وقال  وقال اإ والتفت اإ

ن اللجنة دلهيا الزتام ليك تمت ذكل. ن املشاورات غري الرمسية مطلوبة لتنفيذ هذا الالزتام. اإ   وقال اإ

ىل أأن العديد من الوفود أأعرب عن تأأييده لقرتاحه  .183 ن  بشأأن عقد مشاورات غري رمسية.وأأشار الرئيس اإ وقال اإ
وأأضاف أأنه ل يريد أأن يفرض املشاورات فرضا لأن ذكل من شأأنه  املشاورات تتطلب تأأييدا كبريا ليك حتقق النتاجئ املرغوبة.

ىل القرارات يف ادلورة القادمة. أأن يأأيت بنتاجئ عكس ية. نه مع ذكل فاإن الوفود جيب أأن تس تعد ليك تصل اإ ن وقال  وقال اإ اإ
عداد نص يلخص  الأمانة تريد توجهيا ليك تعّد املواصفات وختتار اخلرباء بعد ادلورة القادمة. وأأضاف أأن الأمانة س تعمل عىل اإ

  مجيع نقاط الإجامع من أأجل ختام النقاش حول هذا البند.

 (اتبعالعمل املقبل بشأأن مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين متعدد الأطراف )

وطلبت بعض اجملموعات بعض  اس تأأنف الرئيس النقاش حول العمل املقبل بشأأن مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات. .182
ذا اكنت س توافق عىل قامئة حممتةل مبواطن املرونة البديةل اليت حددهتا الأمانة أأو ل.   الوقت للتنس يق بشأأن ما اإ

قلميية قامئة  وحتدث وفد امجلهورية ادلومينيكية ابمس مجموعة .184 دول أأمرياك الالتينية والاكرييب فاقرتح أأن تقدم لك مجموعة اإ
مانة. ن الأمانة س تجمع املقرتحات. مبواطن املرونة للأ نه ميكن مناقشة ذكل يف ادلورة القادمة. وقال اإ   وأأردف قائال اإ

نه عىل اس تعداد لقبول حل وسط. .189 نه يدمع اقرتاح مجم وقال وفد الربازيل اإ وعة دول أأمرياك ومن مث، فاإ
 .والاكرييب الالتينية

نه يدمع اقرتاح مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب. .186 نه رمغ  وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية فقال اإ وقال اإ
ظهار املرونة عن طريق دمع الاقرتاح. ل أأن اجملموعة مس تعدة للتنازل واإ  أأنه غري مثايل، اإ

يران )مجهوروأأعرب وفد  .181   عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب. الإسالمية( -يةاإ

 وحتدث وفد الهند ابمس اجملموعة الآس يوية فأأيد الاقرتاح أأيضا. .181

  كام أأيد وفد الصني اقرتاح مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب. .185

  وأأعرب وفد ترينيداد وتوابغو عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد امجلهورية ادلومينيكية. .131
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ن هذا اقرتاح جديد. .138  ومن مث، فاإن بوسعه التنس يق أأو الإجابة مبارشة. وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء فقال اإ
ذا اكنت اللجنة س متيض قدما بش ن اجملموعة قد أأوحضت ابلفعل أأنه اإ هنا ميكهنا أأن تركز أأكرث عىل وقال اإ أأن مواطن املرونة، فاإ

  من اتفاق تريبس. 68املادة 

وأأعرب وفد أأوروغواي عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد امجلهورية ادلومينيكية ابمس مجموعة دول أأمرياك  .133
  والاكرييب. الالتينية

 دقائق للتنس يق. 9وأأعطى الرئيس اجملموعة ابء  .132

 قاش.واس تأأنف الرئيس الن .134

ن اقرتاح مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب يعد مثريا لالهامتم. .139 وقال  وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء فقال اإ
ن اجملموعة قدمت أأيضا اقرتاحا يتسق مع الطلبات السابقة. نه ل ميانع الاضطالع مبزيد من العمل  اإ آنفا، فاإ نه كام ذكر أ وقال اإ

نفاذ الرباءات.حول العقوابت اجلنائية  ن اجملموعة عىل اس تعداد لالضطالع مبزيد  بشأأن اإ بداء املرونة، فاإ نه من منطلق اإ وقال اإ
جراء نشاط رمس خارطة دون  من العمل بشأأن مواطن املرونة املتعلقة ابلنبااتت والربامج احلاسوبية. نه ميكن اإ ومىض يقول اإ

نه لن حيدث أأي تكرار للمواد احل أأي حتليل. ن اقرتاحه يعد طريقة للميض قدما تتسق أأيضا مع  الية.وأأسهب بقول اإ وقال اإ
  الطلبات السابقة.

نه يود أأن توحض اجملموعة ابء اقرتاهحا. .136   وقال وفد الربازيل اإ

نه انقش الاقرتاح عىل نطاق واسع جدا. .131 ن موقع الويبو  وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء فقال اإ ومىض يقول اإ
ىل  املعلومات حول مواطن املرونة. تضمن ابلفعل العديد من ن اجملموعة ترى أأن من اجليد أأن يؤخذ النقاش اإ واسرتسل قائال اإ

ضافية حممتةل بشأأن نطاق  مدى أأبعد رمغ أأن متديد مواطن املرونة ليس من اجملالت املفضةل دلهيا. وحددت اجملموعة همام اإ
املتعلقة ابس تحقاق الرباءة أأو الاس تثناء من اس تحقاق الرباءة، الاس تثناء من اس تحقاق النبااتت للرباءات ومواطن املرونة 

جراء املزيد من العمل يف  بشأأن الابتاكرات املتعلقة ابلربامج احلاسوبية. ن اجملموعة من املمكن أأن توافق عىل اإ وقال اإ
  اجملالت. هذه

جراءات اليت  .131 نه يريد أأن يعرف ما يعنيه ذكل ابلنس بة لالإ  ستتخذها الأمانة.وقال وفد اجلزائر اإ

آنفا من أأن احامتل الاضطالع مبزيد من العمل يف هذين  .135 وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء فأأكد عىل ما ذكره أ
ن اجملموعة ميكهنا أأن تقبل الآن فكرة الاضطالع مبزيد من العمل يف هذين اجملالني  اجملالني قد استُنفد. نه مع ذكل، فاإ وقال اإ

نه رمبا تس تطيع الوفود الأخرى أأن تأأيت بصياغة  ورة نشاط رمس خارطة دون أأي حتليل.طاملا أأن ذكل س يأأخذ ص وقال اإ
  ملموسة لإدراج ذكل يف ملخص الرئيس.

ذا اكن ذكل يعين أأن الأمانة س ُيطلب مهنا أأن تبحث مزيدا  .121 مواطن املرونة املتعلقة من وتساءل وفد اجلزائر بشأأن ما اإ
ىل أأن اجملموعة ابء ل تريد أأي تكرار.و  ابلنبااتت والربامج احلاسوبية. ن ذكل ممكن. أأشار الوفد اإ   وقال اإ

عرب عن دمعه لقرتاح اجملموعة ابء أأ و  وقدم وفد الولايت املتحدة الأمريكية املزيد من التوضيح بشان الاقرتاح. .128
نه حس امب رشحت  . وقالCDIP/10/11خبصوص الاضطالع مبزيد من العمل بشأأن مواطن املرونة احملددة يف الوثيقة  اإ

ن العمل س يكون ممكال للعمل احلايل املنجز من قبل اللجنة ادلامئة  الأمانة خالل املشاورات غري الرمسية هذا الصباح، فاإ
نه سينجز عن طريق املوارد املالية وموارد املزيانية احلالية. املعنية بقانون الرباءات دون تكرار. ن العمل أأساسا  وقال اإ وقال اإ

ورأأى أأن العمل القامئ عىل احلقائق اذلي   رمس خارطة ملواطن املرونة احلالية عىل النحو اذلي رشحته الأمانة.س يقترص عىل
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أأسس ته الأمانة ابلفعل ول متانع تنقيحه يعد اكفيا مبا يكفي للسامح للأعضاء بأأن حيددوا بأأنفسهم مدى فعالية اس تخدام مواطن 
ن ادلول الأعضاء ـ مرونة بعيهنا. وليس اخلرباء املس تقلون ـ يه املنوط هبا حتديد أأي املقارابت تامتىش مع اسرتاتيجياهتا  وقال اإ

ن هذه يه أأساس يات الاقرتاح. الوطنية بشأأن امللكية الفكرية. نه س يعمل بروح تتسم ابملرونة. وأأردف قائال اإ وأأضاف  وقال اإ
  .CDIP/10/11أأنه مس تعد للعمل بشأأن مواطن املرونة يف الوثيقة 

ذا اكن اقرتاح اجملموعة ابء يتعلق بأأي شلك اكن ابقرتاح مجموعة دول أأمرياك  .123 نه يريد أأن يعرف ما اإ وقال وفد الربازيل اإ
ذا اكن ابلإماكن مناقشة مواطن املرونة الأخرى يف ادلورة التالية.   الالتينية والاكرييب وما اإ

ن اقرتاح مجموعة  .122 وقال  دول أأمرياك الالتينية والاكرييب يعد مثريا لالهامتم.وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء فقال اإ
بداء املرونة. نه انقش الاقرتاح وصاغ اقرتاحا خاصا به من منطلق اإ وأأضاف أأن الاقرتاح أأخذ بعني الاعتبار طلبات العديد  اإ

ن اجملموعة رشحت ابلفعل ملاذا يمتتع الاقرتاح الأخري ببعض املزااي. من الوفود. نه  والتفت وقال اإ ىل الاقرتاح الأخري، وقال اإ اإ
وأأضاف أأن اقرتاحه يعد طريقة  ميكن العثور عىل العديد من املعلومات بشأأن مواطن املرونة الأخرى عىل املوقع الإلكرتوين.

  جيدة للميض قدما.

نه يفهم موقف اجملموعة ابء. .124 ىل معلية نقاش مطوةل يف اللجن وقال وفد الربازيل اإ ن احلاجة تدعو اإ ة بشأأن مواطن وقال اإ
ىل مناقشة واسعة النطاق. وأأعرب عن تأأييده لقرتاح مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب. املرونة. ن احلاجة تدعو اإ  وقال اإ

ن مثة مواطن مرونة قليةل مطروحة عىل الطاوةل. ن النقاش ينبغي أأن يتضمن مجموعة أأكرب من مواطن املرونة. وقال اإ   وقال اإ

ايت املتحدة الأمريكية أأنه خالل املشاورات غري الرمسية يف ذكل اليوم، أأبدى عدد من البدلان وأأوحض وفد الول .129
ن مناقشة الوثيقة ومقرتحاهتا يف الصباح اس تغرقت وقتا CDIP/10/11اهامتمه ابلقرتاحات الواردة يف الوثيقة  . وقال اإ

ىل  نه ينبغي للجنة أأن ساعات. 2طويال، حوايل ساعتني ونصف اإ تس تغل املناقشة احلالية وأأن تفرغ من هذا املوضوع  وقال اإ
 ساعات أأخرى. 2بدل من مناقشة مزااي الاقرتاح املقدم حديثا واليت قد تس تغرق 

 دقائق للتنس يق. 9وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية فطلب  .126

  ووافق الرئيس عىل الطلب. .121

 واس تأأنف الرئيس النقاش. .121

ن مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب واجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية عقدت وقال وفد الرباز  .125 يل اإ
ن اجملموعات حللت اقرتاح اجملموعة ابء يف ضوء اقرتاح مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب. اجامتعا للتنس يق. وقال  وقال اإ

ن اقرتاح اجملموعة ابء ميثل هجدا طيبا للوص ىل اتفاق.اإ ولكنه ينبغي أأن يأأخذ بعني الاعتبار أأيضا اقرتاح مجموعة دول أأمرياك  ول اإ
ن اجملموعات من املمكن أأن تقبل الاقرتاح بشأأن دراسة  الالتينية والاكرييب واذلي أأيدته اجملموعات والوفود الأخرى. وقال اإ

البدلان اليت أأبدت اهامتما مبناقشة مواطن املرونة يف ادلوةل ولكن مصاحل  مواطن املرونة املتعلقة ابلنبااتت والربامج احلاسوبية.
 التالية ينبغي أأن تُعا ج أأيضا.

نه ورد يف الوثيقة  وأأوحض وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن اقرتاح اجملموعة ابء ليس جبديد. .141 . CDIP/10/11وقال اإ
ن مناقشة مواطن املرونة الأربعة يف الصباح اس تغرقت  نه ل يعد اقرتاحا جديدا. ت.ساعا 2وقال اإ أأما اقرتاح  ومن مث، فاإ

نه غري مس تعد ملناقش ته يف الوقت الراهن. مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب فهو جديد.  وقال اإ

نه فهم أأن اللجنة قد انقشت ابلفعل مواطن املرونة الأربع  .148 وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وقال اإ
ن اجملموعة مس تعدة لقبول املزيد من ادلراسة بشأأن موطنني من مواطن املرونة هذه،  هذه. نه يف ضوء املناقشة، فاإ وقال اإ
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ولكن اقرتاح مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب مطروح عىل الطاوةل وميكن  حس امب اقرتح وفد الولايت املتحدة الأمريكية.
 مناقش ته يف ادلورة التالية.

ذا اكن بوسع اللجنة أأن تقبل الاضطالع مبزيد من العمل حول املوطنني ال وتساءل .143 ين ذكرهام وفد ذلالرئيس بشأأن ما اإ
  الولايت املتحدة الأمريكية وأأن تس متر يف مناقشة اقرتاح مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب اذلي أأيدته وفود عديدة.

ىل حل وس .142 نه يريد أأن يصل اإ ن اللجنة بوسعها أأن توافق عىل دراسة موطين املرونة  ط.وقال وفد سويرسا اإ وقال اإ
نه يف هذه املرحةل، ينبغي للجنة أأل تقطع الزتاما ابلس مترار يف مناقشة  الذلين ذكرهام وفد الولايت املتحدة الأمريكية. وقال اإ

ن اللجنة ينبغي  ة يف القيام بذكل.وأأفاد أأن بعض الوفود س تكون مرتدد اقرتاح مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب. وقال اإ
ىل الأمانة أأن تفعل ما يلزم وأأل تزيد عن ذكل يف الوقت الراهن.   أأن تطلب اإ

بداء املرونة ليك تبدأأ الأمانة العمل بشأأن موطين  .144 ن من اجليد اإ وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية فقال اإ
ن اجملموعة ترى أأن اقرتاح املرونة. هنا مس مترة يف  مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب يمتتع ابلعديد من املزااي. وقال اإ وقال اإ

 وأأضاف أأن بعض ادلول الأعضاء يف اجملموعة ابء مل تس تطع سوى أأن تقبل العمل بشأأن مواطن املرونة هذه. تأأييد الاقرتاح.
ن وفود أأخرى مل تس تطع أأن تقبل بدء العمل بشأأن مواطن املرو نة هذه دون توضيح أأن النقاش سيس متر يف ادلورة وقال اإ

ن هذا هو ما تفهمه اجملموعة. التالية. ومن مث، اقرتحت اجملموعة أأن يبدأأ العمل بشأأن موطين املرونة وأأن تس متر  وقال اإ
ن اجملموعة ستمتكن من قبول ذكل. املناقشات بشأأن مواطن املرونة يف ادلورة التالية.   وقال اإ

ت املتحدة الأمريكية أأنه اقرتح العمل عىل قامئة مواطن املرونة الأربعة احملددة يف الوثيقة وأأوحض وفد الولاي .149
CDIP/10/11.نه مع ذكل فهو مس تعد لالس مترار يف العمل عىل أأول موطين  ، وليس املوطنني الذلين ذكرهام الرئيس وقال اإ

  مرونة فقط كحل وسط.

ذا اكن اقرت  .146   ومت التفاق عىل ذكل. د مقبول.ح الوفاوتساءل الرئيس بشأأن ما اإ

 (اتبعمن جدول الأعامل: ملخص الرئيس ) 5البند 

ىل النظر يف الفقرات  .141 ن املسودات قد وزعت. )أأ( و)و( و)ز(.1دعا الرئيس اللجنة اإ ىل الفقرة  وقال اإ )أأ( 1وتطرق اإ
لفية. ذا اكنت مجيع الآراء قد من الأهداف الإمنائية للأ نه يود أأن يعرف ما اإ وطلب  أأخذت يف احلس بان بطريقة متوازنة. وقال اإ

ىل الوفود أأل تعرض أأي عنارص جديدة.   اإ

نه ل يزال يدرس الفقرة. .141 ىل  وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية فقال اإ نه من املمكن أأن ينتقل الرئيس اإ وقال اإ
  )ز( مث يعود لها لحقا.1الفقرة 

ىل النظر يف الفقرة .145   )ز(.1 ودعا الرئيس اللجنة اإ

ىل تقدمي املزيد من التفاصيل بشأأن الاقرتاح  .191 نه يود أأن حُتذف مجةل "دعا الرئيس مؤيدي الوثيقة اإ وقال وفد الربازيل اإ
سهاماهتا. ىل تقدمي اإ   لتسهيل النقاش املقبل" لأن ادلول الأعضاء مجيعا دعيت اإ

نه يود أأيضا أأن حتُ  .198 ن اجملموعة ليست من مؤيدي  ذف امجلةل.وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية فقال اإ وقال اإ
  الوثيقة ولكهنا تريد املشاركة.

واعمتدت  ومت التفاق عىل ذكل. واقرتح الرئيس الاس تعاضة عن التعبري "مؤيدي الاقرتاح" بتعبري "ادلول الأعضاء". .193
ىل الفقرة  الفقرة )ز(. قامة مؤمتر حول امللكية الفكرية1وانتقل الرئيس اإ ن مثة موضوع واحد عالق. والتمنية. )ج( بشأأن اإ  وقال اإ
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بقاء عىل تعبري "تنهتيي  وأأضاف أأن بعض الوفود أأرص عىل لكمة "تقرتح" بيامن أأعرب وفد اململكة املتحدة عن رغبته يف الإ
  واقرتح الرئيس اس تخدام لكمة "تعّد" كحل وسط. من".

نه يوافق عىل ذكل. .192   وقال وفد الربازيل اإ

نه يوافق أأيضا عىل الصياغة اليت اقرتهحا الرئيس.وقال وفد اململكة  .194   املتحدة اإ

ن الفقرة  .199 ىل الفقرة  )ج( قد اعمتدت.1وقال الرئيس اإ  )و(.1وانتقل اإ

ن مثة خطأأ مطبعي. وأأدىل وفد الولايت املتحدة الأمريكية بتعليقني. .196 فينبغي أأن تذكر الفقرة "املواصفات"  أأول قال اإ
ىل قرار بشأأن هذه املسأأةل يف دورهتا التالية واثنيا، ق عوضا عن "املواصفة". ىل أأهنا س تصل اإ نه يفهم أأن اللجنة مل ختلص اإ ال اإ

  بل ستناقش املسأأةل يف ادلورة التالية.

ن اللجنة شهدت نقاشا عسريا بشأأن لكمة "جتري". .191 نه يوافق عىل الفقرة. وقال وفد الربازيل اإ ولإبداء  وقال الوفد اإ
  حدة الأمريكية، اقرتح أأن تدرج عبارة "تنفيذ الولية اليت أأانطهتا امجلعية العامة".املرونة لوفد الولايت املت

يران )مجهوريةوقال وفد  .191 ىل قرار. الإسالمية( -اإ ن اللجنة ملزمة ابلتوصل اإ نه ل يعرف ملاذا يشكك وفد  اإ وقال اإ
نه  أأن.وأأضاف أأن املشاورات غري الرمسية اقرتحت يف هذا الش الولايت املتحدة يف ذكل. وأأوحض أأن منسق اجملموعة ابء قال اإ

ىل اتفاق بشأأن هذه املسأأةل. نه يود أأن تُدرج فكرة  ينبغي ختصيص املزيد من الوقت يف ادلورة التالية للوصول اإ وقال اإ
دراج عبارة "ينبغي ختصيص ما يكفي من  ختصيص وقت اكيف يف ادلورة القادمة يف ملخص الرئيس. ومن مث اقرتح الوفد اإ

  لالنهتاء من املواصفات وقامئة اخلرباء من أأجل هذا الاس تعراض" يف هناية الفقرة. الوقت

دراج اقرتاحه يف ملخص الرئيس. .195 نه يوافق عىل فكرة اإ نه مع ذكل فاإن عبارة "تنهتيي من" تعد  وقال وفد بلجياك اإ وقال اإ
  صارمة أأكرث مما جيب.

ىل عقد و  وذكر وفد ابكس تان أأن املناقشة تدور يف حلقات مفرغة. .161 ىل احلاجة اإ ن الفقرة ينبغي أأيضا أأن تشري اإ قال اإ
  مشاورات بني ادلورات.

نه يقبل الفكرة اليت أأعرب عهنا  .168 نه مبا أأن املناقشات تقرتب من هنايهتا، فاإ وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء فقال اإ
ن من املمكن عقد اجامتع قبل ادلورة التالية. وفد مرص. موعة تؤكد أأنه ميكن ختصيص املزيد من الوقت وأأضاف أأن اجمل وقال اإ

  لمتديد النقاش خالل ادلورة التالية.

وأأوحض الرئيس ما ييل، "وافقت اللجنة عىل ختصيص ما يكفي من الوقت ملناقشة هذه املسأأةل يف ادلورة التالية بغية  .163
ولهذا الغرض، وافقت اللجنة عىل  .3182ـ3183تنفيذ قرار امجلعية العامة اذلي يقيض بأأن جيري الاس تعراض بهناية الثنائية 

ىل الفقرة  ومت التفاق عىل ذكل. عقد اجامتع غري رمسي واحد قبل دورهتا التالية".   )أأ(.1وانتقل الرئيس اإ

دراج الاحتياجات/النتاجئ  واقرتح وفد اجلزائر تعديل الفقرة ليك تكون اكلتايل: .162 "أأحاطت اللجنة علام بدراسة جدوى اإ
طار الويبو لنتاجئ الثنائية )املتعلقة ابلأ  لفية مضن اإ (، اليت أأعدها اخلبري الاستشاري يف جمال CDIP/11/3هداف الإمنائية للأ

وأأقّرت بأأنه ينبغي للويبو أأن تسامه يف تنفيذ الأهداف  التقيمي، وابلتوضيحات الإضافية اليت قدمهتا الأمانة يف هذا اخلصوص.
لفية، ولكهّنا أأعربت عن  ىل اختاذ املزيد من اخلطوات لزايدة ترس يخ تكل الأهداف يف الإمنائية للأ آراء خمتلفة بشأأن احلاجة اإ أ

لفية، يف حني  أأهداف املنظمة. واقرتحت بعض الوفود وضع مؤرشات حمّددة لقياس مسامهة الويبو يف الأهداف الإمنائية للأ
املوارد املتاحة داخليا، عىل جتميع املعلومات عن وُطلب من الأمانة أأن تعمل، ابس تخدام  تؤيد وفود أأخرى ذكل الاقرتاح. مل
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املامرسات اليت تنهتجها واكلت الأمم املتحدة الأخرى، وخباصة واكلت الأمم املتحدة املتخصصة الأخرى، لقياس مسامههتا يف 
ىل ادلورة القادمة للجنة عن الطريقة اليت سامه لفية، وأأن تقدم تقريرا موجزا اإ ت هبا الويبو يف تكل الأهداف الإمنائية للأ

ىل ادلراسات اليت أأجريت يف هذا املوضوع، مبا يف ذكل الوثيقة  عىل سبيل  CDIP/11/3الأهداف حىت اترخيه، استنادا اإ
اذلكر ل احلرص. وميكن أأن يتضمن ذكل التقرير املوجز معلومات عن مسامهة الويبو يف الغاايت الست املندرجة مضن 

لفية، ابس تخدام املهنجية املبيّنة يف الوثيقة  من الأهداف 1و 6و 8الأهداف  ، وينبغي أأن يش متل CDIP/11/3الإمنائية للأ
لفية، دون  أأيضا عىل تقيمي رسدي للطريقة اليت تسامه هبا الويبو حاليا يف الأهداف امخلسة الأخرى من الأهداف الإمنائية للأ

ىل اس تخدام املهنجية املبيّنة يف الوثيقة  وذكر الوفد أأن اجملموعة الأفريقية  ."CDIP/11/3أأن تضطر يف الوقت الراهن اإ
هنام شاورا وفد الولايت املتحدة الأمريكية بشأأن الاقرتاح. أأعامل التمنية وافقا عىل ما سلف.ومجموعة جدول  هنام  وقال اإ واإ

  يأأمالن أأن تمتكن اللجنة من املوافقة عىل الاقرتاح.

ن العبارة "وأأ  واقرتح وفد فرنسا اقرتاحني يعربان عن الآراء املعرب عهنا يف النقاش حول هذا البند. .164 قّرت أأول، قال اإ
لفية" ميكن تعديلها لتكون اكلتايل " وأأقّرت بأأن الويبو تسامه يف  بأأنه ينبغي للويبو أأن تسامه يف تنفيذ الأهداف الإمنائية للأ

لفية". ن لكمة "رمبا" الواردة يف التعبري "للطريقة اليت رمبا تسامه هبا الويبو حاليا يف الأهداف  تنفيذ الأهداف الإمنائية للأ وقال اإ
ذا اكنت الويبو تسهم يف مجيع  امخلسة بقاء علهيا ول حتذف لأن النقاش ل يزال جاراي ومثة شكوك بشأأن ما اإ الأخرى" ينبغي الإ

لفية.   الأهداف الإمنائية للأ

ن التعديالت اليت اقرتهحا وفد فرنسا ليست مقبوةل ابلنس بة للمجموعة الأفريقية ومجموعة جدول  .169 وقال وفد اجلزائر اإ
لفية متصةل ابملوضوع فقط. .أأعامل التمنية هنام ل يوافقان عىل توصية اخلبري بأأن بعض الأهداف الإمنائية للأ ن ذكل  وقال اإ وقال اإ

ىل مزيد من اخلطوات لزايدة  انعكس يف الاقرتاح. ذا اكنت احلاجة تدعو اإ ن الاقرتاح أأقر بأأنه ل يوجد توافق بشأأن ما اإ وقال اإ
لفية يف   أأهداف املنظمة. تعممي الأهداف الإمنائية للأ

ىل الأمانة أأن تعد نسخا من النص اذلي قدمه وفد اجلزائر من أأجل دراس ته عن كثب من  .166 وطلب الرئيس اإ
  اللجنة. قبل

ن الويبو قدمت ابلفعل وصفا رسداي لإسهاهما يف مجيع  .161 ىل الاقرتاح الثاين لوفد فرنسا وقال اإ وأأشار وفد مرص اإ
لفية الامثنية. لفية رمق  الأهداف الإمنائية للأ )تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني  2وذكر عىل سبيل املثال الهدف الإمنايئ للأ

ن الويبو أأسهمت كام ييل، "أأقامت الويبو برامج وأأنشطة دامعة لهذا الأمر وتعقد الاجامتعات وتشارك فهيا  املرأأة(، وقال اإ
العام بأأمهية مشاركة املرأأة يف حقوق الابتاكرات وامللكية بشأأن املرأأة وامللكية الفكرية، وذكل ليك تسهم يف زايدة الوعي 

ومن مث جيري تنفيذ أأعامل  الفكرية، وتشجيع املرأأة عىل الإملام ابلرباءات وغريها من أأدوات امللكية الفكرية يف حياهتا اليومية".
سهام  يف جمالت قد تبدو وكأهنا غري مرتبطة بعمل الويبو. نه ينبغي الاعرتاف ابإ   الويبو يف هذه اجملالت.وقال اإ

لفية. .161 نه مل يعرتض عىل أأنه مثة أأوجه ارتباط ببعض الأهداف الإمنائية للأ شارة مجليع  وقال وفد فرنسا اإ ولكن ل معىن لالإ
لفية. لفية مرتبطة بعمل الويبو. الأهداف الإمنائية للأ ن بعض الأهداف الإمنائية للأ وأأضاف أأنه مثة أأوجه ارتباط ابلفعل  وقال اإ

  كن ل ينبغي املبالغة يف هذا الأمر.ول

ىل قراءة قامئة الواثئق ابلنس بة للعمل املقبل أأثناء طباعة النص املقرتح. .165   ودعا الرئيس الأمانة اإ

  العمل املقبل: من جدول الأعامل 1البند 

ن ادلورة التالية للجنة من املقرر أأن تنعقد يف الفرتة من قالت الأمانة )الس يد ابلوش .111 ىل  81( اإ نومفرب. وأأضافت  33اإ
ىل  84املتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية من املقرر أأن ينعقد يف القرتة من  املؤمترأأن  ن الفرتة ما بني املؤمتر  89اإ نومفرب. وقالت اإ
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هنا فهمت أأن منسقي اجملموعات اتفقوا عىل أأن املؤمتر اذلي وق وادلورة التالية ستتخللها عطةل هناية الأس بوع. الت الأمانة اإ
طار مرشوع التعاون فامي بني بدلان اجلنوب سينعقد خالل الأس بوع اذلي سيشهد انعقاد دورة اللجنة يف سبمترب.  سينظم يف اإ

 اليت قد تدرج يف ادلورة التالية كام ييل:وقرأأت الأمانة قامئة البنود  أأايم فقط دلورة اللجنة يف نومفرب. 4ومن مث، س يتبقى 

 التقرير املرحيل عن مشاريع جدول أأعامل التمنية والتوصيات التسعة عرش؛ )أأ(

ىل ثالثة مشاريع؛و  )ب(  تقارير التقيمي بشأأن مرشوعني اإ

سهام هيئات الويبو املعنية يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية.و  )ج( ية العامة حيث ستتلقى امجلع  تقرير حول اإ
سهام هيئات الويبو املعنية يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية. ىل اللجنة ليك  تقريرا حول اإ وسرُيسل التقرير اإ

 فيه؛ تنظر

طار مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية؛و  )د( ىل أأربع دراسات يف اإ  ثالث اإ

وخالل ادلورة،  يت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية.املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية الو  )ه(
 اتفقت اللجنة عىل اس مترار النقاش حول هذا البند؛

ىل و  )و( ضافة أأنشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق ابلنتفاع حبق املؤلف للهنوض ابلنفاذ اإ تقيمي اجلدوى بشأأن اإ
ىل الأمانة أأن تعد خطة تنفيذ أأكرث تفصيال، حبيث تتضمن حيث طلب بعض الوفو  املعلومات واملواد الإبداعية. د اإ

 معلومات حول النوايح املتعلقة ابملوارد املالية والبرشية، وذكل للنظر فهيا يف ادلورة التالية؛

بداع التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامية و  )ز( اقرتاح مرشوع من مجهورية كوراي حول امللكية الفكرية واإ
 والبدلان الأقل منو؛

 مواصفات الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ومهنجيته؛و  )ج(

لفية.و  )ط( منائية للأ سهام الويبو يف الأهداف الإ  ؛شان هذا البند حس امب قررت اللجنةس تقدم وثيقة ب و  اإ

  بشأأن العمل املقبل؛ س تمكل اللجنة املناقشاتو  مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية.و  )ي(

ىل جدول أأعامل اللجنة بشأأن امللكية الفكرية والتمنية.و  )ك( ضافة بند جديد اإ   اقرتاح اإ

 من جدول الأعامل ـ العمل املقبل: 1وقدم الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء البيان املكتوب التايل بشأأن البند  .118

ويرى الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء  بشأأن املساعدة التقنية."يقدر الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء النقاش البناء 
أأن اللجنة س تفيد من اس مترار املراجعة ومناقشة املامرسات املثىل وادلروس املس تفادة يف جمال املساعدة التقنية بشأأن 

ة واليت قدمت يف امللكية الفكرية الأوسع نطاقا وذكل كام ظهر من خالل العروض املتعلقة بأأنشطة املساعدة التقني
ىل النقاش املمثر حول هذا املوضوع يف ادلورة الثانية عرش للجنة. الأس بوع الفائت.  ونتطلع اإ

يالء املزيد من الاهامتم لوضع الأولوايت ابلنس بة لعمل اللجنة عن  "ويرى الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء أأنه ينبغي اإ
جامعا  بشأأن امليض قدما حولها وترك اجملالت اليت مل يتحقق توافق حولها طريق الرتكزي عىل اجملالت اليت تشهد اإ

  اليت تعترب تكرارا لعمل اللجان املوضوعية الأخرى. أأو
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فلك  كام نعرف مجيعا، تتطلب الأزمة الاقتصادية احلالية منا أأن نكون أأكرث حذرا بشأأن كيفية ختصيص املوارد.و "
جراء نشاط  ملوارد.مرشوع جديد هل مضامني متعلقة ابلتاكليف وا ومن مث، عند تقيمي أأي مرشوع جديد، يلزم أأول اإ

جراء حوار بني الأمانة وادلول الأعضاء. حنن نرى أأن اجلودة أأمه من المك، وذلكل و  لتحديد التاكليف والأولوايت واإ
جراء أأنشطة الاختيار والتقيمي ابلنس بة لأي دراسة/مرشوع حبذر لضامن حصولنا عىل أأفضل قمي ة مقابل ينبغي اإ

 وينبغي أأن نأأخذ املامرسات املثىل يف هذا الصدد بعني الاعتبار ونطبقها يف لك حاةل. ينفق من مال. ما

عداد جدول الأعامل والواثئق ونرشهام "و  يقدر الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء اجلهود اليت تبذلها الأمانة فامي يتعلق ابإ
ر الأمانة يف بذل اجلهود لإاتحة الواثئق جبميع اللغات الرمسية قبل ومع ذكل، نقرتح أأن تس مت يف الوقت املناسب.

  الاجامتع بشهرين عىل الأقل للسامح ابلس تعداد بشلك اكٍف.

"ويود الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء أأن يشكروا الرئيس عىل التدابري املتخذة خالل ادلورة لتحسني الكفاءة 
ىل  مياان راخسا بأأن  اس مترار املامرسات املثىل وحتسيهنا يف ادلورات املقبةل.الزمنية لعمل اللجنة ويتطلعون اإ وحنن نؤمن اإ

ىل الأمانة، وجيب  البياانت العامة جيب أأن تقرأأ من قبل اجملموعات فقط، وميكن تقدمي البياانت الافتتاحية الأخرى اإ
رة يف ملخص الرئيس وتعمتد بهناية لك بند من وينبغي أأن تقرأأ لك فق ."أأن تبدأأ الاجامتعات وتنهتيي يف املواعيد احملددة

 جدول الأعامل للسامح ابعامتد امللخص مبكرا بهناية الأس بوع."

 (اتبعمن جدول الأعامل: ملخص الرئيس ) 5البند 

ىل الوفود أأن تدرس النص املنقح اذلي وزع علهيا. )أأ(.1اس تأأنف الرئيس النقاش حول الفقرة  .113   وطلب اإ

ىل اس تخدام" يف السطر قبل الأخري واقرتح وأأشار وفد الولايت امل  .112 ىل التعبري "دون احلاجة اإ تحدة الأمريكية اإ
ىل اس تخدام".   الاس تعاضة عنه بتعبري "دون أأن تضطر يف الوقت الراهن اإ

ذا اكن وفد اجلزائر يقبل التعديل املقرتح. .114   وتساءل الرئيس بشأأن ما اإ

نه يؤيد ا .119 لطريقة اليت كتبت هبا امجلةل لأهنا أأسهل وأأوحض ويه اليت وقال وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
  الوفود. صاغهتا

لفية" والهدف الإمنايئ  .116 ىل امجلةل، "وأأقّرت بأأنه ينبغي للويبو أأن تسامه يف تنفيذ الأهداف الإمنائية للأ وأأشار وفد فرنسا اإ
لفية رمق  نه يريد أأن يعرف  )حتقيق تعممي التعلمي الابتدايئ(. 3للأ وأأكد عىل  كيف يرتبط معل الويبو هبذا الهدف.وقال اإ

لفية. ىل احلقائق فقط. اقرتاحه الأويل بأأن تذكر امجلةل أأن الويبو تسهم يف تنفيذ بعض الأهداف الإمنائية للأ نه ينظر اإ  وقال اإ
ن الويبو تسهم ابلتأأكيد يف حتقيق الأهداف الإمنائية للأ  وأأضاف أأنه ل حياول أأن خيلق خالفا.   لفية.ومىض يقول اإ

ن النص جاء نتيجة للمشاورات. .111 لفية أأن  وقال وفد الربازيل اإ نه فهم من املناقشة بشأأن الأهداف الإمنائية للأ وقال اإ
لفية حىت اترخيه. وأأضاف أأن الويبو جتري  الأمانة س تعد تقريرا موجزا بشأأن كيف أأسهمت الويبو يف الأهداف الإمنائية للأ

لفية.ابلفعل بعض الأعامل بشأأن تنفيذ الأ  منائية للأ بقاء عىل النص  هداف الإ نه يود الإ جامع، فاإ نه يف سبيل حتقيق اإ وقال اإ
  هو. كام

ىل أأن لكمة "ينبغي" اس تخدمت عوضا عن "سوف". .111 ن الصياغة تعكس التطلع لفعل  وأأشار وفد مرص اإ ومن مث فاإ
ن الويبو س تتناول خمتلف الأهداف الإمن يشء وليس الالزتام بفعهل قانوان. لفية من منظورها اخلاص وخربهتا.وقال اإ  ائية للأ

لفية رمق  ىل الهدف الإمنايئ للأ )حتقيق تعممي التعلمي الابتدايئ( وذكر أأن مرشوعي جدول أأعامل التمنية أأسهام  3وأأشار الوفد اإ
ا املعلومات ابلفعل يف حتقيق هذا الهدف، وهام مرشوع امللكية الفكرية واملكل العام ومرشوع امللكية الفكرية وتكنولوجي
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ىل املعرفة. ن لك من املرشوعني سعى حنو تسخري التكنولوجيا واس تخداهما يف  والتصالت، والهوة الرقية والنفاذ اإ وقال اإ
نه يود  تسهيل حتقيق هذا الهدف ومساعدة البدلان النامية والبدلان الأقل منوا يف حتقيق هدف تعممي التعلمي الابتدايئ. وقال اإ

بقاء عىل الن   ص احلايل.الإ

وأأضاف وفد الهند أأن معل الويبو بشأأن حق املؤلف، خاصة يف جمال الاس تثناءات والتقييدات، يؤثر أأيضا عىل  .115
  التعلمي، بغض النظر عن العمر.

نه فهم ما قاهل وفد فرنسا. .111 ن الفقرة تعد طويةل جدا حقا. وحث وفد فرنسا عىل قراءة امجلةل  وقال وفد ابكس تان اإ وقال اإ
ىل الأهداف احملددة. اليت أأشار لهيا بشأأن امجلةل الأخرية يف الفقرة اليت أأشري فهيا اإ   اإ

ىل عدم وضع فاصةل بني تعبري "مبا يف ذكل" وتعبري "عىل سبيل اذلكر ل احلرص". .118   وأأشار وفد اجلزائر اإ

بقاء عىل وطلب الرئيس رأأي وفد فرنسا فامي يتعلق ابلنص بعد البياانت اليت أأدىل هبا بعض الوفود اليت رغ  .113 بت يف الإ
  النص احلايل.

نه أأخذ البياانت يف حس بانه. .112 نه لن يرص عىل مقرتحاته السابقة. وقال وفد فرنسا اإ نه يريد أأن يوحض  ومن مث فاإ وقال اإ
منائية. وهجة نظر معينة بشلك مبسط. ن الويبو ليست واكةل اإ نه ابلتأأكيد ترغب مجيع الوفود يف  ومىض يقول اإ واسرتسل قائال اإ

فهذه  ولكن ل ينبغي للجنة أأن ختلط لك الأش ياء. المنو الاقتصادي يف البدلان النامية وتعمل لتحقيق هذا الهدف. حتقيق
ماكهنا  الأمور تعاجلها منظامت أأخرى. ن الواكلت املتخصصة ينبغي أأن تعمل يف جمالت ختصصها حيث ابإ وأأسهب بقوهل اإ
حداث تأأثري يف هذه اجملالت. ن أأموال الو  اإ وقال  يبو ينبغي أأل تنفق عىل الأوراق واملؤرشات اليت لن ختدم أأي غرض.وقال اإ

لهيا. ن ذكل من شأأنه أأن حيجب املال عن املساعدة التقنية اليت تقدم للبدلان اليت حتتاج اإ وأأضاف أأنه رمغ أأن الوفد لن يرص  اإ
ل أأنه يف مصلحة مجيع البدلان أأن ينفق املال يف ماكنه الصحيح  نفاقه يف دراسة أأش ياء ل تتعلق حقا عىل مقرتحاته، اإ بدل من اإ

  بعمل الويبو.

ن اللجنة أأحاطت علام بتعليقات وفد فرنسا. .114 وأأضاف أأن اللجنة وافقت عىل مجيع فقرات ملخص  وقال الرئيس اإ
ن الوفود س تغادر ومعها نسخة منه. الرئيس.   وقال اإ

ىل أأن اللجنة مل تنا .119  )ح( بشأأن مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات.1قش الفقرة وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
ن دليه بعض التعليقات حول هذه الفقرة.  وقال اإ

نه ينبغي النظر يف هذه الفقرة. ن هذه الفقرة أأغفلت.اإ وقال الرئيس  .116 ن مثة تفامه عام بشأأن الفقرة بعد النقاش  واإ وقال اإ
ىل  املطول. بداء تعليقاته حول الفقرة.ودعا وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ  اإ

ليه. .111 نه  واقرتح وفد الولايت املتحدة الأمريكية بعض التغيريات البس يطة اليت تعكس التفاق اذلي مت التوصل اإ وقال اإ
نه يود أأيضا أأن حيذف تعبري  يود الاس تعاضة عن لكمة "دراسات" بلكمة "تقرير" يف أأول مجلتني يف الفقرة الأخرية. وقال اإ

  " من امجلةل الثانية من نفس الفقرة."للنظر فهيا

نه ليست دليه مشلكة بشأأن الاقرتاحات. .111 ذا مل تنظر يف التقرير  وقال وفد ابكس تان اإ ولكنه ل يفهم ما س تفعهل اللجنة اإ
  اذلي س تقدمه الأمانة.

ماكنية مراعاة الر  .115 مانة اإ بقاء عىل لكمة "دراسات" لأهنا س توفر للأ نه يود الإ بط بني امللكية الفكرية وقال وفد الربازيل اإ
ليه ادلراسات احلالية اليت أأجرهتا اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات.   والتمنية يف ادلراسات من أأجل اس تكامل ما وصلت اإ
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بقاء عىل لكمة "دراسات". .151 نه يود أأيضا الإ ن لكمة "تقرير"  وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية فقال اإ وقال اإ
ويه متعلقة بنشاط  بيامن تتحدث الفقرة عن ادلراسات. عادة يف س ياق تقارير التقدم والتدابري اليت تتخذها الأمانة. تس تخدم

جراء دراسات. أأاكدميي. ن اجملموعة لطاملا طالبت ابإ نه يوافق متاما عىل التعليق اذلي أأدىل به وفد ابكس تان  ومىض يقول اإ وقال اإ
  بشأأن النظر يف ادلراسات.

ىل درجة معينة من التحليل وأأن ما اتفق عليه هو ورأأى و  .158 فد الولايت املتحدة الأمريكية أأن لكمة "دراسات" تشري اإ
جراء أأي حتليل، بل جمرد رمس خارطة للحقائق. ن لكمة "رمس خارطة" اس تخدمت يف املناقشات واتفق علهيا. عدم اإ  وقال اإ

نه يف هذا الس ياق، تعد لكمة "تقرير" أأفضل من لكمة  وأأضاف أأن الفقرة ينبغي أأن تعكس ما نوقش وما اتفق عليه. وقال اإ
ن تعبري "للنظر فهيا"، ليس رضوراي لأن اللجنة س تفعل ما تفعهل دامئا حيال التقارير، أأي أأهنا  "دراسات". ومىض يقول اإ

  ستناقشها وتأأخذ بعض املعلومات مهنا.

ىل امجلةل ال  واقرتح وفد مرص اس تخدام لكمة "وثيقة". .153 حدى دوراهتا وأأشار اإ ن التعبري "اإ ثانية من الفقرة الأخرية، وقال اإ
ن الفقرة الأوىل من املمكن أأن  القادمة" ميكن الاس تعاضة عنه بتعبري "دورهتا القادمة" ليك تكون امجلةل أأكرث دقة. وقال اإ

ىل الوثيقة  شارة اإ   لأهنا تعد أأيضا جزءا من معل اللجنة. CDIP/9/11تشمل أأيضا اإ

ن .152   الأمانة لن تمتكن من تقدمي الوثيقة يف ادلورة التالية لأهنا حتتاج ملزيد من الوقت لإعدادها. وقال الرئيس اإ

نه يوافق عىل اقرتاح وفد مرص ابس تخدام لكمة "وثيقة". .154 ولكنه ل يوافق عىل  وقال وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
ن  الأعامل ومل تناقش خالل ادلورة.لأهنا ليست مضن جدول  CDIP/9/11الاقرتاح اخلاص بذكر الوثيقة  وأأردف قائال اإ

  امللخص يعكس ما نوقش، وليس ما رغبت الوفود يف مناقش ته.

ذا اكنت اللجنة توافق عىل الاس تعاضة عن لكمة "دراسات" بلكمة "وثيقة". .159 ومت التفاق  وتساءل الرئيس بشأأن ما اإ
  عىل ذكل.

ىل العمل املقبل يف ادلورة .156 ذا اكنت بعض البنود مثل اقرتاح مجهورية  التالية. وأأشار وفد اجلزائر اإ وتساءل بشأأن ما اإ
ىل ادلورة الثالثة عرش لأن  حالهتا اإ طار مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية ميكن اإ كوراي وادلراسات يف اإ

ىل مناقشة بعض املسائل ذات الأولوية مثل املساعدة التقنية اليت لفية  اللجنة حباجة اإ تقدهما الويبو والأهداف الإمنائية للأ
ن اللجنة ليس دلهيا وقت ملناقشة لك يشء. والاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية.   وقال اإ

ذا اكنت بعض الواثئق ميكن النظر فهيا يف ادلورات املقبةل بناء عىل حتليل  .151 نه س يوجه الأمانة بشأأن ما اإ وقال الرئيس اإ
  العمل.أأعباء 

نه س يقدم بياان بشأأن العمل املقبل. .151   وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء فقال اإ

ىل الأمانة.اإ وحتدث وفد  .155 نه س يقدم بياان أأيضا اإ   يرلندا ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء فقال اإ

  ادلورة.وشكر الرئيس وادلول الأعضاء والأمانة امجليع عىل مشاركهتم واجلهود املبذوةل خالل  .511

 وقدم وفد نيبال البيان املكتوب التايل: .518

ىل النقطة رمق  يقدم وفد نيبال بيانه  يف ملخص الرئيس، "وُطلب من الوفود الأخرى تقدمي بياانهتا كتابة"، 9"استنادا اإ
 اكلتايل:
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 :نقاط 4يركز هذا البيان يف الأساس عىل 

 أأن يكون دور الويبو أأكرث فعالية وشفافية وتعاوان .8"

ىل  توّجه أأنشطة الويبو من خالل أأنشطة جدول أأعامل التمنية ومرشوعاته." وحنن نرى أأن هذه ينبغي أأن تفيض اإ
وحنث الويبو عىل حتسني نظام امللكية الفكرية من أأجل  حتقيق النتيجة امللموسة للبدلان النامية والبدلان الأقل منوا.

وندمع اقرتاح مجموعة جدول أأعامل التمنية والوفود الأخرى بشأأن  وا.تعظمي فائدته مجليع البدلان، خاصة البدلان الأ قل من
ونؤيد تنفيذ توصيات جدول  املساعدة التقنية اليت تسهم يف نظام امللكية الفكرية ليك يكون أأكرث نفعا مجليع البدلان.

 أأعامل التمنية بطريقة ملموسة من خالل املزيد من التشاور داخل اللجنة.

  ايئ واجلانب الإداري لنظام امللكية الفكريةاجلانب الإمن .3"

"ونؤكد عىل حتقيق الربط بني جانبني من جوانب نظام امللكية الفكرية، أأحدهام اجلانب الإداري لنظام امللكية الفكرية 
ة فالبدلان اليت ليست يف موضع يؤهلها لالس تفادة من نظام امللكي والآخر اجلانب الإمنايئ لنظام امللكية الفكرية.

الفكرية احلايل هتمها اجلوانب الإمنائية لنظام امللكية الفكرية، وعىل الصعيد الآخر فاإن البدلان اليت بوسعها أأن تس تفيد 
 كثريا من نظام امللكية الفكرية احلايل هتمها اجلوانب الإدارية لنظام امللكية الفكرية.

 يف الانتفاع بنظام امللكية الفكريةدور الويبو واللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية  .2"

ونرى أأن  "حنن نقدر الأعامل واجلهود اليت تبذلها الويبو ليك يؤيت نظام امللكية الفكرية مثاره وتس تفيد منه بدلان العامل.
القيام هبا  اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية س تكون أأكرث فعالية وأأكرث حرصا عىل التشاور يف الأعامل املقبةل املزمع

 بشأأن نظام امللكية الفكرية.

 حامية الرثوات الوطنية يف قطاع امللكية الفكرية والتحري عهنا .4"

ن حامية الرثوات الوطنية للبدلان الأقل منوا مثل املعارف التقليدية واملوارد الوراثية والف للكور والرتاث الثقايف و "اإ
ىل  فمثة خماطر متعلقة ابختفاء  ذكل عىل الصعيد الوطين وحده ليس اكفيا.وأأصناف النبااتت والتنوع البيولويج وما اإ

خل يف ظل غياب املعرفة التقنية واملوارد املالية. وحنن يف هذا  هذا الرتاث الغين واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية اإ
ىل  مؤمترات الأمم املتحدة بشأأن البدلان الصدد حنث الويبو عىل أأن تنظر يف ادلمع املقدم للبدلان الأقل منوا مع الإشارة اإ

نشاء ادلليل الرقي حلقوق امللكية الفكرية مبا يف ذكل  الأ قل منوا. لهيا أأن متد لنا يد العون بشأأن اإ وحنث الويبو ونطلب اإ
ىل ذكل.و املعارف التقليدية واملوارد الوراثية والف   للكور وما اإ

ن هذا الاجامتع اجلاري ينبغي أأن ينظر يف س بل التشاور اليت وختاما، فامي يتعلق ابدلورة احلادية عرش للجن ة، فاإ
ونؤكد عىل أأن  حتد من دور الويبو يف مساعدة البدلان املتأأخرة بدرجة كبرية ليك تطور نظام امللكية الفكرية هبا. ل

 احلس بان جتميع املواد يف دليل شامل، حسب الاقرتاح اذلي متت مناقش ته يف هذه ادلورة، ينبغي أأن يأأخذ يف
نشاء نظام  اجلوانب الإمنائية لنظام امللكية الفكرية فامي يتعلق ابلبدلان الأقل منوا والبدلان اليت ستمتكن من خالهل من اإ

ملكية فكرية مس تدام يف مجيع نوايح امللكية الفكرية، مثل النوايح الصناعية ونوايح حق املؤلف واملعارف التقليدية 
ىل ذكل.واملوارد الوراثية والفللك ويعد جدول أأعامل التمنية اذلي أأوصت به اللجنة العمود الفقري اذلي يوجه  ور وما اإ

وحنن رشاكء للويبو وندمعها من خالل اجامتع اللجنة  أأنشطة الويبو ولكنه ينبغي أأن حيقق النتاجئ امللموسة املرجوة.
ونمتىن أأن تكون جوانب  نظام امللكية الفكرية.املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، ونسعى ليك نكون عضوا فعال يف 

 الس ياسات والبىن التحتية وغريها من الأمور املعقدة يف جدول أأعامل التمنية أأكرث قابلية للتنفيذ."
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 وقدم وفد كولومبيا البيان الكتايب التايل: .513

ننا ممتنون لقيادتمك )الرئيس( يف هذه " ادلورات. وحنن عىل ثقة أأهنا نيابة عن وفد كولومبيا، امسحوا يل أأن أأقول اإ
ج ابلنجاح، وستسهم يف تقدم ملحوظ ونتاجئ ملموسة ابلنس بة للبدلان املمثةل هنا.  ستتوَّ

نه من الأمهية مباكن أأن تظل الويبو ملزتمة بضامن أأن تكون دلى مجيع ادلول الأدوات الالزمة لمتكيهنا من " لكولومبيا فاإ
من أأجل التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية، وتعزيز التوازن دامئا الاس تفادة من اس تخدام امللكية الفكرية 

بداع والابتاكر. آت لالإ  وفرص النفاذ واملاكفأ

ونود أأيضا أأن نؤكد عىل القمية الاسرتاتيجية للملكية الفكرية يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية لبدلاننا. وحنن نرى "
متكن من التقدم حنو التمنية املس تدامة والشامةل، مبا يف ذكل تعزيز التطور التكنولويج امللكية الفكرية أأداة حتفز المنو و 

 وتشجيع الاستامثر يف البحث واكتساب ونرش املعرفة.

فامي يتعلق بكيفية ارتباط أأنشطة املنظمة، سواء داخل اللجان ادلامئة وفامي يتعلق بتوصيات جدول أأعامل التمنية، "و 
لفية جزءا ل يتجزأأ من نشاطها تكرر كولومبيا موقفه منائية للأ ىل جعل السعي لتحقيق الأهداف الإ ا بأأن الويبو حباجة اإ

جيايب عىل حتقيقها.  وضامن أأن التعاون التقين ومشاريع املساعدة لها أأثر اإ

هذا العمل وعالوة عىل ذكل، تعترب كولومبيا تقيمي أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية مفيدة. وحنن نعتقد أأن "
 ينبغي أأن يرتكز عىل دليل معيل يسمح ببيان النتاجئ والفعالية.

وتود كولومبيا أأن تؤكد جمددا عىل أأمهية " الأاكدمييات الصغرية"، نظرا لتأأثريها الإجيايب. ويتقدم وفدان بطلب خاص "
ىل ضامن أأن تكون مكتفية ذاتيا.  ىل الويبو ملواصةل ادلمع الالزم، لأن هناك حاجة اإ وابلنس بة لكولومبيا، جيب أأن اإ

عاةل نفسها  تكون املؤسسات الوطنية للتدريب يف جمال امللكية الفكرية املنشأأة مبساعدة املشاريع يف وضع ميكهنا من اإ
 وتوفري ما ل يقل عن اثنني من برامج التدريب العادية.

رادية يف التجارب الوطنية الناحجة فامي يتعلق مبحتوى وجودة دراسات الويبو، ترحب كولومبيا ابدلراسات الإف"و 
يتعلق ابملرونة لتحقيق أأهداف أأوسع نطاقا يف الس ياسة العامة مثل الابتاكر والصحة العامة والأمن الغذايئ والعمل  فامي

جناز عظمي لأمرياك  ىل املعرفة والثقافة. وهذه ادلراسات يه دون أأي شك اإ والتطور التكنولويج والتعلمي والنفاذ اإ
 ة وأأصبحت مرجعا للتثبت من أأن امللكية الفكرية يه عنرص أأسايس يف تمنية بدلاننا.الالتيني

عداد دراسات يف جمال امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية  ،وعالوة عىل ذكل" تبدي كولومبيا الاهامتم ابإ
هنا سوف تساعدان عىل تقيمي عىل غرار تكل اليت أأجريت يف الربازيل وتش ييل . وس يكون ذكل مفيدا للغاية لأ 

 اس تخدام نظام امللكية الفكرية وتأأثريه عىل التمنية دلينا.

ة العامة والبيئة. وهذه ة والأمن الغذايئ والزراعة والصحوأأخريا، يسلط وفدان الضوء عىل العالقة بني امللكية الفكري"
مجيعا احلارضين هنا أأيضا، لأهنا سوف يه عنارص ذات أأمهية قصوى ليس ابلنس بة لبدلان حفسب بل ابلنس بة لنا 

 "تلعب دورا حاسام يف جناح جدول أأعامل التمنية.

]ييل ذكل املرفق[
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CONGO 
 
Saturnin Jean-Claude NTARI, conseiller spécial, chargé de la prospective et des questions 
globales, Cabinet du Ministre d’État, Ministère du développement industriel et de la promotion 
du secteur privé, Brazzaville 
 
Gabriel OYOUKOU, chef, Service de la documentation et information brevets, Antenne 
nationale de la propriété industrielle (ANPI), Ministère du développement industriel et de la 
promotion du secteur privé, Brazzaville 
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COSTA RICA 
 
Luis JIMÉNEZ SANCHO, Subdirector, Registro de la Propiedad Industrial, Registro Nacional, 
Ministerio de Justicia y Paz, San José   
 
 
CÔTE D'IVOIRE 
 
Kumou MANKONGA, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
DANEMARK/DENMARK 
 
Signe Louise HANSEN (Ms.), Legal Advisor, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of 
Business and Growth, Taastrup 
 
DJIBOUTI 
 
Mohamed Siad DOUALEH, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, 
Genève 
 
 
ÉGYPTE/EGYPT 
 
Sanaa Shehata SALEH ISMAIL (Mrs.), General Manager, Egyptian Patent Office, Academy of  
Scientific Research and Technology (ASRT), Ministry of Scientific Research, Cairo 
 
Yousra ABOUSHABANA (Ms.), Second Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Cairo 
 
 
EL SALVADOR 
 
Martha Evelyn MENJIVAR CÓRTEZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
ESPAGNE/SPAIN  
 
Miguel Ángel CALLE IZQUIERDO, Registrador Central de la Propiedad Intelectual, 
Subdirección General de la Propiedad Intelectual, Dirección General de Política e Industrias 
Culturales y del Libro, Secretaría de Estado de Cultura, Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, Madrid 
 
Eduardo SABROSO LORENTE, Consejero Técnico, Departamento de Coordinación Jurídica y 
Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, Madrid 
 
Xavier BELLMONT ROLDÁN, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
ESTONIE/ESTONIA 
 
Viive KÜBAR (Mrs.), Head, Legal Department, Estonian Patent Office, Tallinn 
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ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
 
Marina LAMM (Ms.), Patent Attorney, Office of Policy and External Affairs, United States Patent 
and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria 
 
Carrie LACROSSE (Ms.), Senior Foreign Affairs Officer, Office of Intellectual Property 
Enforcement, Bureau of Economics, Energy and Business Affairs, United States Department of 
State, Washington, D.C. 
 
Jennifer NESS (Ms.), Attorney Advisor, Office of Policy and External Affairs, United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria 
 
Kristine L. SCHLEGELMILCH (Mrs.), Attorney, United States Patent and Trademark Office 
(USPTO), Department of Commerce, Alexandria 
 
Karin FERRITER (Ms.), Attaché, Intellectual Property Department, Permanent Mission, Geneva 
 
J. Todd REVES, Intellectual Property Attaché, Economic and Science Affairs, Permanent 
Mission, Geneva 
 
 
ÉTHIOPIE/ETHIOPIA 
 
Minelik Alemu GETAHUN, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Girma Kassaye AYEHU, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC 
OF MACEDONIA 
 
Safet EMRULI, Director, State Office of Industrial Property (SOIP), Skopje 
 
Ardijan BELULI, Head, Receiving Section, State Office of Industrial Property (SOIP), Skopje 
 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
 
Elena KULIKOVA (Ms.), Head of Section, Legal Department, Ministry of Foreign Affairs, 
Moscow 
 
Natalia SOKUR (Ms.), Specialist, International Cooperation Department, Federal Service for 
Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow 
 
Stepan KUZMENKOV, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Arsen BOGATYREV, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
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FRANCE 
 
Nestor MARTINEZ-AGUADO, chargé de mission, Pôle régulation économique internationale, 
commerce et accès aux marchés, Direction générale de la mondialisation, du développement et 
des partenariats, Ministère des affaires étrangères et européennes, Paris 
 
 
GÉORGIE/GEORGIA 
 
Ekaterine EGUTIA (Mrs.), Deputy Head, National Intellectual Property Center (SAKPATENTI), 
Tbilisi 
 
Eka KIPIANI (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GHANA 
 
Kwame FOSU, Director, Local Project Coordinator of Swiss-Ghana Intellectual Property Project, 
Legal Affairs, Ministry of Trade and Industry, Accra 
 
 
GRÈCE/GREECE 
 
Paraskevi NAKIOU (Mrs.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GUATEMALA 
 
Gabriela MARTÍNEZ QUIROA (Sra.), Encargada de Cooperación Internacional, Registro de la 
Propiedad Intelectual, Ministerio de Economía, Ciudad de Guatemala 
 
Flor de María GARCÍA DÍAZ (Sra.), Consejero, Misión Permanente de Guatemala ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de Propiedad 
Intelectual (OMPI) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD), Ginebra 
 
 
HONGRIE/HUNGARY 
 
Virág HALGAND DANI (Mrs.), Counsellor, Deputy Permanent Representative, Permanent 
Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva 
 
 
INDE/INDIA 
 
Alpana DUBEY (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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INDONÉSIE/INDONESIA 
 
Tarli SUTRISNO, Head, Law and Cooperation, Secretariat of Directorate General of Industrial 
Manufacturing Base, Ministry of Industry, Jakarta 
 
Muhammad TAUFIQ, Head, Section of Standardization and Technology, Secretariat of 
Directorate General of Industrial Manufacturing Base, Ministry of Industry, Jakarta 
 
Enny SANTIASTUTI (Ms.), Head, Sub-Division of Regulation for Standard Product, Technology 
and Intellectual Property Right, Legal Affairs and Organization Bureau, Ministry of Industry, 
Jakarta 
 
 
INDONÉSIE/INDONESIA 
 
Tarli SUTRISNO, Head, Law and Cooperation, Secretariat of Directorate General of Industrial 
Manufacturing Base, Ministry of Industry, Jakarta 
 
Muhammad TAUFIQ, Head, Section of Standardization and Technology, Secretariat of 
Directorate General of Industrial Manufacturing Base, Ministry of Industry, Jakarta 
 
Enny SANTIASTUTI (Ms.), Head, Sub-Division of Regulation for Standard Product, Technology 
and Intellectual Property Right, Legal Affairs and Organization Bureau, Ministry of Industry, 
Jakarta 
 
Herry Rusli KUNCORO, Head, Section of Multilateral Forum and other Organizations, 
Directorate General of International Industry Cooperation and Multilateral, Ministry of Industry, 
Jakarta 
 
Sindy F. MUBINA (Ms.), Staff, Directorate General of International Industry Cooperation and 
Multilateral, Ministry of Industry, Jakarta 
 
Minang Ichsan SARIDAM, Staff, Directorate General of International Industry Cooperation and 
Multilateral, Ministry of Industry, Jakarta 
 
Bimo Grahito WICAKSONO, Staff, Directorate General of International Industry Cooperation 
and Multilateral, Ministry of Industry, Jakarta 

 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Ali NASIMFAR, Deputy Director, Legal Department, Ministry of Foreign Affairs, Tehran 
 
Nabiollah AZAMI SARDOUEI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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IRLANDE/IRELAND  
 
Gerard CORR, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
James KELLY, IP Expert, Intellectual Property Unit, Department of Jobs, Enterprise and 
Innovation, Dublin 
 
Joan RYAN (Ms.), IP Expert, Intellectual Property Unit, Department of Jobs, Enterprise and 
Innovation, Dublin 
 
Cathal LYNCH, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ISRAËL/ISRAEL 
 
Guy AZRIEL, Advisor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Tiberio SCHMIDLIN, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
JAPON/JAPAN 
 
Satoshi FUKUDA, Director, Multilateral Policy Office, International Affairs Division, General 
Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Kazuhide FUJITA, Deputy Director, International Affairs Division, General Affairs Department, 
Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Kunihiko FUSHIMI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JORDANIE/JORDAN 
 
Dana KHRIES (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Ghadeer EL-FAYEZ (Ms.), Advisor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KENYA 
 
Edward Kiplangat SIGEI, Chief Legal Counsel, Kenya Copyright Board, Nairobi 
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Marija MARKOVA (Miss), attaché (OMPI), Permanent Mission, Geneva 
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MADAGASCAR 
 
Haja Nirina RASOANAIVO, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MALAISIE/MALAYSIA 
 
Nur Mazian Binti MAT TAHIR (Mrs.), Senior Assistant Director, Intellectual Property Corporation 
of Malaysia, Kuala Lumpur 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Salah Eddine TAOUIS, conseiller (UIT, OMPI et UPU), Mission permanente, Genève 
 
 
MAURITANIE/MAURITANIA 
 
Sid’Ahmed Lebatt OULD SIDI, deuxième conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
María PINZÓN MAÑE (Sra.), Coordinadora Departamental de Asuntos Multilaterales, Dirección 
Divisional de Relaciones Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), 
Ciudad de México 
 
José R. LÓPEZ DE LEÓN, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
MONACO 
 
Gilles REALINI, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
MYANMAR 
 
Kyaw Zwa SOE, Director General, IP Section, Department of Technology Promotion and 
Coordination (DIPC), Ministry of Science and Technology, Yangon 
 
 
NÉPAL/NEPAL 
 
Shushil DHAKAL, Under Secretary, Ministry of Industry, Kathmandu 
 
 
NICARAGUA 
 
Jenny ARANA VIZCAYA (Srta.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
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NIGÉRIA/NIGERIA  
 
Ugomma Nkeonye EBIRIM (Mrs.), Senior Lecturer, Education, Strategic Human Development 
and Global Policy Issues, University of Nigeria, Nsukka 
 
Banire Habila KITTIKAA, Assistant Registrar, Trademarks, Patents and Designs, Commercial 
Law Department, Federal Ministry of Trade and Investment, Abuja 
 
 
NORVÈGE/NORWAY 
 
Hedvig BENGSTON (Ms.), Senior Legal Advisor, Legal and Political Affairs, Norwegian 
Industrial Property Office (NIPO), Oslo 
 
 
OMAN  
 
Ahmed AL-SAIDI, Director, Directorate General of Organizations and Commercial Relations, 
Ministry of Commerce and Industry, Muscat 
 
 
PAKISTAN 
 
Ahsan NABEEL, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PANAMA 
 
Virgilio Manuel SOUSA VALDÉS, Director Nacional de Comercio, Ministerio de Comercio e 
Industrias, Panamá 
 
Zoraida RODRÍGUEZ MONTENEGRO (Sra.), Representante Permanente Adjunta, Misión 
Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
PARAGUAY 
 
Luis Guillermo KUNZLE PRANTL, Director General, Dirección de la Propiedad Industrial, 
Ministerio de Industria y Comercio, Asunción 
 
Roberto RECALDE, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PAYS-BAS/NETHERLANDS 
 
Margreet GROENENBOOM (Ms.), Policy Advisor, Innovation Department, Intellectual Property 
Section, Ministry of Economics Affairs, The Hague 
 
 
PHILIPPINES 
 
Ricardo Alejandro BLANCAFLOR, Director General, Intellectual Property Office of the 
Philippines (IPOPHIL), Taguig City 
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POLOGNE/POLAND 
 
Grażyna LACHOWICZ (Ms.), Advisor, International Cooperation Division, Patent Office of the 
Republic of Poland, Warsaw 
 
Wojciech PIATKOWSKI, First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Malgorzata POLOMSKA (Ms.), Counsellor, Geneva 
 
 
PORTUGAL 
 
Filipe RAMALHEIRA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
PARK Jae Hun, Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), 
Daejeon 
 
HAN Jiwoong, Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property Office 
(KIPO), Daejeon 
 
SONG Kijoong, Deputy Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
 
 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 

 
Svetlana MUNTEANU (Mrs.), Deputy Director General, State Agency on Intellectual Property 
(AGEPI), Chisinau 
 
 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC 
 
Josefina AQUINO (Sra.), Directora, Academia Nacional de la Propiedad Intelectual (ANPI), 
Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), Santo Domingo  
 
 
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S 
REPUBLIC OF KOREA 
 
KIM Tong Hwan, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Evžen MARTÍNEK, Lawyer, International Department, Industrial Property Office, Prague 
 
Jan WALTER, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 
 
Leonila Kalebo KISHEBUKA (Mrs.), Acting Chief Executive Officer, Registry of Industrial 
Property, Business Registration and Licensing Agency (BRELA), Ministry of Industry and Trade,  
Dar-es-Salaam 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Daniela BUTCǍ (Mrs.), Head, International Cooperation Bureau, State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
Petre OHAN, Director, Appeals and Policy Making Directorate, State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Megan HEAP (Ms.), Senior Policy Advisor, International Policy Directorate, Intellectual Property 
Office, Newport 
 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Makhtar DIA, directeur général, Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l’innovation 
technologique (ASPIT), Dakar 
 
Ndèye Fatou LO (Mme), premier conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
SOUDAN/SUDAN 
 
Souad Elamin Mohamed ELNOUR (Mrs.), Legal Advisor, Intellectual Property Department, 
Ministry of Justice, Khartoum 
 
Osman MOHAMMED, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Christian NILSSON, Director, International Cooperation, Swedish Patent and Registration 
Office, Stockholm 
 
Patrick ANDERSSON, Senior Advisor, International Cooperation, Swedish Patent and 
Registration Office, Stockholm 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Lena LEUENBERGER (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires 
internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Alexandra GRAZIOLI (Mme), conseiller (OMPI), Mission permanente, Genève 
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THAÏLANDE/THAILAND 
 
Supat TANGRONGCHIT, Head, International Co-operation Section 2, Department of Intellectual 
Property (DIP), Ministry of Commerce, Nonthaburi 
 
Songpol SUNGROONG, Trade Officer, Department of Intellectual Property (DIP), Ministry of 
Commerce, Nonthaburi 
 
Chuthaporn NGOKKUEN (Ms.), Second Secretary, Department of International Economic 
Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Bangkok 
 
 
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Justin SOBION, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
TUNISIE/TUNISIA 
 
Moncef BAATI, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève  
 
Nébil BEN BÉCHIR, directeur général, Institut national de la normalisation et de la propriété 
industrielle (INNORPI), Ministère de l'industrie, Tunis  
 
Ibrahim BEN YOUSSEF, directeur, Affaires juridiques, Ministère de la culture, Tunis  
 
Raja YOUSFI (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève 
 
 
TURQUIE/TURKEY  
 
Ismail GÜMÜS, Patent Examiner, International Affairs Department, Turkish Patent 
Institute (TPI), Ankara 
 
Burcu SENTURK (Mrs.), Expert, International Relations Group, Directorate General for 
Copyright, Ministry of Culture and Tourism, Ankara 
 
Oya TULUKCU (Ms.), Expert, Legal Affairs Group, Directorate General for Copyright, Ministry of 
Culture and Tourism, Ankara 
 
 
UKRAINE 
 
Lyubov VYSOTSKA (Ms.), Head, Third Regional Division of State Inspectors, Division of Control Over IP 
Use, State Intellectual Property Service of Ukraine (SIPS), Kyiv 
 

 
URUGUAY 
 
María del Rosario MOREIRA MÉNDEZ (Sra.), Asesora en Relaciones Internacionales, 
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, Ministerio de Industria, Energía y Minería, 
Montevideo 
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VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC 
OF)  
 
Oswaldo REQUES OLIVEROS, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
VIET NAM 
 
NGUYEN Duc Dung, Director, International Cooperation Division, National Office of Intellectual 
Property (NOIP), Hanoi 
 
MAI VAN Son, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
YÉMEN/YEMEN 
 
Amani ALLOUDHAI (Ms.), Expert, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ZAMBIE/ZAMBIA 
 
Mary LUNGU (Ms.), Economist, Domestic Trade, Ministry of Commerce, Trade and Industry, 
Lusaka 
 
 
ZIMBABWE 
 
James MANZOU, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Rhoda T. NGARANDE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
 
II. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/  

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH ORGANIZATION 
(WHO) 
 
Peter BEYER, Senior Advisor, Department of Public Health, Innovation and Intellectual 
Property, Geneva 
 
 
ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/AFRICAN 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI) 
 
Juliette Lola DOUMATEY AYITE (Mrs.), Deputy Director General, Yaoundé 
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ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO) 
 
Christopher KIIGE, Director, Industrial Property, Harare  
 
 
ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 
ORGANIZATION (EAPO) 
 
Khabibullo FAYAZOV, Vice-President, Moscow 
 
 
SOUTH CENTRE 
 
Viviana MUÑOZ TÉLLEZ (Ms.), Manager, Innovation and Access to Knowledge Programme, 
Geneva 
 
Carlos CORREA, Special Advisor, Trade and Intellectual Property, Geneva 
 
German VELÁSQUEZ, Special Advisor, Health and Development, Geneva 
 
Nirmalya SIAM, Expert, Innovation and Access to Knowledge Programme, Geneva 
 
Alexandra BHATTACHARYA (Ms.), Intern, Geneva 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION 
(WTO) 
 
Jayashree WATAL (Mrs.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva 
 
Xiaoping WU (Mrs.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva 
 
 
UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)  
 
Georges Rémi NAMEKONG, Counsellor, Permanent Delegation, Geneva 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU) 
 
Delphine LIDA (Ms.), Counsellor, Permanent Delegation, Geneva 
 
 
ORGANISATION ARABE POUR L’ÉDUCATION, LA CULTURE ET LA SCIENCE 
(ALECSO)/ARAB LEAGUE EDUCATIONAL, CULTURAL AND SCIENTIFIC ORGANIZATION 
(ALECSO) 
 
Mourad MAHMOUDI, Director, Department of Culture, Tunis 
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COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE EN AFRIQUE CENTRALE (CEMAC) 
 
Gervais NGOVON-NGBELE, chef de Cabinet, Département de l'éducation, de la recherche et 
du développement social chargé des droits de l'homme et de la bonne gouvernance, Bangui, 
République centrafricaine 
 
 
ORGANISATION DES ÉTATS DES CARAÏBES ORIENTALES (OEAO)/ORGANIZATION OF 
EASTERN CARIBBEAN STATES (OECS) 
 
Natasha C. EDWIN-WALCOTT (Mrs.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ORGANISATION DE COOPÉRATION ISLAMIQUE (OCI)/ORGANIZATION OF ISLAMIC 
COOPERATION (OIC) 
 
Halim GRABUS, premier secrétaire, Genève 
 
 
 
 
 
III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)  
Michael BRUNNER, Chairman Q207, Zurich 
 
Association internationale pour le développement de la propriété intellectuelle (ADALPI)/ 
International Association for the Development of Intellectual Property (ADALPI) 
Brigitte LINDNER (Mme), présidente, Londres 
Barbara BAKER (Mme), secrétaire générale, Londres 
Kurt KEMPER, membre fondateur, Genève 
 
Brands Foundation 
Imran Ahmad RIYAZ, Chairman, Karachi 
Rashid ALAM SHAIKH, Chief Executive, Karachi 
 
Centre de recherches sur les droits de propriété intellectuelle et industrielle de l’Université 
d’Ankara (FISAUM)/Ankara University Research Center on Intellectual and Industrial Rights 
(FISAUM) 
Selin OZDEN MERHACI (Mrs.), Expert, Ankara 
 
Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International 
Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD) 
Pedro ROFFE, Senior Associate, Programme on Innovation, Technology and Intellectual 
Property, Châtelaine, Switzerland 
Ahmed ABDEL LATIF, Senior Programme Manager, Programme on Innovation Technology and 
Intellectual Property, Châtelaine, Switzerland 
Daniella Maria ALLAM (Ms.), Junior Programme Officer, Programme on Innovation, Technology 
and Intellectual Property, Châtelaine, Switzerland  
Marco VALENZA, Programme Assistant, Châtelaine, Switzerland 
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Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC) 
Jennifer BRANT (Ms.), Consultant, Geneva 
 
Communia, association internationale (Association Communia)/Communia, International 
Association (Communia) 
Mélanie DULONG DE ROSNAY (Mrs.), President of the Administration Council, Paris 
 
CropLife International 
Tatjana R. SACHSE (Ms.), Legal Advisor, Geneva 
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students' 
Association (ELSA International) 
Sara FIORENTINI (Mrs.), Representative, Brussels 
Rainhard FUCHS, Representative, Vienna 
Jackeline HIDALGO (Mrs.), Representative, Brussels 
Patrycja KARLOWSKA (Mrs.), Representative, Brussels 
Morgane POPPE (Mrs.), Representative, Brussels 
 
Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE)/ 
Ibero-Latin-American Federation of Performers (FILAIE) 
Luís COBOS PAVÓN, Presidente, Madrid 
José Luís SEVILLANO ROMERO, Presidente del Comité Técnico, Madrid 
Paloma LÓPEZ PELÁEZ (Sra.), Miembro del Comité Jurídico, Comité Jurídico, Madrid 
Carlos LÓPEZ SÁNCHEZ, Miembro del Comité Jurídico, Comité Jurídico, Madrid 
Miguel PÉREZ SOLÍS, Asesor Legal, Departamento Jurídico, Madrid 
 
Fédération internationale de la vidéo (IVF)/International Video Federation (IVF) 
Scott MARTIN, Advisor, Brussels 
Benoît MÜLLER, Advisor, Brussels 
 
Fédération internationale de l'industrie du médicament (FIIM)/International Federation of 
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)  
Guilherme CINTRA, Manager, Geneva 
Ernest KAWKA, Policy Analyst, Geneva 
 
Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF)/International 
Federation of Film Producers Associations (FIAPF) 
Bertrand MOULLIER, Senior Expert, Paris 
Michael GOLDBERG, Expert, Paris 
Tunda MUNGA, Expert, Paris 
Jean Roké PATOUDEM, Expert, Paris 
Boris VAN GILS, Expert, Paris 
 
Health and Environment Program (HEP) 
Madeleine SHERB (Mrs.), President, Geneva 
Pierre SHERB, Counsellor, Geneva 
 
Ingénieurs du Monde (IdM) 
François ULLMANN, président, Châtelaine, Suisse 
 
Institute for Intellectual Property and Social Justice (IIPSJ) 
Steven JAMAR, Director of International Program, Washington, D.C. 
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International Intellectual Property Institute (IIPI) 
Jorge AMIGO, Vice Chairman, Mexico City 
Andrew JAYNES, Executive Director and General Counsel, Washington, D.C. 
 
International Trademark Association (INTA) 
Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle 
 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI) 
Thirukumaran BALASUBRAMANIAM, Representative, Geneva 
Asma Rehan HAFIZ (Ms.), Intern, Geneva 
Kirsten WILLIAMS (Ms.), Intern, Geneva 
 
Médecins Sans Frontières (MSF)  
Rohit MALPANI, Director of Policy Analysis, Geneva 
Katy ATHERSUCH (Ms.), Medical Innovation and Access Policy Advisor, Geneva 
Hafiz AZIZ-UR-REHMAN, Legal and Policy Advisor, Geneva 
 
Medicines Patent Pool 
Gregory PERRY, Executive Director, Geneva 
Esteban BURRONE, Policy Advisor, Geneva 
Erika DUENAS (Ms.), Advocacy Officer, Geneva 
 
Third World Network (TWN)  
Gopakumar KAPPOORI, Research Advisor, Geneva  
Sangeeta SHASHIKANT (Ms.), Legal Advisor, Geneva 
 
Union économique et monétaire ouest africaine/West African Economic and Monetary Union 
Amadou DIENG, directeur, Division de la concurrence, Ouagadougou 
 
Union internationale des éditeurs (UIE)/International Publishers Association (IPA) 
Jens BAMMEL, Secretary General, Geneva 
Joseph BORGHINO, Policy Director, Geneva 
 
 
 
 
 
IV.   BUREAU/OFFICERS 
 
 
Président/Chair:   Mohamed Siad DOUALEH (Djibouti) 
 
Vice-Président/Vice Chair: Ekaterine EGUTIA (Ms.) (Géorgie/Georgia) 
 
Secrétaire/Secretary:  Irfan BALOCH (OMPI/WIPO) 
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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 
 
Geoffrey ONYEAMA, 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 
 
Lucinda LONGCROFT (Mme), directrice adjointe, Division de la coordination du Plan d’action 
pour le développement/Deputy 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 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 


