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  الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة
  

  عشرة احلادية الدورة
        2013201320132013مايو مايو مايو مايو     17171717ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     13131313جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 

 
  

  التقرير مشروع

  أالمانة ٕاعدادمن 

 .2013مايو  17ٕاىل  13عقدت ا@ورة احلادية عرشة للجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية يف الفرتة من  .1

، وبنغالديشوأنغوال، وأالرجنتني، وأسرتاليا، والمنسا، وحرض ا@ورة ممثلون لHول التالية: ٔالبانيا، واجلزائر،  .2
، والربازيل، وبلغارc، وبوتسواa، والبوسـنة والهرسك، متعددة القوميات) –وبوليفيا (دوY ، وبنن، وبلجياك، وبيالروس
، وامجلهورية وكوت ديفوار، وكندا، وشـييل، والصني، وكولومبيا، والكونغو، وكوسـتارياك، والاكمريون، وصوبوركينا فا

ينيكية، ومرص، والسلفادور، ا@ميقراطية، وا@امنرك، وجيبويت، وامجلهورية ا@وم  التشـيكية، ومجهورية كورc الشعبية
وٕاسـتونيا، وٕاثيوبيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وفرنسا، وجورجيا، ؤاملانيا، وغاa، واليوaن، وغواتyال، 

، يرلندا، وٕارسائيل، وٕايطاليا، واليا�ن، وأالردن، وكينياإ إالسالمية)، و  –وٕايران (مجهورية وهنغارc، والهند، وٕاندونيسـيا، 
 ،cكو، واملغرب، وميامنار، ونيبال، وهولندا، ونياكراغوا، ونيجريaوموريتانيا، واملكسـيك، ومو ،cوليتوانيا، ومدغشقر، ومالزي
والرنوجي، وعامن، و�كسـتان، وب�، و�راغواي، والفلبني، وبولندا، والربتغال، ومجهورية كورc، ومجهورية مو@وفا، ورومانيا، 

واململكة العربية السعودية، والسـنغال، وجنوب أفريقيا، وٕاسـبانيا، والسودان، والسويد، وسويرسا،  و�حتاد الرويس،
و�يلند، وترينيداد وتو�غو، وتونس، وتركيا، وأوكرانيا، واململكة املتحدة، ومجهورية تزنانيا املتحدة، والوالcت املتحدة 

 ).95ارية)، وفييت aم، والمين، وزامبيا، وزمبابوي (البوليف –أالمريكية، وأوروغواي، وفزنويال (مجهورية 

وشاركت املنظامت احلكومية ا@ولية التالية بصفة مراقبني: املنظمة أالفريقية للملكية الفكرية، واملنظمة إالقلميية أالفريقية  .3
ظمة أالوروبية واملن، أالورويب و�حتادلعربية للرتبية والثقافة والعلوم، واملنظمة اللملكية الفكرية، و�حتاد أالفريقي، 

االٓسـيوية للرباءات، و�حتاد �قتصادي والنقدي لوسط ٔافريقيا، ومنظمة دول رشيق الاكرييب، ومنظمة املؤمتر إالساليم، 
 ).12، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة التجارة العاملية (ومركز اجلنوب
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مركز جامعة ٔانقرة لٔالحباث املعين حبقوق امللكية الفكرية مراقبني: وشارك ممثلون للمنظامت غري احلكومية التالية بصفة  .4
العاملية لصناعة العلوم النباتية، وامجلعية أالوروبية لطالب احلقوق، الشـبكة و لكية الصناعية، واملؤسسة املعنية �لعالمات، وامل 

كية الفكرية ومعهد املل ، ومجعية ±نديس العامل، ٔالداء�حتاد أالمرييك الالتيين إاليبريي لفناين اوبرaمج الصحة والبيئة، و
يا ا@ولية مجعية كومان ، و الفكرية، وامجلعية ا@ولية محلاية امللكية والعداY �ج²عية، وامجلعية ا@ولية لتمنية امللكية الفكرية

اد ا@ويل مجلعيات منتجي �حتا@ولية، ووغرفة التجارة جارة والتمنية املسـتدامة، املركز ا@ويل للت، و املعنية �مل´ العام
رابطة الو واملعهد ا@ويل للملكية الفكرية، وامجلعية ا@ولية للنارشين، ويل مجلعيات املنتجني الصيدليني، �حتاد ا@أالفالم، و

ة ٔاطباء بال حدود، سة ا@ولية لٕاليكولوجيا املعرفية، ومجعياملؤس و�حتاد ا@ويل للفيديو، و ا@ولية للعالمات التجارية، 
 ).24( �حتاد �قتصادي والنقدي لغرب ٔافريقياووشـبكة العامل الثالث، ، مجموعة براءات أالدويةومؤسسة 

 توىل رئاسة ا@ورة السفري محمد سـياد دواليه، املمثل ا@امئ جليبويت.و  .5

        من جدول أالعامل: افتتاح ا@ورةمن جدول أالعامل: افتتاح ا@ورةمن جدول أالعامل: افتتاح ا@ورةمن جدول أالعامل: افتتاح ا@ورة    1111البند البند البند البند 

يف  كنقطة مرجعيةرحب املدير العام �لوفود يف ا@ورة. ؤاكد ٔان جدول ٔاعامل التمنية ما زال يرشد معل املنظمة ويفيد  .6
الطريق اÆي تسلكه، ال سـy يف التعاون من ٔاجل التمنية مع ا@ول أالعضاء. وقد مت تنفيذ معظم املسائل املوضوعية يف 

مشاريع. ومت تقدمي تقارير منتظمة ٕاىل اللجنة بشأن ت´ Éٔنشطة ٔاو ل التمنية التوصيات امخلس وأالربعني من جدول ٔاعام
أالنشطة واملشاريع. و�ٕالضافة ٕاىل ذÑ، مت تقيمي لك مشاريع جدول أعامل التمنية املكمتÎ ومت تقدمي تقارير التقيمي ٕاىل اللجنة 

ومتاشـيا مع سيمت نرشه قريبا.  2015- 2014لتنظر فهيا. ؤابلغ املدير العام اللجنة بأن مرشوع الربaمج واملزيانية للثنائية 
وسوف معل جدول ٔاعامل التمنية مرة ٔاخرى يف مرشوع الربaمج واملزيانية.  تعمميال²سات وتوصيات ا@ول أالعضاء، مت 

فy يتعلق جبدول ٔاعامل  2012تراجع اللجنة ٔاثناء ا@ورة العرض الشامل اÆي قدمته أالمانة عن معل املنظمة خالل عام 
من جدول أالعامل املتعلق  2ة. وأعرب املدير العام عن تطلعه لتلقي آراء الوفود يف هذا الصدد. مث انتقل ٕاىل البند التمني

 �نتخاب ٔاعضاء املكتب.

        من جدول أالعامل: انتخاب أعضاء املكتبمن جدول أالعامل: انتخاب أعضاء املكتبمن جدول أالعامل: انتخاب أعضاء املكتبمن جدول أالعامل: انتخاب أعضاء املكتب    2222البند البند البند البند 

مثل ا@امئ جليبويت، ليمت انتخابه حتدث وفد اجلزائر �مس مجموعة البHان أالفريقية، فرحش السفري محمد سـياد دواليه، امل  .7
 رئيسا مرة ٔاخرى.

 وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء، فأيد هذا الرتشـيح. .8

، فرحش السـيدة ٕاياكترينا ٕاغوتيا، وحتدث وفد بيالروس �مس مجموعة بHان آسـيا الوسطى والقوقاز ؤاورو� الرشقية .9
 ا، ليمت انتخاهبا aئبة للرئيس.aئبة رئيس املركز الوطين للملكية الفكرية يف جورجي

 وأيد وفد الصني è الرتشـيحني. .10

 وحتدث وفد الهند �مس مجموعة البHان االٓسـيوية، فأعرب ٔايضا عن تأييده للرتشـيحني. .11

ؤاعلن املدير العام عن انتخاب السفري محمد سـياد دواليه مرة ٔاخرى رئيسا وانتخاب السـيدة ٕاياكترينا ٕاغوتيا aئبة  .12
 ا ٕاىل عدم وجود اعرتاضات. ودعا السفري دواليه ليرتٔاس ا@ورة.للرئيس، نظر 

مع  دون ٕاهدار للوقتالنواc احلسـنة يك يسري �ج²ع عىل حنو بنéاء  يف جو منوaشد الرئيس الوفود ٔان تتعاون  .13
ا@عوة ٕاللقاء بياaت عامة. التأكيد عىل بناء توافق االٓراء. وقال ٕان منسقي اåموعات إالقلميية مه وحدمه اÆين سـتوجه ٕالهيم 
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فلها أن تقدم بياaهتا كتابة ٕاىل أالمانة لتدرðا مضن تقرير ا@ورة. وقد اكن جدول معل ا@ورة، واÆي  الوطنيةٔاما الوفود 
د . وذكر الرئيس ٔان مهنجية ٕاعدامتاحا ملن يريد �طالع عليهٔابريل،  9خضع للمناقشة يف �ج²ع إالعاليم غري الرمسي يوم 

 مصمين هذا امللخص جيب ٔان يكون موجزا ويف إ اليت اتبعت يف ا@ورة السابقة. و ملخص الرئيس سـتكون نفس املهنجية 
 شديدةاملوضوع. ويف هذا الصدد، المتس الرئيس من ا@ول أالعضاء أن تتجنب أن تدرج يف امللخص عنارص جديدة ليست 

 امل واملتعلق �ع²د جدول أالعامل.من جدول أالع 3أالمهية. وانتقل الرئيس ٕاىل البند 

        من جدول أالعامل: اع²د جدول أالعاملمن جدول أالعامل: اع²د جدول أالعاملمن جدول أالعامل: اع²د جدول أالعاملمن جدول أالعامل: اع²د جدول أالعامل    3333البند البند البند البند 

ٔاعلن الرئيس جدول أالعامل عىل النحو اÆي مت اع²ده به نظرا ٕاىل عدم وجود ٔاية تعليقات عليه. مث دعا اللجنة ٕاىل  .14
 ورة العارشة للجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية.من جدول أالعامل واملتعلق �ع²د مرشوع تقرير ا@ �4نتقال ٕاىل البند 

  من جدول أالعامل: اع²د مرشوع تقرير ا@ورة العارشة للجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكريةمن جدول أالعامل: اع²د مرشوع تقرير ا@ورة العارشة للجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكريةمن جدول أالعامل: اع²د مرشوع تقرير ا@ورة العارشة للجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكريةمن جدول أالعامل: اع²د مرشوع تقرير ا@ورة العارشة للجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية    4444البند البند البند البند 

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

وأحاط اللجنة علام بأن أالمانة مل تتلق ٔاية تعليقات من . 2013مارس  21قال الرئيس ٕان مرشوع التقرير صدر يف  .15
من  5ا@ول أالعضاء ودعا اللجنة ٕاىل اع²د التقرير. ومت اع²د التقرير نظرا ٕاىل عدم وجود ٔاية اعرتاضات. مث انتقل ٕاىل البند 

 جدول أالعامل واملتعلق �لبياaت العامة.

        من جدول أالعامل: بياaت عامةمن جدول أالعامل: بياaت عامةمن جدول أالعامل: بياaت عامةمن جدول أالعامل: بياaت عامة    5555البند البند البند البند 

 لرئيس منسقي اåموعات إالقلميية ٕاىل ٕالقاء البياaت العامة.دعا ا .16

وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية، فأكد الزتا±ا �لعمل عىل حنو بنéاء خالل ا@ورة. وقال ٕان  .17
ة تلعب دورا ±ام يف هبدف متابعة التنفيذ الفعال جلدول ٔاعامل التمنية. وشدد عىل ٔان اللجن 2010اåموعة ٔانشئت عام 

ورصدها. ورمغ أن تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية مل يكن قارصا عىل معل  والهنوض هباتنسـيق معلية تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية 
املسـتوى بشأن التوصيات امخلس جنة عىل مواصÎ املناقشات رفيعة اللجنة وال ينبغي ٔان يكون قارصا عليه، فقد ساعدت الل 

. وترى اåموعة ٔان اع²د جدول ٔاعامل التمنية يشلك حد� فارقا يف سبيل 2007عمتدهتا امجلعية العامة يف وأالربعني اليت ا
حتقيق تطلعات البHان النامية ٕاىل نظام دويل للملكية الفكرية يليب احتياجاهتا. ويقر جدول أعامل التمنية برضورة ٔان تراجع 

ا حنو التمنية. ٕاال أن هذه العملية الويبو معلها وتعيد توجهيه ليك تضمن ٔان يكو �ðن نظام امللكية الفكرية ٔاكرث مشوال وتو
وقال الوفد ٕان اåموعة اكنت تبدٔا بياaهتا العامة يف اللجنة املعنية سـتحتاج ٕاىل بعض الوقت وتتطلب تغريا ثقافيا يف املنظمة. 

Æي حققته الويبو يف تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية. ٕاال ٔاهنا رمغ �لتمنية وامللكية الفكرية عادة �ٕالعراب عن تقديرها للتقدم ا
اعرتافها بأنه مت حتقيق تقدم كبري خالل السـنوات الست أالخرية، ٔاعربت عن قلقها ٔالن ا@ول أالعضاء قد ال تكون �قية عىل 

زc يف التنفيذ. ٕاال ٔانه اكن من وقد لعبت اللجنة دورا مرك نفس املسـتوى من �لزتام �لتنفيذ الفعال جلدول ٔاعامل التمنية.
اليت تواðها اللجنة. بل ٕان مبارشة اللجنة لواليهتا اكنت يف حد ذاهتا بشأن املسائل الصعب بصفة عامة اختاذ قرارات 

صعبة يف بعض أالحيان، وذÑ رمغ ٔاهنا ٔانشئت بقرار من امجلعية العامة. وأشارت اåموعة ٕاىل املناقشات  مساYٔ تعترب
 �قرتا�ا ٕادراج بند دامئ جديد يف جدول أالعامل بشأن املسائل املتصÎ �لتمنية وامللكية الفكرية (الوثيقة املتعلقة

CDIP/6/12 Rev وقالت ٕاهنا جتد صعوبة يف فهم السبب الاكمن وراء ٕارصار بعض ا@ول أالعضاء عىل معارضة .(
. وأكدت ٔان االٓلية ال جيري تنفيذها كام 2010ة العامة ٔايضا يف �قرتاح. مث ٔاشارت ٕاىل آلية التنسـيق اليت اعمتدهتا امجلعي

ينبغي ؤاعربت عن ٔاملها يف ٔان يمت التصدي لهذه املساYٔ عىل حنو بنéاء خالل ا@ورة. كام أعربت اåموعة عن ٔاملها يف ٔان 
لصدد، ٔاكدت اåموعة عىل ختوض ا@ول أالعضاء مناقشات هادفة وممثرة بشأن املسائل اليت تواðها اللجنة. ويف هذا ا
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. ؤاعربت عن اسـتعدادها للعمل عىل حنو بنéاء مع لك ا@ول لقبول احللول الوسطرضورة أن تكون ا@ول أالعضاء مسـتعدة 
اليت تواðها اللجنة وحثت لك ا@ول أالعضاء عىل املشاركة املسائل أالعضاء للتوصل ٕاىل حلول واقعية واختاذ قرارات بشأن 

رصد تنفيذ مجيع توصيات جدول ٔاعامل من جدول أالعامل، " 6ونة عند الرضورة. وأشارت اåموعة ٕاىل البند وٕابداء املر 
"، وتقرير املدير العام عن تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية. وأعربت عن أسفها الٔن تقرير التمنية وتقيميه ومناقشـته وٕاعداد تقارير عنه

للمناقشة يف هذا البند من جدول أالعامل. فا@ول أالعضاء حتتاج ٕاىل معلومات اكفية املدير العام هو الوثيقة الوحيدة املتاحة 
ج لنظر يف برaممن جدول أالعامل واملتعلق � 7لتقيمي التقدم احملرز يف تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية. وأشارت اåموعة ٕاىل البند 

العمل لتنفيذ التوصيات املعمتدة، ؤاعربت عن تطلعها ٕاىل املسامهة يف املناقشات املتعلقة بلك و�ئق العمل املقدمة من 
وختاما، ٔابرزت اåموعة املساعدة التقنية واملراجعة املسـتقÎ جلدول ٔاعامل التمنية مكسألتني حتتاجان ٕاىل قرارات عاجÎ أالمانة. 

 من ا@ول أالعضاء.

وضع جدول  العادة جرت عىل، فأشار ٕاىل ٔان بHان ٔاورو� الوسطى ودول البلطيقدث وفد بولندا �مس مجموعة وحت .18
ٔاعامل اكمل يضم الكثري من املسائل املهمة لتناقَش يف لك دورة للجنة. وتود اåموعة ٔان يمت النظر يف جعل برaمج العمل يف 

الاكيف ملناقشة لك املسائل املهمة وجتنب املناقشات املفاهميية املتكررة. وتفضل ا@ورات املقبÎ ٔاكرث تركزيا يك يتوفر الوقت 
. ورحبت اليت بلغت مراحلها الهنائيةاåموعة ٔان تكون العروض التقدميية واملناقشات متعلقة �ملشاريع وأالنشطة اجلارية ٔاو 

ا اسـتجابة لتعممي مبادئ جدول ٔاعامل التمنية وتوصياته. مبسامهة الويبو يف تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية من خالل مراجعة ٔانشطهت
ؤاعربت اåموعة عن الزتا±ا �ملشاركة يف املناقشات املتعلقة مبسائل مثل املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقد±ا 

ن امللكية الفكرية ووضع مجهورية كورc بشأ اÆي تقدمت به رشوع امل اقرتاح الويبو يف جمال التعاون من ٔاجل التمنية؛ و 
Hان أالقل منواالتصاممي من أجل تطوير أالعامل يف البHمج العمل لتنفيذ التوصيات املعمتدة. ان النامية والبa؛ والنظر يف بر

 ؤاعربت عن تطلعها ٕاىل ٔاسـبوع من العمل املمثر ومشاركة بنéاءة من لك ٔاحصاب املصاحل، مبا يف ذÑ تبادل أفضل املامرسات.

حتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء، فأعرب عن تقديرها ٕال�حة الو�ئق. لكن رمغ تقدير اåموعة للتحدcت اليت و  .19
تواجه ٕادارة الو�ئق، فٕان ٕا�حة الو�ئق ال تعين ٕا�حهتا من الناحية إالجرائية يف الوقت املناسب حفسب، بل تتطلب ٔايضا 

نات يف هذا ي وتدرك اåموعة ٔانه مت حتقيق تقدم ويه تتطلع ٕاىل مزيد من التحس  ٕا�حة الو�ئق بلك لغات الويبو الرمسية.
اåال. وقد رحبت �لتقدم احملرز يف تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية ؤاعربت عن تطلعها ٕاىل ٕاجراء مزيد من املناقشات يف هذا 

) توصية مت تنفيذها ٔاو جيري العمل عىل 31مرشوعا. ومثة ٕاحدى وثالثني ( 27الشأن. ؤابدت اåموعة سعادهتا ٕازاء تدشني 
تنفيذها. وأعربت اåموعة عن اسـتعدادها للمسامهة يف العملية اجلارية للنظر فy تقوم به الويبو يف جمايل املساعدة التقنية 

قشة ٔاخرى وتكوين الكفاءات يف مضامر التعاون من ٔاجل التمنية. ويف هذا الصدد، ٔاعربت اåموعة عن تطلعها ٕالجراء منا
تكفل وجود قدر أكرب من الشفافية وتساعد عىل تعميق املساءY يف لك جماالت التخطيط للمساعدة التقنية وتنفيذها. وحثت 

اåموعة أالمانة عىل وضع مزيد من إالجراءات للرقابة واملراجعة يف هذا املضامر. ورحبت بأن كثريا من �قرتاحات 
لتقنية وتكوين الكفاءات مت تنفيذها ٔاو جيري العمل عىل تنفيذها. ؤاعربت عن ثقهتا بأن اللجنة والتوصيات املتعلقة �ملساعدة ا

ستمتكن من ٕاهناء معلية النظر يف ضوء التقدم احملرز ومعل الويبو املتواصل يف جمايل املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات. 
  وفودها ورو�ا البناءة ٔاثناء ا@ورة.دمع �ع²د عىلوختاما، أكدت اåموعة للرئيس أنه يسـتطيع 

وحتدث وفد امجلهورية ا@ومينيكية �مس مجموعة بHان ٔامرياك الالتينية والاكرييب، فأعرب عن ٔاسف اåموعة لعدم توفر  .20
ٔانه ). وأكدت اåموعة CDIP/10/18لك الو�ئق مسـبقا �للغة إالسـبانية، مبا فهيا مرشوع تقرير ا@ورة السابقة (الوثيقة 

ميكن القبول بذÑ نظرا ٕاىل ٔانه أدى ٕاىل عدم توفر الوقت الاكيف للنظر يف الوثيقة. وقالت ٕاهنا تود أن يمت تصحيح هذه  ال
املامرسة. وسـتواصل اåموعة املشاركة مع لك ا@ول أالعضاء يف تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية. وذكرت اåموعة ٔان 

نقطة البداية ٕالعداد مبادرات لتعزيز املساواة بني ا@ول أالعضاء. وهكذا فٕان مثة حاجة   ٕاالما يهالتوصيات امخلس وأالربعني 
ٕاىل تركزي املناقشات عىل تنفيذ التوصيات وعىل تعزيز املبادرات لتحسني املساعدة التقنية ولتحسني العمل يف جماالت معينة 

بادئ جدول ٔاعامل التمنية ٔايضا يف أالنشطة، مبا فهيا ت´ اليت يف امللكية الفكرية. وشددت اåموعة عىل رضورة ٔان تتضح م 
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جتري يف ٕاقلميها. وحثت الويبو عىل مواصÎ ٕاعداد ا@راسات بشأن مواطن مرونة امللكية الفكرية املوحضة يف الوثيقة 
CDIP/10/11  فقد متعدد أالطراف لعمل املقبل بشأن مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات يف إالطار القانوين�املتعلقة .

اج²ع الويبو أالقالميي ساعدت ا@راسات ا@ول أالعضاء عىل مواðة التحدcت يف جماالت خمتلفة. ؤاشارت اåموعة ٕاىل 
الثاين بشأن التعاون بني بHان اجلنوب يف جماالت الرباءات والعالمات التجارية والبياaت اجلغرافية والتصاممي الصناعية 

 ترثيهنا ميكن ٔان إ �ج²ع وتوصياته. حيث  نتاجئاÆي عقد يف مرص قبل ٔاسـبوع. وتود اåموعة ٔان تفحص ، و وإالنفاذ
للملكية الفكرية املناقشات يف هذه اåاالت. وقد ٔاولت اåموعة اه²ما خاصا لتبادل اخلربات بشأن �سرتاتيجيات الوطنية 

نظرا ٕاىل ٔانه يتعلق مبرشوع داخل ٕاقلميها ويسامه يف تطوير بعض القطاعات يف بHاهنا. وأشارت ٕاىل ا@راسات �قتصادية 
 ا@راسات. نتاجئاليت اكنت جتري يف بعض البHان داخل ٕاقلميها وذكرت أنه ميكن ٕاجراء مزيد من ا@راسات استنادا ٕاىل 

ه، حفث أالمانة عىل أن تضمن ٕا�حة لك الو�ئق ويب وا@ول أالعضاء في�حتاد أالوريرلندا �مس إ وحتدث وفد  .21
ٕان  �حتاد أالورويب وا@ول أالعضاء فيهوترمجهتا ٕاىل لك اللغات الرمسية لٔالمم املتحدة قبل شهرين من �ج²ع. وقال 

ع �لزتام �لقيود الزمنية احملددة. جدول أالعامل الكبري سـيحتاج ٕاىل معل مكثف وتعاون ومرونة يف سبيل ٕامتام املناقشات م
وأكدوا الرئيس ٕاىل ٔان يضمن ٕامتام العمل يف غضون إالطار الزمين ا1طط 0.  �حتاد ؤاعضاؤهويف هذا السـياق، دعا 

عدة ٕاىل ٕاجراء مناقشة بناءة حول تكوين الكفاءات واملسا ؤاعربوا عن تطلعهممبواصÎ العمل عىل حنو ٕاجيايب وتعاوين.  الزتا±م
ومن شأن ا@روس  التقنية يف جمال امللكية الفكرية، ويه املناقشة اليت اكن من املقرر بصفة مؤقتة ٔان جترى يوم الثال�ء.

املسـتخلصة من أالمثÎ العملية ٔان تساعد اجلهود املبذوY يف تقدمي املساعدة التقنية ويف ٕارساء ٔافضل املامرسات. أما 
yخلوض مناقشة بناءة حول السـبل املمكنة لتحسني معل اللجنة من ٔاجل  ٔاعربوا عن اسـتعدادمه يتعلق �لعمل املقبل، فقد ف

 مصلحة مجيع الوفود.

وحتدث وفد اجلزائر �مس مجموعة البHان أالفريقية، فأشار ٕاىل اجلهود املسـمترة والتقدم احملرز يف سبيل ضامن ٔان يكون  .22
åا حنو التمنية. ؤاعربت اðٕازاء التطورات إالجيابية، ولكهنا شددت عىل رضورة بذل  سعادهتاموعة عن معل الويبو ٔاكرث تو

من معل الويبو. وذكرت اåموعة ٔان اع²د امجلعية العامة جلدول ٔاعامل التمنية  ال يتجزأ املزيد ليك تصبح اعتبارات التمنية جزءا 
كية الفكرية �عتبارها غاية، بل �عتبارها وسـيÎ تفيد يف جديد ال يُنظر فيه محلاية املل  منوذجاكن اخلطوة أالوىل حنو  2007يف 

حتقيق ٔاهداف عامة ٔاكرب. ويف حني ميثل تدشني جدول ٔاعامل التمنية حدا فاصال من حيث ٕاعادة توازن املنظور العاملي 
وجه يف ٔانشطة توصياته وتنفيذها ميثالن حتدc جسـy. وجيب اتباع هنج مسـتدام ومتعدد االٔ  تعمميللملكية الفكرية، فٕان 

الويبو. ويتطلب ذÑ وجود قيادة استباقية، والزتاما مسـمترا، وتعاوa، ومشاركة من مجيع أالطراف، وٕاحداث حتول ثقايف 
مسـتدام دامع للتمنية داخل أالمانة، ومعال مشرتاك مع املنظامت احلكومية ا@ولية أالخرى واåمتع املدين. وترى اåموعة ٔان 

اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية تتطلب اه²ما، وجيب حلها ليك تمتكن ا@ول أالعضاء  بأداءاملتعلقة  املسائل املؤسسـية
من تقدمي مساعدة فعلية يف تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية. وترى اåموعة ٔان اللجنة جيب ٔان تتفق عىل هيئات الويبو املعنية اليت 

عامة من ٔاجل غرض آلية التنسـيق. وجيب تنفيذ الركن الثالث من والية اللجنة ليك يمت جيب ٔان ترفع تقارير ٕاىل امجلعية ال
تنفيذ واليهتا اكمÎ. وأكدت اåموعة دمعها ٕالدراج بند جديد يف جدول أالعامل بشأن امللكية الفكرية والتمنية. مفن شأن هذا 

مبا فهيا املناقشات املتعلقة مبسائل مثل لفكرية والتمنية، املهمة بني امللكية ا الصالتالبند أن يفسح اåال ملناقشات حول 
الكيفية اليت ميكن هبا للويبو ٔان تعزز تعاوهنا بشأن املسائل املتصÎ �مللكية الفكرية مع واكالت أالمم املتحدة املتخصصة 

و�ٕالشارة ٕاىل تقرير املدير وغريها.  أالخرى مثل منظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية وبرaمج أالمم املتحدة للبيئة
العام عن تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية، الحظت اåموعة ٔان التقرير هيدف ٕاىل عرض تقيمي لكي املسـتوى للعمل اÆي مت يف 

هنا سامهت مسامهة ملموسة إ جلارية تتقدم عىل حنو جيد. حيث تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية. ؤاشارت ٕاىل أن معظم املشاريع ا
 تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية اÆي يعترب معال طويل أالجل قيد التنفيذ وبقيت حتدcت ±مة. فهناك حاجة ٕاىل ٕاعادة النظر يف

يف نظام امللكية الفكرية ليك يعكس لك املصاحل. حيث جيب ٔان يكون النظام متوازa وجيب ٔان يعزز �بتاكر والنفاذ ٕاىل 
لتمنية الزتام مجيع ا@ول أالعضاء وٕاحداث تغري ثقايف يف الهنج اÆي تتبعه الويبو يف املعارف. ويتطلب تنفيذ جدول أعامل ا
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معلها. وقد تكون هناك حاجة ٕاىل مزيد من املشاريع لتعزيز دمج أالبعاد إالمنائية يف معل املنظمة. وترى اåموعة ٔايضا ٔان 
لفية يف معل الويبو، وبرaمج العمل املعين مبواطن املرونة، املسائل املتعلقة �ملساعدة التقنية، ودمج أالهداف إالمنائية لالٔ 

واملراجعة املسـتقÎ لتنفيذ جدول أعامل التمنية يه مسائل ذات ٔامهية قصوى. وهكذا، فٕانه جيب ختصيص وقت اكف لهذه 
. 2007التمنية يف  املسائل ليك تناقَش بتعمق. ؤاخريا، الحظت اåموعة ٔانه مت ٕاحراز تقدم كبري منذ اع²د جدول ٔاعامل

وجيب احملافظة عىل ذÑ التقدم وقياس النتاجئ بدقة. وسوف متد اåموعة يدها ٕاىل لك الرشاكء وتعمل مع أالمانة من ٔاجل 
حتقيق الرؤية املشرتكة لنظام للملكية الفكرية موجه حنو التمنية، يشجع إالبداع و�بتاكر و�نتفاع مبا يف امللكية الفكرية من 

 للمرونة واسـتثناءات وتقييدات خلدمة ٔاهداف السـياسة العامة.مواطن 

وحتدث وفد الهند �مس مجموعة البHان االٓسـيوية، فأشار ٕاىل تقرير املدير العام عن تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية (الوثيقة  .23
CDIP/11/2 مة لتقيمي التقدم احملرز يف تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية من خالل املشاريع ومسامههتا يف± Îقائال ٕانه وسـي (

عىل املنظمة. ؤاعربت  ذÑالتوصل ٕاىل نظام متوازن للملكية الفكرية يف سـياق التمنية �ج²عية �قتصادية، ؤايضا تأثري 
ة حول هذا التقرير. ٔاما فy يتعلق �قرتاح ٕادراج بند جديد يف جدول أالعامل اåموعة عن تطلعها ٕاىل ٕاجراء مناقشة بناء

)، فٕان بعض ٔاعضاء اåموعة يشعرون �لقلق ٕازاء عدم تنفيذ .CDIP/6/12 Revبشأن التمنية وامللكية الفكرية (الوثيقة 
عندما  مفيدةعىل ٔان امللكية الفكرية تكون مجيع أالراكن الثالثة لوالية اللجنة كام ينبغي. واكنت ا@ول أالعضاء قد اتفقت 

 Hم حبيث تالمئ �حتياجات اخلاصة للك ب éداة لتعزيز المنو �قتصادي والتمنية �ج²عية. ؤاهنا ينبغي ٔان تصمÉٔ تعمل
مهنا . ويرى بعض أالعضاء أن آلية التنسـيق جيب ٔان تتوىل تنفيذها هيئات معنية أخرى نظرا ٕاىل أن الغرض ووضعه اخلاص

هو تعزيز التنسـيق بني خمتلف جلان الويبو فy يتعلق بأنشطة التمنية. ؤاعربت اåموعة عن اسـتعدادها للمشاركة يف 
املداوالت، مبا فهيا ت´ املتعلقة بربaمج العمل لتنفيذ التوصيات املعمتدة، وتنفيذ بعض توصيات تقرير املراجعة اخلارجية 

دراسة جدوى ٕادراج �حتياجات/النتاجئ املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية مضن ٕاطار الويبو، و للمساعدة التقنية اليت تقد±ا 
 ، وحتديد مؤرشات معينة لقياس مسامهة الويبو يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية.لنتاجئ الثنائيةاملنظمة 

شددت عىل احلاجة ٕاىل ة، اليت وحتدث وفد بيالروس �مس مجموعة بHان آسـيا الوسطى والقوقاز ؤاورو� الرشقي .24
املشاركة البناءة من قبل مجيع الوفود ٔاثناء ا@ورة. وقالت اåموعة ٕانه من أالمهية مباكن أن تمت ترمجة لك الو�ئق ٕاىل لغات 

قيق العمل. وأعربت عن ثقهتا ٔانه رمغ تعقد املسائل ميكن حتقيق تقدم كبري ٔاثناء ا@ورة. وأكدت الزتا±ا �لعمل من ٔاجل حت 
 هذا الهدف.

وحتدث وفد بنن �مس مجموعة البHان أالقل منوا، فقال ٕان اåموعة ملزتمة �لتمنية، مبا يف ذÑ من خالل السـياسات  .25
ؤاشارت اåموعة ٕاىل الوطنية لتعزيز وٕادارة �بتاكر وإالبداع من ٔاجل حتسني الظروف �قتصادية و�ج²عية يف بHاهنا. 

. واكن من املتفق عليه أن جماالت العمل 2011سطنبول عام أالقل منوا اÆي عقد يف دة الرابع حول البHان امؤمتر أالمم املتح
الرئيسـية للبHان أالقل منوا تشمل حتسني القدرات التقنية وتعزيز النفاذ ٕاىل املعارف وتطوير البنية التحتية. ؤاعربت اåموعة 

�لعمل اÆي  ويتصل جدول ٔاعامل التمنية ومسامهة الويبو يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية. عن الزتا±ا بتنفيذ جدول ٔاعامل التمنية
تضطلع به الويبو يف امللكية الفكرية والتمنية. وأعربت اåموعة عن سعادهتا ٕازاء اجلهود اليت تبذلها املنظمة ليك تضمن أن يعرب 

د ٔاكدت اåموعة ٔان البHان أالقل منوا حتتاج ٕاىل مزيد من املساعدة معلها عن اعتبارات التمنية �لقدر الاكيف. ومع ذÑ، فق
التقنية يف ٕاطار جدول أعامل التمنية، وذÑ بغية تعزيز القدرات البرشية واملؤسسـية، وتعزيز النفاذ ٕاىل املعارف والتكنولوجيا، 

. وتود اåموعة ٔان تبدي الويبو كية الفكريةالسـياسات الوطنية للمل ودمع ٕانشاء مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر، وتطوير 
اه²ما ٔاكرب مبصاحلها. وقالت اåموعة ٕاهنا تأمل ٔان تعمتد اللجنة التوصيات لتعزيز مشاريع املساعدة التقنية ومسامهة الويبو يف 

وفريوس نقص املناعة  عاملدقأالهداف إالمنائية لٔاللفية. ؤاعربت عن تقديرها للجهود املبذوY، وال سـy يف معاجلة الفقر 
وتعزيز الرشااكت ا@ولية من أجل التمنية. ٕاال أنه جيب توفري مزيد من ا@مع لتعزيز التمنية يف البHان أالقل منوا  البرشية/إاليدز

ية، ظروف معيشة ٔافضل لساكهنا. ورمغ حتقيق تقدم يف التحضريات لعقد املؤمتر ا@ويل املعين �مللكية الفكرية والتمن  ولهتيئة
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املؤمتر.  نتاجئاملؤمتر. ؤاعربت اåموعة عن تطلعها ٕاىل  ٕاجناحفٕان اåموعة تأمل ٔان تسامه املناقشات ٔاثناء هذه ا@ورة يف 
 وختاما، أكدت اåموعة الزتا±ا �لعمل البنéاء لتحقيق تقدم يف معل اللجنة.

التمنية يف معلها ومت حتقيق نتاجئ طيبة. وقد متت جدول ٔاعامل  لتعممي خارقةوقال وفد الصني ٕان الويبو بذلت ðودا  .26
) توصية من توصيات جدول ٔاعامل التمنية. 31) مرشوعا فy يتصل ٕ�حدى وثالثني (27املوافقة عىل سـبعة وعرشين (

ية التوصيات؛ حيث شاركت عىل سبيل املثال يف ا@راسة اليت ٔاجريت حول امللكية الفكر ولعبت الصني دورا فعاال يف تنفيذ 
يف مجهورية الصني  واملكتب احلكويم للملكية الفكرية، اشرتكت الويبو 2012والتمنية �ج²عية �قتصادية. ويف نومفرب 

وقد أقميت هذه الندوة يف الصني الشعبية يف اسـتضافة ندوة ٕاقلميية عن حامية التصاممي الصناعية ونظام التسجيل ا@ويل. 
. ورمغ ٔانه مت حتقيق تقدم يف جمال امللكية الفكرية من ٔاجل ٕاقلمي آسـيا واحمليط الهادئبHا aميا يف  13وشارك فهيا ممثلون من 

رونة التمنية، فٕانه ما زال جيب فعل الكثري وبذل املزيد من اجلهود املشرتكة. ؤاعرب الوفد عن ٔام; يف ٔان تبدي الوفود م
 مع مجيع الوفود لتحقيق نتاجئ ٕاجيابية ٔاثناء ا@ورة. اجلادوتتعاون مجيعا يف املناقشات. وأكد الوفد الزتامه �لعمل 

وقال وفد �كسـتان ٕانه سـيقدم بياa عاما مكتو� ٕاىل أالمانة. ؤاشار ٕاىل التعليقات اليت أدلت هبا وفود عديدة واملدير  .27
ذ عدد من التوصيات. ورمغ تقديره للعمل اÆي مت ٕاجنازه، ٔاكد الوفد ٔان تنفيذ التوصيات معلية العام واليت مفادها ٔانه مت تنفي

مسـمترة، برصف النظر عام ٕاذا اكن مت تنفيذ ٔاحد املشاريع فy يتعلق ٕ�حدى التوصيات ٔام ال. واكن هذا فهام مشرتاك. ؤاعرب 
 الوفد عن تطلعه السـمترار العمل املتعلق �لتوصيات.

البيانني ال>ين ٔالقاهام وفدا الربازيل والهند �مس مجموعة جدول أعامل التمنية  إالسالمية) -ٕايران (مجهوريةوأيد وفد  .28
وقال الوفد ٕان اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية تلعب دورا حاسام يف الهنوض ومجموعة البHان االٓسـيوية عىل التوايل. 

ة الفكرية. ٕاال ٔان مثة حتدcت كبرية تواجه اللجنة. ويف هذا الصدد، ٔاشار الوفد ٕاىل مفاوضات جدول بهنج متوازن محلاية امللكي
. والحظ ٔان اجلزء أالول يف الواقع العميلالوالية املتفق علهيا للجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية  تطبيقٔاعامل التمنية ومدى 

ة قادرة عىل التنسـيق مع هيئات الويبو املعنية بشأن تنفيذ التوصيات املعمتدة. وال فقط من الوالية مت تنفيذه. ومل تكن اللجن
تعمل آلية التنسـيق كام ينبغي نظرا ٕاىل ٔان ا@ول أالعضاء مل تمتكن من االتفاق عىل مهنجية لرفع التقارير. وحث الوفد املدير 

آلية التنسـيق. فهـي تساعد عىل ٕازاY �زدواج يف معل  ءٕالعادة ٕاحياالعام ورئيس امجلعيات العامة عىل مواصÎ بذل اجلهود 
فy يتعلق �مللكية الفكرية والتمنية ؤان  وضع القواعد واملعايرياملنظمة. وأوحض الوفد أيضا أن اللجنة مل جتر أية مناقشات حول 

جنة اكن من املفرتض ٔان ترفع توصيات امجلعية العامة مل تكن قادرة عىل ٔان تعهد ٕاىل اللجنة هبذه املناقشات. كام الحظ أن الل 
سـنوية ٕاىل امجلعية العامة، لكن رمغ ذÑ مل يمت رفع ٔاية توصيات. وذكر الوفد أن البHان النامية اكنت تأمل عند ٕانشاء اللجنة 

ٕاىل امجلعية تتسم بأهنا مواتية للتمنية وترفع توصيات  لوضع القواعد واملعايرئان تفيد هذه أالخرية يف تعزيز وتنسـيق ٔانشطة 
العامة يف هذا الشأن. ٕاال ٔاهنا االٓن تبدو ٔاشـبه مبعهد ٔالحباث التمنية. ÑÆ فٕان الوفد، رمغ تقديره للجهود املبذوY والنتاجئ 
إالجيابية، يشدد عىل ٔان التوقعات اليت نتجت عن ٕانشاء اللجنة مل تتحقق. ومن مث، ينبغي ٕاحداث تغيري جذري يف معل 

الوفد املدير العام أيضا عىل احملافظة عىل التوازن بني املوظفني من البHان املتقدمة والنامية عند اللجنة وهنجها. وحث 
مناصب إالدارة يف الويبو. وقال ٕان الوضع مل يكن يسري عىل هذا النحو يف السـنوات أالخرية. وشدد الوفد عىل ٔان  ختصيص

ت وأالولوcت يف بHاهنم ؤاقالميهم. وأعرب عن ٔام; يف ٕايالء مزيد خرباء البHان النامية يعرفون أفضل من غريمه �حتياجا
 دمجمن �ه²م لهذه املساYٔ. وختاما، ٔاعرب الوفد عن تقديره للمدير العام وفريقه جلهودمه املتواصÎ اليت يبذلوهنا من ٔاجل 

 جدول ٔاعامل التمنية ومبادئه يف معل املنظمة.

ذا اكنت مجموعة جدول ٔاعامل التمنية تعترب مجموعة ٕاقلميية نظرا ٕاىل ٔان الرئيس بدٔا وطلب وفد موaكو توضيحا بشأن ما إ  .29
وقال الوفد ٕانه اكن يفهم ٔان مجموعة جدول ٔاعامل ٕ�فساح اåال لوفد الربازيل ليديل ببيان �مس مجموعة جدول أعامل التمنية. 

ناقشات وغالبا ما يكون ذÑ عىل حنو بنéاء، ٕاال ٔاهنا مجموعة غري التمنية ليست مجموعة ٕاقلميية. فرمغ ٔاهنا تلعب دورا فعاال يف امل 
وقال الوفد ٔايضا ٕانه يرى أن الرئيس جيب عليه ٔاوال يف املناقشات املتعلقة مبسائل ٔاخرى ٔان  رمسية وليس لها وضع رمسي.
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ةمينح اللكمة للمجموعات إالقلميية  éي ٔالقاه بشلك رمسي قبل منح اللكمة ٔالي وفد آخر. ؤاع املَشلكÆرب عن تأييده للبيان ا
وفد بلجياك �مس اåموعة �ء. وذكر ٔانه يشعر �لرضا ٕازاء التقدم احملرز يف تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية ؤاقر �جلهود اليت تبذلها 

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

مالية كبرية لهذه أالنشطة. ؤاشار الوفد ٕاىل املناقشات املتعلقة �ملساعدة التقنية ؤاعرب عن سعادته ٕازاء مالحظة ٔان كثريا 
مت تنفيذها �لفعل ٔاو جيري تنفيذها من قبل أالمانة. وحث الوفد أالمانة عىل مواصÎ بذل  رواك -يردمن التوصيات يف تقرير 

اجلهود لتحسني الشفافية يف ختطيط املساعدة التقنية وتنفيذها. و�ٕالشارة ٕاىل اقرتاح ٕادراج بند دامئ جديد يف جدول أالعامل 
يزال ال يفهم الغرض من هذا البند نظرا ٕاىل ٔانه يتسم �لعمومية ٕاىل درجة كبرية بشأن امللكية الفكرية والتمنية، ٔاكد الوفد ٔانه ال 

 يغطي معها لك والية اللجنة. ومع ذÑ، فقد ٔاعرب الوفد عن اسـتعداده ملناقشة هذه املساYٔ والتوصل ٕاىل ٕاجامع بشأهنا.

املنتجات لتطوير أالنشطة  وتوسـمئاحاط وفد مجهورية كورc اللجنة علام بأن هناك مؤمترا حول امللكية الفكرية و  .30
. وأقر فعاYوقد شاركت ا@ول أالعضاء يف املؤمتر مشاركة التجارية واåمتع احمليل ُعقد بنجاح يف سـيول خالل الشهر املايض. 

اخلاص  الوفد �لتقدم الكبري اÆي مت حتقيقه يف تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية. وقال ٕان هناك حاجة ٕاىل النظر يف الوضع
للبHان املعنية يف تنفيذ املشاريع. ؤاكد الوفد عىل أن تنفيذ جدول أعامل التمنية ال ينهتـي �سـتكامل مشاريع معينة. وشدد ٔايضا 

الساكن كام يتضح من ا@راسات إالفرادية أالخرية.  ظروفعىل ٔان التمنية ينبغي ٔاال تقترص عىل تعزيز �قتصاد، بل أيضا 
ناقشات القادمة بشأن املساعدة التقنية اليت تقد±ا الويبو يف جمال التعاون من ٔاجل التمنية وحث عىل وأشار الوفد ٕاىل امل 

اتباع هنج متوازن وبنéاء. وقال ٕان ٔافضل املامرسات املتبعة يف تقدمي املساعدة التقنية جيب أن يمت تبادلها والتعمل مهنا. وأخريا، 
يف جمال التصاممي الصناعية. ويف هذا الصدد، ٔاشار الوفد ٕاىل اقرتاح املرشوع اÆي  شدد الوفد عىل ٔامهية املساعدة التقنية

. وأعرب عن ان النامية والبHان أالقل منواالفكرية ووضع التصاممي من ٔاجل تطوير أالعامل يف البHتقدم به واملتعلق �مللكية 
 ٔام; يف اع²د �قرتاح بعد ٔان تنظر فيه اللجنة.

ويال ٕاىل التعليق اÆي أدىل به وفد موaكو بشأن مجموعة جدول ٔاعامل التمنية. وقال ٕانه رمغ أنه ليس وأشار وفد فزن  .31
 جزءا من مجموعة جدول ٔاعامل التمنية، فٕان اåموعة حارضة �لفعل وتلعب دورا ±ام يف املناقشات.

 ودعا الرئيس املدير العام ٕاىل الرد عىل التعليقات. .32

و�حتاد أالورويب وا@ول  مساYٔ اللغات. حيث الحظ ٔاهنا ٔاثريت من قبل اåموعة �ء وأشار املدير العام ٕاىل .33
واعتذر املدير العام عن وجود ٔاية تأخريات يف توفر الو�ئق املرتمجة. ه ومجموعة بHان ٔامرياك الالتينية والاكرييب. أالعضاء في

وثيقة بلك لغة. ؤاشار ٕاىل ٔان مرشوع تقرير ا@ورة السابقة يتألف ؤاحاط اللجنة علام بأن @يه قامئة الو�ئق و�رخي نرش لك 
 يراع صفحة واعتذر عن عدم توفره يف الوقت املناسب بلك اللغات. وقال املدير العام ٕانه رمغ أن الو�ئق أالخرى مل 223من 

 والو�ئقحت قبل �ج²ع بوقت اكف. ه، ٕاال ٕاهنا ٔاتي�حتاد أالورويب وا@ول أالعضاء فيفهيا مدة الشهرين اليت ٔاشار ٕالهيا 
شهر واحد ؤاحياa قبل شهرين. وأشار ٕاىل سـياسة الويبو املتعلقة �للغات وذكéر بأهنا اكنت موضع نقاش  عادة قبلتتاح 

 مطول يف السـنوات أالخرية. حيث اكنت سـياسة املنظمة يف السابق ٔان تتاح الو�ئق �ٕالنلكزيية والفرنسـية وإالسـبانية فقط.
وجرت مراجعة ت´ السـياسة يف مسـهتل الثنائية احلالية فy يتعلق �لو�ئق اليت جيب ٔان تتاح بصفة عامة بلك لغات أالمم 

كرية املتحدة يف لك اللجان ا@امئة، مبا فهيا اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية واللجنة احلكومية ا@ولية املعنية �مللكية الف
اثية واملعارف التقليدية والفوللكور. وذكéر املدير العام بأنه مت االتفاق ٔايضا عىل عدم ترمجة الو�ئق ٕاذا اكنت طويÎ واملوارد الور

صفحة  84صفحة و 78للك من الربازيل وشـييل تبلغ  ا@راسة إالفرادية الُقطريةعىل ٔان يمت توفري ملخص لها. مفثال، اكنت 
ة امللخصني ؤاتيحا وفقا لسـياسة اللغات املتفق علهيا. ويرسي ذÑ عىل الو�ئق الطويÎ طوال عىل التوايل. وهكذا متت ترمج

صفحة. ؤاوحض املدير العام ٔان ا@ول  223أالخرى، مبا فهيا ا@راسة املفاهميية ومرشوع تقرير ا@ورة أالخرية واÆي بلغ طو0 
عىل سـياسة اللغات. وسوف تثار املساYٔ يف سـياق  أالعضاء يه اليت بيدها ٔان تقرر ما ٕاذا اكن جيب ٕادخال تغيريات
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اÆي سـيخضع للمناقشة يف جلنة الربaمج واملزيانية. وجيب اختاذ قرار يف  2015-2014مرشوع الربaمج واملزيانية للثنائية 
الفكرية وحدها. وحاليا، ت´ اللجنة نظرا ٕاىل ٔاهنا مساYٔ خطرية تؤثر عىل لك اللجان وليس عىل اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية 

صفحة. وجيب اختاذ قرار بشأن الو�ئق أالطول من ذÑ.  20ميكن ٕا�حة الوثيقة بلك لغات أالمم املتحدة ٕاذا اكن طولها يبلغ 
ٔاما فy يتعلق بتقارير �ج²عات، فريى املدير العام أن مثة حال الُتمس من ا@ول أالعضاء أن تنظر فيه يف املايض. وقال ٕان 

ميكن ، ويوجد ٔايضا تسجيل مسعي برصي متاح عىل موقع الويبو إاللكرتوين. كام عرب إالنرتنتلك اج²ع للجنة يذاع 
ٔايضا عىل النسخ النصية ملا قيل ٔاثناء لك اج²ع. وهكذا، فٕانه يرى ٔانه ليس هناك ما يربر نرش تقرير اكمل ٔايضا.  �طالع

العام ٔانه جيب ٔان يمت ٕاعداد تقرير موجز يتضمن لك القرارات الرئيسـية وملخص فهذا يعترب ٕاهدارا للموارد. ويرى املدير 
للبنود ا1تلفة. ٕاال ٔان ا@ول أالعضاء يه اليت لها ٔان تتخذ قرارا هبذا الشأن. ؤاكد املدير العام عىل الفهم املشرتك حلقيقة ٔان 

Y كيفية تنفيذ ذÑ. مث ٔاشار ٕاىل التعليق اÆي تعدد اللغات هو السـياسة والسبيل أالفضل للميض قدما. وتبقى فقط مسأ 
بشأن التوازن اجلغرايف ؤاكد مراعاة ذÑ التوازن و�لزتام به يف السـنوات أالخرية.  إالسالمية) -ٕايران (مجهوريةٔادىل به وفد 

مئ بني ا@ول . وقد اكنت هذه املساYٔ موضع نقاش دا109ٕاىل  103ويف الواقع، فٕان عدد اجلنسـيات املمثÎ قد زاد من 
أالعضاء. وأوحض أن املنظمة تواجه اختالال �رخييا يف التوازن. ٕاال ٔان ا@ول أالعضاء جيب أن تفهم ٔان فرصة التصدي لهذا 

 2013يف  �11ختالل يف التوازن حمدودة ٕاىل ٔاقىص درجة نظرا ٕاىل ضاYٓ عدد أالشخاص املتقاعدين من املنظمة، والبالغ 
لويبو مببدٔا التوازن اجلغرايف بغية التوصل ٕاىل توازن ومتثيل جغرايف ٔافضل داخل أالمانة. مث انتقل . وتلزتم ا2014يف  25و

املدير العام ٕاىل املساYٔ اليت ٔا�رها وفد موaكو فy يتعلق مبجموعات البHان. فذكر ٔاهنا مساYٔ تبت فهيا ا@ول أالعضاء وليس 
اء لها احلق يف تنظمي نفسها يف ٔاية مجموعات تريدها. فهو قرار تتخذه ا@ول أالمانة. وما هيم أالمانة هو ٔان ا@ول أالعض

أالعضاء وحترتمه أالمانة. ؤاشار املدير العام ٕاىل أن اåموعات تطورت يف السـنوات أالخرية. وهناك دامئا سـبع مجموعات 
ومجموعة بHان آسـيا واحمليط ة البHان أالفريقية، ٕاقلميية، يه اåموعة �ء، ومجموعة بHان ٔامرياك الالتينية والاكرييب، ومجموع

، ومجموعة بHان أورو� الوسطى ودول البلطيق، ومجموعة بHان آسـيا الوسطى والقوقاز وأورو� الرشقية، والصني. الهادئ
ه، والبHان أالقل منوا، و�حتاد أالورويب وا@ول أالعضاء فيأن هناك مجموعات ٔاخرى، مثل مجموعة البHان االٓسـيوية،  ٕاال

. ؤاكد املدير العام أن ا@ول أالعضاء يه اليت لها أن تشارك ٔايضا يف ٕالقاء البياaت والتعليقاتومجموعة جدول ٔاعامل التمنية، 
تبت يف كيفية التعامل مع هذه املساYٔ. ٕاال ٔان وفد موaكو اكن حمقا يف أن مثة ترتيبا معينا يتبع عادة يف منح أالسـبقية 

للمتحدثني من اåموعات إالقلميية السـبع قبل �نتقال ٕاىل اåموعات أالخرى. وهذا هو ما تفع; الهيئات إالدارية يف املنظمة 
 مكامرسة تتبعها عادة. ٕاال أن ا@ول أالعضاء يه اليت لها أن تقرر ما ٕاذا اكن ينبغي ٕا�حة الفرصة للبعض للتحدث أكرث من مرة.

ا@ومينيكية �مس مجموعة بHان ٔامرياك الالتينية والاكرييب، فأكد ٔان النسخة إالسـبانية من  وحتدث وفد امجلهورية .34
) مل تصبح متاحة ٕاال يوم أالربعاء املايض. وملا اكن امخليس وامجلعة CDIP/10/18مرشوع تقرير ا@ورة أالخرية (الوثيقة 

 Îموعة من حفص الوثيقة. عطåان اHموعة عىل ٔاهنا ال تطلب غري حتقيق التوازن. رمسية، مل تمتكن عوامص بåوشددت ا
فينبغي ٕا�حة الو�ئق �ٕالسـبانية يف نفس وقت ٕا�حة الو�ئق �للغات أالخرى. ٔالن هذا من شأنه أن يتيح لعوامص بHان 

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

aكو أن الغرض من تعليقاته مل يكن احلط من شأن ٔاية وفود قد تكون شلكت مجموعة، بل لفت انتباه ؤاوحض وفد مو .35
املدير العام ٕاىل ممارسة راخسة تقيض بأن اللكمة جيب ٔان تعطى ٔاوال للمجموعات إالقلميية الرمسية. وليست مجموعة جدول 

جمرد جتنب ٔاي لبس فy يتعلق بوضعها. فالوفد ال يرغب يف ٔاعامل التمنية من هذه اåموعات، واكن الغرض من التعليق هو 
 حرمان أية مجموعة من الفرصة للتحدث يف اجللسة العامة.

من  6واختمت الرئيس املناقشات نظرا لعدم وجود تعليقات ٔاخرى من الوفود. ودعا اللجنة ٕاىل �نتقال ٕاىل البند  .36
 ".التمنية وتقيميه ومناقشـته وٕاعداد تقارير عنه رصد تنفيذ مجيع توصيات جدول ٔاعاملجدول أالعامل، "

 وقدم ممثل املعهد ا@ويل للملكية الفكرية بياa عاما مكتو� نصه كام ييل: .37
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"يسعدين ٔان ٔاحرض هذا �ج²ع بصفيت aئب رئيس املعهد ا@ويل للملكية الفكرية. لقد ٔانشئ املعهد ا@ويل للملكية 
رتعني واملبدعني يف مجيع البHان ٕ�ماكنية النفاذ ٕاىل املوارد الالزمة لتحويل صناعهتا هبدف تزويد ا1 1998الفكرية عام 

  ومنوها �قتصادي.

"وحنن نعمل حاليا مع مكتب الوالcت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية واملكتب الفلبيين للملكية الفكرية من 
نا بتشكيل فريق من خرباء ٕادارة التكنولوجيا وتسويقها، ٔاجل تعزيز "فرص �بتاكر" يف جامعات الفلبني. وقد مق 

يعملون مع اجلامعات ا1تارة بشلك مبارش. و�ٕالضافة ٕاىل ذÑ، فقد معلنا مع مكتب الوالcت املتحدة للرباءات 
كرية يف تدريبية ٕاقلميية للفنانني التقليديني حول اسـتخدام حقوق امللكية الف حلقات معلوالعالمات التجارية ٕالقامة 

والهنوض هبا. وتساعد هذه الربامج وغريها من برامج املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات البHان  واحلرفحامية الفنون 
  النامية يف الوفاء �لزتاماهتا ا@ولية يف مواعيدها.

إالبداعات  ٕاىل –مبا يف ذÑ نفاذ أالشخاص ذوي إالعاقة  –"وحنن نرحب جبهود ا@ول أالعضاء لتحسني النفاذ 
الثقافية. ٕاال ٔاننا جيب أن نتقدم حبذر عند التفكري يف تقييدات واسـتثناءات حق املؤلف ونضمن التحديد ا@قيق ٔالية 

  تقييدات واسـتثناءات جديدة بغية تلبية �حتياجات املعنية.

لمك مجيعا النجاح يف  "وحنن واثقون من ٔان ا@ول أالعضاء ستبقى عىل ٕاقرارها بأمهية املبدعني وحقوقهم، ونمتىن
�ج²ع املقبل. فرمغ أننا قد خنتلف بشأن بعض املسائل، ٕاال ٔاننا ال ميكن أن نسمح لالختالف ٔان يقيض عىل 

  مصاحلنا العامة املشرتكة يف منظومة امللكية الفكرية."

        وٕاعداد تقارير عنهوٕاعداد تقارير عنهوٕاعداد تقارير عنهوٕاعداد تقارير عنهرصد تنفيذ مجيع توصيات جدول أعامل التمنية وتقيميه ومناقشـته رصد تنفيذ مجيع توصيات جدول أعامل التمنية وتقيميه ومناقشـته رصد تنفيذ مجيع توصيات جدول أعامل التمنية وتقيميه ومناقشـته رصد تنفيذ مجيع توصيات جدول أعامل التمنية وتقيميه ومناقشـته من جدول أالعامل: من جدول أالعامل: من جدول أالعامل: من جدول أالعامل:     6666البند البند البند البند 

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

ذكéر الرئيس بأن املدير العام اكن قد وافق يف ا@ورة الثالثة للجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية عىل تزويد اللجنة  .38
. ويقدم CDIP/11/2بتقرير سـنوي عن تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية. وقد ورد التقرير السـنوي الرابع للمدير العام يف الوثيقة 

توجه �سرتاتيجي وإالجنازات اليت حتققت يف تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية. ودعا الرئيس املدير لل  واسع النطاقالتقرير عرضا 
 العام ٕاىل عرض التقرير.

. فأعرب أوال عن ٔام; يف ٔان يكون التقرير قد أوحض ٔان اجلهود اسـمترت من رئيسـيةعرض املدير العام ثالث نقاط  .39
اكمل لتوصيات جدول ٔاعامل التمنية. وقد حتقق هذا جزئيا من خالل تعممي ٔانشطة أالمانة بأمكلها واملنظمة للتنفيذ ال ٕا�حةٔاجل 

مجيع الوحدات داخل أالمانة يف أالسلوب اÆي ميكن أن تنفذ به معلها مع مراعاة الرغبة  من خاللهاالويبو إالمنائية اليت نظرت 
تخدام نظام امللكية الفكرية. ؤاعرب املدير العام عن أم; يف أن تعزز املنظمة قدرة البHان النامية والبHان أالقل منوا عىل اسـ 

يف أن يكون من الواحض ٔان املنظمة بأمكلها تشارك يف بذل ذÑ اجلهد. و�نيا، ذكر املدير العام ٔان بعض عنارص جدول أعامل 
ا أالمانة املساعدة التقنية. مفثال، امللكية الفكرية وبدرجة ٔاكرب الطريقة اليت تقدم هب موضوعالتمنية وتوصياته تتناول بدرجة ٔاقل 

، والشفافية، وأالخالقيات، وإالدارة القامئة عىل النتاجئ، وغري ذÑ. ويرى املدير إالدارة والتسـيريتوجد توصيات تتعلق بدمع 
ن خالل العام ٔان معظم هذه املسائل، ٕان مل تكن لكها، مت تنفيذها ٕاما بشلك مبارش فy يتعلق جبدول أعامل التمنية ٔاو م

برaمج التقومي �سرتاتيجي. ؤاخريا، ٔاكد املدير العام عىل ٔامهية اللجنة مكنتدى ملناقشة تنسـيق العمل املتصل جبدول ٔاعامل 
 التمنية وتطويره وتنفيذه.

يه الوثيقة الوحيدة املقدمة  CDIP/11/2وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية، فأكد ٔان الوثيقة  .40
قشة هذا البند من جدول أالعامل واملتصÎ بآلية التنسـيق. وهذه واحدة من أمه املسائل �لنسـبة للجنة املعنية �لتمنية ملنا
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جيب ٔان يمت تزويد ا@ول أالعضاء �ملعلومات الاكفية لتقيمي التقدم احملرز يف تنفيذ جدول ٔاعامل  حيثوامللكية الفكرية. 
رير الرابع للمدير العام يريم ٕاىل عرض رؤية ٔاوسع نطاقا ٔالنشطة الويبو املتصÎ بتنفيذ جدول التمنية. والحظت اåموعة أن التق

ٔاعامل التمنية. وهذا يشء مفيد جدا، وال سـy ٔالغراض التقيمي. ويربز التقرير بعض أالنشطة اليت ترى اåموعة ٔايضا ٔاهنا 
وتشمل هذه أالنشطة املساعدة التقنية والترشيعية؛ وتعاون ٔانشطة رضورية من ٔاجل التنفيذ الفعال جلدول ٔاعامل التمنية. 

الويبو مع غريها من املنظامت ا@ولية؛ ومشاركة اåمتع املدين يف ٔانشطة الويبو؛ ومعل ٔااكدميية الويبو؛ واملبادرات الرامية ٕاىل 
ورمغ أن التقرير يغطي مجموعة واسعة  ضامن احلياد يف معل أالمانة؛ وقيام هيئات الويبو أالخرى بتعممي جدول ٔاعامل التمنية.

النطاق من املبادرات، فٕان اåموعة ترغب يف احلصول عىل مزيد من التفاصيل أو املراجع بشأن أالنشطة، مبا فهيا تعاون 
ا من الويبو مع غريها من املنظامت ا@ولية ومبادرات أالمم املتحدة. والحظت اåموعة ٔان املنظمة تزيد من رشااكهتا مع غريه

فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ ، ٕاىل 40و 30و 22واكالت أالمم املتحدة. مفثال، انضمت املنظمة، وفقا للتوصيات 
. كام 2015وشاركت يف العملية اليت أجريت بني واكالت أالمم املتحدة بشأن ٕاطار التمنية فy بعد  أالهداف إالمنائية لٔاللفية

). وسـيكون من Rio+20بادرات أالخرى لٔالمم املتحدة، مبا فهيا مؤمتر أالمم املتحدة للتمنية املسـتدامة (شاركت يف كثري من امل 
دواعي رسور اåموعة ٔان يمت توفري مزيد من املعلومات عن مشاركة الويبو يف هذه أالنشطة. وٕاذا مت تقدمي تقرير عن مسامهة 

لغرض ويفيد Éٔداة دامئة لالتصال بني أالمانة وا@ول أالعضاء. فهو �ٕالضافة الويبو يف هذه أالنشطة، فٕان ذÑ ميكن أن يفي �
ٕاىل ضامن وجود مزيد من الشفافية واملساءY سيسمح لHول أالعضاء �ملسامهة فy تشارك به الويبو يف هذه املبادرات. 

ة. بل ينبغي أن يشمل ٔايضا تقيy ٔالثر أالنشطة وقالت اåموعة ٕان تقرير املدير العام ينبغي أال يقترص عىل املعلومات الواقعي
ٕاىل الفقرة اخلامسة، اليت  فأشارتعىل تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية. مث ذكرت اåموعة تعليقات عىل عنارص معينة من التقرير. 

ويبو للمساعدة تضمن قدرا ٔاكرب من الشفافية والتنسـيق أالفقي فy خيص تقدمي الوصفت فهيا اخلطط القطرية بأهنا ٔاداة "
". وملا اكن هذا واحدا من العنارص الرئيسـية يف جدول ٔاعامل التمنية، ويف ضوء املناقشة املتعلقة مبراجعة املساعدة التقنية

التقنية اليت تقد±ا الويبو، المتست اåموعة من أالمانة أن تعد وثيقة لHورة التالية تعرض فهيا مزيدا من املعلومات حول كيفية 
يف  واملسار املتبعينبغي ٔان يتضمن التقرير معلومات عن البHان اليت مت ٕاعداد خطط قطرية لها، اخلطط القطرية. و  تنفيذ

وأشارت  ٕاعداد هذه اخلطط، ومنوذج ٕاطار املساعدة. وسوف يسمح هذا ٕ�جراء تقيمي شامل ملدى توجه أالطر حنو التمنية.
تقدم عرضا للتطورات أالخرية يف ا@ورات اليت تقد±ا ٔااكدميية الويبو.  اåموعة ٕاىل الفقرة السادسة، حيث الحظت ٔاهنا

ؤاعربت عن تقديرها لتضمني وحدات جدول ٔاعامل التمنية يف بعض ا@ورات. ٕاال ٔانه من أالمهية مباكن ٔان يمت تضمني هذه 
 Yٔوواسعة ال الوحدات يف لك ا@ورات نظرا ٕاىل أن جدول ٔاعامل التمنية يعترب مسا Îوميكن أن تساعد ا@ورات نطاقشام .

يف ٕاذاكء الوعي بني املوظفني احلكوميني وغريمه من ٔاحصاب املصاحل. وأشارت اåموعة ٕاىل الفقرة التاسعة واملتعلقة مبنصة 
WIPO Re:Search .Îموعة ٕاىل الفقرة  والمتست احلصول عىل مزيد من املعلومات بشأنه يف ا@ورة املقبå10وأشارت ا 

ٔاهنا تتضمن تعليقا عاما عىل املساعدة الترشيعية اليت تقد±ا الويبو ولكهنا ال تتضمن ٔاية تفاصيل ٔاخرى يف هذا  والحظت
الصدد. وقالت اåموعة ٕان هذه املساYٔ يف غاية احلساسـية وأالمهية �لنسـبة جلدول ٔاعامل التمنية. ومل يمت ٕاجراء تقيمي واسع 

وترى اåموعة أن هذا هو الوقت املناسب للنظر يف ٕاماكنية ٕاجراء ليت تقد±ا الويبو. النطاق ٔالنشطة املساعدة الترشيعية ا
يف جمال عىل مسـتوى املنظمة تدرييب ال ربaمج واملتعلقة �ل 17تقيمي مسـتقل يف هذا الصدد. ؤاشارت اåموعة ٕاىل الفقرة 

وسـياسة حامية املبلغني عن ا1الفات. وقالت ٕان هذه  هو برaمج ٕالزايم �لنسـبة مجليع املوظفنياÆي أالخالقيات والزناهة و 
ؤابرزت اåموعة ٔامهية مدونة أالخالقيات وقامئة اخلرباء �ستشاريني املبادرات ميكن أن تساعد عىل تعزيز حياد أالمانة. 

قامئة اخلرباء  Éٔداتني لضامن مزيد من الشفافية واملساءY. ويف هذا الصدد، المتست تقدمي ٕايضاح بشأن ما ٕاذا اكنت
�ستشاريني قد روجعت وفقا لالقرتاحات اليت تقدمت هبا ا@ول أالعضاء يف دورات سابقة للجنة املعنية �لتمنية وامللكية 

 33ٕاىل  19الويبو. و�ٕالشارة ٕاىل الفقرات من  تعّيهنمالفكرية لتتضمن، مثال، معلومات عن مجيع اخلرباء �ستشاريني اÆين 
ممي جدول ٔاعامل التمنية يف معل هيئات الويبو أالخرى، الحظت اåموعة ٔان التقرير يلخص النتاجئ الرئيسـية واملتعلقة بتع

لبعض هيئات الويبو ولكنه ال يوحض كيفية ارتباط النتاجئ بتنفيذ جدول ٔاعامل التمنية. وهذا يشء جيب ٔان تتضمنه التقارير 
عاد جلنة الربaمج واملزيانية واللجنة املعنية مبعايري الويبو من التقرير. فهام املقبÎ. كام المتست تقدمي ٕايضاح بشأن سبب استب

واملتعلقة �لتقيyت اخلارجية لبعض املشاريع املكمتÎ  38تلعبان أدوارا ±مة يف تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية. و�ٕالشارة ٕاىل الفقرة 
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قيyت اليت ميكن ٔان تسامه يف تقيمي املشاريع واملبادرات املقبÎ أالخرى واليت مت تقدميها ٕاىل اللجنة، أكدت اåموعة تأييدها للت 
 املعمتدة من قبل اللجنة.

وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء، فأشار ٕاىل الرتتيب اÆي جيب ٕالقاء البياaت وفقا 0 معر� عن رغبة اåموعة  .41
ة ٔايضا بأنه من املتفق عليه ٔان يتوىل قراءة البياaت العامة منسقو يف احملافظة عىل املامرسة املعمول هبا. وذكéرت اåموع

اåموعات إالقلميية وحدمه دون غريمه. مث ٔاشارت اåموعة ٕاىل تقرير املدير العام والحظت ٔانه يعرض تقيy شامال للعمل 
بلك أالنشطة اليت يتضمهنا التقرير  فy يتعلق بتنفيذ جدول أعامل التمنية. كام ٔاحاطت علام 2012اÆي ٔاجنزته الويبو يف 

ورحبت �جلهود اليت يبذلها املدير العام وأالمانة يف سبيل تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية وتوصياته. وأعربت عن سعادهتا ٕازاء 
دول اك²ل تنفيذ الغالبية العظمى من التوصيات عىل حنو يتسم �لشمول والتعممي. ؤاكدت اåموعة، فy يتعلق مبشاريع ج

ٔاعامل التمنية املقبÎ، ٔان معلية تقيمي املشاريع املكمتÎ وتقديرها جيب أن تشمل ٔايضا ٔافضل املامرسات وا@روس املسـتخلصة. 
ؤاخريا، أعربت اåموعة عن تطلعها السـمترار معل اللجنة وغريها من الهيئات املعنية مبا ي²ىش والهدف الرئييس واملمتثل يف 

 ية.حامية امللكية الفكر 

فأشار ٕاىل ٔان تقرير املدير العام يعرض تقيy شامال يرلندا �مس �حتاد أالورويب وا@ول أالعضاء فيه، إ وحتدث وفد  .42
فy يتعلق بتنفيذ جدول ٔاعامل التمنية. ؤاحاط �حتاد أالورويب وا@ول أالعضاء فيه علام  2012للعمل اÆي أجنزته الويبو يف 

التقرير. وأعرب �حتاد أالورويب وا@ول أالعضاء فيه عن سعادهتم ٕازاء موافقة ا@ول أالعضاء  بلك أالنشطة اليت يتضمهنا
توصية من توصيات جدول أعامل التمنية. ورمغ أن املعلومات الواردة  31مرشوعا تتعلق بتنفيذ  27عىل  2012قبل هناية عام 

ول أالعضاء فيه يرون ٔان التقرير يفتقر ٕاىل حتليل نقدي لتنفيذ يف التقرير عظمية القمية �لفعل، فٕان �حتاد أالورويب وا@
مي املشاريع، قد يكون من املفيد ٔان يركز التقرير عىل لك من التجارب إالجيابية والسلبية  بعض املشاريع. وكام اقرتح بعض مقيِّ

 النقطة اليت ٔابرزها التقرير فy يتعلق بأن يف املوافقة عىل املشاريع وتنفيذها. ؤاكد �حتاد أالورويب وا@ول أالعضاء فيه عىل
معلية تقيمي املشاريع املكمتÎ جيب ٔان تنطوي عىل اسـتخالص ا@روس وٕارساء ٔافضل املامرسات وتوفري املعلومات اليت حتتاج 

جدول ٔاعامل ور تعزيز دٕالهيا أالنشطة إالمنائية املقبÎ. وسوف يواصل �حتاد أالورويب وا@ول أالعضاء فيه العمل من ٔاجل 
 التمنية يف سـياق حامية امللكية الفكرية.

وحتدث وفد بولندا �مس مجموعة بHان ٔاورو� الوسطى ودول البلطيق، فأشار ٕاىل تقرير املدير العام ورحب �لتقيمي  .43
دم يف تعممي التوصيات. للعمل اÆي ٔاجنزته الويبو فy يتعلق بتنفيذ جدول ٔاعامل التمنية وتوق�ع حتقيق مزيد من التقإالجيايب 

وأيدت اåموعة اجلهود املبذوY من ٔاجل تعزيز تعاون الويبو مع واكالت أالمم املتحدة املعنية وغريها من املنظامت ا@ولية من 
قة. وتؤيد اåموعة ٔانشطة املساعدة التقنية القامئة عىل املتطلبات اخل بطريقةٔاجل مواðة احتياجات التمنية  éاصة مشرتكة ومنس

مرشوعا بنجاح وكفاءة. وسوف تواصل  30والتقدم اÆي مت حتقيقه يف البH املعين. وأعربت عن سعادهتا ٕازاء انهتاء تنفيذ 
اåموعة املشاركة يف تنفيذ املشاريع والتوصيات. ويه تتطلع ٕالجراء مراجعة اكمÎ للتقدم احملرز يف تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية. 

تقدمي تقرير مرحيل يف ا@ورة املقبÎ يغطي املشاريع اليت وافقت علهيا اللجنة، عىل ٔان يشمل ذÑ وجيب يف رٔاهيا ٔان يمت 
 معلومات حول نفقات املزيانية والنتاجئ وتقيy شامال.

وحتدث وفد اجلزائر �مس مجموعة البHان أالفريقية، اليت ذكرت ٔان التقرير يقدم عرضا لكيفية تغري ٔانشطة الويبو  .44
لتعممي مبادئ جدول ٔاعامل التمنية وتوصياته. وأشارت ٕاىل ٔانه مت حتقيق تقدم كبري. وقد اختذت ا@ول أالعضاء اسـتجابة 

وترى اåموعة ٔان التنفيذ الفعال واملدير العام وفريقه خطوات ±مة يف سبيل زcدة دمج أالبعاد إالمنائية يف ٔانشطة الويبو. 
�ٕالجراءات اليت تتخذها أالمانة لتحويل و±متني. وتتعلق اخلطوة أالوىل  يتنيمتواز جلدول ٔاعامل التمنية يتطلب خطوتني 
ٔاما اخلطوة الثانية فتتعلق �الٓلية اليت تقوم ا@ول أالعضاء من خاللها بتقيمي وتقدير معل التوصيات ٕاىل ٔانشطة وبرامج فعلية. 

بت اåموعة عن ٔاسفها لعدم قيام جلنة الربaمج واملزيانية أالمانة وفقا لقرار امجلعية العامة فy يتعلق بآلية التنسـيق. ؤاعر 
�لزتام �لتنفيذ الاكمل الٓلية التنسـيق. فهذا الوضع يثري  عدمواللجنة املعنية مبعايري الويبو بتنفيذ القرار. ؤابدت قلقها ٕازاء 
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، المتست اåموعة من املدير العام ٔان يتدخل بنفسه ليساعد وÑÆحيال مسـتقبل جدول ٔاعامل التمنية كلك.  خماوف شديدة
ا@ول أالعضاء عىل التوصل ٕاىل اتفاق بشأن القامئة اليت تضم هيئات الويبو املعنية ٔالغراض آلية التنسـيق. وفy يتعلق بتقرير 

ت علام بأبرز معامل تنفيذ التوصيات املدير العام، رحبت اåموعة �جلهود املبذوY لزcدة تعممي جدول ٔاعامل التمنية ؤاحاط
وتعمميها يف أالنشطة العادية للويبو. وقالت ٕان تعممي جدول ٔاعامل التمنية هو معلية ديناميكية ومسـمترة وطويÎ أالجل جيب ٔان 

ومات ، قالت اåموعة ٕانه جيب توفري مزيد من املعليبعث عىل التفاؤلومعلها. لكن رمغ ٔان التقدم  املنظمةتسـمتر يف لك 
التفصيلية يك تمتكن ا@ول أالعضاء من حتديد ما ٕاذا اكن التنفيذ مرضيا ٔام ال. وذكرت تعليقات ٕاضافية بشأن عنارص معينة يف 
 .Hالتقرير. فأشارت ٔاوال ٕاىل أن اخلطط القطرية، وفقا للتقرير، تعد ليك توفر ٕاطارا شامال ومتاكمال للمساعدة إالمنائية للك ب

رحبت �ملبادرة، ٕاال ٔاهنا ترغب يف احلصول عىل مزيد من املعلومات، مبا يف ذÑ معلومات عن معلية ورمغ أن اåموعة 
تطوير اخلطط القطرية. فهذا من شأنه ٔان يسمح بتقيمي مدى توجه أالطر حنو التمنية. و�نيا، ذكر التقرير أن املساعدة 

لبHان النامية والبHان أالقل منوا، مع مراعاة مواطن املرونة اليت هتم الترشيعية املالمئة املوðة حنو التمنية يمت تقدميها ٕاىل ا
، وأن هناك حاجة ٕاىل تقيمي شهادة ذاتيةالبHان املتفاوتة من حيث مسـتوى التمنية. وذكرت اåموعة أن هذا ما هو ٕاال 

اخلطط الوطنية للملكية رق ٕاىل ٕاصالح مسـتقل للمساعدة الترشيعية اليت تقد±ا الويبو. ؤاشارت ٔايضا ٕاىل ٔان التقرير مل يتط
، فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ أالهداف إالمنائية لٔاللفية. و�لثا، رحبت اåموعة مبشاركة الويبو يف الفكرية
نة للحصول ، وآليات أالمم املتحدة أالخرى. ٕاال ٔان اåموعة طلبت توضيحا بشأن العملية اليت اعمتدهتا أالماRio+20ومعلية 

عىل تفويض واحض من ا@ول أالعضاء �ملشاركة يف ت´ االٓليات. ؤاكدت اåموعة ٔان أالمانة جيب ٔان تعرب عن آراء مجيع 
ا@ول أالعضاء وتعمل عىل تعزيز نظام متوازن للملكية الفكرية. ÑÆ طلبت اåموعة مزيدا من املعلومات بشأن مشاركة 

 يقول بأنهء معلية تشاورية مفتوحة مع ا@ول أالعضاء يف هذا الشأن. ورابعا، فرمغ أن التقرير أالمانة ؤاكدت عىل ٔامهية ٕاجرا
موظفو  هيمتمت ٕاطالق برaمج عىل مسـتوى املنظمة للتدريب عىل أالخالقيات والزناهة، فٕانه من أالمهية مباكن ضامن ٔان 

والتوجه حنو التمنية يشء رضوري من ٔاجل التنفيذ الفعال  بأفضل مصاحل البH املسـتفيد. ٔاوالالويبو وخرباؤها �ستشاريون 
جلدول ٔاعامل التمنية. وخامسا، الحظت اåموعة ٔان التقرير الزتم الصمت حيال تعممي ومتابعة املؤمتر املعين حبشد املوارد من 

دول أعامل التمنية ؤاعربت عن اختذت يف تنفيذ جرى اåموعة ٔان هناك خطوات ±مة ٔاجل امللكية الفكرية والتمنية. وأخريا، ت
النتاجئ وتعزيزها. وجيب ٔان هتمت التقارير �ملسـتقبل. ويف هذا الصدد، سـيكون  تأكيدٔاملها يف المتسك بروح �لزتام من ٔاجل 

مانة من املفيد ٔان يمت تقدمي خطة معل الويبو ؤاولوcهتا للعام املقبل. وأعربت اåموعة عن اسـتعدادها للمساعدة يف ٕارشاد االٔ 
 يف هذا املضامر.

وحتدث وفد الهند �مس مجموعة البHان االٓسـيوية، اليت ٔاحاطت علام �خلطوات املهمة اليت اختذهتا ا@ول أالعضاء  .45
واملدير العام وفريقه لتعممي جدول ٔاعامل التمنية وضامن ٔان يكون معل الويبو ٔاكرث توðا حنو التمنية. ؤاشارت ٕاىل ٔان تقرير 

رشح التطورات الرئيسـية يف تنفيذ مشاريع جدول ٔاعامل التمنية وتعممي جدول ٔاعامل التمنية يف خمتلف الربامج املدير العام ي 
ويه تطورات تشمل ٕاعداد اخلطط القطرية، وتعممي جدول ٔاعامل التمنية يف خمتلف ا@ورات اليت تقد±ا وهيئات الويبو. 

Hان النامية ومؤسساهتا وتكوين الكفاءات هبا، ومنصة ٔااكدميية الويبو، وتقدمي املساعدة التقنية ٕاىل البWIPO Re:Search 
لمتكني مؤسسات البHان املتقدمة من ٕارشاك مؤسسات البHان النامية معها يف امللكية الفكرية، وتقدمي املساعدة الترشيعية 

مسـتوى التمنية. ؤاشارت اåموعة ٕاىل واليت هتم البHان املتفاوتة من حيث  اليت ميكن تطبيقهااليت تراعي مواطن املرونة 
ؤاحاطت علام �ملعلومات املقدمة حول معل الويبو فy يتعلق �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية، ومشاركة املنظمة يف  22التوصية 

ذ ٕاىل أالدوية ، ومسامههتا يف املناقشات املتعلقة �لنفاالعمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ أالهداف إالمنائية لٔاللفيةفرقة 
والحظت اåموعة ٔايضا ٔان الويبو انضمت ٕاىل العديد من أالفرقة العامÎ اليت ٔانشأها أالمني العام وحقوق امللكية الفكرية. 

الفريق العامل املعين �لرشااكت مبا فهيا ، 2015أالمم املتحدة ملا بعد اÆي وضعته لتعىن جبدول ٔاعامل التمنية لٔالمم املتحدة 
ؤاشارت اåموعة . وتود اåموعة ٔان تعرف املزيد عن مساهامت الويبو من منظور جدول ٔاعامل التمنية. ٔالغراض التمنية العاملية

ٕاىل العرض املقدم عن وضع مجيع مشاريع جدول أعامل التمنية يف مرفق الوثيقة وتقارير التقيمي املسـتقل الثين عرش مرشوعا مت 
ية وامللكية الفكرية. والمتست من أالمانة توضيح التقدم احملرز يف تعممي جدول ٔاعامل التمنية عند تقدميها ٕاىل اللجنة املعنية �لتمن 
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ٕاعداد التقارير عن املشاريع وتقيميها. ؤاحاطت اåموعة علام بتعممي جدول ٔاعامل التمنية يف معل هيئات الويبو أالخرى 
جدول ٔاعامل التمنية. ٕاال ٔان املعلومات املقدمة جيب ٔان تتسم ٔاكرث  واملعلومات املقدمة عن ٔانشطهتا املتعلقة بتنفيذ توصيات

�لطابع التحلييل من حيث النتاجئ واملسامهة يف التنفيذ. ويرى العديد من ٔاعضاء اåموعة ٔان هناك ٔامهية �لغة الختاذ قرار 
 الويبو، ؤان اختاذ هذا القرار ميكن ٔان يسامه يف بشأن آلية التنسـيق فy يتعلق بلجنة الربaمج واملزيانية واللجنة املعنية مبعايري

تعزيز التنسـيق بني هيئات الويبو ا1تلفة يف تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية وتقيمي التقدم احملرز يف هذا الصدد. ؤاحاطت اåموعة 
املدير العام أن العمل املتعلق بتوصيات جدول ٔاعامل التمنية سيمت تعمميه يف وثيقة الربaمج واملزيانية للثنائية  مبالحظةعلام 

. وقالت ٕان املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات هلام ٔامهية يف دفع معل اللجنة ٕاىل أالمام ويف مساعدة البHان 2014-2015
ذكرت اåموعة ٔان معلية املراجعة اخلارجية جلدول ٔاعامل التمنية، واليت ستبدٔا يف وقت النامية عىل املشاركة عىل حنو فعال. و 

. ؤاعربت عن اسـتعدادها للعب دور بنéاء يف ٔامعق للتنفيذ يف املسـتقبل، سـتتيح نظرة 2014الحق من هذا العام وتنهتـي يف 
يذ توصيات معينة من جدول أعامل التمنية سيسـمتر رمغ املتعلقة هبذه املساYٔ. وختاما، ٔاكدت اåموعة عىل ٔان تنف  املداوالت

 aطويل أالجل وأن الهدف هو التوصل ٕاىل نظام ٔاكرث تواز cاك²ل املشاريع نظرا ٕاىل ٔان جدول ٔاعامل التمنية ميثل معال جار
 للملكية الفكرية.

املعنية يف تنفيذ جدول  اجلهات ويرى وفد شـييل أن التقرير مفيد وشامل. وهو تقرير ±م نظرا ٕاىل ٔانه يرشح مسامهة .46
ٔاعامل التمنية ويقدم عرضا وتقيy للعمل اÆي أجنزته الويبو. ؤاكد الوفد ٔان تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية 0 أمهية وأشار ٕاىل 

املرشوع  املبادرات املتعلقة بتعزيز امل´ العام. وقال ٕان امل´ العام يلعب دورا رئيسـيا يف نرش املعلومات. وأشار الوفد ٕاىل
ا1تلفة،  أالنظمة القانونيةاملتعلق �مللكية الفكرية وامل´ العام واÆي ساعد يف تقدمي معلومات عام يشلك ملاك عاما يف 

وذكر ٔان املرشوع سيساعد يف ٕاعداد املبادئ التوجهيية وأالدوات املتاحة للمساعدة يف حتديد املادة اليت تقع يف امل´ العام. 
 مة لتيسري حتديد مادة امل´ العام والنفاذ ٕالهيا.وأالدوات الالز 

ؤاعرب وفد مرص عن تأييده للبيانني ال>ين ٔالقاهام وفدا اجلزائر والربازيل �مس مجموعة البHان أالفريقية ومجموعة جدول  .47
ان اجلنوب يف جماالت الرباءات اج²ع الويبو أالقالميي الثاين بشأن التعاون بني بHٔاعامل التمنية عىل التوايل. ؤاشار الوفد ٕاىل 

وأكد عىل ٔامهية ضامن أن يدمع اÆي عقد للتو يف القاهرة.  والعالمات التجارية والبياaت اجلغرافية والتصاممي الصناعية وإالنفاذ
بفعالية يف  نظام امللكية الفكرية أالهداف إالمنائية الوطنية وحتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية. وقد شاركت البHان النامية

ؤاشار الوفد ٕاىل تقرير املدير العام والحظ ٔانه يتضمن ثالث �ج²ع، وال سـy يف املناقشات املتعلقة �ٔالهداف الوطنية. 
رسائل ±مة. أالوىل يه ٔان تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية معلية ديناميكية وطويÎ أالجل. والثانية، ٔان الويبو @هيا خربة ومعارف 

 تنفيذ املشاريع. وقد قدم التقرير عرضا للمشاريع املنفذة. واسـُتخلصت ا@روس يف التنفيذ، وسـتكون هذه كبرية جدا يف
ا@روس مفيدة يف املشاريع املقبÎ. والمتس الوفد من املنظمة ٔان تتابع التوصيات اليت رفعهتا ا@ول أالعضاء فy يتعلق ٕ�طارها 

ن هناك حاجة لفحص هذه التوصيات. إ من توصيات جدول ٔاعامل التمنية و  عددا املؤسيس. وقال الوفد ٕان اللجنة مل تناقش
كام ٔانه من أالمهية مباكن ضامن أن تسامه جلنة الربaمج واملزيانية واللجنة املعنية مبعايري الويبو يف تنفيذ التوصيات. وجيب 

جيب أن هيمت �ملسـتقبل. فينبغي ٔاال يقترص فقط  حفص ا@ور اÆي تلعبه ها�ن اللجنتان يف هذا الصدد. ؤاخريا، فٕان التقرير
عىل جتميع ما قد حدث. وميكن أن يتضمن التقرير أالنشطة اليت يمت التخطيط لها للعام التايل وميكن أن ختضع هذه أالنشطة 

 وأعرب الوفد عن تطلعه ملزيد من التقدم يف تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية خالل العام.ملناقشة ا@ول أالعضاء. 

وأيد وفد �كسـتان البيان اÆي ٔالقاه وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية. ورمغ ٔان الوفد ٔاعرب عن تقديره  .48
، فٕانه يتفق مع كثري من ا@ول أالعضاء يف خماوفها من ٔان الويبو وا@ول أالعضاء فهيا قد 2012للتقرير ؤايد التقدم احملرز يف 

حيث جيب العمل معا بروح �لزتام لزتام فy يتعلق �لتنفيذ الفعال جلدول ٔاعامل التمنية. ال حتافظ عىل نفس القدر من �
واملرونة من ٔاجل اختاذ قرارات ±مة. وقال الوفد ٕان اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية تلعب دورا حمورc يف تنسـيق 

اجة ٕاىل تعزيز معلها وأيضا تنفيذ توصيات جدول أعامل التمنية يف معلية تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية وتعزيزها ورصدها. ومثة ح
لتنفيذ جدول ٔاعامل التمنية واملعلومات الواقعية املقدمة عن  واسع النطاقاملنظمة لكها. وأعرب الوفد عن تقديره للعرض 
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عامل التمنية. كام الحظ الوفد ٔان أالنشطة يف التقرير. ٕاال ٔان التقرير جيب ٔان يوحض ٔايضا ٔاثر ت´ أالنشطة عىل تنفيذ جدول أ 
. ويرغب الوفد يف احلصول عىل مزيد من التفاصيل لكياالتقرير يغطي مجموعة واسعة النطاق من املبادرات ويعطي منظورا 

ؤايضا فy يتعلق  Rio+20بشأن ت´ املبادرات، مبا فهيا املساعدة الترشيعية واخلطط القطرية ومشاركة الويبو يف معلية 
بياaت مطابقة �حتياجات إالمنائية وقاعدة  )IP-TADقاعدة بياaت الويبو للمساعدة يف جمال امللكية الفكرية (دام �سـتخ

ؤاخريا، أشار الوفد ٕاىل املرفق أالول �لوثيقة والمتس من أالمانة أن توحض، ٕاما من  .)IP-DMD(يف جمال امللكية الفكرية 
 .وليست شامÎٔاو ٕاحاY، فهم أن تنفيذ مشاريع جدول ٔاعامل التمنية هو معلية مسـمترة  حاشـيةخالل 

ورحب وفد نيجريc �لتقرير وذكر ٔان نيجريc تسـتفيد من بعض أنشطة الويبو املوðة حنو التمنية. وقد متثل ٔاحد هذه  .49
نرصم. ؤاعرب عن رغبته يف حتقيق مزيد من أالنشطة يف ٕانشاء مركز @مع التكنولوجيا و�بتاكر يف ٔابوجا يف ديسمرب امل 

يف ٕاعداد التقارير املقبÎ للمدير العام. وهو يرى ٔان هذا من شأنه ٔان يساعد ا@ول أالعضاء  اتباع مسار شاملالشفافية ويف 
د البيان اÆي ويف هذا الصدد، ٔايد الوفعىل تقيمي ما ٕاذا اكنت ٔانشطة الويبو قد أدت ٕاىل نتاجئ ملموسة يف البHان املعنية. 

اليت  الوفاء �لتطلعاتٔالقاه وفد اجلزائر �مس مجموعة البHان أالفريقية. ؤاخريا، حث الوفد الويبو وا@ول أالعضاء فهيا عىل 
ٔان تشلك أساس معل الويبو. وذكéر الوفد بأن ا@ول أالعضاء  جيبٔادت ٕاىل اع²د توصيات جدول ٔاعامل التمنية. فالتمنية 

ت ٔايضا عىل دمج التوصيات يف مجيع جلان الويبو وهيئاهتا وبراجمها ؤانشطهتا ورفع التقارير ٕاىل امجلعية العامة بعد اكنت قد اتفق
ذÑ. وجيب ٔان تعمل ا@ول أالعضاء معا من أجل الوفاء هبذا �لزتام. وختاما، أكد الوفد ٔان تنفيذ توصيات جدول أعامل 

 امجليع والزتا±م بشلك مسـتدام. التمنية ميثل معلية مسـمترة تتطلب اه²م

البيانني ال>ين ٔالقاهام وفدا الربازيل والهند �مس مجموعة جدول أعامل التمنية  إالسالمية) -ٕايران (مجهوريةوأيد وفد  .50
ير والحظ ٔان التقرير يقدم عرضا شامال ومشجعا لتنفيذ جدول ٔاعامل التمنية. ؤان املدومجموعة البHان االٓسـيوية عىل التوايل. 

كام حتقق تقدم ملموس يف تعممي جدول ٔاعامل العام وفريقه اختذا خطوات ±مة لضامن ٔان يكون معل الويبو موðا حنو التمنية. 
التمنية. وأشار الوفد ٕاىل املبادرات ا1تلفة، مبا فهيا ٕادراج وحدات جدول ٔاعامل التمنية يف بعض ا@ورات اليت تقد±ا ٔااكدميية 

ات للمساعدة يف ٕادارة امللكية الفكرية، واملساعدة الترشيعية، وتقدمي خدمة معلومات الرباءات، وبرaمج الويبو، وتوفري ٔادو 
اللتني تدعوان املنظمة لتعزيز تعاوهنا  40و 30العمل املعين مبواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية. ؤاشار ٕاىل التوصيتني 

مع التأكيد عىل تنفيذ الربامج إالمنائية لصاحل البHان  ىاكالت أالمم املتحدة أالخر ة مع و بشأن املسائل املتصÎ �مللكية الفكري
علومات بشأن الربامج إالمنائية اليت ٔانشئت �لتعاون مع واكالت أالمم املالنامية. ويف هذا الصدد، المتس الوفد مزيدا من 

ع ا@ول أالعضاء عند تقدمي املشورة التقنية ٔاثناء املتحدة أالخرى. وأكد الوفد ٔان الويبو جيب ٔان توحض وðات نظر مجي
واملتعلقة �مللكية الفكرية والتحدcت العاملية. وجيب أن تكون  املثرية للجدلاملفاوضات ا@ولية، خاصة فy يتعلق �ملسائل 

ناقشة املسائل املتصÎ ا@ول أالعضاء عىل عمل �ملشورة اليت يمت تقدميها. ويف ضوء املقتضيات إالمنائية الكربى، جيب م 
لفكرية �مللكية الفكرية والتحدcت العاملية يف اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية ٔاو اللجنة احلكومية ا@ولية املعنية �مللكية ا

أشار الوفد ٕاىل مساYٔ واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور قبل تقدمي املشورة التقنية يف ٕاطار املفاوضات ا@ولية. و 
التوازن اجلغرايف وعاد ليؤكد عىل ٔامهية معاجلهتا. ؤابدى تقديره اللزتام املدير العام مبعاجلة الوضع ؤاعرب عن تطلعه ٕاىل حتقيق 

 نتاجئ ملموسة يف املسـتقبل القريب.

لتمنية. ؤاشار ٕاىل ٔان ؤاعرب وفد الصني عن سعادته ٕازاء التقدم اÆي حتقق من خالل تنفيذ مشاريع جدول ٔاعامل ا .51
الويبو ٔاصبحت تشارك االٓن بدرجة ٔاكرب يف معل أالمم املتحدة املتعلق �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية، مبا يف ذÑ املشاركة يف 

. ويف هذا الصدد، يرى الوفد ٔان املنظمة تسـتطيع أن فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ أالهداف إالمنائية لٔاللفية
 من خربة الواكالت أالخرى وتقدم ٔايضا خربهتا يف امللكية الفكرية.تتعمل 

وأيد وفد جنوب ٔافريقيا البيانني اÆين ٔالقاهام وفدا الربازيل واجلزائر �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ومجموعة البHان  .52
 الثغرات يف تنفيذ أالهداف إالمنائية لٔاللفية فرقة العمل املعنية برصدؤاشار الوفد ٕاىل مشاركة الويبو يف أالفريقية عىل التوايل. 
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كام طلب ٔايضا معلومات حمددة عن مساهامهتا يف احملافل والمتس مزيدا من املعلومات بشأن مساهامهتا يف فرقة العمل. 
. ومض الوفد 2015أالمم املتحدة ملا بعد اÆي وضعته دول ٔاعامل التمنية أالخرى، مبا فهيا مساهامهتا يف املناقشات املتعلقة جب

صوته ٕاىل ٔاصوات الوفود أالخرى املؤيدة لفكرة ٔان تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية معلية مسـمترة ؤانه جيب توضيح ذÑ. ؤاعلن 
الوفد عن خماوفه املتعلقة بآلية التنسـيق. فا@ول أالعضاء مل تتوصل بعد ٕاىل قرار بشأن الهيئات اليت جيب ٔان تشلك جزءا 

يرى ٔان غياب اللجنة املعنية مبعايري الويبو وجلنة الربaمج واملزيانية يثري خماوف كبرية، وأعرب عن من آلية التنسـيق. وهو 
 ٔام; يف ٔان يمت التوصل ٕاىل حل بأرسع وقت ممكن.

وأيد وفد السـنغال البيان اÆي ٔالقاه وفد اجلزائر �مس مجموعة البHان أالفريقية. ورحب الوفد �جلهود اليت تبذلها الويبو  .53
@مج جدول أعامل التمنية يف براجمها العادية، مبا يف ذÑ من خالل ٕاعداد اخلطط القطرية لضامن وجود قدر ٔاكرب من الشفافية 

املساعدة التقنية. وقال ٕان هذه اخلطط جيب ٔان يمت ٕاعدادها مجليع البHان النامية ومن يرغب من  والتنسـيق أالفقي عند تقدمي
فرقة البHان أالقل منوا. ؤاحاط الوفد علام ٔايضا مببادرات ٔااكدميية الويبو، وتقدمي خدمة معلومات الرباءات، ومشاركة الويبو يف 

ؤاشار  ، والتعاون مع واكالت أالمم املتحدة املتخصصة أالخرى.ٕالمنائية لٔاللفيةالعمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ أالهداف ا
الوفد ٕاىل أالنشطة املتعلقة مبواطن املرونة يف امللكية الفكرية والمتس توفري مزيد من املعلومات يف قاعدة البياaت. ورحب 

معلها. ويرى الوفد ٔان مجيع اللجان ا@امئة جيب أن �جلهود اليت تبذلها جلان الويبو يف سبيل دمج جدول ٔاعامل التمنية يف 
تشملها آلية التنسـيق، مبا فهيا جلنة الربaمج واملزيانية واللجنة املعنية مبعايري الويبو. وختاما، رحب الوفد �لتقدم احملرز 

ة ديناميكية تتطلب دمع يف دمج توصيات جدول ٔاعامل التمنية وتنفيذها. وقال ٕان تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية معلي 2012 يف
 مجيع ا@ول أالعضاء.

ؤاعرب وفد سويرسا عن سعادته ٕازاء التقدم احملرز يف تنفيذ جدول أعامل التمنية وتعمميه يف ٔانشطة الويبو. وأشار ٕاىل  .54
ا@ولية. املساعدة الترشيعية ورحب �سـمترار البHان النامية والبHان أالقل منوا يف طلب املساعدة يف تنفيذ �لزتامات 

ؤاعرب عن ٔام; يف اسـمترار املساعدة واحملافظة عىل رسية لك املعلومات املقدمة. وقال ٕانه ال يرى رضورة لتعيني خبري 
خارd. وفy يتعلق بدمج جدول ٔاعامل التمنية وتعمميه يف ٔانشطة الويبو، قال الوفد ٕان الهيئات ا1تلفة رفعت تقارير عن 

تنسـيق. ؤاكد موقفه اÆي يرى فيه ٔان جلنة الربaمج واملزيانية واللجنة املعنية مبعايري الويبو ليسـتا مساهامهتا من خالل آلية ال 
هيئتني معنيتني يف أغراض آلية التنسـيق. ورحب بأن معظم التوصيات مت تنفيذها من خالل املشاريع وأالنشطة. ويرى 

 املشاريع اجلارية وتوفر املوارد الالزمة لتنفيذ ٔاي مرشوع بفعالية.الوفد ٔانه جيب ٔاال تبدٔا أية مشاريع جديدة ٕاال عند اسـتكامل 

ان أالنشطة التجارية يف البHوأشار وفد مجهورية كورc ٕاىل املرشوع املتعلق �مللكية الفكرية وتوسـمي املنتجات لتطوير  .55
. وأخطر الوفد اللجنة بأنه مت 2011 واكنت مجهورية كورc قد اقرتحت هذا املرشوع يف ديسمربالنامية والبHان أالقل منوا. 

مشاراك من بيهنم موظفون يف الويبو وممثلون  250املرشوع. وشارك فيه  لٕالعالم بنتاجئعقد مؤمتر  2013بنجاح يف ٔابريل 
 للبHان النامية. وقد aقش املؤمتر اسرتاتيجيات التوسـمي وٕاعداد دليل للمسـتخدم. ويرى الوفد ٔانه من أالمهية مباكن ٔان يمت

وقد تكون هناك حاجة ٔايضا لتدابري للمتابعة. مث ٔاشار ٕاىل املرشوع عىل نتاجئ املرشوع حىت بعد اسـتكام0.  ٕاطالع الغري
تكوين الكفاءات يف اسـتعامل املعلومات التقنية والعلمية املالمئة åاالت تكنولوجية حمددة حالf لتحدcت ٕامنائية املتعلق ب 

ن املفرتض ٔان يمت تقدمي تقرير للتقيمي يف هذه ا@ورة. لكن ذÑ مل حيدث، وينبغي اختاذ تدابري وذكر الوفد ٔانه اكن م. حمددة
ملعاجلة هذه املساYٔ. كام جيب ٔان حتل أالمانة والبHان املسـتفيدة املسائل املالية. حيث جيب معاجلة لك هذه املسائل واختاذ 

 رشوع.الناجتة عن امل  املنافعتدابري للمتابعة ٔايضا يف ضوء 

وأيد وفد الاكمريون البيانني ال>ين ٔالقاهام وفدا نيجريc والسـنغال. وقال ٕانه مت ٕاجناز الكثري يف سبيل مساعدة البHان  .56
أالقل منوا مثل الاكمريون. وأشار الوفد ٕاىل أاكدميية الويبو وقال ٕان كثريا من الاكمريونيني اسـتفادوا من براجمها. وهو يود أن 

لمؤسسات العامÎ يف جمال البحث العلمي وأيضا الصناعات الثقافية عند مساعدة ا@ول أالعضاء عىل ٕاعداد تُمنح أالولوية ل
 �سرتاتيجيات الوطنية املالمئة للملكية الفكرية.



CDIP/11/9 Prov. 
17 
 

وقال وفد الوالcت املتحدة أالمريكية ٕان التقرير يبني بوضوح املدى اÆي بلغته الويبو منذ اع²د توصيات جدول  .57
لتمنية. ويربز التقرير الكثري من التطورات إالجيابية يف العام املايض ويه تطورات يسـتحق العديد مهنا ٔان يُذكر بشلك ٔاعامل ا

اسـمتر تنفيذ معلية اخلطط القطرية ٔالنشطة التعاون إالمنايئ بني  2012خاص. ويمتثل ٔاول هذه التطورات يف ٔانه خالل عام 
ملرشوع جدول ٔاعامل التمنية املتعلق ٕ�عداد اسرتاتيجيات وطنية للملكية  ممكÎة . وقد اكنت هذه املبادر ولك بHالويبو 

، واÆي من شأنه أن يوفر ٕاطار وٕاطار الويبو املتعلق مببادرة �سرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية ٔالغراض التمنيةالفكرية 
منائية أالوسع نطاقا. وأعرب الوفد عن سعادته بأن لربط اسرتاتيجية امللكية الفكرية �ٔالهداف االٕ  لكي املسـتوىسـياسات 

املبادرة زادت من الشفافية يف تقدمي املساعدة التقنية ومضنت قدرا أكرب من التعاون أالفقي يف لك املنظمة. وفy يتعلق 
�@قة. وأعرب عن تقديره �ملساعدة الترشيعية والتقنية، يرى الوفد أن العملية تعمتد بدرجة كبرية عىل التشاور وغالبا ما تتسم 

يف هذه العملية  ٕاحقام اللجنةمعل الويبو يف االتصال بلك دوY عضو بشأن خياراهتا الترشيعية وقال ٕانه ال يرغب يف  @قة
الرسية. فا@ول أالعضاء جيب ٔان تظل قادرة عىل التشاور مع الويبو يف ٕاطار من الرسية. ويرى الوفد أن أالمانة جيب ٔان 

ة وموضوعية ؤاال تعرض مشورة منطية تالمئ امجليع. واتفق الوفد مع التعليق اÆي ٔادىل به وفد اجلزائر �مس مجموعة تبقى حمايد
البHان أالفريقية حني قال ٕان الويبو جيب ٔان تراعي ٔافضل مصاحل ا@ول أالعضاء اليت تتلقى املساعدة التقنية والترشيعية. وما 

ديد ٔافضل مصاحله مثل ا@وY العضو نفسها. فا@ول أالعضاء يه دول ذات سـيادة وجيب من ٔاحد يمتتع �لوضع املالمئ لتح
ٔان تتخذ بنفسها قراراهتا املتعلقة �لسـياسات. وميثل هذا عنرصا رئيسـيا يف النقد البنéاء اÆي مفاده أن املساعدة التقنية اليت 

بة اللجنة ٔان تكون عىل درجة ٔاكرب من �طالع عىل تقد±ا الويبو جيب أن تكون قامئة عىل الطلب. وفy يتعلق برغ 
املساعدة الترشيعية اليت تقد±ا الويبو، اقرتح الوفد ٔان تكتفي املنظمة ٕ�خطار اللجنة لك عام بقامئة ا@ول أالعضاء اليت 

تمنية قامئة �@ول طلبت املساعدة الترشيعية يف ذÑ العام. وميكن ٔان يتضمن تقرير املدير العام عن تنفيذ جدول ٔاعامل ال 
أالعضاء اليت تطلب مثل هذه املشورات مع توفري مزيد من التفاصيل برشط موافقة ا@ول أالعضاء املعنية عىل ٕاعفاء الويبو 

من �لزتام �لرسية. والحظ الوفد ٔان هناك تطورا ٕاجيابيا �نيا ورد �لتفصيل يف التقرير ويمتثل يف مجموعة من الربامج اليت 
لبHان النامية والبHان أالقل منوا عىل ٔان تصبح مبدعة ومالكة ومسـتخدمة aحجة للملكية الفكرية. وتنطوي ساعدت ا

أالنشطة اجلديدة املتعلقة �مللكية الفكرية والتمنية وإالدارة للجامعات واملعاهد البحثية العامة عىل ٔامهية خاصة �لنسـبة 
ا يف تقدمي املساعدة التقنية، وقد وجد عدد من البHان النامية أن هذه الربامج للوالcت املتحدة أالمريكية نظرا ٕاىل خربهت

مفيدة وممثرة بشلك خاص. وأعرب الوفد عن سعادته ٔايضا ٕازاء ٕاعداد برaمج خاص �لويبو لٔالخالقيات والزناهة يشمل 
حملمتل ٔان يتقدم املوظفون بتقارير عن سـياسة لٕالبالغ عن ا1الفات. فبدون حامية املبلغني عن ا1الفات، يكون من غري ا

التبذير أو الغش ٔاو انهتاك سـياسة أالخالقيات. وقال الوفد ٕان التقرير أوحض أن اللجنة حققت تقدما كبريا منذ موافقة امجلعية 
زيانية تزيد مرشوعا يف جدول ٔاعامل التمنية مب 27. فبعد مخسة ٔاعوام، متت املوافقة عىل 2007العامة عىل ٕانشاهئا يف أكتوبر 

مليون فرنك سويرسي. وقال ٕان هذا ميثل ٕاجنازا يسـتطيع لك ٔاعضاء اللجنة ٔان يفخروا به. وأعرب الوفد عن تطلعه  25عىل 
 ٕاىل �طالع عىل التقارير املقبÎ للمدير العام.

مميه يف معل املنظمة وذكر وفد �حتاد الرويس ٔانه مت حتقيق نتاجئ ٕاجيابية يف تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية. حيث مت تع  .58
أالنشطة اليت تضطلع هبا  يدمعتقيyت ٕاجيابية. وقال الوفد ٕانه  وهيئاهتا. واكنت تقيyت اخلرباء املسـتقلني لتنفيذ خمتلف املشاريع

وٕانشاء مراكز وال سـy املرشوع املتعلق �لنفاذ ٕاىل قواعد البياaت املتخصصة، �ما،  دعامالويبو يف تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية 
 دمع التكنولوجيا و�بتاكر، وٕاعداد منصة ٕالدارة املعارف عرب إالنرتنت.

 ودعا الرئيس أالمانة ٕاىل الرد عىل تعليقات الوفود. .59

وأشارت أالمانة (السـيد ٔاونياما) ٕاىل املالحظة املتعلقة بأن تقرير املدير العام جيب ٔان هيمت ٔاكرث �ملسـتقبل ويتسم ٔاكرث  .60
وليس لييل. فذكرت أالمانة أن ذÑ سوف يؤخذ يف احلسـبان ؤان التقرير سـيتسم �لطابع التحلييل بقدر إالماكن. �لطابع التح

من املالمئ يف الواقع ٔان تتوىل املنظمة تقيمي معلها بنفسها. وÑÆ يتوىل هذه املهمة عادة خرباء مسـتقلون. ٕاال ٔاهنا مسـتعدة 
. وفy يتعلق �خلطط القطرية، ذكرت أالمانة ٔاهنا سـتعمل عىل ٕا�حة المنوذج يف جلعل التقرير يتسم ٔاكرث �لطابع التحلييل
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ا@ورة املقبÎ وتقدم املهنجية العامة املطبقة. لكن جيب مع ذÑ ٔان يوضع يف �عتبار أن ٕاعداد اخلطط القطرية ينطوي عىل 
 Hفاخلطة تأيت نتيجة ملدخالت الب .Hيتعلق �ملساعدة الترشيعية، ذكرت معلية مسـمترة بني أالمانة ولك ب yاملسـتفيد. وف

 Hان املعنية. ويه ال تسـتطيع ٔان تعطي تفاصيل املشورة الترشيعية املقدمة ٕاىل بHأالمانة ٔان مثة معلية جرت بيهنا وبني الب
ئل حساسة ٔان بعينه بدون ٕاذن من هذا البH. وقالت ٕان لك بH هو بH ذو سـيادة ويتوقع عند طلب املشورة بشأن مسا

تبقى املشورة أو املناقشات رسية. وكحل وسط، ٔاشارت أالمانة ٕاىل �قرتاح اÆي تقدم به وفد الوالcت املتحدة أالمريكية 
وذكرت ٔاهنا تسـتطيع ٔان تضع قامئة �@ول أالعضاء اليت طلبت املساعدة الترشيعية يف سـنة معينة. وفy يتعلق ٕ�دراج 

ية يف وحدات ٔااكدميية الويبو، تسـتطيع أالمانة ٔان تسـتكشف جدوى ٕادراðا يف لك الوحدات. جدول ٔاعامل التمن  موضوعات
 Yٔيتعلق مبسا yوفRio+20  ذكرت ٔاهنا تشارك أالمم فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ أالهداف إالمنائية لٔاللفيةو ،

صيال ملشاركة املنظمة يف معليات أالمم املتحدة هذه يف التقرير وسوف تقدم أالمانة رشحا ٔاكرث تف املتحدة يف ت´ املبادرات. 
. ؤاشارت أالمانة (السـيد راما راو) WIPO Re:Searchاملقبل. وميكن ٔايضا تقدمي مزيد من املعلومات بشأن قاعدة بياaت 

. فقال ٕان مكتب الويبو يف املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ أالهداف إالمنائية لٔاللفيةٕاىل مشاركة الويبو يف فرقة العمل 
نيويورك شارك مؤخرا، معال �لوالية اليت منحته ٕاcها اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية، يف معل فرقة العمل فy يتعلق 

، وال سـy فy يتعلق بأمراض WIPO Re:Searchوقدمت أالمانة ٕاىل فرقة العمل معلومات عن منصة �لنفاذ ٕاىل أالدوية. 
املناطق املدارية املهمÎ. كام مت تقدمي معلومات بشأن ا@راسة الثالثية اليت ٔاعدهتا الويبو ومنظمة التجارة العاملية ومنظمة 

عيادة بشأن ٔابريل، ومعال مببادرة اåلس �قتصادي و�ج²عي التابع لٔالمم املتحدة، نظمت الويبو  24الصحة العاملية. ويف 
. وقد شارك قطاع القضاc العاملية يف هذا املدارية املهمÎ وطرق عالðااملناطق للبحث يف أمراض الرشااكت �بتاكرية 

برصد الثغرات، وممثلني لصناعة املسـتحرضات الصيدالنية، واåمتع احلدث مع زمالء من املشاركني يف فرقة العمل املعنية 
، أمراض املناطق املدارية املهمÎ، والشـبكة أالفريقية املعنية بÎمراض املناطق املدارية املهمالٔ والشـبكة العاملية املدين، 

املعنية برصد الثغرات ؤاحاطت أالمانة اللجنة علام بأهنا تتابع ٔايضا عن كثب معل فرقة العمل . End Fundوصندوق الهناية 
اركة الويبو بدٔات يف املراحل ، ذكرت أالمانة ٔان مشRIO+20. وفy يتعلق مبساYٔ يف تنفيذ أالهداف إالمنائية لٔاللفية

التحضريية للمؤمتر. واكنت مشاركة املنظمة تتعلق يف معظمها �ملسائل املتعلقة �لعلوم والتكنولوجيا و�بتاكر. وقد ٔاحاطت 
قة أالمانة اللجنة علام بأن رئيس امجلعية العامة لٔالمم املتحدة اكن قد أجرى معلية تشاورية بشأن التمنية املسـتدامة والطا

املسـتدامة يف أالسـبوع السابق. وقد ُطرحت ٔاسـئÎ فy يتعلق �مللكية الفكرية ووردت بعض إالشارات ٕاىل الويبو. وقدمت 
 ، للمساعدة يف هذه العملية.WIPO Greenأالمانة معلومات عن مبادرات الويبو املعنية، مبا فهيا 

املعنية برصد الثغرات يف ٕاىل مشاركة املنظمة يف فرقة العمل  وحتدث وفد اجلزائر �مس مجموعة البHان أالفريقية، فأشار .61
وغريها من معليات أالمم املتحدة. وقال ٕان اåموعة تفهم ٔان الويبو شاركت يف مناقشات تقنية،  تنفيذ أالهداف إالمنائية لٔاللفية

ناقشات واحضا. لكهنا شاركت أيضا يف تشمل ت´ املتعلقة �ملسـتحرضات الصيدالنية والرباءات. واكن دور أالمانة يف هذه امل 
مناقشات حول مسائل ٔاكرث معومية تتصل �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية والتمنية املسـتدامة وغريها. وقالت اåموعة ٕان ا@ول 

أالعضاء جيب ٔان تكون عىل عمل بذÑ وجيب ٔايضا ٔان تقوم ٕ�رشاد أالمانة يف مشاركهتا يف مثل هذه املناقشات. وشددت 
 ٔانه مل يكن هناك ٔاية مشاورات بني أالمانة وا@ول أالعضاء، ؤاعربت عن رغبهتا يف معرفة الكيفية اليت سـتعاجل هبا عىل

 أالمانة هذه املساYٔ املهمة.

وقال وفد �كسـتان ٕانه يشرتك مع وفد اجلزائر يف ا1اوف اليت ٔاعرب عهنا �مس مجموعة البHان أالفريقية. وطلب الوفد  .62
@ور مكتب الويبو يف نيويورك يف العملية اليت يقوم هبا أالمني العام لٔالمم املتحدة. وقال ٕانه يرغب يف معرفة الكيفية توضيحا 

اليت يسامه هبا املكتب يف ت´ املناقشة وٕاىل ٔاي مدى يسامه فهيا، ال سـy ؤاهنا علمت عن طريق زميل يف نيويورك أن 
وجيا فy يتعلق �لتكنولوجيا اخلرضاء. وسوف يكون من املفيد أن يمت تقدمي الويبو اكنت قد حلت مشلكة نقل التكنول

 معلومات عن النقاط اليت جاء ذكرها يف العملية. فا@ول أالعضاء حتتاج ٕاىل ٔان حتصل عىل معلومات عن مشاركة الويبو.
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ن املنظامت ا@ولية جيب ٔاال تفرتض وأشار وفد الربازيل ٕاىل مساYٔ الرسية فy يتعلق �خلطط القطرية. وقال ٕانه يرى أ  .63
الرسية مسـبقا. ؤاوحض ٔانه يفهم أن البياaت املتعلقة �خلطط القطرية جيب ٔاال تكون متاحة ٕاذا طلب البH املعين احملافظة عىل 

بقة يف ذÑ. الرسية. لكن رمغ ٔان أالمانة يه اليت تولت ٕاعداد اخلطط القطرية، فٕان ا@ول أالعضاء مل حتط علام �ملهنجية املط 
 ويرى الوفد ٔان هذا ال يتسق مع متطلبات جدول ٔاعامل التمنية.

 ودعا الرئيس أالمانة ٕاىل الرد عىل التعليقات. .64

وأشارت أالمانة (السـيد أونياما) ٕاىل والية الويبو يف سـياق مشاركهتا يف مبادرات أالمم املتحدة. وذكرت أالمانة ٔان  .65
وقد اجمتع هذا اåلس مرتني يف ا يف جملس تنفيذي ترٔاسه أالمني العام لٔالمم املتحدة. رؤساء لك واكالت أالمم املتحدة شاركو 

. وقد 2015أالمم املتحدة ملا بعد اÆي وضعته جدول ٔاعامل التمنية و  Rio+20السـنة. وقدم أالمني العام مبادرات عديدة، مهنا 
ُطلب ٕاىل لك منظمة ٔان تنظر يف الكيفية اليت ميكن خلربهتا اخلاصة ٔان تسامه هبا يف هذه املبادرات. وأوحضت أالمانة ٔان 

ا@ول أالعضاء حثت املنظمة ٔايضا عىل املشاركة والعمل يدا واحدة مع أالمم املتحدة. ويه ترى ٔاهنا تسـتطيع ٔان تلعب دورا 
لومات الرباءات مكصدر للمعلومات التكنولوجية، وال سـy فy يتعلق بتغري املناخ. مفثال، ميكن بنéاء يف جماالت مثل دور مع

ٔان تتاح للبHان النامية ٔاحدث تكنولوجيا مت التوصل ٕالهيا فy يتعلق �حلد من وطأة تغري املناخ. وقد حاولت املنظمة ٔان 
ملشاركة بفعالية يف ت´ املبادرات. وفy يتعلق �لرسية يف موضوع تلعب دورا بنéاء يف مشاركهتا. كام حثهتا اللجنة عىل ا

اخلطط القطرية، أكدت أالمانة ٔان املهنجية والمنوذج ليسا رسيني. وتساعد اخلطط القطرية عىل ضامن ٔان يدمع تقدمي املساعدة 
 معل أالمانة. وقد مت ٕاعداد منوذج ومهنجية. يف �تساقالتقنية أالهداف إالمنائية يف البHان املعنية. كام ٔاهنا تساعد عىل ضامن 

ومت دجمهام يف اخلطط �سرتاتيجية للملكية الفكرية يف لك بH. وèهام متاح. ٕاال ٔان أالمانة ٔاكدت ٔاهنا مل تنفرد ٕ�عداد أية 
عضاء خطة قطرية من جانب واحد. حيث تنطوي لك خطة عىل معلية مسـمترة من املشاورات واملناقشات مع ا@ول االٔ 

املعنية. وحتتاج اخلطة ٕاىل أن تصدق علهيا ا@ول أالعضاء وتتفق علهيا وتلزتم هبا. وٕاذا مل تطلب ا@وY العضو ٕا�حة معلومات 
عن ت´ املناقشات وعن البH واخلطط �سرتاتيجية، ال تسـتطيع أالمانة ٔان تتيح هذه املعلومات. ٕاال ٔان املعلومات املتعلقة 

 خمتلف البHان ميكن العثور علهيا يف قاعدة بياaت املساعدة التقنية. وذكéرت أالمانة (السـيد راما راو) بأن �ٔالنشطة املنفذة يف
. وتستند مشاركهتا بدرجة كبرية عىل ذÑ االتفاق. ويه 1974الويبو انضمت ٕاىل منظومة أالمم املتحدة تبعا التفاق ٔابرم عام 

 مرتتبةٔالمم املتحدة عىل خمتلف املسـتوcت. ومن مث، فٕان مشاركة الويبو ليست تعمل بصورة يومية مع غريها من واكالت ا
فقط عىل الوالية املمنوحة من اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية. ٔاما فy يتعلق �لتكنولوجيا اخلرضاء، فٕان أالمانة ليس 

ارات ٕاىل الويبو وامللكية الفكرية ٔاثناء العملية @هيا عمل مبا ذكره وفد �كسـتان. وقد تدخلت عندما وردت بعض إالش
التشاورية. ويه ٕاشارات تتعلق يف معظمها �لرباءات. وقد جاءت التدخالت محلاية والية الويبو وساعدت عىل حتقيق 

 العملية لهدف مشرتك بداخل أالمم املتحدة.

من مصلحهتا أن تعرف املزيد عن اخلطط القطرية  وأكد وفد الربازيل ٔان كثريا من البHان النامية، مبا فهيا الربازيل، .66
 وكيفية تنفيذها.

ب وفد بوليفيا مبشاركة الويبو يف مبادرات أالمم املتحدة. وقال ٕان املساYٔ الو  .67 éمشاركة الويبو يف ت´  تمكن يف رح
قه من أن الويبو ال تشري ٕاال ٕاىل ، ٔابدى الوفد قل20طريقة مشاركهتا. وفy يتعلق مبسامههتا يف معلية ريو+يف املبادرات، وٕامنا 

وجود جوانب ٕاجيابية وسلبية محلاية امللكية امجليع يُقر� ب اجلوانب إالجيابية للملكية الفكرية يف سـياق نقل التكنولوجيا. وذكر ٔان
حتقيق  ملنظمةُ الرتكزي عىل أي من هذه اجلوانب دون غريها. وقال الوفد ٕانه يود ٔان تراعي ا الفكرية، وÑÆ ينبغي أال ينصبّ 

توازن يف مشاركهتا يف ٔانشطة أالمم املتحدة؛ فٕانه جيد يف كثري من أالحيان ٔان ممثل الويبو ال يشري يف املناقشات اليت تدور 
ا1اوف اليت ٔاعرب عهنا  اخللفية اليت تستند ٕالهيايف حمافل ٔاخرى ٕاال ٕاىل فوائد امللكية الفكرية. ؤاضاف ٔانه يعتقد ٔان هذه يه 

ك يف ٔان والية الويبو تنص عىل تقدمي عروٍض ال تعكس سوى فوائد امللكية الفكرية. من عددٌ  éد  الوفود؛ فالوفود تشكِّ ؤاي
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الوفُد مشاركة املنظمة يف احملافل ا@ولية، مبا يف ذÑ ٔانشطة أالمم املتحدة، ٕاال ٔانه قال ٕان الويبو جيب ٔان تعكس وðات نظر 
م صورًة متوازنًة عن املسائل اليت ال حتظى بتوافق.مجيع ا@ول أالعضاء فهيا، وجيب ٔان   تُقّدِ

ؤاعرب وفد �كسـتان عن تأييده للتعليق اÆي ٔادىل به وفد الربازيل بشأن اخلطط الُقطرية. وقال ٕان من الواحض ٔان  .68
م ٕاىل بH معني ٕاال  مشاركةأالمانة ليست قادرًة عىل  éنفسه مهنا املعلومات اخلاصة �ملشورة الترشيعية اليت تُقد Hٕاذا طلب الب

éد بشدة تعاون الويبو مع منظامت  زcدة ٔان تفعل ذÑ. وخبصوص مشاركة الويبو يف ٔانشطة أالمم املتحدة، ذكر الوفد ٔانه ٔاي
أالمم املتحدة، وأن جدول ٔاعامل التمنية خطوٌة يف هذا �جتاه. ومىض يقول ٕان الوفود، كام ذكر وفد بوليفيا، ال تشري ٕاىل 

ة من ٔاجل مشاركة الويبو يف معليات أالمم املتحدة، وٕامنا جوهر مشاركهتا. ورأى الوفد أن املسائل اليت عىل غرار دور الوالي
الرباءات فy يتعلق بتغري املناخ والتمنية املسـتدامة والتكنولوجيات اخلرضاء معقدٌة وحساسٌة جداً، ؤانه توجد حاجة ٕاىل تو| 

ل هذه املناقشات. وقال الوفد ٕان ا@ول أالعضاء لها احلق أيضًا يف معرفة ما يُقال نيابًة عن احلذر عند متثيل الويبو يف مث
املنظمة يف احملافل أالخرى. وÑÆ طلب ٕامداد ا@ول أالعضاء �ملعلومات من حني الٓخر يف احملفل املناسب ليك تكون عىل 

 عمل مبا يُقال نيابًة عن الويبو.

69. åك يف ٔان والية الويبو تنص عىل مشاركهتا يف معليات موعة أالفريقية، ؤاوحض أنه مل يشكِّ وحتدث وفد اجلزائر �مس ا
يف ٔارسة أالمم املتحدة. وذكرت  اً الويبو عضو  كونأالمم املتحدة، بل ٕان اåموعة، عىل العكس من ذÑ، دافعت دامئًا عن فكرة 

وÑÆ تود اåموعة ٔان تعرف ما تقو0 الويبو حي� تشارك يف اåموعة ٔان االٓراء ختتلف ٔاحياaً بشأن املسائل الرئيسـية، 
. وتود اåموعة ٔان 20وريو+ 2015مناقشات ±مة مثل ت´ املناقشات اليت تتعلق خبطة التمنية لٔالمم املتحدة ملا بعد عام 

م جلسات نظِّ كن لٔالمانة ٔان تُ تقدم أالمانُة مزيدًا من املعلومات يف هذا الصدد. وتريد اåموعة ٔايضًا ٔان تعرف ٕاذا اكن مي
ٕاعالمية قبل مشاركهتا يف ت´ املناقشات ٕالعطاء ا@ول أالعضاء فرصة لتقدمي إالرشاد لٔالمانة بشأن جوهر مشاركهتا. وقال 

ز الشفافية، ومينح ا@ول  الوفد ٕان ذÑ سوف يسمح حبدوث مشاورات بني أالمانة وا@ول أالعضاء، ومن شأنه أن يُعّزِ
 للمشاركة. رصةً أالعضاء ف

مضمون مشاركة الويبو يف مداوالت أالمم املتحدة.  ٕازاءوشارك وفُد الهند الوفوَد أالخرى يف إالعراب عن خماوفهم  .70
موقفها الهنايئ بشأن  مقدمًا، وأنه ميكن أن حتدث معلية تشاورية قبل ٔان تصيغ املنظمةُ  تبليغهم وذكر أن أالعضاء هلم احلق يف

 تعقيبات بشأن مشاركهتا. ٕان أالمانة ينبغي أيضًا أن تقدم ٕاىل ا@ول أالعضاء جوهر مشاركهتا. وقال

 عىل التعليقات إالضافية. الردّ ودعا الرئيس أالمانة ٕاىل  .71

وأشارت أالمانة (السـيد ٔاونياما) ٕاىل تعليقات وفد الربازيل عىل اخلطط الُقطرية، وأكéدت ٔانه سوف تمت ٕا�حة القالب  .72
اخلطة الُقطرية معٌل جاٍر، وٕاهنا متثل طريقًة جديدًة للقيام �ٔالمور. وذكرت ٔانه من ٔاجل جتنب تقدمي واملهنجية. وقالت ٕان 

صة للبHان، سوف تُوَضع خطٌة �لتعاون مع البH املعين لتخطيط أالنشطة ملدة سـنتني، مما سي²ىش أيضًا مع  éمساعدات خمص
مة، وسيسـتجيب للخطة �سرتاتيجية املتوسطة أالجل، وسـيضمن �تساق. دورة الربaمج واملزيانية لفرتة السـنتني يف املنظ

ؤاوحضت أالمانة ٔانه يوجد ٔاكرث من مائة بa Hٍم، وأن موارد املاكتب إالقلميية حمدودٌة. ؤاضافت أنه يلزم ٔايضًا بذل ðد كبري 
يف  اهامت أحصاب املصلحة رضوريةٌ ليك خيطط البHُ أالنشطة اليت يود ٔان حتدث عىل املدى املتوسط، ال سـy ٔان مس

العملية. ومن مثé فٕانه معل جار، وأالمانة تبذل قصارى ðدها لضامن ٔان اخلطط مدروسٌة جيدًا. ؤاضافت أالمانة ٔاهنا رمغ 
 Ñي سـتكون ذ yوف .cًخيص القالب واملهنجية. ومضت تقول ٕان التنفيذ ال يزال جار yتعلق يف غاية السعادة ٕ��حة ما @هيا ف

مبشاركة الويبو مع أالمم املتحدة، قالت أالمانة ٕاهنا ميكن، من حيث املبدٔا، أن تتخذ الرتتيبات الالزمة لعقد جلسات ٕاحاطة، 
ٕاال ٔانه يلزم ٕاجراء مشاورات داخلية قبل ٔان تكون قادرة عىل تأكيد ٕاماكنية عقد هذه اجللسات قبل �ج²عات. وقالت ٕان 

yان النامية ٔالحدث  ،، ليست موضع خالف20ما يتعلق بريو+ مساهامت املنظمة، ال سـHويه تتعلق ٕ�دراك الب
التكنولوجيات يف التعامل مع قضاc مثل التخفيف والتكيف �لنسـبة لتغري املناخ. ومضت تقول ٕان املنظمة تعتقد ٔان و�ئق 
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املعلومات اخلاصة بأحدث التكنولوجيات للبHان تعلق ٕ��حة أالمر ي الرباءات من ٔامه مصادر املعلومات التكنولوجية، ؤان 
النامية. ؤاعربت أالمانة عن اعتقادها ٔان املساYٔ ليست موضع خالف. وقالت ٕان الويبو مل تنخرط يف جماالت مثل ٕاجيابيات 

ة ٔان تأيت أو فوائد نظام امللكية الفكرية مقارنة بأنظمة ٔاخرى. ومع ذÑ، سوف حتاول أالمانا امللكية الفكرية وسلبياهت
Îاللجنة عىل طبيعة مشاركهتا يف هذه العملية ونطاق هذه املشاركة. ؤاحاطت أالمانُة علامً  ٕالطالع �لقطاعات ذات الص

 بطلب ا@ول أالعضاء تو| احلذر يف مشاركهتا، وقالت ٕاهنا سـتحاول قدر إالماكن ٕارشاك ا@ول أالعضاء يف العملية اجلارية.

åموعة �ء، ؤاشار ٕاىل الشفافية وقال ٕانه ال يؤيد التدخل يف لك صغرية وكبرية من معل وحتدث وفد بلجياك �مس ا .73
أالمانة. وأبرزت اåموعة أن الوفود مشغوYٌ �لفعل �ج²عات كثرية. وخبصوص اخلطط الُقطرية، ذكرت اåموعة ٔان أالمر 

 د من املعلومات عن خطته ٔام ال.ينبغي ٔان يُوَلك حقًا ٕاىل البH املعين ليقرر: ٔاينبغي ٕا�حة مزي

واختمت الرئيس املناقشات اخلاصة بتقرير املدير العام نظرًا لعدم وجود تعليقات ٔاخرى من الوفود. ودعا اللجنة ٕاىل  .74
 اخلاصة �ملؤمتر ا@ويل املعين �مللكية الفكرية والتمنية. �CDIP/11/5نتقال ٕاىل الوثيقة 

        يف برaمج العمل لتنفيذ التوصيات املعمتدةيف برaمج العمل لتنفيذ التوصيات املعمتدةيف برaمج العمل لتنفيذ التوصيات املعمتدةيف برaمج العمل لتنفيذ التوصيات املعمتدةمن جدول أالعامل: النظر من جدول أالعامل: النظر من جدول أالعامل: النظر من جدول أالعامل: النظر     7777البند البند البند البند 

  املؤمتر ا@ويل املعين �مللكية الفكرية والتمنية – CDIP/11/5النظر يف الوثيقة 

تقدم حصيÎ ت´ املشاورات.  CDIP/11/5 ٔاربعة اج²عات تشاورية. وقال ٕان الوثيقة ه قد ُعِقدتذكéر الرئيس بأن .75
 ودعا أالمانة ٕاىل التقدمي للوثيقة.

ذكéرت أالمانة (السـيد �لوش) بأنه خالل اجللسة أالخرية للجنة التمنية نُوِقشت مساYٔ عقد مؤمتر دويل بشأن امللكية و  .76
تسجل القرارات  – CDIP/11/5يف الوثيقة  املُسـتنَسخ –(ي) من ملخص الرئيس 10الفكرية والتمنية. وقالت ٕان الفقرة 

ذت يف ذÑ �ج²ع، وٕان التفا ِ من الوثيقة. ومضت تقول ٕان الرئيس دعا ٕاىل عقد ٔاربعة  1صيل ُمدرجٌة يف الفقرة اليت اخت�
ذت خاللها قرارات ٔاخرى. وات�فق  د قَ عىل ٔان املؤمتر سـُيع –أالمانة  استنادًا ٕاىل ورقة مفاهمي ٔاعدهتا –اج²عات غري رمسية اخت�

دé أالمانُة تقريرًا موجزًا عن املؤمتر، وسوف يُعَرض قرر ٔايضًا ٔان تُعِ نومفرب ُقبيل ا@ورة املقبÎ للجنة التمنية. وت 15و 14يف يويم 
ضت أالمانَة �ختيار  éعىل ا@ورة الثالثة عرشة للجنة التمنية. وصاغت �ج²عات أيضًا أهداف املؤمتر يف شلكها الهنايئ، وفو

ئل اليت وافقت علهيا ا@ول أالعضاء. ؤابرزت أالمانة أن املُتحدثني، مع مراعاة التوازن اجلغرايف واخلربة املطلوبة 1تلف املسا
 .CDIP/11/5القرارات املتفق علهيا اسـُتنِسخت مجيعها يف الوثيقة 

وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء، وطلب ٔارقامًا تفصيليًة فy خيص املزيانية املقرتحة للمؤمتر. وقال ٕان اåموعة  .77
يلية ملزيانية هذه أالنشطة يف الوقت املناسب من ٔاجل ضامن وجود قدر ٔاكرب من الشفافية ترحب دامئًا بتقدمي تصنيفات تفص 

وتعميق فهمها للجوانب املالية لهذه أالنشطة. وأخريًا، ذكر الوفد أن جلنة التمنية يه احملفل الرئييس يف الويبو ملناقشة املسائل 
ر خالل دورات اللجنة. املتعلقة �مللكية الفكرية والتمنية، ومن مثé ينبغي أن éجترى داخل اللجنة ٔانشطة املتابعة اليت تُقر 

وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية، وذكر ٔان اåموعة شاركت يف املشاورات مشاركًة بنّاءة، ؤاهنا  .78
 CDIP/11/5 وعة تؤيد اع²د الوثيقةتتطلع ٕاىل املشاركة يف �ج²عات التنسـيقية املقبÎ بشأن تنظمي احلدث. وقال ٕان اåم

باع هنج متوازن يف ٕاىل اتّ  بوصفها أساسًا للعمل املسـتقبيل بشأن املؤمتر. ؤاضاف ٔان من املهم أن تُوَضع يف �عتبار احلاجةُ 
نة بشأن ع، وكذÑ يف اختيار املُتحدثني واحملاورين. وتطلع الوفد ٕاىل أن تستشريه أالمايض ااملداوالت اخلاصة مبحتوى املو 

 العنارص املُعلéقة خبصوص تنظمي هذا احلدث.

وحتدث وفد اجلزائر �مس اåموعة أالفريقية، ؤاكéد ٔامهية املؤمتر، وأعرب عن ٔام; يف ٔان يسامه يف املناقشات اليت  .79
املُختارة. ؤاضاف أن اåموعة  ُجترى يف الويبو. وقال ٕان اåموعة تَا{ُمل أيضًا ٔان يكون املؤمتُر منتدى تُناقش فيه حبرية املسائلُ 
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ر بصعو�ت حتديد املواضيع، وتطلب من أالمانة ٔان تتشاور مع املنسقني إالقلمييني بشأن تفاصيل املواضيع. وذكر ٔان  تُذكِّ
تود  اåموعة تدرك أنه خالل املشاورات غري الرمسية ُذِكر ٔان عدد اخلرباء سوف يُناقَش مع املنسقني إالقلمييني، ؤان اåموعة

 تبلغ. ؤاضاف ٔان اåموعة تعتقد ٔانه مت االتفاق عىل ٔان CDIP/11/5ٔان تتحقق من ذÑ حيث ٕانه مل يُذَكر يف الوثيقة 
د املنسقني إالقلمييني �لقامئة أالولية للمتحدثني أالمانةُ   من وجود توازن من حيث التوزيع اجلغرايف واخلربات. للتأكّ

 ٔالورويب وا@ول أالعضاء فيه، ؤاحاط علامً �ملعلومات الواردة يف الوثيقةوحتدث وفد ٕايرلندا �مس �حتاد ا .80
CDIP/11/5  بون بتعهد الويبو بأن يكون اختيار رّحِ بشأن املؤمتر ا@ويل املعين �مللكية الفكرية والتمنية. وقال ٕاهنم يُ

عرض مجموعة متنوعة من وðات بتوازن اجلغرايف، و احملارضين بناًء عىل خرباهتم ومعارفهم �مللكية الفكرية وقضاc التمنية، وال 
النظر ا1تلفة بشأن القضاc املتعلقة �لتمنية وامللكية الفكرية. ؤابرز �حتاد أالورويب وا@ول أالعضاء فيه ٔانه ينبغي ٔان يوجد 

 éمهتا أالمانة يف وقت سابق من العام، تصوٌر واٌحض لتلكفة املؤمتر قبل انعقاده بوقت اكٍف. ؤاشاروا ٕاىل املزيانية املصنفة اليت قد
وتطلعوا ٕاىل تلقي مزيد من التفاصيل املالية، ال سـy بشأن التاكليف املرتبطة �ملتحدثني. وقال الوفد ٕان �حتاد أالورويب 

للوقائع. ؤاضاف  حقائق املؤمتر موجزاً وُمحَكامً، وليس رسدًا مسـتفيضاً عن وا@ول أالعضاء فيه يريدون ٔان يكون تقرير أالمانة 
ع التقرير  éنفق مقارنًة �ملزيانية املقرتحة، وينبغي ٔان يُوز الوفد ٔان التقرير ينبغي أن يتضمن أيضًا رسدًا للمبلغ الفعيل اÆي ا~

املؤمتر �ب بون بكون ورقة املفاهمي اخلاصة �لويبو تُبّنيِ ٔان رحِّ املُوَجز عىل جلنة التمنية بوصفه وثيقة معلومات. وقال ٕاهنم يُ 
سـيكون مفتوحًا ٔامام ا@ول أالعضاء، واملنظامت احلكومية ا@ولية، واملنظامت غري احلكومية، ومنظامت اåمتع املدين. ؤاضاف 
ٔاهنم يوّدون ٔايضًا ٔان يُدعى ٕاىل احلضور االٔاكدمييون، ال سـy �قتصاديون، وممثلو قطاع أالعامل التجارية. ؤاعرب الوفد عن 

ورويب وا@ول أالعضاء فيه من أن املؤمتر سوف يوفر فرصًة مثرية للجميع للتفكري يف كيفية حتسني المنو ثقة �حتاد االٔ 
�قتصادي والتمنية من خالل امللكية الفكرية. ؤاخريًا، أكد الوفد موقفهم اÆي مفاده ٔان املناقشات خالل أالسـبوع بشأن 

منفصÎٌ عن مناقشات البند اجلديد يف  –لنحو املُبنيé يف جدول الرئيس لٔالعامل عىل ا –املؤمتر املعين �مللكية الفكرية والتمنية 
 �ملناقشات و�سـتنتاجات اخلاصة �لبند اجلديد. لّ جدول أالعامل اخلاص �مللكية الفكرية والتمنية، وال ختِ 

�مس مجموعة جدول ٔاعامل  عن تأييده للبيان اÆي ٔادىل به وفد الربازيل إالسالمية) -ٕايران (مجهوريةؤاعرب وفد  .81
ب بعقد املؤمتر ا@ويل املعين �مللكية الفكرية والتمنية يف نومفرب  éثني  ،2013التمنية. ورح د الوفد عىل ٔان املُتحّدِ éوشد .Ñد ذé ؤاي

اليت تواðها البHان عون بفهم جيد لتحدcت التمنية واملُحارضين ينبغي ٔان يكونوا خرباء يف جمال امللكية الفكرية والتمنية ويمتتّ 
 النامية. وقال ٕان اختيارمه ينبغي ٔان يكون �لتشاور مع ا@ول أالعضاء.

تطوير ٔانظمة امللكية الفكرية يف البHان النامية. ؤاكد الوفد أن التوازن وثيق الصÎ ب وقال وفد شـييل ٕان املؤمتر  .82
 املؤمتر يف معل املنظمة املسـتقبيل.اجلغرايف ±ٌم، لضامن ٔان املناقشات والنتاجئ متوازنة حىت يسامه 

تéخذ بشأن املؤمتر. .83  وتوجéه وفد السلفادور �لشكر للرئيس وأالمانة عىل املشاورات اليت ٔاسفرت عن قرارات رئيسـية تُ

أن أالمانة  فهيااليت يرد  CDIP/11/5 وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء، ؤاشار ٕاىل الصفحة الثالثة من الوثيقة .84
ثني عىل ٔاساس التوازن اجلغرايف واخلربة املناسـبة والتوازن يف الرؤى، وقال ٕان اåموعة بناء عىل ُطلب مهنا ٔان ختتار املتحدّ 

 ذÑ ال تظن ٔان من الرضوري عقد مجموعة ٔاخرى من �ج²عات غري الرمسية الختيار املتحدثني.

ٔاثناء  يف من املناقشات واملشاورات ُمسـتعد� للمشاركة البنّاءة يف مزيدٍ وقال وفد الوالcت املتحدة أالمريكية ٕانه  .85
ر ومتوازن. وطلب الوفد مزيدًا من التفاصيل بشأن تلكفة املؤمتر عىل ا@ورة وبعدها ٕاذا لزم أالمر من ٔاجل ٕاقامة حدث ُممثِ 

ضًا ٔان يتأكد ٔان الرابطات الصناعية ورابطات ٔاساس ٔانه سوف يُقام يف حدود موارد املزيانية احلالية. وقال الوفد ٕانه يود ٔاي
 .CDIP/11/5من بني املشاركني، كام هو ُموحضé يف الوثيقة يه القطاع اخلاص 

 ودعا الرئيس أالمانة ٕاىل الرد عىل التعليقات. .86
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 ااور ٕاهنيف معلية التش تأشارت أالمانة (السـيد �لوش) ٕاىل قامئة املُتحدثني، وذكéرت بأن بعض ا@ول أالعضاء قالو  .87
رغب يف التدخل يف تفاصيل اختيار املتحدثني، وٕان �ختيار سوف يُعهَد ٕاىل أالمانة. وقالت أالمانة ٕان مبادئ توجهيية تال 

مت ٕالهيا، مبا فهيا التوازن اجلغرايف املالمئ، واخلربات املناسـبة، والتوازن يف الرؤى فy يتعلق بلك موضوع. وذكرت  عامة ُقّدِ
ثني ٕاذا ُطلب مهنا ذÑ، ٕاال ٔان كون تٔاهنا لن  م ٕاىل ا@ول أالعضاء قامئة مقرتحة �ملُتحّدِ قّدِ ٔاي ٕاجراء @هيا مشلكة يف أن تُ

رتغيريات سوف  معلية �ختيار وإالقرار، فضًال عن الرتتيبات املطلوبة. وتطلعت أالمانة ٕاىل صدور قرار من اللجنة  يُؤّخِ
ثني املقرتحة ٔاو عدم رضورة ذÑ. وفy يتعلق بشأن رضورة ٕاجراء جوY ٔاخرى من املشاور ات استنادًا ٕاىل قامئة املُتحّدِ

�جلوانب املالية، ذكéرت أالمانة بأهنا نُوِقشت يف اجللسات غري الرمسية. وقالت أالمانة (السـيدة لونغكروفت) ٕان تقديرات 
مزيانية لالج²ع اÆي سيسـتغرق ٕاعداد تعمل عىل  املزيانية للمؤمتر ٔاعدهتا شعبة تنسـيق جدول ٔاعامل التمنية، وٕان أالمانة

ٔالف فرنك سويرسي  50عقد عقب دورة جلنة التمنية يف شهر نومفرب. ؤاضافت أن هذا ميثل ادخاراً كبريًا يبلغ يومني وسـيُ 
عقد  ٔاساسعىل فرنك سويرسي، ويه  165 194تقريبًا، وأن املزيانية املقرتحة احلالية للمؤمتر اÆي سيسـتغرق يومني تبلغ 

ل نفقاهتم. ومضت  éين تُموÆتوفر يف تاكليف سفر املشاركني ا éاج²ع ملدة يومني قبل انعقاد دورة جلنة التمنية مبارشًة، ومن مث
 éصت مبلغًا يف املزيانية يُدفَع للمتحدثني االثين عرش حلضور �ج²ع، ويبلغ ٕاجاميل هذا املبلغ تقول ٕان أالمانة قد خص

ل نفقاهتم تبلغ  فرنك 80  514 éين تُموÆ38 480سويرسي. وأفادت بأن التلكفة التقديرية لبدالت إالقامة اليومية للمشاركني ا 
فرنك سويرسي، وبأن التلكفة التقديرية  43 200فرنك سويرسي، وبأن التلكفة التقديرية للرتمجة الشفوية يف اليومني تبلغ 

ل جتاري تبلغ لعرض نص احلوار وتدوين الوقائع من خالل مُ  فرنك سويرسي، وبأن ٕاجاميل هذه أالرقام يبلغ  3  000شغِّ
ق عليه  165  194 فرنك سويرسي. وقالت ٕانه ميكن ٔان يوجد اختالف كبري بني هذا الرمق والرمق الهنايئ اÆي سوف تُصّدِ

ند تنظمي مثل هذه ع  طبيعيٌ  ن وجود �ختالفات ٔامرٌ أ ا@ول أالعضاء كام ُطلب يف املناقشات السابقة. ؤاضافت 
عزى، عىل سبيل املثال، ٕاىل اختالف خطوط سري الرحالت ٔاو اختالف بHان املتحدثني؛ فتلكفة يُ �ج²عات، وميكن أن 

سفر مشارك من أورو� ختتلف اختالفًا كبريًا عن تلكفة سفر آخر من أفريقيا ٔاو ٔاسرتاليا. ومضت تقول ٕان هناك ٔايضًا 
 سبيل املثال، ٕاىل ٔاقدمية املرتمجني الشفويني اÆين شاركوا يف الرتمجة واكنوا متوفرين يف اليومني متغريات ميكن ٔان تُعزى، عىل

املشار ٕالهيام. وكررت أالمانة (السـيد �لوش) أن هذه تاكليف تقديرية، ؤان التاكليف الفعلية ميكن ٔان ختتلف اختالفًا كبريًا 
ٕاىل التعليق اÆي ٔادىل به وفد الوالcت املتحدة االٔمريكية بشأن مشاركة قطاع بناء عىل العوامل اليت ُذكرت. وأشارت أالمانة 

دِرج مضن إالشارة ٕاىل اåمتع املدين، ومع ذÑ ميكن ٔايضًا ٔان يذكر قطاع  الصناعة يف املؤمتر، وذكéرت بأن هذا أالمر نُوقش وا~
 الصناعة عىل وجه التحديد.

جتري عىل قدم وساق. وأعرب عن تقديره للعمل املضطلع به للتحضري وذكر وفد الصني أن ترتيبات عقد املؤمتر  .88
للمؤمتر، مبا يف ذÑ عىل وجه التحديد مساهامت مجموعة جدول ٔاعامل التمنية واåموعة أالفريقية. وقال الوفد ٕانه يعتقد ٔان 

تقبيل. ؤاضاف أن املناقشات اليت املؤمتر سـيكون عالمًة فارقًة يف تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية، وسوف يساعد يف العمل املسـ 
تدور حول دور امللكية الفكرية يف التمنية سوف تساعد البHان النامية عىل حتسني سـياساهتا يف هذا اåال، وسوف تساعد 

 املنظمة عىل زcدة دمج التمنية يف معلها. وذكر أن الصني ستشارك بنشاط يف املؤمتر.

ثني.  وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول .89 ٔاعامل التمنية، ؤاكéد ٔانه يلزم ٕاجراء مزيد من املشاورات بشأن املُتحّدِ
وقال ٕان اåموعة تدرك أن بعض ا@ول أالعضاء قد ٔاعرب عن تفضي; ملشاركة بعض قطاعات اåمتع املدين يف املؤمتر، ولكن 

 بعض ا@ول أالعضاء أالخرى يرغب ٔايضًا يف ٔان تُمثéل قطاعات ٔاخرى.

وفد ٕايرلندا �مس �حتاد أالورويب وا@ول أالعضاء فيه، ؤاعرب عن تأييده لوðة نظر اåموعة �ء اليت وحتدث  .90
 مفادها ٔانه ال يلزم يف هذه املرحÎ عقد مزيد من اج²عات ما بني ا@ورات ملناقشة موضوع متحديث املؤمتر.

تدخل يف لك صغرية وكبرية من ت ء ينبغي ٔان حتاول أال وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء، ؤاكéد ٔان ا@ول أالعضا .91
اج²عات كثرية. وذكر ٔان اåموعة تفضل �لزتام �التفاق اÆي يقيض بأن أالمر �لفعل  ه قد ُعقدتمعل أالمانة. وقال ٕان
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 éموعة سوف تشارك ٕاذا ٔارصåموعات إالقلميية ينبغي ٔان يُرتك لٔالمانة لتأيت مبجموعة متوازنة من املتحدثني، ٕاال ٔان اåت ا
أالخرى عىل ٕاجراء مزيد من املشاورات، ولكن هذه املشاورات ميكن أن تكون أيضًا طويÎ جداً، وهذا قد يؤثر يف 

 ر اåموعة ٔان اختيار املتحدثني ينبغي أن يَُرتك لٔالمانة.كرِّ وÑÆ تُ  ،املزيانية

ٔاشار ٕاىل املناقشة اخلاصة �لتاكليف قائًال ٕان اåموعة وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية، و  .92
تطلب سوى ٕاجراء حوار مع أالمانة. وأشار ٕاىل اختيار املتحدث الرئييس، وقال ٕانه يظن ٔان العملية نفسها سوف تُطبéق  ال

ضات @هيا عىل عىل اختيار املتحدثني االٓخرين، وٕان أالمانة سوف تستشري اåموعات إالقلميية بشأن وجود ٔاي اعرتا
 املتحدثني املذكورين يف قامئة أالمانة.

ر اقرتاحه ا@اعي ٕاىل ٕابالغ ا@ول أالعضاء بقامئة املتحدثني من خالل  .93 éموعة أالفريقية، وكرåوحتدث وفد اجلزائر �مس ا
قها. وقال ٕان اåموعة ال ترى يف ذÑ أي شلك من أشاكل التدخل يف تفاصيل معل أالمانة. وأ  برزت اåموعة ٔانه مت ُمنّسِ

 فهيايرد  CDIP/11/5 االتفاق عىل ٔان تُناقَش قامئة املتحدثني مع املنسقني إالقلمييني. ؤاضاف الوفد ٔانه يعتقد أن الوثيقة
ٔايضًا ٔان أالمانة سوف ُجتري مشاورات غري رمسية بشأن املوضوعات. وذكر ٔانه ميكن مناقشة قامئة املتحدثني خالل ت´ 

 ذÑ لن يلزم ٕاجراء مجموعة منفصÎ من املشاورات يف هذا الصدد.املشاورات، وب

ورٔاى وفد مرص ٔانه ينبغي اختيار املتحدثني عىل ٔاساس خرباهتم ومعارفهم بقضاc امللكية الفكرية والتمنية. وذكر الوفد  .94
 القامئة الهنائية.ٔان لك منطقة ميكن ٔان تقرتح قامئة �ملتحدثني خالل املشاورات، وميكن التوصل ٕاىل اتفاق بشأن 

ٔاثناء املشاورات غري الرمسية. وÑÆ اقرتح الرئيس  يف ورٔاى الرئيس أن أالمانة وا@ول أالعضاء ٔاقاما بيهنام عالقة ثقة .95
ثني املقرتحني.ٔان تُعِ   دé أالمانُة قامئًة �ملتحدثني ؤان تبدٔا مشاورات غري رمسية مع املنسقني إالقلمييني بشأن املُتحّدِ

بلجياك �مس اåموعة �ء، ؤاكéد ٔانه ات�ِفق عىل عدم التدخل يف معل أالمانة. وقال ٕان اåموعة سوف  وحتدث وفد .96
. ؤاشار ٕاىل مداخÎ وفد اجلزائر، وقال ٕان ٔايضاً  العديد من �ج²عات املقبÎ وجودحتاول أن تكون حارضًة، مع مراعاة 

ني إالقلمييني، ٕاال أن اåموعة ال تعتقد ٔانه توجد حاجة ٕاىل ا@خول يف سلسÎ أالمانة ميكن ٔان ترسل قامئة املتحدثني ٕاىل املنسق
 طويÎ من املشاورات إالعالمية بشأن هذا املوضوع.

وقال وفد جنوب ٔافريقيا ٕانه يعتقد ٔان مجموعة جدول ٔاعامل التمنية واåموعة أالفريقية ال يطلبان سوى ٔان تلمتس أالمانُة  .97
ن املتحدثني حني حتديدمه. وذكر الوفد أنه ال يعتقد ٔان هذا من شأنه أن يطيل ٔامد العملية ٔاو يؤثر آراء ا@ول أالعضاء بشأ 

د عىل أن من املهم أيضًا ٔان ترجع أالمانُة ٕاىل ا@ول أالعضاء بشأن قامئة املتلكمني لضامن الشفافية. éيف املزيانية. وشد 

 تأييده القرتاح الرئيس، وقال ٕانه ير�ح لهذا �قرتاح.وحتدث وفد الهند �مس اåموعة االٓسـيوية، ؤاعرب عن  .98

وذكر وفد �كسـتان ٔانه ينبغي توضيح ٔان احملارضين ينبغي أن تكون @هيم خربة يف جمال امللكية الفكرية والتمنية. ويف  .99
قبل أو حنو ذÑ ٕاذا اكن هذا الصدد، اقرتح الوفد ٔان ترسل اåموعاُت إالقلمييُة اقرتاحاهتا ٕاىل أالمانة يف غضون أالسـبوع امل 

دون. وقال ٕان أالمانة ميكن ٔان تُعدé قامئة �ملتحدثني بناء عىل �قرتاحات حدé يوجد يف تصور اåموعات إالقلميية متحدثون مُ 
Y عدم وما تراه مناسـبًا، وميكن توزيع هذه القامئة عىل املنسقني إالقلمييني، وميكن ٔان تُصاغ القامئة يف شلكها الهنايئ يف حا

 وجود أي اعرتاضات.

éد  .100 ؤاعرب وفد ترينيداد وتو�غو عن تأييده القرتاح الرئيس. وعلéق الوفُد ٔامهيًة كبريًة عىل اختيار املتحدثني. وÑÆ ٔاي
 البياaت اليت ٔادلت هبا وفود جنوب ٔافريقيا، والهند، و�كسـتان.
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101.  éوأشار وفد اململكة املتحدة ٕاىل املشاورات غري الرمسية، وذك ، éر بأنه ات�ِفق عىل ٔان تُرتك التفاصيل لٔالمانة، ٔالنه تبني
بعد مناقشات مطوY، ٔان أالمانة يه االٔكرث خربة فy يتعلق بتنظمي مثل هذه أالحداث. وÑÆ رأى الوفد أن ٔافضل السـبل 

ع عىل املنسقني للميض قدمًا هو أن تتوىل أالمانة وضع التفاصيل الهنائية. وقال ٕان القامئة وغريها من املع éلومات ينبغي ٔان تُوز
 من املناقشات املطوY. إالقلمييني للتصديق علهيا بعد ذÑ. ؤاضاف ٔان هذا من شأنه تفادي ٕاجراء مزيدٍ 

وتوجه الرئيُس �لشكر لوفد اململكة املتحدة عىل ٕاعادة صياغة اقرتاحه. ودعا الرئيُس اللجنَة ٕاىل النظر يف �قرتاح.  .102
 قرتاح نظرًا لعدم وجود ٔاي اعرتاض من الوفود. واختمت الرئيُس املناقشات بشأن هذا البند.وقد اعُتِمد �

اقرتاح مرشوع من مجهورية كورc حول امللكية الفكرية وٕابداع التصاممي  – CDIP/11/7النظر يف الوثيقة 
  لتطوير أالعامل يف البHان النامية والبHان أالقل منواً 

م وفد مجهورية  .103 éللوثيقةقد cكور CDIP/11/7  حول امللكية الفكرية cاخلاصة �قرتاح مرشوع مقدم من مجهورية كور
وٕابداع التصاممي لتطوير أالعامل يف البHان النامية والبHان أالقل منوًا. وذكر الوفد أن املرشوع هيدف ٕاىل تناول التوصيتني 

ًا من الرابعة والعارشة من جدول أعامل التمنية. وقال ٕان مد ة املرشوع تبلغ ٔاربعة وعرشين شهرًا، وٕان ٔامهية التصممي بوصفه حقّ
حقوق امللكية الفكرية حتظى �عرتاف مزتايد حيث يسـمتر اشـتداد املنافسة يف ٔاسواق املنتجات، ومع ذÑ تواجه البHان 

 املنتجات، نتيجة لعوامل مثل نقص عديدة يف احلصول عىل مزية نسبية من خالل تصممي النامية والبHان أالقل منوًا حتدcٍت 
الوعي و�ست�ر. وذكر أن الويبو تقوم مبشاريع كثرية @مع البHان النامية، ٕاال ٔانه ال يوجد يشء يف الوقت احلارض يدمع 

، ساعدت 2010التصاممي، وعدم وجود ا@مع ميكن ٔان يعوق �ست�رات يف التصاممي. ؤاضاف ٔان مجهورية كورc، منذ عام 
 رشكة من الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف ðودها الرامية ٕاىل ابتاكر تصاممي واحلصول عىل حقوق التصاممي. 100ٔاكرث من 

رشكة لتلقي ا@مع يف جمال  131، وقد ُاخِتريت �ملائة 90بلغ  2010ومىض يقول ٕان معدل النجاح يف تطوير التصاممي يف عام 
 8يف السـنة، وارتفعت مسـتوcت املوظفني بنسـبة  �ملائة 78ت التصاممي بنسـبة ، وازدادت طلبا2011التصاممي يف عام 

، ومن مثé ميكن للتصاممي ٔان تسامه يف �قتصاد. وذكر أن املرشوع يتألف من مرحلتني، يف املرحÎ أالوىل سوف يقوم �ملائة
 éدة الوعي بقمية املنتج من خالل تطوير التصممي ٔاو حتسينه، وسوف تُقدcالعملية الكتساب احلقوق، بز Îم املساعدة ٔايضًا طي

بدءًا من تقدمي الطلب ٕاىل التسجيل. ؤاضاف ٔان املرشوع، برصف النظر عن مساعدة الرشاكت، سوف يسامه يف التمنية 
درك قائًال املسـتدامة يف البHان النامية من خالل زcدة الوعي بأمهية التصاممي بوصفها حقًّا من حقوق امللكية الفكرية. واسـت

سوف تُوَضع يف املرحÎ الثانية مبادئ توجهيية عىل ٔاساس اخلربات واملعرفة العملية املكتسـبة يف املرحÎ أالوىل. وذكر ٔان  هٕان
ذÑ ميكن تطبيقه ٔايضًا يف البHان النامية أالخرى. وقال ٕان احلكومات املسـتفيدة سوف تعقد مؤمترات وتتبادل اخلربات مع 

 فهياترد  CDIP/11/7لتعزيز خرباهتا يف جمال امللكية الفكرية ومسائل ٕادارة التصاممي. وذكر ٔان الوثيقة اجلهات املعنية 
معلومات تفصيلية عن اسرتاتيجيات التنفيذ. ؤاشار الوفد ٕاىل ٔان املرشوع ال يقترص عىل تطوير التصاممي، بل سوف يركز 

تأمني حقوق التصاممي. وأضاف ٔان البHان النامية ستسـتفيد من زcدة ٔايضًا عىل زcدة املعارف والقدرات فy يتعلق بعملية 
زcدة قوة حامية تصاممي من الصادرات من خالل حتسني حامية التصاممي وٕادارهتا، وأن البHان املتقدمة ستسـتفيد ٔايضًا 

 يعود �قرتاح �لفائدة عىل مجيع املشاركني.ٔان منتجاهتا، وبذÑ ميكن 

�مس مجموعة بHان ٔاورو� الوسطى والبلطيق، ورٔاى أن �قرتاح مثري لاله²م. وقال ٕانه ميكن أن وحتدث وفد بولندا  .104
يُسهِم يف تكوين الكفاءات يف البHان النامية وأن يؤدي ٕاىل فهم ٔافضل لفوائد وجود اسرتاتيجية للتصاممي. وذكر ٔانه رمغ وجود 

 اåموعة تؤيد هنجها العام ؤاهدافها. حاجة ٕاىل مزيد من التوضيح بشأن معلية التنفيذ، فٕان

وحتدث وفد ٕايرلندا �مس �حتاد أالورويب وا@ول أالعضاء فيه، ورٔاى ٔان اسـتخدام التصاممي ميكن ٔان يكون ٔاداًة  .105
قويًة ٕالضافة قمية ٕاىل املنتج، ولزcدة الطلب يف السوق، ولزcدة العوائد �قتصادية للمنتجني يف مجيع البHان. وقال ٕان 

�حتاد أالورويب وا@ول أالعضاء فيه يؤيدون �قرتاح من حيث املبدٔا، ٕاال ٔاهنم يعتقدون ٔانه سـيكون من املفيد ٔان يُنَظر 
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هنم  ينظروا  ٔايضًا أنيريدون ٔاوًال يف ٔافضل املامرسات وا@روس املسـتفادة من ُهنُج الويبو يف تقدمي املساعدة التقنية. ؤاضاف أ
 متÎ لهذا املرشوع قبل تقدمي تأييدمه الاكمل 0.التاكليف والفوائد احمل  يف

وحتدث وفد السـنغال �مس اåموعة أالفريقية، ؤاحاط علامً بأن املدة املقرتحة للمرشوع يه ٔاربعة وعرشون شهرًا مع  .106
اكت اسـتعراض يف منتصف املدة بعد عام واحد من التنفيذ. وقال ٕان املرشوع هيدف ٕاىل املسامهة يف تطوير ٔاعامل الرش 

الصغرية واملتوسطة �لتشجيع عىل �ست�ر يف التصممي من خالل �سـتخدام �سرتاتيجي حلقوق امللكية الفكرية، وهيدف 
ٔايضًا ٕاىل زcدة الوعي بأثر تصممي املنتجات يف تطوير أالعامل التجارية للرشاكت الصغرية واملتوسطة. وذكر أن ماكتب امللكية 

±امً يف تنفيذ املرشوع. ومىض يقول ٕان اåموعة ترى ٔان �قرتاح مثري جّدًا لاله²م، ٕاال ٔان الفكرية سوف تؤدي دورًا 
الهيلك يتطلب حتسينًا لضامن �متثال ملتطلبات التوصيتني الرابعة والعارشة من جدول ٔاعامل التمنية. وأفاد الوفد بأن التوصية 

احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة وتقدمي املساعدة ٕاىل ا@ول  الرابعة من جدول ٔاعامل التمنية تتطلب الرتكزي عىل
م  éينبغي ٔاال تُقد éأالعضاء، بناء عىل طلهبا، يف وضع �سرتاتيجيات الوطنية املناسـبة يف جمال امللكية الفكرية، ومن مث

ينبغي ٔان تُقميé بعناية للتأكد املساعدة ٕاال عندما يوجد طلب خاص من ٕاحدى ا@ول أالعضاء. ؤاضاف أن احتياجات ا@ول 
من ٔان �سرتاتيجيات مناسـبٌة. وأشار الوفد ٕاىل التوصية العارشة، وذكر ٔان الهدف مهنا هو مساعدة ا@ول أالعضاء عىل 

تطوير وحتسني القدرات املؤسسـية الوطنية للملكية الفكرية من خالل مواصÎ تطوير البنية التحتية وغريها من املرافق هبدف 
مؤسسات امللكية الفكرية الوطنية ٔاكرث فعاليًة والهنوض بتوازن عادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة. ويف  جعل

د عىل رضورة أن يهنض املرشوع بتوازن عادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة. وقال ٕانه عىل  éهذا الصدد، شد
 قرتاح.اسـتعداد للمساعدة يف حتسني هيلك �

هتا وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء، وذكر ٔان �قرتاح يشمل وضع اسرتاتيجيات وتقدمي املساعدة للعملية برمّ  .107
بدءًا من الطلب ٕاىل التسجيل. وقال ٕان اåموعة تؤيد �قرتاح، ٔالن املرشوع يسامه يف تطوير ٔاعامل الرشاكت الصغرية 

التصممي من خالل �سـتخدام �سرتاتيجي حلقوق امللكية الفكرية. وذكر أن هذا هو نوع واملتوسطة بتشجيع �ست�ر يف 
املشاريع اÆي ينبغي أن تنظر فيه جلنة التمنية. ؤاضاف ٔان املرشوع، عالوة عىل ذÑ، هيدف ٔايضًا ٕاىل زcدة الوعي بأثر 

طة. وقال ٕان ماكتب امللكية الفكرية سوف تؤدي تصممي املنتجات عىل تطوير أالعامل التجارية للرشاكت الصغرية واملتوس
 دورًا ±امً يف تنفيذ املرشوع.

ممي من اوقال وفد اليا�ن ٕان اقرتاح مجهورية كورc ±ٌم لزcدة وعي البHان النامية والبHان أالقل منوًا حبامية التص .108
éد الوفُد �جتاه العام لالقرتاح. و اخالل وضع اسرتاتيجيات التص  ذكر ٔان جتارب البHان ميكن ٕادراðا يف قاعدة بياaتممي. وأي

IP Advantage  ت يف اجللسة الثالثة للجنة. ومىض يقول ٕانaحجة. واقرتح تطوير قاعدة البياa ٕاذا اكنت ت´ التجارب
كية الفكرية عىل قاعدة البياaت توفر بوابة موحدة لالطالع عىل ا@راسات إالفرادية اليت تقدم رؤية �قبة لكيفية معل املل 

 ٔارض الواقع، وكيف ميكن لالسـتغالل الناحج للملكية الفكرية ٔان يسهم يف التمنية.

109.  éب وفد السلفادور �القرتاح. ؤاقر éدة يف جمال حامية  ورح éت ُمحدcان أالقل منوًا تواجه حتدHان النامية والبHبأن الب
ة يف كثري من احلاالت. وذكر الوفد ٔان املرشوع سيُنفéذ يف بHين الرسوم وال�ذج الصناعية. وقال ٕان الصعو�ت متشاهب

ثالثة بHان هبدف وضع اسرتاتيجية للتصاممي يف لك مهنا. ومىض يقول ٕان اختيار البHان سيمت بناًء عىل رشوط معينة،   ٔاو
دة. وأعرب الالبH وٕان هذا يشري ٕاىل ٔان املرشوع سوف يضع يف �عتبار احتياجات  éوفد عن رغبته يف �سـمترار يف املُحد

تلقي معلومات عن املرشوع. وقال ٕانه يؤيد املرشوع ٔالن مكتب امللكية الفكرية اخلاص به ميكن ٔان يسـتفيد من ٔاي مبادرة 
 هتدف ٕاىل مساعدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة.

رَجتى فعاليته لكيفية اسـتخدام امللكية الفكر  .110 ية Éٔداة للتمنية �قتصادية. وقال ٕانه ورٔاى وفد كندا أن املرشوع مثاٌل تُ
يؤيد، عىل وجه اخلصوص، الهدف املمتثِّل يف زcدة وعي الرشاكت الصغرية واملتوسطة فy يتعلق بفوائد إالقرار �مللكية 
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الفكرية واسـتخدام ٕادارهتا �سرتاتيجية يف ٕاجياد طلب يف السوق وحتقيق منافع اقتصادية. وذكر ٔانه من ٔاجل مساعدة 
ع ٕاجراءات معينة يف  الرشاكت الصغرية واملتوسطة املُبتِكرة عىل ٔان تمنو وتصبح رشاكت منافسة ٔاكرب، من أالمهية مباكن أن تتبّ

ٕادارة ابتاكراهتا بدءاً من إالعداد حىت التسويق. ؤافاد الوفد بأن قمية العديد من الرشاكت الكندية تعمتد بشلك مزتايد عىل 
. ومىض يقول ٕان والتصاممي الصناعيةا فهيا براءات �خرتاع والعالمات التجارية وحقوق املؤلف ٔاصولها غري امللموسة، مب

م ٕاىل السوق بنجاح  éقد ق ٔاو تُ éرسعة نظام امللكية الفكرية إالداري وجودته وكفاءته وفعاليته قد تؤثر يف كون أالفاكر تُسو
ارية سـيكون ذا ٔامهية مزتايدة يف اقتصاد الغد. وقال ٕان مكتب امللكية ال. ورٔاى الوفد ٔان أالفاكر وحتويلها ٕاىل ابتاكرات جت ٔام

أكرث من  ان مناقشة من مناقشات املائدة املسـتديرة اليت شارك فهيوالفكرية الكندي عقد يف العام املايض ما مجموعه مثاين وثالث
�مللكية الفكرية. ومىض يقول ٕان  اعىل رضورة زcدة وعهي تدشدé  اهنإ من الرشاكت الصغرية واملتوسطة، و مائة رشكة كندية 

كندا ملزتمٌة �سـهتداف الرشاكت الصغرية واملتوسطة عىل وجه التحديد من خالل برامج إالرشاد والتوعية، وٕان ت´ الربامج 
ا ولمتكيهنا من اختاذ قرارات تضمéنت نرش املعلومات ذات الصÎ �مللكية الفكرية عىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة لزcدة وعهي

واخليارات املتاحة. وذكر أن القدرة عىل حامية ابتاكرات الرشكة وعالماهتا  وموعدهإاليداع  ماكنمبنية عىل معرفة ٔافضل بشأن 
، التجارية الرمسية بسهوY يف عدة بHان متثل عنرصًا رئيسـيًا ٔالي رشكة منافسة تسعى ٕاىل التوسع يف ٔاسواق جديدة. وختاماً 

ٔاكéد الوفد أن امللكية الفكرية و�بتاكر مرتبطان حبيث تعزز أنظمُة امللكية الفكرية الفعاY بيئات �ست�ر االٔكرث جاذبية اليت 
د الوفد عىل ٔان مساعدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة ل  ويف رخاءمه يف المنو العاملي املسـتقبيل امن شأهنا أن تس éلجميع. وشد

ب الوفُد �القرتاح املقدم من عىل �بتاكر ا éت املسـمترة حلكومته. ومن هذا املنطلق، رحcملسـمتر سـتكون ٕاحدى أالولو
.cمجهورية كور 

وأيّد وفد الباكسـتان تأييدًا اكمًال ما يبذ0 وفد مجهورية كورc من ðود خبصوص �قرتاح. وطلب الوفد معلومات  .111
بشأن وضع اسرتاتيجيات التصاممي وتوسـمي املنتجات. وأعرب عن رغبته يف ٔان  عن ٔانشطة الويبو اجلارية للمساعدة التقنية

دة  éيعرف: هل يوجد ٔاي تداخل مع �قرتاح ٔام ال. وخبصوص اسرتاتيجية التنفيذ، ٔاشار الوفد ٕاىل وجود رشوط ُمحد
yان. ورٔاى الوفد ٔانه قد توجد حاجة ٕاىل التعمق يف رشوط املشاركة  فHليك تكون أكرث تعدداً من ٔاجل يتعلق �ختيار الب

تنوع التجارب. ؤاخريًا، ذكر أن اسرتاتيجية التنفيذ لزcدة الوعي تشمل تبادل اخلربات من خالل املؤمترات. وقال ٕانه، يف هذا 
مؤمترات  الصدد، يود ٔان يعرف: هل تنوي مجهورية كورc عقد مؤمترات حمددة كجزء من املرشوع ٔام ٔان ذÑ اكن ٕاشارة ٕاىل

 ط لها �لفعل.ُخطِّ 

م وفد مجهورية كورc تفاصيًال عن متويل املرشوع. إالسالمية) -ٕايران (مجهوريةؤاعرب وفد  .112  عن رغبته يف ٔان يُقّدِ

ز فهم الرشاكت  .113 ورٔاى وفد الوالcت املتحدة أالمريكية ٔان �قرتاح سـيكون مفيدًا ملُبدعي التصاممي، وسوف يُعّزِ
éد الوفُد �قرتاَح. الصغرية واملتوسطة املوجودة يف ا لبHان النامية والبHان أالقل منواً لفوائد حامية امللكية الفكرية. وÑÆ ٔاي

 وقال ٕانه يود ٔايضًا مزيدًا من التفاصيل بشأن املوارد املطلوبة وتلكفة املرشوع.

كون املرشوع  وطلب وفُد مرص توضيحًا يُبّنيِ كيف ميكن لبH ما أن يسـتفيد من املرشوع. وطلب معلومات عن .114
يقترص عىل بH واحد ٔام بHين. وأشار الوفد ٕاىل ٔان �قرتاح هيدف ٕاىل دمع تطوير الرشاكت الصغرية واملتوسطة، وقال ٕانه 

وا@مع و�لزتام  ؛ÑÆ يود ٔان يرى أن اختيار البHان يستند ٕاىل رشوط معينة، مثل وجود ٕاطار قانوين محلاية التصاممي
دة جيدًا، ومنتجات  ؛احلكوميّني éحبقوق امللكية الفكرية.  وٕاماكنية حاميهتامعينة أو مجموعات من املنتجات ذات خصائص ُمحد

ؤاعرب الوفد عن رغبته يف مراجعة املرشوع مع الرتكزي عىل تكوين الكفاءات للمؤسسات الصغرية واملتوسطة فy يتعلق 
 اممي جديدة.�سـتخدام الرسوم وال�ذج الصناعية للتشجيع عىل ٕابداع تص

éد وفد جورجيا اقرتاح املرشوع. وذكر الوفد ٔانه سوف يمت اختيار بHين ٔاو ثالثة بHان لتنفيذه. وقال الوفد ٕانه  .115 وأي
د ٔان يعرف: هل سُرياعى المتثيل اجلغرايف ٔام ال؟ وهل توجد رشوط و يريد مزيدًا من املعلومات عن رشوط �ختيار، وي
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رشوط املذكورة يف �قرتاح ميكن ٔان تتوفر يف العديد من البHان اليت متر اقتصاداهتا ٕاضافية؟ وأضاف ٔانه يعتقد ٔان ال 
Îانتقالية.  مبرح 

دة وهيدف ٕاىل �نتفاع  .116 éٕاىل تقدمي مرشوع يليب احتياجات ُمحد cب وفد الرنوجي مببادرة وفد مجهورية كور éورح
نتاجئ ملموسة للرشاكت الصغرية قادر عىل حتقيق  ٔان املرشوع �سرتاتيجي �مللكية الفكرية ٔالغراض التمنية. ورأى الوفد

واملتوسطة يف البHان النامية والبHان أالقل منوًا. وأعرب عن ٔام; يف أن حيظى املرشوع �@مع ويُنفéذ بنجاح. وقال ٕان 
 اخلربات الناجتة عنه ميكن ٔان تكون مفيدًة جّدًا.

يُشار ٕاليه دامئًا عند النظر يف مقرتحات املشاريع للتأكد من اتساقها معه. وذكر  وقال وفد بوليفيا ٕان جدول ٔاعامل التمنية .117
الوفد ٔان �قرتاح يشري ٕاىل التوصيتني الرابعة والعارشة من جدول ٔاعامل التمنية، حيث تتطلب التوصية الرابعة التأكيد عىل 

ري ٕاىل الهنوض بتوازن عادل بني حامية امللكية احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة، يف حني ٔان التوصية العارشة تش
الفكرية واملصلحة العامة. وقال ٕان من غري الواحض كيف سـيليب املرشوع املقرتح هذه املتطلبات. ؤاضاف أن �قرتاح يقوم 

أن يُقّميِ  عىل ٔاساس ٔان تعزيز التصاممي يف البHان النامية من شأنه ٔان يسهم يف التمنية. ورٔاى أن املرشوع ينبغي ٔاوالً 
احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف البHان النامية، ؤان �قرتاح ينبغي أال يفرتض ٔان املرشوع من شأنه ٔان يدمع 
ٕاىل تطوير الرشاكت الصغرية واملتوسطة. وخبصوص التوصية العارشة، طلب الوفد تقدمي توضيح، حيث ٕان �قرتاح ال يشري 

 ية امللكية الفكرية واملصلحة العامة.الهنوض بتوازن عادل بني حام

 ودعا الرئيُس وفد مجهورية كورc ٕاىل الرد عىل أالسـئÎ والتعليقات. .118

وأشار وفد مجهورية كورc ٕاىل مساYٔ املسـتفيدين، وذكر أن الرشاكت سـتكون املسـتفيد املبارش من املرشوع. وقال  .119
ر بعد �نهتاء من املرشوع، وÑÆ ينبغي أن تَُرشك يف تنفيذ ٕان احلكومة سوف تؤدي دورًا ±امً يف ضامن اسـمترار االٓ�

املرشوع. ومىض يقول ٕان قدرة البHان املسـتفيدة عىل تطوير ووضع سـياسات بشأن التصاممي للرشاكت الصغرية واملتوسطة 
قال الوفد ٕانه يعتقد ٔان ميكن تعزيزها ٔايضًا من خالل عقد املؤمترات ووضع مبادئ توجهيية. وفy يتعلق �لتوصية الرابعة، 

منتجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات اليت تعمل يف جمال البحث العلمي والصناعات الثقافية ميكن ٔان تسـتفيد 
د �لتشاور مع أالمانة،  éوذكر الوفد أن املزيانية سوف ُحتد .Îفٕان هذه التوصية وثيقة الص ÑÆمن التصاممي وحتقق ٔار�حًا، و

عبء املايل ميكن تقامسه بني الويبو والبHان املسـتفيدة بعد مشاورات ثنائية. ؤاشار الوفد ٕاىل السؤال اÆي طرحه وفد وأن ال
�كسـتان بشأن مساYٔ املؤمترات، وقال ٕان البHان املسـتفيدة ميكن أن تعقد هذه املؤمترات. وخبصوص معايري اختيار البHان 

دة حىت االٓن. ؤاضاف ٔان مزيدًا من املعلومات التفصيلية عن املتطلبات سوف املسـتفيدة، ٔاوحض ٔانه مل تُوَضع معا éيري ُمحد
م بعد ٕاجراء مشاورات مع أالمانة. éيُقد 

ع عىل حنٍو غري  .120 éوذكر ممثل املعهد ا@ويل للملكية الفكرية ٔان نظام امللكية الفكرية العاملي كثريًا ما يُنْتَقد ٔالن فوائده تُوز
ا الصدد ميثل اقرتاح مجهورية كورc اعرتافًا ±امً بأن احتياجات البHان النامية والبHان أالقل منوًا ال ميكن ُمتناِسب، ويف هذ

جتاهلها، ؤان للملكية الفكرية قميًة تروجييًة ٕاضافًة ٕاىل قميهتا يف امحلاية. وجدير �Æكر ٔانه جيمع املساعدة التقنية وتكوين 
املمثل أن الوعي العام ±ٌم لسـببني، السبب أالول واحض، وهو ٔان ٔاحصاب املصلحة جيب أن  الوعي العام. وذكرمع الكفاءات 

يكونوا عىل عمل بوجود الربaمج قبل ٔان يمتكنوا من �سـتفادة منه، ٔاما السبب الثاين فهو ٔاقل وضوحًا، ولكنه عىل القدر 
فادة من حقوق امللكية الفكرية مث; يف ذÑ مثل نفسه من أالمهية، وهو أن امجلهور جيب ٔان يدرك أن �سـتطاعته �سـت

ا1رتعني واملبدعني يف بالده، وليس ساكن البHان املتقدمة حفسب. ومىض املمثل يقول ٕان هذا السبب الثاين املتعلق �لوعي 
ه حنو نظام امللكية الفكرية ال معظم يف كثري من أالحيان. وقال ٕان غّري ُمعتَرب العام  éعاملي يرجع ٕاىل عدم قدرة ٔانصاره العداء املُوج

بوصفه منظمة مكرسة للتشجيع عىل  –عىل تثقيف امجلهور بشأن فوائده. وذكر املمثُل ٔان املعهد ا@ويل للملكية الفكرية 
يسعى جاهدًا ٕاىل تقدمي هذا التثقيف مىت  –اسـتخدام حقوق امللكية الفكرية ٔالغراض التمنية �قتصادية يف مجيع البHان 
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وقال ٕان املعهد يعتقد ٔان إالدراج املقرتح ملؤمترات ٔاحصاب املصلحة يعطي فرصة ٕالثبات ٔان فوائد حقوق امللكية  ٔامكن.
الفكرية ميكن أن تكون حمليًة. وأضاف ٔانه ينبغي احلرص عىل ضامن ٔاهنا ليست جمرد مواعظ للمهتدين �لفعل. واختمت قائًال 

 د، يف مآل أالمر، عىل التعاون بني البHان، وهذا يتطلب فهامً مشرتاكً ٔالمهية النظام.ٕان جناح نظام امللكية الفكرية العاملي يعمت

ودعا الرئيُس وفد مجهورية كورc ٕاىل العمل بشلك وثيق مع أالمانة ٕالعداد وثيقة مرشوع من مرشوعات جلنة التمنية  .121
عن املزيانية، واملوارد، ومعايري اختيار البHان،  يالً من ٔاجل تقدميها يف ا@ورة املقبÎ للجنة. وقال ٕاهنا ينبغي ٔان تتضمن تفاص 

والتوافق مع التوصيتني الرابعة والعارشة، ؤان تضع يف �عتبار املالحظات اليت ٔابدهتا الوفود اليت حتدثت تأييدًا ملقرتح 
 ق عىل هذا. واختمت الرئيس املناقشات بشأن هذا البند.املرشوع. وات�فِ 

  :النظر يف الو�ئق

CDIP/8/INF/1 – مراجعة خارجية للمساعدة التقنية اليت تقد±ا الويبو يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية  

CDIP/9/14 –  رد إالدارة عىل املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقد±ا الويبو يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية
  )CDIP/8/INF/1(الوثيقة 

CDIP/9/15 –  العامل ا1صص املعين �ملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقد±ا الويبو يف جمال التعاون تقرير الفريق
  ٔالغراض التمنية

CDIP/9/16 –  ان أالفريقية بشأن املساعدة اليت تقد±ا الويبوHاقرتاح مشرتك من مجموعة جدول أعامل التمنية ومجموعة الب
  يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية

11/4CDIP/  -  وضع تنفيذ بعض التوصيات املسـتخلصة من تقرير املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقد±ا الويبو يف
  جمال التعاون ٔالغراض التمنية

طلب الرئيس اقرتاحات الوفود وآراءمه بشأن أفضل سـبل ٕاجراء املناقشات اخلاصة �ملراجعة اخلارجية للمساعدة  .122
 ويبو يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية.التقنية اليت تقد±ا ال

م بعض �قرتاحات.  .123 éموعة أالفريقية، وقدåزة فوحتدث وفد اجلزائر �مس اéة وُمرك éموعة تود ٕاجراء مناقشة ُحرåقال ٕان ا
م من مجموعة جدول ٔاعامل التمنية واåموعة أالفريقية، حيث ٕانه مطروح منذ فرت  éوذكر ٔانه بشأن �قرتاح املشرتك املُقد .Îة طوي

مة من ا@ول أالعضاء. واقرتح البدء يف ٕاجراء مناقشة مع ٕارشاك مجموعة جدول ٔاعامل  éينبغي ٕايالء أالولوية للمقرتحات املُقد
 التمنية واåموعات إالقلميية. ؤافاد بأن اåموعة تدعو اåموعات إالقلميية، وخصوصًا اåموعة �ء، ٕاىل املشاركة يف املناقشة

هبدف حتديد التوصيات اليت سـُتعمتد خالل ا@ورة للتنفيذ. ورٔاى أن الرتكزي ينبغي ٔان ينصب عىل �قرتاح املشرتك، وميكن 
ٔان تُوَضع يف �عتبار الوثيقة اليت ٔاعدهتا أالمانة بناء عىل طلب من ا@ول أالعضاء، ٕاال أن اللجنة ينبغي أن تركز عىل 

مة من ا@ول  éأالعضاء.املقرتحات املُقد 

يه الوثيقة  .CDIP/9/16 Rev وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية، وقال ٕانه يعتقد ٔان الوثيقة .124
الوحيدة املقدمة من ا@ول أالعضاء واملطروحة للنقاش. وذكر أن اåموعة تعتقد ٔايضًا ٔان العديد من التوصيات الواردة يف 

ق علهيا كلك، أو عىل الوثيقة جاهزٌة للتنفيذ، ؤاهنا حت ث ا@ول أالعضاء أالخرى عىل أن تُقّميِ الوثيقة بندًا تلو االٓخر، وتُصّدِ
 أالجزاء اجلاهزة للتنفيذ.
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 رواك، وردّ  - وأكéد وفد الوالcت املتحدة أالمريكية ٔانه عند النظر يف كيفية تنظمي املناقشات اخلاصة بتقرير ديري .125
ز اللجنُة اه²±ا عىل توصيات الفئة �ء من ردّ 1CDIP/11/4صص، والوثيقة إالدارة، ونتاجئ الفريق العامل ا ركِّ  ، ينبغي ٔان تُ

ح أن ُحيَرز فهيا  éرج إالدارة. وقال ٕان هذه يه التوصيات اليت ترى أالمانة ٔاهنا تسـتحق مزيدًا من ا@راسة، واليت يُ
 االٔكرب. التقدم

جديد برٔايه بأن اللجنة ينبغي أن تركز عىل توصيات الفئة �ء يف  وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء، ورصح من .126
). وذكر ٔان CDIP/11/4إالدارة. وقال ٕان املناقشات ميكن أن تبدٔا بعرض للوثيقة اجلديدة اليت أعدهتا أالمانة (الوثيقة  ردّ 

ذت �لفعل ٔاو جاٍر تنفيذها. ؤاشار الوف م من مجموعة الوثيقة تُبّنيِ ٔان أغلبية التوصيات ٕاما نُفِّ éد ٕاىل �قرتاح املشرتك املُقد
، ومن مثé فٕانه CDIP/11/4جدول ٔاعامل التمنية واåموعة أالفريقية، وذكر ٔان الكثري من التوصيات ُمدَرٌج وُمحلéٌل يف الوثيقة 
 .إالدارة يعتقد ٔان اللجنة سوف تسـتفيد من نقاش يركز عىل ت´ الوثيقة وعىل توصيات الفئة �ء من ردّ 

وحتدث وفد الهند �مس اåموعة االٓسـيوية، وقال ٕان ٕ�ماكنه ٔان يكون مرaً يف النظر يف الو�ئق. وذكر ٔان املناقشات  .127
اليت ٔاعدهتا أالمانة، ؤانه  CDIP/11/4 ميكن ٔان تبدٔا �قرتاح مجموعة جدول ٔاعامل التمنية واåموعة أالفريقية، تليه الوثيقة

ناقشة. وقال الوفد ٕان اåموعة ال تتفق مع القول بأن املناقشة ينبغي ٔان يقترص تركزيها عىل فئة ميكهنا تقدمي ت´ الوثيقة للم 
 التوصيات اليت حددهتا وأيدهتا اåموعة �ء ووفد الوالcت املتحدة أالمريكية.

ٔانه تنبغي مناقشة ؤاحاط وفد بوليفيا علامً �سـتعداد اåموعة �ء للبدء يف مناقشة التوصيات. ومع ذÑ رٔاى الوفد  .128
مزيد من املعلومات  اقد يلز± التوصيات أالخرى مجيع التوصيات، وليس التوصيات اليت ذكرهتا اåموعة �ء فقط، وذÑ ٔالن

ٔاو إالجراءات. وقال ٕانه رمغ ٔان اللجنة رمبا ترشع يف مناقشات بشأن الفئة �ء، ينبغي ٔاال تقترص املناقشات عىل ت´ الفئة. 
ٔايضًا ٕاىل ٔان �قرتاح الوحيد املطروح للمناقشة هو اقرتاح مجموعة جدول ٔاعامل التمنية واåموعة أالفريقية، ؤان وأشار الوفد 

م من ا@ول أالعضاء. وذكر قدé مجيع الو�ئق أالخرى و�ئق ٕاعالمية @مع املناقشة، ومن مث ينبغي ٕايالء اه²م لهذا �قرتاح املُ 
، ٕاال أنه توجد حاجة ٕاىل اختاذ قرارات ملموسة يف هذه ا@ورة يك ال تذهب  ٔانه يرى ٔان املناقشة السابقة مفيدة جداً

 املعلومات ُسدى.

éد وفد  .129 البياaت اليت أدلت هبا وفود اجلزائر والربازيل والهند وبوليفيا بشأن تركزي  إالسالمية) -ٕايران (مجهوريةوأي
مة من ا@ول وهو åموعة أالفريقية، املناقشات عىل اقرتاح مجموعة جدول ٔاعامل التمنية وا éالوثيقة الوحيدة املطروحة املُقد

مة يف مجيع فئات رد إالدارة، وميكن اختاذ قرارات وٕاجراءات متابعة  éدَرس التوصيات املُقد أالعضاء. وقال ٕان من املهم ٔان تُ
 بشأن التوصيات الواردة يف مجيع الفئات.

ٕاجراءات ملموسة خالل ا@ورة. وقال ٕانه، بوصفه عضوًا يف مجموعة جدول  وذكر وفد �كسـتان أن من املهم اختاذ .130
ل البدء �القرتاح املشرتك اÆي تقدمت به ا@ول أالعضاء. وذكر أن الوثيقة اليت ٔاعدهتا أالمانة ±مٌة ٔايضًا،  ٔاعامل التمنية، يُفّضِ

ات الفئة ٔالف. ومىض يقول ٕان الرئيس ميكن ٔان يقرر وأن اللجنة ينبغي أن تدرس إالجراءات اليت اختذهتا أالمانة بشأن توصي
لزم مناقشة مجيع التوصيات، ؤانه تخذ ٕاجراء بشأن التوصيات. ؤاضاف ٔانه كيفية امليض قدمًا يف ذÑ، ولكن من املهم ٔان تتّ 

فy يتعلق  ال ميكن اختاذ ٕاجراء دون موافقة ا@ول أالعضاء، ومن مثé جيب عىل مجيع الوفود ٔان تبدي مرونة والزتاماً 
 التوصيات. بتنفيذ

وحتدث وفد ٕايرلندا �مس �حتاد أالورويب وا@ول أالعضاء فيه، ؤاعرب عن تأييده لرأي اåموعة �ء برتكزي  .131
. وقال ٕان �حتاد أالورويب وا@ول أالعضاء فيه يعتقدون ٔان توصيات الفئة �ء الواردة CDIP/11/4املناقشات عىل الوثيقة 

 ة تسـتدعي مواصÎ النظر فهيا، وينبغي ٔان تكون حمور مناقشات اللجنة.يف رد إالدار 
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وذكر الرئيس أن وðات النظر ال تزال تتباعد بشأن هذه املساYٔ. وÑÆ اقرتح عقد مشاورات غري رمسية يف صباح  .132
.Ñاليوم التايل. وات�ِفَق عىل ذ 

        من جدول أالعامل: ملخص الرئيسمن جدول أالعامل: ملخص الرئيسمن جدول أالعامل: ملخص الرئيسمن جدول أالعامل: ملخص الرئيس    8888البند البند البند البند 

 ٕاىل تالوة مرشوع ملخصات البنود اليت مت تناولها حىت االٓن.دعا الرئيُس أالمانة  .133

من جدول  5فأشارت أالمانة (السـيد �لوش) ٕاىل البياaت العامة، وتلت مرشوع امللخص كام ييل: "يف ٕاطار البند  .134
بتقرير املدير العام  أالعامل، اسـمتعت اللجنة ٕاىل بياaت عامة من اåموعات إالقلميية". ؤاشارت أالمانة ٕاىل املناقشة اخلاصة

م املدير العام تقريره عن CDIP/11/2من جدول أالعامل، نظرت اللجنة يف الوثيقة  6وتلت ما ييل: "يف ٕاطار البند  éوقد .
ديل عدٌد من 2012تنفيذ جدول أعامل التمنية خالل سـنة  . وأشادت الوفود �لزتام املدير العام بتقدمي تقارير سـنوية. وا~

 20طرية، ومشاركة الويبو يف مسار ريو+التقرير، وُطلبت توضيحات بشأنه، ال سـy فy خيص اخلطط القُ  املالحظات عىل
 éئب املدير العام  –السـيد جيفري ٔاونياما  وفرقة العمل املعنية �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية. وردa–  مدير  –والسـيد راما راو

عىل التقارير املقبÎ". مث ٔاشارت أالمانة ٕاىل  افقا عىل ٕادخال حتسيناٍت عىل املالحظات، وو –مكتب الويبو يف نيويورك 
م من مجهورية كورc وتلت ما ييل: "نظرت اللجنة يف اقرتاح مرشوع من مجهورية كورc حول  éاملناقشة اخلاصة �القرتاح املُقد

Hان النامية والبHان أالقل منوًا امللكية الفكرية وٕابداع التصاممي لتطوير أالعامل يف الب(CDIP/11/7) وأعربت الوفود عن .
تقديرها لالقرتاح وشكرت مجهورية كورc عىل هذه املبادرة. والُتمس من مجهورية كورc العمل مع أالمانة عىل مواصÎ تطوير 

ضها عىل اللجنة �قرتاح وحتوي; ٕاىل وثيقة مرشوع من مرشوعات اللجنة، مع مراعاة املالحظات اليت أدىل هبا احلضور، وعر 
 يف دورهتا القادمة يك تصدق علهيا."

م بشأن  .135 éموعة أالفريقية، وطلب من أالمانة أن تشري ٕاىل إالحاطات اليت سوف تُقدåوحتدث وفد اجلزائر �مس ا
ر بأن 20مشاركة الويبو يف مسار ريو+ ه يوجد قراٌر بأن وفرقة العمل املعنية �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية. وقال ٕان اåموعة تُذكِّ

 املوظفني املعنيني.بتوف�ر  مرشوط إالحاطاتتقدمي 

طرية، وذكéر بأنه قد طلب تقدمي مزيد وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية، ؤاشار ٕاىل اخلطط القُ  .136
م االٔ من املعلومات يف ا@ورة املقبÎ. وقال ٕان اåموعة تود توضيح ذÑ. وذكر ٔانه يعتقد ٔان   املزيد من املعلومات.مانة سـُتقّدِ

بٌة بتقدمي البياaت مكتوبًة. وأشار وفد �كسـتان ٕاىل البياaت العامة، واقرتح أن يُذَكر ٔايضًا ٔان ا@ول أالعضاء مطالَ  .137
بة بتقدمي وقال الوفد ٕانه سيسحب اقرتاحه يف حاY وجود ٔاي اعرتاض عليه. وذكر ٔانه مل يدل ببيان ٔالن الوفود مطالَ 

 مكتوبًة. ياaهتاب 

وحتدث وفد الهند �مس اåموعة االٓسـيوية، ووافق عىل التعليق اÆي أدىل به وفد اجلزائر بشأن تقدمي أالمانة  .138
ٕالحاطات بشأن ٔانشطهتا يف أالمم املتحدة. وأشار الوفد ٕاىل املؤمتر ا@ويل املعين �مللكية الفكرية والتمنية، وقال ٕان امللخص 

 ملعلومات اخلاصة بقامئة املتحدثني سوف يمت ٕاطالع ا@ول أالعضاء علهيا.ينبغي ٔان يذكر أن ا

م يف اليوم التايل. وخبصوص مرشوع ملخصات بنود  .139 éوقال الرئيس ٕان مرشوع ملخص املؤمتر ا@ويل سوف يُقد
 وفد الهند. سـ� أيّدهح جدول أالعامل الثالثة أالخرى، اقرتَح ٔان تُذَكر املالحظات اليت أبداها وفدا الربازيل واجلزائر، 

وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء قائًال ٕانه ال يسـتطيع ٔان يُساير الرئيس يف اقرتاحه. وقال ٕان اåموعة سـبق أن  .140
 ذكرت ٔان اللجنة ينبغي ٔاال حتاول ٔان تتدخل يف تفاصيل معل أالمانة.

 اåموعة �ء عىل الشفافية يف هذه أالمور؟وحتدث وفد اجلزائر �مس اåموعة أالفريقية، وتساءل: هل تعرتض  .141
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وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء، ؤاكéد ٔان مجيع الوفود تؤيد الشفافية، ٕاال ٔان أالمر يرجع ٕاىل أالمانة ليك حتدد  .142
 الهنج الصحيح. وقال ٕان اåموعة تثق يف أالمانة.

143.  é وفدا �كسـتان واجلزائر. وقال ٕان  امٔادىل هب البيانني ال>يند وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية، ؤاي
 اåموعة تؤيد الشفافية.

ورٔاى وفد جنوب ٔافريقيا أن من حق ا@ول أالعضاء أن ختتار املتحدثني اÆين حتددمه أالمانة. وÑÆ المتس من وفد  .144
 بلجياك ٔان يتحىل �ملرونة.

 20ة جللسات ٕاحاطة ٕاعالمية قبل املشاركة يف مناقشات مؤمتر ريو+ورٔاى الرئيس أن املساYٔ تتعلق بتقدمي أالمان .145
 وفريق العمل املعين �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية من عدمه.

م جلسات  .146 وذكر وفد جنوب ٔافريقيا ٔانه يتفق مع رأي اåموعة أالفريقية يف هذا الصدد. وقال ٕان أالمانة ينبغي أن تُقّدِ
 ´ املناقشات.ٕاحاطة ٕاعالمية قبل املشاركة يف ت

ًال يف تفاصيل معل  .147 وذكéر وفد �كسـتان بأن أالمانة قد ٔاشارت ٕاىل ٕاماكنية تقدمي ٕاحاطات. وقال ٕان هذا ليس تدخ�
أالمانة، وٕان ا@ول أالعضاء من حقها ٔان تعرف ما يُقال نيابة عهنا. وذكر الوفد ٔانه ال يقصد ٔان ا@ول أالعضاء ينبغي ٔان 

ذكَ  ق عىل لك لكمة تُ ر يف لك بيان ملمثل الويبو قبل مشاركته يف ٔاي اج²ع. ؤاضاف ٔانه يثق يف املنظمة ويف ممثلهيا. تُصّدِ
 ومىض يقول ٕانه ال يطلب سوى أن يمت ٕابالغه مبا يقو0 ممثلو الويبو نيابة عن ا@ول أالعضاء يف املنظامت أالخرى.

د املوعد املناسب لتنظمي دِّ ل قدرهتا عىل ٔان حتُ ؤاعرب وفد بوليفيا ٔايضًا عن ثقته يف أالمانة. وقال ٕان هذا يشم .148
م  éنظ جلسات ٕاحاطة. ورٔاى ٔان ا@ول أالعضاء تتفق معه يف ذÑ، ٕاال ٔان ملخص الرئيس ينبغي أن يذكر ٔانه سوف تُ

ًال يف تفاصيل معل أالمانة.  جلسات ٕاحاطة. وذكر الوفد ٔانه ال يعترب هذا تدخ�

éد وفُد بولندا ما ٔادىل به وفدا ب .149  وليفيا وبلجياك من بياaت بشأن التدخل يف تفاصيل معل املنظمة.وأي

سـتأنسـتأنسـتأنسـتأنََََف)ف)ف)ف)    7777البند البند البند البند  ُُ         من جدول أالعامل: النظر يف برaمج العمل لتنفيذ التوصيات املعمتدة (ممن جدول أالعامل: النظر يف برaمج العمل لتنفيذ التوصيات املعمتدة (ممن جدول أالعامل: النظر يف برaمج العمل لتنفيذ التوصيات املعمتدة (ممن جدول أالعامل: النظر يف برaمج العمل لتنفيذ التوصيات املعمتدة (ُمُ

  مراجعة خارجية للمساعدة التقنية اليت تقد±ا الويبو يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية (�بع)

مشاوراته غري الرمسية مع اåموعات إالقلميية ٔاسفرت عن التوصل ٕاىل اتفاق بشأن مهنجية ٔابلغ الرئيس اللجنة بأن  .150
 مناقشة الو�ئق.

وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية، وقال ٕانه يظن ٔان مجيع الو�ئق املطروحة سوف تُناقش، مبا  .151
م من مجموعة جدول ٔاعامل  éموعة أالفريقية.فهيا �قرتاح املشرتك املُقدåالتمنية وا 

تنتقل اللجنة بعد ذÑ ٕاىل النظر ٔان ، و CDIP/11/4وذكر الرئيس أنه مت االتفاق عىل ٔان تبدٔا املناقشات �لوثيقة  .152
يف �قرتاح املشرتك ورّد إالدارة. وقال ٕان الهدف، وفقاً ملا ات�فق عليه، هو حتديد توصيات من ٔاجل تنفيذها. وأشار الرئيس 

جريتتطورات اليت ٔادت ٕاىل املناقشة. فقال ٕانٕاىل ال  مراجعة خارجية للمساعدة التقنية اليت تقد±ا الويبو يف جمال  ه قد ا~
التعاون من ٔاجل التمنية يف سـياق مرشوع جدول ٔاعامل التمنية بشأن تعزيز ٕاطار الويبو لٕالدارة القامئة عىل النتاجئ بغية دمع 

) ُعرَِضت يف CDIP/8/INF/1ائية. ومىض يقول ٕان نتاجئ املراجعة اخلارجية (الوثيقة معلية الرصد والتقيمي لٔالنشطة إالمن
ٌص قد ُشّلكِ فريٌق عامٌل ا@ورة الثامنة للجنة، و  éلتحديد التوصيات الزائدة عن احلاجة يف التقرير. ؤاضاف أن تقرير  ُمخص
م يف ا@ورة التاسعة للجنCDIP/9/15الفريق العامل (الوثيقة  ّدِ مت رّدًا ٕادارcً عىل املراجعة اخلارجية ) قُ éة، وأن أالمانة قد
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متا أيضًا اقرتاحًا مشرتاكً (الوثيقة CDIP/9/14(الوثيقة  éموعة أالفريقية قَدåتلبيًة لطلهبا، وأن مجموعة جدول ٔاعامل التمنية وا ،(
CDIP/9/16( د التوصيات اجلاري لتنظر فيه اللجنة. ويف ا@ورة أالخرية، طلبت اللجنُة من أالمان ة ٔان تُعدé وثيقًة ُحتّدِ

رت أيضًا مواصÎ املناقشات بشأن هذا املوضوع يف CDIP/11/4تنفيذها وتقريرًا عن التقدم احملرز فهيا (الوثيقة  éوقر ،(
 .CDIP/11/4ا@ورة احلالية. ودعا الرئيس أالمانة ٕاىل التقدمي للوثيقة 

د التوصيات وذكéرت أالمانة (السـيد �لوش) بأن ا .153 للجنة يف دورهتا أالخرية قد طلبت من أالمانة ٔان تُعدé وثيقة ُحتّدِ
ن شعبة أ جية تتضمن معظم ٔاعامل املنظمة، و اجلاري تنفيذها وتقريراً عن وضع التنفيذ. وقالت ٕان توصيات املراجعة اخلار 
مة من مجيع القطاعات املع  éقت الردود املُقد éدرجت مدخالهتا يف الوثيقة. ويف تنسـيق جدول ٔاعامل التمنية نس نية يف املنظمة، وا~

ٔاثناء القيام بذÑ، أدركت أالمانة ٔايضًا ٔان التوصيات اليت ٔادرجهتا يف وقت سابق يف الفئة ٔاِلف تلزم مراجعهتا. وقد مىض 
اتيجي وقت طويل، وبدٔات املنظمة يف بعض احلاالت تنفذ ت´ التوصيات من خالل برaجمها اخلاص �لتقومي �سرت 

أالنشطة العادية يف ٕاطار وثيقة الربaمج واملزيانية املعمتدة. وÑÆ فٕان الوثيقة، رمغ استنادها ٕاىل توصيات الفئة ٔاِلف،   ٔاو
 إالدارة. تتطابق متامًا مع ما سـبق وصفه يف ت´ الفئة يف ردّ  ال

 دعا الرئيس اللجنة ٕاىل دراسة التوصيات فئًة تلو ٔاخرى.و  .154

ذت أو اليتوتوجéه وفد  .155  قيد التنفيذ. السلفادور �لشكر لٔالمانة عىل الوثيقة وكذÑ عىل بعض املبادرات اليت نُفِّ

 ودعا الرئيس اللجنة ٕاىل النظر يف التوصية أالوىل الواردة يف الصفحة الثالثة من الوثيقة. .156

ببياaت ٔاكرث حتديدًا حي� تُناقش وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء، ؤادىل ببيان عام، واحتفظ حبقه يف إالدالء  .157
الو�ئق أالخرى. وقال ٕان اåموعة تقرتح البدء يف مناقشة الفئات واحدة تلو أالخرى بعد هذا التبادل أالويل لالٓراء استنادًا 

عدة التقنية اليت ٕاىل مجيع الو�ئق املطروحة للنقاش. وذكéر بأنه قد نُوِقشت يف ا@ورة العارشة للجنة تقارير عديدة بشأن املسا
 تقّد±ا الويبو، مهنا تقرير املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقد±ا الويبو يف جمال التعاون من ٔاجل التمنية، ورّد إالدارة

م من مجم éص املعين �ملراجعة اخلارجية، و�قرتاح املشرتك املُقد éوعة عىل املراجعة اخلارجية، وتقرير الفريق العامل املُخص
جدول ٔاعامل التمنية واåموعة أالفريقية بشأن املساعدة التقنية اليت تقد±ا الويبو يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية. وقال ٕان 
ص يوٌم اكمٌل يف ا@ورة احلالية للكياaت اليت تقدم مساعدة تقنية يف جمال  éموعة، يف ت´ ا@ورة، قد اقرتحت ٔان ُخيصåا

من ٔاجل تبادل املعلومات بشأن خرباهتا. واسـتطرد قائًال ٕان الفكرة يه تبادل ٔافضل املامرسات وا@روس  امللكية الفكرية
ب بآليات الرقابة واملراجعة العامة. وقال ٕان الوثيقة  éاملسـتفادة، �ٕالضافًة ٕاىل جتنب التكرار. ورحCDIP/11/4  تشري ٕاىل ٔان

 ُ ذت ٔاو جار تنفيذها. وذكéر الوفُد بأن اللجنة قد رشعت �لفعل يف نقاش معظم التوصيات الواردة يف مقرتحات سابقة ٕاما ن فِّ
ل بشأن تقرير دير  éرواك. وقال ٕان حوارات ومناقشات ممثرة قد جرت داخل الفريق العامل ا1صص. وأضاف ٔان  - يُمطو

دت ٔايضًا توصيات تقرير دير  éللتنفيذ، وهذه التوصيات  - يأالمانة قد حد Îإالدارة  ُوِضعت يف الفئة �ء يف ردّ رواك القاب
). وقال ٕان اåموعة تتوجه �لشكر للمجموعات عىل ٕاعداد مقرتحات مثرية لاله²م، ٕاال أن من املهم CDIP/9/14(الوثيقة 

ل �سـ²ع ٕاىل مجيع اåموعات وا@ول أالعضاء. وذكر ٔان اåموعة ال تزال مقتنعًة بأنه قد يكون من املفيد مناقشة ٔافض
ق ٔايضًا ٔاهدافًا  رواك وردّ  - ياملامرسات وا@روس املسـتفادة. ومىض يقول ٕان هذا ي²ىش متامًا مع تقرير دير  إالدارة، وُحيقِّ

فتبادل اخلربات العملية يف تقدمي املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية ميكن ٔان يوفر بعض  ؛عديدة لالقرتاح املشرتك
وس املسـتفادة. ؤاضاف ٔان املناقشة ميكن أن تسـتفيد من مجيع املدخالت. ؤاخريًا ٔاشار الوفد املامرسات الفضىل وا@ر 

سـنوات عديدة قد انقضت منذ ٔان شاركت اللجنة ٔالول مرة يف هذه املناقشة. وقال ٕانه سعيد بأن ٔاغلبية توصيات   أن ٕاىل
 رواك جيري تنفيذها عىل حنٍو متواصل.  - يدير 

ب CDIP/11/4حتاد أالورويب وا@ول أالعضاء فيه، وذكر ٔانه نظر يف الوثيقة وحتدث وفد ٕايرلندا �مس � .158 ، ويُرّحِ
ذت ٔاو جار تنفيذها. وقال ٕان �حتاد االٔورويب وا@ول أالعضاء فيه قد  بكون معظم التوصيات املشار ٕالهيا يف الوثيقة قد نُفِّ
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إالدارة تسـتدعي مزيدًا من النظر فهيا  �ء الواردة يف ردّ ٔاعربوا يف ا@ورة العارشة للجنة عن اعتقادمه ٔان توصيات الفئة 
ٕاجراء نقاش ذي جودة �سـمترار يف ز علهيا اللجنة. وقال ٕان شغلهم الشاغل، فy يتعلق �ملساعدة التقنية، هو وينبغي ٔان تركِّ 

اقشـهتا داخل اåال أالمع فائقة، وÑÆ فٕاهنم يعتقدون أن جلنة التمنية سوف تسـتفيد من اسـتعراض ٔافضل املامرسات ومن
رواك. ؤاضاف ٔان النقاش ينبغي أن يركز عىل  - للمساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية، عىل النحو املقرتح يف تقرير ديري

حتديد ٔافضل املامرسات وا@روس املسـتفادة مما تقدمه الويبو وغريها من مساعدة تقنية، ؤانه ينبغي ٔايضًا أن يتيح الفرصة 
م بطريقة متعددة للب éان النامية واملتقدمة لتقدمي عروض عن املشاريع التقنية، بغض النظر عن كون املساعدة التقنية تُقدH

أالطراف أو ثنائية. ومىض يقول ٕان �حتاد أالورويب وا@ول أالعضاء فيه يتطلعون ٕاىل ٕاجراء نقاش آخر من شأنه ٔان يضمن 
Y يف مجيع جماالت التخطيط للمساعدة التقنية وتقدميها. وذكر ٔاهنم يشجعون أالمانة عىل وجود قدر أكرب من الشفافية واملساء

 مواصÎ تطوير آليات الرقابة واملراجعة ملشاريع الصناديق �ست�نية.

ب �لوثيقة  .159 éان ٔاورو� الوسطى والبلطيق، ورحHوحتدث وفد بولندا �مس مجموعة بCDIP/11/4 موعةåوقال ٕان ا .
éدت بوجه عام يف ا@ورة املاضية ختصيص يوم اكمل ملناقشة املساعدة التقنية يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية  اكنت قد ٔاي

مه بعض الوفود ملناقشة إالطار أالمع للمساعدة التقنية  éي قدÆدت ٔايضًا �قرتاح اé خالل ا@ورة احلالية. ؤاضاف ٔاهنا أي
من الويبو وغري الويبو مع الرتكزي عىل ٔافضل  طة املساعدة التقنية اليت تقد±ا لك� وٕال�حة الفرص لتقدمي عروض عن ٔانش

املامرسات وا@روس املسـتفادة. وذكر ٔان اåموعة ال تزال تعتقد ٔانه بعد مناقشة معمقة عىل مسـتوى اخلرباء، كام حدث مع 
لنتاجئ الرضورية للمسـتقبل. ومىض يقول ٕان رواك، فٕان اللجنة االٓن يف وضع ٔافضل يسمح لها �سـتنتاج ا -  تقرير ديري

اللجنة، بعد فرتة من التفكري، ميكن أن توافق عىل اختاذ بعض التدابري امللموسة لتحسني نظام التخطيط والتقيمي للمساعدة 
 التقنية اليت تقد±ا الويبو يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية، وذÑ �لتعاون مع أالمانة.

 .1مرة ٔاخرى ٕاىل النظر يف لك توصية عىل حدة، بدءًا �لتوصية ودعا الرئيس اللجنة  .160

وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء، ؤاشار ٕاىل املشاورات غري الرمسية، وذكéر بقرار بدء املناقشات بعرض ٔالحدث  .161
استنادًا ٕاىل مجيع الو�ئق  تقرير صادر عن أالمانة. وملا اكن ذÑ قد حدث، فٕان اåموعة تقرتح أن ُجتري اللجنُة االٓن مناقشةً 

أالخرى املطروحة للنقاش، عىل النحو املتفق عليه. ؤاضاف أن اللجنة ميكن أن تناقش �قرتاح املشرتك ورد إالدارة وأن 
 ق من ت´ النقطة.لتنط

م .162 éمن مجموعة  واسـتوحض وفُد الربازيل متسائًال: هل ستُناقَش التوصيات مجيعها الواردة يف �قرتاح املشرتك املُقد
 جدول ٔاعامل التمنية واåموعة أالفريقية بندًا بندًا؟

ناقَش االٓن .163 ، ؤان اللجنة وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء، وذكر ٔان مجيع الو�ئق املطروحة للنقاش ينبغي أن تُ
تالحظ أن بعض الو�ئق قدٌمي ٕاىل حد حتاول منح أالولوية لبعض التوصيات ٔالن النقاش ±ٌم جدًا. وقال ٕان اåموعة ميكهنا أن 

 ما. وأضاف أن ٔاحدث وثيقة صادرة عن أالمانة تشري ٕاىل أي مدى مت تنفيذ بعض التوصيات.

وحتدث وفد الهند �مس اåموعة االٓسـيوية، وذكر ٔانه ال يفهم ما حتاول اåموعة �ء ٔان تقرتحه. وذكر الوفد ٔانه من  .164
، ؤان ت´ الوثيقة تقد±ا أالمانة، وÑÆ ينبغي أن تبدٔا املناقشات CDIP/11/4ة املعروف ٔان املناقشات ستبدٔا �لوثيق

اخلاصة �لوثيقة. ومىض يقول ٕان املناقشة ميكن أن تنتقل بعد ذÑ ٕاىل �قرتاح املشرتك وغريه من الو�ئق. ؤاعرب عن رغبة 
 وطلب من مجيع الوفود أن تبدٔا املناقشة حبسن نية.�لطريقة اليت اقرت�ا الرئيس.  CDIP/11/4 اåموعة يف مناقشة الوثيقة

وأشار الرئيس ٕاىل اقرتاحه، ٕاال ٔانه ذكر أن وفد بلجياك قد اقرتح مسار معل آخر وال يوجد ٔاي اعرتاض عليه  .165
 احلضور. من
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شة وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء، وقال ٕانه يدرك ٔانه مت التوصل ٕاىل حل وسط يف الصباح بأن تبدٔا املناق  .166
بعرض من أالمانة للوثيقة اجلديدة. وملا اكن ذÑ قد حدث، فٕان مجيع الو�ئق ميكن ٔان تُناقَش االٓن، دون إالخالل 

 �لتوصيات الواردة يف الو�ئق.

وحتدث وفد الهند �مس اåموعة االٓسـيوية، وطلب من وفد بلجياك ٔان يذكر بوضوح ٔان الو�ئق مجيعها سوف  .167
ل ٔان يبدٔا هبا.تُناقَش، وأن يشري ٕاىل ا  لوثيقة اليت يُفّضِ

وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء، وقال ٕانه يعتقد ٔان مجموعة جدول ٔاعامل التمنية واåموعة أالفريقية يفضالن البدء  .168
ناقش لكتا الوثي  قتني يف �القرتاح املشرتك. وذكر ٔان اåموعة تفضل البدء بتقرير إالدارة، وÑÆ ات�فق يف الصباح عىل أن تُ

 الوقت نفسه.

. وتساءل: هل سيمت ختطي هذه الوثيقة CDIP/11/4وقال وفد جورجيا ٕانه يظن ٔان املناقشات ستبدٔا �لوثيقة  .169
 ال، حيث ٕان @يه تعليقات علهيا. ٔام

ٔاوًال  CDIP/11/4 وذكر الرئيس أن وفد جورجيا عىل حق. وقال ٕان ما ات�فق عليه يف الصباح هو ٔان تُدَرس الوثيقة .170
 إالدارة. ل �نتقال ٕاىل �قرتاح املشرتك وردّ قب

بّنيِ ٔان الويبو تقدم مساعدًة CDIP/11/4يف الوثيقة  1وأشار وفد جورجيا ٕاىل التوصية رمق  .171 . وقال ٕان هذه الوثيقة تُ
لباته من جانب فy يتعلق بنقل التكنولوجيا والنفاذ ٕاىل املعارف. وأعرب الوفد عن قلقه ٕازاء البطء الشديد يف �سـتجابة لط 

 ّ دٌة يف هذا الصدد يف جورجيا أو البHان اåاورة يف املنطقة. وأضاف  مل ُجترَ  هشعبة �بتاكر يف الويبو. وذكر ٔان éأنشطٌة ُمحد
م التدريب  اً واحد اً ٔان مرشوع مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر يتقدم ببطء ٔايضًا، فهو ال يقدم سوى نشاط éيف السـنة، ويُقد

واحدًة فقط يف السـنة، وهذا ال يكفي. ؤابدى الوفد رغبته يف معرفة املزيد عن جتربة البHان املسـتفيدة أالخرى، مبا يف  مرةً 
ذÑ ما يتعلق مبرشوع مكتب نقل التكنولوجيا يف املنطقة العربية. وقال ٕانه يود ٔان يعرف نتاجئ هذا املرشوع. ؤاضاف ٔانه قد 

 éلكن مل يتلق Îٔاي مساعدة. ؤابدى رغبته ٔايضًا يف معرفة املزيد عن برامج تكوين الكفاءات اليت قامت هبا  طلب مساعدة مماث
شعبة �بتاكر. وأعرب الوفد عن اه²مه أيضًا بآراء املسـتفيدين. وذكر ٔان الوثيقة تشري ٕاىل هذه الربامج، ومع ذÑ مل تسـتفد 

 رة لها متر اقتصاداهتا مبرحÎ انتقالية.جورجيا مهنا. وأشار الوفد ٕاىل أن جورجيا والبHان اåاو 

ب عن املعهد ا@ويل  .172 وأشار وفد الفلبني ٕاىل التعليقات اليت ٔادىل هبا وفد جورجيا، وذكر ٔانه يوجد خارج القاعة ُكتيِّ
للملكية الفكرية، ؤان املعهد 0 مرشوع مشرتك مع مكتب امللكية الفكرية فy يتعلق بربaمج مراكز دمع التكنولوجيا 

يف الفلبني. وأضاف ٔان هذه املراكز  اً جامعة ومعهد 63و�بتاكر. وقال ٕان مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر معمتدة يف 
مت يف العام املايض  éٌع جّدًا. ومىض يقول ٕان هذه املراكز  23قد  63عددها  البالغطلب تسجيل براءة اخرتاع، وهذا ُمشّجِ

نشئ مة من برaمج الويبو ملراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر. وأفاد مركزاً يف اجلامعات واملعاهد ا~ éت من خالل املساعدة املُقد
مان املساعدة ٔايضًا.  بأن مكتب الوالcت املتحدة أالمريكية للرباءات والعالمات التجارية واملعهد ا@ويل للملكية الفكرية يُقّدِ

جتربة السلفادور مع مرشوع مراكز دمع التكنولوجيا  وأشار وفد السلفادور ٕاىل طلب وفد جورجيا، وحتدث عن .173
و�بتاكر. فقال ٕان سلطاهتا تعاونت تعاوaً وثيقًا مع أالمانة يف تنفيذ هذا املرشوع. وذكر ٔان السلفادور جزٌء من ٕاحدى 

الشـبكة  تشمل هندوراس، ؤان هذا مرشوع جديد للبH. وأعرب الوفد عن ٔام; يف ٔان تبدأ  اليت شـباكت ٔامرياك الوسطى
معلها يف شهر يوليو داخل احلكومة مع الرتكزي عىل اجلامعات. ؤاضاف ٔان مكتب امللكية الصناعية سوف يشارك ٔايضًا. وقال 

ٕان خرباء وطنيني تلقوا تدريبًا عرب شـبكة إالنرتنت ويف املوقع، وٕان امجلهورية ا@ومينيكية قدمت يد املساعدة للسلفادور 
وذكر أن هذا مثاٌل عىل التعاون فy بني بHان اجلنوب، وأن املرشوع اÆي ينطوي عىل زcدة  ودمعهتا يف تنفيذ املرشوع.

 الوعي ونرش املعلومات يُنفéذ حاليًا يف السلفادور بدمع من أالمانة.
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اc ٕاىل ٔان التوصية أالوىل تناسب نطاق ٔانشطة الويبو وكثافهتا �لنسـبة لقض إالسالمية) -ٕايران (مجهوريةوأشار وفد  .174
مة تشمل ٕاشارًة ٕاىل مرشوع الويبو املتعلق �لتكنولوجيا اخلرضاء  éالسـياسات العامة العاملية. وقال ٕان املعلومات املُقد

(WIPO Green) Yٕاضافة ٕاىل معلومات عن حا Îم مزيٌد من أالمث éونقل التكنولوجيا. وأعرب الوفد عن رغبته يف ٔان يُقد ،
 تنفيذ هذه التوصية.

كام هو احلال ه امجلهورية ا@ومينيكية عن جتربته مع مرشوع مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر، فقال ٕانوحتدث وفد  .175
امجلهورية ا@ومينيكية مل تذهب بعيدًا، ٕاال ٔان ðودًا كبريًة بُِذلت ٕالنشاء مركز @مع التكنولوجيا  ، فٕانé �لنسـبة للسلفادور

نشئ مركٌز @مع التكنولوجيا و�بتاكر يف البH، وٕالقامة تعاون فy ب حِرز قدٌر من التقدم، وا~ ني بHان اجلنوب. وذكر ٔانه قد ا~
. ومىض يقول ٕان مراكز البحوث اجلامعية تعمل عىل ٔامهية املعلومات املتعلقة �لرباءات ومتطلبات 2011و�بتاكر يف عام 

هنا واكالت حكومية وجامعات ومراكز حبوث. ؤاضاف ٔانه منظمًة تتعاون فy بيهنا، م 15أالهلية للحامية مبوجب براءة، وٕان 
دة، وُحيرز تقدم �لتعاون مع الويبو. ؤاعرب الوفد عن رغبته يف �سـمترار يف تلقي  تُوَضع برامج تدريبية تلبيةً  éلطلبات ُمحد

املرشوع وعن ٔاي ا@مع، ٔالنه مفيٌد جّدًا. وقال ٕان من دواعي رسوره أن يليب طلبات احلصول عىل معلومات عن هذا 
 مرشوع آخر تشارك فيه امجلهورية ا@ومينيكية.

éه مرé بتجربة مماثÎ. وقال ٕان هناك  .176 وأشار وفد أوروغواي ٕاىل مرشوع مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر، وذكر ٔان
 كثيفًا عىل دورات توقعات يف مجيع اåاالت اليت تنطوي عىل حبوث وكذÑ يف القطاعات �قتصادية. وذكر أن هناك ٕاقباالً 

م عرب إالنرتنت، فهذه ا@ورات حتظى بقبول جيد. ومىض يقول ٕان السلطات حتاول تدريب مجموعة اكفية من  éالويبو اليت تُقد
ممهتين امللكية الفكرية للحفاظ عىل اسـمترار املرشوع. وأضاف ٔان املساعدة اليت تقد±ا الويبو ±مة جّدًا، ؤان ا@ورات 

. وقال ٕان السلطات تسعى التدريبية ال م مع أالمانة فعاY جّداً éيت تقد±ا ٔااكدميية الويبو جيدة، ؤان ا@ورات التدريبية اليت تُنظ
مة  عىلٕاىل مواصÎ العمل  éنشئت �لفعل ثالثة مراكز. وقال ٕان جناح املرشوع يعمتد عىل املساعدة املُقد املراكز. وأفاد بأنه قد ا~

 مساهامت ٔاوروغواي وخرباهئا. من الويبو �ٕالضافة ٕاىل

 وقال وفد بوليفيا ٕان الوثيقة تشري ٕاىل ٔانه سـيكون من الصعب �قتصار عىل مناقشة توصيات الفئة �ء الواردة يف ردّ  .177
ذت  عيد تصنيفها. وذكر الوفد ٔايضًا أن مجيع التوصيات الواردة يف الوثيقة ٕاما نُفِّ إالدارة، حيث ٕان بعض التوصيات قد ا~

نفéذْ  جيرينفيذها أو قيد التنفيذ املسـمتر، وهكذا يبدو أن معليًة قد بدٔات ؤانه جار ت   ٔاو بعُد  ٕاحراز تقدم. ورٔاى الوفد ٔانه مل تُ
َضع هذا يف �عتبار يف و نه يلزم وجود معلومات ٕاضافية ليك يُ إ ال ٕان بعض أالنشطة مل يُنفéذ، و ٔاي توصية تنفيذًا اكمًال. وق
تشري ٕاىل فهرس بأنشطة املساعدة التقنية، وتُبّنيِ ٔان  21بعض عنارص الوثيقة، وقال ٕان الفقرة  املناقشة. وأشار الوفد ٕاىل

ذت تنفيذًا اكمًال. ؤاضاف ٔانه جاء يف تقرير  التوصية قيد التنفيذ املسـمتر. وÑÆ رٔاى ٔانه ال ميكن أن يُقال ٕان التوصية نُفِّ
ٔانواع أالنشطة املتوفرة حسب املنطقة ٔاو الربaمج؛ وٕاجراءات  رواك أن الفهرس ينبغي ٔان يتضمن تفاصيًال عن: - ديري

طلب املساعدة؛ وإالطار الزمين لتلقي املساعدة املطلوبة؛ وطرق التعاون املمكنة؛ ونقط التنسـيق داخل الويبو؛ وٕان اكنت 
ٕان بعض املعلومات  املساعدة سـتقدم عىل الصعيد إالقلميي أو الوطين أو عىل مسـتوى احملافظات أو املدن، ٕاخل. وقال

ذت تنفيذًا اكمًال، رمغ اختاذ اخلطوة أالوىل، و  يلزم تبادل ٕانه املطلوبة مل يُدَرج، ومن مثé ال ميكن اسـتنتاج ٔان التوصية نُفِّ
وðات النظر يف هذا الصدد. وطلب الوفُد ٔايضًا توضيحًا. وقال ٕانه ال يبدو ٔان قامئة أالنشطة اكمÎٌ؛ حفق املؤلف، عىل 

ملثال، غري ُمدَرجٍ مضن املساعدة الترشيعية. ؤاعرب الوفد عن رغبته يف أن يعرف ٕان اكن هذا يعين أن الويبو ال تقدم سبيل ا
م يف هذا اåال. ؤاضاف ٔان السؤال نفسه ينطبق عىل حامية أالصناف النباتية. والتفت  éقد هذه املساعدة ٔام أن املساعدة مل تُ

 يويص رواك - ديري تقرير وٕان �سـمترار، تنفيذها جيري التوصية أن فهيا يرد الوثيقة من 36لفقرة ٕاىل املوارد البرشية قائًال ٕان ا
يت تنقص فهيا اخلربة الالزمة لتحسني توّجه ال املواطن ٕالدراك وكفاءاهتم املوظفني مبهارات املتعلقة للثغرات حتليل ٕ�جراء

أن الوثيقة ال تتضمن معلومات عن حتليل للثغرات. ؤاعرب عن رغبته يف ٔانشطة التعاون إالمنايئ ووقعها وٕادارهتا. وذكر الوفد 
ذ ٔام من املقرر تنفيذه يف املسـتقبل. وذكر الوفد ٔان مدونة أالخالقيات جيري تنفيذها عىل حنٍو  ٔان يعرف ٕان اكن ذÑ قد نُفِّ

رواك  - تقدم، ال سـy ؤانه يرد يف تقرير ديري متواصل. ؤاضاف ٔانه ال ميكن القول بأن التوصية تُنفéذ تنفيذًا اكمًال، رمغ ٕاحراز
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ٔان املدونة ينبغي ٔان تتضمن ٕاشارًة ٕاىل جدول أعامل التمنية. ؤاعرب الوفد عن رغبته يف أن يعرف هل ا~درِجت هذه إالشارة 
مانة قد جعلت اخلاصة �السرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية، وقال ٕان االٔ  50ٔام ال. ؤاخريًا، ٔاشار الوفد ٕاىل الفقرة 

أالدوات الالزمة لوضع هذه �سرتاتيجيات متاحًة للجمهور عىل موقع الويبو إاللكرتوين، وذÑ تلبيًة لطلب اللجنة يف ا@ورة 
ٔان هذه أالدوات قد  CDIP/11/4املاضية. وقال الوفد ٕانه مل يدرس أالدوات �لتفصيل حىت االٓن، ٕاال ٔانه يرد يف الوثيقة 

Îداخليًا وخارجيًا عىل حّدٍ سواء. ويف هذا الصدد، ٔابدى الوفد رغبته يف ٔان يعرف هل ميكن لٔالمانة خضعت ملراجعة شام ،
جري ومهنجية القيام بذÑ. وبعد دراسـته للوثيقة، اكن @يه ٔايضًا بعض  ٔان تقدم مزيدًا من املعلومات عن التحليل اÆي ا~

ن القسم اخلاص حبق املؤلف ال يذكر التقييدات و�سـتثناءات عىل ا1اوف فy يتعلق �ٔالدوات. فقال عىل سبيل املثال إ 
الرمغ من ٔاهنا ±مة للبHان النامية. ؤاضاف ٔانه فy يتعلق حبامية أالصناف النباتية، ال تشري الوثيقة ٕاال ٕاىل �حتاد ا@ويل 

ضًا من خالل ٔانظمة ٔاخرى. ويف هذا الصدد، كن حاميهتا ٔايمتمحلاية أالصناف اجلديدة من النبا�ت، ٕاال أن أالصناف النباتية 
 1991ٔاعرب الوفد عن رغبته يف أن يعرف ٕان اكن هذا خطأ يف الصياغة أم ٔان الويبو ال تقدم املساعدة ٕاال فy يتعلق بوثيقة 

ن من املهم من جدول ٔاعامل التمنية غري مذكورة يف الوثيقة. وقال إ  45التفاقية أالوبوف. وخبصوص إالنفاذ، ذكر أن التوصية 
ٔان تُناقَش أالدوات الالزمة لوضع اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية نظرًا لتأثريها عىل البHان النامية. واقرتح الوفد أن 

 تُدعى ا@ول أالعضاء ٕاىل تقدمي تعليقاهتا واقرتاحاهتا لتحسني الوثيقة.

ور وامجلهورية ا@ومينيكية وأوروغواي والفلبني عىل ووافق وفُد الوالcت املتحدة أالمريكية وفوَد جورجيا والسلفاد .178
ه بأحد براجمه يف هذا اåال. وذكر ٔانه ٕاذا اكن  éٔامهية املساعدة التقنية يف جمال نقل التكنولوجيا. وقال ٕان وفد الفلبني قد نو

لعالمات التجارية ؤانشطة ٔاعضاء اللجنة ±متني مبعرفة املزيد عن ٔانشطة مكتب الوالcت املتحدة أالمريكية للرباءات وا
م مزيدًا من التفاصيل عن ٔانشطهتا اخلاصة �ملساعدة التقنية والتدريب  احلكومة كلك، فٕان الوالcت املتحدة أالمريكية تُقّدِ

 67و 66.2ونقل التكنولوجيا يف جمال امللكية الفكرية، وذÑ يف تقارير جملس تريبس عن أالنشطة املُنفéذة فy يتعلق �ملادتني 
 ًÎمن اتفاق تريبس. ورضب الوفد ٔامث  ًÎان النامية قليHفقال ٕان املكتب ينظم برامج ٕاقلميية وثنائية لنقل التكنولوجيا يف الب ،

ت والبHان أالقل منوًا وكذÑ يف البHان اليت متر اقتصاداهتا مبرحÎ انتقالية يف مجيع أحناء العامل. ؤاضاف ٔانه �لتعاون مع املنظام
ومنظمة التعاون �قتصادي الٓسـيا واحمليط  (PIPRA) حلكومية ومبادرة املوارد العامة للملكية الفكرية ٔالغراض الزراعةغري ا

الهادئ وغريها من املنظامت والواكالت، شارك املكتب يف اسـتضافة العديد من حلقات العمل املعنية بنقل التكنولوجيا 
aم. ومىض يقول ٕان برaمج  تييف بأوكرانيا وسلسÎً من الربامج الثنائية يف في وتسويقها، وهذا يشمل برaجمًا يف مدينة كي 

تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة قد ٔاجرى عدداً من احللقات ا@راسـية عن نقل التكنولوجيا يف جورجيا ؤارمينيا 
اءات والعالمات التجارية. ؤاضاف ٔان املكتب قد والفلبني و�كسـتان �لتعاون مع مكتب الوالcت املتحدة أالمريكية للرب 

ٔاجرى ٔايضًا حلقات معل عديدة يف الفلبني، وبرaجمًا ٕاقلميّيًا يف ٔافريقيا جنوب الصحراء الكربى، وبرaجمًا لنقل التكنولوجيا 
ات يف موسكو وسانت لباكسـتان، وبرامج عاملية يف ٔااكدمييته العاملية للملكية الفكرية، وبرامج عن نقل التكنولوجيا جلامع

، وحلقات معل (ROSPATENT)بطرسربغ �لتعاون مع ا@ائرة �حتادية للملكية الفكرية والرباءات والعالمات التجارية 
عن نقل التكنولوجيا يف الصني، والعديد من الربامج إالقلميية يف جنوب رشق آسـيا مبا يف ذÑ �نكوك وكو�ملبور، وحلقة 

ولوجيا وتسويق امللكية الفكرية لفريق خرباء حقوق امللكية التابع لربaمج التعاون �قتصادي لبHان دراسـية عن نقل التكن
 ٓ ر الوفد أن 2011واليت عقدت يف سان فرانسيسكو، اكليفورنيا يف سبمترب  (APEC-IPEG) سـيا واحمليط الهادئا éوكر .

عهذه جمرد ٔامثÎ قليÎ. وحثé الويبو عىل أن تواصل معلها يف   .هنطاق هذا اåال وتُوّسِ

عن مرشوع الويبو املتعلق  إالسالمية) -ٕايران (مجهوريةوأشار وفد السلفادور ٕاىل التعليقات اليت ٔادىل هبا وفد  .179
. وقال ٕان هاتني (WIPO Re:Search)ومرشوع الويبو املتعلق �لبحث  (WIPO Green)�لتكنولوجيا اخلرضاء 

هنام توفران منصات مفيدة لتبادل املعلومات وتشجعان عىل �بتاكر إ �لتعاون مع منظامت أخرى، و املبادرتني قدمهتام الويبو 
طلقتا يف عام  ف . وقال ٕانه قد تعرّ 2011يف جماالت مثل أمراض املناطق املدارية املهمÎ. وذكر الوفد ٔانه يعتقد أن املبادرتني ا~

 ايف أالمانة، وٕان ٔاعضاء الفريق سوف يزورون عامصة السلفادور ليلتقو  عىل املبادرتني من خالل مناقشات مع الفريق التقين
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 éؤاضاف ٔان احلكومة سوف تتخذ القرارات بناًء عىل ما يُقد .cم من مشورة. ورٔاى �ملسؤولني احلكوميني املعنيني هبذه القضا
رية، ووزارة الصحة، والواكالت احلكومية، الوفد ٔان تبادل املعلومات سـيكون ±ّمًا جّدًا. ؤافاد مبشاركة مكتب امللكية الفك

ٔان يعمتد عىل الويبو يف احلصول عىل  إالسالمية) -ٕايران (مجهوريةومؤسسات البحوث، واجلامعات. واقرتح الوفد عىل وفد 
 املعلومات واملساعدة وفقًا الحتياجاهتم.

تسامه يف تضييق الفجوة املعرفية. وقال  وأشار وفد جورجيا ٕاىل التوصية الثانية اخلاصة �ٔالنشطة اليت من شأهنا ٔان .180
الوفد ٕانه ±مت� عىل وجه اخلصوص مبرشوع ماكتب نقل التكنولوجيا، مبا يف ذÑ جتارب املسـتفيدين منه مثل ت´ البHان 

رت منذ ٔاكرث من عام ٔان تُنشئ مكتبًا لنقل التكنولوجيا، ؤان  éشعبة املوجودة يف املنطقة العربية. وذكر ٔان جورجيا قد قر
رت السلطات ٕانشاء املكتب مبساعدة �بتاكر يف الويبو تعهّ éقر ÑÆدت بتقدمي ا@مع، ٕاال أن اسـتجابهتا اكنت بطيئة، و

رسيعٌة  هاتني الواكلتني اكنت. ومىض يقول ٕان اسـتجابة (GIZ)وزارة التجارة أالمريكية والواكY أالملانية للتعاون ا@ويل 
م مزيٌد دور الويبمل يكن ووافيٌة، و éؤاعرب الوفد عن ٔام; يف ٔان يُقد . ًcّو يف دمع ٕانشاء مكتب نقل التكنولوجيا ٕاال دورًا رمز

يف  ٕان هذه أالمور مذكورة من التدريب، مبا يف ذÑ التدريب املتعلق بتقيمي امللكية الفكرية وترخيص التكنولوجيا. وقال
 ه ُمهمت� ٔايضًا �لتعرف عىل جتارب البHان يف هذا الصدد.الوثيقة، وٕانه ُمهمت� هبذه الربامج. ؤاضاف الوفد ٔان

مة من احلضور. .181 éوالتعليقات املُقد Îودعا الرئيُس أالمانة ٕاىل الرد عىل أالسـئ 

ؤاحاطت أالمانُة (السـيد ٔاونياما) علامً جبميع النقاط املطروحة. واقرتحت أالمانة تناول ت´ النقاط تناوًال مهنجيًا يف  .182
هْر. وقالت ٕان الزمالء املعنيني سـيقدمون ردودًا عىل مجيع أالسـئÎ املطروحة.فرتة ما بعد   الظ�

م من مجموعة جدول ٔاعامل التمنية واåموعة أالفريقية،  .183 éودعا الرئيُس اللجنة ٕاىل �نتقال ٕاىل �قرتاح املشرتك املُقد
 ضور.إالدارة، نظراً لعدم وجود ٔاي تعليقات أخرى من احل �ٕالضافة ٕاىل ردّ 

م القرتاحه املُشَرتك مع اåموعة أالفريقية. وقال ٕان الوثيقة  .184 éوحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية، وقد
دمعروفٌة جيدًا، ويه  مقرتحات ُمعيéنة هتدف ٕاىل حتسني ٔانشطة الويبو للتعاون إالمنايئ، وتقدم مزيداً من التفاصيل عن  ُحتّدِ

هذه املقرتحات ما يتعلق �لوجاهة والتوجه؛ والربaمج واملزيانية؛ واملوارد اخلارجة عن املزيانية؛ من كر ٔان هذه املقرتحات. وذ
واملوارد البرشية؛ واخلرباء و�ستشاريني؛ والشفافية والتواصل؛ وقاعدة بياaت املساعدة التقنية؛ وتقيمي أالثر، والرصد، 

اتيجياهتا؛ واملساعدة الترشيعية والتنظميية؛ وحتديث ماكتب امللكية الفكرية، والتقيمي؛ وسـياسات امللكية الفكرية واسرت 
والتدريب، وتكوين الكفاءات؛ ؤانظمة دمع املسـتخدمني؛ والتنسـيق؛ ؤانشطة املتابعة. وأضاف أن املقرتحات تشمل وضع 

مت يف ا@ورة املاض  ية للجنة التمنية. وذكر ٔان اåموعة تقرتح دليل ومبادئ توجهيية للمساعدة التقنية. وقال ٕان الوثيقة ُقّدِ
 يف �عتبار. CDIP/11/4 حفص التوصيات بندًا بندًا مع وضع الوثيقة

وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء، وذكر ٔان ٔاغلبية التوصيات اخلاصة �ملساعدة التقنية ٔاو تكوين الكفاءات ٕاما  .185
فيذها عىل حنٍو متواصل. وقال ٕان اåموعة سعيدٌة ٕ�حراز أالمانة لتقدٍم كبٍري اكمتل تنفيذها ٔاو أوشك عىل �ك²ل ٔاو جيري تن 

دة بشأن املساعدة التقنية، فقال ٔاوالً ٕان تقرير ديري éرواك ورّد إالدارة  - يف التنفيذ. ؤابدى الوفد بعض التعليقات املُحد
ني يف ٔانشطة التعاون إالمنايئ عىل عمل مبا تتبناه يشريان ٕاىل احلاجة ٕاىل أن يكون مجيع املوظفني و�ستشاريني املشارك

جٌة املنظامت ا@ولية أالخرى من مبادئ وممارسات مقبوY عىل نطاق واسع يف جمال التعاون إالمنايئ. وذكر ٔان التوصية ُمدرَ 
م من مجموعة جدول ٔاعامل التمنية واåموعة أالفريقية. ومىض يقو  éل ٕان العديد من ٔاعضاء ٔايضًا يف �قرتاح املشرتك املُقد

ط الضوء عىل ٔافضل املامرسات وا@روس املسـتفادة اليت ميكن ٔان تؤخذ بعني �عتبار. وذكر ٔان  وناåموعة سوف يُسلِّ
ركِّ  ، �لفعل، عىل ٔافضل املامرسات وا@روس املسـتفادة فy خيص ختطيط املساعدة التقنية ونز العديد من ٔاعضاء اåموعة يُ

يف ٔانشطة ٔان تُدَمج فضل املامرسات وا@روس املسـتفادة الٔ هتا. وقال ٕان اåموعة ±متة بأن تعرف كيف ميكن وتنفيذها ومتابع
رواك ورّد إالدارة يشريان أيضًا ٕاىل احلاجة ٕاىل  - ي. واسرتسل قائًال ٕان تقرير دير CDIP/11/4الويبو املذكورة يف الوثيقة 
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بتخطيط املساعدة التقنية وتقدميها وتقيميها وتكوين الكفاءات. وذكر أن هذه حتسني التنسـيق ا@اخيل واخلارd فy يتعلق 
م من مجموعة جدول ٔاعامل التمنية واåموعة أالفريقية. ؤاضاف ٔان اåموعة ±متة التوصية ُمدرَ  éجٌة أيضًا يف �قرتاح املشرتك املُقد

 واخلارd يف ختطيط املساعدة التقنية وتقدميها وتقيميها بأن تعرف كيف مت التعامل مع احلاجة ٕاىل حتسني التنسـيق ا@اخيل
 وتكوين الكفاءات.

وحتدث وفد اجلزائر �مس اåموعة أالفريقية، وقال ٕانه يود ٔان يعرف ٕان اكن ميكن للجنة ٔان تناقش �قرتاح املشرتك  .186
دة عرض الوثيقة، فقد ُعرِضت الوثيقة فئًة تلو أالخرى. وقال ٕان اåموعة ال ترغب يف ا@خول يف مناقشة تتطلب مهنا ٕاعا

 منذ عام مىض.

 واقرتح الرئيس ٔان تُناقَش الوثيقُة فئًة تلو أالخرى. .187

وحتدث وفد اجلزائر �مس اåموعة أالفريقية، ؤاشار ٕاىل الفئة ٔاِلف اخلاصة �لوجاهة والتوجه. وقال يف هذا الصدد ٕان  .188
رواك، ويه ٕاعداد مبادئ توجهيية بشأن كيفية ختطيط  - تقرير ديري�قرتاح املشرتك يشـمتل عىل ثالث توصيات ±مة من 

وتنفيذ مساعدة ٔاكرث توðّا حنو التمنية؛ ودليل عن تقدمي املساعدة التقنية؛ ومرشوع سـياسة عامة عن الطريقة اليت ينبغي 
التوصيات ٕاما يف رّد إالدارة ٔاو يف للويبو اتباعها لتخطيط وتنظمي أالنشطة والفعاليات التدريبية. وقال ٕان أالمانة حبثت هذه 

ٔاحدث وثيقة لها، ٕاال ٔان اåموعة غري راضية عن ردود أالمانة. واسـتطرد قائًال ٕان �سـتنتاجات عامٌة جّدًا وال تسمح لHول 
يف  أالعضاء بفهم الكيفية اليت ختطط هبا الويبو لوضع مبادئ توجهيية، وكيفية وضع دليل، والعنارص اليت يتعني ٕادراðا

 مرشوع السـياسة. وذكر ٔان اåموعة يف هذا الصدد تود من أالمانة ٔان تقدم مزيدًا من املعلومات إالضافية االٔكرث حتديدًا.

م من مجموعة جدول ٔاعامل التمنية  .189 éووافق وفد �كسـتان عىل اقرتاح الرئيس ا@اعي ٕاىل مناقشة �قرتاح املشرتك املُقد
مهنجيًة. وأشار الوفد ٕاىل القسم أالول اخلاص �لوجاهة والتوجه. وقال ٕانه ال يريد ٔان يتوسع يف واåموعة أالفريقية مناقشًة 

تفاصيل هذا القسم حيث ٕان ذÑ حدث �لفعل. ورٔاى الوفد ٔانه ٕاذا متكéن أالعضاء من االتفاق عىل اخلطوط العريضة 
 ن ٔان تصدق علهيا وتنتقل ٕاىل القسم التايل.املذكورة يف �قرتاح املشرتك يف ٕاطار هذا القسم، فٕان اللجنة ميك

éد وفُد اليا�ن البيان اÆي ٔادىل به وفد بلجياك �مس اåموعة �ء. ؤاعرب الوفُد عن رسوره حبدوث حتسن ُمّطرد  .190 وأي
ه التوص  يات، يف ٔانشطة الويبو للمساعدة التقنية. وأشار ٕاىل توصيات حتسني الشفافية والكفاءة، وذكر ٔانه يتفق مع توج�

éد  ٕاال نفéذ �لتدرجي يف ضوء التقدم احملرز وإالصالحات اجلارية. وخبصوص اقرتاح تقامس ٔافضل املامرسات، أي ٔاهنا ينبغي ٔان تُ
 éالوفد بأن éموعة �ء. ؤاقرåتقامس أفضل املامرسات سـُيفيد املناقشات اخلاصة  الوفُد التعليقات اليت أدىل هبا وفد بلجياك �مس ا

رواك، ويف رّد إالدارة، ويف �قرتاح املشرتك. وقال ٕان اليا�ن تقوم مبشاريع  - لتوصيات الواردة يف تقرير ديريمبختلف ا
متنوعة للمساعدة التقنية من ٔاجل مساعدة البHان النامية عىل ٕانشاء ٔانظمة ملكية فكرية وتشجيعها عىل تطوير مزيد من 

yاتية �سـتدامة فÆأالمر. ؤاعرب الوفد عن اسـتعداده للمسامهة يف املناقشة �لتحدث عن  املبادرات املسـمترة ا Ñيتعلق بذ
ذت مؤخرًا من خالل صندوق اليا�ن �ست�ين. فذكر ٔانه يف فرباير  ُعقد  2012خرباته. وأشار ٕاىل بعض أالنشطة اليت نُفِّ

ل املشار  éكون ٕاىل فهم مشرتك بشأن ٔامهية تطوير البنية اج²ع بشأن �بتاكر وقدرة قطاع أالعامل عىل املنافسة، وتوص
التحتية للملكية الفكرية، والتعاون بني املنظامت، وصياغة اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وسـياساهتا من ٔاجل �نتفاع �مللكية 

انيا يف شهر الفكرية عىل حنو فعال. ؤاضاف أن اج²عًا بشأن تطوير سـياسة امللكية الفكرية يف ٔافريقيا ُعِقد يف تزن 
، وأن مناقشة بنّاءة جرت حول أالمهية �سرتاتيجية لسـياسات امللكية الفكرية للتشجيع عىل �بتاكر وتعزيز 2013 مارس

القدرة التنافسـية للبHان أالفريقية. واسرتسل قائًال ٕان الرئيس التزناين أشار خالل �ج²ع ٕاىل ٔامهية امللكية الفكرية يف 
مت أيضًا �لتعاون مع الويبو دورات تدريبية التشجيع عىل �ب  خربات املتدربني وقدراهتم. تناسب تاكر. ؤاضاف الوفد ٔانه نُّظِ

وأشار الوفد ٕاىل شـىت مراحل املساعدة التقنية، ٔاي التخطيط والتنفيذ والتقيمي. وقال ٕان مرحÎ التقيمي تكتسب ٔامهيًة مزتايدًة 
املوارد. وقال ٕان التقيمي الفعال ٔامٌر حاٌمس أيضًا �لنسـبة ملراحل التخطيط أالخرى،  نتيجة ٔالسـباب شـىت، مهنا الشفافية وقيود
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رِسل  وÑÆ يُعقد مرًة لك عام اج²ٌع وðًا لوجه مع الويبو بشأن التخطيط والتقيمي فy يتعلق بصندوق اليا�ن �ست�ين، وتُ
ل السلطاُت هذه البعثات من خالل مزيانية مسـتقÎ. وذكر السلطات اليا�نية ٔايضًا بعثات متنوعة ٕاىل البHان املسـت  فيدة وتُمّوِ

ٔان البعثات وسـيÎ ُمجدية جّداً للحصول عىل معلومات قيّمة من املسـتفيدين، ؤانه من خالل البعثات يسـتطيع املسـتفيدون 
موا بأنفسهم كيف تُسـتخدم ا@روس املسـتفادة من خالل التدريب اسـتخدامًا مع  ليًا يف مواقف العمل الفعلية. ٔايضًا ٔان يُقيِّ

ومىض يقول ٕان ذÑ ال ميكن أن يتحقق ٕاال من خالل �سـتبياaت اليت ُجترى يف هناية النشاط التدرييب عىل سبيل املثال. 
م ٔافاكرًا ملزيد من التحسني. وذكر ٔانه من ٔاجل تعزيز اسـتد امة وقال الوفد ٕانه يعتقد بشدة أن مثل هذه التقيyت ميكن ٔان يُقّدِ
النتاجئ، تُبَذل ðوٌد ٔايضًا لتنظمي حلقات دراسـية دورية للمتابعة يف لك بH مسـتفيد للمشاركني السابقني من ٔاجل حتقيق 
الرتابط والتواصل و�سـمترار يف تبادل وðات النظر بني املسـتفيدين واملاحنني. ؤاضاف أن احللقات ا@راسـية تسامه يف 

، ٔاكéد الوفُد الزتامه الشديد بتقدمي املساعدة وثقة متبادY،  مشرتكٕاجياد فهم  وهذا أمر ±م من أجل اسـمترار التعاون. وأخرياً
التقنية الفعاY، عىل النحو املذكور يف ترتيبات صندوق اليا�ن �ست�ين لهذه السـنة املالية رمغ صعوبة الوضع �قتصادي 

Éٔساس لتنفيذ التوصيات املفيدة ٔاجل أن تناقشها اللجنة من  لٕالسهاب يف رشح التجارب احلايل، ؤاكéد اسـتعداده
 فعاالً.  تنفيذاً 

وحتدث وفد ٕايرلندا �مس �حتاد أالورويب وا@ول أالعضاء فيه، ؤاشار ٕاىل ٔامهية املناقشة، وقال ٕان ٕ�ماكهنم دمع  .191
أالمانة تزويد اللجنة بتجميع ٔالفضل ممارسات : ُطلب ٕاىل . ٔاوالً مبقرتح اåموعة �ء املتعلق �ملساعدة التقنية طلبات معينة معالً 

التوصيات اليت تسـتحق مزيدا من  املساعدة التقنية اليت تقد±ا الويبو ومنظامت ٔاخرى غري الويبو من ٔاجل املساعدة يف تنفيذ
ني ا@اخيل ا: ُطلب ٕاىل أالمانة تقدمي معلومات مفصÎ بشأن التدابري املتخذة لتحسني التنسـيق عىل املسـتوي�نيوالنظر. 

�لثا: ُطلب ٕاىل أالمانة تقدمي معلومات ٕاضافية بشأن اخلطوات امللموسة املتخذة لتنفيذ التوصيات وبشأن التدابري ووا@ويل. 
التكنولوجيا والتنسـيق الفعال فضال عن  حتقيق وفورات وفعالية يف اسـتخداماليت حتقق ٔافضل نسـبة لفعالية التلكفة مثل 

أن �حتاد يرى أن هذه الطلبات املتعلقة مبشاريع  تدريب اليت تقد±ا الويبو. ؤاضافٔانشطة ال  الوفورات والفعالية يف
املساعدة التقنية اليت تضطلع هبا الويبو ومنظامت ٔاخرى غري الويبو سـتكون مفيدة يف رمس ٔافضل املامرسات وا@روس 

 ابعهتا.املسـتفادة فy يتعلق بتخطيط ٔانشطة املساعدة التقنية وتنفيذها ومت

وقال الوفد ٕان ٕاسـبانيا  و�حتاد أالورويب وا@ول أالعضاء فيه. أيد وفد ٕاسـبانيا البياaت اليت أدلت هبا اåموعة �ءو  .192
تقدم املساعدة التقنية من خالل مكتهبا للرباءات والعالمات التجارية. وقد تركزت املساعدة عىل التعاون مع البHان أاليبريية 

ىل روابطها التارخيية مع ٕاسـبانيا. ؤاضاف ٔان معظم ٔانشطة املساعدة قد نُفذت عن طريق صندوق ٕاسـبانيا ا إ  أالمريكية نظر
نشئ الصندوق عاو �ست�ين،  سـبانيا. وتضمنت أالنشطة تدريب قضاة ونواب معوم إ مبوجب مذكرة بني الويبو و  2004م ا~

جري حتليل لالٔ  نشطة اليت نُفذت ومت تقيميها لتفادي تكرار أالخطاء وتعزيز ومساعدة ماكتب امللكية الصناعية وغريها. وقد ا~
اسـتدامة املشاريع. ومن الرضوري ٔان تكون النتاجئ مسـتدامة ليك يكون التعاون إالمنايئ مفيدا. كام ُسلمت اسـتبياaت 

لربامج للمشاركني لتقيمي نقاط القوة والضعف للنشاط. ومتكنت السلطات من خالل هذه �سـتبياaت من حتسني ا
املسـتقبلية ومواءمهتا مع �حتياجات املتغرية لبH ما. ومن أالمهية مباكن تقليل ا1اطر والتاكليف ٕاىل احلد أالدىن ؤايضا تعظمي 

الفوائد؛ ÑÆ يسعى مكتب الرباءات والعالمات التجارية ٕاىل عقد رشااكت مع منظامت ٔاخرى وطنية ودولية خللق ٔانشطة 
ت بني كياaت عامة وخاصة لتقيمي القدرات. ومىض الوفد قائال ٕانه قد روعي عند تنظمي عدة جديدة. وُعقدت مشاورا

دورة توجه خمتلف لتفادي �زدواجية. وتشمل ا@ورات اليت  دورات عن الرباءات والعالمات التجارية أن يكون للك
�لتعاون مع منظمة حكومية ٕاسـبانية. ونُظمت  نُظمت دورة عن ٕادارة الرباءات ودورة عىل إالنرتنت بشأن العالمات التجارية

نشئت شـبكة من خرباء ٔامرياك الالتينية تضم حاليا   35ا@ورات عىل إالنرتنت لتقليل التاكليف وزcدة عدد املشاركني. كام ا~
سـتدامة. تعزيز نرش املعرفة وتقدمي ٔافضل املامرسات يف دورات ٔاخرى؛ وهذا من شأنه أن يُسهم يف حتقيق � عضوا ميكهنم

دورة تدريبية مع واكY ٕاسـبانية للتمنية، كام نُظمت  19أيضا تضمنت أالنشطة اليت نُظمت �الشرتاك مع منظامت ٔاخرى عقد و 
ٔانشطة 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. واسـمترت دورة فاحيص الرباءات يف ٔامرياك لفاحيص الرباءات. وقدم املكت
أاليبريية من سـتة ٔاسابيع ٕاىل سـنة واحدة هبدف تزويد الفاحصني بأدوات ومعارف ميكن اسـتخدا±ا يف ماكتهبم @ى عودهتم 

 ينفذها مكتب الرباءات والعالمات التجارية بغية تقدمي ٕاىل بHاهنم أالصلية. واختمت الوفد قائال ٕان هذه ٔامثÎ لٔالنشطة اليت
  مساعدة مفيدة ومسـتدامة.

وتشارك وفد السويد مع الوفود بعض املامرسات والتجارب املتعلقة �ملساعدة التقنية. وقال ٕان املكتب السويدي  .193
ر ٕاىل وجود عدة مجموعات مسـهتدفة سـنة. وأشا 30للرباءات والتسجيل يقدم املساعدة التقنية وبناء القدرات ملا يزيد عن 

وٕاىل اسـتخدام طرائق خمتلفة خالل ذÑ الوقت. وأعرب الوفد عن اقتناعه الشديد بأن حتديد �حتياجات ٕاىل املساعدة 
التقنية وبناء القدرات جيب أن ينبع من البH املعين من ٔاجل حتقيق أالهداف املرجوة منه، مشريا ٕاىل وجود عدد من الطرائق 

ميكن من خاللها بلوغ ت´ أالهداف. ومكثال عىل كيفية حتقيق ت´ أالهداف عرض الوفد هيلك ٔانشطة املساعدة التقنية اليت 
، �الشرتاك مع 2004وبناء القدرات اليت تنفذها السويد. وقال ٕان املكتب السويدي للرباءات والتسجيل قدم، منذ عام 

املساعدة التقنية وبناء القدرات ٕاىل البHان النامية وٕاىل ٔاقل   (SIDA) ا@وليةالواكY السويدية للتمنية الويبو وبمتويل من 
 وتوجدا.  بH 40مشارك من ٔاكرث من  700البHان منوا يف صورة برامج تدريب دولية. واشرتك يف ت´ الربامج ما يقرب من 

ثالثة برامج سـنوية يغطي لك مهنا ٔاحد املواضيع التالية ويه حتديدا: حقوق امللكية الصناعية يف �قتصاد العاملي وحق 
املؤلف واحلقوق ذات الصÎ يف �قتصاد العاملي وحقوق امللكية الفكرية ٔالقل البHان منوا. ويتكون لك برaمج من ٔاربعة 

هيدية وفهيا يُعد املشاركون تقريرا قطرc من ثالث ٔاو ٔاربع صفحات يتعلق بتحليل وضع مراحل. املرحÎ أالوىل يه مرحÎ مت 
حقوق امللكية الفكرية يف بHاهنم واسـتعراضه، وفy بعد يعرض املشاركون ٔاثناء برaمج التدريب التقارير اليت تكتيس قمية 

ة. كام حيدد املشاركون مرشوعا ذا ٔامهية خاصة للبH. كبرية يف ٕارساء ٔارضية مشرتكة للمناقشات بشأن قانون امللكية الفكري
ؤاشار الوفد ٕاىل أن دمع منظامت املشاركني مطلوب ٔالن  منظمة املشارك.ٕاىل دمع معليات التغيري يف بH/ هيدف املرشوعو 

لتدريب. واسـتطرد متويل املشاريع يقع عىل عاتق املشاركني ومنظامهتم، وشدد عىل ٔان هذا جزء �لغ أالمهية ؤاسايس لربامج ا
ا للمناقشات  اقائال ٕان املرحÎ الثانية تتألف من تدريب ملدة ثالثة ٔاسابيع يف اسـتكهومل حيث تُقدم معلومات تُشلك ٔاساس

ٔاما املرحÎ الثالثة فتجري  بشأن اجلوانب القانونية والعملية لقانون امللكية الفكرية، كام تُناقش تقارير املشاركني ومرشوعاهتم.
Hالثانية. ويتوافر يف ب Îأالوىل ومعلوا عليه يف املرح Îي اختاروه يف املرحÆان املشاركني، حيث ينفذ املشاركون املرشوع ا

ٔاثناء ت´ املرحÎ دمع املعلمني السويديني عن طريق الربيد إاللكرتوين. ٔاما املرحÎ الرابعة فتتكون من اج²ع للمتابعة للك 
مث جيري اسـتعراض املرشوع وخطة تطويره. وجتدر إالشارة ٕاىل أنه ليس من الرضوري ملرشوع املشاركني ملدة مخسة ٔاcم. 

ما أن يكمتل يف وقت املتابعة، ٕاذ غالبا ما تسـمتر املشاريع ملدة سـنتني ٔاو ثالث سـنوات. وال شك أن املرشوع القطري اÆي 
وبناء القدرات اليت ينفذها املكتب السويدي للرباءات  ٔاعده املشارك يُعد ٔامه جزء عىل إالطالق يف برامج املساعدة التقنية

والتسجيل. وغالبا يكون @ى املشاركني يف برامج التدريب ا@ولية فهم معيق لقانون امللكية الفكرية ؤالوجه املرونة يف القانون 
ال يقدم املنظمون فيه التدريب ا@ويل وآ�ره عىل التمنية �قتصادية للبH؛ ÑÆ ارتأى الوفد، كطريقة للميض قدما، هنجا 

العادي حفسب لكهنم يقدمون ٔايضا منتدى للتشارك يف اخلربات وتقدمي املشورة يف سـياق ٕامنايئ تدمعه اخلربات يف خمتلف 
جماالت قانون امللكية الفكرية. وأشار ٕاىل ٔان السـنوات اليت قدم فهيا املكتب السويدي للرباءات والتسجيل املساعدة التقنية 

الواكY السويدية للتمنية ا@ولية شهدت جناح املشاريع القطرية يف جماالت مثل ء القدرات �الشرتاك مع الويبو وبمتويل من وبنا
ٕاعداد �سرتاتيجيات الوطنية يف جمال امللكية الفكرية ومحالت التوعية والترشيعات والسـياسات العامة يف جمال امللكية 

جريت مخس معليات تقيمي يف شلك اسـتبياaت ٔاثناء لك واملناجه اجلامعية. ؤاض الفكرية اف أن تقيمي التدريب ±م ٔايضا. وقد ا~
جري تقيمي مسـمتر يف ٕاطار واثنان قامت هبام الواكY السويدية للتمنية ا@ولية برaمج، ثالثة قام هبا املكتب السويدي . كام ا~

الربامج مبا يليب  تعديلٕاىل أن هذه التقيyت �لغة أالمهية من ٔاجل  احلوار مع املشاركني ٔاثناء تنفيذ الربامج. ولفت �نتباه
احتياجات املشاركني يف سـياق رسيع التغري. ؤانشأ املنظمون عقب التقيyت قاعدة بياaت تسهل نفاذ املشاركني السابقني 

 البHان املعنية. ورٔاى الوفد ٔان هذه طريقة واحلاليني ٕالهيا مزودة مبعلومات عن املشاريع القطرية املكمتÎ أو اجلاري تنفيذها يف
 Îلتكوين رصيد هائل من املعارف ميكن املشاركني السابقني واحلاليني من العمل معا وتقامس اخلربات من أجل مواص Yفعا
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ية ويتطلع تطوير نظام امللكية الفكرية بوصفه ٔاداة للمنو �قتصادي. وقال ٕان الوفد سريحب �ٔالسـئÎ بشأن الربامج السويد
 ٕاىل ٕاجراء مناقشة بناءة حول سـبل حتسني املساعدة التقنية وبناء القدرات ٔاثناء �ج²ع.

ن ووفد اجلزائر �مس اåموعة وحتدث وفد الهند �مس مجموعة البHان االٓسـيوية، وأيد البياaت اليت قد±ا وفد �كسـتا .194
يف التوصيات الواردة يف اجلزء ٔالف من املقرتح املشرتك وحماوY البت  فريقية. ؤاشار الوفد ٕاىل ٔانه ُطلب ٕاىل اللجنة النظراالٔ 

 يف بعض اجلوانب، عىل أالقل يف اجلوانب اليت تعترب قد نُفذت من جانب أالمانة. وأضاف ٔان اåموعة اسـتفادت من
لتقنية اليت قدمهتا منظامت ٔاخرى املناقشة بشأن املقرتح يف ا@ورة أالخرية للجنة التمنية. ؤاشار ٕاىل العروض بشأن املساعدة ا

، وقال ٕانه يود (JPO) ومكتب اليا�ن للرباءات USPTOمثل مكتب الوالcت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية 
معرفة ما ٕاذا اكن @ى أالمانة نظام لتقيمي املساعدة اليت ُقدمت �لتعاون مع الويبو. ؤاشارت اåموعة ٕاىل احلاجة ٕاىل جتنب 

جية أالنشطة، كام ٔاهنا تود معرفة كيفية دمج ٔانشطة املنظامت أالخرى لتعزيز املناقشات املسـمترة بشأن ٔانشطة الويبو ازدوا
 للمساعدة التقنية وبناء القدرات.

ؤاعرب وفد بوليفيا عن قلقه ٕازاء عدم احرتام االتفاق اÆي جرى التوصل ٕاليه يف الصباح. وقال ٕان االتفاق ال يقيض  .195
ل املامرسات بل مبناقشة الو�ئق املعروضة ٔاما±م. ورمغ ٔان املناقشة مثرية لاله²م فٕاهنا شديدة العمومية @رجة بتبادل ٔافض

يتعذر معها عىل اللجنة حتقيق ٔاي تقدم بشأن التوصيات واختاذ قرارات يف هذا الصدد؛ ÑÆ المتس الوفد من الرئيس تركزي 
وقال ٕانه فهم أن أالمانة سـتجيب عىل أالسـئÎ بشأن الوثيقة  سـ� اتُفق.املناقشات عىل الو�ئق املطروحة للبحث ح 

CDIP/11/4  لن يكون هناك متسع من الوقت الع²د توصيات. ؤاشار الوفد ٕاىل املقرتح éيف جلسة بعد الظهر؛ ومن مث
مشلت التوصيات ٕاعداد مبادئ و املشرتك ورصح بأن التوصيات الثالث يف القسم ٔالف ٔادرجهتا أالمانة يف الفئتني ٔالف و�ء. 

توجهيية ودليل عن املساعدة التقنية، ولن يكون من الصعب اع²د هذه التوصيات نظرا ٕاىل ٔان أالمانة تنفذها �لفعل، كام أن 
 اåموعة �ء تعتربها مثرية لاله²م. ؤاضاف أن هذا مثال عىل االتفاقات اليت ميكن التوصل ٕالهيا يف جلسة بعد الظهر، ؤانه

عىل اسـتعداد دامئا ٔالن يقبل املقرتح املتعلق بأفضل املامرسات. وقد طلب الوفد، يف ثالث مناسـبات، تقدمي ٔافضل 
@ éى الوفد شواغل أيضا هبذا اخلصوص.املامرسات من ٔاجل تقيميها، ٕاال أن شيئا مل يُقدم ٔاثناء ت´ ا@ورات الثالث، ومن مث 

�ضطالع مبراجعة معّمقة للو�ئق املطروحة من ٔاجل حتديد التوصيات اليت وأكد الرئيس أنه اتُفق يف الصباح عىل  .196
 ميكن اع²دها يف جلسة بعد الظهر.

سرتاليا مقرتح وفد بلجياك والتعليقات اليت أبدهتا وفود أخرى بشأن تقامس ٔافضل املامرسات لزcدة أ وفد  وأيد .197
رواك ويف املقرتح  -النطاق عىل النحو املشار ٕاليه يف تقرير ديري  املعلومات وزcدة الفهم ملبادئ وممارسات مقبوY عىل واسع

سرتاليا يف تقدمي ٔانشطة املساعدة التقنية يف جمال أ ة عامة وجزية للهنج اÆي اتبعته املشرتك. ويف هذا السـياق قدم الوفد نبذ
ية سرتاليا للملك أ الوفد ٕاىل ٔان مكتب نشطة. وأشار امللكية الفكرية، وتبادل بعض ا@روس املسـتفادة ٔاثناء تقدمي هذه االٔ 

الصناعية وحقوق مسـتو@ي  والتصامميوY عن ٕادارة الرباءات والعالمات التجارية ؤ سرتالية املسالفكرية هو اجلهة احلكومية االٔ 
ٔاضاف و  التقنية. النبا�ت، وأن قسم السـياسات ا@ولية والتعاون يف املكتب هو امللكف بتنسـيق برaمج املنظمة للمساعدة

كية يف منطقة آسـيا ٔان القسم يضطلع بربaمج متواضع يركز، يف املقام أالول، عىل بناء القدرات وتقوية نظم ٕادارة حقوق املل 
. وغالبا ما يسعى املكتب عند �ضطالع بأنشطة ٕاضافية هامة طويÎ أالمد ٔاو بأنشطة حباجة ٕاىل قدر كبري ئواحمليط الهاد

عىل و منظامت أخرى كام يسعى ٕاىل احلصول عىل متويل خارd @مع ٕاعداد هذه أالنشطة وتقدميها. من املوارد ٕاىل الرشاكة مع 
سبيل املثال، اشرتك املكتب وترٔاس يف السـنوات أالخرية العديد من ٔانشطة امللكية الفكرية اليت ميولها برaمج التعاون 

، وينفذ املكتب يف الوقت الراهن برaجمني كبريين للمساعدة التقنية، هام �APECقتصادي لبHان آسـيا واحمليط الهادئ 
سرتالية يف الويبو اÆي حتدث عنه الوفد يف اج²عات سابقة للجنة وبرaمج تدريب أ  (FIT)برaمج ٕانشاء صناديق است�نية

طلق مؤخرا.  تاح معلومات عن برaمج التدريب عىل املو ٕاقلميي لفحص الرباءات ا~ ويف ٕاطار  قع إاللكرتوين للمكتب.وتُ
نشئ  متكن املكتب من تمنية قدرات شامÎ الربaمج، للتعمل عن بعد يف جمال التدريب عىل حبث الرباءات وحفصها. وقد ا~
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بشأن تعزيز �سـتفادة  ASEANحوار املسـمتر مع ماكتب امللكية الفكرية لرابطة ٔامم جنوب رشق آسـيا لالربaمج اسـتجابة ل
رد احملدودة املتاحة لفاحص الرباءة، وكيفية �سـتفادة من التكنولوجيا يف دمع هذه أالنشطة �لنظر ٕاىل التباعد من املوا

يقوم عىل تمنية  (RPET)برaمج التدريب إالقلميي لفحص الرباءات  اجلغرايف ملاكتب امللكية الفكرية. واسـتطرد قائال ٕان
سرتاليا للملكية الفكرية لتدريب فاحيص الرباءات، كام يركز أ  اÆي وضعه مكتب  إالطار القامئالكفاءة. ويستند الربaمج ٕاىل

والتعمل يف فصول  لكرتوينتعمل االٕ الربaمج بني فرص ال  عىل البحث والفحص يف ٕاطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات. وجيمع
ما جعل الربaمج فريدا هو و ب احلضوري. دراسـية افرتاضية آنية ومنتدcت التعاون عىل إالنرتنت، فضال عن فرص التدري

وتقيy وتدريبا مكثفا عىل  سرتاليا للملكية الفكرية قدموا عىل حنو مبارش توجهياأ يص الرباءات ذوي اخلربة يف مكتب ٔان فاح
متدربني ُجلهم من ٔاساس التفرغ ملدة تصل ٕاىل العامني. وبدٔا منذ ٔاسابيع قليÎ قبول ا@ورة �فتتاحية �لربaمج مبشاركة مثانية 

فريقية للملكية الفكرية (أالريبو). وُعقدت ا@ورة أالوىل كدورة ينيا ومكتب املنظمة إالقلميية االٔ وك  مالزيc وٕاندونيسـيا والفلبني
سرتاليا للملكية الفكرية. وهيدف الربaمج أ مكتب اخلبري �قتصادي يف مكتب  ارتياديه. وجيري ٕاعداد خطة للتقيمي مبساعدة

الرباءات يف مجيع ٔاحناء تزويد املتدربني خبربة تدريبية رفيعة اجلودة، مما يؤدي يف الهناية ٕاىل زcدة اتساق وجودة حفص  ٕاىل
ي بني رابطة ٔامم اÆي يقدمه برaمج معل اتفاق التجارة احلرة للتعاون �قتصاد املنطقة، وقد تسـىن ذÑ بفضل ا@معإالقلمي/

فريقية يف برaمج الويبو أيضا ملشاركة املاكتب االٔ  وزيلندا، ؤاشار ٕاىل ا@مع اÆي قدمتهنيسرتاليا و أ جنوب رشق آسـيا و 
سرتاليا للملكية أ ة. ٔاوال: يشرتك مكتب . وتشاطر الوفد بعد ذÑ بعض ا@روس املسـتفادة من ٔانشطة املساعدة التقني2013

لفة ٔاو مىت توافر @يه ما ميكنه التشارك فيه من الفكرية، مىت ٔامكن، مع املاكتب أالخرى يف تناول مسائل وجماالت خمت
من عىل سبيل املثال، يف جمال ٕادارة اجلودة اسـتضاف املكتب زcرات يف العام املايض و ا@راية واخلربة يف ٔافضل املامرسات. 

وموضع تركزي ت´  مٔاهنا ٔاحد جماالت �ه² يُفهم فريقيا لتقامس خربته يف ٕانشاء نظم ٕادارة اجلودة اليتأ الربازيل وجنوب 
وهو مع; كسلطة دولية يف ٕاطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات.  وأشار ٕاىل جمال آخر للخربة املاكتب يف الوقت الراهن.

كجزء من بدء معلهام معا كسلطة  ومن املقرر ٔان يسـتقبل املكتب يف وقت الحق هذا العام، وفدا من مكتب مرص للرباءات
دولية. وليك تنجح هذه أالنشطة جيب ٔان تكون قامئة عىل الطلب، وأن تليب احتياجات املتلقني. وشدد عىل رضورة أن 
تكون املاكتب يف وضع يتيح لها العمل استنادا ٕاىل املعارف املتبادY وبناء القدرات النامجة عن ٔانشطة املساعدة التقنية؛ 

النتاجئ مسـتدامة وميكن مواصÎ البناء علهيا. ومن ا@روس أالخرى املسـتفادة ٕارساء عالقات وطيدة. ؤاضاف  حبيث تكون
ٔان احلفاظ عىل عالقات قوية داخل الويبو وأيضا مع ماكتب ٔاخرى ماحنة ومتلقية من أالمهية مباكن، كام ٔان هذا أالمر، من 

ة التقنية اليت تستند ٕاىل الفهم الصحيح لالحتياجات واملوðة حنو خربة خربته، �لغ أالمهية ٕالعداد وتنفيذ أنشطة املساعد
ومتطلبات املاكتب املشاركة، واليت تركز عىل اخلطوات املقبÎ وعىل �سـتدامة. ومن شأن التنسـيق الفعال عىل املسـتويني 

اجلهود تقليص ازدواجية ت ٔان يساعد يف ا@اخيل واخلارd فy يتعلق بتخطيط وتقدمي وتقيمي املساعدة التقنية وبناء القدرا
ٕاىل  اجلهودتقليص ازدواجية وحيقق �تساق بني ٔانشطة الويبو العديدة للمساعدة التقنية. وكثريا ما ا~قر مبساYٔ ٕاىل ٔادىن حد 

نظامت سرتاليا للملكية الفكرية بنشاط مع ماكتب وم أ مكتب  . وبغية احلد من ازدواجية أالنشطة يف منطقته اشرتكٔادىن حد
ٔاخرى تقدم املساعدة التقنية ٕاىل املنطقة، فعىل سبيل املثال تشاطر، من خالل عالقته الوطيدة واتصا0 املنتظم مع املكتب 
أالورويب للرباءات، معلومات بشأن ٔانشطة لك مهنام اليت تركز عىل الرباءات يف املنطقة يف حماوY ضامن ٔان تكون أالنشطة 

ٕاىل ٔان قاعدة بياaت الويبو للمساعدة التقنية تُعد ٔايضا أداة جيدة ؤاساسا لتقامس املعلومات عن متاكمÎ ال متكررة. ؤاشار 
سرتاليا املتعلقة بقاعدة البياaت أ و ٔافضل. واعرتف الوفد بأن ٔانشطة أالنشطة املاضية واملقبÎ، وميكن �سـتفادة مهنا عىل حن
ؤاخريا نظرا ٕاىل ٔان طلبات املساعدة التقنية  ىل معاجلة هذا أالمر.ليست عىل املسـتوى املطلوب، وقال ٕانه يعمل حاليا ع

سرتاليا هذه الطلبات عىل الصعيد املركزي، ؤاشار الوفد أ ٔالحيان، من املهم ٔان يعاجل مكتب تتسم بطابع خمصص يف ٔاغلب ا
طلوب واملوارد املتاحة وتنفيذ ٕاىل أن املكتب يتبىن هنجا يعم املنظمة بأرسها يف �سـتجابة لهذه الطلبات ويف التنسـيق امل

قدم مزيدا من التفاصيل ومن دواعي رسور الوفد ٔان ي الربامج. ويتضمن ذÑ االتصال مع ٔاحصاب املصاحل غري احلكوميني.
 سرتاليا ودروسها املسـتفادة يف هذا �ج²ع ٔاو يف اج²عات مسـتقبلية للجنة.أ عن جتارب 
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ة بتقدميه املساعدة التقنية ٕاىل البHان النامية وٕاىل ٔاقل البHان منوا. وقال ٕان وشارك وفد كندا بعض املعلومات املتعلق .198
مكتب كندا للملكية الفكرية �لتعاون مع الويبو اكن يقدم تدريبا متخصصا للبHان النامية ؤاقل البHان منوا لسـنوات عديدة. 

ن معاهدة التعاون بشأن الرباءات لبHان منطقة الاكرييب. وأن املكتب يقدم سـنوc، �لتعاون مع الويبو، ندوات شـبه ٕاقلميية ع
بر�دوس وبلزي ومجهورية ا@ومينياكن وغرaطة وهندوراس وجاماياك وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسـيا وأن ممثلني من 

يا من زامب  سريحب املكتب ٔايضا �ثنيت عرشة مشاركة ونيسـيحرضون هذه الندوات. ويف ٔاول يو  وترينيداد وتو�غو
للمشاركة يف  الفلبني ومكبودc والصني وأالرجنتني وشـييل والربازيل ورصبياندونيسـيا و إ و مبابوي وغاa وفييت aم وز

املشرتكة بني مكتب كندا والويبو بشأن تطبيق ٔاساليب إالدارة يف تقدمي خدمات  من حلقة العمل التنفيذية 16 ا@ورة
وقامئة عىل الطلب. وبنيé ٔان  لقة ببناء القدرات وأالنشطة الرتوجيية لها ٔاهداف حمددةمجيع هذه أالنشطة املتعو امللكية الفكرية. 

الطلب هو أالساس اÆي يستند ٕاليه املكتب يف تقدمي املساعدة التقنية. وقال ٕان املكتب يعمل عىل ٕاعداد اسـتبياaت 
ومن شأن  م وأالهداف اليت يودون حتقيقها حمليا.للمشاركني املهمتني للوقوف عىل �حتياجات والتحدcت اليت تواجه è مهن

�حتياجات  ذÑ ٔان ييرس، من املنظور الكندي وا@روس املسـتفادة، ٕاعداد خطة معل فعاY ومعلية هتدف ٕاىل تلبية
ٕاطار ðد الفردية للبH. ٕاضافة ٕاىل ٔانه يف الوقت اÆي يقدم فيه املكتب املساعدة التقنية سيمتكن من االتصال �ملشاركني يف 

يسعى ٕاىل معلية التواصل بني البHان اليت تواجه قضاc مماثÎ ليك تتشارك يف اخلربات والتحدcت والقضاc وقصص النجاح 
وتتعمل من بعضها البعض. وعقب تقدمي أالنشطة املتعلقة �ملساعدة التقنية سيتابع املكتب ٔايضا أالمر مع املشاركني لتحديد 

يف حتقيق بعض أالهداف حمليا، فٕان مل حيققوا ت´ أالهداف، مفا اÆي حال بيهنم وبني ذÑ؟. ورٔاى  ٕاذا اكنوا قد جنحوا  ما
املكتب ٔان هذا النوع من التواصل واملتابعة ميثالن عامال ±ام لتحقيق النجاح يف جمال تقدمي املساعدة التقنية القامئة 

 الطلب. عىل

وقال ٕانه يُبني ٔان املنظمة اعمتدت التوصيات وأن عددا كبريا مهنا  CDIP/11/4 والتفت وفد مرص ٕاىل عنوان الوثيقة .199
فريقية ياaت اليت أدلت هبا اåموعة االٔ جيري تنفيذه، مشريا ٕاىل ٔان هذا ٔامر ٕاجيايب للغاية. ؤايد وفد مرص املقرتحات والب 

لفئة �ء، كام يود ٔان ُجتري أالمانة تقيy �لتوصيات املدرجة حتت ا ؤاضاف ٔانه يود ٔان مييض قدما ومجموعة جدول ٔاعامل التمنية.
للتوصيات املدرجة حتت الفئة جمي يف رد إالدارة. ونظرا ٕاىل تغري الظروف بصورة مسـمترة فٕان مثة حاجة ٕاىل تقيمي الوضع من 

تعلق وقت الٓخر فy يتعلق بتنفيذ التوصيات. وأشار الوفد ٕاىل التوصيات بشأن املساعدة اليت تقد±ا الويبو فy ي 
ؤاعرب الوفد عن رغبته يف احلصول  �السرتاتيجيات الوطنية يف جمال امللكية الفكرية ؤافاد بأهنا ُدرست من جانب املنظمة.

عىل مزيد من املعلومات بشأن الطريقة اليت تُقدم هبا املساعدة، كام يود الوفد معرفة ما ٕاذا اكن اخلرباء �ستشاريون 
سرتاتيجيات، فٕان اكنوا كذÑ، فٕان الوفد يود معرفة ما ٕاذا اكن يُسـتعان دامئا �خلبري اخلارجيون يشاركون يف وضع �

نفسه ٔام أن �ختيار يتوقف عىل املنطقة ٔاو البH املعين ٕاذ ال جيب أن تستند �سرتاتيجيات ٕاىل منوذج واحد  �ستشاري
جية اليت تسـتخد±ا الويبو يف وضع �سرتاتيجيات يف يناسب امجليع. وطلب الوفد ٔايضا معرفة ما ٕاذا اكنت أالدوات واملهن 

سـy  مؤكدا أن هذا أالمر من أالمهية مباكن ال ،د ٕاىل توصيات جدول ٔاعامل التمنيةجمال امللكية الفكرية وتنفيذها تستن
yلتجارب الوطنية. بشأن ٕادراج �عتبارات إالمنائية يف ٔانشطة الويبو. ؤاشار الوفد ٕاىل العروض عن ا 12خيص التوصية  ف

التوصيات بشأن املساعدة التقنية اليت تقد±ا  ؤاعرب عن اعتقاده بأن املعلومات املقدمة �نوية ذÑ أن اللجنة ينبغي ٔان تعمتد
الويبو. ؤاضاف ٔانه يود ٔايضا معرفة ما ٕاذا اكنت املساعدة تتسق مع الرشوط الواردة يف التقرير املعين �ملراجعة اخلارجية. 

رضورة أن تكون  يف املساعدة اليت تقد±ا الويبو ومنظامت ٔاخرى، وعىل وفد عىل رضورة جتنب ٔاي ازدواجيةوشدد ال
. ؤاعرب الوفد عن قناعته بأن اللجنة ميكهنا اع²د التوصيات واملقرتحات املتعلقة �ملساعدة التقنية مبا يف ذÑ املساعدة تمكيلية

 الوطنية يف جمال امللكية الفكرية، ٕاذ من شأن ذÑ أن حيقق تقدما. التوصيات واملقرتحات بشأن �سرتاتيجيات

ورصح وفد الربازيل ٔان بعض الوفود فقط ٔاعربت عن تفضيلها ٕادراج ٔافضل املامرسات بدال من مناقشة ٕاعداد مبادئ  .200
يكون مفيدا للامحنني وكام ذكر بعض ٔاعضاء اåموعة �ء فٕان تبادل املعلومات قد  توجهيية ودليل عن املساعدة التقنية.

ولواكالت ٔاخرى للتعاون، ٕاال أن هذا ليس الغرض الرئييس للجنة. وأضاف ٔان املقرتح املشرتك يتضمن توصية ٕ�عداد مبادئ 
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املهمتة  توجهيية ودليل عن املساعدة التقنية ليك يُسـتخدم ليس من جانب أالمانة حفسب لكن ٔايضا من جانب البHان النامية
مشريا ٕاىل أن ٕاعداد هذه املبادئ وهذا ا@ليل ميكن ٔان يُعزز التعاون القامئ عىل الطلب؛ وعىل هذا حث  بتلقي املساعدة،

 الوفود عىل تركزي املناقشة عىل القسم ٔالف من املقرتح املشرتك.

ؤاعربت وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء ورصح بأنه يود امليض قدما، ؤان هناك حاجة ٕاىل حتديد أالولوcت.  .201
.Ñموعة عن قناعهتا بأن مجيع الوفود اتفقت عىل ذåمناقشـهتام. أالوىل  ا Îموعة ٕاىل نقطتني حمددتني ميكن مواصåؤاشارت ا

ٔافضل املامرسات وا@روس املسـتفادة، وميكن مواصÎ النقاش بصددها. والثانية أن اåموعة تود احلصول عىل مزيد من 
بنّاءة للغاية يف  اåموعة اكنتو  سـتويني ا@اخيل واخلارd مبا يف ذÑ الكيفية اليت حتّسن هبا.إاليضاح بشأن التنسـيق عىل امل 

والو�ئق  تقدمي توصيات ترى ٔاهنا استرشافية وبنّاءة ومعلية. وأشارت اåموعة ٕاىل النقاش ا@ائر بشأن صÎ ت´ التوصيات
الرمسية عىل ٕاجراء مناقشة بشأن املقرتح املشرتك ورد إالدارة.  بأنه اتُفق يف املشاورات غري املطروحة ٔاما±م، وّذكرت

كية وأشارت ٕاىل التوصيات الواردة حتت الفئة �ء يف رد إالدارة، وقالت ٕان العروض اليت قدمهتا وفود الوالcت املتحدة أالمري 
بادرات حكومية دولية أخرى وðود سرتاليا وكندا ترتبط، حتديدا، �لتوصية بوضع خريطة مل أ واليا�ن والسويد وٕاسـبانيا و 

حكومية لتعزيز �بتاكر وإالبداع ونقل التكنولوجيا والنفاذ ٕاىل املعرفة. كام توجد ٔايضا توصية حتت الفئة �ء برضورة  غري
جتنب �زدواجية يف ٔانشطة التدريب اليت تنفذها الويبو. ورٔات اåموعة رضورة أالخذ ببعض ٔافضل املامرسات وا@روس 

كام أعربت عن اعتقادها بوجود توصية حتت الفئة �ء لالضطالع مبراجعة  سـتفادة الواردة يف العروض يف هذا الشأن،امل 
معّمقة ونقدية للوضع �سرتاتيجي ٔالنشطة الويبو التدريبية، وجيب يف هذا الصدد مراعاة ٔانشطة التدريب املنفذة عىل 

 املسـتوى الثنايئ.

رة تركزي املناقشات عىل الو�ئق الثالث املطروحة حسـ� اتُفق عليه. وقال ٕاهنم بدٔاوا وأكد وفد الربازيل جمددا رضو .202
. وعىل هذا، حث الوفد اåموعة �ء CDIP/9/16كام اتُفق. وجتري االٓن مناقشة الوثيقة  CDIP/11/4مبناقشة الوثيقة 

فق عليه يف جلسة الصباح.  عىل �لزتام مبا اتُ

غ اللجنة ما يتعني علهيا فع; فy يتعلق مبناقشة هذا البند من جدول أالعامل.وطلب وفد �كسـتان من الرئي .203  س ٔان يبلِّ

ورٔاى الرئيس أنه مت التوصل يف جلسة الصباح ٕاىل تفامه بشأن هيلك املناقشات ومهنجيهتا، لكن يبدو ٔان هناك تباينا  .204
هذا البند اÆي ظل مطروحا عىل املائدة  يف تفسري ذÑ. وطلب من الوفود النظر فy تود حتقيقه يف اجللسة بشأن

 سـنتني. ملدة

ورٔاى وفد �كسـتان أن مداخالت الوفود مفيدة. ؤاشار ٕاىل ٔان العديد من الوفود طرحت ٔاسـئÎ عىل أالمانة، ؤانه  .205
. فهم ٔان إالجا�ت سـتقدم يف جلسة بعض الظهر، وبعدها سـتقرر اللجنة ما ٕاذا اكنت سـتعمتد توصيات معينة للتنفيذ ٔام ال

 وقال ٕانه يود معرفة ما ٕاذا اكن فهمه حصيحا.

وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء، ؤاكد جمددا فهمه ملا اتُفق عليه يف الصباح. ؤاشار ٕاىل ٔان املقرتح املشرتك مثري   .206
وقال ٕانه ٔابرز  �ء. لاله²م لكن رد إالدارة ٔايضا مطروح للمناقشة، ؤان اåموعة ±متة للغاية �لتوصيات الواردة حتت الفئة

ؤاضاف ٔان  ن العروض اليت قد±ا عدد من أعضاء اåموعة تتسق مع ت´ التوصيات.إ من توصيات الفئة �ء، و  للتو عددا
 يف جلسة بعد الظهر. اåموعة قدمت توصيتني ؤاهنا تتطلع ٕاىل مناقشة مثرية لاله²م

امليض قدما بتوصيات معينة تراها مالمئة، بيد ٔانه جيب حتديد  ٔان اåموعة �ء حتاولمن ٕانه متأكد  وفد �كسـتان وقال .207
التوصيات بطريقة منظمة. ؤاشار ٕاىل ٔانه غري ±مت يف الوقت الراهن بطريقة تصنيف التوصيات. وأضاف ٔان املقرتح املشرتك 

ات يف هذا الشأن؛ ÑÆ اقرتح فريقية قيد املناقشة ؤانه يتعني الوصول ٕاىل قرار جدول ٔاعامل التمنية واåموعة االٔ من مجموعة 
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التوصيات. وهو ما يتيح  ؤان تتخذ قرارا بشأن الوفد ٔان تعود اللجنة، عقب ردود أالمانة بعد الظهر، ٕاىل املقرتح املشرتك
  هنج منتظم. اتباع

éد وفد بوليفيا مقرتح وفد �كسـتان. ورأى أن ذÑ الهنج لن حيول دون حتديد التوصيات من جانب ٔاي وفد.  .208  ؤاي
ل التمنية واåموعة ن مجموعة جدول أعامإ و من التوصيات للنظر فهيا.  قليال اوأشار ٕاىل أن اåموعة �ء قد ذكرت للتو عدد

قدمت توصيات للنظر فهيا. وقد توجد أيضا توصيات أخرى ذات ٔامهية. وقال ٕان مثة حاجة ٕاىل اتباع هنج منتظم  فريقيةاالٔ 
و�ء،  �ملقرتح املشرتك وتناقش التوصيات املدرجة حتت الفئتني ٔالف ميكن للجنة أن تبدأ  للوصول ٕاىل نتاجئ ملموسة؛ وهكذا

بشأهنا. وميكن للجنة ٔان تواصل  اوتتخذ قرار  وبعد ذÑ ميكن للجنة ٔان تناقش التوصيات اليت تود اåموعة �ء رؤيهتا منفذة
ٕاذا اسـمترت  تباع هنج منتظم ٕاذ لن يمت التوصل ٕاىل اتفاقا ؤاضاف أنه من الرضوري هبذه الطريقة. العمل يف املقرتح املشرتك

 املناقشة العامة.

وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء، وقال ٕانه ٕاذا اكن املقصود هو مناقشة لك فقرة من فقرات املقرتح املشرتك،  .209
أملها يف أن تتناول  فٕانه مسـتعد ÑÆ. ؤاكدت اåموعة ٔاهنا حددت �لفعل بعض ٔاولوcت التوصيات، ؤاعربت عن

 اåموعات أالخرى املناقشة بطريقة متوازنة.

 توضيح بيانه. وطلب الرئيس من وفد بلجياك .210

املقرتح املشرتك يف جلسة بعد الظهر، ؤانه  ٔانه ال ميانع يف مناقشة وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء، ؤاكد جمددا .211
نظرا ٕاىل ٔاهنا وثيقة طويÎ  وثيقة. وقال ٕانه جيب ٔايضا حتديد بعض أالولوcت±مت جدا مبعرفة التطورات اجلديدة املتعلقة �ل

من الوضوح  ومبا ٔانه من املرحج ٔان تطول املناقشات، فقد حثت اåموعة اåموعات أالخرى عىل تو| نفس القدر جدا.
 وا@قة اليت حتلت هبا اåموعة عند تقدمي املقرتح.

ح املشرتك طويل نوعا ما، وأن اقرتاح حتديد أالولوcت هو اقرتاح وجيه. ؤاضاف ٔانه ووافق وفد بوليفيا عىل أن املقرت  .212
املدرجة حتت الفئتني ٔالف و�ء،  من جانب أالمانة بشأن التوصيات عن طريق بدء العمل ميكن معاجلة شواغل اåموعة �ء

  ت´ التوصيات يف دورة مقبÎ نظرا ٕاىل تعذروميكن للجنة ٔان تركز عىل وأن ترتك جانبا التوصيات الواردة حتت الفئة جمي.
عىل مجيع التوصيات يف هذه ا@ورة؛ Æا ينبغي حتديد أالولوcت وٕارجاء مناقشة التوصيات االٔكرث صعوبة  وصولها ٕاىل اتفاق
.Îٕاىل ا@ورة املقب 

لفئة جمي يف املسـتقبل، عىل مبناقشة توصيات ا وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء، ووافق عىل اقرتاح وفد بوليفيا .213
 أالقل حىت انهتاء املناقشات املتعلقة بتوصيات الفئتني ٔالف و�ء.

وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية، ؤاكد جمددا رغبته يف حبث املقرتح املشرتك يف جلسة بعد  .214
دراسة لك عنرص من عنارص  ة �ء. واقرتح الوفدسـy اåموع وأشار ٕاىل أن اåموعة تفهم موقف بعض الوفود ال الظهر.

املقرتح املشرتك، ؤان تقدم اåموعة �ء ووفود ٔاخرى توضيحا موجزا بشأن ما ٕاذا اكن بند معني ميثل ٔاولوية �لنسـبة هلم، وٕاذا 
 مل يكن كذÑ ميكن مناقشـته يف ا@ورة القادمة للجنة.

توصيات الفئة جمي جانبا، وقال ٕانه اقرتاح  املقرتح اÆي يقيض برتك وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء، ؤاشار ٕاىل .215
بشأن لك بند قال ٕان اåموعة قد حددت بوضوح ٔاولوcهتا؛ Æا فٕان أالمر مرتوك لفرادى  توضيحممتاز. وفy يتعلق بتقدمي 

خرى ٔانه ينبغي للمجموعات أالخرى أن أالعضاء لتحديد ما ٕاذا اكنوا يرغبون يف التعليق عىل توصية ما. ؤاكدت اåموعة مرة أ 
تكون واحضة وحمددة ٔالن املقرتح املشرتك طويل للغاية. وّذكرت بأن رد إالدارة يشمل ٔايضا توصيات الفئة �ء، مشرية ٕاىل ٔان 

 املناقشة بشأن ت´ الوثيقة ميكن ٔان متتد لفرتة طويÎ جدا.
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 .CDIP/11/4 مانة ٕاىل الرد عىل التعليقات بشأن الوثيقةواسـتأنف الرئيس املناقشات يف جلسة بعد الظهر، ودعا االٔ  .216

) ٕاىل أالسـئÎ اليت طر�ا وفد بوليفيا بشأن �سرتاتيجيات يف جمال امللكية ٔاونياما (ممثÎ يف السـيدوأشارت أالمانة  .217
الفكرية. وقالت ٕان اخلرباء الوطنيني وا@وليني اÆين يعملون عىل وضع �سرتاتيجيات يشاركون ٔايضا يف معلية حتليل وتقيمي 

 نُفذ فهيا املرشوع الرائد. كام ُعقد يف العام املايض �سرتاتيجيات. ؤاجرى اخلرباء اسـتعراضا لٔالقران يف البHان ا1تلفة اليت
اج²ع للخرباء يف جنيف للتحقق من حصة املهنجية املتفق علهيا فy بيهنم. وقد اتُفق عىل املهنجية الهنائية بعد معلية التحقق. 

اءات املعمتدة لتقيمي املهنجية. ث ٔايضا مهنجيته املتعلقة حبقوق مسـتو@ي النبا�ت. ت´ يه إالجر دِّ علام بأن أالوبوف حي
وأشارت أالمانة ٕاىل التعليق اÆي ٔابداه وفد بوليفيا بشأن خلو �سرتاتيجيات من ٔاي ٕاشارة ٕاىل حق املؤلف، وخباصة 

yليس حصيحا، ؤاهنا سـتلقي مزيدا من الضوء عىل إالشارة ٕاىل حق  ف Ñيتعلق �لتقييدات و�سـتثناءات، ؤاوحضت ٔان ذ
أن طلب وفد بوليفيا أيضا معرفة ما ٕاذا اكن جيري ا@فع بمنوذج أالوبوف محلاية ٔاصناف النبا�ت يف املؤلف. وبش

 �1991سرتاتيجيات رصحت أالمانة بأن هذا ليس حصيحا ٕاذ تشري �سرتاتيجيات ٕاىل امحلاية بصفة عامة وليس ٕاىل وثيقة 
كام ٔان �سرتاتيجية تضمنت سلسÎ من املسائل وأالسـئÎ.  لالتفاقية ا@ولية محلاية أالصناف النباتية اجلديدة حفسب.

ويُدعى ٔاحصاب املصاحل يف ٔاي بH يرغب يف �نتفاع �السرتاتيجية ٕاىل تناول هذه املسائل عىل حنو شامل قدر إالماكن. 
الفكرية اÆي  وتضمنت �سرتاتيجية ٕاشارات ٕاىل أالوبوف دون ذكر ٕاجراء معني، كام تضمنت ٕاشارات ٕاىل نظام امللكية

سـيكون نظاما فعاال ذا طابع خاص عىل حنو ما يقتضيه اتفاق تريبس. ومل يرش اتفاق تريبس بصورة حمددة ٕاىل منوذج �حتاد 
ٕاىل خلو وفد بوليفيا نبه ٔايضا واسـتطردت قائÎ ٕان ا@ويل محلاية أالصناف اجلديدة من النبا�ت (أالوبوف) يف هذا الشأن. 

من توصيات جدول أعامل التمنية، ؤاقرت هبذا  45ارات حمددة ٕاىل إالنفاذ عىل النحو الوارد يف التوصية �سرتاتيجية من ٕاش
اسرتاتيجيات امللكية  وقالت ٕاهنا سـُتدرج شيئا حمددا هبذا الشأن، لكهنا ٔاعادت التأكيد عىل أن املهنجية املسـتخدمة يف ٕاعداد

يشـمتل جزء من و يف بH ما وأن هذه معلية ذات اجتاهني.  خذها يف �عتبارالفكرية تتطلب حتديد مجيع املسائل اليت ينبغي أ 
ومن مثé من الطبيعي ٔان يُدرج ٔاحصاب املصاحل اÆين شاركوا يف معلية  ما؛ ٔاحصاب املصاحل يف بHاملهنجية عىل مشاركة لك 

وأشارت أالمانة ٕاىل التعليقات اليت ٔابداها وفد  ٕاعداد اسرتاتيجية امللكية الفكرية مسائل مثل إالنفاذ وحامية أالصناف النباتية.
عدغكتالو الربازيل بشأن ا@ليل واملبادئ التوجهيية، ؤاكدت جمددا ٔان  عن املساعدة التقنية ؤانه ُمتاح من جانب املنظمة.  ا ا~

رت أالمانة بأنه مل يمت  ٕاىل توافق يف االٓراء ة يف ا@ورة أالخري التوصل وبشأن طلب بعض البHان ٕادراج مزيد من التفاصيل ذكّ
بادئ التوجهيية ٔاو دليل عن معلية طلب املساعدة التقنية واسـتخدام اخلدمات املتاحة يف امل  بشأن امليض قدما يف ٕاعداد

ا ٔاو قامئة �ٔالنشطة القامئة يف املنظمة. وأشارت أالمانة ٕاىل النقطة اليت ٔا�رها وفد غعدت أالمانة كتالو ومع ذÑ أ  املنظمة،
املشاركني يف ٕاعداد ٔانشطة التعاون إالمنايئ عىل املبادئ  مجيع املوظفني واخلرباء �ستشاريني بشأن رضورة ٕاطالع بلجياك

واملامرسات املقبوY عىل نطاق واسع يف جمال التعاون إالمنايئ اليت اعمتدهتا منظامت دولية ٔاخرى، ؤافادت بأن ذÑ يمت من 
ؤايضا من خالل ٔااكدميية الويبو حيث جيري ٕاعداد برامج تدريب مهنجية وم²سكة  ةخالل برaجمها لتمنية املوارد البرشي

متثل ðة االتصال وأن  للموظفني يف املنظمة، وبأن هذا إالجراء يأخذ الطابع املؤسيس، مشرية ٕاىل ٔان ٕادارة املوارد البرشية
فل ٕاحاطة املوظفني بآخر املسـتجدات وخباصة يف جمال إالدارة تعمل مع مديري الربامج لتحديد برامج التدريب املناسـبة مبا يك

تقدمي املساعدة التقنية. وفy يتعلق ٕ�دخال حتسينات عىل التنسـيق ا@اخيل واخلارd لبناء القدرات، لفتت أالمانة �نتباه 
مجليع برامج املساعدة  املرتقبة نظام الويبو لٕالدارة القامئة عىل النتاجئ، ؤان مؤرشات أالداء والنتاجئ ٕاىل أن ذÑ جيري يف ٕاطار

درجت، مما يؤكد ٔان مجيع الربامج موðة حنو حتقيق نتاجئ حمددة مرتقبة ؤان امجليع يعمل حنو حتقيق الغاcت  التقنية قد ا~
 يف وٕاىل تعليقه بأن املعلومات الواردة وأالهداف ذاهتا. وأشارت أالمانة ٕاىل أالسـئÎ اليت ٔا�رها وفد اجلزائر عن ا@ليل

شديدة الغموض, وكررت إالشارة ٕاىل أن برامج املساعدة التقنية اليت تقد±ا املنظمة تقوم عىل الطلب، وأكدت ٔانه  غالكتالو 
وقد جرى ترشـيد هذه  البHان حتديد احتياجاهتا قبل طلب املساعدة. ء عىل ٔاي بH؛ وهكذا جيب عىليش يُفرض أي  مل

واشرتكت املنظمة مع البHان يف ٕاعداد اسرتاتيجية تستند ٕاىل أهدافها إالمنائية.  إالجراءات من خالل ٕاعداد �سرتاتيجيات.
ولني يف لك بH بأهداف البH إالمنائية ؤاولوcته. وشددت أالمانة عىل ٔامهية ؤ املسكام بُذلت ðود لضامن ٕاملام موظفي الربامج 

المئة للغرض املتو� يف جمال امللكية الفكرية وليك ذÑ ليك يمتكنوا من العمل مع البHان عىل وضع خطة اسرتاتيجية م
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وتضمنت هذه الربامج وضع  يمتكنوا يف ٕاطار ت´ اخلطة من تناول اåاالت الرئيسـية اليت تُشلك أالساس لربaمج املنظمة.
ت ٕاىل ٕاطار ترشيعي وتنظميي مناسب وبناء املؤسسات ووضع هيالك أساسـية وبناء القدرات. وهكذا سوف تستند الطلبا

احتياجات حمددة وٕاىل خطة معدة. وأكدت أالمانة جمددا ٔان املاكتب إالقلميية حتتفظ �خلطة الرئيسـية للبHان النامية يف 
املنظمة، وأن @ى املاكتب رؤية شامÎ الحتياجات البHان النامية وتشرتك معها يف وضع �سرتاتيجية. كام تعمل ٔايضا 

تُعاجل الطلبات من خالل املاكتب إالقلميية اليت تشرتك عندئذ مع و  سام املتخصصة يف املنظمة.كنقاط اتصال بني البHان وأالق 
القطاعات املعنية يف املنظمة لتلبية �حتياجات احملددة من املساعدة التقنية للبHان املعنية. ؤاضافت ٔان اشرتاك املاكتب 

Hان النامية جيري بصورة دامئة ومسـمترة، ؤان البHويه ان النامية يه اليت مت´ الربامج وسائر القطاعات يف املنظمة مع الب
وY يف هناية املطاف عن اسـتخدام نظام امللكية الفكرية لتلبية احتياجاهتا إالمنائية، ؤان املنظمة موجودة لتقدمي املساعدة ؤ املس

 لكهنا جيب ٔان تعمل بتوجيه من البHان.

ن بطء اسـتجابة الويبو @مع ٕانشاء ماكتب نقل وأشارت أالمانة ممثÎ يف السـيد سـباسـيك ٕاىل تعليق وفد جورجيا بشأ  .218
يف جورجيا، وٕاىل طلب الوفد معلومات بشأن مرشوع ماكتب نقل التكنولوجيا يف املنطقة العربية،  TTO التكنولوجيا

ة وبرامج بناء القدرات يف جمال تسويق امللكية الفكرية، وقالت أالمانة ٕان املرشوع جيري تنفيذه يف مخسة بHان يف املنطق
 جلنة لتقيص احلقائق. 2011العربية. ؤاكدت الزتا±ا القوي بدمع نظام لنقل التكنولوجيا يف جورجيا. وقد ُشلكت يف عام 

تقيمي لالحتياجات فy يتعلق مباكتب نقل التكنولوجيا وٕانشاء وحدة ٕالدارة التكنولوجيا. واقرتحت أالمانة، كخطوة  يجر وا~ 
. بيد ٔان ٕانشاء مرشوع ماكتب نقل التكنولوجيا 2012يا و�بتاكر وقد مت ذÑ يف عام ٔاوىل، ٕانشاء مركز @مع التكنولوج 

مرهون بتوافر موارد خارجة عن املزيانية. وعرضت أالمانة املساعدة يف مجع ٔاموال من خالل ا@ول أالعضاء. ورمغ عدم 
وال عن برaمج ؤ قسام مس يف مرشوع يشمل مشاركة أالمانة بصورة مبارشة يف ٕانشاء هذه املاكتب يف جورجيا فٕاهنا مشرتكة

نقل التكنولوجيا. ونظرا ٕاىل حمدودية مواردها البرشية واملالية اقرتحت أالمانة ٕانشاء مجموعة تُعىن بنقل التكنولوجيا لتلبية 
القدرات احتياجات ٔاحصاب املصاحل ومسـتخديم نظام نقل التكنولوجيا يف بH معني. وميكن تيسري ذÑ ٕ�نشاء برامج لبناء 

احتياجات البH.  يف املوقع. ؤاجرت أالمانة اتصاال مع مكتب نقل التكنولوجيا يف جورجيا لتكييف ٔانشطة التدريب حسب
لفرتة زمنية  وا~رسل اسـتبيان لتقيمي �حتياجات وتنتظر أالمانة الرد. وسـتقرتح أالمانة عقب تقيمي �حتياجات خطة معل

وفy يتعلق حبصول البHان عىل هذه الربامج وعىل برامج ٔاخرى لبناء القدرات، ٔاكدت  ٔاطول بغية حتقيق نتاجئ مسـتدامة.
أالمانة ٔان معظم البHان تُنشئ مشاريع مع املنظمة استنادا ٕاىل خطط معلها مع املاكتب إالقلميية. وقدمت شعبة �بتاكر 

عدت خطط معل الشعبة �لتعاون مع هذه املاكتب. خدماهتا ٕاىل مجيع البHان واملناطق �لتعاون مع املاكتب إالقلميية،  كام ا~
ورمغ اك²ل خطة معل الشعبة لهذا العام وختصيص املوارد �لفعل فٕاهنا ال تزال حتاول تقدمي املساعدة من خالل املؤمترات بغية 

ج بناء القدرات �لتفصيل، تُعىن �سـتجابة للطلبات القامئة. ؤاشارت أالمانة ٕاىل ٔانه ميكن يف الغد تنظمي اج²ع ملناقشة برام
عىل سبيل املثال، قدمت املنظمة تدريبا عىل ٕانشاء ماكتب نقل التكنولوجيا ووضع و بتوظيف امللكية الفكرية جتارc.  الربامج

السـياسات املؤسسـية وصياغة اتفاقات منوذجية وطلبات الرباءة وتسويق التكنولوجيا، والتفاوض بشأن اتفاقات نقل 
 يا وجوانب ٔاخرى للتسويق يف جمال امللكية الفكرية.التكنولوج 

وأكدت أالمانة ممثÎ يف السـيد �شـتو@، ما ذكرته سابقا خبصوص إالشارة ٕاىل أالوبوف، وقالت ٕانه من املفهوم ٔان  .219
إالشارة يف  أالوبوف ليس النظام الوحيد اÆي ميكنه ٔان يقدم نظاما فريدا وفعاال وفقا ملا يقتضيه اتفاق تريبس، كام ٔانه متت

املشورة املقدمة بشأن قوانني الرباءات ٕاىل املرونة املتاحة مبوجب اتفاق تريبس لتطبيق نظم ٔاخرى للحامية، مع ٔان أالوبوف 
 هو اÆي قدم املشورة بشأن قوانني حامية أصناف النبا�ت .

ن أنشطة الويبو يف جمال قضاc وأشارت أالمانة ممثÎ يف السـيد فون دير روب ٕاىل السؤال اÆي ٔا�ره وفد ٕايران ع .220
 السـياسات العامة العاملية، وقالت ٕاهنا ٔابلغت اللجنة بأن احلدث املشار ٕاليه سـيقام يف اليوم التايل لتقدمي معلومات بشأن

. وسـيتيح احلدث ٔايضا فرصة لطرح مزيد من أالسـئÎ. ومتثل WIPO Greenو WIPO Re:Searchقاعديت البياaت 
مصمم لترسيع وترية تطوير ونرش التكنولوجيات املراعية للبيئة بني أالطراف منربا للمواءمة  WIPO Greenقاعدة بياaت 
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بغية التصدي للتحدcت البيئية. ؤاضافت ٔان املرشوع حاليا يف املرحÎ التجريبية ومن املعزتم ٕاطالقه بشلك اكمل يف 
يث ميكن ٕادراج �حتياجات والتكنولوجيات فضال يتألف املرشوع من عنرصين، ويتضمن قاعدة بياaت ح و  .2013 خريف

عىل املشورة واخلدمات الالزمة للمساعدة يف ٕاجناز املعامالت واالتصال �خلرباء يف مجيع ٔاحناء العامل. وقد  عن شـبكة للحصول
تكنولوجيات تشمل القاعدة حاليا معلومات عن بعض ال و تركزت أالنشطة حىت االٓن عىل ٕاعداد قاعدة بياaت متاحة حاليا. 

لتكنولوجيا ومشاريع التعاون عالوة عىل حلقيت معل عن بناء القدرات او�حتياجات ودراسات ٕافرادية توحض النجاح يف نقل 
تنظمي حلقات معل ٔاخرى يف كينيا  2013الناك. ومن املعزتم يف عام ي ت aم ورسجرى تنظميهام �لتعاون مع رشاكء يف فيي

يف الوقت الراهن عىل تعزيز التحالفات والتوسع يف ٔانواع التكنولوجيات و�حتياجات املتاحة عىل والربازيل. وجيري الرتكزي 
 قاعدة البياaت واسـتكشاف سـبل دجمها مع منابر ٔاخرى و�نتقال من املرحÎ التجريبية ٕاىل إالطالق الاكمل لقاعدة البياaت. 

رت بأهنا اسـتجابت �لفعل للتعليق اÆي  امللكية الفكرية ذؤاشارت أالمانة ممثÎ يف السـيدة فان جرونن ٕاىل ٕانفا  .221 وذكّ
ؤاهنا سـتوىل  من توصيات جدول أالعامل يف ٕاعداد �سرتاتيجيات. 45ٔابداه وفد بوليفيا بشأن عدم إالشارة ٕاىل التوصية 

ىل زcدة الوعي خبصوص اه²ما خاصا لهذه املساYٔ. وأشارت ٕاىل زcدة عدد طلبات املساعدة ٕالعداد اسرتاتيجيات هتدف إ 
بشأن  . ؤاكدت أالمانة للوفود ٔانه سيمت تناول التوصية يف ٕاطار التفاوض مع ا@ول أالعضاء وعند تقدمي املساعدة45التوصية 

 تنفيذ أالحاكم ذات الصÎ فضال عن تقدمي ٔانشطة ٕالذاكء الوعي.

بوليفيا بشأن مدونة أالخالقيات. وقالت ٕان تقرير  وأشارت أالمانة ممثÎ يف السـيد بيشوب ٕاىل أالسـئÎ اليت ٔا�رها وفد .222
تضمن توصية برضورة وضع الويبو مدونة أالخالقيات للموظفني واخلرباء �ستشاريني تعكس مبادئ جدول  رواك -ديري

دمت مدونة ٔاخالقيات الويبو يف و ٔاعامل التمنية وتتضمن ٔاحاكما بشأن تضارب املصاحل.   ، وتضمنت ٕاشارات2011فرباير قُ
من توصيات جدول أالعامل رمغ عدم ذكر  6تعكس املدونة مضمون التوصية و ٕاىل احليادية واملساءY وتضارب املصاحل. 

جدول أالعامل يف النص. كام ا~دجمت معايري السلوك يف اخلدمة املدنية ا@ولية عن طريق إالشارة ٕالهيا يف نظام موظفي املنظمة 
أالمانة عن  ملعايري ٕاىل مبادئ مثل الزناهة واملساءY وتضارب املصاحل. ؤاخريا، ٔاعربتوتشري هذه ا .2013والحئته يف يناير 

 من توصيات جدول أالعامل تشمل كذÑ الزناهة. 6اعتقادها بأن فكرة احليادية يف التوصية 

لقة مبهارات وأشارت أالمانة ممثÎ يف السـيدة �ربري ٕاىل السؤال بشأن ما ٕاذا اكن قد ا~جري حتليل للثغرات املتع .223
املوظفني وكفاءاهتم لتحديد ٔاوجه القصور يف اخلربة الالزمة ٕالعداد ٔانشطة التعاون. وقالت ٕان هناك صعو�ت حتول دون 

تطبيق نظام واحد عىل مجيع املوظفني، ؤان املنظمة تعكف حاليا عىل تطوير ٕاطار يقوم عىل الكفاءة يف نظام ختطيط املوارد 
 Ñيتعلق مبهارات املوظفني وكفاءاهتميف املؤسسات، وسـيطبق ذ yالثانية. وف Îيوجد �لفعل يف املنظمة منوذج مجلع  يف املرح

يف املسـتقبل عن طريق وضع نظام  البياaت يف سـياق توصيف الوظائف. وسعت املنظمة ٕاىل �سـتفادة من هذا المنوذج
تطبق املنظمة نظاما أطلقت و د يُطبق عىل جماالت بعيهنا. يضطلع آليا بتحليل الفجوات يف ٕاطار عام بدال من ٕاعداد نظام حمد

و@هيا وحدة مكرسة حتديدا للمهارات والكفاءات. وتقوم املنظمة يف هذه املرحÎ جبمع البياaت عن  PeopleSoft امس عليه
حىت االٓن فٕان هناك قاعدة بياaت عامة عن املهارات املطلوبة  أ ينشالكفاءات. ورمغ أن النظام االٓيل لتحليل الثغرات مل 

 1تلف أالدوار يف املنظمة.

224.  Ñيف السـيد �لوش ٕان توصيات املراجعة اخلارجية غالبا ما تصف طريقة بلوغ هدف ما. ومع ذ Îوقالت أالمانة ممث
كون ٕاما يف معلية تنفيذ ٔاو قد نفذت أالهداف لوحظ ٔان املنظمة يف العديد من احلاالت ت CDIP/11/4ٔاثناء ٕاعداد الوثيقة 

يف هذه احلاY أشار معدو التقرير ٕاىل رضورة ٕاجراء حتليل للثغرات. ومع ذÑ، ونفسها عن طريق هيلكها ؤانظمهتا القامئة، 
 CDIP/11/4 ٔانظمة قامئة تتحقق من خاللها أالهداف نفسها. ؤاكدت أالمانة جمددا أن الوثيقة سابقا @ى املنظمة وكام ذكر

ومع ذÑ فقد حتققت أالهداف نفسها  تبني أن املنظمة رمبا مل تتبع يف العديد من اåاالت املهنجية املقرتحة من معدي التقرير
 ٔاو جيري حتقيقها من خالل أالنظمة القامئة للمنظمة.
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ل أالعامل. وعىل غرار وطلب الرئيس من اللجنة اسـتئناف املناقشات بشأن الو�ئق املدرجة حتت هذا البند من جدو  .225
، اقرتح الرئيس ٔان تتناول اللجنة لك مقرتح ورد يف املقرتح املشرتك املقدم من مجموعة جدول أالعامل CDIP/11/4الوثيقة 

 فريقية ؤايضا من رد إالدارة.االٔ واåموعة 

ف ٔان اåموعة مسـتعدة وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء وقال ٕانه يود امليض قدما وحياول ٕاحراز نتيجة. ؤاضا .226
قسام بعد قسم قد يكون ٔاكرث فعالية، ٕاذ قد يسـتغرق تناول لك مقرتح  ٕاال ٔان تناولها لتناول التوصيات واحدة تلو أالخرى،

 .جبميع مكوaته وقتا ٔاطول

الوفد عن  ؤاعرب وفد الوالcت املتحدة أالمريكية عن شعوره �حلرية ٕاىل حد ما. وفy يتعلق �ملقرتح املشرتك، ٔاعرب .227
فريقية ووفد بوليفيا ٕالجياد سبيل ٕاىل تنفيذ التوصيات املتفق جدول ٔاعامل التمنية واåموعة االٔ تقديره للجهود اليت تبذلها مجموعة 

رواك. وكام لوحظ سابقا هنضت اللجنة بأعباء جدول مثقل طوال عدة دورات ماضية وقد تأخر العمل  -علهيا يف تقرير ديري
ات بشأن املساعدة التقنية. ومع ذÑ ٔاشار الوفد ٕاىل أنه يف الوقت اÆي حتول فيه اه²م هذه اللجنة ٕاىل قليال يف التوصي

جماالت ٔاخرى، ركزت أالمانة عىل اختاذ خطوات معلية لتنفيذ التوصيات حىت قبل ٔان توافق اللجنة عىل ٔاهنا قابÎ للتنفيذ، 
تتناول معظم التوصيات املتفق علهيا يف املقرتح املشرتك  CDIP/11/4 وشكر أالمانة عىل ðدها املضين، وقال ٕان الوثيقة

 فضال عن العديد من التوصيات اليت مل يُتطرق ٕالهيا من قبل يف املقرتح املشرتك. وشددت أالمانة مرارا عىل رغبهتا يف جتنب
حملدودة ٔان يُطلب ٕاىل أالمانة اختاذ �زدواجية والتداخل يف تقدمي املساعدة التقنية. ويبدو من الغريب يف ظل املوارد ا

 ٕاجراءات جديدة لتنفيذ التوصيات اليت نُفذت �لفعل. ؤاثىن الوفد عىل حتول أالمانة. ؤاشار ٕاىل أنه رمبا يكون من أالفضل
من احلمكة ملؤيدي املقرتح املشرتك يف هذا الوقت ٔان حيددوا أي التوصيات أالساسـية املدرجة يف مقرت�م يرون ٔان   ٔاو
اسـتعرض الوفد بعناية املقرتح املشرتك لكنه مل يمتكن من ٕاجياد فروق كبرية يف تنفيذ الويبو للتوصيات و ٔالمانة مل تُطبقها بعد. ا

نفسها. ومع ٔان أالمانة رمبا مل تتناول التوصيات املدرجة حتت الفئتني ٔالف و�ء متاما بنفس الطريقة اليت تناولت هبا توصيات 
ن تكون وسائل التنفيذ مناط الرتكزي هنا، وكام ٔاشارت االٔمانة للتو، مل ختتلف النتاجئ الهنائية. أ  ينبغياملقرتح املشرتك فال 

عىل سبيل املثال أوىص تقرير املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقد±ا الويبو ٕ�عداد قامئة ٔاو دليل عن ٔانشطة التعاون و 
أالمانة دليال متاحا عىل إالنرتنت ويف نسخ مطبوعة، وهذا يعين ٔان أالمانة قد نفذت وقد ٔاعدت  إالمنايئ اليت تقد±ا الويبو.

الهدف نفسه.  يسعى ٕاىل حتقيقت´ التوصية حتديدا، ومن غري املربر االٓن الضغط ٕالعداد دليل سوف يتضمن جزءا 
التوصيات املدرجة يف املقرتح املشرتك فريقية عن تنفيذ اåموعة االٔ  واسـتطرد قائال ٕان وفد اجلزائر قد ٔاشار ٕاىل عدم رضاء

حتت عنوان "الوجاهة والتوجه"، ٕاال ٔان اللجنة بأمكلها يه اليت جيب ٔان تقرر ذÑ يف الهناية. وفy يتعلق بلك توصية فرعية 
ح وردت حتت عنوان "الوجاهة والتوجه"، ٔاشار الوفد ٕاىل أن لك توصية من التوصيات احملددة قد حتققت. ؤاضاف أن املقرت 

املشرتك دعا الويبو ٕاىل تلكيف مجموعة من اخلرباء ٕ�عداد مبادئ توجهيية بشأن كيفية ختطيط وتنفيذ مساعدة ذات توجه ٕامنايئ 
وإالجراء. وال شك ٔان ا@ول أالعضاء نفسها، ال اخلرباء اخلارجيني، يه اليت توجه معل  ٔاكرب من حيث لك من املضمون

ديد من الو�ئق املعروضة عىل اللجنة السـتعراض املساعدة التقنية متثل التوجهيات الالزمة الويبو، ومع ذÑ رٔاى الوفد أن الع
مع فرق  هذه املبادئ )Deere-Roca(رواك  -املعروفة �مس تقرير ديري CDIP/8/INF/Iتقدم الوثيقة و لعمل املنظمة. 

ه ٔايضا ٕاىل ٔاهنا جمرد توصيات ٔاعدهتا أاكدمييات وحيد يف العنوان "توصيات" بدال من "مبادئ توجهيية". ولفت الوفد �نتبا
رت أالمانة آنفا خارجية، وللجنة ٔان حتدد ما ٕاذا اكن جيب تنفيذ هذه التوصيات ٔام ال. ؤاخريا جيب ٔان تكون ٔانشطة  وكام ذكّ

التوجهيية اليت تناسب الويبو للمساعدة التقنية يف جمال التعاون إالمنايئ قامئة عىل الطلب. ويبدو أن اع²د منظور املبادئ 
امجليع يؤدي ٕاىل نتاجئ عكسـية ٕاذا ما ٔارادت ا@ول أالعضاء ٔان تعهد ٕاىل موظفي الويبو العمل بطريقة تفاعلية مع فرادى ا@ول 

أالعضاء اليت تطلب مساعدة تقنية مصممة خصيصا لت²ىش مع أالهداف الوطنية. مث تناول الوفد املقرتح املشرتك وقال ٕان 
شار ٕاىل ٕاعداد قامئة ٔاو دليل ٔالنشطة التعاون إالمنايئ. وكام سـبقت إالشارة فٕان ذÑ قد حدث �لفعل. ؤاشار املقرتح املقرتح أ 

ٕاىل رضورة حتديد نقاط اتصال يف الويبو للك نشاط من أالنشطة، وقد مت ذÑ من خالل املاكتب إالقلميية. وطلب املقرتح 
ٕ�جراءات طلب املساعدة، وميكن لHول أالعضاء يف  ضو االتصال هبا فy يتعلقتوضيحا بشأن اجلهة اليت ينبغي لHوY الع
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هذا السـياق ٔان تتصل �ملكتب إالقلميي املعين ملناقشة إالجراءات، مبا يف ذÑ إالطار الزمين لتلقي املساعدة املطلوبة. 
كام ٔان املنظمة @هيا ٔايضا ٕاجراءات ٕالرشاك  ات طرق التعاون املمكنة وقواعد البياaت اليت ٔاعدهتا الويبو.غالكتالو  وتشمل

لرصد  مقديم خدمات وخرباء آخرين يف أالنشطة. وقد ٔامضت اللجنة وقتا طويال يف مناقشة العمليات إالمنائية للويبو ؤادواهتا
ميكن لعمليات  أالنشطة وتقيميها مبا يف ذÑ ٕاجراءات تقدمي الشاكوى بشأن املساعدة التقنية املتلقاة. وaقشت أالمانة كيف
وا1اطر ومواءمة  التخطيط القطرية وأدوات ٔاخرى أن تراعي اعتبارات تتعلق مبدى اسـتعداد بH ما مثل القدرة �ستيعابية

يف التخطيط العام ٔالنشطة  وقد اسـُتحدثت ٕاجراءات التخطيط القطري ٔايضا من ٔاجل توجيه ا@ول أالعضاء املوارد املطلوبة.
cهتا. وعرضت الويبو عىل اللجنة سـياساهتا ومبادهئا وتوصياهتا اليت اعمتدهتا أالمانة وميكن تطبيقها عىل التعاون وحتديد ٔاولو
واخلرباء يف تقدمي  مدونة أالخالقيات ٔاو مدونة قواعد السلوك يك يسرتشد هبا املوظفون مبا يف ذÑ تقدمي املساعدة التقنية

انية مبا يف ذÑ مجيع ا@ول أالعضاء املمثÎ يف اللجنة أولوcت فرتة السـنتني حددت جلنة الربaمج واملزي و املساعدة التقنية. 
روابط ٕالكرتونية مجليع أالدوات قامئة اكمÎ ونسخ/@ى أالمانة واملعنية عىل النحو احملدد يف وثيقة الربaمج واملزيانية املعنية. 

y يتعلق بلك نشاط من ٔانشطة التعاون إالمنايئ، كام قدمت وسائر الو�ئق املعنية املسـتخدمة يف تقدمي املساعدة التقنية ف
�لفعل ملخص ٕالجراءات وضع خطط املساعدة القطرية و�سرتاتيجيات الوطنية يف جمال امللكية الفكرية. ومن الواحض أن 

ؤاشار  ترفضها.موظفي الويبو يسـتخدمون هذه �سرتاتيجيات واخلطط القطرية للبت يف الطلبات اليت تقبلها وت´ اليت 
. موارد خارج املزيانية" تقع مضن اختصاص جلنة مي. الربaمج واملزيانية" و "جءالوفد ٕاىل أن البنود املدرجة حتت العناوين "�

وميكن لHول أالعضاء ٕا�رة ت´ املسائل يف ت´ اللجنة.  املزيانية والربaمج وليس اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية.
خلرباء . ااء. املوارد البرشية " و"هالأيضا ٕاىل حاY التنفيذ للتوصيات املصنفة حتت "د CDIP/11/4الوثيقة  رتوأشا

. تقيمي أالثر والرصد اء"حاعدة بياaت املساعدة التقنية" وق .اي"ز تصال" و. الشفافية واالاو"و العاديني و�ستشاريني" و
. حتديث ماكتب ف. املساعدة الترشيعية والتنظميية" و"اكء"cلكية الفكرية" وواسرتاتيجيات امل . سـياسات اءوالتقيمي" و "ط

. املتابعة". وكام ٔاشار سابقا ميو"م . التنسـيق"م"الات وأالنظمة ا@امعة للمسـتخدم" وامللكية الفكرية والتدريب وبناء القدر 
يف تقرير إالدارة  عىل ٔان التوصيات املصنفة يف الفئة �ءوفد بلجياك �مس اåموعة �ء، اتفقت اåموعة مع تقيمي تقرير إالدارة 

 وكام ورد يف الوثيقة يه فقط اليت تسـتحق مزيدا من ا@راسة اعتبارا من �رخي ذÑ التقرير. ومنذ ذÑ الوقت
CDIP/11/4 ت نقلت أالمانة عددا كبريا من توصيات الفئة �ء éٔاو يف  ٕاىل الفئة ٔالف. وهذا يعين أن هذه التوصيات نُفذ

سبيلها ٕاىل التنفيذ. ويف حاY عدم تنفيذ أي توصية من توصيات الفئة �ء بعد، فٕان الوفد يرحب ٕ�جراء اللجنة مزيدا من 
 املناقشات بشأن ما ٕاذا اكن ينبغي تنفيذ ت´ التوصيات املتبقية يف الفئة �ء يف هذا الوقت أم ال.

واتفق جزئيا مع ما ذكره وفد الوالcت املتحدة أالمريكية. ورٔاى  منيةمجموعة جدول ٔاعامل الت وحتدث وفد الربازيل �مس  .228
املقرتح  من ٔاجل تنفيذ ٔان املقرتح املشرتك مقرتح معقول، وقال ٕان اåموعة تتفهم ٔانه ال يزال هناك الكثري مما جيب القيام به

وا@ليل ليسـتا مرتادفتني.  غالكتالو  لكميتاملشرتك، وخباصة فy يتعلق ٕ�عداد دليل عن املساعدة التقنية. وأشار ٕاىل ٔان 
وهتدف اåموعة ٕاىل تزويد اللجنة والويبو بأدوات جتعل ٔانشطة املنظمة بأمكلها قامئة عىل الطلب بدرجة ٔاكرب. ورمغ ٔان بعض 

التوصل  هناك حاجة ٕاىل بذل ðود لتحسني التنفيذ. ويف ضوء االتفاق اÆي جرى البنود جيري تنفيذها �لفعل فٕانه اليزال
ٕاليه يف الصباح بشأن دراسة مجيع الو�ئق املدرجة حتت هذا البند من جدول أالعامل، رٔات اåموعة ٔان ا@ول أالعضاء 
مطالبة عىل أالقل �لنظر يف البنود اليت يُعتقد ٔاهنا نُفذت �لفعل واملوافقة عىل تنفيذها. وطلب الوفد من الرئيس تنظمي 

 املُتفق علهيا يف الصباح. املناقشة وفقا لطرائق العمل

وأشار وفد بوليفيا ٕاىل التعليقات اليت ٔابداها وفد الوالcت املتحدة بشأن القسم ٔالف من التقرير املشرتك، ورأى الوفد  .229
اجلاري تنفيذها. ؤاضاف أن هذا ±م من حيث املتابعة .  ٔانه من املهم أن تعمتد اللجنة التوصيات، مبا يف ذلل ت´ التوصيات

رواك وتنفذها دون ٔاي مبادئ توجهيية أو توجيه من ا@ول  - ٕانه ليس من املالمئ لٔالمانة ٔان تفرس توصيات تقرير ديريوقال 
أالعضاء؛ Æا رأى الوفد ٔانه ينبغي للجنة ٔان تبدٔا يف ٕاجراءات اع²د التوصيات. مث ٔاشار الوفد ٕاىل توصيات حمددة يف املقرتح 

بشأن ٕاعداد مبادئ توجهيية قد ٔا�رت صعو�ت ؤان اللجنة لن تمتكن من اع²د  1.املشرتك، ونبه ٕاىل ٔان التوصية ٔالف
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لهذا رمبا ينبغي التوصل ٕاىل حل يعاجل شواغل وفد الوالcت املتحدة أالمريكية وحماوY  التوصية عىل ما يه عليه ذÑ املساء؛
عن املساعدة  غكتالو لوالcت املتحدة بشأن ٕاعداد حتقيق ذÑ يف املسـتقبل. وأشار الوفد ٕاىل التعليقات اليت ٔابداها وفد ا

التقنية. كام ٔاشار وفد الوالcت املتحدة ٕاىل أن أالمانة قدمت، يف عدة مناسـبات، معلومات بشأن نقاط وردت يف املقرتح 
رتك طلب ٕادراج ٕ�عداد دليل عن املساعدة التقنية. ورصح الوفد بأنه رمغ توافر املعلومات، فٕان املقرتح املش املشرتك تتعلق

بشأن ٕاعداد دليل من ٔاجل  2.ؤاعرب الوفد عن أم; يف أن تمتكن اللجنة من اع²د التوصية ٔالف مجيع املعلومات يف دليل.
منح أالمانة والية واحضة يف هذا الشأن، والحظ الوفد ٔان وفد الوالcت املتحدة أالمريكية مل يأت عىل ذكر التوصية 

ٔان وضع مرشوع  اللجنة من اع²د التوصية عىل ما يه عليه. ويف هذا الصدد، رٔاى الوفد ؛ ومن مثé قد تمتكن3  .ٔالف
سـياسة عامة توحض الكيفية اليت ينبغي للويبو ٔان ختطط وتنظم هبا ٔانشطة التدريب من شأنه ٔان يضمن ٔان تكون ت´ 

وانب عدة من بيهنا مبادئ توجهيية العامة ٔايضا ج أالنشطة عىل ٔاعىل مسـتوى ومتاحة للجميع. وينبغي أن تغطي السـياسة
ٔان تتوىل أالمانة ٕاعداد مرشوع السـياسة العامة  3.لتحسني التوازن والتنوع يف اختيار املتحدثني. وتقرتح التوصية ٔالف

 ٔانه ميكن للجنة اع²د التوصية ؤان �لتشاور مع ا@ول أالعضاء، كام تقدم تفاصيل العنارص اليت ينبغي ٕادراðا. ورٔاى الوفد
 أالمانة ستمتكن من تنفيذها برسعة دون تكبد تاكليف ٕاضافية.

فريقية ؤاشار ٕاىل التعليقات املفصÎ اليت أدىل هبا وفد الوالcت املتحدة أالمريكية دث وفد اجلزائر �مس اåموعة االٔ وحت .230
، ؤان اåموعة المتست آراء بشأن املقرتح املشرتك، ورصح بأن هذا �لضبط هو ما يأم; ٔاعضاء اåموعة من حيث املامرسة

سـy البنود اليت ترى ا@ول أالعضاء ٔاهنا ٕاما االٔكرث ٔامهية ٔاو أالقل  ا@ول أالعضاء بشأن العنارص ا1تلفة للمقرتح املشرتك، ال
�لفعل قيد  التوصيات اليت يعتربها وفد الوالcت املتحدة اÆي ٔابداه وفدا الربازيل وبوليفيا بشأن ٔامهية. ؤاكد الوفد التعليق

ورأت اåموعة ٔان هذه التعليقات مل تنفذ ٕاال جزئيا. وأشار الوفد يف هذا الشأن ٕاىل ٕاعداد دليل عن املساعدة التقنية.  التنفيذ.
اÆي ٔاعدته أالمانة مل يُدرج لك العنارص املشار ٕالهيا يف املقرتح املشرتك بشأن املعلومات اليت جيب  غأن الكتالو ونبه ٕاىل 
يف ا@ليل، مثل املعلومات املتعلقة بأشاكل التعاون املمكنة وكيفية تقيمي أالمانة للمساعدة التقنية اليت تقد±ا. ومبا أن ٕادراðا 

أالمانة تنفذ �لفعل هذه التوصية رأت اåموعة أنه ميكن للجنة اع²دها، مشرية ٕاىل ٔان ذÑ يسهل معل أالمانة يف هذا 
 ضاء من توجيه أالمانة يف معلها.اåال، كام ستمتكن ا@ول أالع

وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء وأشار ٕاىل التعليقات املفصÎ اليت أدىل هبا وفد الوالcت أالمريكية، واليت توحض  .231
ٔان معظم التوصيات دخلت ٕاىل حزي التنفيذ. وقال ٕان اåموعة قدمت بعض التعليقات إالضافية بشأن التوصيات الواردة يف 

شري ٔايضا1.رتح املشرتك. وفy يتعلق �لتوصية ٔالفاملق ر الوفد بأنه عند مناقشـهتا يف ٕاطار الفريق العامل ا1صص ا~ ٕاىل  ، ذكّ
مبادئ منظمة التعاون  رواك اليت تنص عىل ٔانه ميكن ٕاعداد املبادئ التوجهيية استنادا ٕاىل -التوصية الواردة يف تقرير ديري 

ر ديوالتمنية يف امليدان �قتصا خرى. ورأت اåموعة ٔان اتباع هنج االٔ بأن هذا �قرتاح مل يلق قبوال @ى اåموعات  . وذكّ
ٔان أالمانة ٔاعدت  CDIP/11/4بشأن ٕاعداد دليل، أكدت الوثيقة  2.واحد للجميع غري جمد. وفy يتعلق �لتوصية ٔالف

، ورٔات اåموعة أن هذه التوصية مدرجة ٔايضا حتت الفئة �ء يف رد إالدارة. والحظت اåموعة ٔايضا أن اغ�لفعل كتالو 
التوصية مدرجة االٓن حتت الفئة ٔالف مما يعين ٔاهنا قد نُفذت؛ Æا ٕاذا تقرر مواصÎ بلورة التوصية ميكن النظر يف ٕادراج بعض 

 yٔافاد الوفد بأن أالمانة ٔاكدت ٔانه مت �لفعل �ه²م بطلب 3.لفيتعلق �لتوصية أ العنارص إالضافية. وأخريا ف ،
 التوصية". "متابعة

ر وفد �كسـتان بأنه كثريا ما قيل يف املناقشات السابقة ٕان التوصيات .232 حمل املناقشة ُقدمت من جانب اخلرباء  وذكّ
راهن عىل النظر يف اع²دها. و@ى ن ا@ول أالعضاء تعكف يف الوقت الإ و  رواك، –اخلارجيني، ٔاي معدي تقرير ديري 

تنفيذ التوصية، فٕاذا اكنت التوصية قيد التنفيذ �لفعل ميكن تعزيز تنفيذ  التوصل ٕاىل اتفاق سـتطلب اللجنة من أالمانة
 بشأن القسم ألف من املقرتح املشرتك. . ؤاكد الوفد التعليقات اليت أدلت هبا وفود بوليفيا والربازيل واجلزائرالتوصية

±مة ملقديم املساعدة التقنية، مبن فهيم اخلرباء  ، أعرب الوفد عن اعتقاده بأن املبادئ التوجهيية1.يتعلق �لتوصية ٔالف yوف
�ستشاريني اخلارجيني وموظفي الويبو، و±مة ٔايضا فy يتعلق مبختلف جوانب تقدمي املساعدة التقنية، مثل حتديث ماكتب 



CDIP/11/9 Prov. 
53 
 

 التوجهيات بشأن الهنج اÆي قد ينجح والهنج اÆي قد يفشل بناء عىل قدرة مكتب حمدد. امللكية الفكرية، تقدمي بعض
yيتعلق �ملساعدة الترشيعية ميكن تقدمي توجهيات عامة بشأن العنارص أالساسـية اليت ينبغي ٔان تشلك أالساس ملساعدة  وف

، ؤان CDIP/11/4تَُعاجل بصورة مبارشة يف الوثيقة  يف مسـتوcت خمتلفة من التمنية. ؤاشار ٕاىل ٔان هذه التوصية مل البHان
بد من  أالمانة ٔاشارت بصفة عامة ٕاىل التحسينات عىل ٔاساس ٔافضل املامرسات. ورٔاى الوفد أن التوصية ±مة، ؤانه ال
تُذكر ٕالعداده. التوصل ٕاىل توافق االٓراء قبل امليض قدما يف اع²دها. وفy يتعلق �@ليل، الحظ الوفد ٔانه ال توجد معارضة 

ال حيتوي ٕاال عىل قامئة �ٔالنشطة اليت اضطلعت هبا الويبو. ؤان هناك حاجة ٕاىل  اÆي ٔاعدته الويبو غرٔاى الوفد ٔان الكتالو و 
 ، ورٔاى ٔانه ميكن للجنة أن تعمتدها.3.ٕادراج مزيد من املعلومات التفصيلية. وأشار الوفد ٕاىل التوصية ٔالف

تتضمن  توصيات الفئة �ء يف رد إالدارة ، وقال ٕان2.عة �ء، ؤاشار ٕاىل التوصية ٔالفوحتدث وفد بلجياك �مس اåمو  .233
رت اåموعة بأهنا مل تقبل، عندما نوقش هذا أالمر،غٔاو كتالو  ٕاشارة ٕاىل ٕاعداد قامئة مواصÎ تنفيذ التوصية. وقالت ٕانه  . وذكّ
فy يتعلق بعدد من الفقرات الفرعية يف املقرتح  دماوأضافت ٔان اåموعة مل توافق عىل امليض ق جيري �لفعل تنفيذها.

هناك فقرات فرعية معينة ميكن مواصÎ مناقشـهتا ٕاذ ال يوجد اتفاق عىل امليض قدما يف مناقشة لك  املشرتك، وأن
 مهنا. واحدة

ن إ حيث  اåموعة �ءاليت تقبلها  عن املقرتحات احملددة وقال وفد بوليفيا ٕانه سـيكون من اجليد احلصول عىل فكرة .234
اع²د  وأشار الوفد ٕاىل ٔانه ظل يسـمتع ٕاىل اعرتاضات، لكن ٕاذا اكن الغرض هو املناقشة قد تسـمتر طوال فرتة بعد الظهر.

.Yالوفد عن ٔام; يف ٔان  ؤاعرب توصية ٔاو اثنتني عىل أالقل، فميكن للمجموعة �ء ٔان حتدد التوصيات اليت تعتربها مقبو
يعتقد بأنه ال توجد ٔاي مقرتحات مقبوY @ى اåموعة، وعىل ٔاية حال سـتواجه اللجنة مشلكة تتعلق يكون خمطئا لكنه 

 بأسلوب العمل يف جلسة بعد الظهر.

املناقشة بشأن توصيات الفئة �ء يف رد إالدارة، وقال ٕانه يبدو ٔانه   وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء، ؤاشار ٕاىل .235
ويه النقاط   من املقرتح املشرتك. 2.ليت تتفق مع الفقرات الفرعية املدرجة حتت التوصية ٔالفال يوجد سوى بعض النقاط ا

للويبو. ؤاضاف ٔان وفد الوالcت املتحدة ٔابرز ٔايضا بعض  لكرتوينا عىل املوقع االٕ املتعلقة بنرش أالنشطة اليت مت �ضطالع هب
 نفيذها.الفقرات الفرعية يف املقرتح املشرتك اليت جيري �لفعل ت 

. 1.وحتدث وفد ٕايرلندا �مس �حتاد أالورويب وا@ول أالعضاء فيه ؤايد مداخÎ وفد بوليفيا خبصوص التوصية ٔالف .236
ما دامت اللجنة  مواصÎ مناقشة ت´ التوصية وقال ٕان �حتاد أالورويب وا@ول أالعضاء فيه يرى ٔانه من غري الرضوري

قد نُقلت من الفئة �ء ٕاىل الفئة ٔالف؛ وعىل هذا  3.ٔان التوصية ٔالف . والحظ �حتادتسـتطيع التوصل ٕاىل اتفاق يف االٓراء ال
اÆي قدمه يف الصباح واÆي يقيض برضورة جتميع أالمانة ٔالفضل املامرسات  وكرر �حتاد املقرتح تُعترب قد نُفذت.

عدة يف تنفيذ ت´ التوصيات اليت تسـتحق مزيدا للمساعدات التقنية اليت تقد±ا الويبو ومنظامت ٔاخرى غري الويبو بغية املسا
من النظر. وأضاف أنه ينبغي لٔالمانة ٔان تقدم معلومات تفصيلية بشأن التدابري املتخذة لتحسني التنسـيق عىل املسـتويني 

لصÎ واخلارd، كام يتعني علهيا تقدمي معلومات ٕاضافية عن اخلطوات امللموسة املتخذة لتناول التوصيات ذات ا ا@اخيل
مثل حتقيق الوفورات والفعالية يف اسـتخدام التكنولوجيا، والتنسـيق الفعال عالوة عىل الوفورات والفعالية  مبردودية التلكفة

 يف ٔانشطة التدريب اليت تقد±ا الويبو.

لتوصيات ودعا الرئيس اللجنة ٕاىل مواصÎ اسـتعراض الو�ئق مع أالخذ يف �عتبار تعليق وفد الوالcت املتحدة بأن ا .237
التعامل مع املوارد البرشية يف  اليت تتعلق �ملوارد اخلارجة عن املزيانية و�لربaمج واملزيانية تتبع جلنة ٔاخرى. ؤاشار ٕاىل رضورة

 ٕاطار أالقسام دال وهاء و واو.

. ٔاما CDIP/11/4 وقال ٕانه نوقش �لفعل يف ٕاطار الوثيقة وأشار وفد بوليفيا ٕاىل القسم دال املتعلق �ملوارد البرشية، .238
ٕالدراج عنارص معينة مثل ٕاشارة ٕاىل االتفاق  فتتعلق مبدونة أالخالقيات. وأشار ٕاىل �قرتاح مبراجعة املدونة 1.التوصية دال
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فضال عن ٕاشارة ٕاىل جدول أعامل التمنية. وينبغي ٔايضا مراجعة املدونة حبيث ال تُطبق ٕاال عىل  بني الويبو وأالمم املتحدة
إالجراءات اليت جيري اختاذها يف هذا الشأن، وبأن أالمانة  بشأن وأحاط الوفد علام �ملعلومات اليت قدمهتا أالمانةاملوظفني . 

 -يزال من الرضوري حبث كيف ميكن مواصÎ تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير ديري تُنفذ جزءا من التوصية . ونوه ٕاىل ٔانه ال
دون ٔاي تعديالت ٕاذ مل تكن التوصية مثار جدل بصورة خاصة.  ².1د التوصية دالورٔاى الوفد ٔانه ميكن للجنة اع رواك.

بشأن ٕاجراء حتليل الثغرات املتعلقة مبهارات املوظفني وكفاءاهتم. ؤاحاط الوفد علام �ملعلومات اليت  2.وأشار ٕاىل التوصية دال
املعلومات اليت قدمهتا أالمانة للوصول ٕاىل  ذ يف اعتبارهاقدمهتا أالمانة آنفا. وقال ٕان هذه التوصية قد تتطلب مراجعة ليك تأخ

بشأن اخلطوات اليت جيب عىل أالمانة  3.مقرتح مقبول من لك من أالمانة وا@ول أالعضاء. وأشار الوفد ٕاىل التوصية دال
فني يف الويبو، وأشار ٕاىل اختاذها @مج توصيات جدول ٔاعامل التمنية يف ٕاجراءات التعيني ويف نظام ٕادارة أالداء وتطوير املوظ

بذل لتنفيذ هذه التوصية، ٕاال ٔانه ال جيري تنفيذ سوى بعض العنارص يف الوقت الراهن. ؤاضاف ٔانه سـيكون من  ٔان ðودا تُ
 املالمئ للجنة اع²د هذه التوصية من ٔاجل تزويد أالمانة مببادئ توجهيية واحضة يف هذا الشأن.

ؤاشار ٕاىل أن القسم املتعلق �ملوارد البرشية هو ٔاحد ٔامه أالقسام يف  فريقيةاالٔ دث وفد اجلزائر �مس اåموعة وحت .239
املقرتح املشرتك؛ وذÑ الٔن ٔانشطة املساعدة التقنية لن تكون ذات جدوى ٕاذا مل يقد±ا أالشخاص املناسـبون، مشريا ٕاىل ٔان 

ضاف أن الغرض من توصيات هذا القسم هو توفري وأ  املوارد البرشية عنرص �لغ أالمهية يف تقدمي املساعدة لغرض التمنية.
وضامن مراعاة املشاركني يف تقدمي املساعدة التقنية توصيات جدول ٔاعامل التمنية. وأعربت  الضامaت الالزمة يف هذا الشأن،

مدونة بشأن  1.التوصية دال اåموعة عن سعادهتا ٕ�عداد أالمانة مدونة أالخالقيات، ورٔات ٔانه ميكن بسهوY اع²د
وأشارت ٕاىل رضورة اتباع هنج رمسي ٔاكرث يف هذا الشأن، وٕاىل ٕاجراء تعديالت  نظرا ٔالن أالمانة تقوم بتنفيذها. أالخالقيات

ال متثل  ٔان هذه العنارص تفاق الويبو وأالمم املتحدة. ورٔات اåموعةٕاىل جدول أعامل التمنية وٕاىل ا من قبيل إالشارة بوضوح
اليت تطالب أالمانة معوما  3.عن التوصية دال . وميكن قول اليشء نفسهY.1 اع²د التوصية دالمشلكة، ؤانه ميكن بسهو

، وظفني يف الويبوٕاجراءات التعيني ونظام ٕادارة أالداء وتطوير امل �ختاذ خطوات @مج توصيات جدول ٔاعامل التمنية يف
بل ٔايضا ضامن أن املوظفني املعينني لتقدمي ٔانشطة التعاون  ال ينبغي للويبو ٔان تدرب موظفهيا احلاليني حفسب، وبعبارة ٔاخرى

هذه توصية سهÎ ٕاىل حد كبري وميكن اع²دها.  ٔاعامل التمنية. ورٔات اåموعة ٔانلغرض التمنية عىل دراية �مة مببادئ جدول 
رات يف املوارد البرشية من رصحت اåموعة بأن هذه التوصية ستساعد أالمانة يف دراسة الثغ 2.وفy يتعلق �لتوصية دال

ٔاجل أن تكون املساعدة لغرض التمنية ٔاكرث فعالية. وأعرب عن اعتقاده بأن التوصية يف صاحل أالمانة ؤاهنا ال تثري املشالك 
 بصورة خاصة.

ت اåموعة وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ؤايد البياaت اليت أدىل هبا وفدا بوليفيا واجلزائر. ورأ  .240
 .3.ودال 1.اع²د التوصيتني دال ٔانه ينبغي، فy يتعلق �ملوارد البرشية،

وأشار  ؤاعرب وفد �كسـتان عن اعتقاده بأن املوارد البرشية يه أالساس اÆي تبين عليه أي منظمة هيلكها بأمك;. .241
كرهتا �لفعل وفود ٔاخرى. خلوض يف تفاصيل ذال ٕانه ال يود إاىل أن هذا ±م خصوصا يف حاY تقدمي املساعدة التقنية. وق

 .3.ودال 1.وأوىص الوفد �ع²د التوصيتني دال

 يف سـياق الوثيقة 3.ودال 2.ودال 1.وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء، وذكéر بأنه مت مناقشة التوصيات دال .242
CDIP/11/4أالمانة قدمت بعض التعليقات  ىل ٔانإ  من الوثيقة. ٕاضافة 25يف صفحة  ، كام نوقش تنفيذ ت´ التوصيات

 اåموعة السبب اÆي يدعو اللجنة ٕاىل اع²دها. املفيدة عن كيفية تنفيذ ت´ التوصيات �لفعل؛ لهذا ال ترى

مضن الفئتني ٔالف و�ء؛ ومن مثé لن يكون هناك  وأشار وفد بوليفيا ٕاىل ٔان أالمانة اعتربت توصيات القسم دال .243
ٕان بعضها يُنفذ �لفعل. وال يرى الوفد سببا لعدم اع²دها. ؤاشار الوفد ٕاىل ما قيل �لفعل يف عدة  مشلكة يف تنفيذها، بل

مناسـبات من ٔان هناك ðودا تُبذل لتنفيذ التوصيات يف بعض احلاالت، ومع ذÑ ال تزال هناك مش�ت يف حبث 
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هنا متثل مشلكة. وقد  التوصيات اليت نُفذت �لفعل، كام ٔان أالمانة ال تنظر ٕاىل التوصيات الواردة حتت الفئة �ء عىل أ
مناقشة التوصيات الواردة حتت الفئة �ء. ورٔاى الوفد  من رصحت اåموعة �ء يف ا@ورات الثالث أالخرية بأنه ال مانع @هيا

من احلاالت واع²د التوصيات اليت ال متثل مشلكة واليت جيري يف العديد  ٔان الوقت قد حان ٕالظهار بعض املرونة
 �لفعل. تنفيذها

وأشار وفد �كسـتان ٕاىل مداخÎ وفد بلجياك �مس اåموعة �ء وكرر مرة ٔاخرى السؤال اÆي طرحه سابقا وفد بوليفيا.  .244
وقال ٕانه يود ٔان يوحض منسق اåموعة �ء ما ٕاذا اكنت اåموعة مسـتعدة للنظر يف اع²د ٔاي توصيات يف املقرتح املشرتك 

 ال. ٔام

، ؤان اللجنة ٔاجرت الوقت قد شارف عىل السادسة مساء دث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء، ؤاشار ٕاىل ٔانوحت .245
مناقشة جيدة ومثرية جدا لاله²م. وأشار ٔايضا ٕاىل أن ا@ليل جزء من توصيات الفئة �ء؛ Æا اقرتحت اåموعة ٕاجراء 

 ذه املساYٔ. ؤان هذا ما ميكن للجنة ٔان تنجزه يف ذÑ اليوم.مناقشة قصرية يف الغد بشأن ٕاماكنية مواصÎ العمل عىل ه

يف املقرتح املشرتك، بأنه يدمع البيان  3.ودال 2.ودال 1.ورصح وفد الوالcت املتحدة، فy يتعلق �لتوصيات دال .246
ٔان  الوفد مرة ٔاخرى ٕاىل اÆي ٔادىل به وفد بلجياك �مس اåموعة �ء. وفy يتعلق �ملناقشة اليت ٔاجرهتا اللجنة للتو، ٔاشار

وضع مهنجيات  رواك، aهيك عن التوافق بشأن –اللجنة مل حتقق توافقا يف االٓراء بشأن ٔاي توصية من توصيات تقرير ديري 
العديد  عىل تبين لك تفاصيل املقرتح املشرتك. ورمغ ٔان الوفد وافق عىل لتنفيذ ت´ التوصيات. كام أن اللجنة مل توافق قط

توصيات قد±ا خرباء خارجيون، واللجنة غري مضطرة ٕاىل  رواك ، لكهنا ليست سوى –املبينة يف توصيات ديري من املبادئ 
ٕازاء تنفيذها  . ؤابدى الوفد ارتياحهات معينةبطريقة استباقية تنفيذ توصي قبولها مجيعا. ومع ذÑ ٔاخذت أالمانة عىل عاتقها

Îفقامت بتفسري هذه التوصيات اءلكن من الواحض ٔان بعض ا@ول أالعض بصورة اكم ،Ñٕالمالء ٕاجراءات  ليست كذ
 رواك –يف تقرير ديري  معينة. ومن aحية ٔاخرى ٔاعرب الوفد عن ثقته يف ٔان أالمانة ستتو� يف تفسري التوصيات الواردة

ناقشات اليوم، وهو اللجنة الهدف الرئييس مل  ٔاكرث السـبل مالءمة ومعقولية وفعالية. ورأى ٔانه ال ينبغي أن يغيب عن ذهن
كام ال ينبغي لهذا الهدف ٔان يغيب عن  يف جمال التعاون من ٔاجل التمنية، حتسني ٔانشطة املساعدة التقنية اليت تقد±ا الويبو

 -يف تفاصيل دقيقة. ورمغ أن الوفد مسـتعد لقبول فكرة املوافقة عىل بعض التوصيات الواردة يف تقرير ديري �لنا �النغامس
هنـي النقاش. كام أن @يه شواغل من اجتاه اللجنة  لقلقافٕان رواك  ينتابه االٓن من أن موافقته عىل هذه التوصيات لن تُ

ذÑ اليوم ٔانه حىت ٕان وافق الوفد عىل توصيات معينة  املشاركة يف إالدارة اجلزئية. و�ت من الواحض ٔاكرث يف مناقشات ٕاىل
قال الوفد ٕانه اكن يود ٔان تركز و  هذه التوصيات العامة قامئا يف اللجنة. سـيظل اخلالف بشأن ٕاجراءات حمددة مطلوبة لتنفيذ

 ورأى رضورة ٔان تكون ت´ التوصيات من الفئة �ء يف رد املناقشات عىل توصيات حمددة مل تدخل بعد ٕاىل حزي التنفيذ،
ٕاذا  ٔاهنا مل تُنفذ بعد. بيد ٔانهإالدارة. وطلب من دول ٔاعضاء ٔاخرى املساعدة يف حتديد توصيات حمددة ترى هذه ا@ول 

ٔان تركز اللجنة بدال من ذÑ عىل  تسـتطع هذه ا@ول جمرد االتفاق عىل التوصيات اليت جيب تنفيذها، فٕان الوفد يقرتح  مل
فلع; من أاليرس عىل اللجنة أن تصل ٕاىل ٕاجامع بشأن هذه إالجراءات  ٔانشطة حمددة هتدف ٕاىل تنفيذ هذه التوصيات.

ىل سبيل املثال، يبدو ٔان هناك اتفاقا واسع النطاق عىل رضورة ٔان ُجتّمع الويبو لك العنارص الالزمة ٕالعداد ا@ليل عو  احملددة.
معظم البنود الفرعية املدرجة كجزء  يف املقرتح املشرتك. وقد نوقش هذا أالمر مع أالمانة ويبدو أن 2.املوصوف �لبند ٔالف
 جراءات الشاكوى الرمسية. ؤاضاف ٔان اللجنة قد تمتكن من التوصل ٕاىل توافق يف االٓراءإ  فy عدا رمبا من ا@ليل قد ا~جنزت

بشأن جتميع أالمانة لت´ املواد املكمتÎ يف شلك دليل. وقال ٕانه ميكن أن يوافق مبدئيا عىل ٔان تواصل الويبو حتسني موقعها 
من املقرتح  1.ٕاضافة ٕاىل أن البند زايو املقرتح املشرتك. يف  1.واو إاللكرتوين عىل النحو اÆي جرت مناقشـته يف ٕاطار البند

 ٔاشار ٕاىل قاعدة بياaت املساعدة التقنية ٕاذا اكن هناك مسائل معينة جيب معاجلهتا.  املشرتك

ؤاشار ٕاىل  وقال وفد الفلبني ٕانه يف حرية من ٔامره ٔالن أالنشطة اليت تضطلع هبا أالمانة يف الفلبني حتقق جناحا �هرا. .247
ٕاعداد دليل سـيأخذ  املوظفني اÆين ٔارسلوا ٕاىل بHه، ؤان العمل إالضايف مثل ال توجد شاكوى فy يتعلق مبسـتوى جودةٔانه 
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وقتا طويال من أالمانة. ؤاعرب عن اعتقاده بأن ٕاعداد دليل سيسـتغرق وقتا طويال وليس من إالنصاف ٔان تتأثر بعض ا@ول 
ليت تقد±ا الويبو. ؤاشار ٕاىل ٔان العمل قد بدٔا يف بعض الربامج قبل ٕاعداد التقرير املسـتفيدة من املساعدة التقنية ا أالعضاء

بوقت طويل، وجرى تقدمي برامج جديدة بعد التقرير، وجيري تنفيذ العديد من الربامج يف الفلبني؛ ومن مثé فٕان مطالبة 
حفسب بل لٔالمانة أيضا. وقال الوفد ٕانه لن  يدمبزيد من العمل لن يكون جمحفا ٔالولئك اÆين ينعمون مبنافع معل ج  أالمانة

 يقدم ٔاي مقرتح، وسـيكتفي ٕ�دراج حاشـية لبقية ا@ورة.

متحد� �مس �حتاد أالورويب وا@ول أالعضاء فيه ٕانه ال يرى ٔاي مقرتح من املقرتحات املتعلقة   وقال وفد ٕايرلندا .248
مالءمة للجنة التنسـيق ٔاو للجنة الربaمج واملزيانية.  حات ٔاكرث�ملوارد البرشية مناسب للجنة، مشريا ٕاىل ٔان مثل هذه املقرت 

وأشار ٕاىل أن �حتاد لن يدمع التوصيات املدرجة حتت هذا العنوان، ؤاعرب عن ثقته يف ٔان تنفذ أالمانة املقرتحات دون 
 ٕاىل ٕادارة جزئية من اللجنة. حاجة

ضاف ٔان الوصول ٕاىل قرار بشأن ا@ليل سـيكون ٔامرا جيدا، وأشار وفد بوليفيا ٕاىل ٕاماكنية اع²د توصيات معينة. وأ  .249
نظرا ٕاىل ٔان التقرير املشرتك يتجاوز العرشين صفحة  لكنه لن يكون اكفيا الوصول ٕاىل اتفاق بشأن حمتوcت ا@ليل حفسب

ية العمل عىل وقد جرت مناقشة هذا البند من جدول أالعامل مطوال يف ا@ورات الثالث أالخرية؛ Æا يرحب الوفد ٕ�ماكن 
يف املقرتح املشرتك، ورمبا تكون هناك حاجة ٕاىل شلك خمتلف لتحديد كيف ومىت ستمتكن اللجنة من  توصيات حمددة

 مناقشة هذا البند بعمق ٔاكرب وكيف ميكن التوصل ٕاىل اتفاق بشأن تفاصيل هذه التوصيات.

ٔان مثة حاجة ملحة ٕاىل حتسني معل اللجنة وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية، ؤاكد جمددا  .250
ٔان املقرتح املشرتك قد خيلق معال غري رضوري لٔالمانة. ؤاوحض ٔان اåموعة  وقال ٕان وفد الفلبني أشار ٕاىل واملنظمة كلك.

املقرتح تشاركه ذÑ الرٔاي . وقال ٕانه يفهم ٔانه جيري �لفعل تنفيذ جوانب معينة من التوصيات الواردة يف القسم دال من  ال
وحثت اåموعة  لتنفيذ توصيات جدول أالعامل. املشرتك، وأن اع²د هذه التوصيات سـيوسع نطاق الوالية ا1وY لٔالمانة

وأشارت ٕاىل البيان اÆي ٔادىل به وفد الوالcت املتحدة ، وقالت ٕانه ٔاظهر  .3.ودال .1أالعضاء املوافقة عىل التوصيتني دال
 Ñ، لكن اåموعة تتفق عىل أن ذÑ غري اكف.وأهنا تقدر ذ بعض املرونة

وأشار وفد اجلزائر ٕاىل التعليق اÆي مفاده ٔان اللجنة حتاول إالدارة بصورة جزئية. وقال ٕان الوالية ا1وY ٕاىل اللجنة   .251
لكية الفكرية تتطلب مهنا النظر يف املساعدة لغرض التمنية. ورصحت اåموعة بأن الوالcت املتحدة يه املتحدث الرمسي للم 

ؤانه ُدهش من تعليق الوفد عن إالدارة اجلزئية. وأشارت ٕاىل ٔان اåموعة �ء دٔابت عىل تذكري اللجنة �لزتا±ا �لفعالية وٕاحراز 
وعىل العمل  ا مك أالموال املنفقة عىل املراجعة اخلارجيةنين يف هذا الشأن ٔان نضع نصب أع نتاجئ، وعدم ٕاهدار أالموال. وجيب 

aقشت اللجنة ٕاماكنية  وبعد مرور عامني تضطلع به أالمانة لتقدمي و�ئق تتعلق �لتوصيات بناء عىل طلب اللجنة،اÆي 
ٔاو حتمل  بني مئيت توصية. ؤاعربت اåموعة عن قناعهتا بأن اللجنة تترصف بسوء نية. ؤانه ال توجد مساءY تنفيذ توصية من

وُخصصت ٔاموال  ٕاىل النظر ٕ�معان يف هذا أالمر. لقد بذلت الويبو ðودا مضنيةولية. وقالت ٕاهنا تدعو مجيع الوفود ؤ للمس
 طائÎ لهذا أالمر. وأعربت اåموعة عن اعتقادها بأن اللجنة جيب ٔان تعمتد أكرث بكثري من جمرد توصية ٔاو توصيتني.

ايل عقب مناقشة تقيمي جدوى ٕاضافة يف اليوم الت واقرتح الرئيس ٔان تعود اللجنة ٕاىل املناقشة بشأن املراجعة اخلارجية .252
ٔانشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق �النتفاع حبق املؤلف لتعزيز النفاذ ٕاىل املعلومات واملواد إالبداعية والعمل املقبل بشأن 
مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات يف إالطار القانوين متعدد أالطراف. وميكن ختصيص مزيد من الوقت للمشاورات غري 

 الرمسية ٕاذا اقتىض أالمر.

وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء ورصح بأن جدول أالعامل املقرتح من الرئيس ميثل طريقا جيدا للميض قدما.  .253
وأشارت اåموعة ٕاىل التعليقات اليت ٔابداها وفد اجلزائر وقالت ٕان العديد من ٔاعضاهئا شارك بنية حسـنة وقدم ٕاسهامات 
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يُظهر بعض املرونة. ورمغ  ح وفد الوالcت املتحدة أالمريكية �لرتكزي عىل ثالث توصيات حمددةورٔات ٔان مقرت  ملموسة.
 وسـيÎ جيدة للتحرك ٕاىل أالمام. وقالت ٕان اåموعة سـتعود ٕاىل املقرتح. فٕاهنا داخل اåموعة احلاجة ٕاىل مواصÎ املناقشة

254. cي ٔادىل به وفد الوالÆت املتحدة أالمريكية، وقال ٕانه ال يود يف ت´ اللحظة وأشار وفد �كسـتان ٕاىل البيان ا
أن اللجنة حباجة ٕاىل العودة ٕاىل هذه  التعليق عىل املقرتح ٔالنه حباجة ٕاىل استيعابه ٔاوال. ومع ذÑ يتفق الوفد مع الرئيس يف

ساYٔ ليك تتخذ ٕاجراءات غري الرمسية بشأن امل  املساYٔ، ورمبا تمتكن اللجنة عند نقطة ما من النظر يف ٕايقاف املشاورات
 ملموسة يف اجللسة العامة.

تقيمي اجلدوى بشأن ٕاضافة ٔانشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق �النتفاع حبق املؤلف  - CDIP/11/6النظر يف الوثيقة 
 للهنوض �لنفاذ ٕاىل املعلومات واملواد إالبداعية

افتتح الرئيس املناقشات بشأن تقيمي اجلدوى بشأن ٕاضافة ٔانشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق �النتفاع حبق املؤلف  .255
 ودعا أالمانة ٕاىل تقدمي الوثيقة.). CDIP/11/6 للهنوض �لنفاذ ٕاىل املعلومات واملواد إالبداعية (الوثيقة

رت أالمانة ممثÎ يف السـيد النتريي بأن عنرص حق ا  .256 ملؤلف يف املرشوع املتعلق �مللكية الفكرية وتكنولوجيا وذكّ
املعلومات واالتصاالت والهوة الرمقية واحلصول عىل املعارف 0 هدفان خمتلفان. الهدف أالول هو مجع معلومات واسـتكشاف 

ىل املعارف، مع الرتكزي ٕاماكنيات نظام حق املؤلف ومواطن املرونة فيه وال�ذج ا1تلفة ٕالدارة حق املؤلف لتعزيز النفاذ إ 
بصورة خاصة عىل ما ييل: التعلمي والبحث؛ وممارسات تطوير الربجميات، مبا يف ذÑ الربجميات اåانية واملفتوحة املصدر؛ 

وخدمات املعلومات إاللكرتونية (مثل اجلرائد إاللكرتونية واخلدمات إالعالمية للقطاع العام). ويمتثل الهدف الثاين يف ٕاجراء 
مي متعدد التخصصات للفرص املتاحة ٔامام الويبو يف ٕاطار اختصاصاهتا بغية إالقبال عىل ٔانشطة جديدة تريم ٕاىل مساعدة تقي

عدت دراسة  ا@ول أالعضاء عىل حتقيق ٔاهدافها إالمنائية وذÑ من خالل تعزيز النفاذ ٕاىل املعارف. لتلبية الهدف أالول، ا~
يف ا@ورة  ) وُقدمتCDIP/9/INF/3فاذ ٕاىل املعلومات واملواد إالبداعية (الوثيقة بشأن اسـتخدام حق املؤلف يف تعزيز الن

 . وعقب املناقشة ومع ٔاخذ الهدف الثاين لعنرص2012 ا@ورة العارشة يف نومفرب ونوقشت يف 2012التاسعة للجنة يف مايو 
@ول أالعضاء، الرتتيبات الالزمة بغية مراعاة ٕارشادات احق املؤلف للمرشوع يف �عتبار، وافقت ا@ول أالعضاء عىل"

ٕاعداد تقيٍمي جلدوى رشوع الويبو، مضن واليهتا، يف ٔانشطة جديدة من شأهنا مساعدة ا@ول أالعضاء عىل حتقيق ٔاهدافها 
درج تقيمي اجلدوى و  (ز)).10(ملخص الرئيس الفقرة  ."لتقيمي عىل ا@ورة القادمة للجنةإالمنائية، عىل ٔان يُعرض ذÑ ا يف ا~

للويبو تنفيذها فy يتعلق مبجال التعلمي  اليت ميكن . وتضمن قامئة �ٔالنشطة ٔاو املبادرات املناسـبة احملمتCDIP/11/6Îالوثيقة 
اخلبري �ستشاري اخلارd السـيد سيسول  أعد التقيميو وخدمات القطاع العام إالعالمية.  والبحث وتطوير الربجميات
.   لتقدمي تقيميه نتيجة الزتامات مسـبقة ، يف جنيف، اÆي مل يمتكن من حضور ا@ورةIQsensatoموسونغو، رئيس منظمة 

معلومات ±مة  يه ملعِد التقرير. ويقدم تقيمي اجلدوى الواردة يف الوثيقة ولفتت أالمانة �نتباه ٕاىل ٔان وðات النظر واالٓراء
سـتنرية بشأن ما ٕاذا اكن هناك مبادرات حمددة ميكن للويبو أن ومقرتحات معلية متكن ا@ول أالعضاء من اختاذ قرارات م 

 يتطلب تنفيذ هذه أالنشطة توافر مواردو  يف تعزيز النفاذ ٕاىل املعلومات واملواد إالبداعية. تضطلع هبا يك تسهم ٕاسهاما حقيقيا
بشأن ٔاي  تقدمي التوجيه  اللجنةُطلب ٕاىل ٔانه من الرضوري ٕاجراء مشاورات داخلية لتحديد املوارد، وقد برشية ومالية. كام

 ٔانشطة الويبو. ٕادراðا يف املقرتحات الواردة يف الوثيقة، ٕان ُوجدت، ينبغي

ٔان ذكرت رضورة ٔان  . وسـبق للمجموعةCDIP/11/6وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء، ؤاحاط علام �لوثيقة  .257
امللكية الفكرية ٔالجل زcدة املعرفة والوعي بني ا@ول تنظر الويبو يف ٕادراج موضوعات ترخيص املصدر املفتوح وحقوق 

املقرتح اÆي يقيض بتناول الويبو ترخيص املصدر املفتوح يف مناقشاهتا  كام ٔاهنا ٔايدت بشدة أالعضاء يف تدريباهتا التقنية،
تة ٔانشطة حمددة ميكن أن ؛ ومن مثé ٔاعربت اåموعة عن رسورها �قرتاح ا@راسة سـ ر املفتوح وحقوق امللكية الفكريةللمصد

يف تعزيز النفاذ ٕاىل املعارف وردم الهوة الرمقية وتعزيز اسـتخدام امللكية الفكرية  تضطلع املنظمة هبا لٕالسهام بقدر أكرب
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تتضمن هذه أالنشطة تطوير منوذج للتدريب عىل و  يف حتقيق المنو والتمنية. لالسـتفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وبرجميات املصدر املفتوح فضال عن ٕادماج ترخيص املصادر املفتوحة يف دورات الويبو املتعلقة حبق املؤلف وبرامج  الرتخيص

املتعلقة �لتأثري عىل املزيانية. وطلبت اåموعة ٕاىل أالمانة تقدمي ٕايضاح  التدريب. ومع ذÑ الحظت اåموعة نقص التفاصيل
 هبذا الشأن.

الرتاخيص املفتوحة   مجموعة جدول ٔاعامل التمنية وقال ٕانه �بع املناقشات بشأن اسـتخداموحتدث وفد الربازيل �مس .258
ؤاعربت اåموعة عن رضاها عن الوثيقتني  لتعزيز النفاذ القانوين ٕاىل املعلومات واملواد إالبداعية �ه²م. Éٔداة

CDIP/9/INF/3 وCDIP/11/6ؤايدت تنفيذ املقرتحات الواردة يف الوثيقة ، CDIP/11/6ٕاذ ميكن لهذه املقرتحات  ؛
تتعلق �لرتاخيص املفتوحة. وأشارت اåموعة ٕاىل  بشأن مسائل لتطوير العمل اÆي تقوم به الويبو ٔان تشلك نقطة انطالق

ومع ذÑ فٕاهنا تقدم ٔاساسا جيدا للمناقشة.  .CDIP/9/INF/3ٔان أالنشطة ال تغطي مجيع التوصيات الواردة يف الوثيقة 
قدمهتا  ٔالمهية مباكن ٔان يشارك اåمتع املدين يف أالنشطة املقرتحة، ٕاذ ٕان معظم املبادرات املتعلقة �لرتاخيص املفتوحةومن ا

وتعد مشاركة اåمتع املدين ±مة بصورة خاصة  وجامعات ومؤسسات اåمتع املدين أالخرى. وأدارهتا منظامت غري حكومية
yيتعلق �لنشاط اليت  5و 4و 3يتعلق �ٔالنشطة  ف yموعة ٕادراج 4يوىص فهيا بشدة �السـتعانة خبرباء. وفåاقرتحت ا ،

مسائل ٔاخرى تتعلق �لرتاخيص املفتوحة يف دورات وبرامج الويبو التدريبية بشأن حق املؤلف، وتتضمن هذه املسائل النفاذ 
ٔاحصاب املصاحل يف الويبو بشأن املنافع احملمتÎ  املفتوح وموارد تعلميية مفتوحة. وتتيح ا@ورات فرصا ٕالذاكء الوعي بني

 السـتخدام الرتاخيص املفتوحة وتعزيز بناء القدرات يف هذا الشأن.

. واشـمتلت ا@راسة CDIP/11/6وحتدث وفد ٕايرلندا نيابة عن �حتاد أالورويب ودو0 أالعضاء وأحاط �لوثيقة  .259
 الويبو �ضطالع هبا فy يتعلق �لتعلمي والبحث وتطوير الربجميات مئطة ٔاو مبادرات اليت حيمتل ٔان يالعىل قامئة بسـتة ٔانش

ومعلومات القطاع العام. ويه ترتاوح بني املساعدة التقنية ٕاىل بناء القدرات ؤانشطة التوعية ؤانشطة التنظمي وإالدارة 
لتفصيلية بشأن املتطلبات اخلاصة �ملوارد ا@اخلية. والمتس �حتاد أالورويب ودو0 أالعضاء املزيد من املعلومات املالية ا

قبل تكوين رأيه فy خيص جدوى هذه �قرتاحات. وٕاذا تبني أن أالنشطة املقرتحة سوف  6و 3و 2و 1الرضورية لٔالنشطة 
cٕالذاكء الوعي وفهم �ح²الت املمكنة واملزا Îاملتأتية من تسـتغل املوارد بكفاءة مفن املمكن ٔان تنظر الويبو فهيا بوصفها وسـي 

هذه املوضوعات. وميكن اسـتغالل ا@روس واخلربات املسـتفادة من هذه أالنشطة يف اسـتنباط أفضل املامرسات ويف تعزيز 
ٕاسهام الويبو يف رفع الوعي واملعارف وسد الفجوة الرمقية واسـتخدام امللكية الفكرية لالسـتفادة من تكنولوجيا املعلومات 

منية. وكرر �حتاد أالورويب ودو0 أالعضاء نصيحة اخلبري اخلارd القائÎ برضورة نظر ا@ول واالتصاالت يف المنو والت 
أالعضاء يف مدى ارتباط لك نشاط ٔاو مبادرة من أالنشطة ٔاو املبادرات املقرتحة بأي معل جاٍر حبيث ال يتطلب أالمر 

 د برشية ومالية جديدة. سوى احلد أالدىن من املوارد ٔاو كونه نشاط جديد سيتطلب ختصيص موار 

وحتدث وفد نيجريc نيابة عن مجموعة البHان أالفريقية ؤاحاط بأن دراسة اجلدوى ٔاجريت بغية املساعدة يف تنفيذ  .260
من جدول ٔاعامل التمنية. ؤاقر املرشوع بأمهية دور نظام حق املؤلف يف حتقيق تعممي التكنولوجيا  27و 24و 19التوصيات 

ا. وتشمل Hان النامية والبHان أالقل منو ذ ٕاىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملعلومات واملعارف للبالرمقية وٕا�حة النفا
عنارص ذات ٔامهية قصوى يف التوصل ٕاىل حلول  CDIP/INF/3والوثيقة  CDIP/11/6أالهداف وراء ٕاعداد الوثيقة 

قل منوا. وشدد التقرير التقيميي عىل اع²د ٔاثر املرشوع واسـتدامته الحتياجات التمنية يف العديد من البHان النامية والبHان االٔ 
اع²دا كبريا عىل اه²م ا@ول أالعضاء ودمعها لتطوير ٔانشطة جديدة للويبو يف هذا اåال. ومن بني أهداف مكون حق 

وخمتلف ال�ذج ٕالدارة حق  املؤلف يف املرشوع مجع املعلومات واسـتكشاف ٕاماكنيات نظام حق املؤلف ومواطن املرونة فيه
املؤلف من ٔاجل تعزيز النفاذ ٕاىل املعارف، مع الرتكزي بصورة خاصة عىل اåاالت الثالثة التالية: التعلمي والبحث، وممارسات 

القطاع  تطوير الربجميات مبا فهيا الربجميات اåانية ومفتوحة املصدر، وإالعالم إاللكرتوين (مثل اجلرائد إاللكرتونية ومعلومات
العام). وحددت ا@راسة أساليب محيدة ميكن من خاللها اسـتخدام نظام حق املؤلف يف تعزيز النفاذ ٕاىل املعارف يف هذه 

اåاالت عالوة عىل الطريقة اليت ميكن للويبو أن تساعد هبا يف هذا الصدد. وأعرب الوفد عن اعتقاده أن هذه الوثيقة مسامهة 
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حبق املؤلف اليت  رة بشأن أالساليب املناسـبة لتنفيذ املرشوع وغري ذÑ من أالنشطة ذات الصÎموفقة يف املناقشات ا@ائ
وأكدت اåموعة ٔان الهدف أالسايس املتعلق حبق املؤلف يف جدول ٔاعامل التمنية وجبميع أالنشطة املندرجة  تنفذها اللجنة.

والبHان أالقل منوا ومساعدهتا عىل ردم الهوة الرمقية واسـتغالل  حتته هو تيسري نرش املعارف والتكنولوجيا يف البHان النامية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تمنيهتا �قتصادية و�ج²عية والثقافية. وبذÑ رٔاى الوفد �قرتاح من منظور مدى 

يق هذه الطموحات. واعترب الوفد أن تقيمي املساعدة اليت ميكن أن تقد±ا الويبو ٕاىل البHان النامية والبHان أالقل منوا لتحق 
اجلدوى ال يتناول بقدر مناسب املقاييس الرضورية لتحقيق هذه أالهداف املهمة وال �حتياجات الهيلكية @ى هذه البHان 

لك نشاط  فy يتعلق بنقل املعارف ونرشها. ومل ُحتلل جدوى تنفيذ أالنشطة املقرتحة. ومل تقدم الوثيقة تفاصيل بشأن عنارص
وال بشأن الرشوط اخلاصة �ملوظفني وال املزيانية وال ماكن التنفيذ وال مدة أالنشطة وال معلية �ختيار وال التقيمي ٕاخل... 
ولك هذه أالمور رضورية لفهم كيفية تنفيذ أالنشطة املقرتحة. وتصورت اåموعة اقرتاحا من شأنه ٔان يعزز نقل اسـتخدام 

واالتصاالت واملعارف من الشامل ٕاىل اجلنوب بغية تلبية احتياجات التمنية. والتبس عىل الوفد كيفية تكنولوجيا املعلومات 
 Îخيص النفاذ املفتوح وموارد التعلمي والبحث ذات الص yتيسري الهدف تيسريا مناسـبا من خالل جتميع املواد واملعلومات ف

اع املواد واملعلومات اليت سوف تشملها قاعدة البياaت املقرتحة. ولكن �مللكية الفكرية. ومل حيدد تقيمي اجلدوى بوضوح ٔانو 
افُرتض أن تكون قاعدة البياaت مفيدة وخصوصا يف تعزيز النفاذ لٔالفراد واملؤسسات يف البHان النامية والبHان أالقل منوا 

) هو 2 هذه البHان. والهدف أالول للنشاط (للمواد التعلميية والبحثية ويف تقوية بُىن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
حتسني الوعي �لرتخيص املفتوح، مبا يف ذÑ مقار�ت النفاذ املفتوح، وفهمه مضن املنظامت ا@ولية. ؤاحاطت اåموعة أن 

لبHان النامية اسـتخدام املعلومات واملوارد اليت تنتجها املنظامت ا@ولية @مع �حتياجات ذات الصÎ �لتعلمي والبحث يف ا
والبHان أالقل منوا اسـتخداما حمدود. ؤاضاف ٔان نسـبة يعتد هبا من هذه املواد متاحة �لفعل ٕاليكرتونيا عىل ٔاساس النفاذ 

املفتوح من خالل بوا�ت طورت عىل وجه اخلصوص للبHان النامية. ولكن القيود التكنولوجية ورسعة االتصال وحمدودية 
مي مبوجب حق املؤلف جعلت اسـتغالل هذه البوا�ت يف الكثري من أالحيان ٔامرا صعبا. وÆا ٔاعربت النفاذ ٕاىل احملتوى احمل

اåموعة عن اعتقادها أن فائدة هذا النشاط ؤاثره مشكوك يف ٔامرهام نتيجة لغياب املقاييس الرضورية للتعامل مع املشالك 
علومات واالتصاالت يف البHان النامية والبHان أالقل منوا. الهيلكية ذات الصÎ حبق املؤلف وغياب قدرات تكنولوجيا امل

وثيقا الصÎ. وأعربت اåموعة عن اعتقادها ٔان التدريب اخلاص بتطوير �لربجميات مفتوحة املصدر وٕاصدار  4و 3والنشاطان 
ىل املوضوعات اليت تعرب تعبريا وثيقا تراخيصها سيتاح ٔامام البHان النامية والبHان أالقل منوا. ولكن ال بد ٔان ينصب الرتكزي ع

عىل ظروف هذه البHان وخصوصا عىل العوائق اليت تواجه تشجيع النفاذ ٕاىل املعارف. وتشمل العقبات �فتقار ٕاىل مناذج 
لرتاخيص حق املؤلف يسهل الوصول ٕالهيا؛ والوضع املتنازع عليه اخلاص حبامية حق املؤلف �لنسـبة ٕاىل الربجميات؛ وغياب 

سـياسات خاصة حبق املؤلف يف املؤسسات االٔاكدميية والبحثية مبا يف ذÑ اجلامعات ٔاو عدم مناسبهتا؛ والتعامل مع املسائل 
فعىل الرمغ من ٕادراك اåموعة ٔامهية هذا  5اليت تتعلق �لتسويق وغري ذÑ من املسائل أالخرى. وأما �لنسـبة للنشاط 

ملعلومات خبصوص املقار�ت املتنوعة للنفاذ للمعلومات العامة. وميكن للبHان النامية اåال، فٕاهنا ترى توافر الكثري من ا
. ولكن 6والبHان أالقل منوا النظر فهيا مع مراعاة الرشوط احمللية. ورحبت اåموعة �القرتاح املقدم خبصوص النشاط 

åموعة عن تقديرها لالقرتاحات اليت مضهتا دراسة اåموعة المتست توضيحا بشأن طريقة متويل املؤمتر املقرتح. ؤاعربت ا
اجلدوى. واسرتشد الوفد يف تعليقاته �لرتكزي عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت �لنسـبة ٕاىل �قرتاحات املقدمة يف 

بHان أالقل منوا من بني مواðة املسـتوى أالدىن من املثايل للنفاذ ٕاىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البHان النامية وال 
ٔاوجه القصور التمنوية أالخرى. ؤاقرت اåموعة بأن تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية معلية متواصÎ ويه ÑÆ تسعى ٕاىل 
فهم اسـتدامة �قرتاحات املقدمة. ؤاخريا ٔاكد الوفد عىل ٔامهية العمل بغية توفري النفاذ ال ٕاىل ماكتب امللكية الفكرية الرمسية 
بل ٕاىل ما وراهئا. فالنفاذ ٕاىل املعرفة ميتد ٕاىل ما وراء القراءة عرب احلواسيب ٔاو قراءة املراجع يف الفصول ا@راسـية. ورحب 

الوفد �القرتاحات الكتابية وجشع ٕاجراء تقيمي للجدوى عىل ٔاساس جترييب اتسم بقدر ٔاكرب من املتانة يعرب عن الظروف القامئة 
املعلومات واالتصاالت وسـياسات حق املؤلف يف تيسري النفاذ ٕاىل املعرفة؛ وٕ�ماكنه الوفاء بأولوcت فy يتعلق بتكنولوجيا 

م االتمنية للبHان النامية والبHان أالقل منوا ٕ�حداث ٔاثر قابل للقياس وزcدة مسـتدامة يف نتاجئ الرعاية �ج²عية؛ واسـتخد
نرش بغية النفاذ ٕاىل املعرفة وٕادماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ٔاساليب حتسن من متاسك اسـتخدام ٔاشاكل جديدة لل 
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بدرجة فاعÎ يف البنية التحتية حلق املؤلف يف البHان النامية والبHان أالقل منوا. ؤابدت اåموعة اسـتعدادها للمشاركة يف 
.Yٔهذه املسا 

ٔامام اللجنة يف الوقت احلايل للنظر فهيا و�ختيار  ؤاحاط وفد الوالcت املتحدة أالمريكية بتوافر عدد من اخليارات .261
املعلومات املتوافرة بشأن التلكفة من من بيهنا. ؤاضاف الوفد ٔانه فy خيص مجيع �قرتاحات ال يتوافر سوى قدر حمدود 

أن املزيانيات التقديرية احملمتÎ لٔالنشطة املقرتحة. وأعرب الوفد عن رغبته يف احلصول عىل املزيد من املعلومات من أالمانة بش
ٔالي اقرتاح تود اللجنة ٔان تتناو0. ورٔاى �قرتاح �لنسـبة لواحد من أالنشطة رضورة تعيني منسق متفرغ للمرشوع. ؤابدى 

الوفد اعتقاده رضورة حفص أالمانة املوارد املتاحة يف الويبو ٔاوال ليك تقرر مدى وجود جفوة ال ميكن للموظفني احلاليني ملهئا 
فعل. وقال الوفد ٕان النشاطني أالولني املقرتحني بيهنام الكثري من املشرتاكت. وقد يكون من املمكن صياغة نشاط جيمع بني �ل

ٔافضل اجلوانب ل� �قرتاحني مع احلفاظ عىل املوارد احملدودة. ورحب الوفد ودمع توضيح سـياسة حق املؤلف اليت تنهتجها 
ن النفاذ ٕاىل املواد اليت تنتجها. وعىل الرمغ من ذÑ ففy خيص املواد املتعلقة �مللكية الفكرية منظمة الويبو ذاهتا وبقدر ٔاكرب م

اليت تصدر عن مؤسسات ٔاخرى قد يكون من غري من املناسب ٔان تصدر منظمة الويبو ٔاحاكما قميية سواء عىل جودة املواد 
لف @هيا. واقرتح الوفد ٕاماكنية قيام املنظمة بدور ٔاشـبه الصادرة عن املؤسسات أالخرى ٔاو عىل سـياسات ٕادارة حقوق املؤ 

بغرفة املقاصة �سـتقبالها املواد دون استنفاد املزيد من املوارد عىل حبث التعلمي املتعلق �مللكية الفكرية واملواد البحثية ذات 
ن املنظمة قدوة للمنظامت الصÎ ٔاو عىل سـياسات حق املؤلف ذات الصÎ. وعوضا عن ذÑ قد يكون من املناسب ٔان تكو

من جدول أعامل التمنية  40احلكومية ا@ولية أالخرى وخصوصا �لنسـبة لواكالت أالمم املتحدة أالخرى. وaدت التوصية 
منظمة الويبو بتكثيف تعاوهنا مع واكالت أالمم املتحدة أالخرى. ويف هذا الصدد رمبا توحض منظمة الويبو سـياسـهتا ٔاوال مث بعد 

ن فريقا عامال من الواكالت التابعة لٔالمم املتحدة املهمتة بزcدة النفاذ ٕاىل املواد اليت ٔاصدرهتا ومولهتا. ؤاحاط الوفد ذÑ تكو
املقرتحني �لسـياسة القدمية حلكومة الوالcت املتحدة أالمريكية اليت متتنع عن تفضيل الربجميات  4و �3لنسـبة للنشاطني 

املصدر والعكس حصيح عند اختاذ قرارات �لتوريد. وبدال من ذÑ تشرتط حكومة الوالcت اخلاصة عىل الربجميات مفتوحة 
املتحدة أالمريكية عىل الواكالت عند التوريد ٔان حتلل مجيع البدائل املناسـبة مبا يف ذÑ الربجميات اخلاصة ومفتوحة املصدر 

ن ٔاثناء انعقاد ا@ورة العارشة للجنة ٔاحاط الوفد بأن القسم عالوة عىل التكنولوجيا خمتلطة املصدر. ويف مداخلته يف هذا الشأ 
قدم اسـتقصاء مفيدا عن تطوير مناذج الربجميات مفتوحة املصدر  CDIP/9/INF/3ا1صص لتطوير الربجميات يف الوثيقة 

كام نوهت ا@راسة ومزاcها، ولكن الوفد رٔاي ٔان هذا القسم مل يناقش مناقشة وافية بعض عيوب الربجميات مفتوحة املصدر. 
احلالية عن املش�ت احملمتÎ اليت قد تواجه البHان النامية والبHان أالقل منوا �لنسـبة ٕاىل اسـتخدام الربجميات مفتوحة 

املصدر. وٕ�ماكن الوفد دمع التدابري اليت تتخذها الويبو بغية ٕاذاكء الوعي �لرتاخيص مفتوحة املصدر بوصفها مصدرا ±ام من 
بتاكر مبا يف ذÑ التدريب التقين من خالل الويبو. ولكن ال بد ٔان تتسم ٔاي معامÎ للموضوع �لتوازن واملوضوعية مصادر �

وعرض طيف االٓراء ا1تلفة اليت تشمل مناقشة ا1اطر احملمتÎ عند اسـتخدام البHان النامية والبHان أالقل منوا للربجميات 
دمع الوفد من حيث املبدٔا �قرتاح بتقدمي الويبو معلومات ٕاضافية ٕاىل ا@ول  5املقرتح مفتوحة املصدر. وفy خيص النشاط 

من جدول  1أالعضاء فy خيص كيفية تطبيق سـياسات النفاذ ٕاىل املعلومات املتاحة @ى القطاع العام. وأبرز الوفد التوصية 
طلب ٔاو ٔان تقدم بناء عىل طلب من ا@ول أالعضاء. ٔاعامل التمنية اليت ذكرت رضورة أن تقوم املساعدة التقنية عىل ال

وسوف يدمع الوفد دعام قوc هذه املساعدة التقنية ٔالي من ا@ول أالعضاء املهمتة هبا ولكن الوفد طلب طمأنته �لضامaت 
المنوذجية بتوافر الطلب عىل هذا النشاط. وعىل الرمغ من ٔان �قرتاح اسـتعرض ٕانشاء مجموعة من أالحاكم ٔاو السـياسات 

اقرتح الوفد ٕاماكنية ٔان تعمل الويبو عوضا عن ذÑ عىل أساس تفاعيل مع ا@ول أالعضاء بغية دراسة اخليارات املتاحة ٔاما±ا 
وفقا للك حاY عىل حدة. وعند تقدير املتطلبات من املوارد املطلوبة لهذا التعهد ذكّر �قرتاح ا@ول أالعضاء ٔان تطوير 

جية قد تكون معلية معقدة وتسـتغرق الكثري من الوقت. ؤابدى الوفد اعتقاده ٔان املسائل اجلوهرية ذات ٔاحاكم قانونية منوذ
الصÎ حبق املؤلف ال بد من التعامل معها يف اللجنة ا@امئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اåاورة. وعالوة عىل ذÑ اقرتحت 

عدم �حتياج ٕاىل ٔاحاكم منوذجية يف هذا  CDIP/9/INF/3الوثيقة ا@راسة اليت ٔاجريت عىل معلومات القطاع العام يف 
وأبرزت هذه ا@راسة البHان  فy خيص معلومات القطاع العام. اåال ٕاذ توافر �لفعل ثالثة مناذج ممكنة ملعامÎ حق املؤلف
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لوالcت املتحدة لHالY علهيا؛ اليت اسـتثنت معلومات القطاع العام من امحلاية مبوجب حق املؤلف وجاءت املامرسات يف ا
ؤابرزت البHان اليت مزيت بني معلومات القطاع العام املشموY �محلاية ومعلومات القطاع العام يف امل´ العام كام هو احلال 

يف فرنسا واليا�ن واملكسـيك ونيوزيلندا ؤاوغندا؛ ؤابرزت البHان اليت يغطي فهيا قانون حق املؤلف مدى واسع من 
لومات القطاع العام اليت تشمل اململكة املتحدة ونيوزيلندا. ومن املفرتض أن تكون هذه املقار�ت الثالث ملعلومات مع

القطاع مفصÎ تفصيال وافيا حبيث توفر للويبو ولHول أالعضاء املعنية ال�ذج املناسـبة للتنفيذ عىل املسـتوى الوطين. وقد 
ٔامر سابق ٔالوانه. فسوف حتتاج البHان أالقل منوا ٕاىل ٔان تكون يف وضع  6م يف النشاط يكون عقد مؤمتر وفقا لالقرتاح املقد

يسمح لها بتطبيق أالحاكم ٔاو السـياسات اجلديدة عىل معلومات القطاع العام يك تمتكن من �سـتفادة القصوى من هذه 
فضل ٕان قدمت أالمانة مساعدة عىل ٔاساس النوعية من املؤمترات. وستتحقق �سـتفادة لHول أالعضاء يف الويبو بدرجة أ 

 الطلب وموðة للك دوY حسب احتياجاهتا، عىل أن تكون املساعدة استشارية وتفاعلية. 

) عن اعتقاده بأن مجيع احلارضين يف القاعة يعلمون ٔان مجيع البHان IIPIؤاعرب ممثل املعهد ا@ويل للملكية الفكرية ( .262
املبدعني واملبتكرين. وقد ٔاوحضت دراسات الويبو ٔان الصناعات املشموY حبق املؤلف  ٕ�ماكهنم �سـتفادة من املواطنني

عبارة عن مصادر يعتد هبا للرثوة والتوظيف. واملنافع �ج²عية ±مة بدورها حىت وٕان اكن من الصعب قياسها مكيا. ولكن 
ث ممتازة وبعض أالمثÎ اجليدة ال يزال الكثريون هذه احلقيقة ال حتظى بتقدير عىل نطاق واسع. وعىل الرمغ من توافر ٔاحبا

يظنون ٔان حق املؤلف وغريه من حقوق امللكية الفكرية تعود �لنفع فقط عىل ساكن البHان املتقدمة. واسـمترت هذه 
دة املعتقدات اخلاطئة جزئيا ٔالنه حىت يف البHان اليت متت´ صناعات كربى حلق املؤلف مل يكن املبدعون عىل دراية جي

حبقوقهم. ومل يعرفوا الفرص املتاحة هلم بناء عىل مشاركة بHاهنم يف نظام حق املؤلف العاملي. ونتيجة ÑÆ فشلوا يف الرتوجي 
ملصنفاهتم ٔاو حاميهتا بقدر مناسب. ومن أالمهية مبا اكن دمع هذه الصناعات مبا ٔان العديد من املبدعني. ويف السـنوات أالخرية 

للملكية الفكرية حلقات معل ٕاقلميية للفنانني يف البHان النامية خمصصة لتعلميهم كيفية اسـتخدام حقوق عقد املعهد ا@ويل 
امللكية الفكرية يك ينتفعوا انتفاعا اكمال من ٕابداعاهتم. وقد اكنت امحلاسة اليت قوبلت هبا حلقات العمل مشجعة وموحية بأن 

ن حتقق جناحا يف ٔاماكن أخرى. ومن املمكن ٔان يكون حق املؤلف ٔاداة للتمنية اجلهود اليت تأيت عىل هذه الشالكة من املمكن أ 
حظيت حلقات العمل اليت نظمها و �قتصادية ولكن هذا يعمتد عىل مدى التعاون بني البHان النامية والبHان املتقدمة. 

) ومنظامت USPTOءات والعالمات () بدمع قوي من مكتب الوالcت املتحدة للرباIIPIاملعهد ا@ويل للملكية الفكرية (
ٔاخرى. ورحب املعهد �جلهود املتواصÎ للمنظمة املعنية ببناء رشااكت تعاونية، وتطلع ٕاىل املزيد من الفرص للحوار. ولكن 
ية املعهد ا@ويل للملكية الفكرية رحب �ملزيد من املشاركة من جانب املنظامت ا@ولية أالخرى مثل البنك ا@ويل وبنك التمن 

 أالمرييك ا@اخيل وبنك التمنية االٓسـيوي نتيجة للقيود اليت قد تنشأ يف املنظمة عىل مسـتوى املزيانية. 

ودمع وفد جنوب ٔافريقيا البياaت املقدمة من وفدي الربازيل ونيجريc نيابة عن مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ومجموعة  .263
 رتحة يف دراسة اجلدوى. البHان أالفريقية عىل التوايل. ودمع أالنشطة املق

 ودعا الرئيس أالمانة للرد عىل أالسـئÎ والتعليقات الواردة من القاعة. .264

قالت أالمانة ٕان �قرتاحات املقدمة يف الوثيقة تتعلق عىل وجه اخلصوص مبكون حق املؤلف يف املرشوع. وبعض و  .265
ٔالمانة ٔاقرت بأن وزت اختصاص الويبو. ولكن ااملسائل اليت ٔاثريت جتاوزت هذا املكون بل ويف الكثري من احلاالت جتا

عىل ٔاية اقرتاحات ذات عالقة �ملزيانية. ومل يكن هذا أالمر من بني اختصاصات اخلبري اخلارd. فقد اكن  الوثيقة مل حتتو
احلصول اختصاصه ٕاعداد دراسة نوعية مشفوعة �قرتاحات ليك تنظر اللجنة فهيا. ؤادركت أالمانة ٔان بعض الوفود ترغب يف 

عىل دراسة أكرث تفصيال تربز االٓ�ر املالية املرتتبة عىل �قرتاحات، واملسائل التقنية املتعلقة �لتنفيذ واملوارد البرشية 
الرضورية لتنفيذ أالنشطة املقرتحة. وسوف يمت ذÑ. وسوف تقدم الوثيقة ٕاىل اللجنة للنظر فهيا. وسوف تنظر أالمانة يف 

ت املقدمة من ا@ول أالعضاء عىل وجه اخلصوص فy يتعلق بطريقة تنفيذ أالنشطة؛ ويف رضورة تطبيق التعليقات و�قرتاحا
هنج شامل للتنفيذ مبا يف ذÑ مشاركة خرباء من اåمتع املدين؛ ويف رضورة النظر يف العمل اÆي تقوم بيه الويبو يف الوقت 
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تنفيذ هذه أالنشطة.  وسوف تشمل الوثيقة املزمع تقدميها ٕاىل احلايل بغية جتنب ٔاي تداخل؛ ويف ضامن �سـتدامة عند 
 اللجنة ٔارقاما حمددة وغري ذÑ من التفاصيل الرضورية املتعلقة بتنفيذ أالنشطة.

واختمت الرئيس املناقشات حيث مل تكن هناك ٔاية تعليقات ٕاضافية من الوفود.  وانتقل الرئيس ٕاىل بند جدول أالعامل   .266
 قبل يف جمال مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات يف إالطار القانوين املتعدد أالطراف. املعين �لعمل امل 

العمل املقبل يف جمال مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات  - .CDIP/10/11 Addوالوثيقة   CDIP/10/11النظر يف الوثيقة
  يف إالطار القانوين املتعدد أالطراف 

ر الرئيس مبناقشة اللجنة يف دورهتا التاسعة الوثيقة  .267 ست من أالمانة فy واكنت اللجنة قد المت  .CDIP/9/11ذكّ
(ج) من هذه الوثيقة توفري املزيد من املعلومات بشأن املوضوعات املمكن تناولها يف وثيقة مقبÎ (الوثيقة 2خيص الفقرة 

CDIP/10/11� لرباءات. ومل يكن بوسع اللجنة اسـتكامل النقاش بشأن هذه الوثيقة يف ) بشأن مواطن املرونة املتعلقة
  ا@ورة العارشة. وتقرر ٕاعادة فتح النقاش يف ا@ورة احلالية. ودعا الرئيس أالمانة ٕاىل تقدمي الوثيقة. 

مواطن املرونة وذكرت أالمانة (السـيد بيشـتو@) بأن الوثيقة تتناول ٔاربع مواطن للمرونة املتعلقة �لرباءات. ومشلت  .268
هذه ما ييل نطاق استبعاد النبا�ت من ٕاماكنية امحلاية �لرباءة، ومواطن املرونة فy يتعلق ٕ�ماكنية حامية �خرتاعات املتعلقة 
 �لربجميات برباءة ٔاو استبعادها من ذÑ، ومواطن املرونة فy يتعلق �لعقو�ت اجلنائية يف ٕانفاذ قانون الرباءات، وإالجراءات

املتصÎ �ٔالمن الوطين اليت قد تؤدي ٕاىل تقييدات للحقوق املشموY مبوجب الرباءة. ونوقشت الوثيقة يف ا@ورة السابقة. 
ولكن مل يمت التوصل ٕاىل اتفاق بشأن ٔاي من مواطن املرونة. ومن املمكن أن تسهم مواطن املرونة يف ٕاحداث التوازن بني 

وذÑ وفقا لٔالوضاع القامئة يف لك بH عىل حدة. واسـهتدف معل أالمانة توفري معلومات حقوق ماليك الرباءات ورفاه اåمتع 
واقعية بشأن ما يمت �لفعل عىل املسـتوى ا@ويل. وÆا اسـتخدمت مهنجية يف ٕاعداد هذه الوثيقة. واحتوت هذه الو�ئق عىل 

يف ذÑ إالطار ا@ويل والتنفيذ عىل املسـتوى ملخص واٍف ملواطن املرونة. كام تضمنت وصفا نظرc ملواطن املرونة مبا 
الوطين. ومشلت الو�ئق مرفقات وجداول ختص مواطن املرونة اليت تتضمهنا القوانني الوطنية. وبذÑ مل تكن املعلومات 

عىل املوجودة يف الو�ئق أكرث من جمرد جتميع للمعلومات احلكومية الغرض مهنا توفري معلومات واقعية ملساعدة البHان 
  تشكيل نظام الرباءات فهيا، عىل وجه اخلصوص من خالل ختطيط مواطن املرونة دوليا وتنفيذها. 

ملساYٔ �لنسـبة مجليع ا@ول أالعضاء يف منظمة الويبو د عىل ٔامهية اوحتدث وفد مرص �مس مجموعة البHان أالفريقية ؤاك .269
رضورة مواصÎ العمل يف اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية من وخصوصا البHان النامية والبHان أالقل منوا. وهكذا تنشأ 

خالل برaمج معل واحض وفعال. وقدمت العديد من البHان املتقدمة والنامية تعليقاهتا عىل جتارهبا الوطنية واتضح �حتياج 
منية وامللكية الفكرية. ومل حتدث ازدواجية يف ٕاىل مواصÎ برaمج معل خاص مبواطن املرونة والتوسع فيه يف اللجنة املعنية �لت 

العمل اÆي تتعهد به اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية واللجنة ا@امئة املعنية بقانون الرباءات يف هذه املساYٔ. ومواطن 
وطين ٔاو معاهدة متعددة املرونة جزء ال يتجزأ من نظم امللكية الفكرية الوطنية وا@ولية. ومن الصعب ٔان جند ٔاي قانون 

أالطراف معنية �مللكية الفكرية ال حتتوي عىل ٔاحاكم خاصة مبواطن املرونة ٔاو �سـتثناءات والتقييدات. ويف الواقع جسدت 
مواطن املرونة اخلاصة �مللكية الفكرية توافق االٓراء العام بني مجيع ا@ول أالعضاء يف الويبو بغية ضامن حتقيق التوازن يف 

امللكية الفكرية بني احلقوق �سـتئثارية بغية حتفزي �بتاكر من aحية وضامن تعزيز ٔاهداف السـياسات العامة واحرتام  نظام
ٔاولوcت التمنية الوطنية من الناحية أالخرى. ويف هذا الصدد ذّكرت اåموعة مبواطن املرونة املتنوعة اليت تشـمتل علهيا اتفاق 

قية �ريس، ومعاهدة التعاون بشأن الرباءات، ومعاهدة قانون الرباءات. ويف سبيل السري قُدما تريبس، واتفاقية برن، واتفا
ر الوفد بأن الوثيقة  واصلت تشكيل منطلق املناقشات بشأن برaمج العمل اخلاص مبواطن املرونة يف  CDIP/9/11ذكّ

انة بشأن مواطن املرونة أالربعة املتعلقة �لرباءات والتعليقات اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية. ؤاما فy خيص دراسة أالم
. CDIP/9/11املقدمة علهيا فينبغي ٔان يدور النقاش بشأن مواطن املرونة هذه داخل ٕاطار العنارص املقرتحة يف الوثيقة 
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لتمنية وامللكية الفكرية ليست ؤاحاطت اåموعة ٔايضا بأن مواطن املرونة هذه اليت حتددت يف ا@ورة العارشة للجنة املعنية �
ليست بدورها حمدودة مبواطن املرونة املتعلقة  CDIP/9/11مجموعة حرصية جبميع مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات. والوثيقة 

الية �لرباءات وعىل اللجنة ٔان تنظر بعني �عتبار ٕاىل مواطن املرونة أالخرى ذات الصÎ �مللكية الفكرية. ويف ا@ورة احل
اليت تشمل مواطن املرونة املتعلقة  CDIP/9/11من املهم �لنسـبة للجنة ٔان تتخذ قرارا بشأن العنارص أالخرى من الوثيقة 

  �لعالمات التجارية والرسوم وال�ذج الصناعية وحق املؤلف. واåموعة عىل أمت اسـتعداد للمسامهة البناءة يف هذا النقاش. 

270. åيتعلق وحتدث وفد بلجياك �مس ا yي مت �لفعل فÆموعة �ء وأشار ٕاىل البيان السابق ؤاكد عىل العمل املوضوعي ا
من اتفاق تريبس، ومواطن املرونة فy يتعلق ٕ�ماكنية  27ادة املبنطاق استبعاد النبا�ت من ٕاماكنية امحلاية �لرباءة مبوجب 

من اتفاق تريبس. ونظرا لرضورة جتنب  27ادة املدها من ذÑ مبوجب حامية �خرتاعات املتعلقة �لربجميات برباءة ٔاو استبعا
 Ñيتعلق مبوطين املرونة هذين. وعالوة عىل ذ yموعة ٔامرها جتاه دمع املزيد من العمل فåزدواجية لكام ٔامكن مل حتسم ا�

دالY عىل تدين مسـتوى عىل أالرحج  CDIP/10/11و CDIP/9/11تأيت املسـتوcت املتدنية من الرد عىل الوثيقتني 
  �ه²م مبتابعة املزيد من العمل عىل مواطن املرونة. 

يرلندا �مس وفد �حتاد أالورويب ودو0 أالعضاء ودمع التنفيذ الفعال للقواعد املبينة يف اتفاق تريبس إ وحتدث وفد  .271
. كام دمع الوفد دور منظمة الويبو يف أن واسـتخدام مواطن املرونة املنصوص علهيا فيه لكام دعت الرضورة واكن ذÑ مناسـبا

تضع "بترصف البHان النامية والبHان أالقل منوا مشورهتا بشأن تنفيذ احلقوق و�لزتامات وٕاعاملها، وفهم مواطن املرونة يف 
وثيقة من جدول ٔاعامل التمنية). والحظ �حتاد أالورويب ودو0 أالعضاء ٔانه �لنسـبة لل 14اتفاق تريبس" (التوصية 

CDIP/10/11  Îموعة �ء ٔاعرب الوفد عن اعتقاده أن قåمل يصل لٔالمانة سوى عدد حمدود من الردود. وشأنه شأن ا
الردود يه عىل أالرحج دالY عىل تدين مسـتوى �ه²م مبتابعة املزيد من العمل عىل مواطن املرونة يف اللجنة. وقد يرجع 

خالل اخلرباء يف اللجنة ا@امئة املعنية �لرباءات ومن خالل اللجنة �ستشارية املعنية  ذÑ ٕاىل أن املوضوع قد ُقتل حبثا من
  �ٕالنفاذ ٕاىل حد ما، ٔاو ٔالنه عوجل معاجلة ٔانسب يف سـياق منظمة التجارة العاملية. 

ؤاعرب وفد شـييل عن اعتقاده ٔان العمل عىل مواطن املرونة سوف يسهم يف تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية.  .272
وسوف يدمع معل الويبو اخلاص مبواطن املرونة يف جمال امللكية الفكرية بل ويوðه. وسوف ميكن العمل عىل مواطن املرونة 

م بأسلوب متوازن. وكرر الوفد اه²مه �لعمل عىل مواطن املرونة. ودمع ا@ول أالعضاء من تطوير نظم امللكية الفكرية @هي
اسـتخدام مواطن املرونة يف نظم امللكية الفكرية ٕاذ ٔاسهم ذÑ يف توازن نظام امللكية الفكرية الهادف ٕاىل رفع مسـتوى 

  املعيشة، ودمع �بتاكر، وتوفري املعرفة. 

273. yادة امل يتعلق �لعقو�ت اجلنائية يف ٕانفاذ قانون الرباءات ٔاو عدم ٕانفاذها (وأشار وفد أالرجنتني ٕاىل مواطن املرونة ف
من اتفاق تريبس)، ؤاوحض خلو اتفاق تريبس من ٔاي الزتام ٕ�نفاذ العقو�ت اجلنائية يف حاY التعدي عىل الرباءات.  61

من االتفاق. أما �لنسـبة ٕاىل  41من املادة  5و 2و 1بقراءة الفقرات  من اتفاق تريبس 61ادة املوينبغي اقرتان قراءة 
من اتفاق  73ادة املإالجراءات املتصÎ �ٔالمن الوطين اليت قد تؤدي ٕاىل تقييدات للحقوق املشموY مبوجب الرباءة (

ارشا عىل معليات �بتاكر مثل ت´ اللجنة ملواطن املرونة أالخرى اليت قد تؤثر تأثريا مب حفصتريبس)، فاقرتح الوفد ٕاماكنية 
العمليات ذات الصÎ �لغذاء والصحة. وميكهنا أن تساعد يف تطوير نظم مناسـبة ومتوازنة للملكية الفكرية تدمع �بتاكر وتعزز 

علقة اسـتخدام �خرتاعات القامئة �لفعل. ومواطن املرونة املذكورة يف الوثيقة ليست قامئة حرصية مبواطن املرونة املت
عىل سبيل املثال ميكن القيام �ملزيد من العمل بشأن رشوط نرش و �لرباءات. فال بد من دراسة مواطن مرونة ٔاخرى. 

أكرث مشولية فy يتعلق �لعمل عىل استبعاد النبا�ت من ٕاماكنية  رب الوفد عن رغبته يف اع²د هنج�خرتاعات. وأخريا ٔاع
ة ٕاحراز تقدم يف هذا املوضوع. ومن الرضوري دراسة ٕاماكنية حامية اخلالc املعدY امحلاية �لرباءة. وأكد عىل رضور 

  املعدY �لرباءة.  وغري
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ؤاعرب وفد �كسـتان عن اعتقاده بأمهية هذا اجلانب من معل اللجنة وبرضورة الرتكزي عىل طريقة دفعه قدما.  .274
وفد جدوى مناقشة استبعاد النبا�ت من ٕاماكنية امحلاية �لرباءة واكتىس ذÑ بأمهية خاصة �لنسـبة للبHان النامية. ومل ير ال

عند النظر ٕاىل نطاق استبعاد النبا�ت من ٕاماكنية امحلاية �لرباءة. وينبغي ٔان يتضمن املزيد من العمل عىل هذه املساYٔ مجيع 
ٔالحاكم عىل املسـتويني الوطين (ب) من اتفاق تريبس. وسوف يكون من املفيد التخطيط لتنفيذ هذه ا3.27جوانب املادة 

(ب) 3.27وإالقلميي عىل الرمغ من توافر بعض املواد �لفعل. وال بد من توفري املعلومات اليت تتعلق �لترشيع اخلاص �ملادة 
بل ومعلومات عن املبادئ التوجهيية للفحص والقرارات القضائية وتفسرياهتا عالوة عىل القرارات اليت تتخذها السلطات 

ارية. و�لنسـبة ٕاىل مواطن املرونة فy يتعلق ٕ�ماكنية حامية �خرتاعات املتعلقة �لربجميات برباءة أو استبعادها من ذÑ، إالد
من املسائل املهمة اليت ينبغي التصدي لها يه الطريقة اليت يسهم هبا استبعاد �خرتاعات املتعلقة �لربجميات من امحلاية 

الربجميات يف البHان ا1تلفة. ٔاما فy يتعلق �ملرونة يف العقو�ت اجلنائية يف ٕانفاذ قانون الرباءات،  �لرباءة يف تطوير صناعة
تريبس لتطبيق العقو�ت اجلنائية يف حاالت التعدي عىل الرباءات، حيث د عدم وجود الزتام مبوجب اتفاق ٔابرز الوف

جنائية عىل أالقل يف حاالت التقليد املتعمد للعالمات التجارية من االتفاق تطبيق ٕاجراءات وعقو�ت  61اشرتطت املادة 
وممارسة القرصنة ضد حق املؤلف عىل نطاق جتاري. وقد جتاوز تطبيق العقو�ت اجلنائية عند ٕانفاذ قانون الرباءات احلد 

املرونة يف العديد من البHان تريبس. ومل يُنظر ٕاىل العقو�ت �عتبارها ٔاحد مواطن من الرشوط اليت نص علهيا اتفاق أالدىن 
النامية. و�لنسـبة لٕالجراءات املتصÎ �ٔالمن الوطين اليت قد تؤدي ٕاىل تقييدات للحقوق املشموY مبوجب الرباءة ٔاحاط الوفد 

بأن الغرض من املوضوع هو توفري توضيح لالٓليات ا1تلفة اليت نفذهتا ا@ول أالعضاء الستيعاب مصاحلها اخلاصة �ٔالمن 
لوطين داخل ٕاطار نظام الرباءات ولتحليل مواطن املرونة املتاحة يف النظام متعدد أالطراف اÆي يتيح تنفيذ هذه ا

السـياسات عىل املسـتويني الوطين وإالقلميي. وعىل الرمغ من أن أالمن الوطين ٔامر ±م ووثيق الصÎ �ملوضوع فأالمه مناقشة 
ىل التمنية �ج²عية و�قتصادية. وقد آن أالوان السـتكشاف مواطن املرونة مواطن املرونة اليت اكن لها أثر مبارش ع

أالخرى ذات الصÎ �مللكية الفكرية مبا يف ذÑ ت´ املتعلقة �لعالمات التجارية، والتصمyت الصناعية وحق املؤلف ٕاخل. 
املتاحة للبHان النامية بشأن مواطن املرونة واملسـتوى املتدين لالسـتبيان املقدم من أالمانة مثال عىل مسـتوى املعلومات 

 .Yٔا من املطلوب املزيد من العمل داخل اللجنة عىل هذه املساÆؤاسلوب اسـتخدا±ا. و  

وكرر وفد الوالcت املتحدة أالمريكية ٔان اثنني من مواطن املرونة أالربعة، وهام استبعاد النبا�ت من ٕاماكنية امحلاية  .275
ونة فy يتعلق �ستبعاد حامية �خرتاعات املتعلقة �لربجميات برباءة، خضعا لHراسة املكثفة واملطوY من �لرباءة، ومواطن املر 

خالل اللجنة ا@امئة املعنية بقانون الرباءات. وتناولت دراسات هذه اللجنة ٔاشاكل �ستبعاد من منظور ٔاهداف سـياساهتا 
حاكم املتضمنة يف القوانني الوطنية وإالقلميية. وٕ�ماكن ا@ول أالعضاء ودورها ومن منظور إالطار القانوين ا@ويل واالٔ 

اسـتخالص اسـتنتاجاهتا اخلاصة بشأن اسـتخدام مواطن املرونة هذه وفقا الحتياجاهتا الوطنية. وÆا لن يدمع الوفد ٔاية 
ت مال الوفد صوب تنظمي دراسات ٕاضافية ٔاخرى بشأن هذين �سـتثناءين. وكام قيل من قبل وحسـ� ورد يف التعليقا

ا@راسات واملوارد املتاحة عن مواطن املرونة يف الويبو مع جعلها متاحة بدرجة ٔاكرب. وجشع الوفد أالمانة عىل نقل هذه 
ا@راسات ٕاىل اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية. كام جشع أالمانة عىل مشاركة ا@ول أالعضاء يف املعلومات اليت مجعهتا 

ظمة التجارة العاملية بشأن مساYٔ مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات. ؤاشار الوفد ٕاىل �قرتاح املقدم من وفد �كسـتان ٕاىل من
اللجنة لتحليل الطريقة اليت يسهم هبا استبعاد �خرتاعات املتعلقة �لربجميات من امحلاية �لرباءة يف تطوير صناعة الربجميات 

. وكام قيل من قبل، احلجة اليت يستند ٕالهيا هذا �قرتاح معيبة بل وتستبق النتاجئ. ومن بني مش�ت يف البHان ا1تلفة
هذه احلجة القول بأن صناعة الربجميات يه الصناعة الوحيدة اليت تستند ٕاىل براءات الربجميات. وتعمتد صناعة الربجميات يف 

Îلربجميات العديد من التطبيقات عىل سبيل املثال يف جمال صناعات  أالساس عىل حامية حق املؤلف. وللرباءات ذات الص�
السـيارات والصناعات الطبية واالتصاالت السلكية والالسلكية والصناعات أالخرى. وعىل ذÑ فٕان صناعة الربجميات ليست 

لوفد دمع املزيد من ا@راسات املتعلقة �لصناعة الوحيدة املتأثرة �الخرتاعات املتعلقة �لربجميات. وكام ذكر من قبل ليس بوسع ا
مبواطن املرونة هذه. و�ختصار مل يتغري موقف الوفد. وسوف يعارض الوفد ٔاي معل ال يتوافق مع النطاق الاكمل للتوصية 

، ٔاي العمل اÆي ينقل التوازن جتاه مواطن املرونة عىل حساب احلقوق و�لزتامات؛ ٔاو ٔاي معل من شأنه ا1اطرة 14
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د أالمانة وموضوعيهتا ٔاو سـيادة ا@ول أالعضاء؛ ٔاو ٔاي معل من شأنه وضع الويبو يف موقف انتقاد االتفاقات ا@ولية حبيا
أالخرى عىل ٔاساس تقييدها اسـتخدام مواطن املرونة املنصوص علهيا يف اتفاق الرتيبس؛ ٔاو ٔاي معل مزدوج وال حيرتم 

  خربات اللجان أالخرى. 

مواصÎ ٕاعداد ا@راسات عن مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات يف إالطار القانوين املتعدد  وذكر وفد كولومبيا رضورة .276
أالطراف رضورة قصوى. وعىل اللجنة أن ختصص الوقت لوضع توصيات خاصة ملساعدة البHان يف مساعهيا لتنفيذ مواطن 

 yان املرونة. وعىل ا@راسات أن تعرب عن سلوكيات مودعي طلبات الرباءة فHللتطبيق يف الب Îيتعلق مبواطن املرونة القاب
ا1تلفة. فعىل سبيل املثال عندما ال تفي حامية حق املؤلف يف جمال تكنولوجيا املعلومات ينبغي ٔان حتدد ا@راسات عدد 

جابة الترشيعات طلبات الرباءة اليت يتعني ٕايداعها. وبناء عىل هذه ا@راسات ميكن لبHان مثل كولومبيا أن حتلل مدى اسـت
  ٕاىل التغيريات التكنولوجية. وكرر الوفد اه²مه مبواصÎ ا@راسات املتعلقة مبواطن املرونة ذات الصÎ �مللكية الفكرية. 

ؤاعرب وفد الصني عن اعتقاده أن املزيد من املناقشات وا@راسات عن مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات يف إالطار  .277
طراف سوف تسهم يف تطوير نظام دويل متوازن للملكية الفكرية، وسوف تساعد البHان النامية والبHان القانوين املتعدد االٔ 

أالقل منوا عىل اسـتخدام امللكية الفكرية بوصفها ٔاداة للتمنية. وعىل ذÑ سوف يشارك وفد الصني مشاركة فعاY يف مداوالت 
  اللجنة بشأن مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات. 

كر وفد الربازيل ٔان موقفه بشأن مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات معروف. ودمع الوفد التعليق املقدم من وفد وذ .278
أالرجنتني بشأن ٔامهية التعهد ٕ�جراء دراسة أكرث تعمقا تتعلق مبواطن املرونة. ومن الرضوري التوصل ٕاىل فهم واحض ملواطن 

  للملكية الفكرية. املرونة املتاحة بغية تطوير سـياسات وطنية 

اكن حتقيق �سـتخدام الفعال من وفد الربازيل. ومن أالمهية مبالبيان املقدم  إالسالمية) -ٕايران (مجهوريةودمع وفد  .279
ملواطن املرونة عند تصممي نظام متوازن للرباءات بغية الوفاء بأهداف السـياسة العامة. وعىل الرمغ من دمع الوفد للعمل عىل 

ملذكورة مفن الرضوري دراسة مواطن املرونة أالخرى اليت ميكن أن تضمن أالمن الغذايئ والنفاذ ٕاىل أالدوية مواطن املرونة ا
  ميسورة التلكفة. 

ودمع وفد فزنويال لك العمل اÆي مت يف هذا اåال ٕاذ متثل مواطن املرونة الوسـيÎ الوحيدة لتحقيق توازن مناسب  .280
  يف نظام امللكية الفكرية. 

  ٔاوروغواي العمل القامئ بغية تعميق حتليل مواطن املرونة يف إالطار القانوين متعدد أالطراف. ودمع وفد  .281

) أن مواطن املرونة لها آ�ر مبارشة تنعكس عىل التمنية وخصوصا �لنسـبة TWNوذكر ممثل شـبكة العامل الثالث ( .282
ق يف الصحة واحلق يف الغذاء واحلق يف التعلمي لوفاء ا@ول أالعضاء �لزتاماهتا يف سـياق حقوق إالنسان. وتشمل هذه احل

واحلق يف المتتع بتقدم العلوم والتكنولوجيا. وقد تركزت أالحباث يف أالساس عىل مواطن املرونة املتعلقة برباءات 
ر واجلينات املسـتحرضات الصيدلية. ولكن إالصدارات البحثية املعنية مبواطن املرونة املتعلقة ٕ�ماكنية حامية النبا�ت والبذو 

والاكئنات ا@قيقة �لرباءة غري موجودة. وÆا مفن الرضوري وضع برaمج معل لتجنب �سـتخدام أالدىن من أالمثل ملواطن 
املرونة من جانب البHان وخصوصا النامية مهنا فy يتعلق ٕ�ماكنية حامية النبا�ت واجلينات والبذور والاكئنات ا@قيقة 

تتضمن مواطن املرونة حرية رفع مسـتوى امحلاية. وعىل ذÑ جيب ٔاال تُصنف حرية فرض عقو�ت جنائية  �لرباءة. وينبغي ٔاال
  داخل سـياق التعدي عىل الرباءات بوصفها موطن من مواطن املرونة. 

سات وقال وفد غواتyال ٕان هذا موضوع ±م للغاية �لنسـبة للبHان النامية. وأعرب الوفد عن رغبته يف مواصÎ ا@را .283
  عن هذا املوضوع. فالنفاذ ٕاىل أالدوية ±م للغاية �لنسـبة لبالده. 
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  اع بقدر ٔاكرب من نظام الرباءات.وذكر وفد نيبال ٔان الوثيقة قد تساعد البHان النامية وأالقل منوا عىل �نتف .284

  ودعا الرئيس أالمانة للرد عىل أالسـئÎ والتعليقات الواردة من القاعة. .285

ن مواطن املرونة اليت قدمت ما يه ٕاال اقرتاح. واالٔمانة إ بيشـتو@) قولها ٕان العمل مسـمتر و سـيد وكررت أالمانة (ال  .286
عىل ٔامت اسـتعداد لتحليل مواطن املرونة اليت ترغب اللجنة يف حفصها. وأشارت العديد من الوفود ٕاىل موطن املرونة املتعلق 

تريبس الزتاما لتقدمي العقو�ت رباءات. ومل يشمل �لفعل اتفاق ىل الٕ�نفاذ ٔاو عدم ٕانفاذ العقو�ت اجلنائية يف حاY التعدي ع
اجلنائية عند ٕانفاذ الرباءات. وُذكر هذا بوضوح يف الوثيقة. ولكن عددا كبريا من البHان مبا يف ذÑ البHان النامية @هيا أحاكم 

يف الوثيقة يف هذا الصدد. و�لنسـبة ٕاىل  تنص عىل عقو�ت جنائية. وميكن لهذه البHان ٔان تراجع املعلومات املدرجة
إالشارات ٕاىل منظمة التجارة العاملية كررت أالمانة ٔاهنا تفرس �لفعل املعاهدات اليت ال ترشف علهيا الويبو. غري أن املنظمة 

واطن املرونة. وقدمت مع منظمة التجارة العاملية لتقدمي املشورة الترشيعية للبHان مبا يف ذÑ املشورة اخلاصة مب أابرمت اتفاق
جري بعض  أالمانة معلومات واقعية بدون تفسريها. ؤاخريا بينت الوثيقة بوضوح ٔانه �لنسـبة ٕاىل موطين املرونة أالولني ا~

العمل �لفعل يف ٕاطار اللجنة ا@امئة املعنية بقانون الرباءات. ولكن العمل اÆي مت ليس متطابقا. وعىل هذا عىل الرمغ من 
خل مل يمت التعامل مع مواطن املرونة هذه تعامال اكمال يف اللجنة ا@امئة املعنية بقانون الرباءات. فعىل سبيل املثال بعض التدا

 .Îفُحصت ٕاماكنية حامية النبا�ت �لرباءة ٕاىل حد ما ولكهنا مل تمت اكم  

ٔاال وهو رضورة التعامل مع إالنفاذ وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية وكرر موقفه املعروف جيدا  .287
يف هذه ا@راسة. وهناك مواطن أخرى للمرونة ذات ٔامهية �لنسـبة للتمنية. ولكن أالمر تطلب دراسة ٔامشل ؤامعق عن 

  ال تتناول هذه ا@راسة إالنفاذ.مواطن املرونة بغية حتقيق الفائدة للتمنية وينبغي أ 

ؤاعرب وفد �كسـتان عن اعتقاده يف ٔامهية الرتكزي عىل التوازن. وعىل الرمغ من غياب التوازن فال بد من ٕاحداثه.  .288
ومعرفة مواطن املرونة ±مة يف هذا الشأن. وذكرت أالمانة أن العمل ٔاجرته اللجنة ا@امئة املعنية بقانون الرباءات ولكن ال تزال 

جتريه اللجنة. وعىل هذا دمع الوفد املزيد من العمل عىل مواطن املرونة بشلك عام.  هناك مساحة متاحة للعمل اÆي سوف
  وال بد من التوسع يف ا@راسات. 

ؤاحاط الرئيس �سـمترار �ختالفات واقرتح ٕاجراء املزيد من املشاورات غري الرمسية. وهذه ا@راسات سوف تتوىل  .289
ات. واتفق عىل ذÑ. ودعا الرئيس اللجنة للنظر يف ا@راسات إالفرادية أالمانة تيسريها. وسوف حيدد جدول زمين للمشاور

  �قتصادية.  - للبHان املتعلقة �مللكية الفكرية والتمنية �ج²عية

ا@راسات إالفرادية  -  CDIP/11/INF/4والوثيقة  CDIP/11/INF/3والوثيقة  CDIP/11/INF/2النظر يف الوثيقة 
  ة والتمنية �ج²عية و�قتصادية اخلاصة �مللكية الفكري

  دعا الرئيس أالمانة ٕاىل تقدمي الو�ئق.  .290

رافو) اåموعة أالوىل من ا@راسات املتعلقة �ملرشوع اخلاص �مللكية الفكرية والتمنية وعرضت أالمانة (السـيد  .291
. ومل متثل الو�ئق 4و 3و CDIP/11/INF2). وقد تضمنهتا الو�ئق .�CDIP/5/7 Revج²عية و�قتصادية (الوثيقة 

الثالث ا@راسات إالفرادية الاكمÎ اليت أجريت يف ٔاوروغواي والربازيل وشـييل . وقد اكنت هذه الو�ئق جزء من مجموعة 
 . وعزمت أالمانة عىل عرض تقرير اكمل أثناء انعقاد �ج²عني القادمني للجنة التمنية وامللكية الفكرية.القطريةمن ا@راسات 

وقد مت قدر كبري من العمل حنو ٕاعداد البياaت ومجعها يف هذه البHان. وأعربت أالمانة عن امتناهنا للواكالت احلكومية اليت 
 قدمت ا@مع يف هذا الصدد. ويف اج²عات جلنة التمنية وامللكية الفكرية املقبÎ من املزمع عرض نتاجئ ا@راسات القطرية

تناولت ا@راسات الثالث املعروضة و ند والصني. وقد ٔاحرز تقدم كبري يف هذه البHان. و�يل الثالث اليت ٔاجريت يف مرص 
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عىل اللجنة السؤال الشامل اخلاص �مللكية الفكرية والتمنية �ج²عية و�قتصادية وفقا ملا اشرتطه املرشوع عالوة عىل 
دمت البياaت ذا ت بعض أالسـئÎ الوطنية املتعلقة �لسـياسات ذات الصÎ �مللكية الفكرية واخلاصة �لبHان املعنية. وقُ

الصÎ �لنتاجئ. واسـُتخدمت مناجه متنوعة عند ٕاعداد ا@راسات. ؤاجريت العديد من املقابالت الشخصية يف حاY أالحراج 
يف ٔاوروغواي وشلك ذÑ حتدc كبريا. ويف شـييل بُذلت ðود فائقة لتحسني البياaت اجلزئية املتاحة ملكتب امللكية الفكرية 

تشمل ل امللكية الفكرية يف شـييل. ويف الربازيل اسـتخدمت �سـتقصاءات الصناعية  بغية توفري حتليل وصفي السـتخدام
اسـتقصاء لالبتاكر لتقيمي اسـتخدام امللكية الفكرية وخصوصا من جانب الرشاكت املشاركة يف �بتاكر. وتكرر العمل اÆي 

  ناء �ج²ع املقبل. ٔاجري يف شـييل يف الربازيل ٔايضا. وأعربت أالمانة عن ٔاملها يف عرض النتاجئ ٔاث 

من املرشوع اخلاص �مللكية  اوشدد وفد ٔاوروغواي عىل ٔامهية ا@راسة اليت نُفذت يف ٔاوروغواي بوصفها جزء .292
الفكرية والتمنية �ج²عية و�قتصادية. وقد أجريت عىل أالثر احملمتل عىل حقوق امللكية الفكرية للسلسÎ احلرجية يف 

ىل تطوير ٔادوات طويÎ أالجل يف صناعات زراعية متنوعة تشمل قطاع احلراجة للمساعدة ٔاوروغواي. وسعت احلكومة إ 
عىل تمنية هذه الصناعات. وخضع تشغيل سلسÎ القمية العاملية لٕالنتاج احلرd لHراسة بغية تقيمي اåال وأالسلوب اÆي 

بÎ. وتعاونت احلكومة تعاوa وثيقا مع الويبو بغية ٕاجراء تؤثر به حقوق امللكية الفكرية عىل تمنيته احلالية وعىل ٕاماكaته املق 
ا@راسة. واسـمتر احلوار بني الويبو واخلرباء الوطنيني. وُعرضت نتاجئ هذه ا@راسة عرضا موسعا عىل لك من شارك فهيا. 

  وأقرت احلكومة النتاجئ اليت توصلت ا@راسة ٕالهيا. 

شـييل وأثرها. وتعاونت احلكومة تعاوa وثيقا مع خرباء امللكية الفكرية  ؤابرز وفد شـييل أمهية ا@راسة اليت نُفذت يف .293
لوضع ا@راسة. ونتج عن العمل اÆي نُفذ نتاجئ مثرية لاله²م ومن شأنه ٔان يسهم يف وضع دراسات ٔاخرى يف جمال امللكية 

أالخرى. وتناولت ا@راسة اليت ٔاجريت البHان  ضنتاجئ املفيدة �لنسـبة لشـييل وبعالفكرية. ونتج عن العمل �لفعل بعض ال 
اسـتخدام امللكية الفكرية يف شـييل. وقدمت حملات مفيدة عن دور امللكية الفكرية يف اقتصاد شـييل. وال بّد من ٕاجراء حتليل 

 ٔامعق عىل ٔاساس البنية التحتية اجلديدة للبياaت املتاحة. ونذكر يف هذا الصدد دراسـتني حتليليتني جيري ٕاعدادهام عن
  موضوع آ�ر "السطو عىل العالمات التجارية" وموضوع دور الرباءات يف قطاع الصناعة ا@وائية احمللية. 

 CDIP/11/INF2ٔالعضاء ؤاحاط �ملعلومات املقدمة يف الو�ئق ا ندا �مس �حتاد أالورويب ودو0يرل إ وحتدث وفد  .294
املرشوعات عايري �ختيار اخلاصة �@راسات/ع²د املسـبق ملأالعضاء ضامن حتقق � . ويود �حتاد أالورويب ودو40و 3و

وأالقطار ا1تارة لهذه ا@راسات واملؤلفني اÆين سـيجرون هذه ا@راسات، ؤان تمت هذه العملية بشفافية ٔامام اللجنة عقب 
لفي التقارير يف صة �ختيار مؤ ٕاجراء نقاش مفتوح بشأن املوضوع. ويف هذا الصدد ال بد من تضمني املعايري السابق ذكرها اخلا

  هنا نقطة البداية الرضورية ٕالقرار املرشوعات وتنفيذها. إ خطط املرشوع ٕاذ 

وتنفيذه. وا@راسات القطرية  .CDIP/5/7Revوذكر وفد الربازيل دمعه ا@امئ الع²د املرشوع املوصوف يف الوثيقة  .295
ٔادوات ±مة لتحسني املعرفة املتعلقة بأثر نظام امللكية الفكرية وخصوصا يف البHان النامية والبHان أالقل منوا. وسوف تساعد 

هذه املعلومات البHان عىل حسن اختاذ القرار عىل املسـتوى الوطين وعىل املسـتوى ا@ويل. وخضعت املهنجية اليت ميكن 
طبيقها يف البHان أالخرى للتطوير من خالل ا@راسات القطرية اليت نُفذت يف ظل املرشوع. ؤاعربت احلكومة عن �لغ ت 

تقديرها للعمل اÆي نفذته الويبو مبوجب ا@راسة التعاونية. واكنت املناقشات اخلاصة �ختصاصات ممثيل الويبو مفتوحة 
الوطنية ٔاكرث من فرصة لتقدمي �قرتاحات والتعليقات عىل ٔاهداف ا@راسة  وتتسم �لشمول والشفافية. ؤاتيحت للسلطات

كام ا~رشكت يف ٕاجراء البحث. ؤانتج اسـتخدام قواعد بياaت امللكية الفكرية و�بتاكر الوطنية معلومات سوف تعود �لنفع 
وقدمت تعليقاهتا واملزيد من  عىل للمبادرات املقبÎ ؤالغراض ٔاخرى. واسـتقبلت السلطات مجيع نسخ ا@راسة سلفا.

املعلومات للمسامهة يف رفع جودهتا. وخالصة القول قدمت ا@راسة معلومات قمية عن بيئة امللكية الفكرية و�بتاكر يف 
سرتاتيجيات والسـياسات الوطنية. وقد جرت مناقشات �لفعل يدة يف تطوير �الربازيل. وشلكت ا@راسة مسامهة مف 

لبنية التحتية التكنولوجية اليت وضعت مبوجب ا@راسة السـتكشاف جماالت حبثية جديدة تتعلق �ٔالثر تتعلق �سـتخدام ا
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�ج²عي و�قتصادي للملكية الفكرية يف البH. واملبادرة وسـيÎ ±مة لتعزيز نقاش ُمركز وجوهري بشأن امللكية الفكرية 
املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية. واقرتح الوفد ٔان تؤسس اللجنة بندا والتمنية وفقا جلدول ٔاعامل التمنية واختصاصات اللجنة 

جديدا دامئا عىل جدول أالعامل خيص ا@راسات القطرية. وميكن مناقشة ا@راسات إالفرادية أالخرى اليت نُفذت وفقا 
ٔالخرى ت واملسارات البحثية ارف اåاالللمرشوع مبوجب هذا البند ا@امئ اجلديد عىل جدول أالعامل. وميكن للجنة ٔان تع

�سـتخدام املهنجية ذاهتا مبوجب البند ا@امئ اجلديد عىل جدول أالعامل. وسامهت املشاركة الفاعÎ لHول أالعضاء يف التوسع 
يف ا@راسات القطرية مسامهة كبرية يف جودة ا@راسات اليت عربت بقدر مناسب عن أالهداف والسامت املتعلقة بنظام 

  الفكرية الوطين وذÑ يف إالطار أالوسع للسـياسات الوطنية اخلاصة �لتمنية �ج²عية و�قتصادية.  امللكية

وذكر وفد امجلهورية ا@ومينيكية ٔان املبادرة مبتكرة. وانطوت ا@راسات عىل اسـتكشاف متعمق ملا يمت ٕاجنازه يف  .296
وفر مسامهة قمية للسـياسات العامة يف هذه البHان. ؤاعرب الوفد عن البHان ا1تلفة فy خيص امللكية الفكرية. وٕ�ماكهنا ٔان ت

تطلعه للنتاجئ. وسعيا ٕالجراء املزيد من ا@راسات، ذكر الوفد رغبته يف نظر اللجنة واملنظمة يف �ل²سات املقدمة من 
  البHان ٕالجراء دراسات يف بHاهنم املعنية. 

  الواردة من القاعة. ودعا الرئيس أالمانة للرد عىل التعليقات .297

  وذكرت أالمانة (السـيد رافو) ٔان التعليقات مفيدة. وسوف تناقشها داخليا قبل رفع تقارير هبا ٕاىل اللجنة.  .298

  دراسة تصورية عن �بتاكر وامللكية الفكرية و�قتصاد غري الرمسي -  CDIP/11/INF/5النظر يف الوثيقة 

  ودعا الرئيس اللجنة ٕاىل النظر يف دراسة تصورية عن �بتاكر وامللكية الفكرية و�قتصاد غري الرمسي.  .299

  وكرر وفد الربازيل اقرتاحه ٕ�دراج بند دامئ جديد عىل جدول أالعامل خبصوص ا@راسات إالفرادية.  .300

احملاوY دامئا ٔان تنجز جدوال حمددا لٔالعامل. وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء وأعرب عن اعتقاده ٔان اللجنة علهيا  .301
  ولن يليب البند ا@امئ اجلديد املقرتح ال²س بعض ا@ول أالعضاء جدوال حمددا لٔالعامل. 

وذكر وفد الوالcت املتحدة أالمريكية ٔانه مسع هبذا �قرتاح للمرة أالوىل. ومل ير رضورة لتأسيس بند دامئ عىل   .302
من قبل سوف ُجترى دراسات ٕافرادية ٕاضافية مبوجب هذا املرشوع بعينه. وعالوة عىل ذÑ سوف  جدول أالعامل. وكام قيل

ُجترى دراسات ٕافرادية ٔاخرى من خالل مرشوع �قتصاد غري الرمسي واملرشوعات أالخرى اجلارية. وعىل هذا ال يرى الوفد 
  رضورة ٕادراج بند دامئ عىل جدول أالعامل. 

عن �حتاد أالورويب ودو0 أالعضاء ٔان موقفه مشابه ÑÆ. ومبا ٔان ا@راسات مسـمترة فسوف يرلندا نيابة إ وذكر وفد  .303
تُناقش �لقطع من خالل اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية. وaقشت اللجنة لتوها ثالث دراسات دون وجود أي بند 

 ودو0 أالعضاء عن اعتقاده ٔان اللجنة سوف تواصل دامئ عىل جدول أالعامل هبذا اخلصوص. ؤاعرب وفد �حتاد أالورويب
  هذا العمل يف املسـتقبل دون حشو جدول أالعامل الرمسي للجنة. 

واختمت الرئيس املناقشات حول البند حيث مل تكن هناك أية تعليقات ٕاضافية من الوفود. ودعا الرئيس اللجنة ٕاىل  .304
  لكية الفكرية و�قتصاد غري الرمسي.  �نتقال ٕاىل مناقشة دراسة تصورية عن �بتاكر وامل 

  .CDIP/11/INF/5ودعا الرئيس أالمانة ٕاىل تقدمي الوثيقة  .305

فينسنت) �لمتهيد للمرشوع. وعىل الرمغ من ٔامهية �قتصاد غري الرمسي فال يُعرف  -وذكرت أالمانة (السـيد فونش  .306
اع. وÆا هيدف هذا املرشوع ٕاىل التوصل لفهم ٔافضل عن سوى القدر اليسري عن �بتاكر ودور امللكية الفكرية يف هذا القط
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كيفية حتقق �بتاكر يف �قتصاد غري الرمسي وعن حلقة الوصل بني امللكية الفكرية و�قتصاد غري الرمسي بغية تقدمي مشورة 
امللكية الفكرية يف مايو مفيدة للسـياسات يف هذا الصدد. وسوف يصدر عن املرشوع وفقا ملا أقرته اللجنة املعنية �لتمنية و 

دراسة تصورية واحدة وثالث دراسات ٕافرادية عن كيفية حدوث �بتاكر يف �قتصاد غري الرمسي ودور حقوق  2012
امللكية الفكرية يف العملية. ؤاجريت ا@راسات إالفرادية الثالث عن الطب �ٔالعشاب يف غاa، وصناعة املعادن يف كينيا 

جنوب ٔافريقيا. ؤاتيحت ا@راسة التصورية للوفود. ويشمل �قتصاد غري الرمسي طائفة عريضة من وقطاع الكyوcت يف 
القطاعات اليت تقدم السلع، وخاصة من خالل ٔانشطة التصنيع والزراعة، واخلدمات، اليت ترتاوح ما بني جتارة التجزئة 

ي ٔايضا مع جوانب الصناعات إالبداعية، وكذÑ وخدمات أالرس املعيشـية، عىل حد سواء. ويتقاطع �قتصاد غري الرمس
امجلاعات أالصلية واحمللية، لكن هذه القطاعات ليست حمل تركزي ا@راسة. ولالقتصاد غري الرمسي بعد اج²عي قوي للغاية. 

ب الصحراء ولالقتصاد غري الرمسي حصة كبرية من احلصائل وفرص العمل يف العديد من البHان النامية.  وحتظى ٔافريقيا جنو 
بنصيب أالسد من تقديرات مسامهة القطاع غري الرمسي يف الناجت إالجاميل احمليل. وُقدر نصيب �قتصاد غري الرمسي بزهاء 

الثلثني من الناجت إالجاميل احمليل. وتشري إالحصاءات الوصفية ٕاىل ٔان نسـبة العامY يف القطاع غري الرمسي ترتبط بعالقة سلبية 
إالجاميل للك نسمة. كام ترتبط العامY يف القطاع غري الرمسي بعالقة ٕاجيابية �نتشار الفقر عرب البHان. لكن ال من �لناجت احمليل 

دليل يربهن عىل أن العامY غري الرمسية تتسبب يف اخنفاض الناجت احمليل إالجاميل ٔاو ارتفاع معدالت الفقر، ٔاو عىل أن السمة 
منية �قتصادية. فقد لوحظت يف الواقع يف أالقالمي اليت خضعت لHراسة زcدة يف معدالت غري الرمسية سوف تتالىش مع الت 

العامY غري الرمسية مع تسارع المنو �قتصادي. واالٓراء �قتصادية اخلاصة بدور �قتصاد غري الرمسي آخذة يف التطور. مفن 
 عالقة فعلية بأي نشاط غري رمسي. فسوف ينحرس �لتدرجي aحية اكنت الفكرة القائÎ بأن �قتصاد غري الرمسي ليست 0

واسـهتدفت السـياسة اقتالعه. ولكن معظم خرباء �قتصاد مقتنعون االٓن أن هذا القطاع يظل مصدرا ±ام للمعيشة وٕاجياد 
لكثريون يشاركون يف فرص العمل يف معظم البHان النامية ؤان الفصل بني القطاعني الرمسي وغري الرمسي غري قامئ �لفعل. فا

القطاعني. و�قتصاد غري الرمسي �لفعل هو املورد أالسايس لالقتصاد الرمسي. وعىل ذÑ تقوم روابط ±مة فy بيهنام. ووفقا 
ملا ذكر آنفا ٔاوحضت البياaت دون لبس أن �قتصاد غري الرمسي قد توسع يف أالغلب مع مرور الوقت. واكنت وðات النظر 

الوة عىل ذÑ تنوعت مصادر املعرفة اليت تشلك أالنشطة غري الرمسية و�بتاكر اليت تنطوي عليه �لقدر ذاته. متعددة. وع
وتبني ا@راسات �سـتقصائية أوا@راسات إالفرادية اخلاصة بصغار املقاولني واملرتكزة عىل قطاعات خاصة ظهور منتجات 

سـتخدام أدوات جديدة.  وما اتسم به هذا النوع من �بتاكر هو جديدة، وحتسني منتجات ٔاخرى وحتسني طرق الصنع وا
"�سـتجابة الرسيعة للعرض والطلب يف السوق"، ما حل مشالك وأدى ٕاىل التغلب عىل أوجه العجز يف �قتصاد الرمسي 

دة ٕاىل العمل يف وتكييف املنتجات أالجنبية مع الظروف احمللية ٔاو èهام. ومتيل الرشاكت يف �قتصاد غري الرمسي عا
مجموعات ما يرس انتقال املعارف والتكنولوجيا داخل القطاع. وتشري أالدY التارخيية ٕاىل انتشار املعلومات حبرية ملحوظة. 
ويعمل العديد من الرشاكت البالغة الصغر يف �قتصاد غري الرمسي برٔاس مال منخفض ويواجه قيودا من حيث حتديث 

وتؤدي التفاعالت بني العرض والطلب دورا ±ام يف رمس مالمح معلييت التعلمي و�بتاكر يف رشاكت التقنيات وقÎ املهارات. 
�قتصاد غري الرمسي.  وتُكتسب املهارات من التعلمي الرمسي املبكر والتعمل العميل من خالل خربات العمل والتعمل �لتدريب 

لك أكرب ٕاىل التكييف والتقليد يف �قتصاد غري الرمسي عن �خرتاع عرب التدريبات.  وتشري البحوث القامئة ٕاىل اللجوء بش
ٔاصال.  ووصفت ا@راسة بعض العراقيل اليت تواجه �بتاكر. وتشمل هذه العقبات نقص البنية التحتية والقيود عىل املهارات 

تاكر ٕاىل حصد عوائد ابتاكراهتا �ٕالبقاء عالوة عىل املعوقات �ج²عية واملؤسسـية. وتريم مجيع الرشاكت اليت تستمثر يف �ب 
عىل نوع من احلرصية عىل درايهتا املتعلقة بطرق الصنع ٔاو املنتجات اجلديدة أو �ختيار سـبل ٔاخرى الكتساب املزية النسبية.  

طائفة من  وبأخذ ذÑ من السمة الرمسية وتطبيقه عىل السمة غري الرمسية اليت متزي �قتصاد غري الرمسي معوما، تُسـتخدم
آليات المت´ الرمسية وشـبه الرمسية وغري الرمسية لمت´ �بتاكر. وتتخذ آليات المت´ الرمسية شلك حقوق امللكية الفكرية. 

وتشمل سـبل المت´ شـبه الرمسية الرسية والنرش وبنود إالجحام عن التنافس واتفاقات عدم الكشف والعقود وغري ذÑ. ٔاما 
ية فقد تشمل الفرتة الزمنية والتعقيد يف التصممي ٔاو يف التكنولوجيا وخدمات ما بعد البيع وغريها من ٔاشاكل المت´ غري الرمس 

اخلدمات ووالء الزبون. ويف �قتصاد الرمسي ٔايضا، تسـتخدم خمتلف الرشاكت اسرتاتيجيات متنوعة لالسـتفادة من عوائد 
يبعث عىل ا@هشة يف ٔان ٔاغلبية آليات مت´ �بتاكر يف �قتصاد �بتاكر.  ومن تلخيص للبحوث القامئة، رمبا ال يوجد ما 
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غري الرمسي لها طبيعة غري رمسية، حبيث ٕان آليات املهÎ الزمنية وðود البيع ٔاو اخلدمة ووالء الزبون وخدمات ما بعد البيع 
اد غري الرمسي حتاول مت´ ابتاكراهتا يه ٔامه االٓليات املسـتخدمة.  ويؤكد القليل من ا@راسات ٔان اجلهات الفاعÎ يف �قتص

�سـتخدام آليات شـبه رمسية من قبيل الرسية. ومل تتوافر ٔاية دراسة تشري ٕاىل اسـتخدام آليات امللكية الفكرية الرمسية يف 
ية سـياق �قتصاد غري الرمسي اسـتخداما مهنجيا.  ويبدو من املعقول افرتاض أن سـبل اسـتخدام آليات امللكية الفكرية الرمس 

الصناعية ٔاو غري ذÑ، يه ٔاقرب ما تكون للعدم.  التصاممياملسجÎ وٕانفاذها، سواء اكنت الرباءات ٔاو العالمات التجارية ٔاو 
أحدها ٔان �بتاكرات يف  آليات امللكية الفكرية الرمسية. وتتوصل هذه ا@راسات ٕاىل عدة افرتاضات �لنسـبة ٕاىل غياب

احلد الرضوري لتكون مؤهÎ للحامية مبوجب آليات امللكية الفكرية الرمسية، نظرا ٔالن العديد �قتصاد غري الرمسي ال تسـتويف 
من هذه �بتاكرات يستند ٕاىل تقليد منتجات موجودة وتكييفها. ومثة افرتاض آخر بأن اجلهات الفاعÎ يف �قتصاد غري 

امللكية الفكرية الرمسي وما خيصه من ±ارات وال ميكهنا النفاذ  الرمسي مل تسمع �مللكية الفكرية وتفتقر ٕاىل الوعي الالزم بنظام
ٕاليه.  ومثة افرتاض آخر بأن اجلهات الفاعÎ يف �قتصاد غري الرمسي مل تسمع �مللكية الفكرية وتفتقر ٕاىل الوعي الالزم بنظام 

 Ñيف امللكية الفكرية الرمسي وما خيصه من ±ارات وال ميكهنا النفاذ ٕاليه.  ومع ذ Îمثة افرتاض آخر بأن اجلهات الفاع
�قتصاد غري الرمسي ال حيدوها التفاؤل بشأن قدرهتا عىل تسجيل حقوق امللكية الفكرية اخلاصة هبا وٕانفاذها. واستبعدت 

ولكن تبني ا@راسة املعارف التقليدية واåمتعات احمللية يف البداية ٕاذ دخلت يف نطاق جلنة ٔاخرى من اللجان التابعة للويبو. 
اسـتحاY هذا �ستبعاد نظرا ٕاىل عالقهتا بقطاعات بعيهنا مثل الطب �ٔالعشاب. وعىل ذÑ تعني حفصها. وتبني ٔان الشعوب 
أالصلية وامجلاعات احمللية تبنت ُهنجا ممزية عند توريث املعارف واحلفاظ عىل رسيهتا، واعمتدت يف معظم أالحيان عىل الرسية 

نقل املعارف ٔاو عىل نقل التقنيات واملهارات شفاهة دون تصنيف ٔاو تدوين ٔاي نظام مضنية للمعرفة. وعىل رموز معينة عند 
وسعيا ٕاىل سد الثغرات يف املعارف وأالدY اليت حددهتا ا@راسة التصورية، حّسن املرشوع التساؤلني البحثيني التاليني 

ادية:  ٕاىل ٔاي مدى تعزز ٔانظمة المت´ يف �قتصاد غري الرمسي ال>ين يتعني تناوهلام مبزيد من البحوث يف شلك دراسات ٕافر 
�بتاكر وتعممي املعارف؟ وٕاىل ٔاي مدى يرض غياب ٔانظمة المت´ يف قدرة �بتاكر عىل التكيف و�نتشار والتأثري يف 

تشار والتأثري يف �قتصاد غري الرمسي؟ وٕاىل ٔاي مدى يرض غياب ٔانظمة المت´ يف قدرة �بتاكر عىل التكيف و�ن 
�قتصاد غري الرمسي؟ وميكن اجلدل من aحية بأن غياب ٔاشاكل المت´ الرمسية والعمل امجلاعي من ماكمن قوة نظام 

�بتاكر. ومن هذا املنطلق يستند نظام �بتاكر يف �قتصاد غري الرمسي كثريا ٕاىل "خربات التعمل امجلاعية" اليت تقوم عىل 
دخول السوق وتدفق املعارف حبرية.  ومن aحية ٔاخرى وعىل النقيض من وðة النظر املذكورة ٔاعاله،  قÎ العراقيل ٔامام

هناك من جادل بأن التقليد ا@امئ وغياب آليات المت´ يه عراقيل تعيق تزايد ٔانشطة �بتاكر يف �قتصاد غري الرمسي.  
ؤالني بمتحيص ٔاكرث. وال تقرتح الو�ئق السـياسـية وأالدبيات وسوف تبحث ا@راسات إالفرادية اخلاصة �ملرشوع هذين الس

االٔاكدميية الراهنة ٕاطارا سـياسـيا موحدا متفقا عليه يسـهتدف �قتصاد غري الرمسي.  وبينت ا@راسة ٔان الُهنج السـياسـية اليت 
السـياسات القامئة اليت تسـهتدف تتبعها البHان النامية اسـهتدفت يف العادة القطاع الرمسي. وفضال عن ذÑ توصف القوانني و 

�قتصاد غري الرمسي عىل ٔاهنا خمصصة وال تقوم عىل هيلك وال تنسـيق بني الوزارات واملؤسسات وخمتلف مسـتوcت 
احلكومة.  ومن مشالك �تساق السـيايس العادية ٔان موارد التمنية �قتصادية ترتكز عىل املسـتوى الوطين ويف ٔافضل 

لبHي، لكن املسؤولية عن ٕادارة �قتصاد غري الرمسي وتنظميه ترتكز عىل مسـتوى احلكومة احمللية. الظروف عىل املسـتوى ا
وبني اسـتعراض الُهنج السابقة واحلالية ٔان ٔاغلب الُهنج السـياسـية ليس مصمام لتعزيز �بتاكر وامللكية الفكرية يف �قتصاد 

Hعكفت العديد من الب Ñان أالخرى يف غري الرمسي. وعىل الرمغ من ذHان مثل جنوب ٔافريقيا وكينيا فضال عن عدد من الب
ٔامرياك الالتينية عىل وضع سـياسات متاكمÎ للعديد من السـنوات فy خيص �قتصاد غري الرمسي. ومع ذÑ فٕان الُهنج 

@راسة ٕاطارا سـياسـيا مبدئيا السـياسـية املتبعة جتاه �قتصاد غري الرمسي حديثة العهد وال تزال قيد التطوير.  ؤاعدت هذه ا
لتعزيز �بتاكر يف �قتصاد غري الرمسي.  وتضمن إالطار حتسني البنية التحتية وتيسري النفاذ ٕاىل أالسواق وتوفري النفاذ ٕاىل 

طوير يف العديد من البHان النامية يتوىل البحث والتوالمتويل فضال عن تعزيز نظام �بتاكر وحتسني القدرة عىل �بتاكر. 
يف أالغلب معاهد أالحباث احلكومية. ومن املمكن أن يسـتفيد �قتصاد غري الرمسي من البحث مبا يف ذÑ البحوث اليت 

ُجترى �ملشاركة مع القطاع الرمسي. ؤاخريا ظهرت احلاجة ٕاىل تقيمي مدى ارتباط �قتصاد غري الرمسي بآليات امللكية الفكرية 
ذÑ من خالل ا@راسات إالفرادية. ومن الرضوري ٔايضا التعامل مع العقبات اليت تواجه  وشلك هذا �رتباط. وسوف يمت
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نظام امللكية الفكرية. واåال مفتوح أمام مساعدة اجلهات الفاعÎ احمللية عىل النفاذ ٕاىل نظام امللكية الفكرية بل وعىل �نتقال 
اد الرمسي.  ومشلت ا@راسة ٔايضا بعض أالفاكر مثل تصور مجموعة ٕاىل بُىن للعمل تتسم بقدر أكرب من الرمسية داخل �قتص

من القواعد ٔاو النظم "غري الرمسية" يف جمال امللكية الفكرية لمتديد امحلاية مبوجب امللكية الفكرية ٕاىل �بتاكرات يف �قتصاد 
لول فصل الصيف. وسوف تراجع غري الرمسي ولكهنا تتطلب املزيد من الفحص. وسوف تُعد ا@راسات إالفرادية قبل ح

ا@راسة التصورية حبيث تراعي النتاجئ اليت تتوصل ٕالهيا ا@راسات والتعليقات املقدمة من ا@ول أالعضاء. وسوف تُعرض 
  ٔاثناء انعقاد ا@ورة القادمة للجنة يف شهر نومفرب. وسوف تعد أالمانة تقريرا شامال عن نتاجئ املرشوع ليك تنظر اللجنة فيه.

رب وفد الوالcت املتحدة أالمريكية عن تقديره لعمل املؤلفني عىل ٕامتام دراسة تصورية اعتربها مفيدة للغاية ؤاع .307
ومتعمقة، وموحضة للعديد من املسائل امللحة وأ�رت العديد من أالسـئÎ ونقاط املناقشة حول مساYٔ آليات امللكية الفكرية 

ٔاعرب الوفد عن اعتقاده أن ا@راسة التصورية سوف تكون ٔاساسا مفيدا الشائكة و�بتاكر و�قتصاد غري الرمسي. و 
للمرحÎ املقبÎ من املرشوع ولHراسات إالفرادية احملددة. وتطلع الوفد ٕاىل معرفة املزيد عن املرحÎ القادمة. ؤاشار الوفد ٕاىل 

ذÑ املزيانية التقديرية، وأالطر الزمنية، اه²مه عىل وجه اخلصوص مبعرفة املزيد عن مسار ا@راسات إالفرادية، مبا يف 
  واملؤلفني فضال عن اجلهات احلكومية ؤاحصاب املصاحل يف البHان اليت ُجترى ا@راسات إالفرادية عهنا. 

يرلندا �مس �حتاد أالورويب ودو0 أالعضاء ؤاحاط �ملعلومات املقدمة يف الوثيقة إ وحتدث وفد  .308
CDIP/11/INF/5ف ا@راسة مساعدة صناع السـياسات عىل تقدير إالجراءات املناسـبة ووضعها اليت . وأحاط �سـهتدا

تنطوي عىل سـياسات امللكية الفكرية اليت عززت �بتاكر يف �قتصاد غري الرمسي، ووسعت إالنتاج �قتصادي وزادت 
اليت جترى يف البHان الثالثة يف غاa العامY. ؤاعرب الوفد عن تطلعه ٕاىل احلصول عىل ٕاطار معدل يضم ا@راسات إالفرادية 

  وكينيا وجنوب ٔافريقيا. 

ؤاعرب وفد جنوب ٔافريقيا عن ترقبه �نهتاء من ا@راسات إالفرادية وخصوصا يف قطاع الكyوcت يف  .309
  ٔافريقيا.   جنوب

التقاطع بني ثالثة وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية وذكر ٔان ا@راسة التصورية ٔابرزت أوجه  .310
عنارص ٔاال ويه �بتاكر وآليات امللكية الفكرية و�قتصاد غري الرمسي. وقدمت ا@راسة نقطة بداية السـتكشاف بعض 

جماالت البحث اليت مل تكن مرتبطة ببعضها البعض يف ما مىض. ؤاعربت اåموعة عن تطلعها ٕاىل مناقشة ا@راسات إالفرادية 
لتصورية. ومن املمكن اسـتكشاف املوضوع الحقا يف جماالت ٔاخرى مثل الصناعات الثقافية حسـ� اليت سـتمكل ا@راسة ا

اقرتحت ا@راسة. ؤاحاطت اåموعة �نشغال �لتعليقات اليت تضمنهتا ا@راسة فy خيص املعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري 
يات المت´ غري الرمسية عبارة عن بدائل مناسـبة للحامية الرمسية سة الرٔاي بأن آل ر االثقايف التقليدي. فمل تشارك اåموعة ا@

للمعارف التقليدية ؤالشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ففي الواقع اعمتدت امجلاعات احمللية والشعوب أالصلية �رخييا عىل 
غياب نظام خاص للحامية، وهو نظام قيد آليات المت´ غري الرمسية نتيجة لالفتقار ٕاىل حامية فعاY ملعارفهم وثقافاهتم. ويف 

التفاوض يف منظمة الويبو، استندت امجلاعات ٕاىل آليات ٔاخرى ال تتسم �لكفاءة يف منع المت´ غري املرشوع للمعارف 
  ؤاشاكل التعبري الثقايف. 

  ودعا aئب الرئيس أالمانة للرد عىل أالسـئÎ والتعليقات الواردة من القاعة.  .311

فينسنت) ٕاىل خطوات ٕاضافية وذكرت أن املرشوع اشـمتل عىل مرحلتني وفقا  -(السـيد (فونش وأشارت أالمانة  .312
ملقرتح املرشوع أالصيل. وشاركت اللجنة وأالمانة يف مشاورات مكثفة بشأن اختيار القطاعات. وُخصصت املزيانية منذ فرتة 

نفقت أالموال عىل اخلرباء وعىل حلقة العمل اليت انعقدت يف جنوب ٔافريقيا يف السـنة املاضية. وُعرض املنطق  طويÎ. وا~
املوجه الختيار القطاعات عىل اللجنة من قبل. وسوف تُعرض نتاجئ ا@راسات ٔاثناء انعقاد ا@ورة املقبÎ. و�لنسـبة للتفاعل مع 

ت. وأما فy خيص احلكومات معلت أالمانة مع البعثات ا@امئة يف جنيف ومع أعضاء اللجنة عىل اختيار اخلرباء والقطاعا
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اختيار القطاعات، اشـمتل الهنج، كام ُرشح يف ا@ورة السابقة، عىل اختيار ثالثة قطاعات يف جمال التصنيع من بHان 
تتجاور جغرافيا مع بعضها البعض. وإالقلمي اÆي وقع عليه �ختيار هو ٔافريقيا. وأشارت أالمانة ٕاىل التعليقات املقدمة من  ال

صوص خلو ا@راسة من ٕاشارة ٕاىل ما جيب عىل قطاع املعارف التقليدية فع; ٔاو �متناع عنه. ومن وفد الربازيل خب
الرضوري ٔاال تشلك ا@راسة ٔاي تأثري اكن عىل املسار املتعلق مبعاهدة املعارف التقليدية. ؤاوحضت امجلاعات احمللية اليت 

غري رمسية يف مت´ املعارف، وال يرجع ذÑ �لرضورة ٕاىل غياب خضعت لHراسة وأالدبيات املتاحة ٔان امجلاعات @هيا سـبل 
وسائل أخرى. بل يتعلق �ٔالسلوب اÆي تطورت به هذه امجلاعات احمللية مع مرور الزمن، فضال عن أالسـباب التارخيية 

املناقشات خبصوص اجليدة ÑÆ. وسوف تكون أالمانة ممتنة لالج²ع مع مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ٕالجراء املزيد من 
  املساYٔ، وعند مراجعهتا ا@راسة سوف تراعي التعليقات.

 تقرير املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقد±ا الويبو يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية

جمال التعاون اسـتأنف الرئيس املناقشات املتعلقة بتقرير املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقد±ا الويبو يف  .313
  ٔالغراض التمنية. 

وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ؤاشار ٕاىل التوصيات الثالث اليت حددها يف اليوم املايض وفد  .314
الوالcت املتحدة أالمريكية خبصوص ا@ليل وقاعدة البياaت واملوقع. وذكر أن هذه خطوة جيدة لٔالمام ؤاعرب عن اسـتعداده 

 3.ىل هذه التوصيات. والمتست اåموعة من اللجنة حفص التوصيات أالخرى واملوافقة علهيا وخصوصا التوصية هـاءللعمل ع
خبصوص دور  4.خبصوص حتديث موقع الويبو؛ والتوصية واو 1.خبصوص حتسني قامئة اخلرباء �ستشاريني؛ والتوصية واو

خبصوص قاعدة بياaت املساعدة التقنية؛ والتوصية  2.وزاي 1.ايالبعثات ٕاىل جنيف يف املساعدة التقنية؛ والتوصيتني ز 
خبصوص املساعدة الترشيعية والتنفيذية؛ والتوصية  1.سرتاتيجياهتا؛ والتوصية cءاخبصوص سـياسات امللكية الفكرية و  1.طاء
  خبصوص التنسـيق.  1.خبصوص ٔااكدميية الويبو؛ والتوصية الم 3.اكف

قدم من وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية. ؤاكد عىل رضورة اسـتفادة اللجنة من ودمع وفد بوليفيا البيان امل .315
�قرتاح املقدم من اåموعة �ء خبصوص ثالث توصيات حمددة. فقد يؤدي ذÑ ٕاىل اتفاق. وعىل اللجنة ٔان تعمل عىل هذه 

وفد عن تشككه يف ٕاماكنية التوصل ٕاىل اتفاق التوصيات. وعقب ذÑ ٕ�ماكهنا أن تنظر ٕاىل توصيات ٔاخرى. وأعرب ال
خبصوص مجيع التوصيات اليت ذكرها وفد الربازيل. ولكن قد يكون ممكنا التوصل ٕاىل اتفاق بشأن بعضها. وعىل ذÑ اقرتح 

ح املقدم الوفد رضورة مناقشة اللجنة هذه أالمور ٔاثناء انعقاد اجللسة العامة. وكرر الوفد اسـتعداده للعمل عىل ٔاساس �قرتا
  والزتامه �لتوصل ٕاىل اتفاق خبصوص بعض اåاالت لتنفيذ التوصيات اخلاصة �ملساعدة التقنية. 

وحتدث وفد اجلزائر �لنيابة عن مجموعة جدول ٔاعامل التمنية وذكر تشابه مقاربته مع مقاربة مجموعة جدول ٔاعامل التمنية.  .316
ول ٔاعامل يف هذه املساYٔ. ؤاقر الوفد قامئة التوصيات املقدمة من وفد وعكفت اåموعة عىل التعاون الوثيق مع مجموعة جد

 1.وواو 3.وهـاء 2.ؤالف 1.الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية. وأعرب الوفد عن اسـتعداده لفحص التوصيات ٔالف
. وذكرت اåموعة ٔان لهذه التوصيات أالولوية ؤاعربت عن ٔاملها ٔان تمتكن اللجنة 1.واكف 1.وcء 2.وزاي 1.وزاي 4.وواو

  من اع²دها. 

رواك ±مة. ؤاضاف ٔان �قرتاح  - وذكر وفد �كسـتان أن مجيع التوصيات الواردة يف التقرير اÆي وضعه ديري .317
املشرتك املقدم من مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ومجموعة البHان أالفريقية تستند ٕالهيا. والتوصيات يف لك من هاتني الوثيقتني لها 

عربت بعض قميهتا. وعىل ا@ول أالعضاء مسؤولية النظر فهيا لكها. ولكن عىل عاتقها أيضا مسؤولية دراسة ما ميكن تنفيذه. وأ 
الوفود عن رغبهتا يف السري قدما �لنسـبة ٕاىل بعض التوصيات. وهذه خطوة ٕاجيابية. وميكن ٔان حتدد اللجنة بعض التوصيات 

بغية البدء يف العمل. وأيد الوفد السري قدما عىل صعيد مجيع التوصيات، وخصوصا ت´ اليت ذكرها وفد الوالcت املتحدة 
  بة عن مجموعة جدول ٔاعامل التمنية. أالمريكية ووفد الربازيل نيا
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ودمع وفد مرص �قرتاح املقدم من وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية و�قرتاح املقدم من وفد اجلزائر  .318
ا �مس مجموعة البHان أالفريقية بشأن التوصيات اليت سوف تنظرها اللجنة وتعمتدها. وكام قيل من قبل مجليع التوصيات ٔامهيهت

�لنسـبة لعمل املنظمة وخصوصا فy يتعلق �ملساعدة التقنية املقدمة ٕاىل البHان النامية. ؤاعرب الوفد عن اعتقاده بأن 
سرتاتيجيات الوطنية املتعلقة �مللكية الفكرية ±مة للغاية. ولهذا السبب يود الوفد ٔان تعمل الويبو عىل ت اخلاصة �الالتوصيا

رواك.  -رصة ممكنة. واسـتحسن الوفد تنفيذ املنظمة عددا من التوصيات الواردة يف تقرير ديري هذه التوصيات يف ٔاقرب ف
ؤاعرب الوفد عن أم; يف مواصÎ ذÑ. ويف هذا الصدد ذكر الوفد رضورة تقدمي آخر املسـتجدات ٕاىل ا@ول 

  �نتظام.  أالعضاء

العمل بغية اسـمتراره بأسلوب بناء. وعىل هذا  و�بع وفد ٔاوروغواي النقاش بشغف شديد. وأعرب عن رضورة توحيد .319
  دمع الوفد �قرتاحات املقدمة من الوفود يف فرتة بعد الظهرية. 

ودمع وفد جنوب ٔافريقيا البياaت املقدمة من وفدي الربازيل واجلزائر نيابة عن مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ومجموعة  .320
مواصÎ اللجنة النظر يف التوصيات اليت حرصهتا اåموعتان. وأعرب الوفد عن البHان أالفريقية عىل التوايل. وذكر ٕاماكنية 

رواك ±مة. ولكنه حرص التوصيات يف عدد أقل ٕالبداء  -اعتقاده ٔان مجيع التوصيات الواردة يف التقرير اÆي وضعه ديري 
ات أالخرى. ؤابدى الوفد اعتقاده ٔان املرونة. وٕ�ماكن اللجنة ٔان ترتب هذه التوصيات حسب أالولوية دون ٔان هتجر التوصي

  هذه خطوة ٕاىل أالمام وaشد الوفود أالخرى ٕابداء نفس القدر من املرونة. 

وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء ؤاحاط بتقلص القامئة بعض اليشء ؤان هذه ٕامنا يه خطوة يف �جتاه السلمي.  .321
�لفعل قيد التنفيذ. وقد حدد بعض ٔاعضاء اåموعة جماالت حممتÎ  ولكن معظم التوصيات حددهتا أالمانة لتنفيذها ٔاو يه

 .Yٔموعة حبقها يف العودة ٕاىل هذه املساåللعمل املقبل وٕ�ماكن اللجنة النظر بتعمق ٔاكرب يف التفاصيل. واحتفظت ا  

مجموعة البHان أالفريقية ٔان �قرتاح املقدم من مجموعة جدول ٔاعامل التمنية و  إالسالمية) -ٕايران (مجهوريةوذكر وفد  .322
طريقة مناسـبة فy خيص العمل عىل التوصيات. وقدمت نقطة انطالق جيدة. وٕ�ماكن اللجنة العودة ٕاىل التوصيات أالخرى 

 .Îيف دوراهتا املقب  

اء وأشار وفد مجهورية كورc ٕاىل املبادئ التوجهيية وا@ليل اخلاص �ملساعدة التقنية. ؤاضاف رضورة مشاركة اخلرب  .323
اÆين ميتلكون اخلربة الرضورية وممثيل القطاعات املتنوعة اÆين حيملون وðات نظر خمتلفة يف وضع املبادئ التوجهيية وا@ليل 

يك تكون النتاجئ موضوعية وبناءة. و�لنسـبة ٕاىل موارد المتويل من خارج املزيانية مثل الصناديق �ست�نية، ٔابرز الوفد 
املوارد ورضورة احرتام نواc موفري هذا المتويل. وعىل هذا المتس من ا@ول أالعضاء املؤيدين  السمة التمكيلية لهذه

 Yان االٓسـيوية يف حماوHوسوف يتعاون الوفد مع مجموعة الب .Yٔالسـتخدام موارد المتويل من خارج املزيانية مراعاة هذه املسا
  ترتيب التوصيات حسب أالولوية.

�حتاد أالورويب ودو0 أالعضاء رضورة �عرتاف بأن الغالبية العظمى من التوصيات نُفذت يرلندا �مس إ وذكر وفد  .324
وفقا ملا ذكرته اåموعة �ء. وسوف يكون اع²دها ٕاجراء شلكي غري رضوري بل وازدواجية للعمل اجلاري لٔالمانة. ومل يشارك 

توصيات املراجعة اخلارجية تتطلب اع²دها كام يه يف  �حتاد أالورويب ودو0 أالعضاء بعض الوفود أالخرى الرٔاي بأن
 CDIP/11/4اللجنة. وعىل النقاش أن يراعي مجيع التطورات ذات الصÎ مبا يف ذÑ آخر التطورات اليت أوحضهتا الوثيقة 

�لبياaت  واملداخالت املتعددة من أالمانة. وال بد أن تسري املناقشات قدما �لنظر يف هذه املسـتجدات. ورحب الوفد
املقدمة من مجموعات عديدة يف فرتة بعد الظهرية وسوف يتدبرها. وكرر �حتاد أالورويب ودو0 أالعضاء �قرتاحات امللموسة 

الثالثة اليت قد±ا اليوم املايض ؤاهنا سوف توزع يف صيغة مكتوبة ٕان لزم أالمر. أوال ٕ�ماكن أالمانة ٔان تقدم ٕاىل اللجنة 
املامرسات يف شأن املساعدة التقنية املقدمة من داخل الويبو ومن خارðا بغية املساعدة يف تنفيذ التوصيات مجموعة من ٔافضل 

من �قرتاح  3.من رد إالدارة والتوصية ٔالف 3.اليت تسـتحق املزيد من النظر. ورٔاى الوفد ٔان هذا يتطابق مع التوصية �ء
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ومات تفصيلية عن إالجراءات املتخذة لتحسني التنسـيق ا@اخيل وا@ويل املشرتك. �نيا، من املمكن أن تقدم أالمانة معل
(ب) من �قرتاح 1.من رد إالدارة والتوصية الم 3.و�ء 1.ختصها. ورٔاى الوفد تطابق هذا أالمر مع التوصيتني �ء  ٔاو

املشرتك. �لثا، ٕ�ماكن أالمانة تقدمي معلومات ٕاضافية وخطوات واحضة للتعامل مع التوصيات املتعلقة بتدابري فعالية التلكفة 
مثل الوفورات والفعالية من خالل اسـتخدام التكنولوجيا والتنسـيق احملسن، والوفورات والفعالية يف جمال التدريب يف 

من رد إالدارة. ؤاعرب الوفد عن ظنه أنه من املفيد توضيح  3.و�ء 9.وفد أن هذا يتطابق مع التوصيتني �ءالويبو. ورٔاى ال
�قرتاحات الثالثة وربطها �لتوصيات لبيان ٔان هذه التوصيات مل تنشأ من نوع من العدم. بل يه وثيقة الصÎ وترتبط 

  من قبل.ارتباطا قوc مبا مت 

  غبته يف احلصول عىل �قرتاحات املقدمة من �حتاد أالورويب ودو0 أالعضاء كتابة. ؤاعرب وفد �كسـتان عن ر  .325

  يرلندا نيابة عن �حتاد أالورويب ودو0 أالعضاء وقبل الطلب. إ وحتدث وفد  .326

د واقرتح انعقاجتد طريقة لتوحيد القامئة هبا.  ؤاحاط الرئيس �سـهتداف عدد من التوصيات. وعىل اللجنة ٔان حتاول ٔان .327
  مشاورات غري رمسية االٓن. ولكن الوفود قد ترغب يف مواصÎ النقاش يف اجللسة العامة. 

وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء وذكر اسـتحسانه ملواصÎ النقاش. وٕ�ماكن الوفود ٔان ترشح ٔاسـباب �سـمترار  .328
تبقى وقت يف فرتة بعد الظهرية. وميكن أن يمت  يف تنفيذ أالولوcت احملددة. وٕ�ماكن اللجنة بعد ذÑ مناقشة بنود ٔاخرى ٕان

  التنسـيق صباح غد قبل اسـتئناف النقاش. 

ن هذه الطريقة يف التعامل مع هذه املسائل إ مترار العمل يف اجللسة العامة. و ووافق وفد بوليفيا عىل فكرة رضورة اسـ  .329
قرتاحات الثالثة اليت حددها وفد الوالcت تتسم بقدر ٔاكرب من الشفافية. وٕ�ماكن اللجنة أن حتاول العمل عىل هذه �

هنا. وٕان ٔاتيح وقت يف فرتة بعد الظهرية من  املتحدة أالمريكية يف اليوم السابق. وعىل اللجنة أن حتاول التوصل ٕاىل اتفاق بشأ
هنا ٔاال ويه التوصيات اليت حددهتا مجموعة جدول ٔاعامل ال  تمنية ومجموعة املمكن مناقشة وجود توصيات ٔاخرى ميكن العمل بشأ

  البHان أالفريقية.  

  وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية وذكر ٔان هذا �قرتاح مقبول.  .330

وذكر وفد �كسـتان أن اللجنة ٕ�ماكهنا مواصÎ مناقشة هذه التوصيات. ويف الوقت ذاته ميكهنا أن تقرر التوقيت  .331
  رة ÑÆ. املناسب لتغيري ٔاسلوب النقاش ٕان دعت الرضو

وذكر الرئيس وجود اه²م واحض �لسري قدما بشأن بعض التوصيات احملددة مع اقرتاح العمل عىل التوصيات الثالث  .332
  اليت حددها وفد الوالcت املتحدة أالمريكية. ودعا الوفد ٕاىل ٕاعادة طرح التوصيات املقدمة يف اليوم السابق.

تدوين مجيع البنود املقدمة فردc اليت يرغب بعض املؤيدين يف رؤيهتا  وذكر وفد الوالcت املتحدة أالمريكية صعوبة .333
منفذة. وأعرب الوفد عن رغبته يف احلصول عىل �قرتاحات املقدمة كتابة. وفy يتعلق �لتوصيات احملددة اليت رأى ٔاهنا تقدم 

شـمتل �قرتاح املشرتك عىل هذه التوصيات. سبيال سهال للسري قدما ٔاو اليت ميكن للجنة عىل أالقل مناقشـهتا للسري قدما، ا
و�لنسـبة ٕاىل البند ٔالف، الوجاهة والتوجه، مل يرس الوفد قدما بشأن املبادئ التوجهيية خبصوص املساعدة التقنية. ولكن 

لوفد بأن البنود للتنفيذ. وعند مناقشة أالمانة ٔاحاط ا اخلاص �@ليل املتعلق بتقدمي املساعدة التقنية فيبدو قابال 2.البند ٔالف
الفرعية املنفصÎ املدرجة بوصفها أجزاء من ا@ليل قد ٔاعدهتا أالمانة �لفعل مع اح²ل اسـتثناء آلية الشكوى الرمسية فy خيص 

املساعدة التقنية اليت مل تكن مرضية بعض اليشء �لنسـبة للمتلقي. ولكن الوفد مل ير سبيال للميض قدما فy خيص الفقرتني 
. ؤاعرب الوفد عن اعتقاده برضورة ٔان تضع اللجنة ثقهتا يف قدرة أالمانة عىل جتميع 2.تني (ب) و(ج) من البند ألفالفرعي 

 Ñخيص اع²د اللجنة فعليا للك هذه املواد، يبدو ٔان ذ yهذه املواد وتوفريها ٕاىل ا@ول أالعضاء، كام فعلت من قبل. وف
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مل يكن بند الربaمج واملزيانية وموارد المتويل من خارج ٔانه ين �ء وجمي رٔاى الوفد خارج نطاق معل اللجنة. وفy خيص البند
، ٔاعرب الوفد عن اعتقاده ٔانه ا~جنز �لفعل. وفy خيص البند هـاء املتعلق الاملزيانية داخل نطاق اللجنة. وفy خيص البند د

أالعضاء. وفy خيص البند واو، املتعلق �لشفافية واالتصال،  �خلرباء و�ستشاريني فقد تناولته أالمانة وaقشـته مع ا@ول
وافق الوفد عىل جدوى اسـمترار النظر يف موقع الويبو. وواجه الوفد صعوبة يف بعض أالحيان يف العثور عىل بنود حمددة عىل 

، املتعلق �لشفافية اوالبند و  املوقع. ومن املمكن أن يفيد قدر ضئيل من الشفافية يف هذا الصدد ا@ول أالعضاء. وفy خيص
، املتعلق �ملساعدة التقنية وقاعدة البياaت، عىل ايواالتصال، رٔاى الوفد ذÑ جماال جيدا للسري قدما. وفy يتعلق �لبند ز 

البياaت مع الرمغ من اعتقاد الوفد أن أالمانة ٔانشأت قاعدة البياaت �لفعل، يبدو أن التوسع يف اåمتعات اليت تشملهم قاعدة 
. وفy يتعلق �لعناوين قق اللجنة توافق يف االٓراء حو0زcدة املعلومات سـيفيد ا@ول أالعضاء، وهذا جمال حيمتل ٔان حت

  الفرعية املتبقية فقد حققت أالمانة هذه أالهداف �لفعل. وال يراها الوفد بوصفها جماالت للمزيد من العمل من جانب اللجنة. 

(ٔا) مقبوY لوفد الوالcت 2.يا ٕاىل ا@ليل وتساءل ٕان اكنت القامئة الاكمÎ املقرتحة مبوجب البند ٔالفوأشار وفد بوليف  .334
. وأبدى الوفد اه²مه 2.املتحدة أالمريكية. ؤاعرب الوفد عن تفهمه لوجود مشلكة يف البندين (ب) و(ج) من الفئة ٔالف

للجنة ٕاىل اتفاق بشأهنا. ويف هذا السـياق عرب الوفد عن رغبته يف (واو) و(زاي). وأعرب الوفد عن ٔام; يف توصل ا �لفئتني
  معرفة مدى قبول املرشوع الراهن ٔاو �حتياج ٕاىل املزيد من العمل. 

(أ). وكام ٔاحيط من قبل يف املناقشات مع أالمانة، بدا ؤان 2.وأشار وفد الوالcت املتحدة أالمريكية ٕاىل البند ٔالف .335
دافها بطريقة ٔاو بأخرى. وÆا مل جيد الوفد مشلكة فy خيص مجع أالمانة للمواد املوجودة �لفعل عىل أالمانة قد ٔاجنزت مجيع ٔاه

هيئة دليل. ولكن قد يوجد سوء فهم جامعي فy يتعلق ببعض البنود الفرعية. فعىل سبيل املثال طالبت النقطة الثانية ٔاعىل 
مبسارات تمتكن من خاللها ا@ول أالعضاء بتوجيه التخطيط العام وحتديد أالولوcت  CDIP/9/16من الوثيقة  2صفحة 

اخلاصة بأنشطة التعاون إالمنايئ. ورٔاى الوفد أن هذه املسارات قامئة �لفعل يف أالمانة وبني جلان الويبو ا1تلفة. وÆا مل يعترب 
عىل سبيل املثال ٕاىل جلنة الربaمج واملزيانية ٔاو ٕاىل احلوارات  الوفد هذا جمال حيتاج �لفعل ٕاىل و�ئق جديدة، سوى الرجوع

(واو) و(زاي) ٔاعرب الوفد عن اعتقاده ٔان اللجنة علهيا ٕا�حة ٕاقامة احلوار بشأن  �لفئتنياليت دارت يف اللجنة. وفy يتعلق 
ت احلايل. وسوف تنتقل اللجنة ٕاىل (ٔا) مبا أن ذÑ هو البند اÆي يعكس ٔاكرب قدر من توافق االٓراء يف الوق2.البند ٔالف

  (واو) و(زاي).  الفئتني

وحتدث وفد اجلزائر �مس مجموعة البHان أالفريقية ؤاشار ٕاىل الفئتني (واو) و(زاي). ؤاعرب عن رغبة اåموعة يف  .336
قبول الوفد يف هاتني معرفة ٕاماكنية تقدمي وفد الوالcت املتحدة أالمريكية اقرتاح بأي لغة ٔاو حتديد التوصيات اليت حتظى ب 

  الفئتني. ومن مث ميكن للجنة ٔان حتاول العمل عىل ٕاعادة الصياغة. 

ؤاعرب وفد الوالcت املتحدة أالمريكية عن رغبته يف �سـ²ع ٕاىل وðات نظر ا@ول أالعضاء بشأن هذين البندين.  .337
. ؤاعرب الوفد عن رغبته يف توفري هذه اللغة، ويف هذه النقطة ليس @يه ٔاي لغة حمددة فy يتعلق �لبندين (واو) و(زاي)

  بل رمبا يف الوقت البيين قبل اسـتئناف املناقشات يف هذا املوضوع. 

ؤاعرب وفد ٔاسرتاليا عن رغبته يف احلصول عىل �قرتاحات املقدمة من مجموعة البHان أالفريقية ومجموعة جدول أعامل  .338
وميكن للجنة أن تسري قدما ٕاىل البندين (واو) و(زاي) بدال من مناقشة البنود  (أ).2.التمنية كتابة. ودمع الوفد مناقشة ٔالف

(ٔا) فدمع حتسني الشفافية والنفاذ ٕاىل املعلومات بشأن تقدمي املساعدة 2.الثالثة يف وقت واحد. و�لنسـبة ٕاىل البند ٔالف
قدر أكرب من الكفاءة والتعاون يف جمال التقنية من جانب الويبو. وسوف يساعد ذÑ ا@ول أالعضاء والويبو عىل العمل ب

ختطيط أالنشطة املتفق علهيا وتسلميها ومتابعهتا وتقيميها. ومث; مثل وفد الوالcت املتحدة أالمريكية ذكر الوفد فهمه من 
وى. وفهم ٔان (ٔا) متاحة �لفعل �سـتثناء ٕاجراءات رفع الشاك2.التقارير املقدمة من أالمانة ٔان النقاط املدرجة حتت البند ألف

الوفود ٔاقرت هذا أالمر ٔاثناء املناقشات. ؤاثبتت جتربة الوفد السابقة ٔان ٕانشاء و�ئق مسـتقÎ عن املعلومات املتاحة يؤدي 
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ٕاىل �زدواجية بل و�سـتخدام غري الكفء للموارد احملدودة. وتتطلب هذه املوارد مراجعة وصيانة منتظمة لضامن حتديهثا. 
باس وأالخطاء ٕان مل ُحتدث الو�ئق. وعىل هذا من احملمتل ٔان تعرقل هذه النتاجئ ا@ول أالعضاء املعنية وقد حيدث بعض �لت 

بدال من مساعدهتا، وأن يعيق بناء أالمانة عىل العمل اجليد �لتعاون واملشاركة، ؤان تعرقل املسارات واملامرسات الراخسة 
ة بدرجة أكرب اليت حيمتل ٔان تكون مؤثرة وسهÎ �سـتخدام لهذه التوصية بعيهنا لتقدمي املساعدة التقنية. ؤاما النتيجة املناسـب

اقرتح الوفد ٕا�حة دليل مرجعي بدال من ا@ليل من خالل صفحة امللكية الفكرية من ٔاجل التمنية عىل موقع الويبو عىل شـبكة 
التقنية وقاعدة بياaت للتنسـيق بني  إالنرتنت. وتتوافر عىل هذه الصفحة مصادر ٔاخرى مثل قاعدة بياaت املساعدة

�حتياجات وإالماكنيات. ومن املمكن توفري روابط �ملعلومات اليت وضعهتا أالمانة �لفعل وتوافرت عىل موقع الويبو للك 
ويبو وتقيد (ٔا). وال يسع الوفد دمع نتيجة تقيد الُهنج القامئة والناحجة للعمل مع ال2.نقطة من النقاط املندرجة حتت الفئة ٔالف

ا@ول أالعضاء أالخرى يف تقدمي املساعدة التقنية. وكام هو احلال يف الفلبني اكنت جتربة ٔاسرتاليا ٕاجيابية من حيث العمل مع 
  الويبو وا@ول أالعضاء أالخرى �لنسـبة ٕاىل تقدمي املساعدة التقنية ٕاىل االٓن. 

  ت اليت حددهتا الوفود. ووافقت أالمانة عىل الطلب. وذكر الرئيس أنه المتس من أالمانة توفري قامئة �لتوصيا .339

ؤاعرب وفد �كسـتان عن اعتقاده أن هذا التدريب جيد من حيث حتسني فهم وðات النظر املتعددة بشأن السري  .340
ض أالمانة قدما. وأما �لنسـبة ٕاىل ا@ليل ٔاشار الوفد ٕاىل التعليقات املقدمة من وفد الوالcت املتحدة أالمريكية. وميكن ٔان تعر 

من الربaمج واملزيانية وموارد المتويل  ميوج ءما قامت به يف هذا الشأن يف ا@ورة املقبÎ للجنة. وفy خيص اجلزٔاين �
اخلارجية، أعرب الوفد عن تطلعه ٕاىل تعليقات ا@ول أالعضاء اليت تثري هذه املسائل يف ا@ورة القادمة من جلنة الربaمج 

سائل ميكن مناقشـهتا من ذÑ املنرب. كام ٔابرز الوفد بعض التوصيات اليت اعتربها محيدة وأضاف أن أالمانة واملزيانية. فهذه امل 
بصدد تنفيذها �لفعل. فعىل سبيل املثال عىل الرمغ من أن الهيلك التنظميي لٔالمانة متوفر مفن املمكن حتسينه عام هو عليه. 

امه بسهوY. وأعرب الوفد عن اعتقاده ٔان هذه لن تكون مشلكة �لنسـبة واكن ذÑ مشموال يف التوصيات ومن املمكن ٕامت
لٔالمانة. وفy يتعلق بتسـيري املعلومات من خالل البعثات ا@امئة يف جنيف، فٕان ذÑ قيد التنفيذ �لفعل. ولكن من املمكن 

c ر الوفد �ملناقشات السابقة يف هذا  1ء.حتسني هذه املامرسة. و�لنسـبة للبند ن إ وفهم الوفد ٔان أالمانة ال تعرتض الشأن. ذكّ
قامت واحدة من ا@ول أالعضاء طواعية بتحميل املشورة الترشيعية اليت تلقهتا من الويبو وٕا�حهتا. وتطلع الوفد ٕاىل تسمل 

Æخيص التوصيات يف �قرتاح املشرتك والتقرير ا yمن أالمانة بشأن التدابري اليت اختذت ف Îي ٔاعده حتديثات متواص
  رواك.  - ديري

يرلندا �مس �حتاد أالورويب ودو0 أالعضاء واحتفظ مبوقف �حتاد للوقت الراهن حلاجة �حتاد ٕاىل إ وحتدث وفد  .341
  املزيد من التنسـيق قبل النظر يف ٔاي من �قرتاحات املقدمة. 

ا وفد الوالcت املتحدة أالمريكية وذكر وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء وأشار ٕاىل اåاالت الثالثة اليت حدده .342
رضورة املزيد من التنسـيق داخل اåموعة. و�لنسـبة للمساYٔ اليت ٔا�رها وفد اجلزائر ٕان اكن من املمكن ٔان تقبل اåموعة لغة 

ليا. وÆا من حا ا�قرتاح املشرتك، ذكر الوفد ٔامهية دراسة الطريقة اليت نفذت أالمانة التوصيات هبا أو اليت تنفذها هب
الرضوري النظر يف إالشارات ٕاىل رد إالدارة ورمبا التخلص لكية من إالشارات ٕاىل املراجعة اخلارجية اليت صاغها يف هناية 

املطاف خبري خارd. ومن منطلق معيل ميكن أن ترشع اللجنة يف التخلص من بعض احلوايش السفلية اليت تشري ٕاىل 
  عىل اåاالت الثالثة اليت حددها وفد الوالcت املتحدة أالمريكية واملرتبطة برد إالدارة. املراجعة اخلارجية مع الرتكزي 

  والمتس الرئيس من أالمانة تالوة قامئة التوصيات.  .343

وذكرت أالمانة ٔان القامئة اشـمتلت عىل التوصيات اليت قرٔاها وفدا الربازيل واجلزائر نيابة عن مجموعة جدول ٔاعامل  .344
 c.1ءو 2.وزاي 1.وزاي 4.وواو 1.وواو 3.وهاء 2.البHان أالفريقية عىل التوايل. وهذه التوصيات يه ٔالف التمنية ومجموعة

  .1.والم 3.واكف
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وذكر رضورة تركزي اللجنة   وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ودمع البيان املقدم من وفد �كسـتان. .345
�ء ووفد الوالcت املتحدة أالمريكية ومجموعة جدول ٔاعامل التمنية ومجموعة البHان أالفريقية. بنود املقرتحة من اåموعة ال عىل 

فد الوالcت وفقا لالقرتاح املقدم من و 2.ؤاعربت اåموعة عن اعتقادها بوجود ٔاساس جيد للنقاش. وقبل الوفد �لبدء بألف
  املتحدة أالمريكية. 

مة من مجموعة من الوفود القائÎ بأن بعض التوصيات الواردة يف التقرير اÆي وشارك وفد سويرسا وðة النظر املقد .346
رواك يسـتحق التنفيذ. ومل يشكك ٔاحد يف هذا ٔاثناء املناقشات. وشدد الوفد عىل معل ا@ول أالعضاء عىل  -ٔاعده ديري 

عات املنعقدة ما بني ا@ورات اليت تشمل التقرير لبعض الوقت يف لك من اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية ويف �ج²
فريق عامل خاص. ؤاحاط الوفد أن معظم التوصيات نفذهتا أالمانة �لفعل وذÑ مبوجب املعلومات املقدمة من أالمانة. واكن 

لبHان اء. وأضافت التوصيات اليت حددهتا مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ومجموعة االنقاش ا@ائر يف جلسة بعد الظهرية بنّ 
أالفريقية ٕاىل التوصيات الثالث اليت حتددت اليوم السابق. ؤابدى الوفد قبو0 العمل عىل هذه التوصيات الثالث. ودمع 

(أ) وواو وزاي مع مراعاة اتفاق اللجنة عىل هذه 2.الوفد الهنج املقرتح من وفد أسرتاليا �لبدء �لعمل عىل التوصيات ٔالف
وبغية مواصÎ النقاش أعرب الوفد عن اعتقاده بفائدة وصف مجموعة جدول ٔاعامل التمنية التوصيات قبل مواصÎ العمل. 

  ددة اليت مل جير تنفيذها بعد من منطلق التوصيات اليت وضعوا قامئة هبا. ة البHان أالفريقية اجلوانب احملومجموع

لتنفيذ �قرتاح. ؤاعرب الوفد عن رغبته  (ٔا) لتحديد ما ميكن القيام به2.والمتس وفد الربازيل من أالمانة حتليل ٔالف .347
يف احلصول عىل مادة من أالمانة خبصوص تنفيذ اقرتاح ٕاعداد دليل عن املساعدة التقنية، كام ورد يف �قرتاح املشرتك املقدم 

  من مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ومجموعة البHان أالفريقية ؤايده وفد الوالcت املتحدة أالمريكية. 

ما) ٔان وفد الوالcت املتحدة ذكر تنفيذ معظم أالنشطة �لفعل. وبدت املساYٔ أالساسـية اأالمانة (السـيد ٔاونيؤاحاطت  .348
جتميع أالجزاء ا1تلفة. وذكرت أالمانة ٔان النقاط الفرعية املدرجة تنفذها املنظمة. وال تزيد املساYٔ عن جتميعها عىل هيئة دليل. 

رمبا يكون عدمي القمية بل ومضيعة للوقت. واقرتح الوفد ٔانه قد يكون من أالفضل ٕا�حة  وذكر وفد ٔاسرتاليا ٔان هذا إالجراء
املعلومات اخلاصة �ملساعدة التقنية عرب الصفحة عىل إالنرتنت مع توفري روابط تصل �ملواقع اليت ميكن العثور عىل املعلومات 

وفد ٔاسرتاليا. وهكذا مل تقدم اللجنة ٕاىل أالمانة  هذا ما ٔايدههن ال بأس به. و من خاللها. وأوحض وفد الفلبني أن الوضع الرا
قامئة �ٔالنشطة ؤا�حهتا. ولكن ا@ول  الٔمانة ٔاهنا ٔاعدت منفردة فهرس أوتوجيه ال لبس فيه فy يتعلق �@ليل. وكررت ا

ك للجنة لزتويد أالمانة بتوجيه أالعضاء ذكرت أن هذا ال يفي �لغرض نتيجة لالحتياج ٕاىل املزيد من املعلومات. وأالمر مرتو
  ال لبس فيه فy يتعلق �@ليل. 

(ٔا). وتضمن �قرتاح املشرتك توصيات 2.ؤاحاط وفد الربازيل بعدم احلاجة ٕاىل موارد ٕاضافية لتنفيذ البند ٔالف .349
  وسوف يناقش ذÑ حتت بند منفصل. بتحديث موقع الويبو بغية تعزيز الشفافية.

ما) ٔاهنا مل تذكر عدم احلاجة ٕاىل موارد ٕاضافية ٕالعداد ا@ليل. فاملوارد سوف تكون أاونيؤاوحضت أالمانة (السـيد  .350
رضورية وخصوصا يف حاY تضمني مجيع التفاصيل املطلوبة. وسوف يتطلب أالمر وقت ٕاضايف من وقت املوظفني ٕان ٔاجنز 

  . العمل داخليا. وسوف يتطلب موارد مالية يف حاY ٕاعداد خبري استشاري لHليل

وقال وفد بوليفيا ٕانه يفهم أن اللجنة حتاول التوصل ٕاىل فهم عام بشأن �قرتاحات اليت ميكن امليض قدما هبا. وأضاف  .351
ٔانه يفهم كذÑ ٔان مجموعات ٔاخرى، ٕاثر تنسـيق داخيل، سـتحاول التقدم �قرتاحات، مبا يف ذÑ اقرتاحات بشأن النص 

انة ٔان حتاول حتديد �قرتاحات اليت حيمتل التوصل ٕاىل اتفاق بشأهنا يف والتعديالت. واسـتخلص من ذÑ أنه ينبغي لٔالم
ذÑ اليوم وتنحية التفاصيل جانبا يف الوقت الراهن. وذكر ٔانه ميكن البت يف التفاصيل يف اليوم التايل، رمبا يف جلسة 

 عدم تناول اللجنة مجيع العنارص (ٔا) رمغ2. رمسية. وأعرب الوفد عن اعتقاده أن مثة فهم عام ٕاٍىل حٍد ما بشأن ٔالف غري
�ملناقشة التفصيلية. وقال ٕانه جيب التناقش بشأن النسق، ٔاي هل ينبغي ٔان يكون شيئا مطبوعا عىل ورق ٔاو متاحا عرب 
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ٔانه يسع اللجنة االتفاق بشلك عام عىل ٔانه  1. إالنرتنت، غري ٔانه ميكن القيام بذÑ يف مشاورات غري رمسية. وبنيé بشأن واو
نبغي ترقية املوقع إاللكرتوين للويبو حىت يكون وسـيÎ ٔاكرث فعالية لنقل املعلومات بشأن ٔانشطة التعاون ٔالغراض التمنية. ي 

ؤاعرب عن اعتقاده أن اللجنة تسـتطيع امليض قدما بشأن هذا �قرتاح. وأضاف أنه يلزم بذل يشء من اجلهد لضامن تعبري 
الهتا يف هذا الصدد. ؤافاد الوفد بشأن الفئة زاي أن قاعدة البياaت موجودة لكهنا النص عن مجيع اقرتاحات الوفود وانشغا

حتوي لك املعلومات املطلوبة، مبا يف ذÑ معلومات عامة عن النشاط مثل ٔاهدافه ونتاجئه املتوقعة والفعلية ومتلقيه  ال
Ñواكنت ا@ول أالعضاء قد  ومشاركيه وماحنيه وخربائه واستشارييه ومتحدثيه وتقارير تقيميه وغري ذ ،Îمن الو�ئق ذات الص

اتفقت عىل هذه العنارص. وأعرب الوفد عن اعتقاده، �لتايل، أن توصل اللجنة ٕاىل اتفاق بشأن هذه التوصية لن يسـتغرق 
اجلوانب  وقتا طويال. وبنيé ٔانه ميكن مناقشة تفاصيل الصياغة يف اليوم التايل. ؤاشار الوفد ٕاىل طلب وفد سويرسا بشأن

املنفذة من التوصيات احملددة وساق بعض أالمثÎ، ويه تتعلق ٔاساسا مبتابعة ٔاعامل أالمانة لضامن تنفيذ التوصيات عىل  غري
، سـياسات امللكية الفكرية واسرتاتيجياهتا، وقال ٕان اللجنة اتفقت بشلك غري 3. وجه �م وفعال. والتفت الوفد ٕاىل طاء

 ٔانه ينبغي ٕا�حة أالدوات املسـتخدمة السرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية لعموم امجلاهري. رمسي يف ا@ورة السابقة عىل
ووحض ٔان أالمانة تقوم بذÑ، غري ٔان مثة حاجة ٕاىل متابعته، وينبغي دعوة ا@ول أالعضاء لتقدمي تعليقاهتا، وقد ٔابدت أالمانة 

ٕان الويبو تعاقدت مع خبرية استشارية عىل ٕاجراء مراجعة  3. فخالل نقاش أالمس عن ترحيهبا �لتعليقات. وقال بشأن اك
خارجية الٔاكدميية الويبو. وأعرب الوفد عن اعتقاده أن املراجعة قد اسـتمكلت، ؤانه ينبغي ٕاذا ٕا�حة نتاجئ املراجعة اخلارجية 

نشاء نظام عىل املوقع إاللكرتوين للويبو ، املساعدة الترشيعية والتنظميية، وقال ٕان �قرتاح تعلق �ٕ 1. للعموم. والتفت ٕاىل cء
يتيح لHول أالعضاء املهمتة، ٕان أرادت، رفع وٕا�حة مضمون املشورة الترشيعية ٔاو التنظميية اليت تلقهتا من الويبو. وبنيé ٔان 

ر أن من هذا غري متاح حاليا وال هو قيد التنفيذ. وشدد الوفد عىل ٔان ٕا�حة املعلومات سـيكون عىل ٔاساس طوعي. وذك
شأن ذÑ أن ييرس تبادل املعلومات. وأعرب الوفد عن اعتقاده أنه ميكن العمل عىل �قرتاح ؤانه ميكن التوصل ٕاىل قرار 

  بشأنه خالل ا@ورة. 

. وطلب وفد �كسـتان من أالمانة إالدالء بآراهئا بشأن التوصيات اليت تقدمت هبا ا@ول أالعضاء، ومهنا التوصيات هاء .352
. وأعرب الوفد عن اعتقاده ٔان أالمانة رشعت �لفعل يف ٕاجراء بعض أالعامل 1. والم 1. وcء 2. وزاي 1. وزاي 1. وواو 3

  عىل هذه التوصيات. 

353.  Ñحت أالمانة (السـيد ٔاونياما) بأن الوضع بسـيط. وقالت ٕاهنا بينت التوصيات اليت تعمل علهيا، وٕاهنا مع ذ éورص
يبني ٕان اكن ينبغي لها معل املزيد ٔام ٕان ا@ول أالعضاء راضية مبا تفع; أالمانة. ترغب يف ٕاصدار اللجنة توجهيا واحضا 

حيركها أالعضاء ؤان  ةؤاضاف أن اختالفات الرٔاي واحضة فy يتعلق بٍلك من التوصيات دون اسـتثناء. وبنيé ٔان الويبو منظم
اء، كام ينبغي أن تكون التعلyت ٔاو التوجهيات وظيفة أالمانة خدمة ا@ول أالعضاء، لكن ينبغي أن يوجد توافق يف االٓر 

  واحضة، كام ير» ٔان تكون قابÎ للتنفيذ. 

وقال وفد �كسـتان ٕانه يدرك املسؤولية الواقعة عىل اكهل ا@ول أالعضاء، ويدرك كذÑ ٔان أالمانة رشعت �لفعل يف  .354
يدا من املعلومات يف ا@ورة التالية بشأن ما بدٔات العمل عىل بعض من التوصيات احملددة. واقرتح الوفد ٔان تقدم أالمانة مز 

  يف العمل عليه �لفعل �لنسـبة ٕاىل التوصيات الواردة يف �قرتاح املشرتك. 

فريقية وقال ٕانه وجد يف ملس بعض الوفود فائدة يف عدٍد من توصياهتا وحتدث وفد اجلزائر �مس مجموعة البHان االٔ  .355
عليقات اليت ٔادىل هبا وفد سويرسا وساقت ٔامثÎ عىل جفوات التنفيذ �لنسـبة ٕاىل بعض تشجيعا. ؤاشارت اåموعة ٕاىل الت 

زالت  ، قالت ٕاهنا تدرك ٔان أالمانة قد ٔادت ٔاعامال كثرية عىل هذه التوصية، لكن ما2. التوصيات. ففy يتعلق �لتوصية ٔالف
 توضيح بشأن نقاط االتصال، فقد قيل ٕان املاكتب هناك ٔاشـياء جيب القيام هبا. وبيéنت ٔانه ميكن عىل سبيل املثال تقدمي

إالقلميية يه نقاط االتصال وٕان علهيا مسؤوليات تتعلق �ملزيانية �لنسـبة ٕاىل أالنشطة، بي� تتحمل شعاب ٔاخرى مسؤولية 
ب البدان العربية التنفيذ. ورضبت ÑÆ مثال فقالت ٕانه لو عقدت حلقة معل تتعلق �لرباءات يف اجلزائر، فرمبا ال يكون مكت
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مسؤوال عن التنفيذ بشلك مبارش. ووحضت اåموعة ٔاهنا ال تعمل يقينا من يتحمل مسؤولية ماذا، مما يقتيض توفري معلومات 
مبزيٍد من التفاصيل عن نقاط االتصال يف الويبو لهذه أالنشطة. وأفادت اåموعة فy يتعلق بتقيمي أالنشطة ٔاهنا ال تعرف عىل 

نه ينبغي إ ة كيف نفذت أالمانة هذه أالنشطة ؤاهنا ترغب يف معرفة الكيفية اليت نفذت هبا هذه أالنشطة، قائÎ وجه احلقيق
ٕاال ٔانه  ٔايضا ٕا�حة النتاجئ. وفy يتعلق �لفئة واو، الشفافية والتواصل، ذكرت اåموعة ٔان أالمانة نفذت عددا من أالنشطة

حىت يكون وسـيÎ تواصل ٔاكرث فعالية بشأن ٔانشطة الويبو التعاونية يف جمال التمنية، ينبغي حتسني املوقع إاللكرتوين للويبو 
حيث ٕانه حاليا ال يضمها مجيعا. وقالت ٕانه ينبغي لٔالمانة التكفل ٕ��حة معلومات عن مجيع أالنشطة عىل املوقع إاللكرتوين 

نه من املفرتض ٔاال يرهق تنفيذ ذÑ أالمانة يف يشء للويبو، وٕانه ينبغي ٔايضا ٕا�حة وثيقة مفاهمي بشأن النشاط. ؤاضافت أ 
حيث ٕان هذه متاحة داخليا، مما يعين ٔان أالمر ال يتعدى ٕا�حة املعلومات عىل املوقع إاللكرتوين. ومضت تقول ٕانه ينبغي 

يا. وخلصت ٕاىل أن لٔالمانة أيضا أن تبلغ اللجنة �ٔالحداث ا1طط لها أو ت´ اليت ٔاقميت �لفعل، حيث ٕان هذا غري متبع حال 
تسـتحق مزيدا من النظر. ؤاشادت اåموعة، فy يتعلق بقاعدة بياaت املساعدة التقنية، بعمل أالمانة يف هذا  2. الفئة واو

اåال، غري ٔاهنا قالت ٕانه ينبغي حتقيق مزيٍد من �تساق بني تصممي قاعدة البياaت وٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ يف 
. ؤابدت اåموعة يف هذا الصدد رغبهتا يف تقدمي أالمانة توضيحا ملا بني قاعدة البياaت وٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ املنظمة

من اتساق، مفن شأن هذه املعلومات ٔان تكون مفيدة للغاية. وبيéنت اåموعة أن أالمثÎ تشري ٕاىل أن التوصيات قيد التنفيذ 
  جمال للتحسني. �لفعل لكن هناك دون شك 

وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء وكرر ما قالته أالمانة من ٔان مثة توصيات ٕاما قيد التنفيذ ٔاو نفذت �لفعل. وقال  .356
ٕانه ينبغي دوما جتنب ازدواج اجلهود. وفy يتعلق بطلب املزيد من املعلومات بشأن تنفيذ بعض التوصيات، ٔابرزت اåموعة 

الواردة يف  50، حيث ٔافادت التوصية 3.، حيث تعلق ٔاولها �لفئة هاءCDIP/11/4ٕاىل الوثيقة  بعض النقاط استنادا
الواردة يف  51ٕان التوصية  1.أن العملية مسـمترة، بل وأجنزت جزئيا. وقالت يف النقطة الثانية بشأن الفئة زاي 34صفحة 
 اسـمترار العملية بشأن هذا اåال ٔايضا. واختمتت يف احتوت عىل بعض املعلومات املفيدة، وٕان الوثيقة ٔاشارت ٕاىل 34صفحة 

هنا إ النقطة الثالثة بقولها بشأن املراجعة اخلارجية ٔالاكدميية الويبو ٕان الوثيقة ٔافادت ٔان التوصيات قيد ا@راسة حاليا و 
  ستنعكس يف وقت الحق.

مانة تبارش �لفعل ٔاعامال بشأن بعض وأيد وفد جنوب ٔافريقيا التعليقات اليت ٔادىل هبا وفد �كسـتان. وقال ٕان االٔ  .357
التوصيات، مما جيعل من املفيد لٔالمانة أن تعرض مسـتجدات ما انهتت ٕاليه مما يتعلق بتنفيذ ت´ التوصيات، عىل ٔان تبني 

 ا@ول أالعضاء بعد ذÑ ٕان اكنت مثة حاجة ٕاىل مزيٍد من املعلومات، حيث ٕان هذه املعلومات تعيهنا عىل ٕادراك الوضع احلايل
  �لنسـبة ٕاىل تنفيذ التوصيات. ؤاضاف ٔانه من املمكن تقدميها قبل هناية ا@ورة أو خالل ا@ورة التالية. 

والتفتت أالمانة (السـيد ٔاونياما) ٕاىل النقاط اليت ٔا�رها وفد اجلزائر. وأفادت أالمانة، بشأن نقاط االتصال مضن  .358
من قميها أالساسـية. ؤاضافت ٔان املاكتب إالقلميية موجودة لتؤدي دور الويبو، بأن معلها كنقطة من هذه النقاط يعترب واحدة 

�لرمغ من مشاركة قطاعات أخرى مضن املنظمة يف ٔانشطة  هنقاط االتصال للبHان النامية فy يتعلق �لتمنية. وبيéنت ٔان
معل املنظمة وترابطه. ومضت تقول  املساعدة التقنية، مفن شأن اتصال البعثات بأفراد عرب املنظمة ٔان يؤثر سلبا يف متاسك

ٕان املاكتب إالقلميية حتتفظ �خلطط الرئيسـية للتمنية داخل املنظمة ٔالن هذه اخلطط تتيح لها اسـتعراضا للمساعدة التقنية 
املقدمة يف لك بH، مما حيمت مشاركة املكتب عىل ا@وام، بغض النظر عن ٔاي مشاركة حممتÎ من بعض شعاب املنظمة 

ا. ووحضت أن املاكتب سـتكون دوما عىل عمل �ٔالعامل و�لقامئني علهيا حبمك احتفاظها �خلطة الرئيسـية. وذكرت ٔان ؤاقسا±
املاكتب يه اليت حترك اخلطط �سرتاتيجية للك بa Hٍم، مما يضع بني ٔايدهيا الصورة الاكمÎ و�لتايل جيعل من أالفضل أن 

ها ذÑ توجيه الوفود ٕاىل املشاركني يف مرشوع ما بعينه من خارج املكتب. تؤدي يه دور نقاط االتصال، حيث يتيح ل 
ؤاعربت أالمانة عن اعتقادها ٔانه ينبغي �سـمترار عىل ذÑ ضامa لل²سك والرتابط. وقالت ٕان البعثات تريد كذÑ ٔان حتاط 

علق �ٕالبالغ بلك حدث تقميه املنظمة، مبا يف ذÑ علام �ٔالنشطة اليت تنفذها املنظمة يف خمتلف البHان. ؤافادت االٔمانة فy يت
ٕا�حة وثيقة مفاهمي بشأن احلدث، أن معظم أالنشطة املنفذة يف جمال التمنية تسـهتدف البHان لك عىل حدة. ؤاضافت ٔان 
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ن تسـتحسن فكرة البHان حتاط علام �ٔالنشطة اليت تنفذ يف بHاهنا عىل ٔامكل وجه. ؤاعربت أالمانة عن اعتقادها أن البHان ل
تعممي ٔاخبار مجيع أالنشطة اليت تنفذ يف ٍلك من بHاهنا. وبيéنت، استنادا ٕاىل ذÑ، ٔان قاعدة بياaت املساعدة التقنية 

تسـتعرض مواقع أالحداث، غري ٔانه ال ميكن ٕا�حة تفاصيل ت´ أالنشطة، مما يشمل املناقشات اليت جترى مع احلكومة 
دة ٕاىل لك بH وما ٕاىل ذÑ، حيث ٕاهنا تنطوي يف كثٍري من أالحيان عىل معلومات رسية، والبعثات �ستشارية املوف

و�لتايل ال ينبغي وال جيوز للمنظمة أن تتخذ قرارا من جانب واحد بتعممي تفاصيل أالنشطة اجلارية يف بHٍ ما ٕاال ٕاذا طلب 
تساق بني قاعدة بياaت املساعدة التقنية وٕاطار إالدارة القامئة البH املعين من أالمانة ذÑ. وقالت فy يتعلق بكيفية حتقيق �

عىل النتاجئ ٕان الشعبة املسؤوY عن قاعدة البياaت @هيا خطة معل هبا النتاجئ املتوقعة ومؤرشات أالداء وغري ذÑ مما حظى 
القامئة عىل النتاجئ. وذكرت أن قواعد �ملوافقات، وهذا يشـبه ٔاسلوب ٕاعداد ٔانشطة القطاعات أالخرى اكفة مضن ٕاطار إالدارة 

البياaت تطَور أيضا من خالل مشاريع قامئة عىل تلكيف من اللجنة، ؤاهنا ختضع للتقيمي كذÑ. والتفتت أالمانة ٕاىل النقطة 
وفق  اليت ٔا�رها وفد بوليفيا بشأن نتاجئ مرشوع قاعدة بياaت املساعدة التقنية وقالت ٕان اللجنة ٔاقرت بتنفيذ املرشوع

الرشوط، ٕاال أنه من املمكن ٔان تكون قاعدة البياaت ٔافضل، شأهنا يف ذÑ شأن لك يشء آخر. ؤاكدت ٔان املسؤولني عن 
هذا أالمر ال يكفون عن العمل يف سبيل حتسني قاعدة البياaت وتغذيهتا �لبياaت. وأفادت فy يتعلق بتقيمي أالنشطة 

حيث تكون لبعض أالنشطة ٔاو املشاريع آليات تقيمي مضنية، كام تتاح لHول  ورصدها أن لتنفيذ ذÑ ٔاساليب خمتلفة،
مت استنادا  أالعضاء تقارير ٔاداء الربامج. وبّينت ٔان أالنشطة املنفذة خالل الثنائية السابقة خضعت للتقيمي، وأن إالجنازات ُقيِّ

عضاء. ؤاضافت أن شعبة التدقيق ا@اخيل والرقابة ٕاىل النتاجئ املتوقعة ومؤرشات أالداء، وقد عرضت النتاجئ عىل ا@ول االٔ 
إالدارية ٔاجرت تقيyت عىل مشاريع خمتلفة يف املنظمة. وقالت ٕان ما سـبق ميثل بعض آليات تقيمي أالنشطة. والتفتت أالمانة 

دت ٔان هذا فريقيا بعرض مسـتجدات أالنشطة اجلارية فy يتعلق �لتوصيات. ؤافاأ ٕاىل الطلب اÆي تقدم به وفد جنوب 
طلب معقول متاما واقرتحت ٕاضافة بند جدول ٔاعامل يف دورات اللجنة املقبÎ تعرض اللجنة مبقتضاه مسـتجدات ما أجنز 

خالل السـنتني السابقتني ٔاو منذ آخر دورة للجنة �لنسـبة ٕاىل التوصيات. وأعربت عن اسـتعدادها التام ٕالحاطة اللجنة علام 
  لتوصيات. �سـمترار مبا تقوم به تنفيذا ل 

وذكر وفد الربازيل ٔان هناك يشء من أالرضية املشرتكة، حيث aقشت اللجنة عددا من التوصيات، وهذه تتطلب  .359
قدرا من العمل. واقرتح الوفد ٔان تعمل ا@ول أالعضاء عىل مساحات التقارب عن طريق التقدم مبشاريع نصوص لتنظر 

  اللجنة.  فهيا

كية ٔان بعض الوفود تبدو مشتتة قليال فy تسـتخدم من مصطلحات، حيث ٕاهنا وذكر وفد الوالcت املتحدة أالمري  .360
تدبريا خمتلفا، ٔاي  396رواك معها -توصية أساسـية يف تقرير دير 89تسمي لك يشء توصية. ووحض أن رد إالدارة ٔاشار ٕاىل 

ن بعض ا@ول أالعضاء. وقال ٕانه ٔان مثة توصيات وتدابري، كام توجد ٕاجراءات ٔاخرى مذكورة يف �قرتاح املشرتك املقدم م
يتعني عىل ا@ول أالعضاء االتفاق عىل توصيات حمددة مث حتديد إالجراءات الالزمة من ٔاجل تنفيذها، مما يوجب الزتام 

 .Ñيتعلق �لتوصيات وإالجراءات والتدابري وما ٕاىل ذ yيسـتعملون من مصطلحات ف yالوفود �لغ الوضوح ف  

ول وفد الوالcت املتحدة أالمريكية بشأن املصطلحات، غري أنه شدد عىل ٔامهية مالحظة كرثة وأيد وفد �كسـتان ق .361
مساحات التقارب بني ا@ول أالعضاء. وقال ٕان أالمانة تبينت ذÑ. وأعرب عن تطلعه ٕاىل املسـتجدات اليت سـتعرضها 

  أالمانة يف ا@ورات التالية. 

ها. وقال ٕان الويبو قدمت مساعدة تقنية للسـنغال، واكن بعض ذÑ من وحث وفد السـنغال أالمانة عىل مواصÎ أعامل  .362
خالل املنظمة أالفريقية للملكية الفكرية. ؤاضاف ٔاهنا ٔا�حت للبالد نفاذا ٕاىل معلومات علمية وتقنية حوهتا و�ئق براءات، 

ت حتتوي معلومات ميكن اسـتخدا±ا وقد أعان ذÑ السلطات عىل دمع الباحثني و�بتاكر احمليل. وبنيé أن و�ئق الرباءا
لتعزيز القدرات التقنية، وهذا ٔامر ±م �لنسـبة ٕاىل التمنية. وذكر ٔان هناك حاجة ٕاىل مواصÎ الويبو ما تقدم من مساعدات 
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للسـنغال يف سبيل ضامن متتعها �لنفاذ ٕاىل املعلومات الالزمة ملا يوفره �بتاكر وإالبداع من دمع للرفاه �ج²عي 
  قتصادي، مما يو@ يف الوفد رغبة يف تعزيز دور نقاط االتصال. و�

ونوه الرئيس ٕاىل إالشارات ٕاىل التوافق اÆي ٔاطل برأسه. وقال ٕانه ينبغي للجنة اسـتفراغ وسعها يف سبيل امليض  .363
ر من ذÑ اليوم قدما. وسأل الوفود ٕان اكنت ترى من املفيد مواصÎ مناقشة قامئة التوصيات احملددة يف فرتة بعد الظه

  ترحيل ذÑ ٕاىل اليوم التايل ٕافساحا åال النظر يف �قرتاحات تفصيال.   ٔاو

فريقية وقال ٕانه فهم ٔان الغرض من النقاش تبني اåاالت اليت تشهد تقار�. وحتدث وفد اجلزائر �مس مجموعة البHان االٔ  .364
. واقرتحت اåموعة يف ظل التوافق البازغ بشأن الفئات ٔالف وذكر أنه ميكن البت يف التفاصيل خالل املشاورات غري الرمسية

وواو وزاي أن حتدد اللجنة توصيات بعيهنا جيمتع لها توافق، حيث ٕان من شأن ذÑ ٔان يتيح للمجموعات صياغة مشاريع 
  تناقَش يف مشاورات اليوم التايل غري الرمسية. 

د ٕانه يرغب من اللجنة أن تتوصل ٕاىل تصور أكرث حتديدا ؤاعرب وفد بوليفيا عن تأييده لرٔاي الرئيس. وقال الوف .365
ميكن ٔان يتضمنه حل وسط. وكرر اقرتاحه ٕ�ماكنية التوصل ٕاىل تصور عام بشأن توصيات معينة يف فرتة بعد الظهر من   ملا

Hاليوم، عىل ٔان حتدد التفاصيل يف اليوم التايل خالل املناقشات غري الرمسية. ؤاضاف أن مجموعة الب Ñفريقية ٔاشارت ان االٔ ذ
ٕاىل ذÑ أيضا. ؤاعرب الوفد عن اعتقاده ٔانه ميكن التوصل ٕاىل قرار بشأن ثالث توصيات ٔاو اقرتاحات حددها وفد 

الوالcت املتحدة أالمريكية يف اليوم السابق. وقال ٕانه من املمكن اعتبار هذه اقرتاحات حتمتل التوصل ٕاىل اتفاق بشأهنا. 
فريقية عن ٕاماكنية بقامئة �قرتاحات اليت طرحهتا مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ومجموعة البHان االٔ وسأل الوفد فy يتعلق 

بشأن ٕانشاء نظام عىل املوقع إاللكرتوين  1.التوصل ٕاىل اتفاق بشأن بعض �قرتاحات. ورضب ÑÆ مثاال �لتوصية cء
مضمون املشورة الترشيعية ٔاو التنظميية اليت تلقهتا من الويبو. وقال للويبو يتيح لHول أالعضاء املهمتة، ٕان ٔارادت، رفع وٕا�حة 

املتعلقة بقامئة  3.ليست قيد التنفيذ رمغ اعتقاده ٔان تنفيذها لن يكون ٔامرا ملكفا. والتفت الوفد ٕاىل التوصية هاء 1.ٕان cء
اعتقاده ٔانه ميكن حتسيهنا. ؤاضاف ٔانه ميكن  اخلرباء �ستشاريني ؤاقر �جلهود املبذوY يف سبيل وضع القامئة، لكنه ٔاعرب عن

ٕايراد املعلومات املذكورة يف �قرتاح املشرتك مضن القامئة إاللكرتونية. وكرر الوفد بشأن سـياسات امللكية الفكرية 
كية واسرتاتيجياهتا اقرتاح تقدم ا@ول أالعضاء بتعليقات عىل أالدوات املسـتخدمة يف وضع �سرتاتيجيات الوطنية للمل 

الفكرية، مشريا ٕاىل ما أبدته أالمانة من ترحيب �لتعليقات. وأعرب الوفد عن اعتقاده فy يتعلق �ملراجعة اخلارجية الٔاكدميية 
الويبو ٔان أالمانة تفحص نتاجئ املراجعة حاليا. وقال ٕانه ليس عىل دراية اكمÎ �لوضع احلايل فy يتعلق �ملراجعة والمتس تقدمي 

ذÑ. وذكر ٔانه ينبغي تعممي التقرير عىل ا@ول أالعضاء بعد مراجعة أالمانة 0. وأعرب عن رغبته يف سامع ٔاراء  معلومات عن
  ا@ول أالعضاء بشأن �قرتاحات سالفة اÆكر. 

هنا سـتقدم أ والتفتت أالمانة (السـيد ٔاونياما) ٕاىل السؤال املتعلق �ملراجعة اخلارجية ٔالاكدميية الويبو ورصحت ب .366
  قريبا. جابةاالٕ 

  وأيد وفد الربازيل �قرتاح اÆي طرحه وفد اجلزائر مبواصÎ اجلهد احلايل الرايم ٕاىل حتديد مساحات التقارب. .367

وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء وأعرب عن مشاركته �عتقاد بأن اللجنة تسري يف اجتاه حسن. وقال ٕان  .368
اسـتعرضها وفد الوالcت املتحدة أالمريكية من أجل مزيٍد من العمل. ؤاضاف  ٔارضية مشرتكة تلوح يف اåاالت الثالثة اليت

ٔان هذه املواضيع الثالثة حتتاج ٕاىل مزيٍد من التنسـيق. وأشار ٕاىل التنسـيق ا1طط ٕاجراؤه يف الصباح التايل قائال ٕانه رمبا 
زال هناك  �åاالت أالخرى عن اعتقادها ٔانه ما يقتيض أالمر عقد اج²ع غري رمسي بعد ذÑ. ؤاعربت اåموعة فy يتعلق ال

ذ مهنا.  يشء من التباعد يف املواقف. وبيéنت ٔان اللجنة ما زالت يف انتظار مزيد من التعليقات من أالمانة بشأن مدى ما نفِّ
للنظر يف مساحات وقالت ٕانه عىل ذÑ رمبا يكون من أالفضل العودة ٕاىل الو�ئق أالخرى اليت بني أيدي أالمانة والتأهب 

  التقارب اليت ُحددت ٔالعامل مسـتقبلية حممتÎ يف الصباح التايل. 
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يرلندا �مس �حتاد أالورويب وا@ول أالعضاء فيه وذكéر بأهنا ذكرت �ه²م �قرتاحات املطروحة من إ وحتدث وفد  .369
مما حيدو �الحتاد أالورويب وا@ول أالعضاء فيه خمتلف اåموعات. وقال ٕاهنا أشارت ٔايضا ٕاىل حاجهتا ٕاىل مزيٍد من التنسـيق، 

هنا تعزتم عقد مناقشات تفصيلية ؤاهنا تعتقد ٔاهنا  ٕاىل تأييد التعليق اÆي ٔادلت به اåموعة �ء بشأن قضية التنسـيق. ووحض أ
  سـتكون يف مركز ٔافضل ملناقشة خمتلف �قرتاحات يف اليوم التايل. 

ة القامئة ٕاىل التنسـيق. ؤاضاف ٔان مثة حاجة ٔايضا ٕاىل النظر يف �قرتاح اÆي طرحه وقال وفد بوليفيا ٕانه يتفهم احلاج .370
�حتاد أالورويب وا@ول أالعضاء فيه، وال ٕاشاكل يف ذÑ. وكرر ٔانه ليس املقصود العمل عىل �قرتاحات الثالثة اليت 

 �قرتاحات اليت ُحددت يف ذÑ اليوم. وذكر حددها وفد الوالcت املتحدة أالمريكية يف اليوم السابق فقط، بل كذÑ عىل
ٔان اللجنة تنتظر مزيدا من املعلومات من أالمانة بشأن املراجعة اخلارجية الٔاكدميية الويبو، غري ٔان هناك اقرتاحات ٔاخرى 

التوصية  تلزم لها معلومات ٕاضافية ويرجع ٕاىل اåموعات ٔامر النظر فy ٕان اكنت هذه مقبوY. ؤاضاف ٔان هذه تتضمن ال
بشأن ٕانشاء نظام عىل املوقع إاللكرتوين للويبو يتيح لHول أالعضاء املهمتة، ٕان ٔارادت، رفع وٕا�حة مضمون املشورة  c.1ء

الترشيعية اليت تلقهتا من الويبو. ووحض أنه يلزم اللجنة اختاذ قرار بشأهنا. ودعا الوفد اåموعات ٕاىل النظر يف التوصيات 
  ة اåمعة لمتكني اللجنة من التوصل ٕاىل اتفاق بشأن ٔاقىص عدد من التوصيات يف اليوم التايل. املدرجة يف القامئ

وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية وطلب من أالمانة تعممي القامئة اåمعة ٔالن الوفود مل تتسلمها  .371
  بعد. وقال ٕان اåموعة زودت أالمانة �ملعلومات املطلوبة. 

  أفاد الرئيس ٔان الوثيقة متاحة عىل املكتب املوجود يف مؤخرة القاعة. و  .372

والتفتت أالمانة (السـيدة غرافينيا) ٕاىل وضع املراجعة اخلارجية الٔاكدميية الويبو واسـتحرضت خلفية املراجعة، حيث  .373
سست يف  ال التدريب عىل امللكية وٕان الرضورة اقتضت مراجعة ما تقوم به االٔاكدميية يف جم 1998قالت ٕان االٔاكدميية ا~

الفكرية لكرثة ما حدث منذ تأسيسها. وأضافت أن الرضورة اقتضت ٔايضا التأكد من تنسـيق أالنشطة وعدم تداخلها مع 
ٔانشطة الربامج أالخرى املتعلقة بتكوين الكفاءات. ووحضت بشلك عام أن الوقت حان لقيام خشص ما بتقيمي مدى توظيف 

مليون فرنك سويرسي يف لك ثنائية يف سبيل توجيه أعاملها ٕاىل جماالت التخصص اليت  10يت تبلغ قميهتا االٔاكدميية ملزيانيهتا ال
تمتتع الويبو فهيا مبزية نسبية، وٕان اكنت مدركة لت´ املزية النسبية بوضوح وأن أالنشطة مركزة �لفعل يف ذÑ اåال وليس يف 

ان ٔاو بأسلوب ٔاكرث فعالية من حيث التلكفة. وذكرت ٔان املدير العام أيد فكرة جماالت يمتزي فهيا آخرون ٕاما مبزيٍد من إالتق
ٕاجراء تقيمي مسـتقل تأييدا مطلقا. ومضت تقول ٕان املواصفات ٔاعدت بناء عىل فكرة ٕاجراء مراجعة رسيعة ووافية حىت تؤخذ 

رر مناقشـهتا خالل دورة جلنة الربaمج املق 2014/15املعلومات يف احلسـبان يف مرشوع وثيقة الربaمج واملزيانية للفرتة 
واملزيانية يف يوليو. وأفادت ٔان ا@كتورة دير لكفت هبذه املهمة يف ضوء فهمها ٔالعامل املنظمة نتيجة للعمل اÆي اضطلعت به 

بار املراجعة بشأن املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقد±ا الويبو. وبيéنت أن املواصفات صيغت بناء عىل مفهوم اعت 
ٔاداة ٕادارة داخلية ملدير الربaمج واملدير العام بغية ٕاعادة تقيمي، ٕان اقتضت الرضورة ذÑ، ٔاولوcت االٔاكدميية واجتاهها، ؤاهنا 
م التقرير ٕاىل أالمانة واكن يف  مضت كذÑ تقيy للمهارات املطلوبة واملتاحة يف االٔاكدميية. وقالت ٕان املراجعة اسـتمكلت وُقّدِ

رشين صفحة ويف غاية إالجياز، وقد ٔاويف �ملتطلبات الواردة يف املواصفات. ؤاضافت أن التقرير ٔابرز سبيال للميض قدما يف ع 
عدد من اåاالت وأن مفاده الرئييس هو ٔان للويبو مزية نسبية يف جمال تكوين الكفاءات والتدريب عىل امللكية الفكرية. 

دية اللغوية وعالقة الويبو املبارشة �@ول أالعضاء وقيا±ا عىل ٕادارة معاهدات وبيéنت ٔان ٔاسـباب ذÑ تضمنت التعد
و�ست�رات يف التعلمي عن بعد وغري ذÑ. وذكرت ٔان التقرير اعترب منصة التعمل عن بعد فريدة من حيث عدم وجود 

فرتة زمنية حمددة. وقالت ٕانه  منافس لها ؤانه عرض خطة طموح من ٔاجل ٕاعادة توجيه بعض ٔانشطة االٔاكدميية عىل مدى
ميكن تنفيذ ٔاي من التوصيات يف يوم واحد، حيث ٕان بعضها عىل مسـتوى السـياسات وعىل مسـتوى ٕاعادة التوجيه.  ال

وأشارت ٕاىل ما ذكر سلفا من متتع الويبو مبزاc نسبية وقالت ٕانه ينبغي للمنظمة ٔان تركز عىل جماالت مزاcها النسبية ت´، بل 
تكف عام سواها. ومضت تقول ٕان �ضطالع بتكوين الكفاءات ليس حكرا عىل الويبو مما يوجب الرتشـيد ورمبا أن 
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والتنسـيق وحتديد ٔادوار ومسؤوليات واحضة جتنبا للتداخالت وضامa حلسن توظيف املوارد بكفاءة. ؤاضافت أن التقرير 
ٔابرز حاجة ملراجعة ٔاحد الربامج املهنية. وذكرت ٔان التقرير رصد لربaمج التعمل عن بعد يف االٔاكدميية ٔاعىل ا@رجات، بي� 

ٔاشار ٕاىل اح²ل اضطرار الويبو ٕاىل التفكر يف ختصصها ا@قيق، ٔاهو يف التعلمي وليس التدريب املهين؟ وقالت ٕان هذه قضية 
 من العمل ؤانه جيب كبرية. ووحضت ٔان ضامن وجاهة مضمون الربامج �لنسـبة ٕاىل احتياجات ا@ول أالعضاء يتطلب الكثري

توجيه الربامج وأالنشطة حنو اخلطط القطرية للماكتب واسرتاتيجياهتا. ؤاضافت ٔان مثة حاجة ٕاىل احلرص عىل تقيمي مضمون 
املواضيع ووجاههتا وتوðها مبزيد من الوضوح والشفافية. وأفادت أن أالمانة بصدد حتويل عنارص الوثيقة ٕاىل اقرتاح تشغييل 

ول أالعضاء. وقالت ٕان أالمانة، كام ذكر يف ٕاحدى الو�ئق املوجودة بني ٔايدي اللجنة، تعمل عىل دمج لتنظر فيه ا@
التوصيات اليت تعتربها ذات قمية يف �قرتاح اخلاص �لثنائية التالية، واÆي بلغ �لفعل مبلغا متقدما من حيث الصياغة 

انة تدرك أن حتقيق النتاجئ املرغوبة سيسـتغرق من ٔاربع ٕاىل مخس سـنوات وختصيص املوارد والنتاجئ املتوقعة. وبيéنت ٔان أالم
وأنه من املهم أن يكون التخطيط ٕالجراءات حمددة قد اسـتمكل �لفعل. ؤاضافت ٔان امليض حنو هنج يتسم مبزيٍد من التنسـيق 

ي. واسـتطردت قائÎ ٕان والشفافية يف تقدمي ٔانشطة تكوين الكفاءات لHول أالعضاء يتطلب وجود تقومي داخيل واقع
االٔاكدميية تزود ا@ول أالعضاء مبجموعة من الفرص التدريبية بشلك سـنوي وأن ðودا تبذل لتقدمي ذÑ يف التوقيت 
املناسب، وهو متاح عىل املوقع إاللكرتوين للويبو كذÑ، غري ٔان الويبو تنفذ ٔايضا ٔانشطة كثرية ٔاخرى تتعلق بتكوين 

انة سـتوايف ا@ول أالعضاء، بناء عىل ما تقدم، بدليل موحد ملا تسـتطيع املنظمة تقدميه سـنوc الكفاءات. ؤاعلنت ٔان أالم
�لنسـبة ٕاىل تكوين الكفاءات. وقالت ٕان ðودا ستبذل لرتتيب ا@ليل حسب املوضوع واللغة ؤاسلوب التوصيل ٔالنه �لرمغ 

  اعل املبارش وðا لوجه. من كون التعمل عن بعد أداة رائعة، فٕان أالمانة تؤمن كذÑ �لتف

ؤابدى وفد بوليفيا اه²ما مبعرفة املزيد عن التقيمي، مبا يف ذÑ مدى اتساق املواد التدريبية مع جدول ٔاعامل التمنية عىل  .374
رواك. وقال الوفد ٕانه فهم ٔان ذÑ جزء من التلكيف �ملراجعة. وذكéر بأن أالمانة اكنت قد  - النحو املذكور يف تقرير دير

فقت عىل تعممي التقرير عىل ا@ول أالعضاء، ٕاال ٔانه فهم من العرض ٔان من شأن ذÑ أن يسبب مشالك، وطلب توضيحا وا
يف هذا الصدد. ؤاضاف الوفد أن أالمانة اسـتجابت يف ا@ورة السابقة لطلب تعممي املواصفات والتقرير الهنايئ عىل ا@ول 

  ٔامهية �لغة @هيا.أالعضاء بشلك ٕاجيايب ملا لهذه املعلومات من 

ورصح وفد �كسـتان بأن املعلومات املقدمة من أالمانة لها ٔامهية �لغة يف سبيل حتسني فهم ا@ول أالعضاء للتدابري  .375
 éاالت اليت أجنزت فهيا ٔاعامل جيدة. ؤاعرب الوفد عن تطلعه ٕاىل ٕاجراءات املتابعة. وبنيåاليت تتخذها املنظمة ؤان هذا ٔاحد ا

هم فy يتعلق �لتقرير ٔانه تضمن بعض أالمور املتعلقة �ملوظفني، ٕاال ٔانه فهم ٔايضا أن ا@ول أالعضاء هتمت ٔاكرث الوفد ٔانه ف 
  بعنارص أخرى من بيهنا ٔامور السـياسات والتوجيه. 

376. yوالتفتت أالمانة (السـيدة غرافينيا) ٕاىل التعليقات اليت ٔادىل هبا وفد بوليفيا ووحضت ٔان التقرير ال يضم تقي 
ته ٔان تفحص عدة أمور من بيهنا مدى وجاهة ٔانشطة االٔاكدميية �لنسـبة ٕاىل ا@ول  éللمحتوى، بل اكن املطلوب من ُمعد

أالعضاء. وقالت ٕان ٕاحدى النقاط اليت أثريت اكنت احلاجة ٕاىل آلية تتسم مبزيٍد من الشفافية وقابلية التوقع لضامن خضوع لك 
يث �نتظام، مع مراعاة جدول ٔاعامل التمنية خالل ت´ العملية وهذه ليست �ملهمة السهÎ احملتوى التدرييب للمراجعة والتحد

لتطلهبا حفص لك املواد. ؤاضافت ٔان التقرير مل يقّميِ جودة ٔاٍي من أالنشطة، بل اكن عىل مسـتوى ٔاعىل بكثري وقد بنيé ٔانه 
عن بعد ٕاىل ورود تعليقات من املشاركني ووجود تفاعل بني  ينبغي حفص االٓليات. وذكرت أن التقرير ٔاشار فy يتعلق �لتعمل

املدرسني وغريمه بشأن املواد واحملتوى. ؤافادت ٔان التقرير اسـتحسن ذÑ لكنه يف نفس الوقت أبرز احلاجة ٕاىل وجود آلية 
Îتتجاوز منصة التعمل عن بعد. ومضت تقول ٕان ٕاحدى أالفاكر تعلقت بتكوين هيئة استشارية مسـتق Îتعمل عىل تقيمي شام 

احملتوى والربامج واملناجه واملواد بشلك منتظم وٕان مرشوع وثيقة الربaمج واملزيانية للثنائية التالية مضت اقرتاح تكوين هذه 
االٓلية العام التايل. وبيéنت ٔان ٔانشطة كثرية تنفذ �لتعاون مع رشاكء خمتلفني وأنه ينبغي ٕارشاك هؤالء ٔايضا يف العملية. 

أن التقرير يؤدي دور أداة ٕادارة داخلية ومل يكن املقصود منه تناول السـياسات وال احملتوى، وقد قدم توجهيات  ووحضت
بشأن عدد من القضاc التنظميية تعلق بعضها �لتنسـيق وأالدوار واملسؤوليات. وقالت ٕان الوثيقة عاجلت ٔامورا داخلية 



CDIP/11/9 Prov. 
84 
 

عضاء ٔامرا غري مالمئ. ومع ذÑ، ٔاكدت أالمانة للوفود أن التقرير حوى وتضمنت ٔاسامء مما جيعل من تعمميها عىل ا@ول االٔ 
مة ؤاهنا ٔادجمت يف �قرتاحات. وذكرت أنه من املمكن مناقشة جماالت معينة مبزيٍد من التفصيل خالل  رسائل قوية وقيِّ

زتا±ا ٕ�جناز أالعامل الالزمة. وقالت ٕان هذه املناقشات املقبÎ بشأن الربaمج واملزيانية للثنائية التالية. وشددت أالمانة عىل ال
  ليست �ملهمة السهÎ لتطلهبا ٔاعامل ٕاعادة هندسة رئيسـية لكن ال مناص من ٕاجنازها. 

ا هتوأشاد وفد بوليفيا مبا أجنز من ٔاعامل جيدة. وأعرب عن تمثينه وتقديره للمبادرة. وقال ٕانه ±مت �القرتاحات اليت ذكر  .377
 Ñال يعنيه يف أالمانة، مبا يف ذ Ñتكوين هيئة استشارية. ؤاكد عىل عدم اه²مه �ٔالمور ا@اخلية لالٔاكدميية، حيث ٕان ذ

يشء. وسأل الوفد عن ٕاماكنية تزويد أالمانة ا@ول أالعضاء مبلخص من صفحة واحدة للتوصيات الرئيسـية املتعلقة 
ا أالمانة. وقال ٕان من شأن ذÑ أن يكون مفيدا للغاية بسـياسات االٔاكدميية وغري ذÑ من التوصيات ذات الصÎ اليت ذكرهت

  وأن يؤدي وظيفة متابعة لهذا أالمر. 

وأفادت أالمانة (السـيدة غرافينيا) ٔان التوصيات املتعلقة �لسـياسات سـتدرج يف �قرتاح. وقالت ٕان و�ئق الربaمج  .378
مت اسـتعداد لالج²ع بلك الوفود املهمتة ومناقشة ٔاي ٔامور واملزيانية ستتاح جبميع لغات العمل خالل شهر ٔاو اثنني وٕاهنا عىل أ 

ذات �ل فy يتعلق �لتدريب واåاالت اليت ميكن الرتكزي علهيا يف الثنائية التالية. وكررت أالمانة أن التقرير لن ينرش ولن 
  جزتاء، مما ال يليق �لوثيقة. يتاح للعموم. وبيéنت ٔاهنا ليست يف موقف يسمح لها بتقدمي ملخص ٔالن ذÑ سـيكون حمال لال

ؤاعرب وفد �كسـتان عن فهمه أن وثيقة متوقع صدورها عن جلنة الربaمج واملزيانية ستسـتعرض إالجراءات اليت  .379
 Îتتوخاها أالمانة يف سبيل تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير دير. وقال ٕان أالمانة ٔاشارت ٕاىل تكوين هيئة استشارية مسـتق

ة التقرير ٔاوصت وٕاىل دمج جدو  éيتعلق هبذا أالمر أالخري ٔان ُمعد yنت فéل ٔاعامل التمنية يف حمتوى الوحدات التدريبية، وبي
ٕ�نشاء آلية لضامن خضوع لك احملتوى التدرييب للمراجعة والتحديث �نتظام. وسأل الوفد ٕان اكنت هذه اجلوانب سـتدرج 

  مضن الوثيقة اليت سـتتيحها أالمانة. 

مانة (السـيدة غرافينيا) ٔان مرشوع وثيقة الربaمج واملزيانية سيناقش يف جلنة الربaمج واملزيانية ؤان وأفادت االٔ  .380
. وبيéنت ٔان القضاc املتعلقة �لسـياسات 11توصيات معينة من تقرير دير سـتدرج يف ت´ الوثيقة مضن سـياق الربaمج 

ضوع لك احملتوى التدرييب للمراجعة �نتظام مدرجة مضن نص وٕاعادة التوجيه وجماالت أالولوية وٕانشاء آلية لضامن خ
ؤان مؤرشات أالداء وغري ذÑ من التفاصيل املتعلقة �لثنائية التالية سـتدرج كذÑ يف الوثيقة. وقالت ٕان  11 الربaمج

الج²ع �لوفود املعلومات سـتتيح للوفود مناقشة هذه أالمور �لتفصيل. وكررت أالمانة التعبري عن اكمل اسـتعدادها ل
  ومناقشة القضاc اليت هتمهم.

واختمت الرئيس املناقشات ودعا الوفود ٕاىل النظر يف قامئة التوصيات اåمعة اليت ٔاعدهتا أالمانة ويف اقرتاح �حتاد  .381
  أالورويب أيضا. وأعرب عن ٔام; يف متكن اللجنة من ٕاحراز تقدم بشأن هذه القضاc يف اليوم التايل. 

الرئيس املناقشات بشأن املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقد±ا الويبو يف جمال التعاون واسـتأنف  .382
  التمنية. ٔالغراض

وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء وساق بعض النقاط استنادا ٕاىل تنسـيق داخيل مطول. وقالت اåموعة ٕاهنا  .383
حتديد ٔاولوcت. ؤاضافت ٔاهنا �بعت املناقشات اليت دارت بشأن هذه حددت بعض جماالت أالولوية وٕانه يتعني عىل اللجنة 

القضية يف دورات خمتلفة للجنة ؤاهنا تعتقد ٔانه ينبغي للجنة الكف عن إالشارة ٕاىل تقرير متقادم صاغه ٔااكدمييون، حيث ٕان 
ٔايد طليقة يف حتديهثا مما ذÑ ليس ٔافضل سبيل ٕالحراز تقدم. وقالت ٕان مثة و�ئق أخرى مطروحة وللمجموعات والوفود 

جيعل مناقشـهتا أكرث ٕا�رة لاله²م. وكررت اåموعة ٔاهنا حددت جماالت ذات ٔاولوية. وبيéنت اåموعة ٔاهنا أمعنت النظر يف 
�قرتاحات املقدمة من ا@ول أالعضاء. وأفادت اåموعة بشأن قامئة �حتاد أالورويب أن هناك بعض �ح²الت فy يتعلق 
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بكيفية امليض هبا قدما. كام ذكرت اåموعة بشأن �قرتاح املشرتك ٔاهنا تؤيد اختاذ مزيٍد من اخلطوات يف سبيل ٕاعداد دليل 
(ٔا) وٕاعادة 1.(ٔا) وحتديث موقع الويبو إاللكرتوين عىل النحو الوارد يف التوصية واو2.عىل النحو املوصوف يف التوصية ٔالف

. وقالت ٕان هذه جماالت ملزيٍد من العمل. 1.لتقنية عىل النحو املوصوف يف التوصية زايتصممي قاعدة بياaت املساعدة ا
ؤاعربت اåموعة عن اعتقادها ٔانه سـيكون من املمكن امليض قدما بشأن هذه يف اجللسة العامة وعن اسـتعدادها للمشاركة 

ومداخالت  CDIP/11/4املوصوف يف الوثيقة يف هذا الصدد، غري ٔان معل أالمانة احلايل عىل هذه اåاالت، عىل النحو 
أالمانة، يسقط ٔاي حاجة ٕاىل اع²دها. ؤاضافت ٔانه من املمكن صياغة نص يبني ٔان هذه جماالت ملزيد من العمل وال تتطلب 

اع²دا لوجود معٍل جاٍر علهيا �لفعل، ؤان ٔاعضاء اåموعة عىل اسـتعداد لطرح بعض النصوص البناءة يف هذا الصدد. 
عربت اåموعة عن بعض �نشغاالت @هيا فy يتعلق بقامئة أالولوcت اليت حددهتا مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ومجموعة و 

. وقالت اåموعة ٕاهنا عىل اسـتعداد لتفصيل ت´ �نشغاالت ٕان 1.وزاي 3.فريقية، مبا يف ذÑ ما اكن بشأن هاءالبHان االٔ 
 .Ñاقتضت احلاجة ذ  

ربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ؤاشاد �لتقدم احملقق يف اليوم السابق. وقالت اåموعة ٕان وحتدث وفد ال .384
 .Ñالوثيقة اليت تضم اقرتاح �حتاد أالورويب حديثة للغاية وٕانه يسـتلزم حتليال تفصيليا مما اكن يقتيض تقدمي الوثيقة قبل ذ

فريقية مطروح منذ ٔاكرث من سـنة. وبيéنت اåموعة ٔاهنا أدركت وجود االٔ  ؤاضافت ٔان اقرتا�ا املشرتك مع مجموعة البHان
مساحات تقارب فy يتعلق �لفئة ألف (الوجاهة وٕاعادة التوجيه) والفئة واو (الشفافية والتواصل) والفئة زاي (قاعدة بياaت 

اقشات بشأن هذه البنود. ووحضت ٔانه سـيكون املساعدة التقنية) والفئة الم (التنسـيق) ؤاهنا عىل اسـتعداد لالخنراط يف املن
من املفضل أن يناقَش النص املتعلق بت´ التوصيات يف جلسة غري رمسية. وذكرت اåموعة ٔاهنا فهمت من املناقشة اليت 

دارت يف اليوم السابق ٔان اللجنة ستتقدم ٔاخريا ببعض التوصيات استنادا ٕاىل ا@راسة اليت مىض عىل طر�ا وقت طويل. 
عربت عن أسفها لعدم متكن اللجنة حىت من التوصل ٕاىل توافق بشأن العمل اÆي أجنز �لفعل والتقدم بتوصيات لتحسني وأ 

  العمل اÆي أجنز ٔاو العمل اÆي ينبغي ٕاجنازه. 

جيدا ٔاساسا  هتوحتدث وفد امجلهورية ا@ومينيكية �مس مجموعة بHان ٔامرياك الالتينية والاكرييب ورصح بأن الو�ئق  .385
ٔالعامل تعاجل انشغاالت البHان النامية �لنسـبة ٕاىل املساعدة التقنية. ورحبت اåموعة �لوثيقة اليت قد±ا �حتاد أالورويب يف 

اليوم السابق. والتفتت ٕاىل الفقرة اخلامسة قائÎ ٕان مثة حاجة ٕاىل توضيح أن الهدف الرئييس هو ضامن تركزي التعاون 
 املنظمة. وكررت اåموعة ٔاهنا سـتواصل العمل بشلك بناء من ٔاجل التوصل ٕاىل نتاجئ يف هذه واملساعدة التقنية عىل

  للجنة.  ا@ورة

فريقية ورصح بأن اللجنة حترز تقدما ؤانه ينبغي اخلروج بنتاجئ ملموسة. وحتدث وفد اجلزائر �مس مجموعة البHان االٔ  .386
ت �ل فقد اسـتخلصت قامئة قصرية مبجاالت أالولوية قاصدة بذÑ وقالت اåموعة ٕانه �لرمغ من وجود جماالت ٔاخرى ذا

التحيل �ملرونة. ؤاضافت أن �حتاد أالورويب ٔابدى مرونة ٔايضا من خالل تقدمي وثيقة ركزت ٔاساسا عىل ثالث توصيات، 
ل ٕان مجموعة بHان ٔامرياك ٕاال أن اåموعة لن تنظر ٕاال فy تعلق مهنا �لفئتني ٔالف والم من �قرتاح املشرتك. ومضت تقو 

الالتينية والاكرييب ٔاظهرت مرونة كذÑ، حيث حددت بعض التوصيات يف الفئات ٔالف وواو وزاي، مما يعين ٔان بعض 
القوامس املشرتكة قد حتددت فy يتعلق �لفئات ٔالف وواو وزاي والم، وهذه هت أساسا للمناقشات بشأن العمل املقبل 

ومن الناحية إالجرائية، ٔاعربت اåموعة عن اعتقادها أن ٔافضل سبيل للميض قدما هو عقد  واع²د توصيات معينة.
مناقشات غري رمسية حىت تكون املناقشات ٔامعق، حيث استنفدت اللجنة لك ما ميكهنا مع; يف اجللسات العامة، ؤاثريت 

عقدة عىل امليض قدما وحتقيق نتاجئ، مفن ٔاسـئÎ ؤالقيت ٕاجا�ت وحدث تبادل يف االٓراء، فٕان اكنت النواc احلسـنة من
الرضوري عقد جلسة غري رمسية من ٔاجل اختاذ قرار بشأن تفاصيل ٔاي قرار حممتل. وبيéنت اåموعة ٔاهنا نظرت يف اقرتاح 

�حتاد أالورويب، رمغ تأخر وروده ٕاىل حٍد بعيد، ؤاهنا وجدت ٕاشاكليات يف بعض جوانب �قرتاح، خاصة ما تعلق 
عدة التقنية اليت ال تنفذها الويبو. ؤاعربت اåموعة عن اعتقادها أن ا@ول أالعضاء خموY بتقيمي ٔانشطة املساعدة التقنية �ملسا

اليت تنفذها الويبو، ٕاال ٔان هذا التخويل ال يشمل أالنشطة اليت تنفذها البHان عىل صعيد وطين، وال يسع اåموعة جتاوز 
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غب، كام هو شأن مجموعة بHان ٔامرياك الالتينية والاكرييب، يف الرتكزي عىل ٔانشطة الويبو يف هذا اخلط. ومضت تقول ٕاهنا تر 
  املناقشات بشأن املساعدة التقنية. 

يرلندا �مس �حتاد أالورويب وا@ول أالعضاء فيه ورصح بأهنا مسـتعدة ٕالظهار مرونة يف ضوء إ وحتدث وفد  .387
لسابق. والمتست من أالمانة اختاذ ٕاجراءات بشأن اåاالت املشار ٕالهيا يف اقرتا�ا، املناقشات البناءة اليت دارت يف اليوم ا

ويه تعيينا مجع أفضل املامرسات وا@روس املسـتفادة، وٕاجراء حتسينات عىل التنسـيق ا@اخيل واخلارd، ووفورات الفعالية 
ات فy يتعلق �åاالت الثالثة اليت اقرت�ا وفد من حيث التلكفة وتدابري الفعالية. ؤاضافت ٔانه ميكن كذÑ اختاذ ٕاجراء

الوالcت املتحدة أالمريكية، ويه تعيينا ٕاعداد دليل وترقية موقع الويبو إاللكرتوين وٕاعادة تصممي قاعدة بياaت املساعدة 
الضوء علهيا أن تتخذ التقنية. والمتس �حتاد أالورويب وا@ول أالعضاء فيه من أالمانة فy يتعلق �لقضاc اليت سلط 

ٕاجراءات مالمئة وفقا ملامرساهتا املعتادة. وقالت ٕاهنا تعتقد ٔاهنا قد ٔاظهرت مرونة فy يتعلق �åاالت اليت ٔابرزت وٕان سـنوات 
عديدة مرت منذ اخنرطت اللجنة يف هذا النقاش، مما حيدو �الحتاد أالورويب وا@ول أالعضاء فيه ٕاىل عقد أالمل عىل ٕاجياد 

  رواك.  - ية مشرتكة بشأن تقرير ديرٔارض 

هنا متيل دوما ٕاىل الشفافية. وقالت اåموعة ٔاهنا مسعت للتو �قرتاح أ وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء ورصح ب .388
جديد من مجموعة بHان ٔامرياك الالتينية والاكرييب، وٕان بHاa ٔاخرى رمبا ترغب يف ٕاضافة املزيد من التفاصيل. ؤاعربت 

åموعة عن اعتقادها أنه من املمكن ٔان تسـتفيد مجيع الوفود من احلوار ا@ائر يف جلسة عامة وعن تشككها يف ٕاماكنية ا
حتقيق املزيد من خالل جلسة غري رمسية. ؤاضافت ٔانه يف حاY تعذر تنفيذ ذÑ خالل ت´ ا@ورة، فرمبا ٔامكن تنفيذه بني 

  ذÑ احلني وا@ورة التالية. 

ربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية مكررا القول بأن اåموعة قادرة ومسـتعدة لالخنراط يف حوار وحتدث وفد ال .389
مفتوح يشارك �حتاد أالورويب واåموعة �ء خال0 جبدية يف صياغة نصوص استنادا ٕاىل توصيات. كام ٔاعربت اåموعة عن 

ريقية من ٔانه ينبغي تركزي معل اللجنة عىل املساعدة التقنية اليت فتأييدها للتعليقات اليت ٔادلت هبا مجموعة البHان االٔ 
  الويبو.  تقد±ا

نه ال جيد ٔاي حرج يف املوافقة عىل يشء ما يف اجللسة العامة بشأن التوصيات الثالث. ؤاضاف ٔان إ وقال وفد بوليفيا  .390
يح اختاذ قرار يف وقت قريب. ؤاعرب املواضيع ليست عىل هذا القدر من الصعوبة ؤان هناك بعض مساحات تقارب، مما يت 

الوفد بناء عىل ذÑ عن رغبته يف معرفة ٕاماكنية بدء اللجنة يف تزويد أالمانة بتوجهيات بشأن هذه املواضيع الثالثة دون 
للجنة حماوY اع²د التوصيات. وقال ٕانه ميكن مثال بيان التوجهيات يف ملخص الرئيس. وسأل الوفد فy يتعلق �@ليل ٕان اكن 

(ٔا). كام سأل الوفد فy يتعلق مبوقع الويبو 2.ٔان تلكف أالمانة مبراجعة ا@ليل حبيث يتضمن العنارص الواردة يف التوصية ٔالف
إاللكرتوين ٕان اكن من املمكن ٔان تصدر اللجنة تلكيفا لٔالمانة مبراجعة موقع الويبو إاللكرتوين، مع مراعاة العنارص املذكورة 

ٔانه ميكن أيضا تلكيف االٔمانة مبراجعة قاعدة بياaت املساعدة التقنية مبا ي²ىش مع العنارص اليت ذكرت يف . وأضاف 1.واو يف
الفئة زاي، كام ميكن ختويل أالمانة هذا �ختصاص العام بأوجه مرونة معينة، عىل أن تقدم تقريرا بشأن ما حترز من تقدم 

ٔان من شأن ذÑ ٔان ميثل طريقة رسيعة للميض قدما بدال من �خنراط يف وما تواجه من مشالك يف ا@ورة التالية. وذكر 
نقاش تفصييل سطرا بسطر ولكمة بلكمة للتوصل ٕاىل اتفاق تفصييل. ؤاشار الوفد ٕاىل ترصحي الوفود �سـتعدادها للعمل عىل 

تعذر صياغة اللجنة اتفاقا تفصيليا هذه اåاالت الثالثة وٕاىل رغبة بعضها يف ٕاجراء ذÑ يف اجللسة العامة متسائال يف ضوء 
يف اجللسة العامة ٕان اكن من املمكن قبول اقرتاحه بتخويل أالمانة اختصاصا عاما �لعمل عىل هذه اåاالت الثالثة استنادا 

  ٕاىل �قرتاح املشرتك مث تقدمي تقرير بشأن ما حترز من تقدم وما تواجه من مشالك يف ا@ورة التالية. 

جياك �مس اåموعة �ء وكرر ذكر احلاجة ٕاىل التعبري بوضوح عن العمل اجلاري �لفعل. وذكر ٔان أالمانة وحتدث وفد بل  .391
ويف مداخالهتا ٔان العمل جاٍر مما يسقط ٔاي حاجة ٕاىل اع²د اقرتاح أو الترصحي  CDIP/11/4بيéنت بوضوح يف الوثيقة 
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ضا مسـبقا بأنه ال يوجد ٔاي معل منجز فy مىض. وقالت اåموعة بوضوح أن اقرتاحا ما قد اعمتد، حيث ٕان ذÑ يعكس افرتا
  هنا لن جتد يف ت´ املرحÎ ٔاي ٕاشاكل يف �قرتاح ٕان عكس نص الرئيس بوضوح أن مثة معال جارc �لفعل. إ 

الواردتني يف  وحتدث وفد الهند �مس مجموعة البHان االٓسـيوية وقال ٕانه ال جيد ٔاي ٕاشاكل يف التوصيتني الثانية والثالثة .392
اقرتاح �حتاد أالورويب. ؤاضافت اåموعة أن هناك حاجة ٕاىل مزيٍد من التنسـيق بشأن املساعدة التقنية اليت تقد±ا ðات 

خالف الويبو، مكررة القول بأهنا ال تدري كيف ميكن للجنة رصد مساعدة تقنية تقد±ا ðات خالف الويبو. ؤابدت اåموعة 
�لعمل يف مجموعة غري رمسية بغية التوصل ٕاىل اتفاق بشأن اختاذ قرار يتعلق ببعض العنارص الواردة مرونة فy يتعلق 

  �قرتاحات.  يف

وأيد وفد الوالcت املتحدة أالمريكية البيان اÆي أدىل به وفد بلجياك �مس اåموعة �ء واملتعلق �حلاجة ٕاىل مراعاة  .393
وإالشادة جبهود أالمانة املعتربة من ٔاجل وضع هذه التوصيات وتنفيذها. ؤاشار الوفد  املناقشـتني املطولتني بشأن هذا أالمر

ح بأنه من املمكن أن يعكس ملخص الرئيس اسـتعداد اللجنة لتلكيف أالمانة  éي طرحه وفد بوليفيا ورصÆٕاىل �قرتاح ا
نية يف دليل ومراجعة قاعدة بياaت املساعدة التقنية. مبراجعة املوقع إاللكرتوين ومجع املواد املوجودة سلفا بشأن املساعدة التق 

  وقال ٕانه ينبغي أن يكون ذÑ بسـيطا وواحضا وعاما للغاية. 

  وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية والمتس من وفد بوليفيا توضيح اقرتاحه.  .394

طرحه وفد الوالcت املتحدة أالمريكية و�نهيا ورصح وفد بوليفيا بأن هناك ثالث مجموعات من �قرتاحات أولها ما  .395
فريقية و�لهثا ما طرحه �حتاد أالورويب وا@ول أالعضاء فيه. ومىض ما طرحته مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ومجموعة البHان االٔ 

وموقع الويبو إاللكرتوين يقول ٕان اللجنة حتاول تبني كيفية امليض قدما �åموعة أالوىل من املقرتحات واليت تتعلق �@ليل 
وقاعدة بياaت املساعدة التقنية. ؤاضاف الوفد أنه اقرتح يف هذا الصدد أن تصدر اللجنة تلكيفا لٔالمانة �لعمل عىل هذه 

اåاالت وأنه من املمكن التعبري عن ذÑ يف ملخص الرئيس. وبنيé ٔانه يف حاY تنفيذ ذÑ فسـيكون من املهم ٔايضا إالقرار 
ل جار �لفعل فy يتعلق هبذه اåاالت. ووحض أن العمل اÆي سـتلكف به أالمانة سيستند ٕاىل العنارص املذكورة يف بوجود مع

�قرتاح املشرتك اليت حتظى بقبول مجيع ا@ول أالعضاء. وقال ٕان اللجنة بذÑ سـتصدر تلكيفا عاما لٔالمانة مبراجعة املوقع 
مبا يتسق مع العنارص املذكورة، عىل أن تقدم أالمانة تقريرا بشأن ما حترز من تقدم وما إاللكرتوين وا@ليل وقاعدة البياaت 

تواجه من مشالك يف ا@ورة التالية، وهبذا تمتكن اللجنة حينذاك من مناقشة ٕاجراءات املتابعة. وأعرب الوفد عن اعتقاده ٔان 
مفاوضات تفصيلية سطرا بسطر ولكمة بلكمة بشأن ما التلكيف املقرتح هو ٔانسب سبيل للميض قدما بدال من �خنراط يف 

سـتفع; أالمانة، فاملعلومات مدرجة �لفعل يف �قرتاح املشرتك وقد ٔاحاطت أالمانة علام �الٓراء و�قرتاحات اليت تقدمت هبا 
احض تعمل أالمانة خمتلف اåموعات مما يتيح للجنة أن متنح أالمانة شيئا من املرونة، ومع ذÑ فيجب أن يوجد تلكيف و 

مبوجبه عىل هذه اåاالت الثالثة عىل وجه التحديد استنادا ٕاىل �قرتاح املشرتك. ووحض ٔان من شأن اتفاق ا@ول أالعضاء 
عىل ذÑ ٔان يسمح للجنة �النتقال ٕاىل مناقشة مجموعيت �قرتاحات أالخريني ومن مث حتدد اللجنة ٕان اكن من املمكن 

  ميض قدما. التوصل ٕاىل اتفاق لل

وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ؤايد اقرتاح وفد بوليفيا. وقال ٕان اåموعة سـتواصل �خنراط  .396
  يف املناقشات بشأن املساعدة التقنية اليت تقد±ا الويبو.

  وسأل الرئيس ٕان اكن اقرتاح وفد بوليفيا مقبوال @ى مجيع الوفود.  .397

فريقية ؤاعرب عن شعوره بيشء من �لتباس. وقالت اåموعة ٕاهنا اكنت �مس مجموعة البHان االٔ وحتدث وفد اجلزائر  .398
لميض قدما. لعازمة عىل اع²د اقرتاحات وٕاهنا فهمت �قرتاح اÆي طرحه وفد بوليفيا وهو ميثل سبيال بسـيطا للغاية 

رمسيا بأن هناك ٔاعامال ٔاو ٔانشطة أخرى الزمة، لكن �قرتاح هنا تدرك أن أالمانة ستتحرك، لكن يلزم ٔايضا إالقرار أ ؤاضافت 
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ال يضم هذا العنرص. ؤاشارت اåموعة ٕاىل وجود كثري من التأييد لالقرتاح. وذكرت أن اللجنة تقر بعمل أالمانة وتسـتطيع 
كذÑ. وبيéنت ٔان معل امليض قدما بشأن ا@ليل واملوقع إاللكرتوين وقاعدة البياaت، لكن أالمر يسـتلزم ٕاجراءات ٔاخرى 

أالمانة اجلاري عىل هذه اåاالت ال يغين عن تقيمي ٔاعاملها. ؤاضافت أن �قرتاح اÆي طرحه وفد بوليفيا يتطلب شيئا من 
إاليضاح ؤان مثة حاجة ٕاىل إالقرار �سـتحقاق مسارات معل ٔاخرى لHراسة. وقالت ٕانه يلزم اللجنة امليض قدما يف 

Ñالصدد.  ذ  

فريقية تأييدا �ما. وقال ٕان مثة حاجة ٕاىل د بوليفيا البيان اÆي ٔادىل به وفد اجلزائر �مس مجموعة البHان االٔ وأيد وف .399
إالقرار بوجود معل جار، ٕاال ٔان أالمر يسـتلزم ٔايضا مسارات معل ٔاخرى استنادا ٕاىل �قرتاح املشرتك. وبنيé أن املطروح 

وين وقاعدة البياaت وأن اللجنة ال تريد �كتفاء مبجرد إالشادة مبا تفع; أالمانة تنفيذ ٔاعامل بشأن ا@ليل واملوقع إاللكرت 
والترصحي بأن لك يشء عىل ما يرام، بل تريد تقيمي ما جيري. وأضاف ٔانه جيب تنفيذ ٔاعامل بشأن هذه اåاالت الثالثة 

  وفد الوالcت املتحدة أالمريكية يشاركه فيه. استنادا ٕاىل �قرتاح املشرتك وهذا هو ما فهمه الوفد وهو ما يعتقد ٔان 

فريقية وقال ٕانه فهم أن مثة رغبة وأشار وفد الوالcت املتحدة أالمريكية ٕاىل البيان اÆي أدلت به مجموعة البHان االٔ  .400
الت الثالثة ملزيٍد الع²د توصيات معينة ٔاو ٔاعامل معينة تنفذها أالمانة، ٕاال ٔانه يعتقد ٔان هناك توافقا واحضا بشأن هذه اåا

من التحرك ؤان اللجنة تسـتطيع البت يف ذÑ أالمر بسهوY يف اجللسة العامة. ؤاوىص الوفد بناء عىل ذÑ بأن تقر اللجنة 
ٕ�ملام أالمانة هبذه القضاc ومجيع الو�ئق عالوة عىل خربهتا العامة يف هذا اåال. ووحض ٔانه ينبغي للجنة أن تدعو أالمانة 

  ىل مجع ا@ليل عىل النحو اÆي تراه مالمئا ومراجعة موقعها إاللكرتوين وقاعدة البياaت. ببساطة إ 

  ؤاعرب وفد نيبال عن اسـتحسانه ٕالصدار تلكيف لٔالمانة ختوض يف العمل مبوجبه استنادا ٕاىل �قرتاح املشرتك. .401

لجياك دوY عضوا يف �حتاد أالورويب. ورصح وفد بلجياك بأنه يأخذ اللكمة متحد� �مس �حتاد أالورويب �عتبار ب  .402
وقدم الوفد ٕايضاحات بشأن اقرتاحات �حتاد أالورويب املطروحة، حيث أشار أوال ٕاىل اقرتاح الوفد أالورويب جبمع ٔافضل 

، املامرسات وا@روس املسـتفادة وقال ٕان نقاشا مثريا لاله²م دار بشأن ٔافضل املامرسات وقد قدم عدد من ا@ول أالعضاء
 Yمن بيهنا ٕاسـبانيا والسويد، معلومات بشأن ما @هيا من أفضل املامرسات املتعلقة �ملساعدة التقنية. ؤاعرب الوفد بصفته دو
عضوا يف �حتاد أالورويب عن اه²مه أيضا مبدخالت ا@ول أالعضاء أالخرى يف الويبو. وقال ٕانه رمبا جيدر �ٔالمانة يف هذا 

ائيا لتقدمي ا@ول أالعضاء مدخالهتا مث ميكن حينئٍذ عقد نقاش بشأن ٔافضل املامرسات وا@روس الصدد ٔان حتدد موعدا هن
املسـتفادة خالل ٕاحدى دورات اللجنة املقبÎ. ووحض أن أالمر يرجع ٕاىل ا@ول أالعضاء ٔان تقرر ٕان اكنت ترغب يف تقدمي 

ه يتعلق بتحسني التنسـيق اخلارd وا@اخيل وٕان نقاشا جيدا مدخالت. مث انتقل ٕاىل اقرتاح �حتاد أالورويب الثاين وقال ٕان
دار بشأن هذه القضية. ورصح بأن هذا املطلب قد اسـتويف جزئيا �لفعل، ورمبا ترغب بعض اåموعات أالخرى يف 

فكرة مواصÎ املشاركة يف مزيٍد من النقاش يف هذا الصدد. وقال الوفد بصفته دوY عضوا يف �حتاد أالورويب ٕانه ال يرفض 
هنا مدرجة كذÑ مضن أ النقاش بشأن حتسني التنسـيق اخلارd وا@اخيل اليت شاركت أالمانة يف طر�ا، حيث يعتقد الوفد 

(ب)). ؤافاد أن اللجنة ليست حباجة ٕاىل اع²د ذÑ الٔن أالمانة تنفذه �لفعل. مث تطرق ٕاىل اقرتاح 1.�قرتاح املشرتك (الم
خري املتعلق بوفورات التلكفة والفعالية وقال ٕان النقاش اÆي دار بشأنه اكن مثريا لاله²م للغاية، لكنه �حتاد أالورويب االٔ 

يناقَش ٕاال جزئيا. والتفت الوفد ٕاىل املراجعة اخلارجية اجلارية ٔالاكدميية الويبو وقال ٕانه فهم ٔان هذا سـيفيض ٕاىل مزيٍد من   مل
سـتتناو0. ؤاعلن الوفد بصفته دوY  2014/15شات جلنة الربaمج واملزيانية بشأن الثنائية التبعات املتعلقة �ملزيانية ؤان مناق 

يف الفئة �ء من رد إالدارة لتحسني وفورات التلكفة  13و 9عضوا يف �حتاد أالورويب عن اسـتعداده ٕاليالء التوصيتني 
  اده أن اقرتاح �حتاد أالورويب به جوانب ٕاجيابية. والفعالية من حيث التلكفة مزيدا من النظر. كام ٔاعرب الوفد عن اعتق

وحتدث وفد امجلهورية ا@ومينيكية �مس مجموعة بHان ٔامرياك الالتينية والاكرييب ؤاشار ٕاىل البيان اÆي ٔادىل به وفد  .403
  الويبو.  بلجياك وشدد عىل أالمهية البالغة لرتكزي ما ُجيمع من ٔافضل املامرسات يف جمال املساعدة التقنية عىل 
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وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ؤايد البيان اÆي أدلت به مجموعة بHان ٔامرياك الالتينية  .404
والاكرييب. وقال ٕان اللجنة متثل منتدى ملناقشة املساعدة التقنية اليت تقد±ا الويبو، فال ينبغي ٕاذا للجنة ٔان تنخرط يف 

ية اليت تقد±ا ðات أخرى خالف الويبو. واحتفظت اåموعة حبقها يف التعليق عىل اقرتاحات مناقشات بشأن املساعدة التقن 
  �حتاد أالورويب يف مرحÎ الحقة. 

ورصح وفد بلجياك بأنه يأخذ اللكمة �عتباره دوY عضوا يف �حتاد أالورويب ال بصفته منسق اåموعة. ؤاعرب الوفد  .405
وعة بHان ٔامرياك الالتينية والاكرييب من ٔان اللجنة تناقش املساعدة التقنية اليت تقد±ا الويبو، عن فهمه التام لتعليق منسق مجم

ٕاال ٔانه ينبغي ٕاطالق احلرية لHول أالعضاء الراغبة يف تقدمي مدخالت بشأن كيفية حتسني املساعدة التقنية اليت تقد±ا الويبو 
لٔالمانة أن جتمع ت´ املدخالت. وقال ٕان ذÑ سـيكون متاحا مجليع لتقدم ما شاءت من مدخالهتا للجنة ومن مث ينبغي 

  اåموعات. وذكر الوفد كذÑ ٔان عىل مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ٔان تويل هذا أالمر مزيدا من التفكر. 

وقال وفد اململكة املتحدة ٔانه ٔانصت حبرص �لغ للمناقشة، اليت وجدها مفيدة للغاية. وأعرب الوفد عن رسوره  .406
مبالحظة وجود هدف مشرتك يريم ٕاىل حتسني املساعدة التقنية اليت تقد±ا الويبو. ؤاضاف أن ا@ول أالعضاء جنحت يف 

ٕاجياد الكثري من مساحات التقارب، خاصة بعد ما اسـتوعب �حتاد أالورويب والوالcت املتحدة أالمريكية كثريا من 
ية ومجموعة جدول ٔاعامل التمنية. وقال ٕانه من املالحظ ٔايضا ٔان معال كثريا قد فريق �قرتاحات اليت طرحهتا مجموعة البHان االٔ 

ٔاجنز ٔاو ٔانه يف الطريق ٕاىل ذÑ. وأيد ما ذكره الرئيس من أن الوقت قد حان للبت يف هذا البند من جدول أالعامل، مما 
يدة للغاية. ؤاضاف ٔانه ينبغي كذÑ توجيه ذÑ ة اختاذ قرار يسمح لٔالمانة �مليض قدما بأعاملها إالجيابية واجل نيتطلب من اللج 

القرار حنو الهدف املشرتك اÆي ذكر سابقا. وخلص من ذÑ ٕاىل ٕاماكنية ال²س اللجنة من أالمانة النظر يف هذه العنارص 
رويب والوالcت اليت حتظى بتقارب. وبنيé أنه ميكن دمج �قرتاحات، ٕان وافق امجليع عىل ذÑ، مبا أن اقرتا¯ �حتاد أالو 

فريقية. ووحض ٔانه املتحدة أالمريكية يستندان ٕاىل �قرتاح املشرتك اÆي طرحته مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ومجموعة البHان االٔ 
ة ميكن تفصيل العنارص ٌلك عىل حدة مث اختاذ إالجراءات املالمئة وفقا للمامرسة املعتادة. وذكر ٔان أالمانة ٔافادت أن ٔاعامال ٕاجيابي

كثرية قد أجنزت، ؤانه �لطبع يوجد جمال للتحسني، مما يرغب اللجنة يف ٔان تواصل أالمانة ٔاعاملها، مبا يف ذÑ ما اكن من 
خالل القرارات اليت ميكن اختاذها خالل ا@ورة احلادية عرشة للجنة. وأعرب الوفد عن اعتقاده ٔان اخلروج بيشء شبيه مبا 

  ل ٕان اللجنة سـتطلب من أالمانة أن تضطلع بأعامل جديدة كثرية. اقُرتح سـميثل نتيجة ملموسة. وقا

مسأليت مقديم املساعدة التقنية ٔان ٕاىل اقرتاح �حتاد أالورويب ورصح  إالسالمية) -ٕايران (مجهوريةوأشار وفد  .407
تتوىل رصد ٔاعامل مقديم نقصهام الوضوح. وقال ٕانه ال يفهم بوضوح ٔايضا ما يه اجلهة اليت س ي ية املقدمة ن ونوعية املساعدة التق 

ن املساعدة التقنية وتقيميها. ؤاعرب الوفد عن اعتقاده ٔان اللجنة معنية مبناقشة املساعدة التقنية اليت تقد±ا الويبو. وبنيé الوفد أ 
  @يه بعض املالحظات بشأن املساعدة التقنية اليت تقد±ا ðات خالف الويبو.

هبا �حتاد أالورويب بشأن املساعدة التقنية اليت تقد±ا ðات خالف الويبو.  وكرر وفد ٕاسـبانيا التعليقات اليت ٔادىل .408
وقال الوفد ٕانه قدم يف السابق عرضا بشأن املساعدة التقنية اجلارية املقدمة من ٕاسـبانيا. وبنيé الوفد ٔانه جيد صعوبة يف فهم 

اليت تقد±ا ðات خالف الويبو يف �عتبار، حيث  سبب ٕاجحام بعض الوفود عن ٔاخذ املامرسات اجليدة يف املساعدة التقنية
ٕانه ال ينبغي للويبو ٔان تكتفي �لرتكزي عىل أنشطهتا يه وحدها، بل ينبغي لها ٔان تتقبل فكرة �طالع عىل املامرسات اجليدة 

و خري واخلربات املسـتفادة يف ðات أخرى وأن تتعمل وتسـتخلص لك ما تسـتطيع مما حيدث يف ٔاماكن ٔاخرى، فهذا ه
  للتحسن.   سبيل

فريقية وكرر ٔاهنا اكنت واحضة بشأن حرص النقاش عىل املساعدة التقنية وحتدث وفد اجلزائر �مس مجموعة البHان االٔ  .409
اليت تقد±ا الويبو. وقالت اåموعة ٕاهنا عقدت مناقشات مطوY بشأن ٕاماكنية تضمني ما جيري يف البHان مضن ٔاعامل أالمانة 

ت يف موقف يسمح بأخذ ت´ أالنشطة يف احلسـبان. ؤاضافت ٔانه ال ينبغي ذكر ذÑ يف ملخص الرئيس ٔاو وارتأت ٔاهنا ليس
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يف ٔاي موضع آخر، حيث ٕان هذه القضية تتجاوز اختصاص الويبو. ورصحت بأن لHول أالعضاء مطلق احلرية يف 
 yموعة ٔاهنا تدرك أن قدرا عظåمن أالعامل ينفذ مبعرفة عدد من دول �حتاد �خنراط يف ٔاي ٔانشطة ترغب فهيا. وذكرت ا

أالورويب  وأن بHاa ٔافريقية تشرتك ٔاحياa يف ت´ أالعامل، ٕاال ٔان اåموعة ال تريد ا@خول يف نقاش من شأنه أن يؤدي ٕاىل 
ضل املامرسات تقيمي لت´ املساعدة التقنية. وقالت ٕان �حتاد أالورويب يشري ٕاىل ٔافضل املامرسات، لكن نقاشا بشأن ٔاف

سـيقتيض ٕاجراء تقيمي لتبني ٔاي املامرسات يه أالفضل، واåموعة ال تعتقد ٔان الويبو خمتصة بذÑ، فال ينبغي ٕاذا للجنة ٔان 
تناقش املساعدة التقنية اليت تضطلع هبا آحاد البHان. وأشادت اåموعة مبا ٔاظهر �حتاد أالورويب من روح التوافق، لكهنا 

مالحظة عدم اسـتعداد اåموعة لقبول اقرتاح �حتاد أالورويب بشأن هذه القضية. وأشارت اåموعة ٕاىل  قالت ٕانه ينبغي
�قرتاح اÆي طرحه وفد اململكة املتحدة واملقرتحات الثالثة اليت قد±ا واليت متثل ٔامهية قصوى �لنسـبة ٕاىل اåموعة ؤابدت 

åموعة ٕاىل طلهبا �ع²د عدد من التوصيات وقالت ٕانه �لرمغ من عدم رغبهتا يف تضميهنا يف ملخص الرئيس. ؤاشارت ا
التوصل ٕاىل اتفاق بشأن اع²د هذه التوصيات فٕان اع²د التوصيات املتعلقة �ملساعدة التقنية ميثل ٔامهية �لغة �لنسـبة ٕاىل 

ا. وقالت ٕان أالمانة ٔاجنزت قدرا عظy من العمل اåموعة ملا ينطوي عليه من قوة قانونية مما جيعل اåموعة راغبة يف تضميهن
بشأن املساعدة التقنية وٕانه من املهم إالشادة بذÑ وتوجيه الشكر ٕاىل أالمانة عىل معلها. وأعربت اåموعة ختاما عن اعتقادها 

من أالمانة تنفيذها ٔان بعض أالنشطة تسـتحق امليض قدما هبا. وقالت ٕاهنا ستنضم ٕاىل ٔاي توافق بشأن ٔانشطة تلمتس اللجنة 
استنادا ٕاىل �قرتاح املشرتك واقرتاح الوالcت املتحدة واقرتاح �حتاد أالورويب �سـتثناء قضية املساعدة التقنية املقدمة من 

  ðات خالف الويبو سابقة اÆكر.

ء ووفد اململكة ؤاعرب وفد الوالcت املتحدة أالمريكية عن تأييده للمداخالت اليت أدىل هبا منسق اåموعة � .410
املتحدة. وقال ٕان اللجنة تقتحم مرة ٔاخرى جماال ال مناص فيه من الوقوع يف رشاك املصطلحات، وذÑ فy يتعلق �ٕالقدام 

عىل �ع²د الرمسي ٔاو �متناع عن �ع²د، ٕاال ٔانه من املتعني عىل اللحنة أن تأخذ يف احلسـبان احلل الوسط اÆي تبلور، 
اجلزائر، وتركز عىل امليض قدما عىل مسار تنفيذ أالمانة لت´ التوصيات، مما ميثل يف هناية املطاف إالجراء  كام أشار وفد
  املهم اختاذه. 

فريقية. وقال ٕان اللجنة تتعامل مع املساعدة التقنية وأيد وفد جنوب ٔافريقيا املداخÎ اليت أدلت هبا مجموعة البHان االٔ  .411
التعاون ٔالغراض التمنية، مما حيول بني الوفد وبني فهم السبب اÆي قد يدفع الويبو ٕاىل �خنراط  اليت تقد±ا الويبو يف جمال

يف نقاش بشأن املساعدة التقنية املقدمة من ðات خالف الويبو. ؤاضاف ٔانه ال ينبغي للجنة مناقشة املساعدة التقنية املقدمة 
العام اÆي ينحرص عىل تقيمي املساعدة التقنية اليت  من ðات خالف الويبو ٔالن ذÑ ليس جزءا من �ختصاص

  الويبو. تقد±ا

  فريقية. وأيد وفد ٔانغوال البيان اÆي أدىل به وفد اجلزائر �مس مجموعة البHان االٔ  .412

فريقية. وقال الوفد ٕانه ال يرغب يف تضمني وأيد وفد مرص البيان اÆي ٔادىل به وفد اجلزائر �مس مجموعة البHان االٔ  .413
  ص الرئيس ذكرا للمساعدة التقنية اليت تقد±ا ðات خالف الويبو.ملخ

ؤاعرب وفد بوليفيا عن اعتقاده أن مثة اتفاقا بشأن هذه اåاالت الثالثة. وقال ٕانه ملن إالجيابية البالغة ٔان أالمانة  .414
اصل التناقش بشأهنا، سـتعمل عىل هذه.  ؤاضاف ٔان التقارير و�قرتاحات والتوصيات ستبقى مطروحة وأن اللجنة سـتو 

ومن بيهنا اقرتاح �حتاد أالورويب اÆي مل يعمم كتابيا ٕاال توا وسـتحتاج الوفود ٕاىل يشء من الوقت لالطالع عليه بعناية. 
يف �قرتاح املشرتك حيث قال ٕان هذا  3.وساق مثاال بربط اقرتاح �حتاد أالورويب بشأن ٔافضل املامرسات �لتوصية ٔالف

تشري ٕاىل وضع مرشوع سـياسة بشأن أالسلوب اÆي ينبغي للويبو اتباعه يف التخطيط  3.ن التوصية ٔالفغري حصيح الٔ 
لٔالنشطة وأالحداث التدريبية وتنظميها، بي� يرتبط اقرتاح �حتاد أالورويب ٕاىل حد ٔابعد بوضع مبادئ توجهيية عىل النحو 

ٔالمانة اد إاللهام من هذه يف وضع مبادئ توجهيية تسـتطيع . ؤاضاف ٔانه ميكن للجنة أن تسـمت1.الوارد يف التوصية ٔالف
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اسـتخدا±ا. ورصح الوفد بأنه ±مت ببعض اåاالت مهنا، عىل سبيل املثال، اقرتاح �حتاد أالورويب بشأن التنسـيق ا@اخيل 
ومىض الوفد يقول ٕانه فهم ٔان وا@ويل. وقال الوفد ٕانه حيتاج ٕاىل مزيٍد من الوقت للنظر يف هذا وٕانه سـيعود �قرتاح مكتوب. 

ن املناقشات ستسـمتر. وبنيé أن اللجنة سـتواصل العمل عىل اåاالت إ اللجنة مل تسـتمكل مناقشاهتا بشأن املساعدة التقنية و 
الثالثة املذكورة لكن نطاق اختصاصها أوسع من ذÑ بكثري. وذكéر الوفد بأنه عالوة عىل اقرتاح �حتاد أالورويب، فقد 

فريقية ٔايضا قامئة توصيات يف اليوم السابق معر� عن رغبته يف توصل مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ومجموعة البHان االٔ  قدمت
اللجنة ٕاىل اتفاق بشأن هذه التوصيات. وذكر الوفد أن اåموعة �ء أعربت عن بعض �نشغاالت ؤاعرب عن رغبته يف 

Ñ ٔان يعني عىل تبني سبيل تسـتطيع اللجنة التوصل به ٕاىل اتفاق بشأهنا تعليق الوفود عىل القامئة، حيث ٕان من شأن ذ
  عندما تسـنح لها فرصة ملناقشـهتا يف مرحÎ الحقة.  

يرلندا �مس �حتاد أالورويب وا@ول أالعضاء فيه ؤاشار ٕاىل املساعدة التقنية اليت تقد±ا ðات خالف إ وحتدث وفد  .415
�نتفاع �@روس املسـتفادة يف جماالت مثل املساعدة التقنية ثنائية أالطراف عىل  الويبو مرصحا بأن اه²±ا منصب عىل

النحو املعروض يف وقت سابق من أالسـبوع. وقال ٕاهنا ال تريد ٔان تو¯ ٔالحد ٔاهنا حتاول التحمك يف أالنشطة بأي شلك من 
هنا مسـتعدة كذÑ لقبول التعليقات اليت أالشاكل بل تريد أن تكتسب معرفة وتطورا من جماالت ٔاخرى ٕان ٔامكن. ؤاضاف أ 

  يف اقرتا�ا أالول.  3.ٔادىل هبا وفد بوليفيا فy يتعلق �ٕالشارة اخلاطئة ٕاىل التوصية ٔالف

وأشار وفد بلجياك ٕاىل اقرتاح �حتاد أالورويب بشأن ٔافضل املامرسات وقال ٕانه ميكن للجنة ٔان تنتفع بيشء من  .416
تعلق بأفضل املامرسات. وبنيé ٔان ٔافضل املامرسات تتعلق جبانبني أحدهام مقدم التدريب التقين املدخالت ثنائية أالطراف فy ي 

والثاين متلقي التدريب، ؤان ٔافضل املامرسات تقتيض حتقيق توازن بني اجلانبني. كام ٔاحاط الوفد علام �لتعليقات اليت ٔادىل هبا 
لنظر يف دورة مقبÎ. مث حتول الوفد ٕاىل التحدث �مس اåموعة �ء ؤاشار وفد بوليفيا بشأن ٕايالء اللجنة �قرتاح مزيدا من ا

الواردتني يف �قرتاح املشرتك، وقال ٕان اåموعة درست القامئة بعناية، مبا يف ذÑ التوصيتان اليت  1.وcء 3.ٕاىل الفئتني طاء
وجود بعض �نشغاالت @هيا بشأن هاتني  تبدوان حمل اه²م مؤيدي �قرتاح املشرتك. وكررت اåموعة التعبري عن

ورصحت بأهنا ال تتيح ٕاال نطاقا ضيقا للغاية للتحرك، غري ٔان مثة حاشـية تشري ٕاىل  3.التوصيتني. ؤاشارت اåموعة ٕاىل طاء
شاور رواك واليت تضم عدة عناوين مهنا "حتسني التوجه حنو التمنية" و"التأكيد عىل معليات الت  - من تقرير دير 86صفحة 

لصياغة �سرتاتيجيات" و"تعزيز التنسـيق اخلارd" و"مراجعة وتقيمي وتنسـيق ٔانشطة الويبو بشأن اسرتاتيجيات امللكية 
الفكرية". وقالت ٕانه رمبا ٔامكن تقدمي يشء من إاليضاح يف وقت الحق بشأن العناوين اليت تنطبق عىل ت´ التوصية. 

ال يكفي، حيث  3.نشغاالت @هيا. ووحضت أن جمرد �طالع عىل الفقرة طاءوكررت اåموعة التعبري عن وجود بعض �
رواك ٕاىل يشء ٔاكرب من ذÑ بكثري. ومضت تقول ٕان التقرير من ٕاعداد خشصيتني أاكدمييتني حتظيان ببالغ  - يشري تقرير دير

للغاية، ومع ذÑ فقد مض عدة توصيات. ٔانه قصري  .1التقدير، لكنه ليس وحيا مزنال. وذكرت اåموعة فy يتعلق �لقسم cء
رواك تضمنت كذÑ اقرتاح تلكيف خرباء خارجيني ٕ�جراء مراجعة متعمقة.  -  من تقرير دير 101وبيéنت ٔان صفحة 

رواك ؤان  - وما ورد يف تقرير دير 1.وتساءلت اåموعة ٕان اكن ذÑ رضورc �لفعل. ؤاضافت ٔان مثة اختالفا بني الفقرة cء
رواك برمته حيث تراه مثريا لاله²م لكنه من ٕاعداد ٔاطراف خارجية، يف حني تمتتع أالمانة  - ة مل تقبل قط تقرير ديراåموع

من موقعها بقدرة ممتازة عىل تبني ما يقع مضن نطاق املسـتطاع وما يتجاوزه. واسـتطردت قائÎ ٕان اللجنة ٔاجرت مناقشة 
  .جيدة وبناءة وٕاهنا سزتيد هذه البنود دراسة

وأعرب وفد اململكة املتحدة عن اعتقاده ٔانه ميكن التوصل ٕاىل اتفاق. وسلط الوفد الضوء عىل احلاجة ٕاىل المتيزي بني  .417
تقرير �ج²ع وملخص الرئيس، حيث يعكس التقرير وقائع ما قيل داخل القاعة، فالتقرير يعكس يف العادة ما تعرب عنه 

لخص الرئيس مساحات التقارب واخلطوات املقبÎ. وقال ٕانه من دواعي الرسور أن خمتلف اåموعات من آراء، بي� يتضمن م
توصلت اللجنة ٕاىل ت´ املساحات مما يغنهيا عن مواصÎ النقاش، بل ينبغي لها امليض قدما مستندة ٕاىل الفكرة الواحضة ٔان 

  مثة تقار� ؤان خطوات مقبÎ ستتخذ يف سـياق القرار. 
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احض ٔان اللجنة جنحت يف االتفاق عىل جماالت حمددة، مما قد يؤدي ٕاىل اتفاق، غري ٔان اللجنة وذكر الرئيس أنه من الو  .418
مازالت حباجة ٕاىل اتفاق بشأن الهنج املطلوب اتباعه �لنسـبة ٕاىل التوصيات أالخرى اليت مازالت مطروحة. والمتس الرئيس 

عامل يلزم مناقشـهتا قبل ٔان ميكن اختتام �ج²ع يف آراء الوفود بشأن ٕادارة الوقت نظرا لوجود بنود ٔاخرى يف جدول االٔ 
  اليوم التايل. 

التعليقات اليت ٔادىل هبا وفد بلجياك وقال ٕاهنا مفيدة للغاية.  ؤاضاف فy يتعلق �لهنج املطلوب  ٕاىلوأشار وفد بوليفيا  .419
ن جماالت ٔاخرى يتطلب مزيدا من الوقت اتباعه �لنسـبة ٕاىل التوصيات أالخرى أن تبني ٕاماكنية توصل اللجنة ٕاىل اتفاق بشأ 

خالل ا@ورة. وأشار الوفد ٕاىل ترصحيه يف البداية بأنه عىل الرمغ مما حتظى اåاالت الثالثة به من تقدير �لغ فٕان الوفد يعتقد 
ال ٔان بوسع اللجنة جتاوزها واالتفاق بشأن جماالت ٔاخرى، حيث ٕان @يه قناعة قوية بوجود مساحات تقارب ٔاخرى. وق

ٕانه فهم التعليقات اليت ا~ديل هبا، حيث ٔاشارت التعليقات ٕاىل التوصيات الواردة يف تقرير  3.الوفد فy يتعلق �لقسم طاء
قيد  3ء.ؤان مثة انشغاالت. وذكéر الوفد بأن طا 3.رواك، لكنه فهم ٔايضا ٔانه هذه مل تذكر بشلك اكمل يف القسم طاء - دير

ٔالمانة أدوات ٕاعداد اسرتاتيجيات امللكية الفكرية، واسـتخلص الوفد من ذÑ، مع أخذ التنفيذ �لفعل، فقد ٔا�حت ا
أالعضاء يف �عتبار، ٔان اللجنة حباجة ٕاىل النظر  ا@ولالتعليقات اليت أدلت هبا أالمانة بشأن اسـتعدادها لتلقي تعليقات من 

شأن أالدوات اليت أتيحت ؤانه من املمكن التعبري عن ذÑ يف ٕاماكنية توصلها ٕاىل اتفاق يتيح لHول أالعضاء تقدمي تعليقات ب 
يف ملخص الرئيس. ووحض ٔان ذÑ يعين بتعبري آخر ٔان اللجنة سـتطلب من ا@ول أالعضاء يف هذه احلاY تقدمي تعليقاهتا 

ح الوفد بأنه ال حياول بدء  éدة أالدوات قوة. ورصcمفاوضات بشأن بشأن أالدوات، ؤان من شأن التعليقات أن تسهم يف ز
أالدوات، بل لن يتجاوز أالمر ال²س تعليقات من ا@ول أالعضاء، وهذه ±مة حمددة للغاية سـتتيح للجنة جتاوز جماالت 

ؤاقر �تسامه  1.التقارب الثالثة املذكورة. ووحض ٔانه من املمكن ٕاجناز ذÑ خالل هذه ا@ورة. مث التفت الوفد ٕاىل القسم cء
حيث ٕان من شأن نظام يتيح لHول أالعضاء املهمتة، ٕان ٔارادت، رفع وٕا�حة مضمون املشورة الترشيعية مبزيٍد من الطموح، 

ٔاو التنظميية اليت تلقهتا من الويبو أن يكون aفعا للغاية. وقال الوفد ٕانه فهم التعليقات اليت ٔادىل هبا وفد بلجياك �مس اåموعة 
Î الراهنة �ملراجعة اخلارجية. ؤاضاف ٔانه من املمكن تطوير نظام مرن بتلكفة ليس مربوطا يف املرح 1.�ء وٕان القسم cء

منخفضة. وذكر ٔانه مل يعرب ٔاحد عن ٔاي انشغاالت يف هذا الصدد. وأعرب الوفد عن اعتقاده ٔان بوسع اللجنة التوصل ٕاىل 
لهيا خالل ت´ ا@ورة. مث اسـتدرك قائال رفعا ملسـتوى الطموح فy يتعلق �التفاقات اليت ميكن التوصل إ  1.اتفاق بشأن cء

ٕانه يف حال قرص الوقت عن ذÑ فللجنة ٔان تناقش هذا يف ا@ورة التالية. وقال الوفد ٕانه يرغب يف سامع جحج موضوعية 
 .Ñضد ٕانشاء نظام يف املوقع إاللكرتوين للويبو، وٕاال فٕانه عىل يقني من ٕاماكنية اتفاق اللجنة عىل ذ  

فريقية ؤاعرب عن اعتقاده ٔان اللجنة اتفقت عىل عدٍد من التوصيات، غري ئر �مس مجموعة البHان االٔ وحتدث وفد اجلزا .420
ٔان ذÑ ال يعين ٔانه ال يسعها امليض قدما، بل جيب عىل اللجنة يقينا ٔان متيض قدما فقد بدٔات بداية جيدة للغاية وينبغي ٔان 

اعدة التقنية ستبقى جماال ±ام �لنسـبة ٕاىل اåموعة. وأعربت اåموعة عن تسـمتر هذه العملية يف ا@ورات املقبÎ. وقال ٕان املس
اعتقادها أن مثة مساحات تقارب فy يتعلق بتوصيات أخرى، خاصة ما يندرج حتت الفئة الم (التنسـيق) من �قرتاح 

حتسني التنسـيق ا@اخيل وا@ويل،  املشرتك. وذكرت اåموعة ٔان �حتاد أالورويب ٔاقر �حلاجة ٕاىل اع²د تدابري يف سبيل
وهذا مذكور يف اقرتاح �حتاد أالورويب، وبذÑ ُوجد جمال آخر ميكن االتفاق عليه خالل ا@ورة. ؤايدت اåموعة التعليقات 

  اليت ٔادىل هبا وفد بوليفيا. 

مل وما هو جيد" معر� عن قلقه واستشهد وفد الوالcت املتحدة أالمريكية مبقوY مفادها "فلمننع التنازع بني ما هو اك .421
ٔالن تقار� يلوح بشأن ثالثة جماالت بي� ال يوجد مثل ذÑ التقارب فy يتعلق مبيض الويبو قدما بشأن حتراكت ٔاخرى، 

عالوة عىل ما يظهر من تفلت ÑÆ القدر اليسري من التقارب بشأن ت´ القضاc الثالث. وقال الوفد ٕانه ال يدري يف الوقت 
ن ٕان اكن ينبغي 0 إالجابة عن السؤال اÆي ٔا�ره وفد بوليفيا، حيث ٕان @ى الوفد بلك تأكيد انشغاالت فy يتعلق الراه

ٔالنه ال يرى من املالمئ ٔان تسـتضيف الويبو موقعا ٕالكرتونيا يسمح لHول أالعضاء برفع معلومات بشأن معلية  1.�لقسم cء
ة �ستشارية والرسية، مما قد يشعر ا@ول أالعضاء بتعرضهم لضغط للكشف عن تقدمي الويبو مشورة ترشيعية ذات الطبيع
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معلومات حساسة ويقلل ثقهتم يف ٕاماكنية التشاور مع الويبو عىل أساس رسي بأمان. ؤاضاف الوفد ٕانه ال يرى ٔاي قمية يف 
H املعين تعيينا ومشهده الترشيعي هذا �قرتاح ٔالن تقدمي املشورة الترشيعية يكون ٕاىل حد بعيد خمصصا الحتياجات الب

و�رخيه الترشيعي، مما جيعل من غري املتصور ٔان يمتكن ٔاي بH آخر من اع²د املشورة املقدمة ٕاىل دوY عضو لها نظام قانوين 
د عن ٕاشاكليات. وأعرب الوف 1.خمتلف متاما أو حىت �سـتفادة من ت´ املشورة. وقال الوفد ٕانه بناء عىل ذÑ جيد يف cء
  اعتقاده عالوة عىل ذÑ ٔانه مل حيدث ٔاي نقاش حول الوصول ٕاىل توافق بشأن القسم الم. 

. وقال الوفد ٕان @يه 1.وأيد وفد كندا بلك قوة مداخÎ الوالcت املتحدة أالمريكية، خاصة ما تعلق مهنا �لقسم طاء .422
ادلها كذÑ. وأضاف ٔانه ليس من احلصافة من منظور هو ٔايضا انشغاالت تتعلق ٕ�لزام املنظمة املقدمة للمشورة بتيسري تب

  ٔافضل املامرسات أن تنخرط املنظمة يف مثل هذا أالمر. 

، ومع ذÑ ٔاعرب الوفد عن اعتقاده ٔانه يسع 1.وقال وفد بوليفيا ٕانه أدرك خطأه، وٕانه ال يبدو أن مثة تقار� بشأن cء .423
تعليقات عىل أالدوات املسـتخدمة يف وضع �سرتاتيجيات الوطنية اللجنة االتفاق عىل دعوة ا@ول أالعضاء ٕاىل التقدم ب 

للملكية الفكرية. كام ٔاعلن الوفد عن موافقته يف الرٔاي مع وفد اجلزائر بشأن الصÎ الوثيقة بني الفئة الم املتعلقة �لتنسـيق 
التوصل ٕاىل اتفاق يف هذا الشأن. ومىض والنقطة الثانية يف اقرتاح �حتاد أالورويب. كام ٔاعرب الوفد عن اعتقاده ٔانه ميكن 

الوفد يقول ٕانه يرغب يف هذه املرحÎ يف معرفة ٕان اكنت مثة معارضة القرتاح تقدم ا@ول أالعضاء بتعليقات عىل أالدوات 
ٔالدوات املسـتخدمة يف وضع �سرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية. وذكéر بأن اللجنة وافقت يف ا@ورة أالخرية عىل ٕا�حة ا
لعموم امجلاهري. ووحض أن أالمانة تقوم بذÑ. وأعرب الوفد عن اسـتحسانه ٕاعطاء ا@ول أالعضاء فرصة ٔاخرى لتقدمي 

  تعليقاهتا. وسأل الوفد ٕاذا اكن للجنة ٔان تتفق عىل ذÑ ٔايضا.

وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية وذكر ٔان الوفود قد ٔاشارت ٕاىل التقارب املتنايم بشأن بنود  .424
ثالثة. وقالت اåموعة ٕاهنا فهمت أن مثة حاجة ٕاىل مناقشة الشلك اÆي ستنفذ به ت´ املقرتحات فقط. واقرتحت اåموعة 

نه ميكن أ من ذÑ اليوم بشأن �قرتاح املشرتك اÆي اسـتخلصته. ؤاضافت عقد مشاورات غري رمسية يف فرتة بعد الظهر 
  للجنة �سـتفادة من التقارب املتنايم والعمل عىل �يق الوثيقة يف فرتة بعد الظهر من ذÑ اليوم.

 . ووحض ٔان التوصية ٔافادت ٔانه ينبغي توجيه مجيع ٔانشطة التعاون4.وقال وفد جورجيا ٕان @يه حتفظات عىل واو .425
ٔالغراض التمنية من خالل البعثات اليت تتخذ من جنيف مقرا لها، بي� تكون البعثات ا@بلوماسـية يف بعض احلاالت صغرية 

للغاية أو ال تضم موظفني مكرسني للملكية الفكرية ٔاو ٔالعامل الويبو وحينئٍذ تؤدي ماكتب امللكية الفكرية الوطنية ا@ور 
 Yمثاال حبا ÑÆ للغاية مع الرئييس. ورضب Yجورجيا، حيث يقمي مكتب امللكية الفكرية الوطين اتصاالت مبارشة وفعا

الويبو عندما تقتيض احلاجة تنظمي ٔانشطة مشرتكة ٔاو تدريب متعلق �مللكية الفكرية. وقال ٕان البعثة تقدم دعام قوc للغاية 
رباءات 0 ٔايضا صالحيات لمتثيل البالد @ى وٕان مكتب امللكية الفكرية يعمل عن كثب مع البعثة. ؤاضاف أن مكتب ال

تقيد ٔاساليب االتصال  4.الويبو بشأن مجيع ٔامور السـياسات ذات الصÎ �مللكية الفكرية. وخلص من ذÑ ٕاىل أن واو
yيتعلق بأنشطة التعاون ٔالغراض التمنية، حيث تقرص ٔاداء دور نقاط االتصال لهذه أالنشطة عىل البعثات ا@بلوماسـية،  ف

  وهذا ال يالمئ الوفد. 

وأيد وفد الوالcت املتحدة أالمريكية بلك قوة التعليقات اليت ٔادىل هبا توا وفد جورجيا. وقال استنادا ٕاىل خربته مكقدم  .426
للمساعدة التقنية ٕان البH اÆي يتلقى مساعدة تقنية يُطلب منه التعبري عن اه²ماته ورغباته، حيث ينبغي أن تكون 

نية دوما مدفوعة �لطلب. وأضاف أنه من �لغ الصعوبة تصور دفع املساعدة التقنية �لطلب يف حاY وجوب املساعدة التق 
توجيه مجيع ا1اطبات من خالل البعثات املوجودة يف جنيف. ووحض ٔانه ال ينبغي للجنة أن تفرض كيفية تواصل آحاد ا@ول 

 3.الوفد ٕان @يه سؤ� يريد ٔان يطرحه عىل أالمانة يتعلق �لفئة طاء أالعضاء مع الويبو، فذÑ يبدو غري مالمئ البتة. وقال
بشأن السـياسات و�سرتاتيجيات. وبدٔاه �ٕالشارة ٕاىل ترصحي وفد بوليفيا بأن هذا أالمر قد ُحسم أو نوقش خالل ا@ورة 
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الل ا@ورة العارشة للجنة، ومع العارشة للجنة بي� ال تتضمن مذكرات الوفد ٔاي معلومات تشري ٕاىل البت يف هذا أالمر خ
ذÑ فسؤال الوفد ٕاىل أالمانة هو ٕاذا ما اكنت ٔا�حت �لفعل للعموم وصفا للعملية املطبقة لوضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية 

الوطنية. وقال الوفد فy يتعلق هبذا الوصف العام وتضمني ٔاي أدوات ٔاو مهنجيات ٔاو و�ئق شائعة �سـتخدام ٕانه 
يعرتض عىل ٕا�حة أالمانة هذه املعلومات للعموم، لكنه سـيجد ٕاشاكال لو طولبت أالمانة ٕ��حة ٔاي معلومات حول كيفية  ال

  وضع آحاد ا@ول أالعضاء اسرتاتيجية امللكية الفكرية اخلاصة هبا �لتشاور مع الويبو للعموم. 

ت وضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية ورصحت أالمانة (السـيد ٔاونياما) بأن ا@ول أالعضاء تتيح مهنجيا .427
  وتتقامسها فy بيهنا. 

وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء ورصح بأن للجنة ٔان تفخر مبا ٔاجنز. ؤاعربت اåموعة عن اعتقادها فy يتعلق  .428
قد حققت نتيجة ملموسة ؤان مثة مبساYٔ اخنراط اللجنة يف مزيٍد من املناقشات يف فرتة بعد الظهر من ذÑ اليوم ٔان اللجنة 

تقار� سـيعكسه ملخص الرئيس. وقالت اåموعة ٕاهنا فهمت أن هناك بعض البنود أالخرى يف جدول أالعامل تتطلب 
املناقشة، مما قد يؤدي �للجنة ٕاىل امليض قدما يف النظر يف مواضيع ٔاخرى تأيت يف مرتبة ٔاعىل مضن جدول أالعامل. ؤاضافت 

ٔاحاطت علام �لتعليقات اليت ٔاديل هبا سابقا بشأن اتسام هذا النقاش �السـمترارية. ونوهت اåموعة ٕاىل تعليقها اåموعة ٔاهنا 
  عىل النقاش بأنه اسـمتر فرتة غري وجزية، غري ٔان اåموعة فهمت ٔان مجموعات ٔاخرى ترغب يف العودة ٕاليه خالل ا@ورة التالية. 

يقات اليت ٔادىل هبا وفد جورجيا ووفد الوالcت املتحدة أالمريكية فy يتعلق �لفئة ؤاعلن وفد ٔاسرتاليا عن تأييده للتعل  .429
واو. كام قال الوفد ٕانه ال يعتقد ٔانه من املالمئ ٔان تفرض اللجنة عىل أالمانة توجيه ٔانشطة التعاون ٔالغراض التمنية من خالل 

قا مشاهبا يف اليوم السابق فy يتعلق بنقاط اتصال الويبو. البعثات يف جنيف. وذكéر الوفد بأن أالمانة اكنت قد ٔابدت تعلي
  وأيد الوفد كذÑ التعليقات اليت ٔادلت هبا أالمانة يف هذا الصدد. 

، حيث ينبغي وفقا للقانون يف جنوب ٔافريقيا للويبو ٔان 4.ن @يه رٔاc مغايرا بشأن واوإ وقال وفد جنوب ٔافريقيا  .430
كية الفكرية مبارشة. ووحض ٔان مكتب امللكية الفكرية يتلقى ا1اطبات من وزير ختاطب بعثهتا يف جنيف ال مكتب املل 

لوجاههتا �لنسـبة ٕاىل  4.اخلارجية، مما حيول بني الويبو وبني خماطبة مكتب امللكية الفكرية مبارشة. وأيد الوفد الفئة واو
  ٔافريقيا.   جنوب

رتاليا فy ذهبا ٕاليه بشأن قنوات ٕابالغ الويبو �الحتياجات. وأيد وفد فييت aم وفدي الوالcت املتحدة أالمريكية ؤاس .431
وقال ٕان مكتب امللكية الفكرية يف فييت aم هو املسؤول عن مجع احتياجات البالد وعن تنفيذ ٔانشطة التعاون مع الويبو 

غري ٔان ذÑ رمبا ال يتوافق ٔايضا. ؤاضاف ٔانه ينبغي وجود تواصل مبارش بني ماكتب امللكية الفكرية والويبو ترسيعا لٔالمور، 
مع ترشيعات بعض البHان مثل جنوب ٔافريقيا. واقرتح الوفد بناء عىل ذÑ ترك تسمية واكY تعىن هبذا الشأن للك 

Yعضو.   دو  

ؤاعلن وفد كندا عن تأييده للتعليقات اليت أدلت هبا وفود جورجيا والوالcت املتحدة أالمريكية وأسرتاليا وفييت aم.  .432
أن تتداخل مع الكيفية اليت تتبعها كندا يف تقدمي ٔانشطهتا يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية مع  4.ن من شأن الفئة واووقال إ 

الويبو وأن حتدث ٔاثرا مثبطا ال ميرسا. ؤايد الوفد ما ذهب ٕاليه وفد فييت aم من ٔانه ينبغي ترك البت يف ٔافضل سبيل 
  ضاء وحدها. ٕالنشاء هذا احلوار مع الويبو لHول أالع

وأيد وفد مرص التعليقات اليت ٔادىل هبا وفد جنوب ٔافريقيا تأييدا �ما. وقال ٕان ا1اطبات يف احلاY املرصية توجه من  .433
  خالل بعثهتا ا@امئة يف جنيف ال من خالل ماكتب امللكية الفكرية ضامa التساقها مع الترشيعات الوطنية. 
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كية الفكرية الوطنية ؤابدى اه²ما خاصا هبذه القضية. وقال ٕانه ميكن تضميهنا يف والتفت وفد بوليفيا ٕاىل سـياسات املل  .434
ملخص الرئيس ما مل توجد عىل ذÑ اعرتاضات. ؤاضاف أنه ميكن يف هذا السـياق ذكر ٔان املهنجية ٔاتيحت للعموم 

  التذكري بذÑ، كام ميكن الترصحي بأن تعليقات ا@ول أالعضاء اكنت حمل ترحيب.   ٔاو

، مرصحا بأن الهدف هو ٕاقامة نقاط اتصال يف 4.دث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ؤاشار ٕاىل واووحت .435
جنيف لتيسري أالعامل املتعلقة �ملساعدة التقنية. وقالت اåموعة ٕاهنا تفهم أن بعض الوفود ٔا�رت انشغاالت وٕانه من املمكن 

يف مشاورات غري رمسية. والمتست اåموعة من الرئيس تركزي العمل عىل ، ورمبا يكون ذÑ 4.عقد نقاش بشأن واو
  مساحات التقارب. 

ه ا1اطبات من خالل بعثهتا ي. وقال ٕانه ينبغي وفقا ٔالنظمهتا الوطنية توج 4.واو إالسالمية) -ٕايران (مجهوريةوأيد وفد  .436
  ا@امئة يف جنيف. 

من سـبل امليض قدما أن ترسل أالمانة نسخة من ا1اطبات املرسÎ  وقال ٕانه رمبا يكون 4.والتفت وفد الهند ٕاىل واو .437
مبارشة ٕاىل املنظامت ٔاو ماكتب امللكية الفكرية ٔاو الوزارات املسـتقرة يف العوامص ٕاىل البعثة املقمية يف جنيف ٕاعالما لها. 

ٔاو لية ٔاو ٔاجانب، سواء اكنوا خرباء نه يف معظم البHان االٓسـيوية يتطلب تنظمي أحداث يف البالد مبعرفة منظامت دو أ ؤاضاف 
 ،Ñوقد ال تكون البعثة عىل عمل �حلدث مما الترصحيمن البعثة، حيث يلزم الواكالت مراجعة البعثة ٕالرسال  ترصحياغري ذ ،

ؤيد أيضا نه يإ يقتيض اتصالها �ٔالمانة طلبا ملعلومات عنه، وهذا يبني ٔامهية ٕاعالم البعثات دوما. وقال الوفد ٕانه يؤيد ذÑ، و 
 éالصدد. وبني Ñاللجنة التوصل ٕاىل توافق بشأن بعض عنارص �قرتاحات املطروحة واختاذ قرار يف ذ Yاقرتاح الربازيل مبحاو

 .Ñٔانه ميكن عقد مشاورات غري رمسية ٕان اقتضت الرضورة ذ  

وجنوب ٔافريقيا ؤابرز رضورة  وأشار وفد الوالcت املتحدة أالمريكية ٕاىل مداخالت وفود جورجيا وفييت aم وٕايران .438
سامح الويبو لHول أالعضاء �ختاذ قرار، �عتبارها دوال ذات سـيادة، بشأن الكيفية اليت ترغب هبا توجيه خماطباهتا مع 

ن بعض أ الويبو. وقال ٕان ٕامالء كيفية ختاطب آحاد ا@ول أالعضاء مع الويبو يتجاوز مسؤولية اللجنة واختصاصها. ؤاضاف 
ن فy يبدو أن هناك نوع من التوافق بشأن هذا البند، ٕاال ٔان الوفد شدد عىل غياب التوافق من جانبه عىل املوافقة الوفود تظ

عىل هذا أالمر تعيينا. وأعرب الوفد عن اعتقاده، رمغ ذÑ، ٔانه من املهم حقا أن تتوصل اللجنة ٕاىل ٕاجراٍء ٔاو قراٍر ما وأن 
يف الفرتة ما بني ا@ورتني. ووحض ٔانه يف حال االتفاق عىل تنفيذ توصيات معينة، تطلب من أالمانة اختاذ بعض اخلطوات 

ينبغي للجنة التوصل ٕاىل قرار بشأن ت´ التوصيات يف هذه ا@ورة. وبنيé أنه يف حال عدم موافقة اللجنة عىل هذا املبدأ 
زالت هناك ثالث حتظى بتوافق، فلن  ٔانه ما أالسايس ينبغي لها التوصل ٕاىل نتيجة بشأن توصيات معينة، مع اعتقاد الوفد

يكون من حسن اسـتغالل وقت اللجنة البدء يف مناقشة توصيات أخرى حىت ولو اكن ذÑ يف مشاورات عري رمسية. وقال 
  ٕان هناك توافقا بشأن ثالث توصيات عامة وٕان حماوY الزcدة عىل ذÑ يف هذه ا@ورة مناٍف ٔالغراضها. 

تعليقات اليت أدلت هبا وفود الوالcت املتحدة أالمريكية ؤاسرتاليا وفييت aم وكندا بشأن أيد وفد املكسـيك ال و  .439
  . وقال ٕانه ينبغي ترك القرار للك بH ٔالن القوانني واملامرسات ختتلف من بH ٕاىل آخر. 4.واو

، وعىل 4.ء خمتلفة بشأن واووحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء وذكر ٔان مثة اتفاقا فy يبدو عىل ٔان ا@ول أالعضا .440
ذÑ ميكن تأجيلها لوقت آخر. وقال ٕانه ينبغي للجنة أن ترىض مبا ٔاجنز، وما هو �لقليل، كام توجد ٔامور أخرى أكرث ٕاحلاحا 

  يلزم التعامل معها. 

   ٔالن ترشيعاته الوطنية تتطلب توجيه ا1اطبات مع الويبو من خالل بعثته يف جنيف. 4.وأيد وفد أنغوال واو .441
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ؤايد التعليقات اليت أدلت هبا وفود مثل الوالcت املتحدة أالمريكية وكندا واملكسـيك،  4.والتفت وفد ٕايطاليا ٕاىل واو .442
قائال ٕانه ينبغي ترك ا@ول أالعضاء حتدد الكيفية اليت تريد توجيه خماطباهتا مع الويبو هبا، حيث ٕانه من غري املالمئ ٔان تناقش 

  هذه القضية. 

. وقال ٕان اللجنة تبينت االٓن ٔان من شأن 4.ينيداد وتو�غو البيان اÆي ٔادىل به وفد املكسـيك بشأن واووأيد وفد تر  .443
القوانني الوطنية ٔان تتباين فy يتعلق هبذه القضية، مما يقتيض ترك أالمر للك بH يك يقرر ما يريد فع;. وقال الوفد ٕانه ال يرى 

  ٔاي سبيل آخر معقول ملعاجلة هذه القضية. 

وذكéر وفد �حتاد الرويس بأنه ٔاعلن يف غري ما مناسـبة عن رضاه بشلك عام عن ٔانشطة أالمانة املتعلقة �ملساعدة  .444
التقنية. وقال ٕان التدابري املتخذة �لنسـبة ٕاىل هذا البند يف جدول ٔاعامل اللجنة تندرج �لفعل مضن ٕاطار ٔانشطة الويبو. كام 

لعمل ٕاىل التوصيات الرامية ٕاىل حتسني املساعدة التقنية اليت تقد±ا الويبو. ؤاعلن الوفد ٔاقر الوفد برضورة توجيه مزيٍد من ا
عن اسـتعداده للعمل استنادا ٕاىل �قرتاحات اليت طرحت. وأعرب الوفد عن اعتقاده ٔان هناك معوقات معينة، غري ٔان 

ٕانه رمبا جيدر �للجنة يف هذه املرحÎ ٔان تركز هناك اتفاقا عاما عىل ٕاماكنية وضع نصوص حمددة بشأن ثالث توصيات. وقال 
ٔانه ال جيد  4.عىل ت´ النصوص من ٔاجل التوصل ٕاىل اتفاق بشأن التوصيات اليت اجمتع لها توافق. ؤاضاف الوفد بشأن واو
زتم خماطبة ٔاي صعو�ت يف الصياغة احلالية لهذه النقطة. ؤاعلن الوفد عن تأييده لفكرة ترك لك دوY تقرر الوسـيÎ اليت تع

منظمٍة هبا، غري ٔانه ينبغي للجنة كذÑ ٔان تأخذ يف احلسـبان احلاجة اليت عربت عهنا بعض البHان ٕاىل ٕاعالم البعثات ا@امئة 
 حبيث تعكس هذه اجلوانب.  4.�ٔالنشطة اليت جترى يف ٍلك من بHاهنا. وذكر ٔانه من املمكن ٕاعادة صياغة واو

. ؤاوحض أن املشلكة يه أن أالمانة حترص تركزيها يف امللكية الفكرية وال تعمتد 4و.وأشار وفد �كسـتان ٕاىل الفئة وا .445
غالبا مقاربة متوازنة عندما تقدم نصاحئ ٔاو جتري ٔانشطة مع ماكتب امللكية الفكرية �لتحديد. وذكر ٔان الوفود تثق يف أالمانة، 

رية يعد واكY التنفيذ يف لك البHان. وأفاد ٔان من ينفذ ؤاعرب عن اعتقاده، من ðة ٔاخرى، أن املكتب الوطين للملكية الفك
مقرا لها. واسـتدرك قائال ٕان البعثات تشارك �نتظام  جنيفاليت تتخذ من بعثات أالنشطة ليس وزارة الشؤون اخلارجية ٔاو ال 

ة ماكتب امللكية الفكرية التابعة يف اج²عات الويبو املنعقدة يف جنيف. ونوه �@مع املايل اÆي يسـند �لتناوب واملتعلق مبشارك
للمجموعات إالقلميية. ؤاكد ٔانه ال ميكن ٔان تشارك لك ماكتب امللكية الفكرية من لك البHان يف لك اج²عات الويبو. ؤابرز 

 ٔان الهيئات الثالثة، ٔاي الويبو والبعثات اليت تتخذ جنيف مقرا لها وماكتب امللكية الفكرية، ال تتواصل مع بعضها بشلك
 Hان اليت تساند كثريا ٔانشطة املساعدة التقنية اليت تقوم هبا الويبو، وقال ٕان البHاكف، يف بعض أالحيان. ؤاشار ٕاىل ٔاحد الب

املذكور قام بنشاط معني. ورصح ٔان البعثة ا@امئة يف جنيف مل تكن عىل عمل �لنشاط اÆي اكن جيري يف جنيف �لتعاون 
اقتناعه بأن لك بH يمتتع حبق سـيادي لتقرير من سيمت تعيينه مكسؤول تنسـيق. وبني ٔان مسؤول مع الويبو. وأعرب الوفد عن 

التنسـيق ميكن أن يكون البعثة اليت تتخذ جنيف مقرا لها ٔاو مكتب امللكية الفكرية ٔاو ٔاي هيئة أخرى. وشدد من ðة 
البعثة اليت تتخذ جنيف مقرا لها. ؤاعلن ٔانه  ٔاخرى عىل ٔان ذÑ ال جيب ٔان يتعارض مع ٕارسال نسخة من لك املراسالت ٕاىل

ال يرى أي سبب حيول دون ٕارسال نسخة ٕاىل البعثة املذكورة. ولفت �نتباه ٕاىل ٔان أالمانة ترسل فعال نسخة من 
 املراسالت يف معظم أالحيان. والتفت الوفد ٕاىل بعثة �كسـتان، وقال ٕان البعثة ا@امئة تسـتمل نسخة من املراسالت، ؤاضاف
ٔان بعض املراسالت تمت بطريقة مبارشة مع البعثة. ؤاعرب عن تأييده للترصحي اÆي ٔادىل به وفد الهند، وانهتـى ٕاىل أن احلل 

 الواحض سـيكون ٕارسال نسخة من املراسالت ٕاىل البعثة ا@امئة يف جنيف.

نية اليت جترهيا الويبو. وقال ٕان ا@ول واقرتح وفد كندا ٔان تنشئ أالمانة قامئة للمنسقني فy يتعلق بأنشطة املساعدة الف  .446
أالعضاء ميكن أن ترسل ٔاسامء املنسقني املعنيني حسب ما يرونه صاحلا، ؤاكد ٔان ا@ول أالعضاء سـتكون مسؤوY عن 

 حتديث أالسامء. وخلص ٕاىل أن املعلومة ميكن ٔان ترسل بت´ الطريقة ٕاىل البعثات ٔاو املاكتب املعنية.
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، وذكر أن البعثة ا@امئة ميكن ٔان تلعب دورا يف املوضوع. وأوحض ٔان املامرسات 4الفئة واو. وأشار وفد اجلزائر ٕاىل .447
ختتلف حسب احلاY. وأكد أن التوصية املذكورة ال حتظى بأي ٕاجامع. ولفت �نتباه ٕاىل التعليق اÆي ٔادىل به وفد �حتاد 

الهدف ليس تلكيف البعثة ا@امئة بدور مسؤول التنسـيق بل  . ؤاوحض ٔان4الرويس بشأن ٕاماكنية ٕاعادة العمل عىل الفئة واو.
. وقال ٕان اللجنة ميكهنا النظر يف 4نقل املعلومات ٔاو نرشها عن طريق البعثة ا@امئة. وأفاد أنه ميكن ٕاعادة صياغة الفئة واو.

التوصية املتعلقة �سرتاتيجيات ذÑ مرة ٔاخرى خالل ا@ورة القادمة. وحتدث الوفد �مس اåموعة أالفريقية، ؤاشار ٕاىل ٔان 
امللكية الفكرية ليست علهيا أي اعرتاضات. وأوحض أن اللجنة ميكن �لتايل أن متيض قدما بشأهنا. وقال ٕان اåموعة مل تسجل 
ٔاي اعرتاضات خبصوص �قرتاح اÆي أدىل به �حتاد أالورويب بشأن التنسـيق. ؤاكد ٔان اللجنة ميكهنا ٔان تربمج، يف هذا 

 åال، بعض أالنشطة اليت ت²ىش مع �قرتاح املشرتك ومع �قرتاح أالورويب بشأن التنسـيق ا@اخيل واخلارd.ا

. وذكر ٔانه مت 4وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء، ؤابرز ٔامهية �قرتاح اÆي أدىل به وفد كندا بشأن الفئة واو. .448
رة التنسـيق ٔاكرث بشأهنا. وتساءل حول التوقيت املناسب للقيام بذÑ. ٔايضا طرح معلومات واقرتاحات ٕاضافية. ؤاكد رضو

وقال ٕان اåموعة تدرك أن اللجنة ما زال جيب علهيا النظر يف العديد من البنود يف جدول أالعامل. ؤاعرب عن اعتقاد 
ن توافق عىل عدم املوافقة. وشدد اåموعة ٔانه ميكن امليض قدما يف بعض �قرتاحات. وأفاد أن اåموعة تقرتح عىل اللجنة أ 

من ðة ٔاخرى عىل ٔامهية ت´ البنود و�قرتاحات. وأضاف أن اللجنة حتتاج ٕاىل ٕاعادة النظر فهيا. واسـتدرك قائال ٕان 
 يف هذه املرحÎ، نظرا للخالف القامئ بشأهنا. النقاش بشأن ت´ البنود و�قرتاحات، ميكن ٔان يتوقف،

449. åان يك تعني  4موعة االٓسـيوية، ؤاشار ٕاىل الفئة واو.وحتدث وفد الهند �مس اHورصح أنه ال يعارض ترك احلرية للب
مسؤول التنسـيق يف لك واكY. وأعرب عن اعتقاده أن ٕارسال نسخة من املراسالت مع مسؤول التنسـيق ٕاىل البعثة ا@امئة 

الربيد إاللكرتوين للبعثة ا@امئة ٕاىل  جبنيف لن يشلك عبء عىل أالمانة. وأوحض أن ذÑ سيتطلب فقط ٕاضافة عنوان
.Ñموعة ال ترى ٕاشاكلية يف ذåوأفاد ٔان ا .Îاملراس 

، وشدد، من ðة 4ؤاعرب وفد الوالcت املتحدة أالمريكية عن اه²مه الشديد مبتابعة النقاش بشأن الفئة واو. .450
وبقية التوصيات أالخرى الواردة يف �قرتاح املشرتك، قد  4ٔاخرى، عىل أن اللجنة، ٕاذا واصلت النقاش حول الفئة واو.

وقاعدة بياaت  وا@ليلبق النقاش حولها، واملتعلقة مبوقع الويب تضيع التوافق احلاصل بشأن التوصيات الثالث اليت سـ 
املساعدة التقنية. وأفاد ٔانه يتوقع ٔان تهنـي اللجنة معلها يف اليوم املوايل عىل الساعة السادسة مساء. وسأل معاريض �قرتاح 

نه من أالمه مناقشة املشرتك ٕان اكنوا سريضون بعدم التوصل ٕاىل نتيجة خبصوص بعض التوصيات ٔالهنم يرون أ 
 التوصيات.  لك

وأفاد وفد بوليفيا أنه ميكن، يف اعتقاده، ٕاضافة خيار آخر ٕاىل التوصيات الثالث. وأشار ٕاىل �قرتاح اÆي أدىل به  .451
وفد كندا، وقال ٕانه ميثل ممارسة عادية يف العديد من الهيئات. وذكر أن الفكرة تبدو مناسـبة ؤانه ميكن ٕادراðا. وأضاف ٔانه 

كن ٔايضا ٕادراج �قرتاح اÆي أدىل به وفد الهند. وبني أن ذÑ لن يفرض ٔاي يشء عىل ٔاي ٔاحد. ؤابرز أن اللجنة مي
سـتكون متسلطة ٕاذا يه فرضت ٔان متر لك املراسالت عرب البعثة. وأوحض ٔان �قرتاح يشرتط فقط ٕارسال نسخة ٕاىل 

أن ذÑ، دون ا1اطرة �التفاقات اليت مت التوصل ٕالهيا مسـبقا. البعثة. وأعرب عن اعتقاده ٔانه ميكن التوصل ٕاىل اتفاق بش
والتفت الوفد ٕاىل متابعة اسرتاتيجيات امللكية الفكرية، ؤاكد ٔانه ميكن طلب املساهامت من ا@ول أالعضاء. ؤاعلن ٔانه 

اÆي أدىل به �حتاد يعارض العمل بشأن التنسـيق داخليا وخارجيا. وذكر ٔانه ميكن بذل بعض اجلهود @مج �قرتاح  ال
أالورويب مع �قرتاح املشرتك. واسـتدرك قائال ٕانه ليس من الرضوري اع²د ذÑ يف الوقت احلارض. وأفاد أنه من 

 الرضوري القيام مبزيد من العمل. واقرتح ٔان تعود اللجنة ٕاىل هذه املساYٔ الحقا.

ٔانه يدرك ٔان أالرضية املشرتكة اليت مت التوصل ٕالهيا  وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية، ؤاكد .452
هامة. وقال ٕانه جيب، من ðة أخرى، مناقشة حول العديد من أالشـياء أالخرى. ؤاقر بأن اللجنة جيب ٔان تعمل عىل 
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قاش ملخص الرئيس، واسـتدرك قائال ٕانه جيب ٔايضا مناقشة بنود ٔاخرى. وأعرب مرة أخرى عن اسـتعداد اåموعة ٕالجراء الن
القامئة القصرية للتوصيات بشلك مفتوح مضن املشاورات غري الرمسية، حول نص يستند ٕاىل بعض التوصيات اليت تضمنهتا 

 الواردة يف �قرتاح املشرتك.

وشدد عىل ٔان املساYٔ ال تتعلق مبدى قدرة أالمانة عىل القيام بذÑ. وأفاد ٔان  4وأشار وفد سويرسا ٕاىل الفئة واو. .453
ميية داخلية. ؤاقر بأمهية املراسالت بني لك دوY عضو والويبو. ورصح أن ا@ول أالعضاء تمتتع �لسـيادة ؤان املساYٔ تنظ 

ت بشأهنا، أو بشأن قنوات االتصال بني اقراراهتا سـيادية. وقال ٕان والية اللجنة ال تمتثل يف مناقشة ت´ املسائل واختاذ القرار 
ن تقرر هل ينبغي ٔام ال ٔان يمت بشلك مهنجي ٕاعالم هيئات معينة �بعة @وY ذات ا@وY العضو والويبو، وال تمتثل يف أ 

 Ñسـيادة بشأن القرارات واملعلومات اليت يمت تبادل االتصاالت حولها بني الويبو وٕاحدى ا@ول أالعضاء. وخلص ٕاىل ٔان ذ
.Ñقرار داخيل جيب ٔان تتخذه ا@ول أالعضاء. ؤاكد ٔان اللجنة ليست من يقرر ذ 

وقال ٕانه مل يمت  4، ؤاشار ٕاىل الفئة واو.مجموعة بHان ٔامرياك الالتينية والاكرييبوحتدث وفد امجلهورية ا@ومينيكية �مس  .454
التوصل عىل ما يبدو ٕاىل ٔاي ٕاجامع. والتفت ٕاىل �سرتاتيجيات الوطنية بشأن امللكية الفكرية، وعرب عن رغبة اåموعة يف 

ا@ورات املقبÎ، يف تنفيذ �سرتاتيجيات يف البHان اليت شهدت تطوير ت´ �سرتاتيجيات. ٔان تتعمق اللجنة ٔاكرث، خالل 
وبني ٔان بعض الو�ئق تضمنت وصف املهنجيات وأالدوات، وأضاف ٔان اåموعة تود معرفة املزيد حول تنفيذ 

 اعدة التقنية اليت تقوم هبا.�سرتاتيجيات. وعرب عن تطلع اåموعة ٕاىل أن تدرج املنظمة ذÑ مضن ٔانشطة املس

. ؤاعلن وفد امجلهورية ا@ومنيكية تأييده للترصحي اÆي ٔادىل بهأعرب عن و  4ولفت وفد غواتyال �نتباه ٕاىل الفئة واو. .455
åا Ñؤاكد ٔامهية ذ .Îاملقب Îال عن رغبته يف مناقشة تنفيذ �سرتاتيجيات الوطنية بشأن امللكية الفكرية يف ا@ورات القلي

 ؤاضاف أن النقاش ميكن ٔان يساعد عىل تعزيز نظم امللكية الفكرية يف البHان املعنية.

. وأفاد ٔان البعثة ا@امئة لبHه طلبت من الوزارات التقنية املعنية �مللكية الفكرية 4وأشار وفد الاكمريون ٕاىل الفئة واو. .456
 مسؤويل التنسـيق. ورصح ٔانه ميكن طرح اقرتاح فكرة ٔان تعني مسؤويل تنسـيق. ؤاوحض ٔان البعثة سرتسل املعلومات ٕاىل

 تعيني مسؤويل التنسـيق عىل ماكتب امللكية الفكرية يف البHان اليت اختارت مترير املعلومات عرب البعثة ا@امئة.

واقرتح الرئيس ٔان يتضمن ملخص الرئيس الثالثة جماالت اليت جسل فهيا توافق االٓراء، ؤان يعكس امللخص ت´  .457
åاالت. ؤاعرب عن اقتناعه برضورة القيام مبشاورات ٕاضافية بشأن التوصيات أالخرى الواردة يف �قرتاح املشرتك ويف ا

ورقة �حتاد أالورويب. ؤاعلن أن اللجنة ينبغي ٔان تواصل النقاشات حول ت´ املسائل خالل ا@ورة املقبÎ. وتساءل 
.Ñالرئيس ٕان اكنت البعثات توافق عىل ذ 

وفد بوليفيا عن رغبته يف معرفة هل ميكن أن يعكس ملخص الرئيس تعليقات ا@ول أالعضاء بشأن  ؤاعرب .458
. ؤاكد ٔانه مل يالحظ أي اعرتاض عىل ذÑ. وقال ٕان اللجنة ميكن ٔان متيض مللكية الفكريةاملتعلقة ��سرتاتيجيات الوطنية 

أالمام. وأوحض أن امللخص ميكن أن يشجع ا@ول أالعضاء عىل  قدما يف هذا اåال، تدرجييا. وأفاد أن ذÑ سـميثل خطوة حنو
 ٕارسال تعليقاهتا بشأن �سرتاتيجيات الوطنية املتعلقة �مللكية الفكرية.

459. .Yٔر الرئيس بأن أالمانة قد ٔاجابت فعال عىل هذه املسا  وذكّ

أ�رها وفد بوليفيا. وأقر بأنه ليس من وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء، ولفت �نتباه ٕاىل النقطة أالخرية اليت  .460
العدل أن يعكس ملخص الرئيس ٔان اللجنة aقشت ت´ اåاالت. واسـتدرك قائال ٕانه ال يعمل ٕان اكن من الرضوري ٔان 

 يتضمن امللخص طلبا لتقدمي التعليقات، نظرا لرغبة العديد من الوفود يف مناقشة املساعدة التقنية خالل ا@ورة املقبÎ. وبني
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ٔان النقاش سيتواصل بأمك;. وشدد عىل ٔامهية ذÑ. وأعرب عن اعتقاده أن مساYٔ �سرتاتيجيات الوطنية املتعلقة �مللكية 
 الفكرية ستثار من جديد. وخلص ٕاىل ٔانه لن يكون من الرضوري تقدمي طلب متابعة خاصة.

حه. وأفاد أن أالمانة سـتعد النص. وقال ٕاهنا وخمت الرئيس النقاشات بشأن هذه النقطة، وتناول مسار العمل اÆي اقرت  .461
 سـتطلع الوفود عليه قريبا.

دراسة جدوى ٕادراج �حتياجات/النتاجئ املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية مضن ٕاطار  - CDIP/11/3الوثيقة النظر يف 
 الويبو لنتاجئ الثنائية

 ودعا املستشار ٕاىل تقدمي الوثيقة. CDIP/11/3افتتح الرئيس النقاشات بشأن الوثيقة  .462

دراسة وقدم املستشار (السـيد أونيل) حملة عن ٔامه ما ورد يف ا@راسة. وقال ٕان اللجنة المتست من أالمانة القيام ب .463
، وٕاعداد تقرير بشأن الويبومعليات ختطيط برaمج جدوى ٕادراج �حتياجات/النتاجئ املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية مضن 

اخلطوات اليت قامت هبا الويبو لتحسني ٕاعداد التقارير عن معلها يف هذا اåال. وأفاد ٔان �ل²س يستند ٕاىل دراسة سابقة 
تناولها النقاش خالل ا@ورة العارشة للجنة. وبني ٔان الغاcت وأالهداف واملؤرشات املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية 

لفكرية يف املسامهة يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية، واسـتدرك قائال ٕان العالقات اليت تربط تتضمن رصاحة دور امللكية ا  مل
 1ٔانشطة الويبو �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية تتجىل خاصة يف غاcت أالهداف إالمنائية لٔاللفية املتعلقة �البتاكر/التكنولوجيا 

ٕاقامة ( 8) وص املناعة البرشية/إاليدز واملالرc وغريهام من أالمراضماكحفة فريوس نق( 6) والقضاء عىل الفقر املدقع واجلوع(
). ؤاعلن ٔان معل الويبو ميكن معوما ٔان يسامه يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية يف اåاالت املذكورة. رشاكة عاملية من ٔاجل التمنية

ديد من النتاجئ. ؤاكد أن الويبو واكY ؤاضاف أن ا@راسة السابقة اليت عرضت خالل ا@ورة العارشة للجنة تضمنت الع
طبيعة أالهداف إالمنائية تبني بسهوY العالقة بني ٔاعاملها و متخصصة @هيا والية خاصة، وقال ٕانه ال ميكن للمنظمة ٔان 

 لٔاللفية، عىل مسـتوى عال. وذكر املستشار العدد الكبري للفاعلني اÆين يسامهون يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية،
يف دمع العمليات يمكن دور الواكالت ا@ولية ورصح أن عزل مسامهة الويبو يف هذه أالهداف يعد حتدc كبريا. ؤافاد أن 

لتحقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية. ومىض قائال ٕان قياس مسامهة ٔاي واكالت عىل الصعيد العاملي، قد يكون يف حد  الوطنية
ت عالقة سـببية مبارشة بني ٔانشطة الويبو واملؤرشات املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية. ذاته مضلال. ؤاوحض أنه ال ميكن ٕاثبا

 ؤاكد رضورة �كتفاء بأن التقدم/املسامهة اليت حتققها الويبو يف جمال العلوم والتكنولوجيا و�بتاكر ويف جمال �حتياجات/
تقيمي مسامهة أالهداف إالمنائية لٔاللفية. ؤاعلن أن ٔاكرث الطرق مصداقية ل  النتاجئ املتعلقة �مللكية الفكرية ترتمج ٕاىل مسامهة يف

، تعمتد عىل تقيمي يعمتد عىل ٕاطار الويبو لٕالدارة القامئة عىل النتاجئ اÆي تعمتده الويبو يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية
الويبو يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية ينبغي أن يستند  املنظمة. وأعرب عن تأييده للمفهوم اÆي ينص عىل ٔان ٔاي تقيمي ملسامهة

ٕاىل ٕاطار الويبو لٕالدارة القامئة عىل النتاجئ، وشدد عىل ٔان ٕادراج احتياجات و نتاجئ ومؤرشات خصوصية متعلقة �ٔالهداف 
درك قائال ٕانه ميكن رمغ لك إالمنائية لٔاللفية، سـيكون مرحÎ زائفة تفرض عىل إالطار الراهن لٕالدارة القامئة عىل النتاجئ. واسـت

/النتاجئ املرتقبة والغاcت ا1تارة لٔالهداف إالمنائية ٔاهداف الويبو �سرتاتيجيةيشء تقيمي مسامهة الويبو �ع²د العالقة بني 
ارة القامئة لٔاللفية. وأوحض أن ذÑ يقتيض �ٔالساس اختيار أالهداف �سرتاتيجية والنتاجئ املرتقبة الوجهية ٕالطار الويبو لٕالد

عىل النتاجئ، مث مطابقهتا مع غاcت أالهداف إالمنائية لٔاللفية، وحساب مدى حتقيق النتاجئ املرتقبة �الستناد ٕاىل البياaت 
املتعلقة �ٔالداء اليت مت مجعها. وبني ٔان ا@راسة السابقة تعرفت عىل تسعة احتياجات/نتاجئ متعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية، 

. وعرب عن تأييده للنتاجئ السابقة اليت كشفت عن 8و 6و 1نه مت ربطها بست غاcت متعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية وقال إ 
ٔان ٔاحسن طريقة ٕالثبات مسامهة الويبو مرتبطة �لغاcت املذكورة. ولفت �نتباه ٕاىل ٔان ا@راسة تضمنت جدوال يوحض 

. ورصح ٔان حفص مسودة ٕاطار الويبو لٕالدارة القامئة عىل 8و 6و 1هداف الغاcت الست املندرجة مضن االٔ التطابق بني 
نتيجة، ومتعلقة بسـتة  60نتيجة مرتقبة من ٔاصل  14، �الستناد ٕاىل املهنجية املذكورة، تبني ٔان 2012/13النتاجئ للثنائية 

ٔاللفية. ؤاشار ٕاىل أن الويبو هدفا ترتبط وتسامه بشلك موثوق يف أالهداف إالمنائية ل 14ٔاهداف اسرتاتيجية من ٔاصل 
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سامهت �ٔالساس يف ثالثة ٔاهداف ٕامنائية لٔاللفية ويف ست غاcت، ؤاوحض ٔاهنا، من ðة ٔاخرى، سامهت ٔايضا يف أالهداف 
امخلسة أالخرى من أالهداف إالمنائية لٔاللفية، وٕان اكن ذÑ بدرجة ٔاقل. وأقر بأن املهنجية املذكورة حمدودة، وقال ٕان التقيمي 

امكي للتقدم اÆي حققته الويبو قصد حتقيق النتاجئ املرتقبة الوجهية لغاية معينة من غاcت أالهداف إالمنائية لٔاللفية، الرت 
تبني �لرضورة مسامهة الويبو امجللية اليت مكنت من حتقيق الغاية يف حد ذاهتا. وذكر، عىل سبيل املثال، ٔانه ال ميكن قياس  ال

هيا الويبو، نظرا لتعممي ٕادراج البHان أالقل منوا يف ٔانشطة الويبو خالل السـنوات املاضية. بعض اåاالت اليت سامهت ف
واسـتدرك قائال ٕان مزية ت´ املهنجية، من ðة ٔاخرى، هو ٔاهنا تقيس مسامهة الويبو عىل صعيد النتاجئ وليس عىل صعيد 

�لرتكزي عىل مسامهة الويبو الفعلية وليس عىل مسامههتا  الربامج وأالنشطة. ؤاكد ٔان ذÑ يتطابق مع ال²س اللجنة واملتعلق
ت´ النتاجئ  ، لكام اكنت2010/11و 2008/09احملمتÎ. وبني ٔان ا@راسة تضمنت حتليال للنتاجئ وأالداء املرتقبة للثنائيتني 

أن ا@ارسة تبني ارتفاع أالداء وأالداء، ترتبط وتسامه بشلك موثوق يف أالهداف الثالثة من أالهداف إالمنائية لٔاللفية. ؤاكد 
مقارنة �لثنائية  2010/11يف الثنائية  امجليل للنتاجئ املرتقبة اليت تسامه يف الغاcت املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية

ة �ملائة، يف الفئة املصنفة مضن "حتققت متاما". ؤاضاف ٔان ا@راس �70ملائة ٕاىل  50، وقال ٕاهنا ارتفعت من 2008/09
" (يرتاوح بني "مل يتحقق" و"حتقق Traffic Lightsاستندت يف ذÑ ٕاىل تقرير ٔاداء الربaمج وٕاىل نظام التصنيف "

اكنت ٕاجيابية يف مجملها، مع حتسن واحض يف مسامهة الويبو مع  2011ٕاىل  2008متاما"). وأفاد ٔان النتاجئ املتعلقة �لفرتة من 
دراسة جدوى ٕادراج �حتياجات/النتاجئ املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية صت مرور الوقت. ؤاشار ٕاىل أن ا@راسة حف

ٕالدارة القامئة عىل النتاجئ، ؤاعلن أن ٔانسب مقاربة، خلصت ٕالهيا ا@راسة، يه الرتكزي عىل التعرف عىل الويبو ل ٕاطارمضن 
هداف إالمنائية لٔاللفية. ونبه ٕاىل ٔانه ليس من الرضوري النتاجئ املرتقبة اليت ميكن ٕاثبات مسامههتا يف عدد خمتار من غاcت االٔ 

ٕادراج مجموعة ٕاضافية من املؤرشات املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية، مضن ٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ. ؤاكد ٔانه ميكن 
لوجهية لغاcت أالهداف إالمنائية املعنية تقيمي مسامهة الويبو من خالل أالداء اÆي ورد يف التقرير واملتعلق �لنتاجئ املرتقبة ا

لٔاللفية. وجشع الويبو عىل اع²د ت´ مهنجية وعىل ٔان تبارش املنظمة نفس التقيمي عندما تتوفر بياaت أالداء املتعلقة �لثنائية 
اليت تسامه فهيا الوييو . ؤابرز ٔان الويبو وجلنة التمنية ستمتكنان بت´ الطريقة من ٔاخذ حملة عن اåاالت الرئيسـية 2012/13

يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية. ولفت املستشار انتباه الويبو ٕاىل ٔان اجلهود املبذوY لتقيمي مسامهة املنظمة يف أالهداف إالمنائية 
لويبو . وقال ٕان ا2015لٔاللفية لن تكون وجهية ٕاال بعد سـنتني من االٓن، ٔالن التارخي الهنايئ لٔالهداف إالمنائية لٔاللفية هو 

، وعىل 2015ينبغي ٔان تركز عىل املسامهة يف ٕانشاء أالهداف إالمنائية اليت سـتخلف أالهداف إالمنائية لٔاللفية ابتداء من 
املشاركة يف ت´ أالهداف. ؤافاد أن الويبو بدٔات فعال املشاركة يف احملافل الوجهية للمسامهة يف ت´ أالهداف إالمنائية. 

قادرة عىل قياس مسامههتا يف ت´ أالهداف، أكرث من أالهداف إالمنائية لٔاللفية، ٔالهنا تشارك  وخلص ٕاىل أن الويبو سـتكون
 يف ٕانشاء ت´ أالهداف.

وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية، وقال ٕان أالهداف إالمنائية لٔاللفية تعد القضية اجلوهرية لنظام  .464
اكY متخصصة �بعة لٔالمم املتحدة، ؤاكد حاجة املنظمة ٕاىل �ندماج بشلك اكمل يف أالمم املتحدة. وأفاد ٔان الويبو يه و 

املبادرات اليت طورهتا أالمم املتحدة من ٔاجل تنفيذ أالهداف إالمنائية لٔاللفية. وأشار ٕاىل أالعامل اليت مت القيام هبا. وبني ٔاهنا 
، مثلام ورد يف ال²س جلنة يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفيةفرقة العمل املعنية برصد الثغرات تتضمن مشاركة الويبو يف 

التمنية خالل دورهتا املاضية. وشدد عىل ٕاماكنية ٕاحراز حتسن. ورصح ٔان رصد مسامهة الويبو يف ٕاجناز أالهداف إالمنائية 
م امللكية الفكرية اÆي تديره الويبو لٔاللفية، وتقيميها، حيتاج ٕاىل أدوات مناسـبة. وذكر ٔان اختاذ القرارات وتقيمي مدى دمع نظا

لٔالهداف إالمنائية للملكية الفكرية، قد يكون صعبا، ٕاذا مل يمت اع²د مهنجية مناسـبة. وأعرب عن خماوف اåموعة ودول 
وأفاد ٔان ٔاعضاء ٔاخرى بشأن اسـتخدام تقارير أداء الربaمج كوسـيÎ لتقيمي مسامهة الويبو يف ٕاجناز أالهداف إالمنائية لٔاللفية. 

تصدره أالمانة. وأعرب عن قلقه من �ع²د عىل  هو تقرير تقيمي ذايتا@ول أالعضاء خلصت ٕاىل أن تقرير أداء الربaمج 
خلصت ٕاىل ٔانه  CDIP/11/3تقارير أداء الربaمج لتقيمي مسامهة الويبو. ورصح ٔان دراسة اجلدوى اليت وردت يف الوثيقة 

ال ميكن ٕاحداث مؤرشات خصوصية متعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية، مضن ٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ. وأشار ٕاىل أن 
ا@ول أالعضاء عربت فعال عن بعض ا1اوف بشأن اسـتخدام تقارير أداء الربaمج مكرجع. وشدد عىل رضورة العثور عىل 
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حل تطوير املؤرشات اخلصوصية، وأقر ٕ�ماكنية التعمق يف ذÑ. وقال ٕانه ميكن تشكيل فريق حلول ٔاخرى. والتفت ٕاىل 
خرباء خارجيني أو فريق عامل يضم ا@ول أالعضاء املعنية، هبدف مناقشة اخليارات املمكنة هبذا الصدد. ؤاضاف ٔان أالمانة 

ابعة لٔالمم املتحدة ملساهامهتا يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية. ميكن ٔان تعد وثيقة ٕاخبارية بشأن كيفية تقيمي الواكالت أالخرى الت
ؤاعلن ٔانه ميكن عرض ت´ الوثيقة خالل ا@ورة املقبÎ للجنة التمنية. وخلص ٕاىل ٔان ذÑ ميكن ٔان يساعد اللجنة عىل اختاذ 

 القرارات املتعلقة هبذا اåال.

ا@قيق اÆي قام به املستشار فy يتعلق بتحليل ٔافضل  ؤاعرب وفد الوالcت املتحدة أالمريكية عن تقديره للعمل .465
الطرق لقياس النتاجئ املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية اليت ٔاحرزهتا الويبو، �سـتخدام ٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ. وأكد 

ٔالنشطة، تعد مزية ٔاساسـية. ونوه ٔان القدرة عىل قياس مسامهة الويبو عىل صعيد النتاجئ، وليس فقط عىل صعيد الربامج وا
 CDIP/10بعمل املستشار وقال ٕانه اعتىن ببناء مع; عىل ٔاساس ا@راسة السابقة بشأن هذا املوضوع والواردة يف الوثيقة 

واليت أعدها السـيد سيسويل موسونغو، وأفاد ٔان املستشار استند يف تقيميه لعالقات ٔانشطة الويبو �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية 
ٕاىل الو�ئق أالساسـية، ويه ٕاعالن أاللفية وتقرير ساكس وتقرير فرقة العمل بشأن العلوم والتكنولوجيا و�بتاكر، متاما مثل 

السـيد موسونغو. وأوحض أن املستشار اسـتخدم ت´ املعلومات وطور مهنجية مفيدة متكن من تعقب أالهداف والغاcت 
أاللفية، اليت تلعب الويبو دورا يف حتقيقها، وقياس ت´ أالهداف والغاcت، �سـتخدام الرئيسـية املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية و 

النتاجئ الواردة يف تقارير إالدارة القامئة عىل النتاجئ. وساند الوفد الترصحي اÆي أدىل به املستشار، وذكر ٔانه ال ينصح ٕ�دراج 
املتنوعة اليت ٔاوحضها املستشار يف الورقة اليت ٔاعدها. ؤاكد ٔان مؤرشات منفصÎ لٔالهداف إالمنائية لٔاللفية، نظرا لٔالسـباب 

املستشار والسـيد موسونغو أقرا بأنه ال توجد عالقة سـببية مبارشة بني ٔانشطة الويبو وغاcت أالهداف إالمنائية لٔاللفية. ؤافاد 
ور الويبو يرتبط بشلك ٔاوحض مع ٔاهنام اسـتخدما العديد من الو�ئق أالساسـية، املذكورة ٔاعاله، ؤاهنام خلصا ٕاىل ٔان د

. ؤابرز ٔانه ميكن بسهوY ربط ت´ أالهداف الثالثة املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية، 8و 6و 1أالهداف إالمنائية لٔاللفية 
 ؤاعلن ٔانه اكن �ٕالماكن قياس سـتة 2012/13وغاcهتا الضمنية، �لعديد من ٔاهداف الويبو ونتاجئها. وركز عىل الثنائية 

نتيجة فرعية حققهتا الويبو، ٕالظهار التقدم احلاصل بشأن أالهداف الثالثة املسـهتدفة من أالهداف إالمنائية  14ٔاهداف و
لٔاللفية. وخلص ٕاىل أن التحليل املذكور سـميكن من تقدمي تقيمي ملموس جدا ملسامهة الويبو يف حتقيق أالهداف إالمنائية 

يد ٔاونيل بينا يف الوثيقتني اللتني ٔاعداهام ٔان الويبو سامهت ٕاىل حد االٓن بشلك كبري، لٔاللفية، ؤاكد ٔان السـيد موسونغو والسـ 
 يف ٕاجناز أالهداف إالمنائية لٔاللفية.

. وأشار ٕاىل ٔان ا@راسات السابقة يف هذا CDIP/11/3وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء ؤاحاط علام �لوثيقة  .466
ٔانشطة الويبو واملؤرشات الرئيسـية لٔالهداف إالمنائية لٔاللفية. واسـتدرك قائال ٕان ت´ السـياق مل تثبت العالقة املبارشة بني 

ا@راسات ٔابرزت بوضوح كيف تسامه الويبو بشلك مبارش يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية. ؤاعرب عن سعادة اåموعة 
ة من مؤرشات أالهداف إالمنائية لٔاللفية يف ٕاذ تالحظ أن ا@راسة احلالية تقر بشلك رصحي برضورة ٕادراج مجموعة ٕاضافي

إالطار الراهن لٕالدارة القامئة عىل النتاجئ واÆي يؤدي معال جيدا، وذÑ نظرا للعديد من أالسـباب اليت وثقها 
 ا@راسة. مؤلف

، ؤاحاط علام �لوثيقة دوY 27ودو0 أالعضاء البالغ عددها وحتدث وفد ٕايرلندا �مس �حتاد أالورويب  .467
CDIP/11/3 27ودو0 أالعضاء البالغ عددها . وأعرب عن ترحيب �حتاد أالورويب Yخلالصات اليت توصل ٕالهيا  دو�

السـيد ٔاونيل. وقال ٕانه ليس من الرضوري ٕادراج مجموعة مسـتقÎ من مؤرشات أالهداف إالمنائية لٔاللفية يف إالطار الراهن 
قيمي مسامهة الويبو يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية من خالل العالقات اليت تربط لٕالدارة القامئة عىل النتاجئ. وذكر أنه ميكن ت 

أالهداف �سرتاتيجية للويبو �لنتاجئ املرتقبة وبعض الغاcت ا1تارة لٔالهداف إالمنائية لٔاللفية. ورٔاى ٔان ت´ املقاربة تضمن 
يق ٔاهداف القضاء عىل الفقر وٕانقاذ أالرواح، ؤاكد ٔان ت´ ٔاال يتكرر اسـتخدام املوارد يف معلية تعقب مسامهة الويبو يف حتق 

 أالهداف تسـتحق الثناء.
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ر �لتوصية  .468 ينبغي "اليت ٔاشارت ٕاىل ٔانه يف جدول ٔاعامل التمنية  22وحتدث وفد اجلزائر �مس اåموعة أالفريقية، وذكّ
منائية املتفق علهيا يف منظومة أالمم املتحدة، مبا فهيا وضع القواعد واملعايري ٔان تكون دامعة لٔالهداف االٕ املتعلقة بٔالنشطة الويبو 

تضمنت دراسة تسـتجيب ٕاىل �ل²س، اÆي ورد  CDIP/11/3وأفاد أن الوثيقة  ."أالهداف الواردة يف ٕاعالن أاللفية
إالمنائية لٔاللفية دراسة جدوى ٕادراج �حتياجات/النتاجئ املتعلقة �ٔالهداف خالل ا@ورة العارشة للجنة التمنية، �سـتكشاف 

مرحÎ ختطيط برaمج الويبو، وتطوير مؤرشات خصوصية تقيس مسامهة املنظمة يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية، مضن 
تعديل ٔاسلوب إالبالغ عن معلها ومسامههتا يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية يف  هبدفالويبو وإالبالغ عن اخلطوات اليت اختذهتا 

ة من بياaت أالداء الواردة يف شـتقتوفري نتاجئ ٔاكرث مصداقية وواقعية م عن طريق صة لهذا الغرض صفحة إالنرتنت ا1ّص 
وقال ٕان جلنة التمنية  تقارير أداء الربامج واملؤرشات اخلاصة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية. سبيل من ،إالصدارات الوجهية

هبا مستشار خارd، هبدف تقيمي مسامهة الويبو يف حتقيق  قدمت هذا �ل²س ٕاثر النقاشات اليت دارت حول دراسة قام
). وذكر ٔان ت´ ا@راسة أوصت ٕ�دراج أالهداف إالمنائية لٔاللفية املتعلقة CDIP/10/9أالهداف إالمنائية لٔاللفية (

ؤيد لك التوصيات املرتقبة ومؤرشات أالداء. واسـتدرك قائال ٕان دراسة اجلدوى مل ت مضن صياغة النتاجئ�الحتياجات/النتاجئ 
ٕادراج احتياجات و نتاجئ ومؤرشات اليت ٔاصدرها املستشار اخلارd. والتفت ٕاىل ما ورد يف ت´ ا@راسة، وهو كام ييل: "

. سـيكون مرحÎ زائفة تفرض عىل إالطار الراهن لٕالدارة القامئة عىل النتاجئخصوصية متعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية، 
/النتاجئ املرتقبة ٔاهداف الويبو �سرتاتيجيةكن رمغ لك يشء تقيمي مسامهة الويبو �ع²د العالقة بني واسـتدرك قائال ٕانه مي

والغاcت ا1تارة لٔالهداف إالمنائية لٔاللفية". ؤافاد أن دراسة اجلدوى ٔاوصت بأن مسامهة الويبو يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية 
ية والنتاجئ املرتقبة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية والغاcت الوجهية. ؤاضاف ٔانه سيمت جيب ٔان تقمي عرب ربط أالهداف �سرتاتيج 

تقيمي مدى حتقيق النتاجئ املرتقبة استنادا ٕاىل تقارير ٔاداء الربaمج. ؤاعلن ٔان املستشار اخلارd السابق هو من اقرتح ت´ 
تقارير أداء الربaمج وأن التقرير املذكور يعد تقيy ذاتيا. ؤاكد  املهنجية. ؤاعرب عن قلق اåموعة نظرا ٔالن املهنجية تستند ٕاىل

ٔان �عرتاض عىل ٕادراج بعض املؤرشات اخلصوصية املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية، يف ٕاطار الويبو لٕالدارة القامئة عىل 
ائية لٔاللفية. ؤاوحض ٔان ال ميكن قياس أالثر النتاجئ، يعين ٔانه لن يمت التعمق يف ٔاي تقيمي ملسامهة الويبو يف أالهداف إالمن

اخلصويص للمسامهة، فy يتعلق ٕ�جناز نتاجئ أالهداف إالمنائية لٔاللفية. والتفت ٕاىل املهنجية اليت مت اقرتا�ا، ورصح ٔاهنا 
داف إالمنائية تتطلب ربط أالهداف �سرتاتيجية للويبو �ٔالهداف إالمنائية الوجهية لٔاللفية، وقال ٕان ٔاسس اختيار أاله

لٔاللفية وأالهداف �سرتاتيجية الوجهية، ال تزال غري واحضة. وشدد عىل ٔان دراسة اجلدوى بينت ٔانه ميكن ربط أالهداف 
�سرتاتيجية بغاcت أالهداف إالمنائية لٔاللفية، واسـتدرك قائال ٕان تطبيق املهنجية يبدو عشوائيا يف الوقت احلارض. ؤاشار 

تفهم ملاذا لن يكون تطور إالطار الترشيعي املتوازن املتعلق �مللكية الفكرية وجهيا فy يتعلق بتحقيق  ٕاىل أن اåموعة مل
أالهداف املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية، طاملا ٔانه قد مت ٕاثبات العالقة بني حقوق امللكية الفكرية ومواطن املرونة فهيا 

ز ٔان ا@ول أالعضاء ليست يف وضعية متكهنا من مناقشة تقرير ٔاداء الربaمج. ولفت احلقوق، وبني احلصول عىل أالدوية. ؤابر 
حصل للمرة أالوىل، خالل جلسات جلنة املزيانية وامجلعيات العامة  �2010/11نتباه ٕاىل أن تقرير أداء الربaمج للثنائية 

التعليقات تقرير تقيمي ذايت ؤانه يعمتد عىل للويبو، عىل موافقة مرشوطة، ٔاي موافقة برشط �عرتاف بأن التقرير هو 
اليت قدمهتا ا@ول أالعضاء. ؤاضاف ٔان تقرير أداء الربaمج يف حد ذاته أخفق يف العديد من  واقرتاحات التحسنيوا1اوف 

�ملائة من  10ة املواضع. وذكر الوفد، عىل سبيل املثال، أن شعبة التدقيق ا@اخيل والرقابة إالدارية تناولت �لتقيمي مدى دق
(انظر الوثيقة  2010/11مؤرشات أالداء وبياaت أالداء اليت عرضت خالل تقرير ٔاداء الربaمج للثنائية 

WO/PBC/19/3 ت اليتaؤافاد أن شعبة التدقيق ا@اخيل والرقابة إالدارية عرثت عىل عدد من أالخطاء يف البيا .(
عرضت. ورصح الوفد ٔان @يه اقرتاحني للميض قدما. وعرب عن رغبة اåموعة يف القيام بتقيمي مسـتقل شامل بشأن مسامهة 

ر مؤرشات خصوصية لهذا الغرض، �الستناد ٕاىل الو�ئق الوجهية الويبو يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية. وشدد عىل ٔامهية تطوي
املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية. ؤابرز احلاجة ٕاىل أن تعمل أالمانة ٔاو ا@ول أالعضاء ٔاو خبري مسـتقل قصد تطوير ت´ 

. والمتس من الويبو ٔان تقدم معلومات املؤرشات والتعرف عىل �حتياجات/النتاجئ الوجهية املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية
ٕاضافية حول طريقة تقيمي الواكالت أالخرى التابعة لٔالمم املتحدة ملساهامهتا يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية. ؤاكد ٔان ت´ 

ف إالمنائية املعلومات قد تسامه يف توجيه العمل املتعلق ٕ�نشاء املؤرشات املذكورة. واسـتطرد قائال ٕان التارخي اخلتايم لٔالهدا
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. ؤاضاف 2015، وشدد عىل رضورة بدء العمل عىل تطوير مهنجية تقيمي ملسامهة الويبو يف ما بعد 2015لٔاللفية سـيحل يف 
. وخلص ٕاىل ٔان الفرصة متاحة يك تراجع الويبو 2015يرسي ٔايضا ٕاىل حدود  مرشوع الويبو �سرتاتيجي املتوسط أالمدٔان 

 .2015وأالهداف يف ما بعد  أالهداف �سرتاتيجية والربامج

ونوه وفد اليا�ن جبودة التقرير. وأكد أالمهية اليت تولهيا اليا�ن لتحقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية، نظرا للمساعدة  .469
نه . وأشار ٕاىل مضمون التقرير، وقال إ للبHان النامية وأالقل منوا يف نطاق واسع من اåاالت الفعاY اليت تقد±ا ت´ أالهداف

مل يثبت العالقة السـببية املبارشة بني ٔانشطة الويبو ومؤرشات أالهداف إالمنائية لٔاللفية. ؤابرز ٔان حتقيق غاcت معينة متعلقة 
�ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية تعمتد ح² عىل عوامل خارج سـيطرة الويبو، من سبيل اختيارات السـياسات العامة وأالولوcت 

 حدة. ورصح ٔان صياغة مؤرشات جديدة لتقيمي مسامهة الويبو يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية قد عىل صعيد البHان، لك عىل
 هيدر بعض املوارد. وأعرب عن سعادة الوفد �خلالصة اليت وردت يف التقرير، وذكر ٔان اخلالصة ال ترى من الرضوري دمج

دراج مجموعة ٕاضافية من وإ  ٕالدارة القامئة عىل النتاجئ،الويبو ل ارٕاط�حتياجات/النتاجئ املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية مضن 
يدمع حتقيق وقائعي املؤرشات لتقيمي مسامهة الويبو يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية. وأفاد أن اللجنة ينبغي أن تقوم بعمل 

لفية والوالية اخلصوصية للويبو، أالهداف إالمنائية لالٔ  مقصدأالهداف إالمنائية لٔاللفية، وشدد عىل رضورة الرتكزي عىل 
 والرتكزي يف نفس الوقت عىل التاكليف.

وساند وفد جنوب ٔافريقيا الترصحيات اليت أدىل هبا وفدا الربازيل واجلزائر عندما حتد� �لرتتيب �مس مجموعة جدول  .470
مؤرشات خصوصية لتقيمي مسامهة ٔاعامل التمنية واåموعة أالفريقية. وقال مؤلف ا@راسة ٕانه ال يرى من الرضوري تطوير 

الويبو يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية. وأعرب عن اعتقاد الوفد ٔان ذÑ رضوري يك يكون تقيمي مسامهة الويبو يف أالهداف 
واكالت إالمنائية لٔاللفية، فعاال. والمتس من أالمانة ٔان تتواصل مع الواكالت أالخرى التابعة لٔالمم املتحدة ملعرفة كيف تقمي ت´ ال

 .Îعىل ا@ول أالعضاء خالل ا@ورة املقب Ñمساهامهتا يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية. وأفاد ٔان أالمانة ميكن رمبا ٔان تعرض ذ
ؤاكد فائدة التعرف عىل كيفية قيام أالونكتاد و�حتاد ا@ويل لالتصاالت ومنظمة الصحة العاملية بتقيمي مساهامهتا يف هذا 

ٔامهية أالهداف إالمنائية لٔاللفية �لنسـبة لHول النامية. وخلص ٕاىل أن املنظمة ستسـتفيد من حفص كيفية  اåال. وشدد عىل
 تقيمي الواكالت أالخرى ملساهامهتا اÆاتية.

ؤاعرب وفد �حتاد الرويس عن اه²مه الشديد ٕ�جنازات الويبو يف جمال التمنية. ورصح أن تنفيذ جدول ٔاعامل  .471
اده، يعد مسامهة هامة يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية. وقال ٕان اخلالصات اليت وردت يف ا@راسة تقدم التمنية، يف اعتق

 ٔاساسا جيدا لتصممي منوذج معيل ومفيد ميكن ا@ول أالعضاء من حتديد ما حققته الويبو يف هذا اåال.

حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية، واحضة جدا.  وأشار وفد الصني ٕاىل ا@راسة ورٔاى ٔان املسامهة املمزية للويبو يف .472
ؤابرز أن ا@راسة بينت من جديد ٔامهية التقيمي الصحيح ملسامهة الويبو. وذكر ٔان التارخي الهنايئ لٔالهداف إالمنائية لٔاللفية 

. وقال ٕان 2015، وشدد عىل رضورة ٔان تشارك الويبو بفعالية ٔاكرب يف تنفيذ أالهداف املتعلقة مبا بعد 2015سـيحل يف 
 .2015الويبو جيب ٔان تدمج ت´ أالهداف مضن ٔاهدافها ملا بعد 

وحتدث وفد الهند �مس اåموعة االٓسـيوية، ولفت �نتباه ٕاىل أن ٕاعداد ا@راسة اكن اسـتجابة ٕاىل �ل²س اÆي  .473
التمنية. ؤاقر بأن الغاcت  يف جدول ٔاعامل 22قدمته اللجنة خالل دورهتا السابقة. ؤاضاف ٔان ا@راسة ترتبط �لتوصية 

وأالهداف واملؤرشات املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية مل تنص بشلك رصحي عىل دور امللكية الفكرية يف املسامهة يف 
أالهداف إالمنائية لٔاللفية، واسـتدرك قائال ٕان ثالث و�ئق ٔاساسـية أكدت ذÑ ا@ور، واعتربته جزءا من ا@ور اÆي تلعبه 

 2005وتقرير مرشوع أاللفية لسـنة  2000، وذكر ت´ الو�ئق ويه ٕاعالن أاللفية لسـنة والتكنولوجيا و�بتاكر العلوم
. وبني ٔان املؤلف 2005لسـنة  فرقة العمل املعنية �لعمل والتكنولوجيا و�بتاكر التابعة ملرشوع أالمم املتحدة لٔاللفيةوتقرير 

مي ملسامهة الويبو يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية ينبغي ٔان يستند ٕاىل ٕاطار الويبو يساند املفهوم اÆي ينص عىل ٔان أي تقي
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لٕالدارة القامئة عىل النتاجئ، ومىض قائال ٕان املؤلف من ðة ٔاخرى يعترب ٔان ٕادراج احتياجات ٔاو نتاجئ ٔاو مؤرشات خصوصية 
ر الراهن لٕالدارة القامئة عىل النتاجئ. ورصح أن متعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية سـيكون مسـتوى زائفا يفرض عىل إالطا

ا@راسة حفصت دراسة جدوى دمج �حتياجات/النتاجئ املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية مضن ٕاطار الويبو لٕالدارة القامئة 
 الصحيح ملسامهة عىل النتاجئ، وذكر ٔانه ال ينصح ٕ�دراج مؤرشات منفصÎ لٔالهداف إالمنائية لٔاللفية. والتفت ٕاىل التقيمي

الويبو يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية، وأفاد ٔانه ال يرى بوضوح كيف حققت ا@راسة الهدف اÆي حددته ا@ول أالعضاء 
خالل ا@ورة السابقة. ؤاكد ٔامهية ا@راسة من منظور ا@ول النامية. ورصح ٔان املنظمة ينبغي ٔان تقمي بشلك حصيح مسامهة 

توفري حياة ٔافضل منائية لٔاللفية، وشدد عىل أن الهدف الهنايئ للملكية الفكرية ولالبتاكر وللمنظمة هو الويبو يف أالهداف االٕ 
مسامهة ة. ؤاكد احلاجة ٕاىل ٔادوات مناسـبة لرصد للناس يف مجيع البHان من خالل تعزيز المنو �ج²عي و�قتصادي والتمني

وتقيميها، ٕاذا اكنت املنظمة ترغب حقا يف بدء ت´ العملية. وحثت  مم املتحدةالويبو يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية لالٔ 
اåموعة الويبو عىل ٔان تواصل لعب دور نشـيط ومتاكمل يف نظام أالمم املتحدة، وعىل أن تواصل جمهوداهتا @مج أالهداف 

ٕاىل التارخي اخلتايم لٔالهداف إالمنائية لٔاللفية . ؤاضاف أن ا@راسة ٔاشارت مضن ٕاطار الويبو لنتاجئ الثنائيةإالمنائية لٔاللفية 
. وقال ٕان الويبو ينبغي ٔايضا ٔان تأخذ بعني �عتبار أن اجلهود املبذوY لتقيمي مسامهة املنظمة يف 2015اÆي سـيحل يف 

�لتايل ٔان تركز أالهداف إالمنائية لٔاللفية سـتكون وجهية فقط خالل السـنتني القادمتني. وأعرب عن اعتقاده أن الويبو ينبغي 
، وعىل املشاركة يف ت´ 2015عىل املسامهة يف ٕاحداث أالهداف إالمنائية اليت سـتخلف أالهداف إالمنائية لٔاللفية ابتداء من 

أالهداف إالمنائية. وعرب عن ٕاجعاب اåموعة بوðة النظر املسـتقبلية املذكورة. وشدد عىل رضورة حل القضاc املتعلقة 
 .2015ية الراهنة لٔاللفية، قبل املرور ٕاىل ما بعد �ٔالهداف إالمنائ 

الترصحيات اليت أدىل هبا وفدا الهند والربازيل عندما حتد� �لرتتيب �مس  إالسالمية) - ٕايران (مجهوريةوفد وساند  .474
ٕان ينبغي علهيا أن  اåموعة االٓسـيوية ومجموعة جدول ٔاعامل التمنية. وأفاد ٔان الويبو واكY متخصصة �بعة لٔالمم املتحدة، وقال

تعزز مسامههتا يف ٕاجناز أالهداف إالمنائية لٔاللفية. وعرب عن خماوفه بشأن اسـتخدام تقارير ٔاداء الربaمج من ٔاجل تقيمي 
مسامهة الويبو يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية. ؤاعلن ٔان املهنجية املقرتحة تشكو من العديد من ٔاوجه القصور وإالخفاقات اليت 

يمت النظر فهيا بشلك مناسب. وأقر بأن ت´ املهنجية تعبد الطريق ٔامام آلية ٕابالغ ٔاولية، واسـتدرك قائال ٕاهنا حتتاج  ينبغي ٔان
من ðة ٔاخرى ٕاىل تدابري ٕاضافية تمكلها، من سبيل تطوير مؤرشات خصوصية متعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية. وحث 

اليت تطبقها الواكالت أالخرى التابعة لٔالمم املتحدة ٕالعداد التقارير بشأن الوفد أالمانة عىل اسـتخدام ٔافضل املامرسات 
ٔالمم املتحدة املعنيني �حلق يف الغذاء ن اخلاصني لقرريمساهامهتا يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية. ؤاكد رضورة ٕارسال دعوة امل

البند املتعلق ، صلب جلنة التمنية. ؤافاد أن ٕادراج ٕالجراء حوار تفاعيل بشأن ت´ القضاc واحلق يف التعلمي واحلق يف الصحة
. ؤاضاف ٔانه ال يرى بوضوح الويبو يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية مسامهة�مللكية الفكرية والتمنية من شأنه ٔان يُسهِّل مناقشة 

الويبو يف  كيف خلص املستشار ٕاىل أن بعض النتاجئ قد حتققت بشلك اكمل ٔاو جزيئ. وشدد عىل ٔان تقيمي مسامهة
القضاء عىل الفقر املدقع ( 1أالهداف إالمنائية لٔاللفية سـيكون صعبا دون حتديد املؤرشات. والتفت ٕاىل سـياق الهدف 

. وأوحض أن امللكية الفكرية تلعب دورا هاما يف ت´ ±ام عاماليعد القصور يف جمايل الصحة والتعلمي )، ورصح أن واجلوع
ا بعني �عتبار. وواصل قائال ٕان دور الويبو ليس واحضا يف جمال احلصول عىل أالدوية. احلاالت، وشدد عىل رضورة أخذه

 ؤاعرب عن تطلعه ٕاىل تقرير جاد تعده الويبو بشأن مساهامهتا يف ٕاجناز أالهداف إالمنائية لٔاللفية.

أن ا@راسة استندت ٕاىل ولفت املستشار (السـيد ٔاونيل) �نتباه ٕاىل تنوع االٓراء اليت عربت عهنا الوفود. ؤافاد  .475
ٕاماكنيات دمج �حتياجات/النتاجئ املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية مضن ٕاطار ختطيط برaمج الويبو الراهن. وقال ٕان 
ا@راسة ركزت �لتايل عىل ٕاطار النتاجئ وتقرير أداء الربaمج واÆي يعد تقرير تقيمي ذايت. ؤابرز أن بعض الوفود اعتربت 

ة اكفية لتقيمي مسامهة الويبو يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية. ؤاضاف أن العديد من الوفود ٔاشارت ٕاىل ٔاوجه القصور اليت املقارب
تشكو مهنا املقاربة. ؤاكد ٔان أوجه القصور املذكورة وردت يف ا@راسة وأنه جيب �عرتاف هبا. وقال ٕانه جيب ٔايضا ٔان تؤخذ 

اðها املنظامت ا@ولية من سبيل الويبو عندما حتاول تقدمي ٕاثبات يبني مساهامهتا يف بعني �عتبار الصعو�ت اليت تو 
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أالهداف املتنوعة جدا املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية. وذكر ٔان ت´ يه وðة النظر أالوىل. ورصح أن وðة النظر 
نظر يف مقار�ت ٔاخرى خارج ٕاطار النتاجئ الراهن. الثانية تشرتط أن تتناقش جلنة التمنية مع أالمانة لتحديد هل ميكن ال 

ؤاضاف أن بعض الوفود المتست من أالمانة أن تفحص كيفية تقيمي الواكالت أالخرى التابعة لٔالمم املتحدة ملساهامهتا يف 
إالمنائية  أالهداف إالمنائية لٔاللفية. ؤاكد ٔانه قد يكون من الصعب الرشوع يف تقيمي مسـتقل ملسامهة الويبو يف أالهداف

لٔاللفية، نظرا للعوامل اليت بينهتا ا@راسة، وقال ٕاهنا قد ال تقدم معلومات ٕاضافية حول ما ميكن القيام به مضن ٕاطار النتاجئ 
 الراهن لتقيمي مسامهة الويبو يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية.

القامئة عىل النتاجئ. ؤافادت ٔان بعض  وقدمت أالمانة (االٓنسة �تشرن) وðات نظر ٕاضافية تستند ٕاىل ٕاطار إالدارة .476
الوفود ترى أن اسـتخدام تقرير ٔاداء الربaمج لتقيمي مسامهة الويبو يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية يشكو من العديد من ٔاوجه 

نظامت أالخرى القصور، ٔالن تقرير ٔاداء الربaمج يعد تقرير تقيمي ذايت. ؤابرزت ٔان معلية تقيمي أالداء تمت بنفس الطريقة يف امل 
التابعة لٔالمم املتحدة. وأوحضت أن التقيمي يستند ٕاىل ٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ، وشددت عىل أن التقيمي عادة هو ممارسة 

متعلقة �لتقيمي اÆايت. وأعربت عن تأييدها للترصحيات اليت ٔادلت هبا بعض الوفود، ؤاعلنت ٔانه يمت التحقق من حصة تقرير 
aمج بشلك مسـتقل. وأضافت ٔان املنظامت التابعة لٔالمم املتحدة ال تقوم �لرضورة بذÑ. ؤاقرت ٕ�ماكنية التحسن ٔاداء الرب

ٔاكرث، واسـتدركت قائÎ ٕانه قد مت رمغ لك يشء ٕاحراز تقدم. وأفادت ٔانه يمت التحقق من حصة لك تقيمي ٔالداء ٔاي برaمج 
قق من التقيمي تساعد أالمانة عىل حتسني العملية. وقال ٕان بعض الوفود جديد. ؤابرز أن التوصيات اليت تتبع معلية التح

اقرتحت النظر يف كيفية تقيمي املنظامت أالخرى التابعة لٔالمم املتحدة ملساهامهتا يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية. ؤاعربت أالمانة 
 املسامهون االٓخرون مساهامهتم. ؤاعلنت أن عن اعتقادها أنه سـيكون من اجليد الرشوع يف دراسة مقارنة ملعرفة كيف يقمي

، مبا يف ذÑ 2015أالمانة ميكهنا القيام بذÑ ٕاذا المتست البHان أالعضاء ذÑ. وأفادت ٔان الويبو تشارك يف مسار ما بعد 
رسات املشاركة يف فرق العمل بشأن الرصد واملؤرشات. وذكرت ٔان الويبو تتحاور مع املنظامت أالخرى قصد تبادل املام

واخلربات املفيدة. ؤاضافت ٔان الفريق العامل املعين �لرصد واملؤرشات ٔاحدث هبدف حتليل ا@روس اليت اكتسبهتا املنظمة 
من إالطار احلايل لرصد أالهداف إالمنائية لٔاللفية. ؤاشارت ٕاىل أن الويبو تشارك يف نقاشات تقنية بشأن املؤرشات 

ة البياaت، ٕاخل. وأوحضت أن أالهداف إالمنائية لٔاللفية وجدول ٔاعامل التمنية ملا وإالحصائيات ومصادر البياaت وفاعلي
يعدان جدويل ٔاعامل عامليني. ؤابرزت ٔان بياaت جدول أالعامل العاملي جتمع عىل الصعيد الوطين. وأضافت أن  2015 بعد

الوطنية، تشارك يف مجع املؤرشات. وقالت ٕان مجيع الواكالت التابعة لٔالمم املتحدة وبعض الواكالت ٔاخرى، ومهنا الواكالت 
، عىل سبيل املثال، 2014/15املؤرشات اليت وردت يف الربaمج واملزيانية اليت اقرتحهتا منظمة الصحة العاملية للثنائية 

منظمة واملتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية، يه مؤرشات عاملية. ؤاقرت بأن ت´ املؤرشات ال تقيس �لرضورة مسامهة 
الصحة العاملية يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية. واسـتدركت قائÎ ٕان منظمة الصحة العاملية مسؤوY عن مجع ت´ املؤرشات 

، ؤاكدت أن الويبو @هيا 2015العاملية وعن تسهيل معلية مجعها عىل الصعيد الوطين. والتفتت ٕاىل جدول أالعامل ملا بعد 
عمل بشلك أكرب عىل املؤرشات والطريقة اليت جتمع هبا البياaت، يك تضمن أن العلوم فرصة، عىل املسـتوى التقين، لل

 والتكنولوجيا و�بتاكر قد ٔاخذت بعني �عتبار يف ذÑ إالطار.

وحتدث وفد اجلزائر �مس اåموعة أالفريقية، ؤاعرب عن رغبته يف معرفة كيف تعرف املستشار عىل أالهداف  .477
لفية، وكيف رأى ٔاهنا ٔاوجه من غريها لٔالهداف �سرتاتيجية للويبو. وتساءل ٕان اكن ميكن بشلك إالمنائية الثالثة لالٔ 

موضوعي الربط بني أالهداف إالمنائية لٔاللفية وأالهداف �سرتاتيجية، ؤاضاف ٔانه يود يف ت´ احلاY أن يعرف كيف 
 ترمجت أالمانة أالهداف �سرتاتيجية ٕاىل نتاجئ خصوصية.

شار (السـيد ٔاونيل) ٔانه قد اطلع عىل ا@راسة اليت أعدهتا الويبو ؤاعدها املستشارون االٓخرون، قصد ورصح املست  .478
الربط بني أالهداف إالمنائية لٔاللفية وأالهداف �سرتاتيجية للويبو. ؤاعلن أن ا@راسة حفصت ٔاهداف الويبو وأنشطهتا 

لفية. ورٔاى ٔان امجليع يتفق عىل ٔان ٔاقوى العالقات تتعلق �ٔالهداف للتعرف عىل العالقات اليت تربطها �ٔالهداف إالمنائية لالٔ 
. ؤاضاف ٔانه اطلع ٔايضا، بعد مراجعة ا@راسات وأالدبيات الراهنة، عىل النتاجئ املرتقبة يف خمتلف 8و 6و 1إالمنائية لٔاللفية 
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ذكورة لٔاللفية، رمغ ٔان الويبو تسامه سـنوات التخطيط وثبت @يه ٔان أقوى العالقات تتعلق �ٔالهداف إالمنائية الثالثة امل
 ٔايضا يف أالهداف إالمنائية أالخرى لٔاللفية.

) ٔاهنا حتدد رفقة ا@ول أالعضاء النتاجئ اليت جيب أن حتققها املنظمة يف ثنائية معينة، ورصحت أالمانة (االٓنسة �تشرن .479
من خالل نشاط الربaمج واملزيانية. وأكدت ٔانه مت ٕاحداث مؤرشات لقياس التقدم اÆي حققته ت´ النتاجئ. والتفتت ٕاىل 

أالهداف املرتقبة للمنظمة هداف �سرتاتيجية التسعة ٕاىل املؤدية من االٔ ٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ، وقالت ٕان العالقة 
ظلت قامئة. وأبرزت ٔان الرصد يمت خالل التنفيذ مث يمت التقيمي وٕابالغ ا@ول أالعضاء. وأشارت ٕاىل أن إالطار الزمين للخطة 

كن من �سـمترارية �سرتاتيجية لٔالمد املتوسط تضمنت ثالث ثنائيات ارتبطت بنتاجئ مرتقبة. وخلصت ٕاىل ٔان ذÑ مي
 لٔالجل املتوسط.

وحتدث وفد اجلزائر �مس اåموعة أالفريقية، ؤاعرب عن تقديره لوضوح إالجا�ت عن ٔاسـئلته. وأقر بأنه ميكن الربط  .480
بني أالهداف �سرتاتيجية للويبو وأالهداف إالمنائية لٔاللفية. وشدد عىل ٔانه ميكن ٕاحداث مؤرشات خصوصية طاملا ميكن 

القة بني أالهداف �سرتاتيجية للويبو وأالهداف إالمنائية لٔاللفية. ؤاضاف أن أالمانة مسؤوY عن ترمجة أالهداف ٕاجياد ع
 �سرتاتيجية ٕاىل مؤرشات خصوصية.

وأكد املستشار (السـيد ٔاونيل) ٔانه يدرك املقصود. وأبرز ٔان النتاجئ املرتقبة تتعلق بأداء ٔانشطة الويبو. وأكد ٕاماكنية  .481
ؤرشات ٕاضافية، واسـتدرك قائال ٕان ت´ املؤرشات، من ðة ٔاخرى، لن تكون مناسـبة ٔالن إالطار الراهن هو ٕادراج م

ٕاطار أالداء املتعلق �ملنظمة. وذكر أن النتاجئ املرتقبة ميكن ٔان تسـتخدم لبيان مسامهة املنظمة يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية، 
 الفعلية للويبو. ؤاوحض ٔاهنا ترتبط وتساند بشلك ٔاكرب أالنشطة

 واقرتح الرئيس ٔان ختتمت النقاشات. .482

وحتدث وفد بلجيكيا �مس اåموعة �ء، ؤافاد ٔان اللجنة أحاطت علام �لنقاش بشأن هذا البند وسـمتيض قدما ٕاىل  .483
 البند املوايل يف جدول أالعامل.

 ٕالحاطة علام �لوثيقة.وحتدث وفد اجلزائر �مس اåموعة أالفريقية وعرب عن استيائه من �كتفاء � .484

485.  Îوحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية، ؤاعرب عن رغبته يف إالحاطة علام �لوثيقة والمتس مواص
 النقاش بشأن املؤرشات أالخرى اليت تنفذها الواكالت أالخرى التابعة لٔالمم املتحدة.

لتعليقات اليت أدلت هبا مجموعة جدول ٔاعامل التمنية واåموعة وحتدث وفد بلجياك، �مس اåموعة �ء، ورد عىل بعض ا .486
أالفريقية. والتفت ٕاىل ال²س القيام بدراسات خارجية ٕاضافية، وشدد عىل ٔانه قد مت فعال القيام بدراسـتني خارجيتني عالييت 

ز أن فوائد دراسة خارجية ٔاخرى اجلودة. وقال ٕان اåموعة ال تدرك ملاذا سـيكون من الرضوري القيام بدراسة ٕاضافية. ؤابر 
. وأشار ٕاىل مرحÎ ما بعد أالهداف 2015لن تفوق التاكليف ٔالن التارخي الهنايئ لٔالهداف إالمنائية لٔاللفية سـيحل يف 

ييد إالمنائية لٔاللفية، وأكد ٔان الوقت ما زال مبكرا للتفكري فهيا طاملا ٔان أالهداف إالمنائية لٔاللفية مل تتحقق بعد. وأعرب عن تأ 
اåموعة للتعليق اÆي ٔادىل به وفد الهند يف هذا الصدد واÆي رصح فيه ٔان ت´ املساYٔ مسـتقبلية نوعا ما. وأفاد أنه ميكن 

النظر يف مرحÎ ما بعد أالهداف إالمنائية لٔاللفية يف وقت الحق، بعد حتقيق ت´ أالهداف. ولفت �نتباه ٕاىل وðات نظر 
 فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفيةوبني ٔان أالمانة رصحت أن املنظامت ا@ولية أالخرى، 

 اهمتت فعال بت´ املساYٔ. وخلص ٕاىل أن اåموعة تدرك ٔان أالمانة سـتطلع اللجنة بذÑ عندما تراه صاحلا.

به وفد بلجياك خبصوص تدخ; السابق. وحتدث وفد الهند �مس اåموعة االٓسـيوية ؤاشار ٕاىل التعليق اÆي ٔادىل  .487
. واسـتدرك قائال ٕانه من ðة ٔاخرى عرب عن قلقه 2015ؤاوحض ٔانه قد ٔاعرب عن تقديره اللزتام الويبو جبدول أالعامل ملا بعد 
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ٕاماكنية بشأن ٕامتام أالهداف إالمنائية الراهنة لٔاللفية. ؤافاد ٔان اåموعة ترى ٔان ا@راسة تضمنت العديد من الثغرات. وأكد 
 حتسني ت´ ا@راسة.

وأشار وفد جنوب ٔافريقيا ٕاىل �ل²س اÆي تقدم به للحصول عىل معلومات ٕاضافية بشأن كيفية تقيمي املنظامت  .488
خبصوص ما تقوم به منظمة الصحة العاملية. وأعرب عن رغبته يف  جوا� متخصصاأالخرى ملساهامهتا. ؤافاد أن أالمانة قدمت 

شامÎ بشأن ما تقوم به الواكالت أالخرى من سبيل أالونكتاد و�حتاد ا@ويل لالتصاالت ومنظمة احلصول عىل ٕاجابة 
يعد مساYٔ مسـتقبلية، وذكر ٔان أالمني العام لٔالمم املتحدة  2015الصحة العاملية. وقال ٕانه ال يرى أن جدول ٔاعامل ما بعد 

النقاشات بشأن ذÑ. وأفاد ٔان الويبو ال ينبغي ٔان تسـتثىن من المتس من لك الواكالت التابعة لٔالمم املتحدة ٔان ترشع يف 
ذÑ النقاش ٔالهنا جزء من عائÎ أالمم املتحدة. ورصح ٔانه ال يرى سببا يك ال تبدٔا املنظمة النقاشات حول جدول ٔاعامل ما 

 ، خاصة وأن أالونكتاد وواكالت متخصصة ٔاخرى رشعت يف ت´ النقاشات.2015بعد 

ر �مس اåموعة أالفريقية، ورصح ٔانه من الرضوري القيام بدراسات ٕاضافية ٔالن السؤال حول دمج وحتدث وفد اجلزائ .489
أالهداف إالمنائية لٔاللفية يف ختطيط برaمج الويبو ما زال حيتاج ٕالجابة. وقال ٕان اللجنة ينبغي ٔان جتد طريقة لٕالجابة عىل 

اÆي سـبقه، مهنجية تستند ٕاىل أالهداف �سرتاتيجية للويبو.  ذÑ السؤال. ؤابرز أن السـيد ٔاونيل اقرتح، مثل املستشار
ؤاعرب عن اقتناع اåموعة مبحدودية ت´ املهنجية. ؤاعلن ٔان اللجنة ميكن ٔان تطلب من أالمانة حتسني املهنجية وٕادراج 

 ما يمت القيام بعض املؤرشات اخلصوصية. وأكد أن ذÑ هو ٔاحد �ختيارات. ورٔاى ٔانه سـيكون من اجليد �طالع عىل
ن اåموعة أالفريقية  بصدد القيام بذÑ فعال. ؤاقر بأ به يف املنظامت ا@ولية أالخرى. وأفاد أن اåموعة �ء تعتقد ٔان الويبو يه

فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف حتقيق أالهداف ال تتفق معها يف ذÑ. وأفاد أن أالمانة ٔاكدت مشاركة الويبو يف 
. ورصح ٔاهنا مل تبني، من ðة ٔاخرى، كيف ٔادرجت ذÑ يف معل الويبو. 2015ويف النقاشات بشأن ما بعد  ة لٔاللفيةإالمنائي

وأشار ٕاىل أن السـيد ٔاونيل وأالمانة ٔاعلنا ٔانه ميكن بذل بعض اجلهود ملعرفة ما تقوم به املنظامت أالخرى، ومهنا أالونكتاد 
العاملية، ولتطلع عىل كيفية دمج ت´ املنظامت لٔالهداف إالمنائية لٔاللفية يف و�حتاد ا@ويل لالتصاالت ومنظمة الصحة 

ستبدٔا بعد سـنة ونصف. وقال ٕان اللجنة ينبغي أن تتطلع ٕاىل املسـتقبل. والمتس من  2015براجمها. ؤاضاف أن مرحÎ ما بعد 
. وخلص 2015ن جدول أالعامل ملا بعد أالمانة ٔان تقدم، خالل هذه ا@ورة، عرضا حول كيفية مشاركهتا يف النقاشات بشأ 

.Ñٕاىل أن اللجنة ستسـتفيد من ذ 

ورٔاى وفد الوالcت املتحدة أالمريكية ٔان ا@راسة اليت قام هبا السـيد ٔاونيل اكنت شامÎ. وأشار ٕاىل ٔان ا@راسة تقدم  .490
نومفرب املايض. ؤاضاف ٔان ا@راسة ٕاضافة ٕاىل مضمون ا@راسة السابقة اليت ٔاعدها السـيد موسونغو، واليت راجعهتا اللجنة يف 

تقدم مهنجية دقيقة حول كيف ميكن تعقب مسامهة الويبو يف أالهداف الثالثة والغاcت الست املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية 
يدة لٔاللفية، مضن ٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ. ومىض قائال ٕان ت´ املهنجية شامÎ ومفيدة. ؤاكد ٔاهنا سـتقدم معلومات ج 

جدا بشأن مسامهة الويبو يف هذا اåال. ؤاشار ٕاىل أن عددا من ا@راسات بينت أن ٔافضل املساهامت اليت تقد±ا الويبو يف 
أالهداف إالمنائية لٔاللفية تندرج ٔاساسا يف جمال العلوم والتكنولوجيا و�بتاكر. وذكر ٔان أالهداف الثالثة والغاcت الست 

ى ٔان الويبو ميكهنا �لتايل املسامهة يف ذÑ اåال، ؤاهنا قد قامت �ملسامهة فيه فعال، ؤاكد أن تندرج يف ذÑ اåال. ورأ 
اللجنة ميكن ٔان تبدٔا حقا يف قياس مسامهة الويبو وتعقهبا ٕان مت ربط ت´ أالهداف والغاcت ٕ�طار إالدارة القامئة عىل النتاجئ. 

وعرب عن تأييده للترصحي اÆي ٔادىل به وفد بلجياك، ورٔاى أن القيام بدراسة  ؤابرز أن املقاربة مفيدة جدا لتعقب املسامهة.
خارجية ٔاخرى لن يكون مفيدا. ونوه جبودة ا@راسـتني اخلارجيتني اللتني ٔاعدهام املستشاران. وأكد ٔان ا@راسـتني تتفقان حول 

دته مبعرفة ٔان أالمانة تشارك فعال بشلك العديد من املسائل. وقال ٕان ا@راسـتني مفيد�ن جدا وشاملتان. وأعرب عن سعا
 و�ج²عات املتعلقة بتطوير فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفيةكبري يف اج²عات 

واملؤرشات  . وأفاد ٔان أالمانة قدمت توضيحا جيدا ملشاركهتا يف اجلزء املعين �لرصد2015أالهداف إالمنائية لٔاللفية ملا بعد 
. ؤاكد ٔان ذÑ سـيعطي سـبقا حقيقيا للمنظمة، عندما 2015مضن النقاشات املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية ملا بعد 

تتوصل أالمم املتحدة ٕاىل اتفاق بشأن ما بعد أالهداف إالمنائية لٔاللفية، وتبدأ املنظمة يف حفص كيفية مسامههتا يف أالهداف 
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. وعرب عن رسوره الشديد مبشاركة أالمانة منذ االٓن يف هذه العملية. ؤابرز ٔان أالمانة ذكرت ٔان 2015بعد  إالمنائية لٔاللفية ملا
ٕاجراء دراسة عن كيفية قيام الواكالت أالخرى التابعة لٔالمم املتحدة بقياس مسامههتا يف أالهداف إالمنائية، سـيكون مفيدا 

. وأعرب عن تأييده 2015أالهداف، وأيضا لفحص معلية مسار ما بعد لفحص كيفية قيام الويبو بقياس مسامههتا يف ت´ 
لٔالمانة ٕان يه ٔاجرت نوعا من ٔاوجه التقيمي غري الرمسي للواكالت أالخرى التابعة لٔالمم املتحدة ملعرفة كيف تقيس ت´ 

 ٓ خر بت´ املهمة. وتطلع ٕاىل الواكالت مساهامهتا، ؤاضاف ٔانه يرجو ٔان تسـتعني أالمانة مبوظفهيا وال تلكف مستشارا خارجيا ا
ٔان يركز التقيمي ٔايضا عىل الواكالت أالخرى التابعة لٔالمم املتحدة، من سبيل �حتاد ا@ويل لالتصاالت واملنظمة العاملية 
لٔالرصاد اجلوية ومنظمة العمل ا@ولية ومنظمة الصحة العاملية ومنظامت ٔاخرى. ؤاعرب عن رغبته يف ٔان يتضمن التقيمي 

املتخصصة، ٕان اكنت أالمانة يه من سـيقوم ٕ�عداده. ورٔاى ٔان ذÑ سـيكون مفيدا ؤاكد ٔانه ميكن ٔان يدمع  الواكالت
 �قرتاح. هذا

ولفت وفد الربازيل �ه²م ٕاىل ا@راسـتني اللتني تناولتا فعال هذا البند، ؤافاد ٔانه مل يمت، رمغ لك يشء، التوصل ٕاىل  .491
ر مؤرشات خصوصية. ؤاعرب عن اعتقاد عدد هام من ا@ول أالعضاء أن ٔاداة اتفاق بشأن التنفيذ وٕان اكن جيب تطوي

التقيمي اÆايت ليست أالداة املناسـبة لتقيمي مدى تنفيذ أالهداف إالمنائية لٔاللفية. وأضاف ٔان املعلومات إالضافية بشأن 
ا لن تكون اكفية. وشدد عىل مؤرشات التنفيذ يف حاY الواكالت أالخرى التابعة لٔالمم املتحدة سـتكون مفيدة ولكهن

�ختالفات اليت وردت يف خالصات ا@راسـتني. ورصح ٔانه جيب بذل املزيد من اجلهود بشأن املؤرشات. ومىض قائال ٕان 
. وخلص ٕاىل ٔان ا@ول أالعضاء مل يعد @هيا وقت طويل 2015اللجنة ينبغي ٔان تبدٔا يف مناقشة جدول ٔاعامل التمنية ملا بعد 

 ا حول هذا املوضوع.الختاذ قراره

وتطلع وفد السـنغال ٕاىل أن تكون ا@راسة مفيدة للجميع. ؤابرز أن أالهداف إالمنائية لٔاللفية قد متكن البHان يف مجيع  .492
ٔاحناء العامل من حماربة الفقر واجلوع وأالمراض. ودعا الويبو ٕاىل أن تكون أالنشطة هادفة ٔاكرث وٕايل توسـيع نطاق ت´ 

نظمة ٔان تدمع من خالل معلها أالهداف إالمنائية لٔاللفية، بشلك ٔاكرب. ؤابرز أن لك الفاعلني خلصوا ٕاىل أالنشطة. وaشد امل 
ٔان أالهداف إالمنائية لٔاللفية متكن من التمنية �قتصادية و�ج²عية والثقافية. وشدد عىل رضورة توضيح العالقة بيهنا وبني 

. وقال ٕانه جيب توضيح العالقات اليت تربط 8و 6و 1ف إالمنائية لٔاللفية معل الويبو. وأفاد أن ا@راسة ذكرت أالهدا
 أالهداف املذكورة �مللكية الفكرية. وعرب عن تأييده للترصحي اليت ٔادىل به وفد اجلزائر عندما حتدث �مس اåموعة أالفريقية.

وفد الوالcت املتحدة أالمريكية واÆي وحتدث وفد الهند �مس اåموعة االٓسـيوية ؤاشار ٕاىل التعليق اÆي أدىل به  .493
ٔاطرى فيه عىل العمل اÆي تقوم به الويبو بشأن العلوم والتكنولوجيا و�بتاكر. وقال ٕانه ينبغي ربط ذÑ العمل �ٔالغراض 

ن أالهداف ، اÆي ورد ذكره يف ا@راسة. وأفاد أ 2000املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية واليت عكسها ٕاعالن أاللفية لسـنة 
إالمنائية لٔاللفية تستند ٕاىل إالعالن املذكور. ؤاضاف ٔان إالعالن تضمن ٔاحاكما هامة تتعلق بدور امللكية الفكرية، وترتبط 

شدد عىل احلاجة  2005خاصة بتوفر االٔدوية أالساسـية والنفاذ ٕاىل التكنولوجيا ونقلها. ؤابرز ٔان تقرير مرشوع أاللفية لسـنة 
فرقة العمل ى السوق وأالعامل العامة، عند تطوير نظم امللكية الفكرية وسـياساهتا العامة. ورصح ٔان تقرير ٕاىل التوازن بني قو 

أقر بأمهية حقوق امللكية الفكرية  2005لسـنة  املعنية �لعمل والتكنولوجيا و�بتاكر التابعة ملرشوع أالمم املتحدة لٔاللفية
حاكم الواردة يف اتفاقات امللكية الفكرية رضورية لتعزيز التعاون التكنولوd كجانب من جوانب التعاون التكنولوd وبأن االٔ 

مع ا@ول النامية. ؤابرز أن التقرير تضمن ٔاحاكما هامة تتعلق بدور امللكية الفكرية، وترتبط خاصة بتوفر أالدوية أالساسـية 
اÆي شدد  2005تتعلق بتقرير مرشوع أاللفية لسـنة والنفاذ ٕاىل التكنولوجيا ونقلها، �ٕالضافة أيضا ٕاىل بعض أالحاكم اليت 

عىل احلاجة ٕاىل التوازن بني قوى السوق وأالعامل العامة، والتفت الوفد ٕاىل العلوم والتكنولوجيا و�بتاكر، ورصح ٔان فرقة 
اتفاقات امللكية  ٔاقرت بأمهية التعاون التكنولوd وبأن أالحاكم الواردة يف 2005العمل بشأن تقرير مرشوع أاللفية لسـنة 

 الفكرية رضورية لتعزيز التعاون التكنولوd مع ا@ول النامية.
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ؤاعرب وفد نيبال عن رغبته يف معرفة كيف مت ربط ٔانشطة الويبو بغاcت أالهداف إالمنائية لٔاللفية ؤاهدافها  .494
 ومؤرشاهتا مضن ٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ يف سـياق امللكية الفكرية.

د ٕايرلندا �مس �حتاد أالورويب ودو0 أالعضاء، ورصح ٔانه قد ٔاصغى ٕاىل �قرتاحات اليت مت إالدالء هبا وحتدث وف .495
حتت هذا البند يف جدول أالعامل. ؤاكد أن �حتاد أالورويب ودو0 أالعضاء ال تؤيد ٕاجراء دراسة خارجية ٕاضافية بشأن 

جيري تنسـيق داخيل بشأن �قرتاح اÆي ٔادىل به وفد الوالcت  هذه القضية، وذكر ٔاهنا سـتنتظر وسـتأخذ موقفا بعد ٔان
 املتحدة أالمريكية واملتعلق �لقيام بتقيمي داخيل ملعرفة كيف تسامه الواكالت أالخرى يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية.

أالخرى. ؤابرز ٔان القيام وحتدث وفد اجلزائر �مس اåموعة أالفريقية ؤافاد أن اللجنة مل تناقش ما تقوم به املنظامت  .496
بدراسة بشأن كيفية تقيمي املنظامت أالخرى ملساهامهتا يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية، سـيكون مفيدا جدا للجنة ولٔالمانة، نظرا 

 ٔالهنام ميكن ٔان تتعلام من جتارب املنظامت أالخرى. ودعا الوالcت املتحدة أالمريكية ٕاىل توضيح موقفها من هذا الشأن.

اءل وفد الوالcت املتحدة أالمريكية عن الهدف من ال²س التوضيح. وأعرب عن تأييده للترصحي اÆي ٔادلت به وتس .497
أالمانة ؤاكد ٔان تقيمي ما تقوم به املنظامت أالخرى التابعة لٔالمم املتحدة لقياس مسامههتا يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية، سـيكون 

وتفحص القياسات واملؤرشات. وخلص ٕاىل ٔان أالمانة سـمتيض  2015 مسار ما بعد مفيدا جدا. وقال ٕان أالمانة تشارك يف
. وذكر ٔان وفد اجلزائر ٔابرز ٔان معرفة ما تقوم به 2015وتفحص املساهامت الراهنة للويبو وختطط ملسار ما بعد  قدما

 Ñقد يكون ٔايضا فكرة جيدة. وبني الواكالت أالخرى، سـيكون مفيدا. وأوحض الوفد أنه عرب بلك بساطة عن اقتناعه بأن ذ
ٔانه قد مسع العديد من الوفود ترصح بنفس اليشء، عىل امتداد اليوم. وشدد عىل ٔان إالضافة الوحيدة اليت قد±ا يه ٔانه عرب 

عن أم; يف أن تدرج اللجنة يف ا@راسة عددا من الواكالت املتخصصة التابعة لٔالمم املتحدة وال تقترص فقط عىل أالونكتاد 
برaمج أالمم املتحدة إالمنايئ وبرaمج أالمم املتحدة للبيئة؛ �ٕالضافة ٕاىل بعض الواكالت التقنية اليت تتخذ جنيف مقرا لها. و 

وجشع أالمانة عىل القيام بذÑ داخليا ودون �سـتعانة مبوارد من خارج املزيانية، بدل توظيف مستشار خارd آخر 
 �لعمل. ليقوم

مس اåموعة أالفريقية، وعرب عن رغبته يف أن يعرض العمل املذكور خالل ا@ورة املقبÎ للجنة وحتدث وفد اجلزائر � .498
 التمنية. وطلب بعض التوضيحات هبذا الشأن.

499.  Îت املتحدة أالمريكية ٔانه سـيكون سعيدا لو قبلت أالمانة عرض النتاجئ خالل ا@ورة املقبcوأكد وفد الوال
 التمنية.  للجنة

ة (االٓنسة �تشرن) ٔانه سـيكون من املفيد جدا احلصول عىل فكرة أوحض حول كيفية قيام الواكالت ورصحت أالمان .500
أالخرى التابعة لٔالمم املتحدة بتقيمي مساهامهتا. ؤاعلنت ٔاهنا سـتحاول القيام بذÑ �سـتخدام مواردها اÆاتية احملدودة. ؤافادت 

وبة ٕاىل اللجنة. وأعربت عن اقتناعها برضورة الرتكزي عىل الواكالت ٔاهنا سـتكون سعيدة لو اسـتطاعت تقدمي املعلومات املطل
 املتخصصة، وبأن الهدف الرئييس هو احلصول عىل معلومات ٕاضافية وتعمل املزيد من ت´ العمليات.

لتقيمي وعرب الرئيس عن اعتقاده ٔان اللجنة وافقت عىل قيام أالمانة بدراسة الطريقة اليت تعمتدها املنظامت أالخرى  .501
 مساهامهتا يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية ؤان أالمانة سـتعد تقريرا حول ذÑ مث تعرضه عىل جلنة التمنية.

وحتدث وفد ٕايرلندا �مس �حتاد أالورويب ودو0 أالعضاء، ورصح أن �حتاد أالورويب ودو0 أالعضاء حتتاج ٕاىل  .502
 للقيام بذÑ.التنسـيق بشأن ذÑ. والمتس من الرئيس بعض ا@قائق 

 ؤاعرب الرئيس عن موافقته عىل �ل²س. .503



CDIP/11/9 Prov. 
110 
 

ٕانه ال يعارض أن تقدم أالمانة عرضا ملامرسات الواكالت التابعة لٔالمم املتحدة  إالسالمية) -ٕايران (مجهوريةوقال وفد  .504
هبذا الشأن. ؤاضاف ٔانه ينبغي عىل أالمانة ٔان تدرس ت´ املامرسات وتعد تقريرا مفيدا بشأن مسامهة الويبو يف ٕاجناز 

 أالهداف إالمنائية لٔاللفية. وتساءل مىت ميكن تقدمي التقرير املذكور.

فد بلجياك �مس اåموعة �ء، ؤافاد ٔانه يف العادة اكن سـيطلب التنسـيق مع اåموعة هبذا الشأن. واسـتدرك وحتدث و  .505
رمغ لك يشء  قائال ٕان العديد من ٔاعضاء اåموعة حارضون يف القاعة وميكهنم تقدمي تعليقاهتم مبارشة. ؤاعرب عن تأييده

 yبيهنا.لرغبة بعض ا@ول أالعضاء يف التنسـيق داخليا ف 

وحتدث وفد اجلزائر �مس اåموعة أالفريقية، ؤاشار ٕاىل أن اåموعة �ء جشعت أالمانة بشلك رصحي عىل تقدمي عرض  .506
 موجز حول هذه القضاc. ؤاعلن أن العرض املوجز ميكن بلك تأكيد أن يكون خالصة النقاش.

انة ينبغي أن تقدم عرضا موجزا حول مرحÎ ما وحتدث وفد بلجياك، �مس اåموعة �ء، ؤاوحض ٔانه مل يرصح ٔان أالم .507
التابعة فرقة العمل بعد أالهداف إالمنائية لٔاللفية. ؤابرز أن اåموعة اسـمتعت بعناية ٕاىل أالمانة. ؤاضاف ٔان أالمانة تشارك يف 

عرضا موجزا للجنة مىت  وقال ٕانه ميكهنا أن تقدم املعنية برصد الثغرات يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفيةلٔالمم املتحدة 
.Ñٔارادت اللجنة ذ 

وعرب وفد الوالcت املتحدة أالمريكية عن رغبته يف ٔان تتضمن ا@راسة مجموعة الطرق اليت تعمتدها الواكالت أالخرى  .508
قريرا التابعة لٔالمم املتحدة لقياس مساهامهتا يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية، ؤاكد أن ا@راسة ال جيب �لرضورة ٔان تكون ت

حتليال معمقا. وأقر بأن موارد أالمانة حمدودة. واسـتدرك قائال ٕان وثيقة تتضمن مجموعة املامرسات املذكورة سـتكون من ðة   ٔاو
 ٔاخرى مفيدة جدا ٕالطالع اللجنة خالل النقاش املقبل.

�حتاد أالورويب  وحتدث وفد ٕايرلندا �مس �حتاد أالورويب ودو0 أالعضاء وعرب عن رسوره �ٕالعالن عن تأييد .509
ودو0 أالعضاء بشلك اكمل لالقرتاح اÆي ٔادىل به وفد الوالcت املتحدة أالمريكية واملتعلق بقيام أالمانة بتجميع كيف تقوم 

 الواكالت املتخصصة أالخرى التابعة لٔالمم املتحدة بقياس مساهامهتا يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية.

 ة �ء، وأكد ٔانه ال يرى مانعا لقبول ذÑ �قرتاح.وحتدث وفد بلجياك �مس اåموع .510

وحتدث وفد الهند �مس اåموعة االٓسـيوية ؤاعرب عن رغبته يف فهم كيف ميكن @راسة قامئة حبد ذاهتا أن تسامه يف  .511
تساءل ٕان اكن تقيمي مسامهة الويبو يف ٕاجناز االٔهداف إالمنائية لٔاللفية. ؤاشار الوفد ٕاىل �ل²س اÆي قدمه وفد ٕايران و 

ميكن ٔان تعد أالمانة تقريرا موجزا ٔاو مذكرة حول ٕاطار الويبو لٕالدارة القامئة عىل النتاجئ وتقارير أداء الربaمج وكيف تعكس 
، �ٕالضافة ٕاىل 8و 6و 1ٕاجنازات الويبو املتعلقة ٕ�جناز أالهداف إالمنائية لٔاللفية. ؤاشار الوفد ٕاىل أالهداف إالمنائية لٔاللفية 

ؤاعرب عن رغبة اåموعة  دراسات قامئة حبد ذاهتا.، وقال ٕاهنا ترتبط �ٔالشخاص وليست 2005وسـنة  2000يري سـنة تقر 
يف أن تقوم أالمانة �لنظر يف ٕاعداد تقرير موجز، قد يستند ٕاىل ا@راسـتني أالخريتني اللتني ٔاعدهام املستشاران اخلارجيان، 

 خرى املتاحة، قصد إالجابة عن بعض �سـتفسارات اليت طرحهتا ا@ول أالعضاء.وٕاىل تقارير أداء الربaمج والو�ئق االٔ 

وقال وفد الوالcت املتحدة أالمريكية ٕان ما المتسه وفد الهند قد ورد مضن ا@راسة الراهنة. ؤابرز ٔان أالمر رمبا يعود  .512
عىل املعلومة. ؤاكد ٔانه بصفة عامة  ٕاىل أن ا@راسة مل تذكر ذÑ بشلك واحض ودقيق أو أن بقية حمتوcت ا@راسة غطت

يؤيد تقدمي ال²س لٔالمانة يك تعد تقريرا ٔاو دراسة ما. وأفاد ٔانه يريد فقط جتميع املعلومات. واسـتدرك قائال ٕانه لن يعارض  لن
وضيحات ٕاضافية ٕاذا مل متانع أالمانة ٕاعادة حفص ا@راسـتني اللتني مت ٕاعدادهام ورمبا عرض ٔامه املقتطفات اليت ميكن ٔان تقدم ت

لوفد الهند وبعض الوفود أالخرى. ؤاكد ٔان لك ما سـتقوم به أالمانة سـيكون ٔاشـبه �لنظر يف ا@راسـتني املوجودتني 
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وتلخيص مقتطفات من املعلومات لتقدمي توضيحات ٕاضافية. وانهتـى ٕاىل ٔانه ال يشجع القيام بدراسة جديدة متاما أو أي 
 تقريري. نشاط

�مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية، ؤاعرب عن تأييده ملا رصح به وفد الهند، وقال ٕان جتميع وحتدث وفد الربازيل  .513
املامرسات اليت تقوم هبا املنظامت أالخرى التابعة لٔالمم املتحدة لن يكون اكفيا يف حد ذاته. ؤاكد رضورة مقارنة ما تقوم به 

حدة. ونوه �لتقدم اÆي مت ٕاحرازه. وخلص ٕاىل أن العمل اÆي سـتقوم الويبو مع ما تقوم به الواكالت أالخرى التابعة لٔالمم املت
 به أالمانة لن يكون مفيدا ٕاال ٕاذا تضمن حتليال للجهود اليت بذلهتا الويبو.

وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء وأشار ٕاىل �ل²س اÆي قدمه وفد الهند بشأن التقرير املوجز. ؤابرز ٔان  .514
 ا@راسـتني السابقتني. واقرتح أن تقوم أالمانة، ٕان اكن الهدف هو ٕاعداد تقرير موجز، بتقدمي املعلومات التقرير سيستند ٕاىل

خالل اجللسة، خاصة ؤان مؤلف ٔاحد ا@راسـتني ما زال موجودا. ؤاعلن ٔان أالمانة لن حتتاج ٕاىل ٕاعداد دراسة ٔاخرى ٔاو 
 متابعة العمل ٔاكرث، ٕان جرت أالمور �لشلك اÆي ذكره.

أشار وفد جنوب ٔافريقيا ٕاىل الترصحيات اليت ٔادىل هبا وفدا الهند والربازيل، ؤاعرب عن اعتقاده ٔايضا أن أالهداف و  .515
 إالمنائية لٔاللفية تعد معلية مسـمترة. ؤابرز أن الويبو تسامه يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية وقال ٕان أالمانة لن حتتاج للكثري للقيام

به الويبو بشأن أالهداف إالمنائية لٔاللفية وأن تعرض عىل اللجنة تقريرا هبذا الشأن. وشدد عىل أن بتجميع تقرير حول ما تقوم 
 Ñحفص ما تفع; املنظامت أالخرى لن يكون اكفيا. وأفاد ٔان الوفود حتتاج ٔايضا ٕاىل معرفة ما تقوم به الويبو. ورصح ٔان ذ

هبا منظمة الصحة العاملية، ومن ٕادراج ت´ ا@روس يف كيفية  سـميكن الويبو من تعمل بعض ا@روس من أالشـياء اليت تقوم
 قيام الويبو بتقيمي مسامههتا يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية. ؤاعلن ٕان جتميع املعلومات لن يكون مفيدا ٕان مل يتضمن الويبو.

ا يف أالهداف إالمنائية �نتباه ٕاىل ٔان الويبو عرضت تقريرا بشأن مسامههت إالسالمية) -ٕايران (مجهوريةولفت وفد  .516
. ؤاكد أن ٔاغلب ا@ول أالعضاء مل تكن راضية عن السادسة للجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكريةلٔاللفية، خالل ا@ورة 

التقرير. وقال ٕان ا@ول أالعضاء طالبت الويبو بتعديل التقرير �الستناد ٕاىل التعليقات اليت ٔادلت هبا ا@ول أالعضاء. وأبرز 
ن الويبو مل تعدل التقرير. ؤاضاف أنه قد مت االتفاق عىل تطوير مهنجية هبدف ٕاعداد تقرير مفيد بشأن مسامهة الويبو يف أ 

حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية. وشدد عىل ٔان اللجنة ينبغي ٔان تلمتس من أالمانة ٕاعداد دراسة بشأن ٔافضل املامرسات اليت 
املتحدة، وقال ٕاهنا ينبغي ٔايضا، بعد ٕامتام ا@راسة، أن تلمتس من الويبو أن تعرض التقرير تعمتدها الواكالت أالخرى لٔالمم 

بشأن مسامهته يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية �الستناد ٕاىل ا@روس اليت تعلمهتا من ا@راسة ٔاو عىل أالقل �الستناد ٕاىل 
ٕاىل ٔان التقرير وا@راسة املذكورين ينبغي ٔان يعرضا عىل  النقاشات، ؤاكد رضورة ٔان تعدل أالمانة التقرير السابق. وخلص

.Îاللجنة خالل دورهتا املقب 

وأشار وفد ترينيداد وتو�غو ٕاىل �قرتاح اÆي أدىل به وفد الوالcت املتحدة أالمريكية، ؤاعرب عن رغبته يف مزيد  .517
هذه النقطة. وجشع أالمانة عىل جتميع تقرير ملعرفة  العمل عىل ذÑ. ؤايد وðات النظر اليت عرب عهنا وفد جنوب أفريقيا حول
 ما تقوم به الويبو �لتدقيق، فy يتعلق بتحقيق ٔاهداف جدول ٔاعامل التمنية.

وحتدث وفد اجلزائر �مس اåموعة أالفريقية، ؤاكد وجود بعض �لتباس. وأفاد ٔان أالمانة تلقت ال²سا واحضا  .518
ا يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية. وقال ٕان بعض الوفود ٔاشارت ٕاىل �ل²س �عتباره ٕالطالع ا@ول أالعضاء عىل مسامههت

اقرتاحا جديدا. ؤافاد أن �قرتاح ليس جديدا. ومىض قائال ٕان وفد الهند ٔاعاد تأكيد �قرتاح وٕان بعض الوفود أالخرى 
اح اÆي أدلت به اåموعة واÆي دعت فيه ٔايدته. ورصح ٔان اåموعة قدمت �ل²س يف وقت سابق. والتفت ٕاىل �قرت 

أالمانة ٕاىل ٕاعداد دراسة ٔاو جتميع ٔالفضل املامرسات ٔاو أي ممارسات تعمتدها املنظامت ا@ولية أالخرى، ؤاضاف ٔان اåموعة 
 ظنت أن ت´ الوثيقة ستتضمن الويبو، يك تعرف اللجنة ٔايضا ما تقوم به الويبو.
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) ٔاهنا تدرك ٔان �ل²س هيدف ٕاىل فهم كيف تقوم املنظامت أالخرى التابعة لٔالمم وأفادت أالمانة (االٓنسة �تشرن .519
املتحدة، وخاصة الواكالت املتخصصة التابعة لٔالمم املتحدة، بقياس مساهامهتا يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية، قصد ٕا�حة 

إالمنائية لٔاللفية. وقالت ٕان أالهداف إالمنائية معلومات تنفع النقاش حول كيف ميكن ٔان حتسن الويبو مسامههتا يف أالهداف 
لٔاللفية تعد جدول ٔاعامل عاملي. ؤاقرت بأن قياس أالثر، �ٕالضافة ٕاىل مسامهة الواكالت والفاعلني بشلك مسـتقل واجلزء 

ن كيفية املنسوب ٕاىل لك مهنا، يشلك حتدc عندما يمت القياس عىل صعيد العامل. وأبرزت ٔان ا@راسة سـتقدم معلومات بشأ 
قيام املنظامت أالخرى بذÑ، وأضافت ٔان ت´ املعلومات ميكن ٔان تفيد النقاش بشأن الطريقة اليت جيب ٔان تعمتدها الويبو، 

هبذا الصدد، يف املسـتقبل. وأشارت أالمانة ٕاىل �ل²س الثاين املتعلق �لتقرير بشأن مسامهة الويبو يف أالهداف إالمنائية 
اسـتعداد أالمانة لتجميع التقرير املذكور ٕاذا رغبت ا@ول أالعضاء يف ذÑ. واسـتدركت قائÎ ٕان التقرير لٔاللفية. وأعربت عن 

سيتضمن مجموعة النتاجئ اليت حتققت مضن ٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ، واليت وردت يف تقرير أداء الربaمج وربطها 
ني. ؤاكدت ٔان املنظمة تعمل مضن ذÑ إالطار. ورصحت ٔاهنا سـتقوم �ٔالهداف إالمنائية الوجهية لٔاللفية، طبقا لHراسـت

بتجميع التقرير املذكور، ٕاذا طلب مهنا ذÑ. وشددت من ðة ٔاخرى عىل ٔان �طالع عىل ما تقوم به املنظامت أالخرى 
 ة لٔاللفية.ميكن ٔان يساعد أالمانة عىل ٕاعداد تقرير هادف ٔاكرث بشأن قياس مسامهة الويبو يف أالهداف إالمنائي

وحتدث وفد اجلزائر �مس اåموعة أالفريقية، ؤافاد ٔانه يدرك ٔان املساYٔ تتضمن معلني خمتلفني. وأفاد ٔان العمل أالول  .520
يتعلق بقياس املسامهة والعمل الثاين يتعلق �ملسامهة يف حد ذاهتا. وأكد رضورة ٕاعداد تقرير بشأن مسامهة الويبو، تبني فيه 

خبصوص مجيع أالهداف إالمنائية لٔاللفية، وال تقترص عىل أالهداف إالمنائية لٔاللفية اليت حددها  أالمانة ما قامت به
املستشاران. ؤابرز أن الويبو واكY �بعة لٔالمم املتحدة، ؤاضاف ٕان املساYٔ �لتايل رضورية. ومىض قائال ٕان التقرير هو القضية 

ثر. وشدد عىل أن أالمانة ال تعرف كيف تقيس مسامهة الويبو يف أالهداف أالوىل. ؤاعلن أن القضية الثانية تتعلق بقياس االٔ 
إالمنائية لٔاللفية. وأفاد أن اåموعة تقرتح ٔان تطلع أالمانة عىل ما تقوم به الواكالت أالخرى التابعة لٔالمم املتحدة، يك تتضح 

اس مساهامهتا. وشدد عىل احلاجة ٕاىل املعلومات @هيا، بعض اليشء، املؤرشات واملهنجيات اليت تسـتخد±ا ت´ الواكالت لقي
 املتعلقة مبا تقوم به الويبو لقياس مسامههتا، وقال ٕان ذÑ قضية جوهرية. وخلص ٕاىل ٔان القضاc املذكورة خمتلفة عن بعضها.

تعلق مبسامهة وحتدث وفد الهند �مس اåموعة االٓسـيوية ولفت �نتباه ٕاىل اسـتعداد أالمانة للقيام ٕ�عداد التقرير امل  .521
الويبو يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية، مع أالخذ بعني �عتبار ٔالفضل املامرسات وا@روس اليت تعلمهتا من كيفية مسامهة 

املنظامت أالخرى التابعة لٔالمم املتحدة يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية. ؤابرز ٔانه يدرك أن حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية 
تبط مبنظمة واحدة �بعة لٔالمم املتحدة. وأيد الترصحي اÆي ٔادلت به أالمانة، وذكر ٔان حتقيق ت´ أالهداف حيتاج ٕاىل ال ير 

مسامهة العديد من املنظامت ؤانه يسـند ٕاىل العديد مهنا ٔايضا. وأعرب عن رغبة اåموعة يف ٔان تكون التوقعات واقعية. ؤاكد 
ة وقبلت بأن يكون التقرير موجزا فال يتطلب الكثري من الوقت ٕالعداده. ؤابرز ٔان التقرير ٔانه يدرك أن اåموعة �ء اكنت مرن

ينبغي ٔان يأخذ بعني �عتبار املواد املتاحة. ودعا أالمانة ٕاىل ٕاعادة حفص املواد وتقدمي املعلومة بطريقة متكن اللجنة من فهم أن 
 ائية لٔاللفية اليت تتعلق �لناس وبتحسني اåمتع.معل الويبو يسامه بشلك حقيقي يف حتقيق أالهداف إالمن

ؤاعرب وفد الوالcت املتحدة أالمريكية عن تأييده بشلك عام مللخص وفد الهند. وقال ٕانه يدرك ٔان جتميع قياسات  .522
متلكها أالمانة  الواكالت أالخرى ملساهامهتا يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية، سريافقه ٔايضا تقرير موجز يستند ٕاىل املعلومات اليت

يف الوقت الراهن. ؤاشار ٕاىل ٔان أالمانة ستسـتخدم فقط مواردها الراهنة، للقيام بذÑ. ورصح ٔانه يفكر ٕاجامال، بنفس 
الطريقة. واسـتدرك قائال ٕان التقرير اÆي ٔاعده السـيد موسونغو، وأيضا التقرير احلايل، استشهدا بعدد من الو�ئق املتعلقة 

لٔاللفية واليت تعرفت ٕاىل أالهداف إالمنائية لٔاللفية اليت ترتبط بشلك ٔافضل مع ٔانشطة الويبو، وقال ٕاهنا �ٔالهداف إالمنائية 
ثالثة ٔاهداف خصوصية وست غاcت خصوصية. وأفاد أن التقرير احلايل اسـتعرضها بشلك واحض. وأعلن أن الوفد يتوقع ٔان 

هامهتا مرتبطا بت´ أالهداف والغاcت. وبني ٔانه ال يتوقع ٔان تعد يكون ٔاي نوع من التقارير اليت قد تعدها الويبو بشأن مسا
ومىض قائال ٕان التقرير لن يكون مفيدا خاصة �ملقارنة مع مكّ  الويبو تقريرا يتضمن لك أالهداف إالمنائية لٔاللفية ولك الغاcت.

ئق بينت بلك وضوح أن جمال العلوم املوارد والوقت اÆي ستبذ0 أالمانة ٕالعداد التقرير. ؤاعلن ٔان العديد من الو�
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والتكنولوجيا و�بتاكر هو ٔاكرب جمال قدمت فيه الويبو مساهامهتا. ؤاعرب عن رغبته يف ٔان تقاس مسامهة الويبو مرة 
ٔاخرى، فy يتعلق �ٔالهداف الثالثة والغاcت الست املذكورة. ولفت �نتباه ٕاىل أن التقرير احلايل يتضمن كام كبريا من 

من ملحق الوثيقة  8و 7علومات املتعلقة مبساهامت الويبو يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية. والتفت ٕاىل الصفحتني امل
CDIP/11/3 االت اخلصوصية لٔالهدافåورصح ٔاهنا تتضمن بعض الرسوم البيانية اليت تظهر أن مسامهة الويبو يف ا ،

عىل مر الزمن. وأضاف أن ٔاحد مرافق الوثيقة تضمن العديد من التفاصيل إالمنائية لٔاللفية والغاcت املذكورة تغريت نوعا ما 
املتعلقة بتقرير ٔاداء الربaمج وتناول هل ٔان النتاجئ املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية والغاcت حتققت بشلك جزيئ ٔاو لكي. 

ميكهنا أن تسـمتد املعلومات من الوثيقة للتقرير املوجز وأقر بأن مك املعلومات يف الوثيقة احلالية كبري جدا. وخلص ٕاىل أن أالمانة 
 اÆي سـتقدمه.

وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية، وقال ٕانه يدرك ٔان املعلومات اليت سـتقد±ا أالمانة بشأن تقيمي  .523
غي ٔان يتناول ما يمت القيام به يف الويبو املساهامت يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية ينبغي أن تشمل الويبو. ؤاضاف ٔان التقرير ينب

يك تمتكن ا@ول أالعضاء من ٕاجراء مقارنة مع املامرسات اليت تعمتدها املنظامت أالخرى ومن �طالع عىل مزيد املعلومات 
 قصد املساعدة يف ðود حتسني تقيمي الويبو ملسامهته يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية.

524. åموعة أالفريقية، ؤاعرب عن رغبته يف قيام أالمانة بدراسة مجيع أالهداف إالمنائية لٔاللفية. وحتدث وفد اجلزائر �مس ا
وذكر أن الويبو تعد واكY �بعة لٔالمم املتحدة، ؤاشار ٕاىل أن أالهداف إالمنائية لٔاللفية يه أالهداف إالمنائية لٔاللفية التابعة 

مجيع أالهداف إالمنائية لٔاللفية. ؤاضاف أن ا@راسة تضمنت بعض  لٔالمم املتحدة. وأكد ٔان الويبو ينبغي أن تنظر يف
. وتساءل ٕان اكنت أالهداف إالمنائية أالخرى لٔاللفية وجهية لعمل 8و 3و 1املعلومات املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية 

لعمل الويبو. ورصح أن  6و 4لٔاللفية الويبو. وبني ٔان اåموعة تتفق مع وðة النظر اليت تنص عىل وجاهة الهدفني إالمنائيني 
اللجنة مل تعمتد ٔاو توافق بعد عىل نتاجئ ٔاي من ا@راسـتني، ؤاضاف أن أالمانة ال ينبغي أن تتقيد هبام. ؤابرز ٔان قيام أالمانة 

داف بفحص أالهداف إالمنائية لٔاللفية سـيكون معال قy، ؤاكد ٔانه يتوقع أن تبني أالمانة مدى وجاهة لك هدف من أاله
إالمنائية لٔاللفية لعمل الويبو. وأفاد أن اللجنة ٕان اكنت سـتطلب من أالمانة ٔان تركز فقط عىل نتاجئ ا@راسـتني فٕاهنا سـتكون 

بصدد ٕاسقاط ٔاحاكم مسـبقة عىل نتيجة التقرير املوجز. ؤاهنـى قائال ٕان الويبو جيب ٔان تفحص مجيع أالهداف 
 لٔاللفية. إالمنائية

املتحدة أالمريكية عن معارضته بشلك واحض لفرض نشاط كبري عىل أالمانة، يتطلب مهنا أن ؤاعرب وفد الوالcت  .525
تقمي لك أالهداف إالمنائية لٔاللفية، بي� بينت العديد من ا@راسات اليت ٔاعدت بطلب من الويبو، �ٕالضافة ٕاىل عدد من 

ة لٔاللفية تتجىل خاصة يف بعض أالهداف والغاcت ا@راسات اخلارجية، ٔان العالقة اليت تربط الويبو �ٔالهداف إالمنائي
املعينة. وأكد ٔانه سـيوافق عىل القيام بذÑ ٕان رٔات أالمانة ٔان حفص أالهداف إالمنائية أالخرى لٔاللفية لن ميثل عبئا غري مربر 

ة، ٕاذا اجنرت عنه عىل موظفهيا احلاليني. وعرب عن اعتقاده أن النشاط املذكور لن يكون ٔابدا ٔافضل اسـتخدام لوقت أالمان
 دراسة موسعة وملكفة. وسأل أالمانة ٕان اكنت ترى ٔانه ميكهنا القيام بذÑ بسهوY دون احلاجة ٕاىل موارد ٕاضافية.

وقالت أالمانة (السـيدة �تشرن) ٕان التقرير السابق اعمتد مهنجية معينة للقيام �لتقيمي. ؤاكدت أن تغيري املهنجية  .526
ضافية. ؤاشارت ٕاىل ٔان أالمانة سـتقوم بذÑ، رمغ لك يشء، ٕان رغبت ا@ول أالعضاء يف وتوسـيعها سـيحتاج ٕاىل موارد إ 

ذÑ. ؤابرزت احلاجة ٕاىل حتديث ا@راسـتني ٔالن تنفيذ أالهداف إالمنائية لٔاللفية ما زال متواصال وأن النتاجئ مل تكمتل بعد. 
يث سـيكون دوما رضورc. واسـتدركت قائÎ ٕان ا@راسـتني والتفتت ٕاىل املسامهة والنتاجئ اليت مت حتقيقها، وأفادت ٕان التحد

سـتتيحان بدون شك كام هائال من املعلومات، ٕاذا استند التقرير ٕاىل نفس املهنجية. وشددت عىل ٔان حتديث املعلومات 
 سيتطلب ðدا ٔاقل من حفص لك أالشـياء من جديد.
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شأن مسامهة الويبو يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية �نتباه ٕاىل التقرير ب  إالسالمية) -ٕايران (مجهوريةولفت وفد  .527
. وبني أن ا@ول أالعضاء اكنت تريد يف ذÑ الوقت تعديل 2010) اÆي عرضته أالمانة يف فرباير CDIP/5/3 (الوثيقة

املامرسات يف  التقرير. وأكد ٔانه من املنطقي ٔان يمت حتديث التقرير يف ضوء ا@راسـتني اليت مت القيام هبام بعده ويف ضوء ٔافضل
.Îالواكالت أالخرى التابعة لٔالمم املتحدة. ودعا أالمانة ٕاىل عرض صيغة حمدثة من التقرير خالل ا@ورة املقب 

وأيد وفد املكسـيك الترصحي اÆي ٔادىل به وفد ٕايران. ؤاشار ٕاىل أن اللجنة درست لك ت´ أالهداف يف  .528
 أالمانة الوثيقة املذكورة، وتعمل اللجنة �لتقدم احلاصل.. وأشار أنه سـيكون من املفيد ٔان حتدث 2010 فرباير

ورٔاى وفد الوالcت املتحدة أالمريكية ٔان اللجنة تبتعد عن نقاط التوافق. وأشار ٕاىل ٔان النقاش تناول العديد من  .529
أن اللجنة اكنت  ا@راسات احملمتÎ وحتديث الو�ئق وتطوير مهنجية جديدة هبدف تقيمي أالهداف والغاcت إالضافية. ؤابرز

قريبة من التوافق بشأن جتميع وتقرير موجز هامني، وأفاد ٔانه يظن حاليا أن اللجنة رمبا بدٔات تقرتب من جمال لن تتوصل فيه 
 ٕاىل ٔاي توافق. واقرتح الوفد ٔان تبدٔا اللجنة جتميع املعلومات وتعد التقرير املوجز، �الستناد ٕاىل أالهداف الثالثة والغاcت

ىض قائال ٕاهنا ميكن عند الرضورة، وبعد �طالع عىل املعلومات خالل ا@ورة املقبÎ للجنة التمنية، ٔان تلمتس الست. وم
أالمانة تغيري املهنجية، ؤان تستند رمبا ٕاىل املعلومات اليت تلقهتا بشأن ما تفع; الواكالت أالخرى لٔالمم املتحدة. وقال ٕان اللجنة 

ب من أالمانة أن تغري املهنجية ٔاو توسعها. ؤابرز ٔان اللجنة يف الوقت احلارض تقرتب من ميكهنا، يف ذÑ الوقت، ٔان تطل
 التوصل ٕاىل اتفاق بشأن جتميع وتقرير موجز معينني. وأعرب عن قلقه من أن تضيع الفرصة من اللجنة.

ة لٔاللفية اليت جيب ٔان وتساءل وفد جنوب ٔافريقيا ملاذا ينبغي عىل اللجنة ٔان ترشد أالمانة ٕاىل أالهداف إالمنائي .530
 .Ñتفحصها. وأشار ٕاىل ٔان أالمانة قالت ٕاهنا ميكن ٔان تفحص لك أالهداف إالمنائية لٔاللفية ٕان المتست مهنا ا@ول أالعضاء ذ

اللجنة بشأن هذه القضية. ؤاكد ٔان لك ما حيتاجه أالمر هو جتميع املامرسات  تباطؤورصح ٔانه ميكن القيام بذÑ. واستنكر 
عها املنظامت أالخرى لٔالمم املتحدة، ؤاضاف ٔان أالمانة ميكن أن تعد بعد ذÑ تقريرا يبني ما تقوم به الويبو. ورصح اليت تتب 

ٔان ا@ول أالعضاء سـمتيض قدما خالل ا@ورة املقبÎ، وتفحص التحسينات املمكنة �الستناد ٕاىل املعلومات اليت قدمهتا 
 الواكالت أالخرى لٔالمم املتحدة.

 د بوركينا فاصو عن رغبته يف معرفة اختصاصات ا@راسة املقرتحة. ؤاعرب وف .531

 وسأل الرئيس هل حصل توافق بشأن ملخص وفد جنوب ٔافريقيا. .532

عن مساندته لالقرتاح اÆي أدىل به وفد جنوب ٔافريقيا. ورصح ٔان الرتكزي  إالسالمية) -ٕايران (مجهوريةؤاعرب وفد  .533
يؤدي ٕاىل تقرير شامل. ؤاضاف ٔاهنا لن تعكس لك مساهامت الويبو يف أالهداف  عىل ثالثة ٔاهداف ٕامنائية لٔاللفية فقط لن

 إالمنائية لٔاللفية. وتساءل ملاذا ينبغي تقويض املساهامت احملمتÎ للويبو يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية.

از. وأشار ٕاىل جتميع وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء، وشدد عىل رضورة ٔان تركز اللجنة عىل ما هو قابل لٕالجن .534
املامرسات اليت تعمتدها الواكالت أالخرى، وٕاعداد تقرير موجز �سـتخدام املوارد الراهنة، وقال ٕاهنام مسألتان علهيام اتفاق 

مبديئ. ورصح ٔان اåموعة سـتحتاج ٕاىل التنسـيق هبذا الشأن ٕان اكن النقاش سيتواصل لفرتة ٔاطول. وأضاف أنه ميكن ٕاما 
 أو أن تقبل اللجنة �لوضع الراهن، ومتر ٕاىل قضية ٔاخرى. مواصÎ النقاش

وقال الرئيس ٕانه يدرك ٔان اللجنة تتطلع ٕاىل اسـتالم تقرير موجز بشأن أالهداف إالمنائية لٔاللفية، من مجيع املنظامت  .535
يع أالهداف إالمنائية التابعة لٔالمم املتحدة، وٕاىل جتميع أالنشطة اليت تقوم هبا املنظامت أالخرى والتقدم احلاصل بشأن مج 

 لٔاللفية. وتساءل هل اكن مصيبا يف فهمه.
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وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء، ؤاعلن ٔان ا@راسـتني اخلارجيتني السابقتني ركز� عىل أالهداف إالمنائية  .536
غاcت. ودعا اللجنة  لٔاللفية، اليت تسامه فهيا الويبو بشلك غري مبارش. ؤافاد ٔان ا@راسـتني تعرفتا ٕاىل ثالثة ٔاهداف وست

 ٕاىل المتزي وعدم تكرار اجلهود السابقة.

ؤاعرب وفد جنوب ٔافريقيا عن ثقته يف قدرة أالمانة عىل مبارشة العمل املذكور. وقال ٕانه ال يرى سببا يك جترب اللجنة  .537
انة توكيال ٕالعداد تقرير أالمانة عىل ٔان تفحص فقط ثالثة ٔاهداف ؤان تقترص عىل ذÑ. وأبرز ٔان اللجنة ينبغي ٔان تعطي لٔالم

بشأن ممارسات الويبو املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية. ؤاكد ٕاماكنية تقيمي التقرير. وبني أن ا@ول أالعضاء ميكهنا ٕاذا ارتأت 
غبته يف أن ذÑ، ٔان تذكر يف تقيميها للتقرير أنه ميكن فقط تقيمي الويبو بشأن أالهداف إالمنائية الثالثة لٔاللفية. ؤاعرب عن ر 

تعد أالمانة، بلك بساطة، تقريرا بشأن ممارسات الويبو املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية. ومىض قائال ٕانه ال يريد ٔان تفحص 
أالمانة فقط ثالثة ٔاهداف. وأكد ٔان اللجنة تسري حنو الوراء. وأشار ٕاىل أن اللجنة اكدت أن تهنـي الرتتيبات املتعلقة �لتجميع 

 ر اÆي سـتعده أالمانة. وشدد عىل أن التجميع ينبغي أن يرافقه تقرير تعده أالمانة بشأن ما تقوم به الويبو.و�لتقري

ولفت وفد الوالcت املتحدة أالمريكية �نتباه ٕاىل املبالغ الكبرية اليت ٔانفقت النتداب املستشارين اخلارجيني قصد  .538
قضية، ومن خالل دراسـهتام للو�ئق أالخرى املتاحة، اليت ٔاعدهتا أالمم حفص هذه القضية. وقال ٕان املستشارين وبعد حفص ال 

املتحدة، بينا أن مسامهة الويبو تتجىل خاصة يف جمال ثالثة ٔاهداف وست غاcت. ؤاضاف ٔان املستشارين طورا مهنجية 
أن اللجنة ميكن ٔان تتعقب بلك مفصÎ متكن اللجنة من حفص ٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ وتقرير ٔاداء الربaمج. ورصح 

وضوح نتاجئ الويبو يف ت´ أالهداف الثالثة والغاcت الست. ؤاوحض ٔان السبب يف تردده يف مطالبة أالمانة �لقيام بدراسة 
بني اكمÎ مجليع أالهداف إالمنائية لٔاللفية، هو ٔانه مل يمت تطوير مهنجية هبذا الشأن، وأن حتقيق ذÑ قد يتطلب ðودا كبرية. و 
ٔانه فكر يف حل وسط. واقرتح تقدمي ال²س لٔالمانة يك تطلع عىل ا@راسـتني السابقتني ؤان تراجع عن كثب ٕاطار إالدارة 

القامئة عىل النتاجئ وتقرير أداء الربaمج فy يتعلق بت´ أالهداف الثالثة والغاcت الست ٔالن املهنجية املتعلقة هبا قد طورت 
سـتفحص ٔايضا أالهداف إالمنائية لٔاللفية والغاcت أالخرى دون احلاجة ٕاىل تطوير مهنجية مفصÎ  فعال. ؤاضاف أن أالمانة

ودون ربط لك ت´ أالهداف والغاcت ٕ�طار إالدارة القامئة عىل النتاجئ. ومىض قائال ٕان أالمانة، هبذه الطريقة، سـتقدم عىل 
شطة الويبو بت´ أالهداف إالمنائية أالخرى لٔاللفية. ؤاوحض ٔان أالقل تقيy للطريقة اليت متكن حسب اعتقادها من ربط ٔان 

أالمانة سـمتد اللجنة بتقرير وصفي للعالقة اليت تربط ٔانشطة الويبو �ٔالهداف إالمنائية أالخرى لٔاللفية. وقال ٕان احلل املذكور 
ارجيان خبصوص أالهداف الثالثة لن يطالب أالمانة بتطوير مهنجية دقيقة مشاهبة للمهنجية اليت طورها املستشاران اخل

 والغاcت الست، واليت تلكفت ماال ووقتا كبريين. وأعرب عن تأييده لهذا احلل.

 وسأل الرئيس ٕان اكنت مجيع الوفود تؤيد �قرتاح اÆي ٔادىل به وفد الوالcت املتحدة أالمريكية. .539

ن يكتفي التقرير �لرتكزي عىل أالهداف الثالثة ٔانه ال ميكن ٔان يوافق عىل أ  إالسالمية) -ٕايران (مجهوريةوأفاد وفد  .540
والغاcت الست. وأعرب عن اعتقاده أن معل الويبو ال يقترص عىل ذÑ. ؤابرز أن مصلحة البHان النامية تقتيض تعديل 

يف ٔاكرث  والية الويبو ٕان اكنت املنظمة غري قادرة عىل املسامهة يف ٔاكرث من ثالثة ٔاهداف. ورٔاى أن الويبو ميكن أن تسامه
 من ذÑ العدد. ؤاشار ٕاىل أن التقرير السابق ٔاخذ بعني �عتبار مجيع أالهداف.

وحتدث وفد الهند �مس اåموعة االٓسـيوية، وقال ٕانه يدرك أن وفد الوالcت املتحدة ٔابدى مرونة خبصوص الرتكزي  .541
يف ا@راسة السابقة. ؤاكد رضورة ٕابالغ ا@ول  ٔاوال عىل أالهداف الثالثة والغاcت الست اليت مت التعرف علهيا، مثل ما مت

أالعضاء ٕان اكنت الويبو تسامه حقا يف أالهداف إالمنائية أالخرى لٔاللفية، ؤاعلن أن ذÑ خيدم مصلحة ا@ول أالعضاء 
 البيئة وتغري ) وذكر ٔان أالمانة ٔاعلمت اللجنة �لزتام الويبو بقضاcكفاY �سـتدامة البيئية ( 7الهدف واملنظمة. وأشار ٕاىل 

املناخ، ٕاخل. وخلص ٕاىل ٔانه ميكن رمبا اسـتكشاف بعض اåاالت الوجهية أالخرى، ورمبا هدف أو هدفني ٕامنائيني ٕاضافيني، 
 يك تعكس ا@راسة بشلك ٔافضل مساهامت الويبو يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية.
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åموعة حتتاج ٕاىل التنسـيق بشأن �قرتاح. ؤاقر بأن وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية، وقال ٕان ا .542
بعض أالفاكر جيدة وميكن العمل علهيا. وأعرب عن اسـتعداد اåموعة للعمل مع وفد الوالcت املتحدة أالمريكية بشأن العمل 

 املقبل املتعلق بتنفيذ أالهداف إالمنائية للتمنية.

ربازيل واقرتح أن يؤجل النقاش. ؤاعلن ٔان اåموعات سـتحصل عىل وأشار الرئيس ٕاىل الترصحي اÆي ٔادىل به وفد ال .543
 فرصة ملراجعة احلل الوسط اÆي اقرتحه وفد الوالcت املتحدة أالمريكية.

وحتدث وفد اجلزائر �مس اåموعة أالفريقية والمتس أن يرصح وفد الوالcت املتحدة أالمريكية من جديد �القرتاح  .544
 اÆي ٔادىل به.

الوالcت املتحدة أالمريكية ٔانه سـبق ؤاشار ٕاىل أالهداف الثالثة والغاcت الست اليت تعرفت ٕالهيا  وأفاد وفد .545
ا@راسة، وقال ٕان املستشار قام بعمل كبري لتطوير املهنجية اليت تربط بني هذه أالهداف والغاcت وإالدارة القامئة عىل 

رتبط بشلك خاص �ٔالهداف الثالثة والغاcت الست. ؤاعرب عن النتاجئ، عرب حفص إالدارة القامئة عىل النتاجئ وكيف ت
اعتقاده ٔان القيام بنفس العمل بشأن أالهداف والغاcت أالخرى سيتطلب معال كبريا من أالمانة. وأفاد أن املستشار تلقى 

ح ٔان أالمانة سـتحتاج ٕاىل مبلغا كبريا واسـتغرق وقتا طويال ٕالعداد املهنجية املتعلقة �ٔالهداف الثالثة والغاcت الست. ورص
القيام بعمل كبري يك تطور مهنجية مماثÎ فy يتعلق جبميع أالهداف والغاcت. ؤاكد ٔانه ال ميانع ٔان تفحص أالمانة ٕاطار إالدارة 

خرى، القامئة عىل النتاجئ خبصوص أالهداف الثالثة والغاcت الست. والتفت ٕاىل بقية أالهداف إالمنائية لٔاللفية والغاcت االٔ 
وقال ٕان أالمانة سـتقدم تقريرا وصفيا يبني العالقة بني جماالت معل الويبو وأالهداف املذكورة، �ٕالضافة ٕاىل العالقة اليت 

ميكن ٔان تربط بني املشاريع اليت تعمل علهيا الويبو وت´ أالهداف. ومثن املالحظة اليت أدىل هبا وفد الهند، وقال ٕان 
ة عهدها رمبا تسامه يف بعض أالهداف البيئية. وأقر ٕ�ماكنية وجود بعض اåاالت اليت رمغ حداث WIPO Greenمبادرة

تنشط فهيا الويبو واليت تنطبق عىل أالهداف أالخرى. واسـتدرك قائال ٕانه ال يتوقع ٔان تطور أالمانة مهنجية من نفس 
 املسـتوى اÆي طوره السـيد ٔاونيل يف دراسـته، وبني ٔانه يتوقع تقيy وصفيا.

انعقاد اجللسة العامة ودعا الرئيس أالمانة ٕاىل تقدمي ت´ النقاط اليت سرتد يف ملخص الرئيس يك تفحصها الوفود قبل  .546
 يف صباح اليوم املوايل.

ورصحت أالمانة (السـيد �لوش) ٔان ملخص الرئيس ينبغي ٔان يتضمن عددا من القرارات، وشددت عىل ضيق  .547
يف صباح اليوم املوايل. وقالت ٕان مجيع الوفود ميكهنا ٔان  يف مكتب التوثيقاملعلومات  الوقت. وأفادت ٔاهنا ميكن أن تتيح ت´

 حتصل عىل نسخة و�طالع علهيا. وسألت ٕان اكن ذÑ مالمئا.

بشأن مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات، يف صباح اليوم املوايل، قبل ٕاكامل  عقد مشاورات غري رمسيةواقرتح الرئيس  .548
 النقاشات يف اجللسة العامة. 

وسأل وفد بلجياك ٕان اكن ميكن ٕارسال بعض أالجزاء من ملخص الرئيس ٕاىل املنسقني إالقلمييني، قصد إالعداد  .549
 لصباح اليوم املوايل.

550. Ñؤاعرب الرئيس عن اعتقاده ٕ�ماكنية ذ. 

    (�بع)(�بع)(�بع)(�بع)    من جدول أالعامل: ملخص الرئيسمن جدول أالعامل: ملخص الرئيسمن جدول أالعامل: ملخص الرئيسمن جدول أالعامل: ملخص الرئيس    9999البند البند البند البند 

 الوفود. الرئيس من أالمانة قراءة نص ملخص املرشوع، فقرة فقرة، ملوافقة اللجنة علهيا. وقد مت توزيعه عىلطلب  .551
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 :أالمانة (السـيد �لوش) عىل احلضور الفقرة أالوىل عىل النحو التايل  وقرٔات  .552

. 2013مايو  17ٕاىل  13املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية (اللجنة) يف الفرتة من انعقدت ا@ورة احلادية عرشة للجنة "
 ."مراقبا 37دوY عضوا و 94وحرضها 

 .أالمانة ٕاىل اح²ل تغيري هذه أالرقام رهنًا بتدقيق أالعداد الهنائية لكشوف تسجيل احلضورؤاشارت 

 احلضور. ٕالدالء بأية مالحظات منالرئيس املوافقة عىل الفقرة أالوىل نظرًا لعدم اؤاعلن  .553

أالمانة (السـيد �لوش) ٕ�دخال تعديل طفيف عىل الفقرة الثانية. فقد مت �سـتعاضة عن لكمة "انتخبت" ورصحت  .554
 :بلكمة "ٔاعادت انتخاب". وقرأت أالمانة الفقرة عىل احلضور عىل النحو التايل

ا@امئ جليبويت، رئيسا. وانتخبت السـيدة ٕاياكترينا اجوتيا، اللجنة انتخاب السفري محمد سـياد دواليه، املمثل "ٔاعادت 
 .)، aئبًا للرئيسaSKAPATENTIئب رئيس مركز امللكية الفكرية الوطنية جبورجيا (

 .الرئيس املوافقة عىل الفقرة الثانية نظرًا لعدم إالدالء بأية مالحظات من احلضورؤاعلن  .555

 :الفقرة الثالثة عىل النحو التايلأالمانة (السـيد �لوش) عىل احلضور وقرٔات  .556

 ".CDIP/11/1 Prov. 2اللجنة عىل مرشوع جدول أالعامل كام هو مقرتح يف الوثيقة "وافقت 

 .الرئيس املوافقة عىل الفقرة الثالثة �لنظر ٕاىل عدم تقدمي ٔاية مالحظات من احلضورؤاعلن  .557

 :النحو التايل أالمانة (السـيد �لوش) عىل احلضور الفقرة الرابعة عىلوقرٔات  .558

من جدول أالعامل، وافقت اللجنة عىل مرشوع تقرير ا@ورة العارشة للجنة (الوثيقة  4ٕاطار البند "يف 
CDIP/10/18 Prov.(". 

 .ٔاية مالحظات من احلضور ٕابداءالرئيس املوافقة عىل الفقرة الرابعة نظرًا لعدم ؤاعلن  .559

 :خلامسة عىل النحو التايلأالمانة (السـيد �لوش) عىل احلضور الفقرة اوقرٔات  .560

من جدول أالعامل، اسـمتعت اللجنة ٕاىل بياaت عامة من اåموعات إالقلميية. وُطلب من فرادى  5ٕاطار البند "يف 
 ".الوفود تقدمي بياaت مكتوبة

أالورويب وفد الربازيل جيب ٔان تشري الفقرة ٔايضا ٕاىل اåموعات االٔخرى، متفقا يف ذÑ مع بيان لك من �حتاد وقال  .561
 .ومجموعة جدول ٔاعامل التمنية

الرئيس عام ٕاذا اكن ميكن اسـتخدام عبارة "منسقي اåموعات" بدال من عبارة "اåموعات إالقلميية". ومتت واسـتفرس  .562
 .املوافقة عىل الفقرة اخلامسة �لتعديل لعدم وجود ٔاي اعرتاض من احلضور

 :السادسة عىل النحو التايل أالمانة (السـيد �لوش) عىل احلضور الفقرةوقرٔات  .563

. واسـتعرض املدير العام تقريره عن CDIP/11/2من جدول أالعامل، نظرت اللجنة يف الوثيقة  6البند "يف ٕاطار 
. وأعربت الوفود عن تقديرها اللزتام املدير العام بتقدمي تقارير سـنوية. 2012تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية خالل عام 
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والمتست بعض إاليضاحات، ال سـy فy يتعلق �خلطط القطرية ومشاركة الويبو يف  ؤادلت بعدد من املالحظات
وفرقة العمل املعنية �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية. ورد aئب املدير العام، السـيد جيفري ٔاونياما، ومدير  20مسار ريو + 

فق عىل قيام أالمانة مكتب الويبو يف نيويورك عىل املالحظات ووافقا عىل ٕادخال حتسينات عىل ال  تقارير املقبÎ. واتُ
بتنظمي جلسات ٕاحاطة ٕاعالمية بصورة منتظمة لHول أالعضاء بشأن مسامهة الويبو يف معل هيئات أالمم 

 ."أالخرى  املتحدة

وفد بلجياك �مس اåموعة �ء عن اعتقاده يف قيام أالمانة بعقد جلسات ٕاحاطة ٕاعالمية لHول أالعضاء عن ؤاعرب  .564
تنظمي جلسات ٕاعالمية بصورة اقرتحت اåموعة استبدال لكامت "مهة الويبو لكام ارتأت ٔان ذÑ مناسـبًا. و�لتايل، مسا

 ".منتظمة" بلكمة "ٕاحاطة

وفد بوليفيا عن قلقه ٕازاء التعديل املقرتح حيث ميكن تفسريه جبلسة ٕاحاطة واحدة. وأعرب عن رغبته يف ؤاعرب  .565
، ينبغي ٕاعادة صياغة هذه الفقرة لتنفيذ اقرتاح اåموعة �ء والتأكيد عىل و�لتايلالتأكيد عىل عقد عدد من جلسات إالحاطة. 

 .من جلسة ٕاحاطة وبصورة منتظمةعقد جلسات ٕاحاطة ٕاعالمية بصورة متكررة أو ٔاكرث 

خالل ، شددت بعض الوفودو وفد جنوب ٔافريقيا عن موافقته التامة عىل البيان اÆي أدىل به وفد بوليفيا. ؤاعلن  .566
املناقشة، عىل رغبهتا يف عقد جلسات ٕاحاطة ٕاعالمية قبل حضور أالمانة لالج²عات. ويعين التعديل املقرتح مضنيًا ٕاماكنية 

حاطة بعد �ج²عات ٔاو ٔاثناء عقد دورة للجنة. وطلب الوفد ٕاعادة صياغة امجلÎ للتأكيد عىل عقد أالمانة عقد جلسات االٕ 
 .جلسات ٕاحاطة ٕاعالمية بصورة متكررة وليس مرة واحدة فقط

 .الرئيس عام ٕاذا اكن @ى وفد جنوب ٔافريقيا ٔاي اقرتاحات للصياغة املطلوبةواسـتفرس  .567

 .يفضل إالبقاء عىل الصيغة املسـتخدمة يف مرشوع مسودة الرئيسوفد جنوب ٔافريقيا ٔانه ورد  .568

وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية توضيحًا للنص املقرتح. ومىض يقول ينبغي ٔان يكون مفهومًا عقد وطلب  .569
 .ٔاكرث من جلسة ٕاحاطة ٕاعالمية. وسوف تسـمتر اجللسات إالعالمية وتقدمي املعلومات ٕاىل ا@ول أالعضاء

فق عىل قيام أالمانة ٕ�حاطة ت� ىل املداخالت. واقرتح ما ييل: "اوفد بلجياك �مس اåموعة �ء ٕانه اسـمتع بعناية إ وقال  .570
ا@ول أالعضاء عن مسامهة الويبو يف ٔاعامل هيئات أالمم املتحدة أالخرى، مىت ظهرت احلاجة ٕاىل ذÑ". ؤاضاف، سوف 

 .رث من جلسة ٕاحاطة واحدة وسوف تُعقد لكام دعت احلاجة ٕاىل ذÑتوحض هذه الصياغة جبالء ٕاماكنية عقد ٔاك

 .وفد جورجيا حذف لكمة "عىل ٔاساس منتظم" فقط من مرشوع مسودة الرئيسواقرتح  .571

لالقرتاح املقدم من وفد جورجيا. وقال لن تكون أالمانة ملزتمة  تأييدهوفد الهند �مس اåموعة االٓسـيوية عن ؤاعرب  .572
ٕاعالمية بصورة منتظمة. ومن الواحض ٔايضا تقدمي ٔاكرث من جلسة ٕاحاطة واحدة. ؤاعلن عن موافقة  بتقدمي جلسات ٕاحاطة

نه مل يرش ٕاىل جلسة ٕاحاطة واحدة. ؤاهنـى لكمته قائال، ٕان عبارة "مىت إ ة �ء، حيث اåموعة عىل �قرتاح املقدم من اåموع
 .ظهرت احلاجة ٕاىل ذÑ " غري مطلوبة

 . �قرتاح اÆي ٔادىل به وفد جورجياوفد بلجياك عىلؤاثىن  .573

وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية عىل النص. وأعرب عن تفهم اåموعة لرغبة أالمانة واسـتعدادها ووافق  .574
Ñلعقد جلسات ٕاحاطة ٕاعالمية مىت اعتقدت ا@ول أالعضاء أن هناك حاجة ٕاىل ذ. 
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ية استبدال لكمة "سوف" بلكمة "جيب" لتوضيح أن ا@ول أالعضاء مه فريق وفد اجلزائر �مس اåموعة االٔ واقرتح  .575
 لها. ٔاحصاب القرار ومه ðة ٕاصدار التوجهيات ٕاىل أالمانة، وليسوا �بعني

تفرتض مسـبقا ٔان وٕان اسـتخدام لكمة "جيب"، وفد بلجياك �مس اåموعة �ء، ٕان لكمة "سوف" ٔاكرث حيادية. وقال  .576
. ؤاضاف، تفضل اåموعة المتسك بلكمة "سوف". وكحل يدعو ٕاىل عقد جلسة إالحاطة لاله²محمتوى مثري هناك �لفعل 

 ".بديل، اقرتح اسـتخدام لكمة "ميكن

وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية عن موافقته التامة عىل �قرتاح اÆي أدىل به وفد اجلزائر ؤاعرب  .577
ئات أالمم املتحدة أالخرى. معرفة املزيد عن أالعامل اليت تقوم هبا الويبو مع هي  حيث ٔاشارت بHان عديدة ٕاىل رغبهتا يف

 .ن الويبو هيئة تعمل من ٔاجل صاحل أالعضاء وحتقيق رغباهتا، فيجب تنظمي عقد جلسات ٕاعالمية لHول أالعضاءإ وحيث 

كيدًا عىل عقد جلسات ن لكمة "جيب" توفر ضامa وتأ إ ٔافريقيا اقرتاح وفد اجلزائر حيث وفد جنوب وأيّد  .578
 .إالعالمية إالحاطة

الوالcت املتحدة أالمريكية ٕاىل حقيقة ٔان هذا اكن ملخصًا من ٕاعداد الرئيس. وٕان اختيار لكمة "سوف" وفد وأشار  .579
ذا "سوف" و"جيب" اسـتخدام عبارة "جيب إ يت مناسب متاما كام ذكر منسق اåموعة �ء آنفا. واقرتح كحل وسط بني لكم

 وðيت النظر.ٕاليه تسعى مر". وعىل الرمغ من احتواء هذه العبارة عىل حمدد رشطي، ٕاال ٔاهنا تتفق مع ما اقتىض االٔ 

ه عىل ٔانوفد الهند عن اسـتعداده للموافقة عىل �قرتاح املقدم من وفد الوالcت املتحدة أالمريكية. كام ؤاعرب  .580
 .ا تفي �لغرض متامًا وال تسمح بأي مساحة لاللتباسهنإ حىت عىل اسـتخدام لكمة "سوف" حيث اسـتعداد ٔايضا للموافقة 

فق عىل قيام أالمانة بتنظمي ت� "اوفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية حال وسطا عىل النحو التايل: واقرتح  .581
 ".جلسات ٕاحاطة ٕاعالمية لHول أالعضاء بشأن مسامهة الويبو يف ٔاعامل هيئات أالمم املتحدة أالخرى

ؤاعلن عن املوافقة عىل الفقرة السادسة مع التعديل نظراً لعدم الرئيس عام ٕاذا اكن هذا �قرتاح مقبوًال. رس واسـتف  .582
 .تقدمي ٔاية مالحظات من احلضور

 تايل:أالمانة (السـيد �لوش) عىل احلضور الفقرة السابعة عىل النحو ال وقرٔات  .583

aمج معل لتنفيذ بعض التوصيات املعمتدة عىل من جدول أالعامل، نظرت اللجنة يف بر 7ٕاطار البند "يف   
 :التايل النحو

  ]سيمت التوصل ٕاىل قرار بشأنه  (ٔا)

اللجنة املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقد±ا الويبو يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية aقشت   (ب)
)CDIP/8/INF/1التالية: ) استنادًا عىل الو�ئق ا@امعة 

إالدارة عىل املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقد±ا الويبو يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية رد   "1"
)CDIP/9/14(؛ 

فريق العمل ا1صص املعين �ملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقد±ا الويبو يف جمال وتقرير   "2"
 )؛CDIP/9/15التعاون ٔالغراض التمنية (
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مشرتك من مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ومجموعة البHان أالفريقية بشأن املساعدة اليت تقد±ا واقرتاح   "3"
 )؛CDIP/9/16الويبو يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية (

بعض التوصيات املسـتخلصة من تقرير املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقد±ا ووضع وتنفيذ   "4"
 .")CDIP/11/4التعاون ٔالغراض التمنية (الويبو يف جمال 

بعمل أالمانة املسـمتر املعين �لتوصيات ا1تلفة، واحلاجة ٕاىل اختاذ املزيد من إالجراءات، المتست اللجنة واعرتافًا 
من أالمانة مواصÎ العمل اÆي تقوم به واختاذ مزيد من إالجراءات بشأن التوصيات الثالثة التالية، مع مراعاة 

  :يف ا@ورة القادمة للجنة مرحيل عن تقدم سري العمليقات اليت أدلت هبا الوفود، وتقدمي تقرير التعل 

) 2املواد املتوفرة حاليًا يف "دليل" شامل بشأن تقدمي املساعدة التقنية، طبقا للتوصية ٔالف (جتميع   "1"
 ؛CDIP/9/16يف الوثيقة: الواردة 

ليكون موردا ٔاكرث فعالية يسهل النفاذ ٕاليه وحيتوي عىل مزيد  حتديث موقع الويبو إاللكرتوينوضامن   "2"
 من البياaت احملدثة للتواصل حول ٔانشطة التعاون إالمنايئ؛

قاعدة البياaت اخلاصة �ملساعدة التقنية بغرض تيسري إالماكaت البحثية، وضامن حتديث ت´ وحفص   "3"
 .طة املساعدة التقنيةالقاعدة �نتظام من خالل تغذيهتا مبعلومات عن ٔانش

  ."اليت ٔادلت هبا الوفود ٔان تواصل اللجنة املناقشات يف دورهتا القادمة حول �قرتاحات املتبقيةوات�فق عىل 

وفد اجلزائر �مس اåموعة أالفريقية ٕاىل امجلÎ أالوىل من الفقرة الفرعية (ب)، واقرتح استبدال عبارة "عىل وأشار  .584
عن". وقال، يرجع السبب يف هذا ٕاىل ما تُو¯ به العبارة أالوىل من فكرة أن املراجعة اخلارجية ٔاساس" بعبارة " فضال 

ٔامور  مضن مجÎتعد ٔاساسًا للمناقشة. ؤاشارت اåموعة ٕاىل الفقرة اليت تبدٔا بعبارة "اعرتافًا" واقرتحت ٕادراج عبارة "  مل
رار العمل. ؤاخريًا، ٔاشارت اåموعة ٕاىل امجلÎ أالخرية، واقرتحت التوصيات الثالثة التالية" نظراً السـمتٔاخرى" قبل عبارة "

 ." لبيان اسـمترار املناقشة عىل حنو مؤكدwill" بلكمة "wouldاستبدال لكمة "

وفد بلجياك �مس اåموعة �ء ٕاىل اقرتاح وفد اجلزائر الرايم ٕاىل استبدال عبارة "عىل ٔاساس"، وقال ينبغي وأشار  .585
ٕاعدادها من قبل عنارص  العبارة. ومىض يقول اكنت املراجعة اخلارجية يه ٔاساس املناقشة. ومع ذÑ، فقد مت إالبقاء عىل ت´

اكن رد والتنفيذ من قبل أالمانة. ويف هذه احلاY،  ن ما هيم يف احلقيقة هو معرفة ماهية أالعامل القابÎ للتطبيقإ خارجية. و 
لوفد أالنظار ٕاىل اقرتاح ٕاضافة عبارة "مضن مجÎ ٔامور ٔاخرى"، وقال مل يكن إالدارة هو أالساس أالويل للمناقشة. ولفت ا

عدم موافقته عىل هذا �قرتاح. وفy يتعلق أعرب الوفد عن وÑÆ، . هناك اتفاق سوى عىل ثالث جماالت حمددة فقط
يغة املسـتخدمة يف مرشوع "، رصح الوفد بعدم وجود ٔاي مشلكة @يه �لنسـبة للص will" بلكمة "�wouldستبدال لكمة "

ل فضِ واقرتح استبدال لكمة "توصيات" بلكمة "جماالت". ؤاضاف بأنه يُ  "4"مسودة الرئيس. ؤاشار ٕاىل الفقرة الفرعية (ب)
تقدمي تقرير شفهـي بدال من تقرير واف عن تقدم سري العمل يف ا@ورة القادمة الج²عات اللجنة حيث ستتواصل 

) يف 2، اقرتح الوفد البدء يف تنفيذ ما تضمنته عبارة "متشـيا مع التوصية ٔالف ("1"رة الفرعية (ب)املناقشات. و�لنسـبة للفق
العديد من الفقرات الفرعية، ومل توافق اللجنة سوى عىل الفقرة  2" حيث تضمنت التوصية ٔالف CDIP/9/16الوثيقة 

فقط عىل مزيد من التقدم بشأن الفقرة  فقط. وميكن بدال من ذÑ، النص بوضوح عىل موافقة اللجنة (ٔا))2( ٔالف
 ).)(أ 2( ٔالف

 ."4)"ب(أالمانة من وفد بلجياك توضيح اقرتاحه بشأن الفقرة الفرعية وطلبت  .586
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، ميكن استبدال لكمة "4)"ب(عن هذا اخلطأ. وقال بدال من الفقرة الفرعية  اعتذارهوفد بلجياك عن ؤاعرب  .587
 "."اعرتافاً  بلكمةٔا "توصيات" بلكمة "جماالت" يف الفقرة اليت تبد

عرب الوفد عن وفد بوليفيا ٕاىل �قرتاح املقدم من وفد اجلزائر واخلاص �ستبدال عبارة "عىل ٔاساس". وأ وأشار  .588
اجلزائر وبلجياك. و�لتايل، اقرتح الوفد العودة ٕاىل الصياغة املسـتخدمة يف مرشوع مسودة  ارها وفد�أ تفهمه للنقاط اليت 

ٔاعرب عن رغبته يف مواصÎ أالمانة مضن مجÎ ٔامور ٔاخرى"، و الرئيس. والتفت ٕاىل اقرتاح وفد اجلزائر بشأن ٕادراج عبارة "
و�كتفاء فقط بت´ العنارص الثالث. وأعرب الوفد عن  العمل عىل اكفة احملاور. وقال ٕانه ال يريد توقف أالمانة عن العمل

تفهمه ٔايضا لشواغل اåموعة �ء. و�لتايل، اقرتح تعديل العبارة عىل النحو التايل: "والمتست اللجنة من أالمانة مواصÎ العمل 
ل عىل العنارص الثالثة املتفق واختاذ مزيد من إالجراءات بشأن التوصيات الثالثة التالية". واتفق الوفد ٔايضا عىل أن العم

علهيا سوف يكون استناداً ٕاىل �قرتاح املشرتك. بيد ٔان �قرتاح املشرتك قد متت إالشارة ٕاليه خبصوص ا@ليل فقط. 
ومىض يقول، هناك طريقتان ٕالدراج ٕاشارات مرجعية ٕاىل �قرتاح املشرتك. أالوىل، عن طريق إالشارة ٔايضا ٕاىل �قرتاح 

، وقال، �لفعل 2سـياق العنرصين االٓخرين. ؤاشار الوفد ٕاىل �قرتاح املقدم من اåموعة �ء بشأن الفقرة ٔالف  املشرتك يف
)(ٔا). أما الطريقة الثانية، فعن طريق ٕادراج العبارة، "عىل ٔاساس �قرتاح 2يكن هناك اتفاق سوى خبصوص ٔالف (  مل

ن التوصيات الثالثة التالية"، يف الفقرة اليت تبدٔا بلكمة "اعرتافًا ". املشرتك"، بعد عبارة "اختاذ مزيد من إالجراءات بشأ 
واسـتطرد قائال، ميكن أن يتوافق هذا �قرتاح مع مجيع وðات النظر حيث سـيوحض قيام أالمانة �لعمل عىل ٔاساس 

أالمانة �لعمل عىل قيام �قرتاح املشرتك مع مراعاة التعليقات اليت ٔادلت هبا الوفود. وهكذا، سـيكون من الواحض عدم 
سـيكون عىل ؤاعرب الوفد عن رغبته يف التأكيد عىل أن العمل يف العنرص الثاين والثالث بتوافق يف االٓراء.  عنارص مل حتظ

فق عىل مواصÎ ت� ار الوفد ٕاىل امجلÎ أالخرية، "أاساس �قرتاح املشرتك، وأن هناك توافق يف االٓراء يف هذا الصدد. وأش
وقال افتقرت امجلÎ ٕاىل الوضوح، حيث  ."لمناقشات يف دورهتا القادمة بشأن املقرتحات املتبقية اليت ٔادلت هبا الوفوداللجنة ل 

طرح اقرتاحات جديدة  نظرًا الح²لاكن ينبغي التأكيد عىل لك ما هو متبقي من مقرتحات مت طر�ا عىل طاوY املفاوضات، 
أالورويب بثالثة مقرتحات جديدة. كام ميكن للمجموعات ٔايضا طرح توصيات ٔاخرى  ٔايضا. فعىل سبيل املثال، تقدم �حتاد

ترغب يف وضعها موضع التنفيذ. وينبغي ترك الباب مفتوحًا ملناقشة اكفة املستندات احملددة مبوجب الفقرة الفرعية (ب)، ٕاذ 
 .رمبا اكن هناك يشء ما يف امللخص السابق للرئيس ميكن اسـتخدامه يف هذا الصدد

فق عىل مواصÎ املناقشات ت� Î أالخرية، واقرتح ما ييل، "اوفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ٕاىل امجلوأشار  .589
يف اللجنة يف ا@ورة القادمة بشأن املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقد±ا الويبو يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية." 

ه التأكيد عىل أن مجيع املوضوعات ما تزال عىل طاوY املناقشات، وسوف تناقش اللجنة اكفة ؤاضاف بأن هذا من شأن
 .املقرتحات يف ا@ورة القادمة

وفد جنوب ٔافريقيا عىل �قرتاح املقدم من وفد الربازيل. واسـتطرد قائال ٕانه ال يوافق عىل �قرتاح املقدم من ووافق  .590
 .حيث يرغب يف تقدمي تقرير مرحيل مكتوب عن تقدم سري العمل وفد بلجياك خبصوص تقدمي تقرير شفهـي

�رها وفد بوليفيا، وقال بغية جعل أالمر ٔاكرث حتديدًا، أ اåموعة �ء، ٕاىل النقاط اليت  وفد بلجياك، متحدً� �مسوأشار  .591
. وجيوز ٔايضا ٕادراج ٕاشارات وال)(أ )(ٔا) حتت الفقرة الفرعية (ب)2ٔالف ( الفقرة ميكن ٔان توافق اåموعة عىل ٕادراج ٕاشارة ٕاىل

. ورٔاى ٕاجيابية �قرتاح املقدم من وفد بوليفيا بشأن طلب وفد اجلزائر ٕادراج عبارة (�لثا)و )(�نيا)ب(حمددة يف ٕاطار 
 "."مضن مجÎ ٔامور ٔاخرى

وعلّل ذÑ بأن بوليفيا ٕاىل التقرير املرحيل عن تقدم سري العمل، وأعرب عن تأييده تقدمي تقرير مكتوب. وأشار وفد  .592
التقرير املكتوب ميكن تسلميه يف وقت مبكر مبا يسمح للوفود بقراءته وحتلي; والتشاور بشأنه وٕاعداد ما يعن لها من 

 .اسـتفسارات قبل بدء املناقشات، ولن تمتكن الوفود من ذÑ يف حاY التقرير الشفهـي
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وي. ومىض يقول، ُقدمت تقارير مرحلية عن التقدم شفال تقرير عن تفضي; لل وفد بلجياك �مس اåموعة �ء ؤاعرب  .593
احملرز يف ا@ورات السابقة، ومن الواحض ٔان ت´ التقارير تسـتلزم اتباع هنج قامئ عىل املرشوعات. وال تتذكر اåموعة ٔاي 

ٔالنظار ٕاىل جناح سابق ٔالي هنج قامئ عىل املرشوعات يف دفع العمل وامليض قدما يف سـياق تنفيذ التوصيات. ولفت الوفد ا
امجلÎ أالخرية يف الفقرة الفرعية (ب)، وقال ٕان الصياغة املسـتخدمة يف مرشوع مسودة الرئيس اكنت جيدة فy يتعلق 

متزيت الصياغة �لوضوح من حيث حتديد ما تبقى من ٔامور متوقع حدوºا، كام و �ملقرتحات املتبقية اليت تقدمت هبا الوفود. 
 .ِيف عن �ج²عاتسـيكون هناك ٔايضا تقرير َحرْ 

وفد الهند �مس اåموعة االٓسـيوية تقدمي التقرير املرحيل مكتوً� حيث من اجلائز عدم حضور بعض الوفود جلسة وأيّد  .594
تقدمي التقرير الشفوي. ومىض يقول سـيكون التقرير املكتوب ٔافضل حيت ٕان مل يمت تنسـيقه عىل شلك تقرير مرحيل ملرشوع. 

 .ترحيبه ٔايضا �حلصول عىل نوع ما من التقرير حتريرcً ؤاعرب الوفد عن 

اåموعة أالفريقية، أالنظار ٕاىل الفقرة أالوىل من الفقرة الفرعية (ب)، وشدد جمددًا �مس وفد اجلزائر، متحدً� ولفت  .595
املقدم من وفد عىل عدم موافقته عىل ٕادراج عبارة "عىل ٔاساس". بيد ٔانه ٔاعرب عن موافقته عىل العمل بشأن �قرتاح 

بوليفيا يف هذا الصدد. وفy يتعلق �قرتاحه اخلاص ٕ�دراج عبارة "مضن مجÎ ٔامور أخرى"، أعرب الوفد عن موقفه املرن 
"، ٔاعرب عن willواسـتعداده للموافقة عىل �قرتاح املقدم من وفد بوليفيا. وفy يتعلق �قرتاحه الرايم ٕاىل اسـتخدام لكمة "

يف حاY موافقة اللجنة الرصحية عىل اسـمترار املناقشات. وخبصوص اقرتاح التقرير الشفوي، قال الوفد  مرونة موقفه ٔايضا
ن ذÑ يتطلب مناقشة موضوعية. وÑÆ، اكن ينبغي ٕا�رة هذا إ هذا �قرتاح عىل هذا النحو حيث جيب عدم مناقشة 

. وٕاذا اكنت اåموعة �ء راغبة يف أن يكون هذا التقرير املوضوع يف وقت سابق. ومىض يقول، وافقت اللجنة عىل تقدمي تقرير
ن الوقت متأخر إ اسب ٕا�رة هذا املوضوع االٓن حيث ليس من املنو شفهيًا، فاكن ينبغي علهيا إالفصاح عن ذÑ من قبل. 

يل" من ٔاجل إالشارة جدًا. ؤاقر الوفد حبقيقة ارتباط التقارير املرحلية يف العادة �ملشاريع، وÑÆ، ميكن حذف عبارة "مرح
ٕاىل تقرير فقط، وليس تقرير مرحيل عام مت ٕاجنازه يف مراحل سري معل املرشوع. والتفت الوفد ٕاىل اقرتاح اåموعة �ء بشأن 

 حيث اكنت اللجنة بصدد مناقشة التوصيات. Ñاستبدال لكمة "توصيات" بلكمة "جماالت"، ورصح بعدم موافقته عىل ذ
اكن التعديل املقرتح و حلاY تنفيذ توصيات معينة وليس جماالت معينة.  CDIP/11/4رت الوثيقة فعىل سبيل املثال، ٔاشا

 .جوهرcً للغاية وال ميكن للمجموعة املوافقة عليه. واختمت لكمته قائال ٕان الو�ئق مجيعها تدور حول مصطلح توصيات

يرًا مكتوً� حيث سـيكون ٔاكرث مشولية. ووافق وفد أوروغواي ٕاىل التقرير املرحيل، وقال ينبغي ٔان يكون تقر وأشار  .596
ووصفها �لغموض الوفد عىل التعليقات اليت أدىل هبا وفد الهند بشأن ت´ النقطة. كام ٔاشار الوفد أيضا ٕاىل لكمة "جماالت"، 

 .وÑÆ فٕان لكمة "توصيات" يه اللكمة املطلوبةالشديد، 

ٕابداء بعض املرونة، وقال ميكن ٔان يكون هناك تقرير مكتوب، وفد بلجياك �مس اåموعة �ء عن رغبته يف ؤاعرب  .597
رشيطة �تساق مع الغرض الفعيل من التقارير املرحلية اليت تعكس جحم ما ا~جنز من ٔاعامل. وخلص ٕاىل ٔان مجموعته توافق 

 .عىل مصطلح "تقرير" �لشلك اÆي وصفه وفد الهند

االت"، ولفت اقشة اخلاصة بلكمة "توصيات" يف مقابل لكمة "جموفد الوالcت املتحدة أالمريكية ٕاىل املنوأشار  .598
�ر هذه النقطة ٔاثناء اجللسة العامة اليت ُعقدت منذ عدة ٔاcم مضت. وطالب الوفد أن ينص امللخص مرة أ أالنظار ٕاىل أنه قد 

توصيات ا امللخص ٕاىل ٔاخرى ببساطة عىل بعض إالجراءات احملددة اليت طلبت اللجنة من أالمانة تنفيذها، وال يشري هذ
ن ت´ التوصيات مفهومة ومت التعرض لها سواء يف سـياق جدول أعامل التمنية ٔاو يف املراجعة إ ، حيث ابشلك عام مبالغ فهي

اخلارجية. وفy يتعلق �لتقرير، اقرتح الوفد كوسـيÎ للميض قدما، أن يمت النص عىل توفري حتديث للبياaت وتقدميه يف ا@ورة 
 .الج²عات اللجنة بدال من تقدمي تقرير مرحيلالتالية 
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وفد بوليفيا ٕاىل لكمة "توصيات" واقرتح العودة مرة ٔاخرى ٕاىل ملخص الرئيس السابق حيث تضمن ال²س وأشار  .599
يف الواقع، اكن هذا اجلزء من امللخص عن التوصيات ومقدم لٔالمانة ٕالعداد تقرير عن حتديد هذه التوصيات اجلاري تنفيذها. 

يت اكنت قيد التنفيذ. ويف هذا الصدد، لفت الوفد أالنظار ٕاىل اسـتخدام لكمة "توصيات" يف ملخص الرئيس السابق، وقد ال
 .وافقت اللجنة علهيا

وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ٕاىل اقرتاحه اخلاص بفكرة تقرير مكتوب. وقال ٕانه سـيكون أكرث وأشار  .600
ٔايّد الوفد ٔايضا مجيع البياaت اليت أشارت ٕاىل ٔامهية اسـتخدام لكمة "توصيات" حيث اكن ذÑ هو فائدة لHول أالعضاء. و 

خدم هذا املصطلح ٔايضا يف املناقشات ويف ملخص الرئيس السابق. وقد اكن سـتُ ر موضوع �قرتاح املشرتك. وقد اجوه
 .مرشوع مسودة الرئيس جيدًا للغاية

وفد الوالcت املتحدة أالمريكية ٕاىل املناقشة اخلاصة بلكمة "توصيات" يف مقابل لكمة "جماالت"، وقال لقد وأشار  .601
تضمن ملخص الرئيس السابق أيضا ما مت مناقشـته من توصيات حمددة مت طر�ا يف املراجعة اخلارجية. ٔاما هنا، فاللجنة 

ميكن أن تشري الفقرات الفرعية �قرتاح املشرتك. و�لتايل،  تبحث يف اختاذ اجراء بشأن مقرتحات حمددة مت طر�ا يف
(�نيا)، وب (�لثا) بصورة ٔاكرث معومية ٕاىل التوصيات الثالث املتعلقة �@ليل، واملوقع إاللكرتوين، وقاعدة   (ٔاوال)، وب ب

مث توضع بعد ذÑ ٕاشارة حمددة ٕاىل ٕادراج عبارات "اåاالت االٓتية" ٔاو "إالجراءات التالية"  بياaت للمساعدة التقنية ٔاو
 �قرتاح املشرتك.

واعرتافا بعمل أالمانة املسـمتر وفد بوليفيا ٔانه اكن يشري ٕاىل اسـتخدام لكمة "توصيات" يف السطر أالول، "ؤاوحض  .602
، اكنت املعين �لتوصيات ا1تلفة...". وأعرب الوفد عن تفهمه احلايل ٕاىل ٔان ذÑ مل يكن هو املشلكة. واسـتطرد قائال

 .املشلكة يف السطر الثالث

الرئيس بأن أالمانة سـتحاول ٕاعادة صياغة هذا اجلزء من النص استنادًا ٕاىل املالحظات والتعليقات اليت ورصح  .603
بديت. مث التفت ٕاىل الفقرة الفرعية (ج  ).ا~

با بوضوح �م عن رغبهتا يف قيام عّربت مجيع الوفود تقري لقد وفد اجلزائر �مس اåموعة أالفريقية تعديًال. وقال واقرتح  .604
أالمانة بتعممي قامئة املتحدثني؛ ليس بغرض التأكيد، وٕامنا وعىل أالقل للموافقة ٔاو إالقرار. ؤاضاف جيب ٔان يمت النظر يف هذا 

 .أالمر. ومع ذÑ، ٔابدى الوفد مرونة فy خيتص �ملصطلحات

بل إالشارة ٕاىل "منسقي اåموعات" حيث ينبغي ٕاعطاء وفد نيبال ٕادراج عبارة "لك دوY عضو عىل حدة" ق واقرتح  .605
لك دوY عضو عىل حدة ومنسقي اåموعات فرص متساوية للنظر يف قامئة املتحدثني. وذكر الوفد ٔان السبب يف ذÑ يرجع 

 .ٕاىل أن اåموعة االٓسـيوية مل تعقد ٔاي اج²عات ٔاو مناقشات مع الوفد ٔاثناء ا@ورة

ٔاعضاء وأفاد برغبة اåموعة �ء بعدم وجود مشلكة يف �قرتاح املقدم من وفد نيبال. وفد بلجياك �مس ورصح  .606
مجموعته يف احلصول عىل مثل هذه املعلومات. واسـتطرد قائال، لقد مت �لفعل عقد سلسÎ من املشاورات غري الرمسية. وقال 

مانة بنرش قامئة املتحدثني. وهكذا، ميكن اسـتخدام عن عقد مزيد من املناقشات غري الرمسية مىت قامت االٔ  ستتوقف اåموعة
 .لكمة "تأكيد"، وحىت اسـتخدام لكمة "معلومية" سـيكون ٔافضل

وفد جنوب ٔافريقيا عن رغبته السابقة يف قيام أالمانة بعقد مشاورات غري رمسية مبجرد حتديد قامئة املتحدثني. وأفصح  .607
ث مل ترغب اåموعة �ء يف مواصÎ املشاورات غري الرمسية. ومع ذÑ، وقد وافق عىل نرش القامئة عىل منسقي اåموعات حي

ينبغي نرش القامئة للموافقة علهيا وليس بغرض املعلومية. ٕاذا اكنت اåموعة �ء تتحدث عن تعممي القامئة بغرض املعلومية، فٕانه 
 موقفه السابق.مييل ٕاىل العودة مرة ٔاخرى ٕاىل 
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ة �ء يف حاY ٕارسال القامئة ٕاىل املنسقني إالقلمييني وأالطراف املهمتة أالخرى للمعلومية، وفد بلجياك �مس اåموعوقال  .608
 Ñفٕانه يفرتض مسـبقا ٔان العملية قد انهتت عند هذا احلد. ومن مث، فال يوجد هناك أي رضورة للموافقة. وأكد عىل أن ذ

 .العملية اخلطوة أالخرية يفهو 

مناقشة هذا أالمر يف اجللسات العامة السابقة، ومت االتفاق عىل ٕارسال قامئة  وفد الهند أالنظار ٕاىل سابقولفت  .609
ولية منسقي اåموعات يه موافاة ا@ول أالعضاء التابعني هلم بأي معلومات ترد ؤ اكنت مسو املتحدثني ٕاىل منسقي اåموعات. 

أنه لن يكون @يه ٔاي مشلكة يف حاY موافقة ٕالهيم من أالمانة. وأعرب الوفد عن اعتقاده يف تنفيذ هذه املهمة. ؤاضاف ب
نه ينظر ٕاىل موضوع عقد اج²ع للمجموعة من أ عىل اكفة ا@ول أالعضاء. ؤاضاف  اللجنة عىل نرش وتوزيع قامئة املتحدثني

 .عدمه كشأن داخيل خيص اåموعة فقط

ملتحدثني اليت مت حتديدها من قبل أالمانة وفد جنوب ٔافريقيا عن معارضته لوفد بلجياك فy يتعلق بتوزيع قامئة اؤاعرب  .610
عىل ا@ول أالعضاء بغرض املعلومية فقط، ؤان هذا هو هناية أالمر. واسـتطرد قائال، ينبغي عىل ا@ول أالعضاء ٔان يكون لها 

مئة املتحدثني قا يفجيب أن يكون لHول أالعضاء احلق يف النظر و احلق يف ٕابداء الرٔاي يف القامئة، ؤان هذا ٕاجراء غري مقبول. 
 .وتقرير ما ٕاذا اكن @هيا اقرتاحات بشأهنا من عدمه

عقد املؤمتر. ومىض يقول ٕان ذÑ يصب يف مصلحة  عىلد يوفد بلجياك �مس اåموعة �ء بأنه ٔاراد فقط التأك ورصح  .611
للنظر يف �قرتاحات  مجيع ا@ول أالعضاء، ليس فقط يف مصلحة البHان النامية. ومن مث، فقد ٔاعلن عن اسـتعداد اåموعة

من حيث الصياغة للتأكد من عدم عقد سلسÎ طويÎ من املشاورات. واختمت لكمته قائال، جيوز ٔان يتوفر للناطقني �للغة 
 . إالنلكزيية بعض أالفاكر يف هذا الصدد

 .الرئيس عام ٕاذا اكنت لكمة "ٕاقرار" مقبوYواسـتفرس  .612

ٔاعامل التمنية ٕان لكمة "يقر الصيغة الهنائية" ميكن أن تُستبدل بلكمة "اقرتاح" وفد الربازيل �مس مجموعة جدول وقال  .613
قرٔا امجلÎ عىل هذا النحو، "مت االتفاق عىل قيام  يف ت´ امجلÎ. ؤاضاف، ميكن اسـتخدام لكمة "ملناقشـهتا" ٔايضا. وعندئذ، تُ

åموعات هبذه القامئة ملناقشـهتاأالمانة �قرتاح قامئة املتحدثني ٔالغراض املؤمتر، وموافاة منسقي ا". 

 .ن لكمة "ٕاقرار" مناسـبةإ وفد مرص وقال  .614

 .ي �لغرضنوب ٔافريقيا ٔان لكمة "ٕاقرار" تفوفد ج وقال  .615

 .وفد اململكة املتحدة عن اسـتحسانه للكمة "ٕاقرار" ولكنه يوافق عىل اقرتاح الرئيس كحل توافقيؤاعرب  .616

عىل اسـتخدام لكمة "ٕاقرار". ؤاعلن املوافقة عىل التعديل �لنظر  اعرتاضات ةالرئيس عام ٕاذا اكن هناك ٔايواسـتفرس  .617
 .اعرتاضات من احلضور ةٕاىل عدم وجود ٔاي

 ".وفد الربازيل عام ٕاذا اكن ميكن استبدال لكمة "يقر الصيغة الهنائية" بلكمة "اقرتاحواسـتفرس  .618

 ".وفد اجلزائر عن موافقته السـتخدام لكمة "اقرتاحؤاعلن  .619

 ".حااعرتاضات عىل اسـتخدام لكمة "اقرت  ةام ٕاذا اكن هناك ٔايالرئيس عواسـتفرس  .620
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وفد سويرسا عن عدم رغبته يف املعارضة ٔامام توافق االٓراء اÆي مت التوصل ٕاليه خبصوص هذه الفقرة. ؤاعرب  .621
يف شهر  واسـتدرك قائال، ينبغي عىل مجيع أالطراف ٔان تكون عىل اسـتعداد لتنظمي عقد املؤمتر يف شهر نومفرب. فنحن حالياً 

 .مايو. ويتعني �نهتاء من قامئة املتحدثني بغية االتصال هبم والوقوف عىل مدى توفر الظروف اليت تسمح هلم �حلضور

الرئيس عىل ٔامهية عقد املؤمتر يف الوقت املناسب، ؤان جودة النتاجئ احملققة من هذا املؤمتر تعمتد عىل جودة وشدد  .622
 .جيب معاجلة أالمور اخلاصة بتنظمي عقد املؤمتر بشلك حصيح. واختمت الرئيس املناقشاتالعمل التحضريي 0. ولهذا السبب 

الرئيس املناقشات يف الفرتة املسائية. ؤاعلن عن تعممي النص املعدل عىل الوفود. وطلب من أالمانة تالوة واسـتأنف  .623
 ).النص املعدل للفقرة الفرعية (ج

 :ية (ج) عىل احلضور عىل النحو التايلأالمانة النص املعدل للفقرة الفرع وقرٔات  .624

فق عىل قيام  .بشأن تنظمي املؤمتر ا@ويل املعين �مللكية الفكرية والتمنية CDIP/11/5 اللجنة يف الوثيقة"ونظرت  واتُ
  ."أالمانة �قرتاح قامئة املتحدثني يف املؤمتر، وتعمميها عىل منسقي اåموعات ٕالقرارها

وفد اململكة املتحدة ٕانه ويف ٕاطار الرغبة يف الوصول ٕاىل حل توافقي، ٔادىل مبداخÎ قبل رفع اجللسة الصباحية وقال  .625
للموافقة عىل لكمة "ٕاقرار" عىل فرضية ٔان تظل بقية امجلÎ كام يه. ونظرًا ٔالن هذا مل حيدث، ٔاعرب الوفد عن رغبته يف ٕاعادة 

جيب أن تكون اللجنة ٔاكرث واقعية من الناحية العملية. فٕاذا اكنت و من لكمة "اقرتاح". ٕادراج لكمة "يقر الصيغة الهنائية" بدال 
، يتعني علهيا أن تبحث عن سـبل أفضل للتحرك ٕاىل أالمام بدال من املأمولاللجنة تبغي تنظمي عقد املؤمتر يف إالطار الزمين 

ة ٕا�حة الفرصة لٔالمانة ٔالداء معلها. مث يمت بعد ذÑ وشدد الوفد عىل ٔامهي أالمانة والتدخل يف تفاصيل معلها.ٕاðاض معل 
، ووحض موافقهتم نه حتدث مع بعض الوفودإ ا مت االتفاق عليه. وقال الوفد تعممي قامئة املتحدثني عىل منسقي اåموعات، وفقا مل

عض ما مت االتفاق عليه يف هذا �قرتاح. وأعرب عن اعتقاده يف منطقية البيان اÆي ٔادىل به نظرًا ٔالنه يعكس ٔايضا بعىل 
 .املشاورات غري الرمسية

وفد جنوب ٔافريقيا عام ٕاذا اكنت اللجنة سوف تعيد فتح موضوع مت االتفاق عليه من قبل. ؤاعرب عن واسـتفرس  .626
 ).اعتقاده يف توصل اللجنة ٕاىل اتفاق خبصوص الفقرة (ج

قائال، لقد حرض ٕاليه وفد اململكة املتحدة قبل رفع الرئيس عىل التوصل ٕاىل اتفاق بشأن هذا أالمر. واسـتطرد وأكد  .627
 .اجللسة الصباحية ؤاعرب عن عدم تأييد �قرتاح أالخري

 .وفد جنوب ٔافريقيا برغبته يف إالبقاء عىل الفقرة كام اكنتورصح  .628

عته تفرتض وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية عن مشاركته رٔاي وفد جنوب ٔافريقيا. وقال ٕان مجمو ؤاعرب  .629
ٔانه قد مت التوصل �لفعل ٕاىل اتفاق بشأن هذا البند. وٕاذا اكن هذا هو �جتاه، فٕان اåموعة ترغب يف ٕاعادة فتح املناقشة 

، وقال ٕانه يرغب يف تعديل امجلÎ اليت تبدٔا بعبارة "عدد من 6حول بنود أخرى مت االتفاق علهيا. ؤاشار ٕاىل الفقرة 
تايل، "عدد من التعليقات عىل التقرير والُتمست توضيحات بشأنه، ال سـy فy يتعلق �خلطط التعليقات"، عىل النحو ال 

وفرقة العمل املعنية �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية، وتنفيذ جدول ٔاعامل التمنية  20القطرية، ومشاركة الويبو يف مسار ريو + 
 ).(ج 7ن ما تفهمه هو اتفاق اللجنة �لفعل عىل الفقرة أ ٕاىل الوفد  بواسطة جلنة املعايري وجلنة املزيانية". وخلص

وفد بلجياك �مس اåموعة �ء عن تفهمه �نهتاء من هذه النقطة بعدما اختمت الرئيس املناقشة بشأهنا. وقد مت ؤاعرب  .630
ىل هبا وفد اململكة (ج)، فقد أعلنت اåموعة تأييدها للتوضيحات اليت أد 7. أما فy يتعلق �لفقرة 6ذÑ خبصوص الفقرة 

املتحدة. وقد ذكرت اåموعة يف وقت سابق أن @هيا بعض التحفظات يف هذا الصدد. كام دٔابت عىل القول بوجوب �نهتاء 
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من هذه العملية. وميكن للجنة �سـمترار يف مناقشة الفقرة ٔاو تعليق الفقرة �لاكمل ٕاىل ٔان تمتكن اللجنة من العودة ٕالهيا مرة 
 .رحÎ الحقةٔاخرى يف م

(ج)  7وفد اجلزائر �مس اåموعة أالفريقية عىل رضورة احرتام ٕاجراءات اللجنة. فقد مت التعامل مع الفقرة وشدد  .631
(ج)، اكن  7وفy خيتص �لفقرة للفقرتني. . وقد ٔاعلن الرئيس ختام املناقشات 6بنفس أالسلوب اÆي مت التعامل به مع الفقرة 

أالصيل حاليا) بلكميت "اقرتاح" "تأكيد" (ال يتوفر عندي النص لكميت "يقر الصيغة الهنائية" و لمن الواحض متاما استبدا
"ٕاقرار". ؤايّد الوفد متاما موقف لك من وفد جنوب ٔافريقيا ووفد الربازيل. ومىض يقول، ٕاذا ما قررت اللجنة ٕاعادة فتح و

ٔاعامل التمنية ٕاعادة النظر يف فقرات ٔاخرى مت �نهتاء من  �ب املناقشة حول الفقرتني، مفن اجلائز ٔان تطلب مجموعة جدول
 .جيب احرتام قرارات اللجنةو مناقشـهتا، ومن بيهنا ت´ اليت ذكرها وفد الربازيل. 

. ومع ذÑ، اكن يعتقد ٔانه ٔاهنـى النقاش 7وليس الفقرة  6الرئيس ٔانه قد ٔاعلن انهتاء املناقشات اخلاصة �لفقرة ؤاوحض  .632
 .) عندما حرض ٕاليه وفد اململكة املتحدة وأعرب عن رغبته يف العودة مرة أخرى ٕاىل ت´ الفقرة(ج 7حول الفقرة 

م عددا من التنازالت فy يتعلق هبذه الفقرة. وكرر الوفد ٔانه ٕاذا اكن يتعني عىل اللجنة إ وفد جنوب ٔافريقيا وقال  .633 éنه قد
مرة أخرى ٕاىل موقفه املبديئ والنكوص عن ٔاي تنازالت  ٕاعادة فتح املناقشة حول موضوع مت االتفاق عليه، فسوف يعود

اكن هناك توافق يف االٓراء بشأن الفقرة (ج) يف صورهتا احلالية. ولهذا، و تقدم هبا. واسـتدرك قائال، وهذا ما ال يريد أن يفع;. 
 .فقد ٔاعلن الوفد عن رغبته يف املوافقة عىل ت´ الفقرة

مناقشة وٕ�ماكن اللجنة (ج) يف الوقت احلارض،  7وفد اململكة املتحدة عىل اللجنة التخيل عن مناقشة الفقرة واقرتح  .634
 .بعض البنود أالخرى والعودة ٕاىل ت´ الفقرة يف مرحÎ الحقة

ت اليت (ب). وأضاف، لقد حاولت أالمانة ٔان تأخذ يف �عتبار اكفة التعليقا 7الرئيس اللجنة ٕاىل العودة ٕاىل ودعا  .635
بديت يف النص املعدل  .ا~

)، وقال سـيكون من أالفضل ٕاعادة ٕانشاء الفقرات الفرعية املرمقة برموز نقطية أوال( وفد سويرسا ٕاىل الفقرة بوأشار  .636
". وميكن معل نفس أالمر مع CDIP/9/16)(ٔا) يف الوثيقة 2يف �قرتاح املشرتك بدال من القول، "متشـيا مع التوصية ٔالف(

 .). وهكذا، سـتكون الصياغة مماثÎ لصياغة �قرتاح املشرتك. وسيتضح ما وافقت اللجنة عليه�لثا(و) �نيا( ب

 .وفد الربازيل من وفد سويرسا تالوة اقرتاحهوطلب  .637

) واقرتح وضع عالمة الرتقمي ":" بعد عبارة "املساعدة التقنية". وميكن ٕاعادة وضع ٔاوال(  بوفد سويرسا ٕاىل وأشار  .638
)(ٔا) من �قرتاح املشرتك بعد عالمة الرتقمي ":". وميكن 2اليت مت االتفاق يف شأهنا حتت ٔالف ( ة برموز نقطيةاملرمق النقاط

بعد ذÑ. من �قرتاح املشرتك  1او.) بعد عبارة "مبادرات التعاون" وٕاضافة الفقرة و �نيا( ٕاضافة عالمة الرتقمي ":" يف ب
من  اي). وميكن ٕادراج التوصية ز �لثا( د عبارة "ٔانشطة املساعدة التقنية" يف بو�ملثل، ميكن وضع عالمة الرتقمي ":" بع

 ".�قرتاح املشرتك بعد عالمة الرتقمي ":

وفد الهند �مس اåموعة االٓسـيوية ٕاىل �قرتاح أالخري اÆي أدىل به وفد سويرسا، وقال ليس @يه ما يقو0 وأشار  .639
نفس املعين بتكرار التوصيات. ولفت  يضفين النص احلايل اكن جيدًا وسوف إ ث ه التحديد حول هذا �قرتاح حيعىل وج

الوفد أالنظار ٕاىل مجÎ، "اعرتافًا بعمل أالمانة.... وتقدمي تقرير ٕاىل ا@ورة املقبÎ الج²عات اللجنة"، وقال اكنت امجلÎ غري 
ايل، اقرتح الوفد ٕادراج عبارة "بشأن التقدم احملرز" يف مكمتÎ ٕاىل حد ما، ورمبا بسبب حذف إالشارة ٕاىل تقرير مرحيل. و�لت

امجلÎ عىل النحو التايل، "اعرتافاً بعمل أالمانة املسـمتر املعين ٔاو، كحل بديل، ٕاعادة صياغة امجلÎ بعد لكمة "تقرير". 
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ٕاىل اختاذ املزيد من إالجراءات، المتست اللجنة من أالمانة مواصÎ العمل وتقدمي تقرير ٕاىل ا@ورة التالية �لتوصيات واحلاجة 
 ".مراعاة التعليقات اليت ٔادلت هبا الوفودالج²عات اللجنة واختاذ مزيد من إالجراءات بشأن �قرتاحات الثالثة، مع 

رتاح املقدم من وفد سويرسا، وقال ٕانه يتفهم الرغبة يف حتري ا@قة يف وفد الوالcت املتحدة أالمريكية ٕاىل �قوأشار  .640
الصياغة. ومع ذÑ، فاملشلكة اكنت يف حماوY اللجنة مرة ٔاخرى القيام بدور توجهيـي عىل حنو مبالغ فيه حنو معل أالمانة. 

ت الشواغل اليت ٔاعربت عهنا ا@ول ؤاعرب الوفد عن اعتقاده أن أالمانة قد �بعت املناقشات اليت دارت يف اللجنة وتفهم
غ فيه �لنسـبة للصياغة سوف يؤدي ٕاىل ٕاطاY التقرير بدون داع ورمبا أالعضاء. وعّرب عن رٔايه قائال، ٕان حماوY التحديد املبالَ 

ك²ل ) عىل سبيل املثال، عدم ا�لثا(  يتضمن عنارص مل يمت التطرق ٕاىل مناقشـهتا. واعتقد الوفد، فy يتعلق �لفقرة ب
من �قرتاح املشرتك. ومن ٔاجل  اياملناقشات عىل الرمغ من قيام اللجنة �لفعل مبناقشة ٔاجزاء كبرية من القسم الفرعي ز 

 ).2(ايذÑ، ٔاعلن عن رفضه لاكفة إالجراءات املشار ٕالهيا يف ز 

الوفد ٔايضا وðة نظر وفد الوالcت  وفد الربازيل وفد الهند فy يتعلق �حلاجة ٕاىل إالشارة ٕاىل الو�ئق. كام شاركوأيّد  .641
املتحدة أالمريكية يف ٔاال تكون الو�ئق مطوY. ؤاضاف اكن هناك ٔاساس جيد لتوافق االٓراء بشأن هذه البنود. وقال ٕانه 

 .) يف مرحÎ الحقة2(ايسـيعود مرة ٔاخرى ٕاىل ز 

) املناقشة الاكمÎ. ولهذا، فهو 2(ايز وفد الوالcت املتحدة أالمريكية ما قا0 آنفا من أن اللجنة مل تناقش وكرر  .642
مضنيا انهتاء ا@ول أالعضاء من مناقشـته بصورة وافية، ؤاوصت أالمانة بوضعه حزي التنفيذ.  منهيُفهم  يسـتطيع تأييد قرار ال

؛ وضامن دليل شامل عن تقدمي املساعدة التقنيةه السابق، وأشار بوجه عامة ٕاىل "واقرتح الوفد العودة مرة ٔاخرى ٕاىل اقرتاح
حتديث موقع الويبو إاللكرتوين ليكون موردا ٔاكرث فعالية يسهل النفاذ ٕاليه وحيتوي عىل مزيد من البياaت احملدثة للتواصل 

حول ٔانشطة التعاون إالمنايئ؛ وحفص قاعدة البياaت اخلاصة �ملساعدة التقنية بغرض تيسري إالماكaت البحثية، وضامن 
من خالل تغذيهتا مبعلومات عن ٔانشطة املساعدة التقنية؛" وٕازاY اكفة إالشارات املرجعية ٕاىل  حتديث ت´ القاعدة �نتظام

الوثيقة الفرعية. ومىض يقول، من اجلائز ٔان حيل هذا املشلكة لوفد سويرسا. وكرر الوفد اعتقاده التام يف ٕادراك أالمانة مجليع 
ال يعمل عام ٕاذا اكن @ى اللجنة وقت يسمح لها �ملوافقة عىل لك ٕاجراء  ما دار يف املناقشات، كام ذكر آنفا. ولهذا، رصح بأنه

 .فرعي صغريًا اكن أو كبرياً متت مناقشـته يف �قرتاح املشرتك

مع ما ذكره وفد الوالcت املتحدة  ومتوافقاً ، ايوفد الربازيل عن اعتقاده يف ٕاماكنية موافقة اللجنة عىل التوصية ز وعّرب  .643
التوصل ٕاىل اتفاق بشأن الفقرة (ب). ؤاضاف ٕان هناك جمال للتقارب وميكن املوافقة عىل الفقرة دون ٕاجراء  أالمريكية، ميكن

 .تعديل كبري

وفد سويرسا عن اعتقاده يف عدم وجوب مناقشة اللجنة للعنارص املوضوعية يف هذه املرحÎ. وأن ٔافضل ؤاعرب  .644
د وفد الوالcت املتحدة أالمريكية. وقال ٕان هذا من شأنه توفري السـبل للميض قدما هو ذكر إالشارات املرجعية كام ٔافا

 .التوجيه الالزم ويعكس ما مت االتفاق عليه

وفد اجلزائر �مس اåموعة أالفريقية ٕانه يود إالبقاء عىل إالشارات املرجعية ٕاىل توصيات �قرتاح املشرتك. كام وقال  .645
 .ماكنيرغب يف أن تكون هذه إالشارات حمددة بقدر االٕ 

 ).1(ايالرئيس عام ٕاذا اكن وفد الوالcت املتحدة أالمريكية يوافق عىل ٕاشارة حمددة ٕاىل التوصية ز واسـتفرس  .646

) سـيكون مقبوًال. بيد ٔانه ٔاعرب عن عدم تأكده عام ٕاذا اكن 1(ايوفد الوالcت املتحدة أالمريكية ٕان حتديد ز وقال  .647
 .ذÑ اكفيا �لنسـبة لوفد سويرساً 
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) ٕاىل التوصيات �نيا( ا، يف حاY ٕاذا اكنت إالشارات املرجعية حمددة، فيجب ٔان تشري الفقرة بوفد سويرس وقال  .648
 .(ب))(ٔا) و1(اوو 

الفقرة (ب) مع التعديالت املقرتحة �لنظر  تالرئيس عام ٕاذا اكنت الصياغة املقرتحة مقبوY للجنة. واعمتدواسـتفرس  .649
 ).ٕاىل عدم وجود ٔاي اعرتاضات من احلضور. وانتقل الرئيس ٕاىل الفقرة (د

 :أالمانة عىل احلضور الفقرة (د) عىل النحو التايلوقرٔات  .650

وض �لنفاذ اللجنة تقيمي اجلدوى بشأن ٕاضافة ٔانشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق �النتفاع حبق املؤلف للهن"وaقشت 
). ؤابدت بعض الوفود تأييدها بشلك عام لالقرتاحات الواردة يف CDIP/11/6ٕاىل املعلومات واملواد إالبداعية (

والمتست اللجنة من أالمانة ٕاعداد خطة تنفيذية ٔاكرث تفصيال تشمل  الوثيقة وأدلت بعدد من التعليقات واملقرتحات.
  ."املالية والبرشية يك تنظر فهيا اللجنة يف دورهتا القادمةمعلومات عن االٓ�ر املرتتبة عىل املوارد 

وفد بلجياك �مس اåموعة �ء بأنه قد أعرب عن اه²مه �ملقرتحات. وعىل هذا النحو، اقرتح الوفد استبدال وّذكر  .651
 ا".عبارة "تأييدها بشلك عام" بلكمة "اه±²

الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ٕاىل ما سـبق ذكره خبصوص أالمهية الكربى اليت يعلقها عىل هذا وأشار وفد  .652
البند من جدول أالعامل، وأفاد بأن هناك تأييد عام من احلضور فy يتعلق مبصاحل البHان النامية. وأضاف ميكن أيضا أن 

 .شأهنا يف ا@ورة القادمةاملشاريع ٕاىل ٕاجراء مناقشة يف  حاجةتتضمن الفقرة 

بلجياك �مس اåموعة �ء بأنه ميكن ٕاعداد صياغة لٕالشارة ٕاىل أن بعض الوفود قد ٔاعربت عن تأييدها بي� ورصح وفد  .653
ن هذا سـيكون أوحض ؤاكرث توازaً عام ٕاذا ما مت �كتفاء مبقوY، اكن هناك أ ٔاخرى عن اه²±ا. ؤاضاف الوفد  ٔاعربت وفود

فقط. وأعرب الوفد عن عدم تيقنه من رغبته الفعلية يف وضعها يف صدارة املوضوعات اليت تتطلب املزيد تأييد عام 
 .املناقشات من

للميض قدما، وقال ٕان امجلÎ اليت تبدٔا بلكمة "الوفود" ميكن تعديلها يك  ٔاسلو�ً وفد الوالcت املتحدة أالمريكية واقرتح  .654
فود عن تأييدها بشلك عام للمقرتحات الواردة يف الوثيقة، ؤادلت بعدد من التعليقات تُقرٔا عىل هذا النحو، "ٔاعربت بعض الو 

و�قرتاحات. والمتس بعض الوفود من أالمانة....". وأعرب الوفد عن اعتقاده يف ٔان ذÑ سـيكون اكفيًا لتغطية 
 .اجلانبني  مطالب

بشلك عام" من اقرتاح وفد الوالcت وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية حذف لكمة "واقرتح  .655
 .أالمريكية  املتحدة

وميكن قراءة �يق الفقرة عىل ، أن تظل امجلÎ أالوىل كام يه واقرتحتأالمانة ٕاىل اقرتاحات الوفود، وأشارت  .656
 :التايل النحو

قرتاحات. والُتمس بعض الوفود عن تأييدها لالقرتاحات الواردة يف الوثيقة وقدمت عددًا من التعليقات و�"وعّربت 
من أالمانة ٕاعداد خطة تنفيذية ٔاكرث تفصيًال تشـمتل عىل معلومات عن االٓ�ر املرتتبة عىل املوارد املالية والبرشية يك 

Îتنظر فهيا اللجنة يف دورهتا املقب".  

 .نه يفضل �قرتاح املقدم من وفد الوالcت املتحدة أالمريكيةإ وفد الربازيل وقال  .657
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�قرتاح املقدم من وفد الوالcت املتحدة أالمريكية واخلاص �لفقرة (د). وبدٔات من امجلÎ الثانية، ويه  أالمانةوقرٔات  .658
 :عىل النحو التايل

مت عددا من التعليقات و�قرتاحات. والمتست "ٔاعربت  éبعض الوفود عن تأييدها للمقرتحات املقدمة يف الوثيقة وقد
فيذية ٔاكرث تفصيًال تشـمتل عىل معلومات عن االٓ�ر املرتتبة عىل املوارد املالية وفود ٔاخرى من أالمانة ٕاعداد خطة تن 

  ."والبرشية يك يُنظر فهيا يف ا@ورة املقبÎ للجنة

الرئيس عام ٕاذا اكنت اللجنة موافقة عىل الفقرة اليت قرأهتا أالمانة. ومت اع²د الفقرة �لنظر ٕاىل عدم وجود واسـتفرس  .659
 ).مث دعا اللجنة ٕاىل النظر يف الفقرة (ه اعرتاضات من احلضور.

ومع ذÑ، فقد أعرب عن عدم رغبته يف ٕاصدار  وفد بلجياك �مس اåموعة �ء ٕان �قرتاح اكن مثريًا لاله²م.وقال  .660
دال حمك مسـبق عىل نتاجئ املناقشات اليت سـُتجرى يف ا@ورة املقبÎ الج²عات اللجنة. وعىل هذا النحو، اقرتح الوفد استب

 ".لكمة "املوافقة" بلكمة "النظر

يعقهبا فاصÎ بعدها، "مع أالخذ يف مث وفد نيبال ٕادراج عبارة "أيضا �لتشاور مع مجموعة البHان أالقل منوًا" واقرتح  .661
 ."�عتبار املالحظات اليت ٔابداها احلضور

"والُتمس من مجهورية كورc العمل مع  (ه) وقرأت ما ييل:7أالمانة ٕاىل امجلÎ املطلوب تعديلها يف الفقرة وأشارت  .662
أالمانة عىل تطوير �قرتاح وحتوي; ٕاىل وثيقة مرشوع من مرشوعات اللجنة، مع مراعاة املالحظات اليت أدىل هبا احلضور، 

 ."مبا يف ذÑ مجموعة البHان أالقل منوا، وعرضها عىل اللجنة يف دورهتا القادمة يك تنظر فهيا

 .موافقته عىل امجلÎ اليت قرٔاهتا أالمانة العامةوفد نيبال عن ؤاعلن  .663

وفد بلجياك �مس اåموعة �ء ٕاىل مشاركة مجيع ا@ول أالعضاء بال اسـتثناء يف املناقشات. ولهذا، فقد أعرب وأشار  .664
 .عن عدم تأكده عام ٕاذا اكن من الرضوري حقا ٕادراج تأكيد بشلك خاص عىل مجموعة البHان أالقل منواً 

 .لرئيس عام ٕاذا اكنت عبارة، "مبا يف ذÑ مجموعة البHان أالقل منوًا"، مقبوYاواسـتفرس  .665

 .وفد بلجياك عبارة، "مبا يف ذÑ مجيع اåموعات"، عىل الرمغ من وضوح ذÑواقرتح  .666

 .الرئيس عام ٕاذا اكن وفد بلجياك معرتضا عىل هذا �قرتاحواسـتفرس  .667

هذه العبارة. و�لنظر ٕاىل اشرتاك مجيع اåموعات يف خبصوص وفد بلجياك بعدم وجود ٔاية مشلكة @يه ورصح  .668
 .املناقشة، فأالمر مرتوك هلم مجيعاً 

اعرتاضات من  ةدت الفقرة �لنظر ٕاىل عدم وجود ٔايعمتُ فقرة (ه) كام قرأهتا أالمانة. واالرئيس املوافقة عىل الواقرتح  .669
 ).احلضور. وانتقل بعد ذÑ ٕاىل الفقرة (ز) لعدم جاهزية الفقرة (و

 .رحبت بعض الوفود بفكرة وجود بند دامئ ملناقشة دراسات ٕافرادية يف اللجنة"وفد الربازيل ٕادراج ما ييل، "واقرتح  .670

ار وفد الربازيل ، ويف حاY ٕارص وفد بلجياك �مس اåموعة �ء عن موافقته عىل الفقرة (ز) كام يه. ومع ذÑؤاعرب  .671
 .جدول أالعامل، فيجب ٔايضا إالشارة ٕاىل اعرتاض بعض الوفود عىل هذا الطلب عىلبند دامئ بشأن ٕاضافة عىل ٕادراج طلبه 

 .) يف الفقرةCDIP/11/3وفد املكسـيك ٕاىل عدم إالشارة ٕاىل دراسة احلاY املعنية �لربازيل (وأشار  .672
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ٕادراج دراسة احلاY هذه. كام سيمت تنقيح الفقرة وٕادراج التعليقات اليت مت إالدالء هبا. ومن  الرئيس بأنه سوف يمتوأفاد  .673
aحية ٔاخرى، دعا الرئيس اللجنة ٕاىل اسـتئناف مناقشـهتا حول العمل املقبل بشأن مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات يف 

 .إالطار القانوين متعدد أالطراف

  )مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات يف إالطار القانوين متعدد أالطراف (�بع املقبل بشأنالعمل 

بعض اåموعات خالل املشاورات غري الرمسية يف الصباح ٕاماكنية التشاور فy بيهنا قبل املوافقة  طالبالرئيس، قال  .674
 .عىل مسار العمل. وطلب الرئيس من ت´ اåموعات تقدمي تقرير عن نتاجئ ت´ املشاورات

اسـتعداد ٕالظهار بعض  وفد بلجياك �مس اåموعة �ء ٕ�جراء مناقشة مطوY داخل اåموعة. ؤافاد بأنه عىلورصح  .675
املرونة عىل الرمغ من عدم اعتبار هذا املوضوع مضن ٔاولوcت اåموعة. ؤاعرب عن تفهمه ٔان اللجنة اكنت عىل وشك 

التوصل ٕاىل اتفاق يتعلق مبطالبة أالمانة �الضطالع مبزيد من العمل فy يتعلق بفرض عقو�ت جنائية يف سـياق ٕانفاذ القوانني 
ءات. بيد أن اåموعة مل تكن يف وضعية تسـتطيع معها مواصÎ النظر يف مواطن مرونة ٔاخرى يف القامئة. ويف املتعلقة �لربا

 Îات نظر ٔاخرى بشأن ٔاوجه املرونة املتعلقة �ٕالجراءات املتصðالصباح، مل تكن الوفود أيضا يف وضع يسمح لها ٕ�ضافة و
 .�ٔالمن القويم

ورويب وا@ول أالعضاء فيه بأهنم شاركوا يف اج²ع اåموعة �ء بعد اج²عهم يرلندا �مس �حتاد االٔ إ وفد ورصح  .676
 .التنسـيقي. وقال ٕان وفد بلجياك قد اسـتعرض موقفهم

 .الرئيس ٕان أالمر االٓن مرتوك لٔالعضاء لتحديد كيفية امليض قدما يف هذا البندوقال  .677

 املشاورات غري الرمسية. وقال من أالمهية القصوى وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية عن تعرثؤاعلن  .678
للبHان النامية حتديد وتفهم خياراهتا فy يتعلق بأوجه املرونة عند وضع سـياساهتا اخلاصة �مللكية الفكرية. وميكن مطالبة 

بتنفيذ دراسات جديدة يف  أالمانة بطرح مجموعة جديدة من أوجه املرونة ٔامام اللجنة للعمل علهيا واختاذ ما يلزم فy يتعلق
 .دورة اج²عات اللجنة القادمة

وفد مرص أالنظار ٕاىل ٔامهية التوصل ٕاىل نتيجة ٕاجيابية من ٔاجل ٕاجياد حلول للمشالك اليت يواðها الكثري من ولفت  .679
ٔاولوcهتا. وقال  ا@ول أالعضاء يف الويبو يف هذا اåال. ؤاشار ٕاىل اعرتاف بعض اåموعات بأن هذا أالمر ليس عىل قامئة

هناك حاجة @راسة هذه املساYٔ نظرًا ٔالمهيهتا للبHان النامية أالعضاء يف املنظمة. وهكذا، رمبا ميكن ٔان توفر أالمانة قامئة 
بأوجه مرونة جديدة. كام ميكن للجنة ٔايضا مناقشة ٔاوجه املرونة املتعلقة �لعقو�ت اجلنائية يف ٕانفاذ الرباءات كام اقرتحت 

åالاåموعة �ء. واختمت الوفد لكمته قائال، بأن هذا سوف يسمح لاكفة الوفود �لعمل معا يف هذا ا. 

لفكرية تعد ٔاولوية من أن املرونة يف جمال امللكية ا من قبلوفد اجلزائر، متحدً� �مس اåموعة أالفريقية، ما قا0 وكرر  .680
�ء �ضطالع مبزيد من العمل بشأن مواطن املرونة املتعلقة �لنبا�ت لمجموعة. وأشار ٕاىل معارضة اåموعة لقصوى �لنسـبة 

و�خرتاعات ذات الصÎ �لربجميات والتدابري ذات الصÎ �ٔالمن القويم. بيد ٔانه ٔاعرب عن رغبة اåموعة أالفريقية يف 
س بشأن املرونة املتعلقة �لعقو�ت احلصول عىل املزيد من املعلومات والتوجهيات من أالمانة بشأن أوجه املرونة هذه، ولي

اجلنائية يف ٕانفاذ القوانني املتعلقة �لرباءات. وأعرب الوفد ٔايضا عن اعتقاد اåموعة بأن اللجنة ينبغي ٔان تطلب من أالمانة 
طرح ٔاوجه مرونة أخرى ميكن مناقشـهتا يف املسـتقبل. ورصح بأن اåموعة �ء مل تعرتض عىل ذÑ. والمتس الوفد من 

 .اåموعة �ء العودة يف ا@ورة القادمة بقامئة تتضمن ٔاوجه مرونة قد حتظى بتوافق االٓراء

عطيت 0 اللكمة ٔاول مرة، وقال اكنت اللجنة عىل وشك  اا قا0 عندممبوفد بلجياك، متحدً� �مس اåموعة �ء، وّذكر  .681 ا~
يضا ٕاىل ٔان هذا اكن من ٔاحد اåاالت اليت ميكن االتفاق بشأن العمل عىل فرض عقو�ت جنائية. كام ٔاشار وفد مرص أ 
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�ضطالع بعمل ٕاضايف يف شأهنا. ولفت الوفد أالنظار ٔايضا ٕاىل عدم مناقشة التدابري املتصÎ �ٔالمن الوطين يف الصباح. 
ÑÆ ميكن مناقشـته يف وقت الحق ٕاذا ما تيرس وقت ،Ñأو يف وكرر حقيقة ٔان هذا أالمر ال يتسم بأولوية عالية. ومع ذ ،

ا@ورة القادمة. والتفت الوفد ٕاىل طلب احلصول عىل قامئة تتضمن أوجه مرونة ٔاخرى وتقدميها يف ا@ورة املقبÎ، وقال ٕانه 
ليس يف وضعية تسمح 0 بقبول هذا الطلب حيث سـيكون عليه دراسة قامئة ٔاخرى والتعامل يف شأهنا. واسـتطرد قائال، من 

بعض من أوجه املرونة اليت ال تتفق متامًا مع املطلوب، وهو ال يرغب يف حتميل أالمانة ٔاعباء اجلائز أن تتضمن ت´ القامئة 
 .ٔاكرث من الالزم يف هذا الصدد

وفد الربازيل عن تفهمه عدم قدرة اåموعات عىل التوصل ٕاىل ٔارضية مشرتكة خالل املشاورات غري الرمسية. ؤاعرب  .682
طلب مجموعة جديدة من مواطن املرونة ملناقشـهتا والبت فهيا من حيث مزيد من  واكن هذا هو السبب اÆي دفع �لوفد ٕاىل

ٔامهية هذا الطلب. وأيّد الوفد ما قا0 وفد بلجياك من حيث عدم مناقشة قضية  ٕاىلالعمل. كام ٔاشارت وفود ٔاخرى ٔايضا 
قناعته بأن طرح أوجه مرونة ٔاخرى أالمن يف الصباح. وقال من املمكن مناقشـهتا يف وقت الحق ٔاثناء اليوم. كام ٔاعرب عن 

 .بشأن امللكية الفكرية لن يشلك ٔاي عبء عىل أالمانة

عىل أالمهية القصوى لهذا املوضوع  والاكرييبوفد مجهورية ا@ومينياكن �مس مجموعة بHان ٔامرياك الالتينية وشدد  .683
ية يف الصباح. وأعرب عن اقتناعه بصعوبة �لنسـبة للمجموعة. ونّبه ٕاىل ٔانه قد طرح وðة نظره يف املشاورات غري الرمس 

حتقيق توافق يف االٓراء بشأن مواصÎ العمل يف هذه املرحÎ. وعىل هذا النحو، ٔايّد الوفد �قرتاح القايض بقيام أالمانة بطرح 
 .قامئة مبواطن مرونة جديدة ملناقشـهتا خالل اج²عات ا@ورة القادمة للجنة

يت أدىل هبا لك من وفد الربازيل واجلزائر. وقال، نظرًا ملا تشلكه مواطن املرونة من وفد الصني املداخالت الوأيّد  .684
 .ٔاولوية قصوى للعديد من البHان النامية، فميكن مناقشة ٔاوجه مرونة ٔاخرى ٕاضافية

 ن أالمانة قد ٔاوحضت جبالء عدم اعرتاضها عىل طرح مجموعات أخرى من ٔاوجه املرونة املتاحة يفإ وفد الهند وقال  .685
نظام الرباءات لصاحل البHان النامية. و�لتايل، لن يشلك القيام هبذا أالمر ٔاي عبء عىل أالمانة. كام ٔاشار الوفد ٔايضا ٕاىل 

 .عدم التوصل ٕاىل توافق يف االٓراء خبصوص موطن حمدد من مواطن املرونة

لبHان النامية. وقال ٕان مل تسـتطع إالسالمية) عىل أالمهية القصوى ملواطن املرونة ل  -وفد ٕايران (مجهورية وشدد  .686
اللجنة السامح لٔالمانة ٕ�عداد دراسة بشأن مواطن املرونة، فسـيثري ذÑ سؤاًال يتعلق مبا هو املنتدى املناسب ملناقشة مثل 

ية دون هذه القضاc الهامة. كام سـيكون من الصعب �لنسـبة للبHان النامية وضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية اليت تدمع التمن 
 .تفهم واحض ملواطن املرونة

وفد �كسـتان أالنظار ٕاىل استناد معل اللجنة ٕاىل جدول ٔاعامل التمنية. وقد نصت العديد من توصيات جدول ولفت  .687
بوضوح عىل وجوب قيام املنظمة �ختاذ التدابري املالمئة لمتكني  25و 22، 17، 14ٔاعامل التمنية، مبا يف ذÑ التوصيات 

امية من التفهم الاكمل و�سـتفادة من أالحاكم املتعلقة مبواطن املرونة يف االتفاقات ا@ولية. وجاري حاليًا اسـتخدام البHان الن
مواطن املرونة ت´ يف البHان املتقدمة، فضال عن بعض البHان النامية. ومع ذÑ، يبدو ٔان اللجنة ليست عىل اسـتعداد 

هية مواطن املرونة ت´. واختمت لكمته قائال، ٕان اللجنة يف حاجة ٕاىل مراجعة تفاهامهتا حىت للسامح للبHان النامية ملعرفة ما
 .فy يتعلق مبا يتعني اختاذه من ٔاعامل يف سـياق هذه القضية

وفد أالرجنتني ٕاىل أالمهية القصوى ملساYٔ املرونة. وقال، لهذا السبب اكن من أالمور احليوية للغاية ٔان تنظر وأشار  .688
ىل أوجه مرونة ٔاخرى، �ٕالضافة ٕاىل أالربعة مواطن الواردة يف الوثيقة اليت ٔاعدهتا أالمانة. وأيّد الوفد البياaت اليت اللجنة إ 

 .ٔادلت هبا مجموعة بHان ٔامرياك الالتينية والاكرييب ووفد الربازيل
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بوضوح عىل وجوب أن تتضمن  71و 60، وقال نصت الفقرات CDIP/10/11وفد مرص ٕاىل الوثيقة وأشار  .689
ميكن حتليل و الو�ئق املقبÎ اخلاصة مبواطن املرونة وصفا عن الكيفية اليت يمت هبا تنفيذ مواطن املرونة هذه يف البHان ا1تلفة. 

لكية الفكرية. كام ميكن للجنة دراسة ٔاوجه املرونة املتاحة يف إالطار القانوين متعدد أالطراف للمساعدة يف تنفيذ سـياسات امل 
اقرتاح أالمانة اخلاص مبواطن املرونة املتعلقة �لتدابري املتصÎ �ٔالمن القويم. كام ميكن أيضا دراسة املقرتحات الواردة يف 

عة اشـمتلت ت´ املقرتحات عىل ٕاعداد وتطوير مجمو و  مواطن املرونة. بشأنخبصوص العمل املسـتقبيل  CDIP/9/11الوثيقة
ٔادوات للمساعدة التقنية والترشيعية للتصدي للتحدcت اليت تواðها البHان يف تنفيذ جوانب املرونة بغية تقدمي املساعدة ٕاىل 

املرونة املتعلقة �مللكية الفكرية يف خمتلف جماالت السـياسة  هy يتعلق �لتنفيذ الفّعال ٔالوجبHان يف مراحل خمتلفة من التمنية ف
نفذ هبا املرونة يف البHان الصناعية، فضال عن معلومات ٕاضافية عن اخلربات الوطنية العامة؛ وأ  مثÎ عىل الكيفية اليت تُ

وأفضل املامرسات والسوابق القضائية اليت تفرس أالحاكم القانونية، ومواد تدريب ٔااكدميية الويبو املتصÎ بأوجه املرونة املتعلقة 
ة لتوسـيع نطاق معل أالمانة احلايل ليشمل ٔاوجه املرونة املتعلقة �لرباءات؛ وتوسـيع نطاق �مللكية الفكرية؛ ودراسات ٕاضافي

معل أالمانة بشأن مواطن املرونة يف جماالت ٔاخرى من امللكية الفكرية الواردة يف اتفاق تريبس، والعديد من املقرتحات 
يضا عىل طرح املزيد من املقرتحات للعمل يف املسـتقبل. أالخرى اليت ٔادلت هبا ا@ول أالعضاء. كام قد تكون الوفود قادرة أ 

 .ومىض يقول اكنت هناك العديد من أالفاكر. بيد ٔان املطلوب هو توفر إالرادة السـياسـية لتنفيذها

�حتاد أالورويب وا@ول أالعضاء فيه، بعد أن اسـمتع ٕاىل املناقشة، عن اعتقاده يف عدم وجود �مس  يرلنداإ وفد وعّرب  .690
يف االٓراء حول هذا البند يف ت´ املرحÎ. واقرتح بشدة وضع حد للمناقشات. وقال ميكن للجنة ٕاعادة النظر يف توافق 

 .مناقشة هذا البند �سـتخدام نفس الو�ئق يف ا@ورة القادمة

ا يف ذÑ يرلندا. وقال ٕان اللجنة حققت الكثري، مبإ عة �ء البيان اÆي أدىل به وفد وفد بلجياك �مس اåمو وأيّد  .691
يف جمال املساعدة التقنية وحقوق التأليف والنرش. كام ٔابلت اللجنة بالًء حسـنًا فy يتصل �ملؤمتر املعين �مللكية  ا~جنز  ما

الفكرية والتمنية. ولهذا، ميكن �نتقال ٕاىل بند آخر من بنود جدول أالعامل املطلوب �نهتاء مهنا. ؤاعرب عن تطلعه لالنهتاء 
 .شات يف الساعة السادسة مساءً من املناق 

وفد الربازيل التقدم اÆي ٔاحرزته اللجنة يف ذÑ اليوم. ومع ذÑ، وكام رصح وفد �كسـتان من قبل، مل يمت وأقر  .692
ٕاحراز ٔاي تقدم يف موضوع املرونة، وهو من العنارص أالساسـية اليت ال ميكن فصلها عن جدول أعامل التمنية. ؤاكد الوفد من 

لب اÆي تقدم به لٔالمانة ٕالعداد تقرير بشأن مواطن املرونة وٕاضافته ٕاىل الو�ئق املطروحة عىل جديد عىل الط
 .املناقشات مائدة

من جانب  ولؤ @ورة املقبÎ يشلك معًال غري مسوفد اجلزائر �مس اåموعة أالفريقية ٕان تأجيل املناقشة ٕاىل اوقال  .693
يتعني ٕادراج مواضيع جديدة للمناقشة. ؤاعلن عن عدم تفهمه سبب وجود جديد. ؤاضاف،  يشءاللجنة طاملا لن يمت ٕاضافة 

اعرتاضات كثرية لفكرة طرح قضاc جديدة للمناقشات. واسـتدرك قائال، ٕان الوفود غري ملزمة �ملوافقة عىل ما ال يريدون 
لمتس فيه انة، ويه طرف حمايد، يُ املوافقة عليه. بيد ٔان اåموعة ترغب يف الوقوف عىل ما هو اخلطأ يف تقدمي طلب ٕاىل أالم

 .طرح قامئة جديدة ملواطن املرونة

إالسالمية) البياaت اليت أدلت هبا وفود الربازيل واجلزائر. وأعرب عن اعتقاده يف ٔان  –وفد ٕايران (مجهورية وأيّد  .694
 العملية. الصعو�ت اليت تواðها البHان النامية لن ُحتل عن طريق جتنب القضية وتأخري

695.  ّ  .وفد الهند ٔايضا البياaت اليت ٔادلت هبا وفود الربازيل واجلزائرد وأي

 .عن تأييده ملوقف مجموعة البHان أالفريقية يف شأن هذا البندال وفد ٔانغوؤاعرب  .696
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الرئيس أالنظار ٕاىل تفسري عدد من البHان لسبب ٔامهية هذا البند من جدول أالعامل لبHاهنم. وقد رصح ولفت  .697
يف ٕايالء مزيد من �سـتكشاف لهذه  يرغبونآخرون ٔايضا بوضوح ما ميث; هذا البند من ٔاولوية �لنسـبة هلم. بيد ٔاهنم 

 د رغب العديد من أالعضاء يف مناقشة هذا أالمر يف ا@ورة احلالية.ومل يمت تأييد هذا �قرتاح. فق، املساYٔ يف مناسـبة ٔاخرى
واقرتح الرئيس ٔان توافق اللجنة عىل فرض عقو�ت جنائية يف ٕانفاذ القوانني املتعلقة �لرباءات، وميكن لٔالمانة ٕاعداد وثيقة 

 .علقة �لعقو�ت اجلنائية يف ٕانفاذ قوانني الرباءاتهبذا الشأن. واسـتفرس عام ٕاذا اكن ٕ�ماكن اللجنة املوافقة عىل تقيمي الوقائع املت

وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ٕان مجموعة بHان ٔامرياك الالتينية والاكرييب ووفود اجلزائر والربازيل، وقال  .698
الوفد ٕاعداد دراسة فضال عن مجموعته قد ٔاشاروا بوضوح ٕاىل ٔامهية طرح ٔاوجه مرونة أخرى. و�لتايل، وكحل وسط، اقرتح 

خاصة بأوجه املرونة املرتبطة �لتدابري املتصÎ �ٔالمن الوطين رشيطة طرح قامئة جديدة ٔالوجه مرونة ٔاخرى للعمل يف شأهنا 
 .يف ا@ورة املقبÎ. والمتس الوفد آراء الوفود يف هذا الصدد

 .وفد الربازيلمن وفد ٔاوروغواي �قرتاح املقدم وأيّد  .699

بلجياك �مس اåموعة �ء جمددًا عىل ٔان اللجنة قد ٔاحرزت بعض التقدم. واقرتبت كثريًا من �نهتاء من وفد وأكد  .700
موضوع العقو�ت اجلنائية يف ٕانفاذ القوانني املتعلقة �لرباءات. واكن عىل اللجنة مناقشة قضية أالمن الوطين. وأعرب عن 

ت أو يف ا@ورة القادمة. وقد ٔاوحضت اåموعة موقفها فy يتعلق بطلب اسـتعداد مجموعته املشاركة يف املناقشات يف ٔاي وق
 .ٔاوجه مرونة أخرى، مثلها يف ذÑ مثل �يق الوفود أالخرى

وفد جنوب ٔافريقيا البياaت اليت أدلت هبا مجموعة البHان أالفريقية، فضال عن وفود مرص و�كسـتان واالٓخرين وأيّد  .701
ٕاىل ترصحي اåموعة �ء بأن هذا أالمر ال يشلك ٔاولوية �لنسـبة لها، ويف نفس الوقت ال متانع يف هذه املساYٔ. ولفت أالنظار 

يف قيام اللجنة �الضطالع �لعمل املتصل بذÑ نظرًا ملا ميث; من أولوية �لنسـبة للبHان النامية. كام ٔان مواطن املرونة تشلك 
كسـتان. ؤاهنـى الوفد لكمته بقو0 ٕان ٕاطاY املناقشة واقرتاح اسـتكاملها يف جزءا من جدول ٔاعامل التمنية، كام أشار بذÑ وفد �

 .وليات امللقاة عىل عاتق اللجنةؤ القادمة ال يعرب عن الزتام �ملسا@ورة 

وفد اجلزائر ٕان اåموعة �ء مل تفرس سبب اعرتاضها عىل القامئة اجلديدة املطلوبة ٔالوجه املرونة. وقال قد يتفهم وقال  .702
 .فد أالمر بصورة أفضل يف حاY تقدمي أالسانيد اليت تؤيد هذا املوقف الرافضالو 

وفد بلجياك، متحدً� �مس اåموعة �ء، ٔان العمل بشأن مواطن املرونة ال يشلك ٔاولوية �لنسـبة 0. ومع ذÑ، وكرر  .703
جنائية. ومىض يقول، وهبذا،  فاåموعة �ء عىل اسـتعداد ٕالظهار بعض املرونة و�ضطالع �لعمل عىل فرض عقو�ت

ال ترغب اåموعة يف تبين فكرة ٕاعداد قامئة جديدة ٔالوجه املرونة حيث مل يمت وسوف يكون هناك موضوع جديد يف النقاش. 
مناقشة هذا أالمر. وعىل الرمغ من ٕاماكنية طرح هذا أالمر للمناقشة، ٕاال ٔان هناك بنود ٔاخرى ما تزال يف حاجة ٕاىل املناقشة 

 .�لتايل، ميكن للجنة ٕاما امليض قدما يف املناقشة ٔاو ٕادراج أقواس حول الفقرة والعودة ٕالهيا مرة ٔاخرى يف وقت الحق. ؤايضا

وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية عن خيبة ٔام; ٕازاء حماوY اåموعة �ء عرقÎ معل أالمانة بشأن وعّرب  .704
 هذا الصدد عىل أالقل، إالشارة يف ملخص الرئيس ٕاىل ٔان هناك مجموعة واحدة ٔابدت مواطن املرونة. ومىض يقول، ينبغي يف

éدت مجموعات ٔاخرى  عدم موافقهتا لعدم وجود مصلحة لها يف هذا البند كام ٔانه ال يشلك ٔاي ٔاولوية �لنسـبة لها. ومع ذÑ، أي
عات أالخرى القرتاحه اخلاص ٕ�جراء دراسة العمل عىل ٔاوجه مرونة جديدة. وأشار الوفد ٕاىل عدم اسـتحسان بعض اåمو 

خاصة �ملرونة املتعلقة �لتدابري املتصÎ �ٔالمن القويم. وشدد الوفد عىل ٔان الغرض من هذا �قرتاح اكن فقط للتوصل ٕاىل 
Îتوفر قامئة جديدة ٔالوجه املرونة يف اللجنة للعمل علهيا يف ا@ورة املقب Yحل وسط يف حا. 
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 �مس اåموعة �ء عن تفهمه ٔامهية ميض اللجنة قدما يف العمل عىل العقو�ت اجلنائية يف ٕانفاذ وفد بلجياكؤاعرب  .705
ن هناك بعض اåموعات اليت تؤيد العمل عىل إ رمبا ميكن القول من اتفاق تريبس). وأضاف،  61قانون الرباءات (املادة 

أخرى ال حتبذ كثريًا امليض يف هذا العمل. ؤاضاف قد يبدو  مجموعة جديدة من ٔاوجه املرونة، يف حني اكنت مجموعات ٕاقلميية
ص لطيف من هذا املأزق. ورمبا تمتكن اللجنة من �نتقال ٕاىل بنود ٔاعامل أخرى يف جدول أالعامل  .هذا إالجراء َختéلُ

اåموعات بعدم اعتقادها يف  ىحدإ مبلخص الرئيس لٕالشارة ٕاىل ترصحي وفد الربازيل بأن اقرتاحه اكن متعلقًا ورد  .706
أالولوية اليت يشلكها هذا البند �لنسـبة لها، بي� عّربت مجموعات ٔاخرى عن أالمهية الكبرية لهذا البند فضال عن ما ميث; من 
ٔاولوية �لنسـبة لها. وأضاف، سـيكون هذا انعاكسًا صادقًا ودقيقًا ملا حدث يف املناقشات حيث حتاول مجموعة واحدة فقط 

 .ٕاعاقة معل اللجنة

وفد مرص ٕان اقرتاحه استند ٕاىل إالنصاف واملساواة. كام استند أيضا عىل �قرتاحات اليت تقدمت هبا بعض وقال  .707
اåموعات بشأن ٔاوجه املرونة. وٕاىل ٔان يأيت الوقت اÆي ميكن التوصل فيه ٕاىل حل، رمبا ميكن للجنة النظر يف اقرتاح 

ونة املتصÎ �لعقو�ت اجلنائية يف ٕانفاذ القوانني املتعلقة �لرباءات. وميكن أيضا ٕاعداد مقرتحات اåموعة �ء بشأن ٔاوجه املر 
 .للنظر فهيا يف ا@ورة املقبÎ. وهبذه الطريقة، يتسـىن التعامل مع اكفة املقرتحات املقدمة من مجيع اåموعات عىل قدم املساواة

@ول أالعضاء فيه التأكيد عىل موقفه املؤيد للمجموعة �ء. وقال من الواحض يرلندا �مس �حتاد أالورويب واإ وفد وكرر  .708
ن موقفه هو نفسه موقف اåموعة �ء. ومىض يقول، اكن هناك مناقشة جيدة ٔاثناء أ الضوء عىل اåموعة �ء. ؤاضاف  تسليط

ف متاما. كام أعربت اåموعة ٔايضا عن ن موقف مجموعته من العقو�ت اجلنائية معروإ شاورات غري الرمسية يف الصباح. و امل 
اسـتعدادها ملناقشة ٔاوجه املرونة املتعلقة �ٔالمن الوطين. ومع ذÑ، ويف ت´ اللحظة، ال يشلك ٕاعداد أالمانة لقامئة تتضمن 

 .ٔاوجه مرونة جديدة أي مصلحة åموعته

ى. وأضاف ٔانه قد اسـمتع جيدًا القرتاح وفد بلجياك �مس اåموعة �ء ٕان موقفه ٔاصبح 0 مؤيد من مجموعة أخر وقال  .709
وفد مرص. وٕان اللجنة قد تكون يف حاجة ٕاىل مناقشة بند جدول أالعامل املتعلق �لعمل املقبل. و�لتايل، ميكن للجنة 

�نتقال ٕاىل بنود ٔاخرى من جدول أالعامل، وقد يكون من املمكن التوصل ٕاىل حل مبتكر لكيفية امليض قدما يف ٕاطار بند 
 .املسـتقبيلل أالعامل املتعلق �لعمل جدو 

الرئيس ٕاىل �قرتاح املقدم من وفد بلجياك، واسـتفرس عام ٕاذا اكن ميكن موافقة الوفود عىل �نتقال للنظر يف وأشار  .710
يل ميكن �قرتاح املتعلق ببند دامئ جديد يضاف ٕاىل جدول ٔاعامل اللجنة، وهو البند املتعلق �مللكية الفكرية والتمنية. و�لتا

Ñللجنة العودة ملناقشة بند جدول أالعامل املتعلق �ملرونة. وقد مت االتفاق عىل ذ. 

أالمانة (السـيدة لوجنكروفت) ٕاىل الوثيقة اليت aقشـهتا اللجنة يف دورهتا أالخرية واليت حتدد مزيد من وأشارت  .711
). ويف وقت سابق، وافقت اللجنة CDIP/10/10( اخلطوات يف برaمج العمل عىل مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية

عىل ٕانشاء قاعدة بياaت عىل موقع الويبو ٕال�حة املعلومات املقدمة من ا@ول أالعضاء واليت توثق خرباهتا العملية يف تنفيذ 
نة دعوة ا@ول جوانب املرونة يف قوانني امللكية الفكرية الوطنية. ويف ا@ورة أالخرية حتديداً، طلبت اللجنة من أالما

أالعضاء، عىل ٔاساس طوعي، لتقدمي عينات بياaت ٕالدراðا يف قاعدة بياaت من قامئة متفق علهيا من الفئات. و�لتايل، 
ميكن اسـتخدام هذه املعلومات لمتكني أالمانة من تصممي قاعدة بياaت تكون مناسـبة وتتصف �لفعالية لهذه أالمناط من 

Ñٔاعدت أالمانة مذكرة شفوية (املعلومات. وبناء عىل ذ ،CN3403 يناير. وما  11)، ومت ٕارسالها ٕاىل ا@ول أالعضاء يف
 .تزال أالمانة يف انتظار الردود عىل هذه املذكرة
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  والتمنية اقرتاح ٕاضافة بند جديد عىل جدول أعامل اللجنة بشأن امللكية الفكرية – CDIP/6/12 Revيف الوثيقة النظر يف 

ناقشات حول �قرتاح املتعلق ٕ�ضافة بند جديد عىل جدول ٔاعامل اللجنة بشأن امللكية الفكرية الرئيس امل افتتح  .712
والتمنية. وأشار ٕاىل تقدمي �قرتاح ٔالول مرة خالل ا@ورة السادسة من وفد الربازيل �لنيابة عن مجموعة جدول ٔاعامل التمنية. 

 .ار بشأن هذه الوثيقةوبسبب عدم التوصل ٕاىل اتفاق، ٔارجأت اللجنة اختاذ قر 

العالقة ، وقال، سيناقش بند جدول أالعامل اجلديد وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ٕاىل اقرتاحهوأشار  .713
م �قرتاح من قبل اåموعة يف ا@ورة السادسة للجنة. ومتثل الهدف يف  بني امللكية الفكرية والتمنية. وكام ذكر الرئيس، ُقّدِ

توفري وقت اكف للجنة ملناقشة القضاc املتصÎ �مللكية الفكرية والتمنية، فضال عن ت´ القضاc اليت تقررها امجلعية ضامن 
العامة وكام ورد يف قرار ٕانشاء اللجنة. ومىض يقول، لقد حان الوقت للجنة ٕالجراء مزيد من التحليل لواðة تفاعلية لتقدمي 

اجب اتباعها لتحسني النظام ا@ويل من ٔاجل ٔان يكون ٔاكرث مشوًال، والعمل عىل تشجيع توجهيات ملموسة بشأن الكيفية الو 
�قتصادية. وقد اتصف النقاش �ٕال�رة وحقق فائدة ليس  -  �بتاكر والوصول ٕاىل املعرفة يف خمتلف الظروف �ج²عية

جدول أالعامل  عىلهذا البند  ٕادراجوفد أالنظار ٕاىل فقط للبHان النامية ولكن ٔايضا مجليع ا@ول أالعضاء يف الويبو. ولفت ال
مناقشات واحضة  يلفرتة طويÎ. ؤاهنـى لكمته قائال، لن تسـتطيع اللجنة الزمع بأهنا قد اسـتوفت التلكيف الصادر لها ما مل ُجتر 

 .بشأن امللكية الفكرية والتمنية

@ور الرئييس للجنة ممتثل يف مناقشة قضاc حمددة وفد بلجياك �مس اåموعة �ء عن اسـمترار قناعته يف أن اؤاعرب  .714
حول امللكية الفكرية والتمنية. وÑÆ، فٕانه ال يرى ٔاي غرض يف ٕاضافة بند جديد عىل جدول أالعامل 0 نفس عنوان جمال 

تعداد سـيكون هذا تكرار للهدف العام للجنة. بيد ٔانه ٔاكد عىل اسـمترار موقفه املمتثل يف �سـ و معل اللجنة �لضبط. 
للمشاركة يف مزيد من أالفاكر ومواصÎ املناقشات خبصوص بنود حمددة من جدول أالعامل تتصل �لقضاc الفردية املتعلقة 

�مللكية الفكرية والتمنية. وعىل ضوء ما سـبق، ال يرى الوفد ٔامهية النظر يف البند اجلديد املقرتح ٕاضافته عىل جدول 
 .اللجنة ٔاعامل

�مس اåموعة أالفريقية عن تأييده لالقرتاح. ومىض يقول، صدر تلكيف اللجنة بغرض وضع  وفد اجلزائرؤاعرب  .715
علهيا؛ ولرصد وتقيمي ومناقشة وٕاعداد التقارير عن تنفيذ مجيع  ةمخلس وأالربعني اليت متت املوافقبرaمج معل لتنفيذ التوصيات ا

الهيئات املعنية يف الويبو؛ ومناقشة القضاc املتعلقة �مللكية  التوصيات املعمتدة، ولهذا الغرض، تقوم اللجنة �لتنسـيق مع
جرى تنفيذ الركزية أالوىل من و الفكرية والتمنية اليت توافق اللجنة علهيا، فضال عن ت´ القضاc اليت تقررها امجلعية العامة. 

من خالل التقارير املرحلية وآلية التنسـيق.  خالل املشاريع اليت مت اع²دها من قبل اللجنة. كام جرى تنفيذ الركزية الثانية
بيد ٔان الركزية الثالثة مل يمت تنفيذها بعد. اللجنة. ومتثلت الركزية الثالثة يف مناقشة قضاc امللكية الفكرية والتمنية وفقا ملا تقرره 

cي يتفق مع رٔايه يف وجوب مناقشة قضاÆموعة �ء واåامللكية الفكرية والتمنية ؤاعرب الوفد عن سعادته لسامعه رٔاي ا 
تنفيذًا للتلكيف الصادر ٕاىل اللجنة. وأعرب عن تطلعه لالسـ²ع ٕاىل توضيح اåموعة �ء عن كيفية تنفيذ ذÑ وهو املمتثل يف 

جلديد ن اåموعة أالفريقية ترغب يف تنفيذ ت´ الركزية من خالل البند اأ هنـى لكمته قائال، اكن من الواحض الركزية الثالثة. وأ 
 .املقرتح ٕاضافته ٕاىل جدول أالعامل

 معومن عنوان بند جدول أالعامل اجلديد عام ويصف إ م تفهمه نطاق هذا �قرتاح، حيث وفد موaكو بعدورصح  .716
عىل وذÑ يتضمن التلكيف الصادر للجنة ثالث راكئز. وجاري تنفيذ الركزية الثالثة �لفعل من خالل، و تلكيف اللجنة. 
تنظمي املؤمتر املعين �مللكية الفكرية والتمنية، فضال عن ٕاجراء مناقشات بشأن مسامهة الويبو يف أالهداف سبيل املثال، 

إالمنائية لٔاللفية. وهكذا، ال يتطلب أالمر ٕاضافة بند جديد عىل جدول أالعامل لتنفيذ هذا اجلزء من تلكيف اللجنة. وقد 
وقد يؤدي ٕاىل صعوبة املناقشات. وتقريبا، تتصف مجيع البنود املدرجة يف يتسبب النطاق الواسع لهذا البند يف خلق مشالك. 



CDIP/11/9 Prov. 
136 
 

جدول ٔاعامل اللجنة �لتحديد. وميكن تنفيذ اللجنة للتلكيف الصادر لها من خالل بنود جدول أالعامل احملددة احلالية. كام أن 
 .لHول أالعضاء ٔايضا احلق يف اقرتاح بنود جديدة ٕالضافهتا ٕاىل جدول أالعامل

يرلندا، متحدً� �مس �حتاد أالورويب وا@ول أالعضاء فيه، موقفه بشأن ٕادراج بند جديد عىل جدول إ وفد كرر و  .717
أالعامل حول امللكية الفكرية والتمنية. وقال ٕانه ما يزال عند رٔايه بأن الهدف أالسايس للجنة هو مناقشة قضاc امللكية الفكرية 

غرض يف ٕاضافة بند ٕاىل جدول االٔعامل حيمل متامًا نفس الهدف، واÆي سـيكون من  والتمنية. وÑÆ، ال ترى مجموعته ٔاي
 cبقضا Îشأنه فقط تكرار عنوان التلكيف الصادر للجنة. ؤاكد الوفد عىل اسـتعداده ا@امئ ملناقشة بنود ٔاعامل حمددة متص

 .فردية فy يتعلق �مللكية الفكرية والتمنية

ما يزال عند رٔايه املمتثل يف ٔامهية هذا البند اجلديد. واستشهد برٔاي مجموعة جدول ٔاعامل وفد �كسـتان ٕاىل ٔانه وأشار  .718
التمنية واåموعة أالفريقية من حيث ٕان هذا البند ميثل جزءًا من التلكيف الصادر ٕاىل اللجنة. ولفت الوفد أالنظار ٕاىل التعليق 

أالعامل، وقال ٕان النطاق الواسع هذا مطلوً� يك يغطي جوانب اÆي ٔادىل به وفد موaكو بشأن النطاق الواسع لبند جدول 
هذه القضية اليت تتصف �تساع النطاق. كام ٔان عنوان هذا البند اجلديد ليس تكرارًا لعنوان معل اللجنة، فأالمر ال يتعلق 

، ٕان اللجنة يف حاجة ٕاىل الرتكزي عىل �للغة، ٕامنا يتعلق مبا حيدث يف العالقة بني امللكية الفكرية والتمنية. واختمت لكمته قائال
نيط  هبا . الركزية الثالثة من التلكيف اÆي ا~

وفد كندا �ختالف تفسريه لقرار امجلعية العامة عن تفسري مجموعة البHان أالفريقية ووفد �كسـتان وآخرين، ورصح  .719
فد عىل حقيقة تصدي معل اللجنة اجلاري حاليًا واÆين حددوا امللكية الفكرية والتمنية كركزية �لثة. وقد استند موقف الو 

�لفعل للهدف الثالث اÆي مت تلكيفها به. فعىل سبيل املثال، اكنت هناك العديد من احلاالت اليت وحض فهيا ٕاجراء مناقشات 
راسات خمتلفة داخل اللجنة بشأن القضاc املتصÎ �مللكية الفكرية والتمنية. وقد تراوحت ت´ املناقشات ما بني ٕاعداد د

عروض تقدميية فضال عن أالعامل إالضافية الناشـئة عن ا@راسات مع التوصيات املستندة ٕاىل آراء خرباء. و�لنظر ٕاىل   ٔاو
حقيقة عدم تنفيذ مجيع التوصيات امخلسة وأالربعني اليت مت اع²دها من قبل امجلعية العامة، فيجدر �للجنة الرتكزي عىل تنفيذ 

ت´ التوصيات. ومع ذÑ، يظل موقف الوفد هو �سـتعداد التام للنظر يف ٔاي بنود ٔاخرى، وعىل أساس  ما مل يُنفذ من
 .املسـتقبل شأهنا يف لك حاY عىل حدة، واليت يكون من املناسب ٕادراðا مضن جدول ٔاعامل اللجنة للعمل يف

هذا �قرتاح. وأعرب عن اسـمترار قناعته موقفه بشأن  مجموعة بHان ٔاورو� الوسطى والبلطيقفد بولندا �مس وكرر و  .720
بأن الهدف أالسايس للجنة هو مناقشة القضاc املتصÎ �مللكية الفكرية والتمنية. وÑÆ، ال يرى الوفد ٔامهية يف ٕاضافة بند 

حل أعضاهئا. عىل حتقيق صا ،مكنظمة ،تعمل الويبوو دامئ جديد عىل جدول أالعامل، يكون عنوانه ببساطة تكرارًا المس اللجنة. 
وعىل هذا النحو، يوفر نظا±ا ا@اخيل فرصًا ملناقشة بنود حمددة تتعلق بقضاc ملموسة فy يتعلق �مللكية الفكرية والتمنية. 

 .ؤاضاف أن اåموعة عىل اسـتعداد للمشاركة يف مثل هذه املناقشات

والاكرييب ٕانه اسـمتع ٕاىل اåادالت املتبادY. ؤاعرب وفد مجهورية ا@ومينياكن �مس مجموعة بHان ٔامرياك الالتينية وقال  .721
 .عن تأييده ٕادراج بند دامئ جديد عىل جدول أالعامل خيتص �مللكية الفكرية والتمنية

نه مل يمت ٕادراج سوى عنرصين فقط يف جدول ٔاعامل اللجنة من أ ية) يدرك امجليع إالسالم  –وفد ٕايران (مجهورية وقال  .722
، وحتديدًا، وضع 2007 اشـمتل علهيا التلكيف الصادر من امجلعية العامة للويبو ٕاىل اللجنة يف عام بني الثالثة عنارص اليت

علهيا؛ ورصد وتقيمي ومناقشة وٕاعداد التقارير عن تنفيذ مجيع  ةمخلس وأالربعني اليت متت املوافقبرaمج معل لتنفيذ التوصيات ا
عىل الرمغ من صدور تلكيف امجلعية و لتنسـيق مع الهيئات املعنية يف الويبو. التوصيات املعمتدة، ولهذا الغرض، تقوم اللجنة �

هنا مل ترشع يف تنفيذ العنرص الثالث، ٔاال وهو مناقشة القضاc املتصÎ �مللكية الفكرية أ العامة للجنة لتنفيذ هذه أالعامل، ٕاال 
ا امجلعية العامة. ومبقتىض هذا التلكيف، ينبغي عىل اللجنة والتمنية اليت توافق علهيا اللجنة، فضال عن ت´ القضاc اليت تقرره

لن تكون اللجنة قادرة عىل تقدمي توصيات معلية ٕاىل امجلعية العامة يف جمال وضع القواعد و  رفع توصياهتا ٕاىل امجلعية العامة.
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حان الوقت ٔان تشارك اللجنة يف نقاش  لقدو واملعايري املوðة حنو التمنية دون ٕاجراء مناقشات بشأن امللكية الفكرية والتمنية. 
نشئت من ٔاج; وحول العمل املسـتقبيل لها.  جيب عىل اللجنة تقيمي الفوائد امللموسة و رصحي حول الهدف أالسايس اÆي ا~

ٕانشاهئا اليت حققهتا للبHان النامية واسـتكشاف ما ٕاذا اكنت ما تقوم به من ٔاعامل قد حقق املفاهمي ولىبé التوقعات املأموY من 
تتصف بعدم الفاعلية يف حاY و من قبل البHان النامية. ومىض يقول، سوف حتيد اللجنة عن الهدف أالسايس من ٕانشاهئا 

وحّذر الوفد من عرقÎ العمل بشأن املزيد من أوجه املرونة عدم قدرهتا عىل مناقشة اجلوانب ا1تلفة للملكية الفكرية والتمنية. 
ٕان و واسـتطرد قائال، ٕان عدم فاعلية اللجنة لن خيدم مصاحل البHان املتقدمة ٔاو البHان النامية.  .لصاحل البHان النامية

ز من حامية  éان ويعزHالوصول ٕاىل نظام للملكية الفكرية يتجه حنو مساندة التمنية بصورة ٔاكرب ميكن أن حيقق اسـتفادة مجليع الب
ٕان مل يكن نظام امللكية الفكرية متفاعًال بدقة مع اعتبارات التمنية، فقد  واسـتطرد قائال، امللكية الفكرية يف مجيع ٔاحناء العامل.

اكن من الرضوري ٕادراج هذا البند عىل جدول أالعامل من ٔاجل و يصبح ٕانفاذ حقوق امللكية الفكرية مشلكة حقيقية واقعة. 
 .اقشات اللجنةتعزيز معل اللجنة وتنفيذ قرار امجلعية العامة وٕاضافة قمية ٕاىل من

وفد أسرتاليا بأن تلكيف اللجنة قد تضمن البند املتعلق �مللكية الفكرية والتمنية. ومع ذÑ، رأى الوفد واعرتف  .723
استيفاء اللجنة ملتطلبات هذا التلكيف يف سـياق معلها عىل خمتلف أالصعدة. واتفق الوفد يف ذÑ مع لك من وفود بولندا 

فهو ال يؤيد ختصيص بند دامئ عىل جدول أالعامل بشأن هذا أالمر. ومىض يقول، ٕان الفرصة  وموaكو وكندا وغريها. ولهذا،
ساحنة للجنة وسوف تسـمتر يف اغتنام الفرص ملناقشة القضاc املتعلقة �مللكية الفكرية والتمنية. وهذا هو ما تقوم به �لفعل 

فد الهنج املبين عىل املرشوع وا@راسة بشأن مجيع املسائل دون ٔان يكون هناك بند حمدد لهذا عىل جدول أالعامل. ؤاقر الو 
تيحت للج  خلربات سبيل املثال، ا نة فرصة مناقشة هذه القضاc. فعىلاملتعلقة �مللكية الفكرية والتمنية. وعىل الرمغ من ذÑ، ا~

ناقشات اجلارية حول أالهداف املساعدة يف جمال امللكية الفكرية من ٔاجل التمنية، فضال عن امل  يالوطنية يف تقدمي وتلق
إالمنائية لٔاللفية. وكام اقرتحت وفود أخرى، مل يكن هناك ٔاي عائق مينع ا@ول أالعضاء من طلب ٕادراج عنرص حمدد عىل 

ن لها من قضاc يك جدول أالعامل. و�ملثل، فٕان يف اسـتطاعة ا@ول أالعضاء ٔايضا  مت مناقشـهتا يف ٕاطار العمل تٕا�رة ما يّعِ
 .قبيل بغية متكني الوفود من إالعداد ٕالجراء مناقشة مسـتفيضة خاصة بقضاc معينة يف اج²عات اللجنة الالحقةاملسـت 

وفد جنوب ٔافريقيا عن تأييده البياaت اليت ٔادلت هبا مجموعة البHان أالفريقية ووفد الربازيل. ورٔاى الوفد ؤاعرب  .724
�مللكية الفكرية والتمنية. وقال سوف يعمل هذا البند عىل الوفاء وجاهة �قرتاح القايض ٕ�دراج بند مسـتقل خمتص 

 .�لتلكيف الصادر من امجلعية العامة ٕاىل اللجنة

وفد مرص اكن مطلو� من اللجنة تنفيذ الركزية الثالثة من التلكيف الصادر لها من امجلعية العامة. كام اكن مطلوً� وقال  .725
العامة، حيث اكن أالسلوب اÆي مت به تنفيذ هذا القرار عىل جانب كبري من أالمهية.  ٔايضا التفسري القانوين لقرار امجلعية

طرحت مجموعة جدول ٔاعامل التمنية عددًا من املقرتحات و يتعني ٔان يُطبق قرار امجلعية العامة من قبل مجيع ا@ول أالعضاء. و 
مت ٕاحراز تقدم فy يتعلق واملعين �مللكية الفكرية والتمنية.  اخلاصة بقضاc ميكن مناقشـهتا يف ٕاطار هذا البند، ال سـy، املؤمتر

 .�ملؤمتر. وأيّد الوفد ٕادراج بند دامئ عىل جدول أالعامل ملناقشة املسائل ذات الصÎ بذÑ يف املسـتقبل

مجموعة  البند، ؤايد البياaت اليت ٔادلت هبا وفود لك من هذا وفد الهند �مس اåموعة االٓسـيوية عن ٔامهيةؤاعرب  .726
إالسالمية). ومىض يقول، ٕان اللجنة حباجة ٕاىل احرتام قرار امجلعية العامة يف هذا  - وريةهجدول ٔاعامل التمنية وٕايران (مج 

 .سـيوية بسامع رد اåموعة �ء عىل السؤال اÆي طرحه وفد اجلزائردد. وعّرب عن اه²م اåموعة االٓ الص

لوفد الحظ انفصال بعض املواقف عن واقع املناقشات، نظراً ٔالن بعض وفد فرنسا ٔان اخلبري املشارك مع اورصح  .727
الوفود يف جنيف مل تكن من معاهد وطنية. وعّرب عن رغبته يف حضور خرباء وممثلني من املعاهد الوطنية. وتوجه الوفد 

أالعامل، فهل يعين ذÑ ٔان  بسؤال ٕاىل مؤيدي �قرتاح: يف حاY ٕادراج بند دامئ خاص �مللكية الفكرية والتمنية عىل جدول
البنود أالخرى املدرجة عىل جدول أالعامل لن تتضمن مناقشات بشأن امللكية الفكرية والتمنية. وعّرب الوفد عن صدمته 
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"اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية". ولهذا، مفن الناحية املثالية، ينبغي دمج هذا البند  ن امس اللجنة هوإ ودهشـته حيث 
ع اكفة البنود املدرجة عىل جدول ٔاعامل اللجنة. وعّرب عن رغبته يف إالفصاح عن الفكرة وراء هذا �قرتاح الرايم ٕاىل ٕادراج م

بند دامئ عىل جدول أالعامل، وٕاذا ما اكن هناك بعض أالفاكر احملددة لهذا البند. ومىض يقول، ٕاذا اكن الغرض هو فقط 
للكامت يف ٔاجزاء خمتلفة من الوثيقة، فٕان الوفد ال يؤيد وجود مثل هذا البند ا@امئ عىل لتكرار أعامل اللجنة وتكرار نفس ا

من الواحض ٔان اللجنة تعمل عىل خدمة التمنية وامللكية الفكرية، مبا يف ذÑ من خالل املناقشات حول و جدول أالعامل. 
مة من الوفود ٕاىل اللجنة ٔايضا خاصة �مللكية الفكرية أالهداف إالمنائية لٔاللفية واخلربات الوطنية. واكنت املساهامت املقد

ن الوفود ال تبغي سوى إ وٕاال فسوف يُستبعد تلقائيا حيث  ينبغي ٔان يكون البند ا@امئ عىل جدول أالعامل حمددًا،و والتمنية. 
 .مناقشة امللكية الفكرية والتمنية

لسبب املعلن وراء �قرتاح هو تنظمي عقد مؤمتر بشأن وفد سويرسا يف بداية مناقشـته لهذا البند اجلديد، اكن اوقال  .728
مناقشة هذا أالمر. ومنذ املناقشات أالولية وٕاىل هذا  تامللكية الفكرية والتمنية. وسوف يُعقد املؤمتر يف شهر نومفرب، ومت

مناقشـهتا حتت  طاعةنظرًا لعدم اسـتاحلني، مل يمت طرح ٔاي موضوعات مطلوب مناقشـهتا يف ٕاطار بند جدول أالعامل املقرتح 
البنود املوجودة عىل جدول أالعامل. ولهذا، ٔاعلن الوفد عن تأييده للبياaت اليت ٔادلت هبا خمتلف أعضاء اåموعة �ء، وخباصة 

 .البيان اÆي أدىل به وفد فرنسا

وفد اجلزائر �مس اåموعة أالفريقية ٕاىل التعليقات اليت ٔادىل هبا وفد فرنسا، وقال من احملمتل أن يكون سبب وأشار  .729
صدمة اخلبري ودهشـته هو حقيقة عدم مناقشة اللجنة لقضاc امللكية الفكرية، حيث aقشت اللجنة تنفيذ التوصيات 

ح مناقشة قضاc امللكية الفكرية والتمنية بأسلوب ٔاكرث عاملية. ولعل ومتابعهتا. ومع ذÑ، سوف يتيح بند جدول أالعامل املقرت 
مل حتاول واåموعة �ء مل تقرٔا هذا �قرتاح بعناية، فقد ٔاشار �قرتاح ٕاىل موضوعات ميكن مناقشـهتا حتت هذا البند اجلديد. 

ر» من مناقشة هذه الوثيقة معهاåموعة اخلوض يف التفاصيل. وٕاذا مل يأخذ املرء الوقت الاكيف لقراءة الوثي  .قة، فال فائدة تُ

وفد بلجياك �مس اåموعة �ء عىل ٔانه دامئًا مع ٕاجراء املزيد من املناقشات حيث تسهم يف تفهم أالمور بشلك وأكد  .730
ٕاىل هذه  �ره وفد اجلزائر. و�ٕالضافةأ ريبا قد ٔاجابوا عىل السؤال اÆي ٔافضل. وعّرب عن اعتقاده يف ٔان مجيع الوفود تق

قبل عامني تقريبا، حيث نصت  2011، واليت يعود �رخيها ٕاىل عام CDIP/6/12إاليضاحات، ٔاشارت اåموعة ٕاىل الوثيقة 
يف صفحهتا الثانية عىل اقرتاح مجموعة جدول ٔاعامل التمنية، مكسامهة مبدئية، بأن تتضمن املناقشات ثالث بنود. اكن البند 

ت مجموعة ندوات الويبو بشأن اقتصادcت امللكية الفكرية. مل يكن التقرير عن املناقشات أالول خبصوص تقرير عن مناقشا
 ًcالتواجد يف احللقات ا@راسـية. واتصل البند الثاين مبسامهة الويبو يف أالهداف إالمنائية  ، ٕاذرضور Yجيب عىل الوفود حماو

 ا~جريت يف هذا الصدد. وقد ٔاجرت اللجنة �لفعل مناقشة طويÎ لٔاللفية. وأشارت الوثيقة املذكورة ٕاىل ا@راسات أالوىل اليت
ٔاخريا، وبناء عىل طلب ٕاجراء املزيد من العمل للتحضري للمؤمتر القادم حول امللكية الفكرية و ومكثفة حول هذا املوضوع. 

 .والتمنية، رددت اåموعة ما سـبق أن ذكرته وفود ٔاخرى يف هذا الصدد

ما ورد يف �قرتاح بأن مجموعة جدول ٔاعامل التمنية عىل اسـتعداد لتقبل ٔاي موضوعات وفد �كسـتان ٕاىل وأشار  .731
تُعرض للمناقشة يف ٕاطار بند أالعامل اجلديد، وجشعت مجيع اåموعات عىل احلضور واملشاركة بوðات نظرها حول املسائل 

ناقشات يف ٕاطار بند جدول أالعامل اجلديد، من امل  تناولاملطروحة. ومكسامهة مبدئية، اقرتحت مجموعة جدول ٔاعامل التمنية 
بني موضوعات أخرى، أالمثÎ اليت مت ذكرها يف �قرتاح. ؤاهنـى لكمته قائال، ٕان املوضوعات اليت ميكن مناقشـهتا يف ٕاطار 

 .هذا البند خضمة

اقرتح بعض املوضوعات وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية البيان اÆي ٔادىل به وفد �كسـتان. و وأيّد  .732
املطلوب مناقشـهتا يف ٕاطار بند جدول أالعامل املقرتح. ومع ذÑ، ٔاعرب الوفد عن اسـتعداده ملناقشة هذا أالمر. وقال 
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ميكن للجنة مناقشة امللكية الفكرية والتمنية مناقشة مسـتفيضة واكمÎ ما مل يكن هناك بند دامئ واسع النطاق يف جدول  ال
 éاملناقشاتٔاعامل اللجنة يُم Yمن طرح اه²ماهتا وما يعن لها من أفاكر ترى ٔاهنا تصب يف مصلحهتا عىل طاو Hن لك ب  .كِّ

موaكو ٕاىل التعليقات اليت ٔادىل هبا وفد اجلزائر، وقال ٕانه قرٔا �قرتاح بعناية عدة مرات. وقال لقد ٔاشار وأشار وفد  .733
وهام حتديدًا، مسامهة الويبو يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية، وتنظمي مؤمتر  يف بيانه أالخري ٕاىل موضوعني متضمنني يف �قرتاح،

حول امللكية الفكرية والتمنية. وتؤكد حقيقة قيام اللجنة مبناقشة هذين املوضوعني يف عدة دورات عدم وجود احلاجة ٕالدراج 
ميانع من مناقشة هذا أالمر. ومع ذÑ، فٕان  نه الأ ة ملناقشة ت´ املوضوعات. ؤاضاف بند جديد دامئ عىل جدول ٔاعامل اللجن

نطاق بند جدول أالعامل املقرتح واسع جدًا، ومطلوب حتديد بنود فرعية لتوضيح ما ميكن مناقشـته يف ٕاطار البند املقرتح. 
. وأعرب عن اسـتعداده ملناقشة ٔاي موضوع قا0وكرر ما   من قبل من حيث اتساع نطاق البند املقرتح بدرجة كبرية جداً

مرتبط �مللكية الفكرية والتمنية. ؤاكد عىل عدم رضورة ٕادراج بند دامئ جديد عىل جدول ٔاعامل اللجنة ملناقشة هذه 
املوضوعات. ومىض يقول، مطلوب من اللجنة مناقشة امللكية الفكرية والتمنية، وهو ما تقوم به اللجنة فعليا عىل 

  .دورة  11 مدار

 للغاية حول هذا املوضوع بيد ٔانه مل يفض ٕاىل ٕاجامع حول ٔافضل طريقة ملعاجلته. وقال الرئيس ٕان النقاش اكن ممثرا .734
وأضاف ٔانه حيهنا ميكن ملؤيدي �قرتاح ٔان يرشحوا  واقرتح ٔان تعلّق اللجنة نقاشها حول هذا املوضوع ٕاىل ا@ورة القادمة.

  وقال ٕان بذÑ ستتحقق الفائدة. اء.العنارص املوضوعية لالقرتاح مبزيد من التفصيل حسـ� طلب بعض ا@ول أالعض

وقال ٕانه ليس من داعٍ  وحتدث وفد اجلزائر �مس اåموعة أالفريقية فقال ٕان الوفود قادرة متاما عىل مواصÎ النقاش. .735
ولكن  ا من املواضيع.ٔان يقرتح عددوقال ٕان بوسعه  للعودة ملناقشة �قرتاحات يف ا@ورة القادمة فذÑ لن يكون مقبوال.

 ؤاضاف ٔانه ينبغي ٔان يُطلب من مجيع الوفود ٔان تقرتح مواضيع ميكن مناقشـهتا. جيب ٔان تكون العملية ٔاكرث انفتاحا.

وأردف قائال ٕان عىل مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ٔان تقنع بقية ٔاعضاء  وقال وفد فرنسا ٕانه يتفق مع اقرتاح الرئيس. .736
رتاحات ملموسة تقدم يف ا@ورة القادمة وحتديد ما ٕاذا اكن من الرضوري وقال ٕانه يرحب مبناقشة ٔاي اق اللجنة �قرتا�ا.

 ٕاضافة بند جديد ٕاىل جدول أالعامل ٔاو ما ٕاذا اكن من املمكن مناقشة املواضيع يف ٕاطار بنود جدول أالعامل احلالية.

واقرتح  صول ٕاىل حل.وقال ٕانه ميكن أن يساعد اللجنة يف الو  ورٔاى وفد مرص أن بيان وفد اجلزائر شديد �تساق. .737
ومىض يقول ٕانه ميكن ٔان  ٔان تُعقد املناقشات غري الرمسية يف الفرتة اليت تسـبق ا@ورة التالية لتحديد ٔاي البنود ميكن ٕادراðا.

 يساعد الوفود يف �سـتعداد لHورة القادمة والوصول ٕاىل نتاجئ ملموسة يف هذه ا@ورة.

قدمية ؤان  ووصف الوثيقة بأهنا ال ٕان بوسع مؤيدي �قرتاح حتديث الوثيقة.وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء فق .738
واسرتسل قائال ٕانه ٕاذا اختار مؤيدو �قرتاح ٔان حيدثوا الوثيقة، فٕانه ميكهنم ٔان يأخذوا  عليه الزمن. جّل �قرتاحات قد عف
ؤاسهب بقو0 ٕانه بسبب وجود بند دامئ يف  ا.ومن مث، ينبغي أن يكون العنوان حمددا وليس عام املناقشات بعني �عتبار.

جدول أالعامل بشأن العمل املقبل، فٕان اåموعة ال ترى ٔان ٔافضل طريقة للميض قدما يه طلب ٕاضافة بند متكرر ٕاىل 
وقال ٕان هذا البند ميكن ٔان يظل يف جدول أالعامل ٕاذا اختارت اåموعات أالخرى ٔان متيض قدما يف هذا  جدول أالعامل.

  غري ٔان املشاورات غري الرمسية لن تكون رضورية ٔالن الوفود سـتكون مشغوY طوال الشهور القليÎ القادمة. جتاه.�

 وقال وفد الربازيل ٕانه يفهم أن بعض الوفود مل تبد مرونة لتقدمي تنازالت بشأن العمل املقبل واملشاورات غري الرمسية. .739
 ؤاعرب الوفد عن ترحيبه �قرتاح وفد مرص.

يرلندا �مس �حتاد أالورويب ودو0 أالعضاء فأيد النقاط اليت ٔادىل هبا وفد بلجياك وقال ٕانه ال يؤيد إ دث وفد وحت .740
  اقرتاح وفد مرص ٕ�جراء املزيد من أالعامل بني ا@ورات ملناقشة بند جدول أالعامل اجلديد.
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ؤاكد عىل اقرتاحه بأن يسـتوحض  قرتاح.وأشار الرئيس ٕاىل عدم حتقق ٕاجامع حول عقد مشاورات غري رمسية بشأن � .741
  ومت االتفاق عىل ذÑ. وفد الربازيل �قرتاح، بوصفه مقدم �قرتاح، لعرضه يف ا@ورة القادمة.

وقال ٕانه سـيحاول �خنراط يف  وقال وفد الربازيل ٕانه عىل اسـتعداد للتوضيح واسـتكامل العمل بشأن اقرتاحه. .742
ض ا@ول أالعضاء للوصول ٕاىل ٔارضية مشرتكة ٕالضافة بند جديد دامئ يف جدول أالعامل مشاورات مغلقة غري رمسية مع بع

 بشأن امللكية الفكرية والتطوير.

وقال ٕانه حيق للرئيس ٔان يدعو  وقال وفد اجلزائر ٕان اللجنة ليست حباجة ٕاىل املوافقة عىل عقد مشاورات غري رمسية. .743
وحث الوفد الرئيس عىل عقد مشاورات  اعرتاضات من بعض الوفود.ٕاىل عقد اج²عات غري رمسية حىت يف ظل وجود 

 رمسية. غري

وقال ٕان  وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية فأعرب عن تأييده للبيان اÆي أدىل به وفد اجلزائر. .744
 ة الرئيس لها يف هذا الصدد.كثريا مؤازر قدرغري ٔاهنا ت اåموعة عىل اسـتعداد ملناقشة املساYٔ مع دول ٔاعضاء ٔاخرى.

ن ما قا0 هو "مشاورات إ للمداخÎ أالوىل لوفد الربازيل و وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء فقال ٕانه اسـمتع بعناية  .745
وحتدث وفد  وقال ٕان اåموعة ترحب مبثل هذه املشاورات يف ظل وجود وثيقة جديدة @مع املناقشات. مغلقة غري رمسية".

وقال  وقال ٕان مثة اختالف بسـيط بني االثنني. املشاورات غري الرمسية وليس "املشاورات املغلقة غري الرمسية". اجلزائر عن
  ٕان اåموعة تشري فقط ٕاىل �قرتاح املبديئ لوفد الربازيل بشأن "املشاورات املغلقة غري الرمسية".

وقال ٕانه لن يدخل يف جدال حول الفارق بني  اجلزائر.ؤاعرب وفد جنوب ٔافريقيا عن تأييده للبيان اÆي ٔادىل به وفد  .746
ؤاضاف  وقال ٕانه حيق للرئيس ٔان يدعو لعقد مشاورات غري رمسية. املشاورات غري الرمسية واملشاورات املغلقة غري الرمسية.

.Ñرمسية ٕاذا ٔاراد ؤاسهب بقو0 ٕان الرئيس ميكنه ٔان يدعو ٕاىل عقد مشاورات غري  ٔانه ليس لزاما أن توافق اللجنة عىل ذ
.Ñوقال الوفد ٕانه يدمع هذه املشاورات. ذ  

وقال ٕان فكرة �ج²عات  ؤاحاط الرئيس علام �لطلب وقال ٕانه سينظر يف ٕاماكنية عقد مشاورات غري رمسية. .747
  فاملشاورات غري الرمسية ميكهنا ٔاحياa ٔان تكرس امجلود. الرمسية ينبغي ٔاال ترفض. غري

وقال ٕان املشاورات غري الرمسية  ىل أن اللجنة بدت وÉٔهنا وصلت ٕاىل طريق مسدود.وأشار وفد أوروغواي إ  .748
 سـتكون من الطرق اجليدة لكرس امجلود.

حرز. وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء فقال ٕان النقاش اكن مثريا لاله²م. .749 ؤاضاف أن  وقال ٕان بعض التقدم قد ا~
ء وأن بعض ا@ول أالعضاء قد ٔاعربت عن تفضيلها لعقد مشاورات مغلقة الويبو منظمة موðة من قبل ا@ول أالعضا

 ومن مث فٕان اåموعة مسـتعدة لالخنراط يف هذه املشاورات املغلقة غري الرمسية. رمسية. غري

  ورٔاى وفد �كسـتان ٔانه سـيكون ٔامرا مقبوال ٔان تدعو اللجنة ٕاىل عقد املزيد من املشاورات حول هذا املوضوع. .750

  الرئيس ٔان هذا ما يظنه ٔايضا.وأكد  .751

ـ دراسة جدوى ٕادراج �حتياجات/النتاجئ املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية مضن ٕاطار  CDIP/11/3النظر يف الوثيقة 
  )�بعالويبو لنتاجئ الثنائية (

 اق علهيا.. وقال ٕانه يرى أن مثة مساحة تقارب ميكن االتفCDIP/11/3واسـتأنف الرئيس النقاش حول الوثيقة  .752
  واقرتح وفد الوالcت املتحدة أالمريكية بعض النقاط اليت ميكن تضميهنا يف امللخص.
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ورٔاى وفد الوالcت املتحدة أالمريكية ٔان ما مت التوصل ٕاليه يف املناقشات يف اليوم السابق هو تقدمي ال²س لٔالمانة  .753
رى، خاصة واكالت أالمم املتحدة املتخصصة أالخرى، ٕالسها±ا ليك جتمع معلومات حول كيفية قياس واكالت أالمم املتحدة أالخ

وجبانب مجع هذه  واكن ذÑ بناء عىل �قرتاح أالصيل املقدم من مجموعة جدول ٔاعامل التمنية. يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية.
وارد احلالية، يوحض كيف ٔاسهمت املعلومات، aقشت اللجنة فكرة تقدمي أالمانة لتقرير موجز من ٕاعداد موظفهيا، يف ٕاطار امل

ورٔاى الوفد  الويبو يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية حىت �رخيه، وذÑ استنادا ٕاىل ا@راسات القامئة حول هذا املوضوع.
ٔان احلل الوسط يمتثل يف ٔان هذا التقرير املوجز من املمكن ٔان يشمل معلومات حول ٕاسهام الويبو يف الغاcت الست 

. CDIP/11/3من أالهداف إالمنائية لٔاللفية �سـتخدام املهنجية املقدمة يف الوثيقة  8و 6و 1ة مضن أالهداف املندرج
وينبغي ٔان يشمل التقرير ٔايضا تقيy رسدc للطريقة اليت تسهم هبا الويبو يف أالهداف امخلسة أالخرى، دون ٔان تضطر ٕاىل 

  وضع مهنجية مفصÎ ٕاضافية لهذه أالهداف امخلسة.

وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية فقال ٕان اقرتاح وفد الوالcت املتحدة أالمريكية ٔاشار ٕاىل حل  .754
وسط وٕان هذا �قرتاح يشلك ٔاساسا جيدا لبدء العمل، وقال ٕانه ٔامر رضوري لتحقيق فهم أفضل بشأن كيف ميكن للويبو 

  ن تقيمي ٕاسها±ا مقارنة بواكالت أالمم املتحدة املتخصصة أالخرى.ٔان حتقق أالهداف إالمنائية لٔاللفية وكيف ميك

ؤاضاف ٔانه  وحتدث وفد اجلزائر �مس اåموعة أالفريقية فأكد عىل أن هذه من القضاc االٔكرث ٔامهية �لنسـبة للمجموعة. .755
ؤاردف قائال ٕان ذÑ ٔامر �لغ  ينبغي وضع مؤرشات حمددة لقياس مدى تعممي أالهداف إالمنائية لٔاللفية يف معل الويبو.

وقال ٕان عىل أالمانة ٔان تراقب ما مت يف  وعرب الوفد عن رغبة اåموعة يف التعبري عن ذÑ يف ملخص الرئيس. أالمهية.
منظامت أالمم املتحدة أالخرى لتعممي أالهداف إالمنائية لٔاللفية يف براجمها وقياس ٕاسهام هذا التعممي يف حتقيق أالهداف 

وقال ٕانه مع ذÑ فٕانه من املمكن ٔان يوافق عىل اقرتاح وفد  ومىض يقول ٕان اåموعة تفضل تقريرا مسـتقال. ئية لٔاللفية.إالمنا
 الوالcت املتحدة أالمريكية ٔالنه قد يوفر ٔاساسا جيدا للنقاش املقبل حول املوضوع.

اكرييب فقال ٕانه من املمكن ٔان يوافق عىل وحتدث وفد امجلهورية ا@ومينيكية �مس مجموعة دول ٔامرياك الالتينية وال .756
 ورأى ٔانه حل وسط جيد. �قرتاح.

وقال الرئيس ٕانه يريد ٔان يعرف ٕاىل ٔاي مدى ميكن دمج الشواغل اليت ٔاعربت عهنا اåموعة أالفريقية يف اقرتاح وفد  .757
  الوالcت املتحدة أالمريكية.

عة أالفريقية ٔان يشمل ملخص الرئيس بياa حول املؤرشات وأشار وفد الوالcت املتحدة أالمريكية ٕاىل طلب اåمو  .758
وذكر ٔانه عندما أثري هذا املوضوع يف اليوم السابق، اكن عدد  وقال ٕانه ال يدمع هذا أالمر. احملددة إالضافية اليت جيري وضعها.

ن القضاc أالخرى، ومن مث، ٕاذا اكن ذÑ سـيدرج يف ملخص الرئيس، كام حدث يف عدد م من الوفود بني مؤيد ومعارض.
 ."فٕان عىل الرئيس ٔان يذكر ٔان "بعض الوفود عربت عن رغبهتا يف ٕادراج مؤرشات حمددة والبعض االٓخر عارض الفكرة

وحتدث وفد اجلزائر �مس اåموعة أالفريقية فقال ٕان من العادل ٔان يُذكر ٔان اåموعة ترغب يف وضع مؤرشات حمددة  .759
ولكن اåموعة تود ٔان يذكر ملخص الرئيس بوضوح ٔانه قد حتقق ٕاجامع بشأن احلاجة ٕاىل  اح.بي� ال يدمع آخرون هذا �قرت 

وذكر أن مجيع الوفود، مبن فهيا اåموعة �ء، اتفقت عىل ٔان الويبو، بوصفها  تعممي أالهداف إالمنائية لٔاللفية يف معل الويبو.
وقال ٕان اåموعة تود ٔان يربط ملخص  هداف إالمنائية لٔاللفية.منظمة �بعة لٔالمم املتحدة، @هيا دور تلعبه يف حتقيق االٔ 

.Ñالرئيس هذا إالجامع بشلك واحض ببيان ٔان بعض الوفود طلبت وضع مؤرشات حمددة بي� عارض آخرون ذ 

والتفت ٕاىل مساYٔ بيان أن  وأكد وفد الوالcت املتحدة أالمريكية عىل اقرتاحه بشأن مساYٔ املؤرشات احملددة. .760
وقال ٕانه ال ميكن ٔان  هداف إالمنائية لٔاللفية ينبغي ٔان تدمج متاما يف معل الويبو، وقال ٕان هذا أالمر مل يُناقش �سـتفاضة.االٔ 

تضمنت دراسة بشأن جدوى ٕادراج �حتياجات/النتاجئ  CDIP/11/3وقال ٕان الوثيقة  يوافق عليه يف الوقت الراهن.
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 6ٔاهداف و 3ومىض يقول ٕان ا@راسة ٔاشارت ٕاىل ٔان مثة  ٕاطار الويبو لنتاجئ الثنائية. املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية مضن
وقال ٕان أالمانة ُطلب ٕالهيا ٔان تتناول أالهداف امخلس أالخرى ؤان تبلغ  غاcت ميكن قياس تعمميها يف معل الويبو بوضوح.

ؤاسهب بقو0 ٕانه يف  ن تطبيقه يف معل الويبو.اللجنة يف شلك رسدي يف ا@ورة القادمة، مبا ٕاذا اكنت ترى أن ذÑ ميك
الوقت الراهن غري مسـتعد للقول ٕان مجيع أالهداف إالمنائية لٔاللفية ينبغي ٔان تُعمم متاما يف معل الويبو ٔالن هذا ال يعرب عن 

ري مسـتعد يف ولكنه غ تظهر كيف ٔان بعض أالهداف والغاcت تشلك جزءا من ٕاسهام الويبو. وقال ٕان مثة دراسة وðة نظره.
ومن مث بوسع الرئيس ٔان يذكر أن بعض الوفود اتفق مع البيان والبعض االٓخر  الوقت الراهن لقبول بيان ا@مج الاكمل.

 يتفق.  مل

وال ينبغي ٔان تضيع  وذكر وفد فرنسا أن اقرتاح وفد الوالcت املتحدة أالمريكية عكس ٕاجامعا وال ينبغي ٕاضعافه. .761
وقال ٕانه ينبغي �سـمترار يف مناقشة أالهداف إالمنائية  نبغي ٔان تركز عىل القضاc املتصÎ �ملوضوع.بل ي  اللجنة وقهتا يف هذا.

 وقال ٕان اللجنة من املمكن أن متيض قدما بشأن �قرتاح اخلاص بوفد الوالcت املتحدة أالمريكية. لٔاللفية.

 النقطة اليت ٔاوحضها وفد الوالcت املتحدة أالمريكية. وحتدث وفد اجلزائر �مس مجموعة البHان أالفريقية فقال ٕانه يعي .762
ؤاضاف ٔانه رمغ اختالف االٓراء حول أالهداف إالمنائية لٔاللفية القابÎ للتطبيق، ٕاال ٔان اåموعة ترى ٔانه ال خالف يف اللجنة 

  عىل ٔان الويبو @هيا دور لتلعبه يف حتقيقها.

  يؤيد اقرتاح وفد الوالcت املتحدة أالمريكية. وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء فقال ٕانه .763

ومشل موقع الويبو وصفا مفصال ٕالسهام الويبو يف  وعرب وفد مرص عن تأييده ملوقف وفد اجلزائر واåموعة أالفريقية. .764
ؤاردف قائال  .وقال ٕان ٕاسهام الويبو يف مجيع أالهداف إالمنائية لٔاللفية قد ُرشح بشلك اكٍف  مجيع أالهداف إالمنائية لٔاللفية.

نه بناء عىل اقرتاح وفد الوالcت املتحدة أالمريكية والو�ئق اليت أ ؤاضاف  ٕان هذه املساYٔ ختص كيف ينبغي قياس إالسهام.
سـتقدم يف ا@ورة التالية، من املمكن ٕاجياد طريقة ٔافضل لقياس ٕاسهام الويبو ومعرفة كيف ٔاسهمت يف أالهداف إالمنائية 

 لٔاللفية.ال�نية ومىض يقول ٕان اللجنة @هيا �لفعل وصف ٕالسهام الويبو يف أالهداف إالمنائية  لٔاللفية.

من جدول ٔاعامل التمنية: "ينبغي ٔالنشطة الويبو بشأن وضع  22واقرتح وفد املكسـيك أن تدرج ٕاشارة ٕاىل التوصية  .765
منظومة أالمم املتحدة، مبا فهيا أالهداف الواردة يف  القواعد واملعايري ٔان تكون دامعة لٔالهداف إالمنائية املتفق علهيا يف

  أاللفية". ٕاعالن

عن دمعه لالٓراء اليت ٔادىل هبا املتحدثون اÆين سـبقوه، مبن فهيم وفد مرص  إالسالمية) -ٕايران (مجهوريةؤاعرب وفد  .766
�ٕالسهام يف أالهداف إالمنائية املتفق وقال ٕان الويبو بوصفها واكY متخصصة �بعة لٔالمم املتحدة فٕاهنا ملزتمة  ووفد اجلزائر.

  علهيا يف منظومة أالمم املتحدة، مبا فهيا أالهداف إالمنائية لٔاللفية.

مث دعا  وقال الرئيس ٕان أالمانة سـتحاول ٔان تدمج مجيع العنارص املتفق علهيا يف مرشوع منقح لتنظر فيه اللجنة. .767
  راض املسـتقل لتنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية.اللجنة للنظر يف بند جدول أالعامل املتعلق �السـتع

 �سـتعراض املسـتقل لتنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية معال مبا تقتضيه آلية التنسـيق

ؤاضاف  ، واليت ٔارسلت ٕاىل مجيع الوفود.2013مايو  14قال الرئيس ٕان أالمانة قد تلقت رساY من وفد اجلزائر يف  .768
ل ية حول مواصفات �سـتعراض املسـتقك من اåموعة أالفريقية ومجموعة جدول ٔاعامل التمن ٔاهنا احتوت عىل اقرتاح مشرت 

 ودعا الرئيس وفد اجلزائر ٕاىل تقدمي الوثيقة. لتوصيات جدول ٔاعامل التمنية ومهنجيته.
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ن طلبا وحتدث وفد اجلزائر �مس اåموعة أالفريقية فأكد عىل أن قرار امجلعية العامة بشأن آلية التنسـيق تضم .769
للجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية ليك جتري اسـتعراضا مسـتقال لتنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية بهناية  موðا

ؤاردف قائال ٕان اللجنة قد اتفقت يف دورهتا السابقة عىل ٕادراج بند متعلق �السـتعراض املسـتقل يف  .2013-2012 الثنائية
ومىض يقول ٕان �قرتاح  لسامح ٕ�جراء مناقشات مبدئية بغرض توفري ٕارشادات لٔالمانة.جدول ٔاعامل ا@ورة احلالية ل 

ؤاضاف ٔان هدف �سـتعراض هو ٕاجراء  املشرتك مع جدول ٔاعامل التمنية تعلق مبواصفات �سـتعراض املسـتقل ومهنجيته.
هنا ينبغي ٔان تبحث مدى مالءمة ؤاردف قائال إ  اسـتعراض مسـتقل وشامل ومتعمق لتنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية.

أالنشطة املنجزة تنفيذا لتوصيات جدول ٔاعامل التمنية، ومدى منفعهتا وأمهيهتا وفعاليهتا وكفايهتا؛ وتبحث أالثر واملنحى 
يات  مدى حتقيق أالهداف املنشودة من توص إالمنائيني لٔالنشطة املنجزة تنفيذا للتوصيات املعنية من جدول ٔاعامل التمنية وتقّميِ 

ر مدى كفاية تقيyت مشاريع جدول ٔاعامل التمنية، مبا يف ذÑ النطاق واملهنجية؛ وتقدر مدى جدول ٔاعامل التمنية؛ وتقدِّ 
ع يف تنفيذ توصيات جدول أعامل التمنية، ومدى كفايته وفعاليته وتأثريه؛ وتقمي أالثر إالجاميل بمالءمة الهنج املشاريعي املُتّ 

وتبني  منية، ال سـy من حيث تعممي املنحى إالمنايئ عىل مجيع هيئات الويبو وبراجمها وموظفهيا؛لتنفيذ جدول أعامل الت 
التحدcت املطروحة والفجوات القامئة والفرص الساحنة يف تنفيذ توصيات جدول أعامل التمنية؛ وتقدم توصيات بشأن كيفية 

ومن aحية املهنجية، ينبغي ٔان يشمل التقيمي  ما تقدم ذكره.امليض يف تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية وكذÑ فy خيص 
وينبغي ال²س تعليقات من  مراجعة شامÎ مجليع الو�ئق الوجهية مضن برامج الويبو ومقابالت وزcرات ميدانية واسـتقصاءات.
صÎ بتوصيات جدول أعامل  ا@ول أالعضاء وسائر ٔاحصاب املصلحة من قبيل اجلهات املسـتفيدة من أالنشطة املنجزة اليت لها

وينبغي أن يكون  وينبغي أن تكون لفريق اخلرباء املهارات واملعارف الالزمة ٕالجراء املراجعة مبصداقية واسـتقاللية. التمنية.
رية فريق القامئني عىل املراجعة مكّوa من خرباء �رزين يف جمال امللكية الفكرية والتمنية، ويشمل خرباء يف جمال امللكية الفك

كام ينبغي ٔان يكون القامئون عىل املراجعة عىل معرفة جيدة �لتحدcت  ّممن @هيم خلفية أاكدميية يف عمل �قتصاد والقانون.
وينبغي ٔان حتّدد املواصفات بوضوح املزيانية اليت سـُتخّصص لتحضري  إالمنائية اليت تواجه البHان النامية والبHان أالقل منوا.

 ي ٔان حتّدد املواصفات بوضوح أيضا اجلدول الزمين للمراجعة والنتاجئ املتوقعة.وينبغ املراجعة.

وقال ٕانه تضمن �ل²س من اللجنة  وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء فأحاط علام بقرار امجلعية العامة املذكور آنفا. .770
ؤانه عقب النظر يف ت´  .2013-2012ة ٔان جتري مراجعة مسـتقÎ لتنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية يف هناية الفرت 

ن اللجنة ستتوىل ±مة املوافقة عىل مواصفات املراجعة واختيار إ و  املراجعة، للجنة أن تبّت يف ٕاماكنية ٕاجراء مراجعة ٔاخرى.
ؤاضاف أن �قرتاح املشرتك للمجموعة أالفريقية ومجموعة جدول ٔاعامل  خرباء مسـتقلني متخصصني يف امللكية الفكرية والتمنية.

ومن مث يتعني عىل اåموعة أن تنظر يف �قرتاح قبل ٔان  ، قد صيغ مؤخرا.CDIP/11/8التمنية، واÆي ورد يف الوثيقة 
  تنخرط يف النقاش املوضوعي حول هذا املوضوع.

وقال ٕانه  التمنية فأكد عىل ٔان �قرتاح اكن من ٕاعداد اåموعة ٔايضا. وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل .771
ؤاردف قائال ٕان �قرتاح املشرتك املقدم من  يؤيد النقاش حول �سـتعراض املسـتقل لتنفيذ توصيات جدول أعامل التمنية.

  وفد اجلزائر اكن ٔاساسا جيدا للنقاش.

0 أالعضاء فأشار ٕاىل طلب امجلعية العامة اخلاص ٕ�جراء اسـتعراض يرلندا �مس �حتاد أالورويب ودوإ وحتدث وفد  .772
 ، عىل النحو املنصوص عليه يف آلية التنسـيق.2013-2012مسـتقل لتنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية بهناية الثنائية 

 رية والتمنية املسـتقلني.ؤاضاف ٔانه كام تنص آلية التنسـيق، فٕان اللجنة ستتفق عىل املواصفات واختيار خرباء امللكية الفك
اليت تتضمن �قرتاح املشرتك  CDIP/11/8ومىض يقول ٕان �حتاد أالورويب ودو0 أالعضاء قد ٔاحاطوا علام �لوثيقة 

املقدم من اåموعة أالفريقية ومجموعة جدول ٔاعامل التمنية بشأن مواصفات �سـتعراض املسـتقل لتنفيذ توصيات جدول ٔاعامل 
  ؤاردف قائال ٕاهنم سـيحتاجون ٕاىل بعض الوقت لبحث الوثيقة، وتطلع ٕاىل مناقشة ذÑ يف ا@ورة القادمة. ته.التمنية ومهنجي 
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ؤاعرب وفد �كسـتان عن تأييده للبيانني ال>ين ٔادىل هبام لك من وفد الربازيل ووفد اجلزائر �مس مجموعة جدول أعامل  .773
وتطلع  معلية حتسني تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية تعد معلية مسـمترة. وقال ٕان التمنية واåموعة أالفريقية عىل التوايل.

ومن مث، عىل  .2013ـ2012وقال ٕانه يتعني ٕاجراء �سـتعراض بهناية الثنائية  الوفد ٕاىل تعمل كيفية تعزيز التنفيذ وحتسينه.
واسرتسل قائال ٕانه جيب  عني �عتبار.وأضاف ٔانه جيب ٔاخذ ذÑ ب اللجنة ٔان تسـهتل �سـتعراض قبل هذا املوعد الهنايئ.

وطلب الوفد توجيه الرئيس بشأن كيفية امليض قدما  وضع ٕاجراءات من ٔاجل اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة قبل املوعد الهنايئ.
.Yٔيف هذه املسا  

ٕاىل وحتدث وفد بولندا �مس مجموعة بHان ٔاورو� الوسطى والبلطيق فاقرتح تأجيل النقاش حول الوثيقة  .774
  القادمة. ا@ورة

ؤاعرب وفد مرص عن تأييده للوثيقة املقدمة من وفد اجلزائر �مس اåموعة أالفريقية واليت أيدهتا مجموعة جدول ٔاعامل  .775
وقال ٕانه ٔالن معلية  وقال ٕان �سـتعراض املسـتقل يعد ±ام. ؤاعرب عن تأييده للبيان اÆي أدىل به وفد �كسـتان. التمنية.

 ات تعد معلية مسـمترة، فٕان �سـتعراض سيساعد عىل حتديد مواطن القوة والضعف بشأن التنفيذ حىت �رخيه.تنفيذ التوصي
وتطلع الوفد ٕاىل ٕاجراء نقاش و�نهتاء من هذه املساYٔ  ؤاضاف ٔانه سـيقدم ٕارشادات بشأن العمل املقبل يف هذا اåال.

  التحضريية حبلول ا@ورة القادمة.

يقيا عن تأييده للبيانني ال>ين ٔادىل هبام لك من وفد اجلزائر ووفد الربازيل �مس اåموعة ؤاعرب وفد جنوب ٔافر  .776
وعرب عن تأييده لالقرتاح املشرتك املقدم من اåموعة أالفريقية ومجموعة  أالفريقية ومجموعة جدول ٔاعامل التمنية عىل التوايل.

وأضاف ٔان �سـتعراض يعد  ش املبديئ حول �سـتعراض املسـتقل.وقال ٕانه يشلك أساسا جيدا للنقا جدول ٔاعامل التمنية.
وقال ٕانه لكام اكن اع²د  ؤاردف قائال ٕان من أالمهية مباكن احرتام املوعد الهنايئ ٕالجراء �سـتعراض. من أالولوcت.

  املواصفات أقرب اكن ذÑ ٔافضل �لنسـبة للوفد.

ومن مث اقرتح ٕاجراء املشاورات  عراض وٕان الوقت ضيق.وأكد الرئيس عىل ٔانه مثة موعد هنايئ لبدء �سـت .777
وأشار ٕاىل أن بعض الوفود قد طلبت وقتا لبحث �قرتاح  الرمسية من ٔاجل الوصول ٕاىل اتفاق بشأن املواصفات. غري

  ولكنه يعي أنه ٔاساس جيد للنقاش. املشرتك.

ؤاضاف أن اåموعة  موðة من قبل أالعضاء. وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء فأكد عىل ٔان الويبو تعد منظمة .778
ؤاردف قائال ٕان اåموعة غري مسـتعدة للموافقة عىل  قد أوحضت جيدا ٔاهنا حتتاج ٕاىل دراسة �قرتاح املشرتك بعناية.

  ؤاضاف ٔان اللجنة ٔاحاطت علام بصيغة قرار امجلعية العامة. املشاورات غري الرمسية.

ؤاضاف أن  ملا ٔاعرب عنه وفد بلجياك من ٔان الويبو منظمة موðة من قبل أالعضاء.وأعرب وفد الربازيل عن تأييده  .779
 ا@ول أالعضاء يه اليت ترغب يف مناقشة �قرتاح املشرتك املقدم من قبل اåموعة أالفريقية ومجموعة جدول ٔاعامل التمنية.

  وقال ٕانه يرحب مببادرة الرئيس بشأن عقد مشاورات غري رمسية.

جنوب ٔافريقيا عن تأييده القرتاح الرئيس خبصوص بدء املشاورات غري الرمسية، مع مراعاة أن  ؤاعرب وفد .780
وقال ٕان بعض الوفود قد ٔاكدت يف ا@ورة السابقة  ورٔاى ٔانه اقرتاح جيد. .2013-�2012سـتعراض سينفذ بهناية الثنائية 

   الرجوع ٕاىل النصوص لتحديد هذه الوفود.وقال ٕانه ال يرغب يف ٔان �سـتعراض سينفذ بهناية الثنائية احلالية.

وحتدث وفد الهند �مس اåموعة االٓسـيوية فقال ٕانه يؤيد اقرتاح الرئيس بشأن عقد مشاورات غري رمسية حول  .781
وحث الوفود  وقال ٕان اåموعة تعي ٔان بعض الوفود حتتاج ٕاىل بعض الوقت لبحث �قرتاح. مواصفات �سـتعراض.

  عىل تقدمي مدخالت ملموسة بشأن هذه املساYٔ.واåموعات أالخرى 
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وقال ٕانه يعي أن اقرتاح الرئيس يتعلق  وأشار وفد �كسـتان ٕاىل أن اåموعة �ء ترغب يف وضع آلية لHول أالعضاء. .782
ه قدم يف وقال ٕان اåموعة �ء قد ذكرت ٔايضا ٔاهنا حتتاج ٕاىل بعض الوقت لبحث �قرتاح ٔالن بآلية غري رمسية لHول أالعضاء.

ؤاضاف ٕانه مل يتبني السبب وراء  ؤاردف قائال ٕان اللجنة من املفرتض ٔان تبدٔا النقاش يف �ج²ع أالخري. ا@ورة احلالية.
وطلب الوفد معرفة رٔاي املستشار القانوين بشأن اجلدول الزمين  الرتدد يف ٕاجراء مناقشات بني ا@ورات حول هذا املوضوع.

وقال ٕان ذÑ رضوري  ل ٕانه ينبغي ٕابالغ اللجنة �لوقت املطلوب واملتطلبات أالخرى لتنفيذ القرار.وقا لتنفيذ هذا القرار.
  وليات ا@ول أالعضاء.ؤ ؤاضاف أن هذه من مس ليك توجه ا@ول أالعضاء أالمانة يف هذا الشأن.

ؤاضافت  ؤايل وفد �كسـتان.وقالت أالمانة (السـيد �لوش) ٕاهنا غري متأكدة بشأن ما ٕاذا اكن علهيا ٔان جتيب عىل س .783
ٔان قرار امجلعية العامة املعين مطروح ٔامام اللجنة، وهو يتضمن "�ل²س من اللجنة أن جتري مراجعة مسـتقÎ لتنفيذ 

وعقب النظر يف ت´ املراجعة، للجنة ٔان تبّت يف ٕاماكنية ٕاجراء  .2013-2012توصيات جدول ٔاعامل التمنية يف هناية الفرتة 
وستتوىل اللجنة ±مة املوافقة عىل مواصفات املراجعة واختيار خرباء مسـتقلني متخصصني يف امللكية الفكرية  .مراجعة ٔاخرى

ؤاضافت ٔان ا@ول أالعضاء  وقالت ٕان ذÑ يعين ٔان معلية �سـتعراض اخلارd جيب ٔان تبدٔا بهناية هذه الثنائية. والتمنية."
وقالت أالمانة ٕاهنا سـتظل رهن ترصف ا@ول أالعضاء ليك تنفذ ٔاي  ملية.يه املنوطة بتحديد اجلدول الزمين لتنفيذ الع 

  قرارات تتخذها.

  وقال ٕانه يعد وسـيÎ مناسـبة ٕالحراز بعض التقدم يف هذه املساYٔ. ؤاعرب وفد ٔاوروغواي ٔانه يؤيد اقرتاح الرئيس. .784

�ء. وقال ٕانه مل يتلق �قرتاح املشرتك  ؤاعرب وفد سويرسا عن تأييده للبيان اÆي أدىل به وفد بلجياك �مس اåموعة .785
ؤاسهب بقو0 ٕانه ٕاذا اكنت هذه مساYٔ هامة تتطلب مناقشة  وٕانه مل يمتكن من دراسـته دراسة وافية. سوى يف هذا أالسـبوع.

 فذمىض يقول ٕان جدول أالعامل املنو  عاجÎ، فاكن من أالجدر أن يتلقى الوفد �قرتاح يف وقت سابق ليتسـىن 0 دراسـته.
وقال ٕانه عىل  ومن مث فٕانه يسـتغرب كيف ميكن للجنة ٔان تقبل ٔان تفعل شيئا يف هذه الفرتة. بني ا@ورات مزدمح بشدة.

 ذÑ، فٕان املناقشة سـتجري يف ا@ورة التالية حيث ميكن التوصل ٕاىل قرار.

موعة �ء، واÆي عرضه وفد يرلندا �مس �حتاد أالورويب ودو0 أالعضاء فأعرب عن تأييده ملوقف اåإ وحتدث وفد  .786
وقال ٕانه سـيحتاج ملزيد من الوقت ليك يدرس الورقة أكرث وٕانه ال يدمع املشاورات الرمسية يف  بلجياك ؤايده وفد سويرسا.

.Îهذه املرح  

ٔاعامل ؤاوحض وفد جنوب ٔافريقيا أن املساYٔ ال تتعلق �القرتاح املشرتك املقدم من اåموعة أالفريقية ومجموعة جدول  .787
ومن مث فٕانه يناشد الوفود ٔاال تتخذ وصول  وقال ٕان مثة قرار مصحوب جبدول زمين. بل تتعلق �السـتعراض املسـتقل. التمنية.

ؤاسهب بقو0 ٕانه رمغ أن بعض الوفود حتتاج ٕاىل املزيد من  وأضاف ٔان عىل اللجنة ٔان تتشاور. �قرتاح متأخرا ذريعة.
 .2013-2012ن قرار امجلعية العامة ذكر ٔان �سـتعراض ينبغي ٔان ُجيرى بهناية الثنائية الوقت ليك تبحث �قرتاح، ٕاال أ 

ومىض يقول ٕانه جيب مناقشة ذÑ  والوفود عىل وعي بأن بعض العمليات مطلوبة مسـبقا ويشمل ذÑ ٕاعداد املواصفات.
ؤاضاف ٔانه ليس لزاما عليه ٔان  رمسية.ؤاكد الوفد عىل حق الرئيس يف ا@عوة ٕاىل ٕاجراء مشاورات غري  بني ا@ورات.  ما

.Ñحيصل عىل موافقة اللجنة ليك يفعل ذ  

وذكر وفد الوالcت املتحدة الوفود مبا ٔاوحضته أالمانة وورد يف �قرتاح املشرتك من ٔان �سـتعراض جيب أن يمت  .788
ورة أالخرية بشأن هذه املساYٔ ليك ينعش ذاكرته وقال ٕانه قرٔا لتوه تقرير ا@ يبدٔا بهناية الثنائية، وليس يكمتل بهناية الثنائية.  ٔاو

.Îوقال ٕان الوفود ُطلب مهنا أن تقدم مقرتحاهتا قبل ٔان تعقد ا@ول أالعضاء اج²عات  بشأن ما نوقش يف ت´ املرح
ه حيث ؤاضاف ٔانه لتوفري الوقت ملراجعة �قرتاحات وحبث ما ينبغي ٔان تشم; املواصفات، فٕان �سـتعراض بفرتة مناسـبة.

  الوفود عىل تقدمي املقرتحات قبل ا@ورة التالية بفرتة مناسـبة.



CDIP/11/9 Prov. 
146 
 

ؤاعرب وفد اليا�ن عن تأييده للبيان اÆي ٔادىل به وفد بلجياك �مس اåموعة �ء. وقال ٕان اليا�ن ودول ٔاخرى تقر  .789
 توصيات جدول ٔاعامل التمنية.ؤاردف قائال ٕان الويبو معلت بشلك مطرد عىل تنفيذ  بأمهية توصيات جدول ٔاعامل التمنية.

وذكر أن املهنجية ينبغي ٔان  وقال ٕان وðات النظر ا1تلفة بشأن �سـتعراض املسـتقل ينبغي ٔان تؤخذ بعني �عتبار.
 يرحب �القرتاح اجلديد للمجموعة أالفريقية ومجموعة جدول ٔاعامل التمنية.ٕانه  يف هذا الصددوقال  تناقشها وتقررها اللجنة.

مل يتلق �قرتاح سوى قريبا، ؤانه حيتاج ٕاىل بعض الوقت @راسة الوثيقة ؤانه لن يمتكن من ه نه مع ذÑ، فٕانؤاضاف أ 
وقال ٕان املشاورات غري الرمسية قد تكون  �خنراط يف نقاش موضوعي حول هذا املوضوع سوى يف ا@ورة التالية للجنة.

قا لوالية اللجنة، فٕاهنا تتوىل ±مة املوافقة عىل مواصفات املراجعة وقال ٕانه مع ذÑ، وف مفيدة يف فهم حمتوى �قرتاح.
  واختيار خرباء مسـتقلني متخصصني يف امللكية الفكرية والتمنية.

وقال ٕان املشاورات  عن تأييده القرتاح الرئيس بشأن وضع آلية غري رمسية. إالسالمية) -ٕايران (مجهوريةؤاعرب وفد  .790
ؤاردف قائال ٕان اللجنة ملزتمة �ملوافقة عىل  عد اج²ع امجلعية العامة وقبل ا@ورة التالية يف نومفرب.غري الرمسية ميكن تنظميها ب

  مواصفات املراجعة يف الوقت احملدد.

"�ل²س من اللجنة أن جتري مراجعة مسـتقÎ لتنفيذ توصيات  وذكر وفد جنوب ٔافريقيا ٔان القرار تضمن ما ييل: .791
وهذا يعين ٔانه بهناية هذه الثنائية، ينبغي ٔان تكون معلية ٕاجراء  ".2013-2012هناية الفرتة  جدول ٔاعامل التمنية يف

وعىل ذÑ طلب الوفد من  ؤاسهب بقو0 ٕان القرار مل يذكر ٔاهنا ينبغي ٔان تبدٔا بهناية الثنائية. �سـتعراض سارية �لفعل.
 املساYٔ بني ا@ورات للوصول ٕاىل قرار يف ا@ورة التالية.ا@ول أالعضاء ٔان تبدي اسـتعدادها لالخنراط يف نقاش حول هذه 

ؤاضاف أنه مع ذÑ،  وقال وفد �كسـتان ٕان ا@ول أالعضاء لكها يه املنوطة بتقدمي �قرتاحات بشأن هذه الوالية. .792
�سـتعراض ينبغي ٔان  وقال ٕان أالمانة ذكرت ٔان فاåموعة أالفريقية ومجموعة جدول ٔاعامل التمنية هام اللتان قدمتا �قرتاح.

 31ؤاضاف ٔانه جيب أن يبدٔا �سـتعراض حبلول  . وقال ٕان هذا ما فهم ٔانه ٕاجابة لسؤا2013.0ُجيرى بهناية سـنة 
ديسمرب يتعني عىل اللجنة  31ومن مث، فٕانه بني ت´ الفرتة و . وقال ٕان ا@ورة التالية للجنة ستنعقد يف نومفرب.2013 ديسمرب

وقال ٕان اللجنة مل تمتكن حىت من املوافقة عىل  وا معلهم.أ جعة واخلرباء اÆين ينبغي ٔان يبدت املرأان توافق عىل مواصفا
وÑÆ تساءل الوفد كيف ستمتكن اللجنة من املوافقة عىل هذه العنارص يف الفرتة  مناقشة املوضوع منذ ا@ورة املاضية.

وقال ٕانه مع ذÑ، مبا أن الوثيقة مطروحة عىل  هذه ا@ورة.وقال ٕان الوثيقة قدمت حقا خالل  املذكورة كام هو مطلوب.
ؤاردف قائال ٕانه متأكد ٔان ا@ول أالعضاء بأمكلها  الطاوY، فٕان ا@ول أالعضاء ستمتكن من اسـتعراضها والتعليق علهيا.

ورة املوافقة عىل وقال ٕانه يؤيد وفد اليا�ن بشأن رض  ستمتكن من حتسيهنا للتوصل ٕاىل يشء ملموس يف ا@ورة التالية.
ؤاضاف أنه ÑÆ جيب عىل ا@ول أالعضاء ٔان تصل بني ا@ورات ٕاىل مرحÎ  املواصفات واملهنجية حبلول ا@ورة التالية.

.Ñوحث الوفد مجيع الزمالء عىل ٕاظهار املرونة يف هذا الصدد. تسـتطيع فهيا ٔان تتفق عىل ذ  

ومىض يقول ٕان قرار امجلعية العامة  زيية.لكس من الناطقني �ٕالنفقال ٕانه لي وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء .793
ؤاضاف ٔانه حىت االٓن،  وقال ٕانه حسب فهمه، فٕانك ليك "جتري" شيئا، جيب ٔان متهد ÑÆ. تضمن تعبري "ٔان جتري".

åموعة تؤكد وقال ٕان ا ومن مث، جيب عىل اللجنة ٔان تبدأ بيشء وهذا هو أالساس ملزيد من املناقشة. يفعل ٔاي يشء.  مل
وقال  ومن مث، فٕانه ال يرى ٔان احلاجة تدعو ٕاىل عقد مشاورات غري رمسية. عىل ٔاهنا حباجة ٕاىل دراسة الوثيقة اجلديدة مزيدا.

  ٕان ٔاعضاء اåموعة ال يعرفون مىت ستمتكن عوامصهم من دراسة الوثيقة.

انة يف هذه ا@ورة بشأن ٕاعداد مواصفات وقال الرئيس ٕان ا@ول أالعضاء من املفرتض ٔان يقدموا ٕارشادات لٔالم .794
ؤاردف قائال  وقال ٕان الوثيقة @هيا اقرتاح مشرتك فقط من مجموعتني واÆي ميكن أن يشلك أساسا للنقاش. �سـتعراض.

 لعامة.ؤاضاف أن اللجنة بوسعها أن تنفذ الوالية اليت ٔاaطهتا هبا امجلعية ا ٕان ذÑ قد ذكرته الوفود لكها اليت أدلت ببياaت.
وقال ٕانه مسؤول كرئيس عن التأكد من  لن تفعل ذÑ ٕاال عن طريق اختاذ اخلطوات الرضورية يف الوقت املناسب. اولكهن
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وقال ٕان هذه يه الطريقة  ومن مث فٕانه يشدد عىل اقرتاحه بشأن عقد املشاورات غري الرمسية. تنفيذ القرار بشلك فعال.
وأضاف ٔان مثة فرتة معقوY من الوقت بعد امجلعيات العامة لHول  ا من تنفيذ ±مهتا.الوحيدة اليت ستمتكن اللجنة من خالله

  أالعضاء ليك تتوصل ٕاىل فهم مشرتك بشأن املواصفات واختيار اخلرباء اÆين سـيجرون �سـتعراض املسـتقل.

ت غري رمسية ٔالسـباب وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء فأكد عىل ٔانه ال يسـتطيع أن يوافق عىل عقد مشاورا .795
ومىض يقول ٕانه يبدو ٔان مثة تباين يف االٓراء بشأن مىت  وقال ٕان اåموعة ٔاشارت ٕاىل قرار امجلعية العامة املعين. ُذكرت �لفعل.
وقال ٕان  فهـي تعين أن عىل اللجنة ٔان تبدٔا العمل. وقال ٕان اåموعة تفهم بشلك واحض معىن لكمة "جتري". ينبغي تنفيذه.

  ة اسـمتعت حبرص لتقدمي هذا �قرتاح املثري لاله²م وستناقشه يف ا@ورة التالية بعد حبثه.اåموع

وقال ٕانه ٕاذا عقدت املشاورات غري الرمسية كام اقرتح الرئيس، سيمت التوصل  ؤاعرب وفد نيجريc عن تأييده للرئيس. .796
وحبلول هذا الوقت، سيمت حتديد مجيع  الل هذه ا@ورة.ٕاىل يشء ملموس قبل ا@ورة التالية وميكن الوصول ٕاىل قرار هنايئ خ

  الطرائق اخلاصة �لعنارص الرضورية من خالل املشاورات غري الرمسية.

وقال ٕانه أوال، جيب ٔان تبت اللجنة يف هذه املساYٔ ٔاثناء مناقشة  وسلط وفد مرص الضوء عىل نقاط تقارب حمددة. .797
و�لثا، اللجنة مسـتعدة ملناقشة مؤمتر  اåموعات ٕاىل الوقت لبحث �قرتاح. و�نيا، حتتاج بعض موضوع ا@ورة التالية.
 وقال ٕان املشاورات غري الرمسية ُعقدت لتسهيل املناقشات يف اللجنة وتسهيل اع²د القرارات. امللكية الفكرية والتمنية.

وهو يشمل مؤمتر  ٔاعامل مزدمح جدا.ؤاضاف ٔانه خبصوص اجلدول الزمين، فٕانه يقر بأن ا@ول أالعضاء ٔاما±ا جدول 
 دبلومايس يف مراكش يف يونيو، ومؤمتر للجنة الربaمج واملزيانية يف يوليو واسرتاحة يف ٔاغسطس واج²عات امجلعية العامة.

 وقال ٕانه سيتوفر متسع ومن مث، سـيكون من الواقعي أن تبدٔا الوفود يف �خنراط يف مناقشات مبكرة يف سبمترب أو ٔاكتوبر.
وقال ٕان هذه املناقشات سـتكون مفيدة عند مناقشة  من الوقت ليك تدرس الوفود �قرتاح وتكون وðات نظرها بشأنه.

ؤاضاف ٔانه ٕاذا مل تمت إالعدادات، فٕان  وقال ٕان جدول ٔاعامل اللجنة يتضمن العديد من القضاc. املوضوع يف ا@ورة التالية.
ؤاضاف أهنا سـتجعل  تتجاهل ٔاو ترتك مسائل أخرى تعد ±مة �لنسـبة للوفود أالخرى.اللجنة قد تتعرث يف هذه املساYٔ ورمبا 

  الوفود تشعر �الرتياح عند �خنراط يف العملية ليك يدرج املوضوع بنجاح يف ا@ورة التالية.

دث وفد بلجياك وحت وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية فأعرب عن تأييده الاكمل القرتاح الرئيس. .798
وٕان عىل اåموعة ٔان تنسق  وقال ٕان عوامص اåموعة سـتدرسه بعناية. �مس اåموعة �ء فأكد عىل ٔانه اقرتاح مثري لاله²م.

وقال ٕان اåموعة ٔاشارت ٕاىل قرار امجلعية العامة املعين ؤاوحضت ٔان السطر أالخري ذكر ٔان "اللجنة ستتوىل  العمل بشأنه.
وقال ٕانه مل يذكر ٔاهنا  عىل مواصفات املراجعة واختيار خرباء مسـتقلني متخصصني يف امللكية الفكرية والتمنية".±مة املوافقة 

  سـتوافق عىل ذÑ حبلول ا@ورة الثانية عرش للجنة.

ؤاوحض وفد اجلزائر لوفد بلجياك أن امجلÎ جيب ٔان تفهم مقرونة مبا ييل، "�ل²س من اللجنة أن جتري مراجعة  .799
 ".2013-2012تقÎ لتنفيذ توصيات جدول أعامل التمنية يف هناية الفرتة مسـ 

والثانية تضمنت نصف صفحة عن  أولها صفحة الغالف. صفحات فقط. 3وقال وفد �كسـتان ٕان الوثيقة عبارة عن  .800
لوفد ٕانه يثق وقال ا ومن مث فٕان �قرتاح عبارة عن صفحة واحدة. املعلومات أالساسـية والثالثة عبارة عن نصف صفحة.

وقال ٕان اقرتاح الرئيس  أشهر. 5ٔاو  4هنم بوسعهم دراسة وثيقة مكونة من صفحة واحدة يف إ و  بكفاءات خرباء اåموعة �ء.
 فاقرتاح الرئيس مفيد للغاية. وقال ٕانه ال يفهم السبب وراء �عرتاضات. بشأن عقد مشاورات غري رمسية يعد منطقي جدا.

  وقال ٕانه يؤيده متاما.

وقال ٕان امجلÎ تضمنت التعبري "ٔان  وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء فأشار ٕاىل البيان اÆي ٔادىل به وفد اجلزائر. .801
ؤاردف  ؤاضاف أن عىل اللجنة ٔان تبدٔا العمل. وقال ٕانه ٕاذا اكن يشء ما "سـيجرى"، فٕانه ال يزال يتعني ٕاجنازه. جتري".
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وقال ٕان اåموعة اسـمتعت حبرص ٕاىل مداخالت بعض الوفود أالخرى  لنقاش املوضوعي.قائال ٕاهنا ستبدٔا يف ا@ورة التالية �
ومىض يقول ٕاهنا سـتدرس بعناية �قرتاح واقرتح توفري املزيد من الوقت يف ا@ورة  واسـتوعبت احلاجة ٕاىل امليض قدما.

ؤاضاف ٔان اللجنة  قبل سيناقش نقاشا مطوال.وقال ٕان العمل امل  وقال ٕان الساعة االٓن اخلامسة. التالية ملناقشة هذا البند.
  من املمكن أن تعود لهذا البند يف ٕاطار مناقشة العمل املقبل.

وقال وفد اجلزائر ٕانه يعتقد أن الطريقة الوحيدة خلتام هذا النقاش يه إالحاطة علام �القرتاح املشرتك للمجموعة  .802
 ميكن بدء الفقرة بذكر قرار امجلعية العامة ٔالنه يعد نقطة هامة يف املناقشة.وقال ٕانه  أالفريقية ومجموعة جدول ٔاعامل التمنية.

وميكن أيضا ذكر  ومىض يقول ٕانه من املمكن ذكر أن اللجنة ٔاحاطت علام �القرتاح ؤان الوفود ٔاعربت عن رغبهتا يف مناقشـته.
وأكد الوفد عىل ٔانه ليس مثة ما  قدما.ٔان الرئيس ٔاخرب اللجنة بأنه سـيجري مشاورات حول هذا املوضوع من ٔاجل امليض 

.Ñهو العرف املتبع يف اللجان واملنظامت أالخرى. مينع الرئيس من فعل ذ Ñوٕان ذ Ñوقال ٕانه حيق 0 ذ  

وأكد عىل أن املناقشات  وقال ٕان النقاط أالولية تعد حصيحة. ونوه وفد سويرسا ٕاىل البيان اÆي ٔادىل به وفد اجلزائر. .803
وقال ٕان منسق اåموعة  صعوبة عقد مشاورات غري رمسية حول هذا املوضوع قبل ا@ورة التالية للجنة. سلطت الضوء عىل

ومىض يقول ٕانه  �ء صاغ اقرتاحا يأخذ يف احلسـبان احلاجة ٕاىل ختصيص املزيد من الوقت يف ا@ورة التالية ملناقشة هذا البند.
ؤاسهب  الية وسيتوفر متسع كبري من الوقت ليك تتخذ الوفود قرارا.سـيكون من بنود جدول أالعامل أالوىل يف ا@ورة الت

واسرتسل قائال ٕان هذا أالمر قد نوقش نقاشا  بقو0 ٕان الهدف هو ٕاجراء �سـتعراض بهناية الثنائية وليس ٕاكام0 حيهنا.
  تؤخذ بعني �عتبار.وٕان لكمة "جتري" تعد ±مة وجيب ٔان  وقال ٕانه يعد حل وسط. مطوال وان الصياغة اختريت بدقة.

وقال  وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية فأكد عىل ٔانه يدمع العمل واملشاورات بشأن هذا البند. .804
ؤاضاف أن اåموعة �ء قررت  ٕان اåموعة مل تفهم ملاذا امتنع بعض الوفود عن املشاركة يف املناقشات حول هذا املوضوع.

ومثة الكثري من الوقت  وقال ٕانه حسـ� ذكر وفد �كسـتان، مثة صفحة واحدة فقط ستناقش. النقاش. معدا ٔاال تنخرط يف
  ومىض يقول ٕان اللجنة ينبغي ٔان تنخرط يف النقاش ليك تنفذ الوالية اليت ٔاaطهتا هبا امجلعية العامة. ٕالجراء التحليل.

وقال ٕان اåموعة  " والرشح الوارد يف قاموس ٔاوكسفورد.وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء فأشار ٕاىل لكمة "جتري .805
 وقال ٕان عوامصها سـتدرس �قرتاح. وقال ٕان اåموعة فعلت ما هو ٔاكرث من ذÑ. ترى ٔان اللكمة تعين االتفاق عىل البدء.

.Ñموعة مسـتعدة لتخصيص الوقت املطلوب للقيام بذåوقال ٕانه حسـ� أوحض ٔاحد الوفود، فٕان ا  

وقال ٕان لكمة "جتري" من  ن اللكامت ميكن تفسريها بشلك خمتلف يف البHان حول العامل.إ فد جنوب ٔافريقيا وقال و  .806
وقال ٕانه يتفق مع رٔاي وفد اجلزائر القائل ٕانه حيق للرئيس أن  زيية اجلنوب ٔافريقية.لكتعين شيئا خمتلفا يف اللغة إالن املمكن ٔان

سيتوفر وقت اكيف للوفود ليك تدرس �قرتاح وتصوغ مقرتحات ٔاخرى حيث  ؤاضاف أنه يدعو لعقد مشاورات غري رمسية.
وقال ٕان املشاورات  ٔان �سـتعراض يعد مسؤولية اللجنة بأمكلها، وليس اåموعة أالفريقية ومجموعة جدول ٔاعامل التمنية فقط.

  .غري الرمسية ميكن أن تعقد يف سبمترب ٔاو بداية ٔاكتوبر بعد اج²ع امجلعية العامة

وقال ٕانه  وقال ٕاهنا تعين �لزتام بفعل يشء. وأشار وفد الربازيل ٕاىل معىن لكمة "جتري" يف قاموس مريcم ويبسرت. .807
  ومن مث، جيب ٔان تعقد املشاورات غري الرمسية. حسب فهمه فٕان ا@ول أالعضاء @هيا الزتام جيب ٔان تفي به.

وقال  وسائل اليت تساعد اللجنة يف العمل بفعالية وٕانتاجية عالية.وأكد وفد مرص أن املشاورات غري الرمسية تعد من ال .808
 ٕان ا@ول أالعضاء وافقت �لفعل عىل متديد معل ا@ورة القادمة للجنة عن طريق ٕاقامة مؤمتر حول امللكية الفكرية والتمنية.

وقال ٕانه  ذÑ قد يسـتغرق ٔاسـبوعني.وقال ٕان  ؤاضاف أن الوفد ليس متأكدا من فكرة متديد العمل مزيدا يف ا@ورة القادمة.
ومن مث فٕان الفكرة يه �سـتعداد الختاذ قرار هبذا الشأن يف ا@ورة  متأكد من ٔان الوفود ٔايضا @هيا ارتباطات ٔاخرى.

وٕان عىل اللجنة أن توافق عىل املواصفات واملهنجية قبل  ؤاردف قائال ٕان �سـتعراض املسـتقل جيب ٔان ُجيرى. القادمة.
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.Ñن مث، ينبغي �نهتاء من النقاش يف ا@ورة القادمة مع املوافقة عىل بدء العمل حول �سـتعراض نفسه.وم ذ  ،Ñوعىل ذ
  ينبغي ٔان تتخذ �سـتعدادات ليك يسـمتر العمل بطريقة فعاY وممثرة.

يقدم التفسري القانوين وقال ٕان املستشار القانوين ميكنه ٔان  وقال وفد �كسـتان ٕانه ليس من داعٍ للبحث يف القواميس. .809
وقال ٕانه مع ذÑ يتعني عىل اللجنة أن تنفذ  ومىض يقول ٕان اللجنة بوسعها ٔان تلجأ لهذا �ختيار. ٔالن هذه مساYٔ قانونية.

واسرتسل قائال ٕانه سيتعني ٕاجراء معلية طويÎ للوصول ٕاىل هذه  وقال ٕانه سيبدٔا عندما يمت اختيار اخلرباء. �سـتعراض.
 Îاملتعلقة �السـتعراض. بهناية السـنة.املرح cغري ٔانه ٔاعرب عن تفاؤ0 وتطلع  ؤاسهب بقو0 ٕان @يه شكوك جدية حول النوا

  ٕاىل توجيه الرئيس.

نه ال يفهم ملاذا إ وقال  عن تأييده للبياaت اليت ٔادلت هبا الوفود اليت سـبقته. إالسالمية) -ٕايران (مجهوريةؤاعرب وفد  .810
والتفت ٕاىل ما ذكره وفد الربازيل، وقال  وقال ٕان مربرها غري مقنع �ملرة. عىل مثل هذا �قرتاح املنطقي.تعرتض اåموعة �ء 

.Ñوقال ٕان املشاورات غري الرمسية مطلوبة لتنفيذ هذا �لزتام. ٕان اللجنة @هيا الزتام ليك تمت ذ  

وقال ٕان  بشأن عقد مشاورات غري رمسية.وأشار الرئيس ٕاىل أن العديد من الوفود ٔاعرب عن تأييده القرتاحه  .811
ؤاضاف ٔانه ال يريد أن يفرض املشاورات فرضا ٔالن ذÑ من شأنه  املشاورات تتطلب تأييدا كبريا ليك حتقق النتاجئ املرغوبة.

ٕان وقال  وقال ٕانه مع ذÑ فٕان الوفود جيب أن تسـتعد ليك تصل ٕاىل القرارات يف ا@ورة القادمة. ٔان يأيت بنتاجئ عكسـية.
وأضاف ٔان أالمانة سـتعمل عىل ٕاعداد نص يلخص  أالمانة تريد توجهيا ليك تعّد املواصفات وختتار اخلرباء بعد ا@ورة القادمة.

  مجيع نقاط إالجامع من ٔاجل ختام النقاش حول هذا البند.

 )�بعالعمل املقبل بشأن مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات يف إالطار القانوين متعدد أالطراف (

وطلبت بعض اåموعات بعض  اسـتأنف الرئيس النقاش حول العمل املقبل بشأن مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات. .812
  الوقت للتنسـيق بشأن ما ٕاذا اكنت سـتوافق عىل قامئة حممتÎ مبواطن املرونة البديÎ اليت حددهتا أالمانة ٔاو ال.

دول ٔامرياك الالتينية والاكرييب فاقرتح ٔان تقدم لك مجموعة ٕاقلميية قامئة  وحتدث وفد امجلهورية ا@ومينيكية �مس مجموعة .813
  ؤاردف قائال ٕانه ميكن مناقشة ذÑ يف ا@ورة القادمة. وقال ٕان أالمانة سـتجمع املقرتحات. مبواطن املرونة لٔالمانة.

وعة دول ٔامرياك ومن مث، فٕانه يدمع اقرتاح مجم وقال وفد الربازيل ٕانه عىل اسـتعداد لقبول حل وسط. .814
 .والاكرييب  الالتينية

وقال ٕانه رمغ  وحتدث وفد اجلزائر �مس اåموعة أالفريقية فقال ٕانه يدمع اقرتاح مجموعة دول ٔامرياك الالتينية والاكرييب. .815
 ٔانه غري مثايل، ٕاال ٔان اåموعة مسـتعدة للتنازل وٕاظهار املرونة عن طريق دمع �قرتاح.

  عن تأييده للبيان اÆي ٔادىل به وفد مجموعة دول ٔامرياك الالتينية والاكرييب. إالسالمية) -يةٕايران (مجهورؤاعرب وفد  .816

 وحتدث وفد الهند �مس اåموعة االٓسـيوية فأيد �قرتاح ٔايضا. .817

  كام ٔايد وفد الصني اقرتاح مجموعة دول ٔامرياك الالتينية والاكرييب. .818

  ؤاعرب وفد ترينيداد وتو�غو عن تأييده للبيان اÆي ٔادىل به وفد امجلهورية ا@ومينيكية. .819
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 ومن مث، فٕان بوسعه التنسـيق ٔاو إالجابة مبارشة. وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء فقال ٕان هذا اقرتاح جديد. .820
أن مواطن املرونة، فٕاهنا ميكهنا أن تركز أكرث عىل وقال ٕان اåموعة قد ٔاوحضت �لفعل ٔانه ٕاذا اكنت اللجنة سـمتيض قدما بش

  من اتفاق تريبس. 61املادة 

ؤاعرب وفد ٔاوروغواي عن تأييده للبيان اÆي ٔادىل به وفد امجلهورية ا@ومينيكية �مس مجموعة دول ٔامرياك  .821
  والاكرييب.  الالتينية

 دقائق للتنسـيق. 5ؤاعطى الرئيس اåموعة �ء  .822

 قاش.واسـتأنف الرئيس الن .823

وقال  وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء فقال ٕان اقرتاح مجموعة دول ٔامرياك الالتينية والاكرييب يعد مثريا لاله²م. .824
وقال ٕانه كام ذكر آنفا، فٕانه ال ميانع �ضطالع مبزيد من العمل  ٕان اåموعة قدمت ٔايضا اقرتاحا يتسق مع الطلبات السابقة.

وقال ٕانه من منطلق ٕابداء املرونة، فٕان اåموعة عىل اسـتعداد لالضطالع مبزيد  بشأن ٕانفاذ الرباءات.حول العقو�ت اجلنائية 
ومىض يقول ٕانه ميكن ٕاجراء نشاط رمس خارطة دون  من العمل بشأن مواطن املرونة املتعلقة �لنبا�ت والربامج احلاسوبية.

وقال ٕان اقرتاحه يعد طريقة للميض قدما تتسق ٔايضا مع  الية.ؤاسهب بقول ٕانه لن حيدث ٔاي تكرار للمواد احل ٔاي حتليل.
  الطلبات السابقة.

  وقال وفد الربازيل ٕانه يود ٔان توحض اåموعة �ء اقرتا�ا. .825

ومىض يقول ٕان موقع الويبو  وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء فقال ٕانه aقش �قرتاح عىل نطاق واسع جدا. .826
واسرتسل قائال ٕان اåموعة ترى ٔان من اجليد ٔان يؤخذ النقاش ٕاىل  املعلومات حول مواطن املرونة. تضمن �لفعل العديد من

وحددت اåموعة ±ام ٕاضافية حممتÎ بشأن نطاق  مدى ٔابعد رمغ ٔان متديد مواطن املرونة ليس من اåاالت املفضÎ @هيا.
املتعلقة �سـتحقاق الرباءة ٔاو �سـتثناء من اسـتحقاق الرباءة، �سـتثناء من اسـتحقاق النبا�ت للرباءات ومواطن املرونة 

وقال ٕان اåموعة من املمكن ٔان توافق عىل ٕاجراء املزيد من العمل يف  بشأن �بتاكرات املتعلقة �لربامج احلاسوبية.
  اåاالت. هذه

 ستتخذها أالمانة.وقال وفد اجلزائر ٕانه يريد ٔان يعرف ما يعنيه ذÑ �لنسـبة لٕالجراءات اليت  .827

وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء فأكد عىل ما ذكره آنفا من أن اح²ل �ضطالع مبزيد من العمل يف هذين  .828
وقال ٕانه مع ذÑ، فٕان اåموعة ميكهنا أن تقبل االٓن فكرة �ضطالع مبزيد من العمل يف هذين اåالني  اåالني قد استُنفد.

وقال ٕانه رمبا تسـتطيع الوفود أالخرى أن تأيت بصياغة  ورة نشاط رمس خارطة دون ٔاي حتليل.طاملا أن ذÑ سـيأخذ ص
  ملموسة ٕالدراج ذÑ يف ملخص الرئيس.

مواطن املرونة املتعلقة من وتساءل وفد اجلزائر بشأن ما ٕاذا اكن ذÑ يعين أن أالمانة سـُيطلب مهنا ٔان تبحث مزيدا  .829
  وقال ٕان ذÑ ممكن. أشار الوفد ٕاىل ٔان اåموعة �ء ال تريد ٔاي تكرار.و  �لنبا�ت والربامج احلاسوبية.

عرب عن دمعه القرتاح اåموعة �ء أ و  وقدم وفد الوالcت املتحدة أالمريكية املزيد من التوضيح بشان �قرتاح. .830
ٕانه حسـ� رشحت  . وقالCDIP/10/11خبصوص �ضطالع مبزيد من العمل بشأن مواطن املرونة احملددة يف الوثيقة 

أالمانة خالل املشاورات غري الرمسية هذا الصباح، فٕان العمل سـيكون ممكال للعمل احلايل املنجز من قبل اللجنة ا@امئة 
وقال ٕان العمل أساسا  وقال ٕانه سينجز عن طريق املوارد املالية وموارد املزيانية احلالية. املعنية بقانون الرباءات دون تكرار.

ورٔاى أن العمل القامئ عىل احلقائق اÆي   رمس خارطة ملواطن املرونة احلالية عىل النحو اÆي رشحته أالمانة.سـيقترص عىل



CDIP/11/9 Prov. 
151 
 

ٔاسسـته أالمانة �لفعل وال متانع تنقيحه يعد اكفيا مبا يكفي للسامح لٔالعضاء بأن حيددوا بأنفسهم مدى فعالية اسـتخدام مواطن 
وليس اخلرباء املسـتقلون ـ يه املنوط هبا حتديد ٔاي املقار�ت ت²ىش مع اسرتاتيجياهتا  وقال ٕان ا@ول أالعضاء ـ مرونة بعيهنا.

وأضاف  وقال ٕانه سـيعمل بروح تتسم �ملرونة. وأردف قائال ٕان هذه يه ٔاساسـيات �قرتاح. الوطنية بشأن امللكية الفكرية.
  .CDIP/10/11ٔانه مسـتعد للعمل بشأن مواطن املرونة يف الوثيقة 

وقال وفد الربازيل ٕانه يريد ٔان يعرف ما ٕاذا اكن اقرتاح اåموعة �ء يتعلق بأي شلك اكن �قرتاح مجموعة دول ٔامرياك  .831
  الالتينية والاكرييب وما ٕاذا اكن �ٕالماكن مناقشة مواطن املرونة أالخرى يف ا@ورة التالية.

وقال  دول ٔامرياك الالتينية والاكرييب يعد مثريا لاله²م.وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء فقال ٕان اقرتاح مجموعة  .832
ؤاضاف ٔان �قرتاح ٔاخذ بعني �عتبار طلبات العديد  ٕانه aقش �قرتاح وصاغ اقرتاحا خاصا به من منطلق ٕابداء املرونة.

ٕاىل �قرتاح أالخري، وقال ٕانه  والتفت وقال ٕان اåموعة رشحت �لفعل ملاذا يمتتع �قرتاح أالخري ببعض املزاc. من الوفود.
ؤاضاف ٔان اقرتاحه يعد طريقة  ميكن العثور عىل العديد من املعلومات بشأن مواطن املرونة أالخرى عىل املوقع إاللكرتوين.

  جيدة للميض قدما.

ة بشأن مواطن وقال ٕان احلاجة تدعو ٕاىل معلية نقاش مطوY يف اللجن وقال وفد الربازيل ٕانه يفهم موقف اåموعة �ء. .833
 وقال ٕان احلاجة تدعو ٕاىل مناقشة واسعة النطاق. ؤاعرب عن تأييده القرتاح مجموعة دول ٔامرياك الالتينية والاكرييب. املرونة.

.Yمطروحة عىل الطاو Îوقال ٕان النقاش ينبغي ٔان يتضمن مجموعة أكرب من مواطن املرونة. وقال ٕان مثة مواطن مرونة قلي  

cت املتحدة أالمريكية ٔانه خالل املشاورات غري الرمسية يف ذÑ اليوم، ٔابدى عدد من البHان ؤاوحض وفد الوال .834
. وقال ٕان مناقشة الوثيقة ومقرتحاهتا يف الصباح اسـتغرقت وقتا CDIP/10/11اه²مه �القرتاحات الواردة يف الوثيقة 
تسـتغل املناقشة احلالية وأن تفرغ من هذا املوضوع  وقال ٕانه ينبغي للجنة أن ساعات. 3طويال، حوايل ساعتني ونصف ٕاىل 

 ساعات ٔاخرى. 3بدال من مناقشة مزاc �قرتاح املقدم حديثا واليت قد تسـتغرق 

 دقائق للتنسـيق. 5وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية فطلب  .835

  ووافق الرئيس عىل الطلب. .836

 واسـتأنف الرئيس النقاش. .837

يل ٕان مجموعة دول ٔامرياك الالتينية والاكرييب واåموعة أالفريقية ومجموعة جدول ٔاعامل التمنية عقدت وقال وفد الرباز  .838
وقال  وقال ٕان اåموعات حللت اقرتاح اåموعة �ء يف ضوء اقرتاح مجموعة دول ٔامرياك الالتينية والاكرييب. اج²عا للتنسـيق.

ولكنه ينبغي ٔان يأخذ بعني �عتبار ٔايضا اقرتاح مجموعة دول ٔامرياك  ول ٕاىل اتفاق.ٕان اقرتاح اåموعة �ء ميثل ðدا طيبا للوص
وقال ٕان اåموعات من املمكن أن تقبل �قرتاح بشأن دراسة  الالتينية والاكرييب واÆي ٔايدته اåموعات والوفود أالخرى.

البHان اليت ٔابدت اه²ما مبناقشة مواطن املرونة يف ا@وY ولكن مصاحل  مواطن املرونة املتعلقة �لنبا�ت والربامج احلاسوبية.
 التالية ينبغي ٔان تُعاجل ٔايضا.

. CDIP/10/11وقال ٕانه ورد يف الوثيقة  ؤاوحض وفد الوالcت املتحدة أالمريكية ٔان اقرتاح اåموعة �ء ليس جبديد. .839
أما اقرتاح  ومن مث، فٕانه ال يعد اقرتاحا جديدا. ت.ساعا 3وقال ٕان مناقشة مواطن املرونة أالربعة يف الصباح اسـتغرقت 

 وقال ٕانه غري مسـتعد ملناقشـته يف الوقت الراهن. مجموعة دول ٔامرياك الالتينية والاكرييب فهو جديد.

وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية وقال ٕانه فهم ٔان اللجنة قد aقشت �لفعل مواطن املرونة أالربع  .840
وقال ٕانه يف ضوء املناقشة، فٕان اåموعة مسـتعدة لقبول املزيد من ا@راسة بشأن موطنني من مواطن املرونة هذه،  هذه.
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ولكن اقرتاح مجموعة دول ٔامرياك الالتينية والاكرييب مطروح عىل الطاوY وميكن  حسـ� اقرتح وفد الوالcت املتحدة أالمريكية.
 مناقشـته يف ا@ورة التالية.

ين ذكرهام وفد >الرئيس بشأن ما ٕاذا اكن بوسع اللجنة ٔان تقبل �ضطالع مبزيد من العمل حول املوطنني ال وتساءل .841
  الوالcت املتحدة أالمريكية ؤان تسـمتر يف مناقشة اقرتاح مجموعة دول ٔامرياك الالتينية والاكرييب اÆي ٔايدته وفود عديدة.

وقال ٕان اللجنة بوسعها ٔان توافق عىل دراسة موطين املرونة  ط.وقال وفد سويرسا ٕانه يريد أن يصل ٕاىل حل وس .842
وقال ٕانه يف هذه املرحÎ، ينبغي للجنة أال تقطع الزتاما �السـمترار يف مناقشة  ال>ين ذكرهام وفد الوالcت املتحدة أالمريكية.
وقال ٕان اللجنة ينبغي  ة يف القيام بذÑ.وأفاد ٔان بعض الوفود سـتكون مرتدد اقرتاح مجموعة دول ٔامرياك الالتينية والاكرييب.

  ٔان تطلب ٕاىل أالمانة ٔان تفعل ما يلزم وأال تزيد عن ذÑ يف الوقت الراهن.

وحتدث وفد اجلزائر �مس اåموعة أالفريقية فقال ٕان من اجليد ٕابداء املرونة ليك تبدأ أالمانة العمل بشأن موطين  .843
وقال ٕاهنا مسـمترة يف  مجموعة دول أمرياك الالتينية والاكرييب يمتتع �لعديد من املزاc. وقال ٕان اåموعة ترى ٔان اقرتاح املرونة.

 وأضاف أن بعض ا@ول أالعضاء يف اåموعة �ء مل تسـتطع سوى أن تقبل العمل بشأن مواطن املرونة هذه. تأييد �قرتاح.
نة هذه دون توضيح أن النقاش سيسـمتر يف ا@ورة وقال ٕان وفود ٔاخرى مل تسـتطع ٔان تقبل بدء العمل بشأن مواطن املرو

ومن مث، اقرتحت اåموعة ٔان يبدأ العمل بشأن موطين املرونة ؤان تسـمتر  وقال ٕان هذا هو ما تفهمه اåموعة. التالية.
  وقال ٕان اåموعة ستمتكن من قبول ذÑ. املناقشات بشأن مواطن املرونة يف ا@ورة التالية.

844. cت املتحدة أالمريكية ٔانه اقرتح العمل عىل قامئة مواطن املرونة أالربعة احملددة يف الوثيقة ؤاوحض وفد الوال
CDIP/10/11.فهو مسـتعد لالسـمترار يف العمل عىل ٔاول موطين  ، وليس املوطنني ال>ين ذكرهام الرئيس Ñوقال ٕانه مع ذ

  مرونة فقط كحل وسط.

  ومت االتفاق عىل ذÑ. د مقبوال.ح الوفاوتساءل الرئيس بشأن ما ٕاذا اكن اقرت  .845

    ))))�بع�بع�بع�بعمن جدول أالعامل: ملخص الرئيس (من جدول أالعامل: ملخص الرئيس (من جدول أالعامل: ملخص الرئيس (من جدول أالعامل: ملخص الرئيس (    9999البند البند البند البند 

(أ) 7وتطرق ٕاىل الفقرة  وقال ٕان املسودات قد وزعت. (ٔا) و(و) و(ز).7دعا الرئيس اللجنة ٕاىل النظر يف الفقرات  .846
وطلب  ٔاخذت يف احلسـبان بطريقة متوازنة. وقال ٕانه يود ٔان يعرف ما ٕاذا اكنت مجيع االٓراء قد من أالهداف إالمنائية لٔاللفية.

  ٕاىل الوفود ٔاال تعرض ٔاي عنارص جديدة.

وقال ٕانه من املمكن أن ينتقل الرئيس ٕاىل  وحتدث وفد اجلزائر �مس اåموعة أالفريقية فقال ٕانه ال يزال يدرس الفقرة. .847
  (ز) مث يعود لها الحقا.7الفقرة 

  (ز).7 ودعا الرئيس اللجنة ٕاىل النظر يف الفقرة .848

وقال وفد الربازيل ٕانه يود ٔان ُحتذف مجÎ "دعا الرئيس مؤيدي الوثيقة ٕاىل تقدمي املزيد من التفاصيل بشأن �قرتاح  .849
  لتسهيل النقاش املقبل" ٔالن ا@ول أالعضاء مجيعا دعيت ٕاىل تقدمي ٕاسهاماهتا.

وقال ٕان اåموعة ليست من مؤيدي  ذف امجلÎ.وحتدث وفد اجلزائر �مس اåموعة أالفريقية فقال ٕانه يود أيضا ٔان حتُ  .850
  الوثيقة ولكهنا تريد املشاركة.

واعمتدت  ومت االتفاق عىل ذÑ. واقرتح الرئيس �سـتعاضة عن التعبري "مؤيدي �قرتاح" بتعبري "ا@ول أالعضاء". .851
 وقال ٕان مثة موضوع واحد عالق. والتمنية. (ج) بشأن ٕاقامة مؤمتر حول امللكية الفكرية7وانتقل الرئيس ٕاىل الفقرة  الفقرة (ز).
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ؤاضاف أن بعض الوفود ٔارص عىل لكمة "تقرتح" بي� ٔاعرب وفد اململكة املتحدة عن رغبته يف إالبقاء عىل تعبري "تنهتـي 
  واقرتح الرئيس اسـتخدام لكمة "تعّد" كحل وسط. من".

852. .Ñوقال وفد الربازيل ٕانه يوافق عىل ذ  

  املتحدة ٕانه يوافق ٔايضا عىل الصياغة اليت اقرت�ا الرئيس.وقال وفد اململكة  .853

 (و).7وانتقل ٕاىل الفقرة  (ج) قد اعمتدت.7وقال الرئيس ٕان الفقرة  .854

فينبغي ٔان تذكر الفقرة "املواصفات"  ٔاوال قال ٕان مثة خطأ مطبعي. وأدىل وفد الوالcت املتحدة أالمريكية بتعليقني. .855
ال ٕانه يفهم ٔان اللجنة مل ختلص ٕاىل ٔاهنا سـتصل ٕاىل قرار بشأن هذه املساYٔ يف دورهتا التالية و�نيا، ق عوضا عن "املواصفة".

  بل ستناقش املساYٔ يف ا@ورة التالية.

وٕالبداء  وقال الوفد ٕانه يوافق عىل الفقرة. وقال وفد الربازيل ٕان اللجنة شهدت نقاشا عسريا بشأن لكمة "جتري". .856
  حدة أالمريكية، اقرتح ٔان تدرج عبارة "تنفيذ الوالية اليت ٔاaطهتا امجلعية العامة".املرونة لوفد الوالcت املت

وقال ٕانه ال يعرف ملاذا يشكك وفد  ٕان اللجنة ملزمة �لتوصل ٕاىل قرار. إالسالمية) -ٕايران (مجهوريةوقال وفد  .857
.Ñت املتحدة يف ذcموعة �ء قال ٕانه  أن.ؤاضاف أن املشاورات غري الرمسية اقرتحت يف هذا الش الوالåؤاوحض أن منسق ا

.Yٔوقال ٕانه يود ٔان تُدرج فكرة  ينبغي ختصيص املزيد من الوقت يف ا@ورة التالية للوصول ٕاىل اتفاق بشأن هذه املسا
ومن مث اقرتح الوفد ٕادراج عبارة "ينبغي ختصيص ما يكفي من  ختصيص وقت اكيف يف ا@ورة القادمة يف ملخص الرئيس.

  لالنهتاء من املواصفات وقامئة اخلرباء من ٔاجل هذا �سـتعراض" يف هناية الفقرة. الوقت

وقال ٕانه مع ذÑ فٕان عبارة "تنهتـي من" تعد  وقال وفد بلجياك ٕانه يوافق عىل فكرة ٕادراج اقرتاحه يف ملخص الرئيس. .858
  صارمة ٔاكرث مما جيب.

قال ٕان الفقرة ينبغي ٔايضا ٔان تشري ٕاىل احلاجة ٕاىل عقد و  وذكر وفد �كسـتان أن املناقشة تدور يف حلقات مفرغة. .859
  مشاورات بني ا@ورات.

وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء فقال ٕانه مبا ٔان املناقشات تقرتب من هنايهتا، فٕانه يقبل الفكرة اليت أعرب عهنا  .860
موعة تؤكد ٔانه ميكن ختصيص املزيد من الوقت ؤاضاف ٔان اå وقال ٕان من املمكن عقد اج²ع قبل ا@ورة التالية. وفد مرص.

  لمتديد النقاش خالل ا@ورة التالية.

ؤاوحض الرئيس ما ييل، "وافقت اللجنة عىل ختصيص ما يكفي من الوقت ملناقشة هذه املساYٔ يف ا@ورة التالية بغية  .861
ولهذا الغرض، وافقت اللجنة عىل  .2013ـ2012تنفيذ قرار امجلعية العامة اÆي يقيض بأن جيري �سـتعراض بهناية الثنائية 

  (ٔا).7وانتقل الرئيس ٕاىل الفقرة  ومت االتفاق عىل ذÑ. عقد اج²ع غري رمسي واحد قبل دورهتا التالية".

"ٔاحاطت اللجنة علام بدراسة جدوى ٕادراج �حتياجات/النتاجئ  واقرتح وفد اجلزائر تعديل الفقرة ليك تكون اكلتايل: .862
)، اليت ٔاعدها اخلبري �ستشاري يف جمال CDIP/11/3هداف إالمنائية لٔاللفية مضن ٕاطار الويبو لنتاجئ الثنائية (املتعلقة �الٔ 

ؤاقّرت بأنه ينبغي للويبو ٔان تسامه يف تنفيذ أالهداف  التقيمي، و�لتوضيحات إالضافية اليت قدمهتا أالمانة يف هذا اخلصوص.
آراء خمتلفة بشأن احلاجة ٕاىل اختاذ املزيد من اخلطوات لزcدة ترسـيخ ت´ أالهداف يف إالمنائية لٔاللفية، ولكّهنا أعربت عن 

واقرتحت بعض الوفود وضع مؤرشات حمّددة لقياس مسامهة الويبو يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية، يف حني  ٔاهداف املنظمة.
املوارد املتاحة داخليا، عىل جتميع املعلومات عن وُطلب من أالمانة أن تعمل، �سـتخدام  تؤيد وفود ٔاخرى ذÑ �قرتاح.  مل
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املامرسات اليت تنهتجها واكالت أالمم املتحدة أالخرى، وخباصة واكالت أالمم املتحدة املتخصصة أالخرى، لقياس مسامههتا يف 
ت هبا الويبو يف ت´ أالهداف إالمنائية لٔاللفية، ؤان تقدم تقريرا موجزا ٕاىل ا@ورة القادمة للجنة عن الطريقة اليت سامه
عىل سبيل  CDIP/11/3أالهداف حىت �رخيه، استنادا ٕاىل ا@راسات اليت ٔاجريت يف هذا املوضوع، مبا يف ذÑ الوثيقة 

اÆكر ال احلرص. وميكن أن يتضمن ذÑ التقرير املوجز معلومات عن مسامهة الويبو يف الغاcت الست املندرجة مضن 
، وينبغي ٔان يشـمتل CDIP/11/3إالمنائية لٔاللفية، �سـتخدام املهنجية املبيّنة يف الوثيقة  من أالهداف 8و 6و 1أالهداف 

ٔايضا عىل تقيمي رسدي للطريقة اليت تسامه هبا الويبو حاليا يف أالهداف امخلسة أالخرى من أالهداف إالمنائية لٔاللفية، دون 
وذكر الوفد ٔان اåموعة أالفريقية  ."CDIP/11/3ٔان تضطر يف الوقت الراهن ٕاىل اسـتخدام املهنجية املبيّنة يف الوثيقة 

وٕاهنام  وقال ٕاهنام شاورا وفد الوالcت املتحدة أالمريكية بشأن �قرتاح. ٔاعامل التمنية وافقا عىل ما سلف.ومجموعة جدول 
  يأمالن ٔان تمتكن اللجنة من املوافقة عىل �قرتاح.

قّرت ٔاوال، قال ٕان العبارة "وأ  واقرتح وفد فرنسا اقرتاحني يعربان عن االٓراء املعرب عهنا يف النقاش حول هذا البند. .863
بأنه ينبغي للويبو ٔان تسامه يف تنفيذ أالهداف إالمنائية لٔاللفية" ميكن تعديلها لتكون اكلتايل " ؤاقّرت بأن الويبو تسامه يف 

وقال ٕان لكمة "رمبا" الواردة يف التعبري "للطريقة اليت رمبا تسامه هبا الويبو حاليا يف أالهداف  تنفيذ أالهداف إالمنائية لٔاللفية".
أالخرى" ينبغي إالبقاء علهيا وال حتذف ٔالن النقاش ال يزال جارc ومثة شكوك بشأن ما ٕاذا اكنت الويبو تسهم يف مجيع  امخلسة

  أالهداف إالمنائية لٔاللفية.

وقال وفد اجلزائر ٕان التعديالت اليت اقرت�ا وفد فرنسا ليست مقبوY �لنسـبة للمجموعة أالفريقية ومجموعة جدول  .864
وقال ٕان ذÑ  وقال ٕاهنام ال يوافقان عىل توصية اخلبري بأن بعض أالهداف إالمنائية لٔاللفية متصÎ �ملوضوع فقط. .ٔاعامل التمنية

وقال ٕان �قرتاح أقر بأنه ال يوجد توافق بشأن ما ٕاذا اكنت احلاجة تدعو ٕاىل مزيد من اخلطوات لزcدة  انعكس يف �قرتاح.
  ٔاهداف املنظمة. تعممي أالهداف إالمنائية لٔاللفية يف

وطلب الرئيس ٕاىل أالمانة ٔان تعد نسخا من النص اÆي قدمه وفد اجلزائر من ٔاجل دراسـته عن كثب من  .865
  اللجنة. قبل

وأشار وفد مرص ٕاىل �قرتاح الثاين لوفد فرنسا وقال ٕان الويبو قدمت �لفعل وصفا رسدc ٕالسها±ا يف مجيع  .866
(تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني  3وذكر عىل سبيل املثال الهدف إالمنايئ لٔاللفية رمق  أالهداف إالمنائية لٔاللفية ال�نية.

املرأة)، وقال ٕان الويبو ٔاسهمت كام ييل، "ٔاقامت الويبو برامج وأنشطة دامعة لهذا أالمر وتعقد �ج²عات وتشارك فهيا 
العام بأمهية مشاركة املرأة يف حقوق �بتاكرات وامللكية بشأن املرٔاة وامللكية الفكرية، وذÑ ليك تسهم يف زcدة الوعي 

ومن مث جيري تنفيذ ٔاعامل  الفكرية، وتشجيع املرٔاة عىل إالملام �لرباءات وغريها من ٔادوات امللكية الفكرية يف حياهتا اليومية".
  الويبو يف هذه اåاالت.وقال ٕانه ينبغي �عرتاف ٕ�سهام  يف جماالت قد تبدو وÉٔهنا غري مرتبطة بعمل الويبو.

ولكن ال معىن لٕالشارة مجليع  وقال وفد فرنسا ٕانه مل يعرتض عىل ٔانه مثة ٔاوجه ارتباط ببعض أالهداف إالمنائية لٔاللفية. .867
وأضاف ٔانه مثة ٔاوجه ارتباط �لفعل  وقال ٕان بعض أالهداف إالمنائية لٔاللفية مرتبطة بعمل الويبو. أالهداف إالمنائية لٔاللفية.

  كن ال ينبغي املبالغة يف هذا أالمر.ول

  ودعا الرئيس أالمانة ٕاىل قراءة قامئة الو�ئق �لنسـبة للعمل املقبل ٔاثناء طباعة النص املقرتح. .868

            العمل املقبلالعمل املقبلالعمل املقبلالعمل املقبل: : : : من جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعامل    8888البند البند البند البند 

نومفرب. ؤاضافت  22ٕاىل  18) ٕان ا@ورة التالية للجنة من املقرر أن تنعقد يف الفرتة من قالت أالمانة (السـيد �لوش .869
نومفرب. وقالت ٕان الفرتة ما بني املؤمتر  15ٕاىل  14املتعلق �مللكية الفكرية والتمنية من املقرر ٔان ينعقد يف القرتة من  املؤمترٔان 
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الت أالمانة ٕاهنا فهمت ٔان منسقي اåموعات اتفقوا عىل ٔان املؤمتر اÆي وق وا@ورة التالية ستتخللها عطÎ هناية أالسـبوع.
 سينظم يف ٕاطار مرشوع التعاون فy بني بHان اجلنوب سينعقد خالل أالسـبوع اÆي سيشهد انعقاد دورة اللجنة يف سبمترب.

 اليت قد تدرج يف ا@ورة التالية كام ييل:وقرٔات االٔمانة قامئة البنود  ٔاcم فقط @ورة اللجنة يف نومفرب. 4ومن مث، سـيتبقى 

  التقرير املرحيل عن مشاريع جدول ٔاعامل التمنية والتوصيات التسعة عرش؛  (ٔا)

  تقارير التقيمي بشأن مرشوعني ٕاىل ثالثة مشاريع؛و   (ب)

ية العامة حيث ستتلقى امجلع  تقرير حول ٕاسهام هيئات الويبو املعنية يف تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية.و   (ج)
وسُريسل التقرير ٕاىل اللجنة ليك  تقريرا حول ٕاسهام هيئات الويبو املعنية يف تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية.

  فيه؛  تنظر

  ثالث ٕاىل ٔاربع دراسات يف ٕاطار مرشوع امللكية الفكرية والتمنية �قتصادية و�ج²عية؛و   (د)

وخالل ا@ورة،  يت تقد±ا الويبو يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية.املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية الو   (ه)
  اتفقت اللجنة عىل اسـمترار النقاش حول هذا البند؛

تقيمي اجلدوى بشأن ٕاضافة ٔانشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق �النتفاع حبق املؤلف للهنوض �لنفاذ ٕاىل و   (و)
د ٕاىل أالمانة ٔان تعد خطة تنفيذ ٔاكرث تفصيال، حبيث تتضمن حيث طلب بعض الوفو  املعلومات واملواد إالبداعية.

  معلومات حول النوا¯ املتعلقة �ملوارد املالية والبرشية، وذÑ للنظر فهيا يف ا@ورة التالية؛

اقرتاح مرشوع من مجهورية كورc حول امللكية الفكرية وٕابداع التصاممي لتطوير أالعامل يف البHان النامية و   (ز)
  والبHان أالقل منو؛

  مواصفات �سـتعراض املسـتقل لتنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية ومهنجيته؛و   (ج)

  ؛شان هذا البند حسـ� قررت اللجنةسـتقدم وثيقة ب و  ٕاسهام الويبو يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية.و   (ط)

   بشأن العمل املقبل؛ سـتمكل اللجنة املناقشاتو  مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية.و   (ي)

   اقرتاح ٕاضافة بند جديد ٕاىل جدول ٔاعامل اللجنة بشأن امللكية الفكرية والتمنية.و   (ك)

 من جدول أالعامل ـ العمل املقبل: 8وقدم �حتاد أالورويب ودو0 أالعضاء البيان املكتوب التايل بشأن البند  .870

ويرى �حتاد أالورويب ودو0 أالعضاء  بشأن املساعدة التقنية."يقدر �حتاد أالورويب ودو0 أالعضاء النقاش البناء 
أن اللجنة سـتفيد من اسـمترار املراجعة ومناقشة املامرسات املثىل وا@روس املسـتفادة يف جمال املساعدة التقنية بشأن 

ة واليت قدمت يف امللكية الفكرية أالوسع نطاقا وذÑ كام ظهر من خالل العروض املتعلقة بأنشطة املساعدة التقني
  ونتطلع ٕاىل النقاش املمثر حول هذا املوضوع يف ا@ورة الثانية عرش للجنة. أالسـبوع الفائت.

"ويرى �حتاد أالورويب ودو0 أالعضاء أنه ينبغي ٕايالء املزيد من �ه²م لوضع أالولوcت �لنسـبة لعمل اللجنة عن 
بشأن امليض قدما حولها وترك اåاالت اليت مل يتحقق توافق حولها طريق الرتكزي عىل اåاالت اليت تشهد ٕاجامعا 

   اليت تعترب تكرارا لعمل اللجان املوضوعية أالخرى.  ٔاو
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فلك  كام نعرف مجيعا، تتطلب أالزمة �قتصادية احلالية منا أن نكون ٔاكرث حذرا بشأن كيفية ختصيص املوارد.و "
ومن مث، عند تقيمي ٔاي مرشوع جديد، يلزم ٔاوال ٕاجراء نشاط  ملوارد.مرشوع جديد 0 مضامني متعلقة �لتاكليف وا

حنن نرى ٔان اجلودة ٔامه من المك، وÑÆ و  لتحديد التاكليف وأالولوcت وٕاجراء حوار بني أالمانة وا@ول أالعضاء.
ة مقابل ينبغي ٕاجراء ٔانشطة �ختيار والتقيمي �لنسـبة ٔالي دراسة/مرشوع حبذر لضامن حصولنا عىل ٔافضل قمي

  وينبغي ٔان نأخذ املامرسات املثىل يف هذا الصدد بعني �عتبار ونطبقها يف لك حاY. ينفق من مال.  ما

يقدر �حتاد أالورويب ودو0 أالعضاء اجلهود اليت تبذلها أالمانة فy يتعلق ٕ�عداد جدول أالعامل والو�ئق ونرشهام "و 
ر أالمانة يف بذل اجلهود ٕال�حة الو�ئق جبميع اللغات الرمسية قبل ومع ذÑ، نقرتح ٔان تسـمت يف الوقت املناسب.

   �ج²ع بشهرين عىل أالقل للسامح �السـتعداد بشلك اكٍف.

"ويود �حتاد أالورويب ودو0 أالعضاء أن يشكروا الرئيس عىل التدابري املتخذة خالل ا@ورة لتحسني الكفاءة 
وحنن نؤمن ٕامياa راخسا بأن  اسـمترار املامرسات املثىل وحتسيهنا يف ا@ورات املقبÎ.الزمنية لعمل اللجنة ويتطلعون ٕاىل 

البياaت العامة جيب ٔان تقرأ من قبل اåموعات فقط، وميكن تقدمي البياaت �فتتاحية أالخرى ٕاىل أالمانة، وجيب 
رة يف ملخص الرئيس وتعمتد بهناية لك بند من وينبغي أن تقرٔا لك فق ."أن تبدٔا �ج²عات وتنهتـي يف املواعيد احملددة

  جدول أالعامل للسامح �ع²د امللخص مبكرا بهناية أالسـبوع."

        ))))�بع�بع�بع�بعمن جدول أالعامل: ملخص الرئيس (من جدول أالعامل: ملخص الرئيس (من جدول أالعامل: ملخص الرئيس (من جدول أالعامل: ملخص الرئيس (    9999البند البند البند البند 

   وطلب ٕاىل الوفود ٔان تدرس النص املنقح اÆي وزع علهيا. (أ).7اسـتأنف الرئيس النقاش حول الفقرة  .871

تحدة أالمريكية ٕاىل التعبري "دون احلاجة ٕاىل اسـتخدام" يف السطر قبل أالخري واقرتح وأشار وفد الوالcت امل  .872
   �سـتعاضة عنه بتعبري "دون ٔان تضطر يف الوقت الراهن ٕاىل اسـتخدام".

   وتساءل الرئيس بشأن ما ٕاذا اكن وفد اجلزائر يقبل التعديل املقرتح. .873

لطريقة اليت كتبت هبا امجلÎ ٔالهنا أسهل وأوحض ويه اليت وقال وفد الوالcت املتحدة أالمريكية ٕانه يؤيد ا .874
   الوفود. صاغهتا

وأشار وفد فرنسا ٕاىل امجلÎ، "وأقّرت بأنه ينبغي للويبو ٔان تسامه يف تنفيذ أالهداف إالمنائية لٔاللفية" والهدف إالمنايئ  .875
ؤاكد عىل  كيف يرتبط معل الويبو هبذا الهدف.وقال ٕانه يريد ٔان يعرف  (حتقيق تعممي التعلمي �بتدايئ). 2لٔاللفية رمق 

 وقال ٕانه ينظر ٕاىل احلقائق فقط. اقرتاحه أالويل بأن تذكر امجلÎ ٔان الويبو تسهم يف تنفيذ بعض أالهداف إالمنائية لٔاللفية.
  لفية.ومىض يقول ٕان الويبو تسهم �لتأكيد يف حتقيق أالهداف إالمنائية لالٔ  ؤاضاف ٔانه ال حياول ٔان خيلق خالفا.

وقال ٕانه فهم من املناقشة بشأن أالهداف إالمنائية لٔاللفية ٔان  وقال وفد الربازيل ٕان النص جاء نتيجة للمشاورات. .876
ؤاضاف ٔان الويبو جتري  أالمانة سـتعد تقريرا موجزا بشأن كيف ٔاسهمت الويبو يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية حىت �رخيه.

وقال ٕانه يف سبيل حتقيق ٕاجامع، فٕانه يود إالبقاء عىل النص  هداف إالمنائية لٔاللفية.�لفعل بعض أالعامل بشأن تنفيذ االٔ 
   هو. كام

ومن مث فٕان الصياغة تعكس التطلع لفعل  وأشار وفد مرص ٕاىل أن لكمة "ينبغي" اسـتخدمت عوضا عن "سوف". .877
.aائية لٔاللفية من منظورها اخلاص وخربهتا.وقال ٕان الويبو سـتتناول خمتلف أالهداف إالمن يشء وليس �لزتام بفع; قانو 

(حتقيق تعممي التعلمي �بتدايئ) وذكر أن مرشوعي جدول ٔاعامل التمنية ٔاسهام  2وأشار الوفد ٕاىل الهدف إالمنايئ لٔاللفية رمق 
ا املعلومات �لفعل يف حتقيق هذا الهدف، وهام مرشوع امللكية الفكرية وامل´ العام ومرشوع امللكية الفكرية وتكنولوجي
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وقال ٕان لك من املرشوعني سعى حنو تسخري التكنولوجيا واسـتخدا±ا يف  واالتصاالت، والهوة الرمقية والنفاذ ٕاىل املعرفة.
وقال ٕانه يود  تسهيل حتقيق هذا الهدف ومساعدة البHان النامية والبHان أالقل منوا يف حتقيق هدف تعممي التعلمي �بتدايئ.

   ص احلايل.إالبقاء عىل الن

ؤاضاف وفد الهند ٔان معل الويبو بشأن حق املؤلف، خاصة يف جمال �سـتثناءات والتقييدات، يؤثر ٔايضا عىل  .878
   التعلمي، بغض النظر عن العمر.

وقال ٕان الفقرة تعد طويÎ جدا حقا. وحث وفد فرنسا عىل قراءة امجلÎ  وقال وفد �كسـتان ٕانه فهم ما قا0 وفد فرنسا. .879
   ٕالهيا بشأن امجلÎ أالخرية يف الفقرة اليت ٔاشري فهيا ٕاىل أالهداف احملددة. اليت ٔاشار

   وأشار وفد اجلزائر ٕاىل عدم وضع فاصÎ بني تعبري "مبا يف ذÑ" وتعبري "عىل سبيل اÆكر ال احلرص". .880

بت يف إالبقاء عىل وطلب الرئيس رأي وفد فرنسا فy يتعلق �لنص بعد البياaت اليت أدىل هبا بعض الوفود اليت رغ  .881
   النص احلايل.

وقال ٕانه يريد ٔان يوحض  ومن مث فٕانه لن يرص عىل مقرتحاته السابقة. وقال وفد فرنسا ٕانه ٔاخذ البياaت يف حسـبانه. .882
واسرتسل قائال ٕانه �لتأكيد ترغب مجيع الوفود يف  ومىض يقول ٕان الويبو ليست واكY ٕامنائية. وðة نظر معينة بشلك مبسط.

فهذه  ولكن ال ينبغي للجنة ٔان ختلط لك أالشـياء. المنو �قتصادي يف البHان النامية وتعمل لتحقيق هذا الهدف. حتقيق
وأسهب بقو0 ٕان الواكالت املتخصصة ينبغي ٔان تعمل يف جماالت ختصصها حيث ٕ�ماكهنا  أالمور تعاجلها منظامت ٔاخرى.
وقال  يبو ينبغي ٔاال تنفق عىل االٔوراق واملؤرشات اليت لن ختدم ٔاي غرض.وقال ٕان ٔاموال الو  ٕاحداث تأثري يف هذه اåاالت.

ؤاضاف ٔانه رمغ ٔان الوفد لن يرص  ٕان ذÑ من شأنه أن حيجب املال عن املساعدة التقنية اليت تقدم للبHان اليت حتتاج ٕالهيا.
بدال من ٕانفاقه يف دراسة ٔاشـياء ال تتعلق حقا عىل مقرتحاته، ٕاال أنه يف مصلحة مجيع البHان ٔان ينفق املال يف ماكنه الصحيح 

   بعمل الويبو.

وأضاف أن اللجنة وافقت عىل مجيع فقرات ملخص  وقال الرئيس ٕان اللجنة أحاطت علام بتعليقات وفد فرنسا. .883
   وقال ٕان الوفود سـتغادر ومعها نسخة منه. الرئيس.

 (ح) بشأن مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات.7قش الفقرة وأشار وفد الوالcت املتحدة أالمريكية ٕاىل أن اللجنة مل تنا .884
 وقال ٕان @يه بعض التعليقات حول هذه الفقرة.

وقال ٕان مثة تفامه عام بشأن الفقرة بعد النقاش  وٕانه ينبغي النظر يف هذه الفقرة. ن هذه الفقرة ٔاغفلت.إ وقال الرئيس  .885
  ٕابداء تعليقاته حول الفقرة.ودعا وفد الوالcت املتحدة أالمريكية ٕاىل  املطول.

وقال ٕانه  واقرتح وفد الوالcت املتحدة أالمريكية بعض التغيريات البسـيطة اليت تعكس االتفاق اÆي مت التوصل ٕاليه. .886
وقال ٕانه يود ٔايضا ٔان حيذف تعبري  يود �سـتعاضة عن لكمة "دراسات" بلكمة "تقرير" يف ٔاول مجلتني يف الفقرة أالخرية.

  " من امجلÎ الثانية من نفس الفقرة."للنظر فهيا

ولكنه ال يفهم ما سـتفع; اللجنة ٕاذا مل تنظر يف التقرير  وقال وفد �كسـتان ٕانه ليست @يه مشلكة بشأن �قرتاحات. .887
   اÆي سـتقدمه أالمانة.

بط بني امللكية الفكرية وقال وفد الربازيل ٕانه يود إالبقاء عىل لكمة "دراسات" ٔالهنا سـتوفر لٔالمانة ٕاماكنية مراعاة الر  .888
   والتمنية يف ا@راسات من ٔاجل اسـتكامل ما وصلت ٕاليه ا@راسات احلالية اليت ٔاجرهتا اللجنة ا@امئة املعنية بقانون الرباءات.
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وقال ٕان لكمة "تقرير"  وحتدث وفد اجلزائر �مس اåموعة أالفريقية فقال ٕانه يود أيضا إالبقاء عىل لكمة "دراسات". .889
ويه متعلقة بنشاط  بي� تتحدث الفقرة عن ا@راسات. عادة يف سـياق تقارير التقدم والتدابري اليت تتخذها أالمانة. تسـتخدم
وقال ٕانه يوافق متاما عىل التعليق اÆي ٔادىل به وفد �كسـتان  ومىض يقول ٕان اåموعة لطاملا طالبت ٕ�جراء دراسات. ٔااكدميي.

   بشأن النظر يف ا@راسات.

فد الوالcت املتحدة أالمريكية ٔان لكمة "دراسات" تشري ٕاىل درجة معينة من التحليل وأن ما اتفق عليه هو ورٔاى و  .890
 وقال ٕان لكمة "رمس خارطة" اسـتخدمت يف املناقشات واتفق علهيا. عدم ٕاجراء أي حتليل، بل جمرد رمس خارطة للحقائق.

وقال ٕانه يف هذا السـياق، تعد لكمة "تقرير" ٔافضل من لكمة  ؤاضاف أن الفقرة ينبغي ٔان تعكس ما نوقش وما اتفق عليه.
ومىض يقول ٕان تعبري "للنظر فهيا"، ليس رضورc ٔالن اللجنة سـتفعل ما تفع; دامئا حيال التقارير، ٔاي ٔاهنا  "دراسات".

   ستناقشها وتأخذ بعض املعلومات مهنا.

ثانية من الفقرة أالخرية، وقال ٕان التعبري "ٕاحدى دوراهتا وأشار ٕاىل امجلÎ ال  واقرتح وفد مرص اسـتخدام لكمة "وثيقة". .891
وقال ٕان الفقرة أالوىل من املمكن ٔان  القادمة" ميكن �سـتعاضة عنه بتعبري "دورهتا القادمة" ليك تكون امجلÎ أكرث دقة.

   ٔالهنا تعد ٔايضا جزءا من معل اللجنة. CDIP/9/11تشمل أيضا ٕاشارة ٕاىل الوثيقة 

   أالمانة لن تمتكن من تقدمي الوثيقة يف ا@ورة التالية ٔالهنا حتتاج ملزيد من الوقت ٕالعدادها. وقال الرئيس ٕان .892

ولكنه ال يوافق عىل  وقال وفد الوالcت املتحدة أالمريكية ٕانه يوافق عىل اقرتاح وفد مرص �سـتخدام لكمة "وثيقة". .893
ؤاردف قائال ٕان  أالعامل ومل تناقش خالل ا@ورة.ٔالهنا ليست مضن جدول  �CDIP/9/11قرتاح اخلاص بذكر الوثيقة 

   امللخص يعكس ما نوقش، وليس ما رغبت الوفود يف مناقشـته.

ومت االتفاق  وتساءل الرئيس بشأن ما ٕاذا اكنت اللجنة توافق عىل �سـتعاضة عن لكمة "دراسات" بلكمة "وثيقة". .894
.Ñعىل ذ   

وتساءل بشأن ما ٕاذا اكنت بعض البنود مثل اقرتاح مجهورية  التالية. وأشار وفد اجلزائر ٕاىل العمل املقبل يف ا@ورة .895
كورc وا@راسات يف ٕاطار مرشوع امللكية الفكرية والتمنية �قتصادية و�ج²عية ميكن ٕاحالهتا ٕاىل ا@ورة الثالثة عرش ٔالن 

تقد±ا الويبو واالٔهداف إالمنائية لٔاللفية  اللجنة حباجة ٕاىل مناقشة بعض املسائل ذات أالولوية مثل املساعدة التقنية اليت
  وقال ٕان اللجنة ليس @هيا وقت ملناقشة لك يشء. و�سـتعراض املسـتقل لتنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية.

وقال الرئيس ٕانه سـيوجه أالمانة بشأن ما ٕاذا اكنت بعض الو�ئق ميكن النظر فهيا يف ا@ورات املقبÎ بناء عىل حتليل  .896
   العمل.ٔاعباء 

   وحتدث وفد بلجياك �مس اåموعة �ء فقال ٕانه سـيقدم بياa بشأن العمل املقبل. .897

  يرلندا �مس �حتاد أالورويب ودو0 أالعضاء فقال ٕانه سـيقدم بياa ٔايضا ٕاىل أالمانة.إ وحتدث وفد  .898

   ا@ورة.وشكر الرئيس وا@ول أالعضاء وأالمانة امجليع عىل مشاركهتم واجلهود املبذوY خالل  .899

  وقدم وفد نيبال البيان املكتوب التايل: .900

يقدم وفد نيبال بيانه  يف ملخص الرئيس، "وُطلب من الوفود أالخرى تقدمي بياaهتا كتابة"، 5"استنادا ٕاىل النقطة رمق 
  اكلتايل:
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  :نقاط 4يركز هذا البيان يف أالساس عىل 

"1. aأن يكون دور الويبو أكرث فعالية وشفافية وتعاو 

وحنن نرى أن هذه ينبغي ٔان تفيض ٕاىل  توّجه أنشطة الويبو من خالل ٔانشطة جدول ٔاعامل التمنية ومرشوعاته."
وحنث الويبو عىل حتسني نظام امللكية الفكرية من ٔاجل  حتقيق النتيجة امللموسة للبHان النامية والبHان أالقل منوا.

وندمع اقرتاح مجموعة جدول ٔاعامل التمنية والوفود أالخرى بشأن  وا.تعظمي فائدته مجليع البHان، خاصة البHان أالٌقل من
ونؤيد تنفيذ توصيات جدول  املساعدة التقنية اليت تسهم يف نظام امللكية الفكرية ليك يكون ٔاكرث نفعا مجليع البHان.

  ٔاعامل التمنية بطريقة ملموسة من خالل املزيد من التشاور داخل اللجنة.

   ايئ واجلانب إالداري لنظام امللكية الفكريةاجلانب إالمن .2"

"ونؤكد عىل حتقيق الربط بني جانبني من جوانب نظام امللكية الفكرية، ٔاحدهام اجلانب إالداري لنظام امللكية الفكرية 
ة فالبHان اليت ليست يف موضع يؤهلها لالسـتفادة من نظام امللكي واالٓخر اجلانب إالمنايئ لنظام امللكية الفكرية.

الفكرية احلايل هتمها اجلوانب إالمنائية لنظام امللكية الفكرية، وعىل الصعيد االٓخر فٕان البHان اليت بوسعها ٔان تسـتفيد 
  كثريا من نظام امللكية الفكرية احلايل هتمها اجلوانب إالدارية لنظام امللكية الفكرية.

  يف �نتفاع بنظام امللكية الفكريةدور الويبو واللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية  .3"

ونرى أن  "حنن نقدر أالعامل واجلهود اليت تبذلها الويبو ليك يؤيت نظام امللكية الفكرية مثاره وتسـتفيد منه بHان العامل.
القيام هبا  اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية سـتكون ٔاكرث فعالية ؤاكرث حرصا عىل التشاور يف أالعامل املقبÎ املزمع

  بشأن نظام امللكية الفكرية.

  حامية الرثوات الوطنية يف قطاع امللكية الفكرية والتحري عهنا .4"

للكور والرتاث الثقايف و "ٕان حامية الرثوات الوطنية للبHان أالقل منوا مثل املعارف التقليدية واملوارد الوراثية والف
فمثة خماطر متعلقة �ختفاء  ذÑ عىل الصعيد الوطين وحده ليس اكفيا.ؤاصناف النبا�ت والتنوع البيولوd وما ٕاىل 

وحنن يف هذا  هذا الرتاث الغين واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية ٕاخل يف ظل غياب املعرفة التقنية واملوارد املالية.
 مؤمترات أالمم املتحدة بشأن البHان الصدد حنث الويبو عىل ٔان تنظر يف ا@مع املقدم للبHان أالقل منوا مع إالشارة ٕاىل

وحنث الويبو ونطلب ٕالهيا ٔان متد لنا يد العون بشأن ٕانشاء ا@ليل الرمقي حلقوق امللكية الفكرية مبا يف ذÑ  أالٌقل منوا.
   للكور وما ٕاىل ذÑ.و املعارف التقليدية واملوارد الوراثية والف

ة، فٕان هذا �ج²ع اجلاري ينبغي ٔان ينظر يف سـبل التشاور اليت وختاما، فy يتعلق �@ورة احلادية عرش للجن
ونؤكد عىل أن  حتد من دور الويبو يف مساعدة البHان املتأخرة بدرجة كبرية ليك تطور نظام امللكية الفكرية هبا. ال

 احلسـبان جتميع املواد يف دليل شامل، حسب �قرتاح اÆي متت مناقشـته يف هذه ا@ورة، ينبغي ٔان يأخذ يف
اجلوانب إالمنائية لنظام امللكية الفكرية فy يتعلق �لبHان أالقل منوا والبHان اليت ستمتكن من خال0 من ٕانشاء نظام 

ملكية فكرية مسـتدام يف مجيع نوا¯ امللكية الفكرية، مثل النوا¯ الصناعية ونوا¯ حق املؤلف واملعارف التقليدية 
ويعد جدول ٔاعامل التمنية اÆي ٔاوصت به اللجنة العمود الفقري اÆي يوجه  ور وما ٕاىل ذÑ.واملوارد الوراثية والفللك

وحنن رشاكء للويبو وندمعها من خالل اج²ع اللجنة  ٔانشطة الويبو ولكنه ينبغي ٔان حيقق النتاجئ امللموسة املرجوة.
ونمتىن أن تكون جوانب  نظام امللكية الفكرية.املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية، ونسعى ليك نكون عضوا فعاال يف 

  السـياسات والبىن التحتية وغريها من أالمور املعقدة يف جدول أعامل التمنية ٔاكرث قابلية للتنفيذ."
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  وقدم وفد كولومبيا البيان الكتايب التايل: .901

ا@ورات. وحنن عىل ثقة ٔاهنا نيابة عن وفد كولومبيا، امسحوا يل ٔان ٔاقول ٕاننا ممتنون لقيادتمك (الرئيس) يف هذه "
ج �لنجاح، وستسهم يف تقدم ملحوظ ونتاجئ ملموسة �لنسـبة للبHان املمثÎ هنا. éستتو  

لكولومبيا فٕانه من أالمهية مباكن ٔان تظل الويبو ملزتمة بضامن ٔان تكون @ى مجيع ا@ول أالدوات الالزمة لمتكيهنا من "
من ٔاجل التمنية �قتصادية و�ج²عية والثقافية، وتعزيز التوازن دامئا �سـتفادة من اسـتخدام امللكية الفكرية 

  وفرص النفاذ واملاكفآت لٕالبداع و�بتاكر.

ونود ٔايضا أن نؤكد عىل القمية �سرتاتيجية للملكية الفكرية يف التمنية �قتصادية و�ج²عية لبHاننا. وحنن نرى "
متكن من التقدم حنو التمنية املسـتدامة والشامÎ، مبا يف ذÑ تعزيز التطور التكنولوd امللكية الفكرية أداة حتفز المنو و 

  وتشجيع �ست�ر يف البحث واكتساب ونرش املعرفة.

فy يتعلق بكيفية ارتباط ٔانشطة املنظمة، سواء داخل اللجان ا@امئة وفy يتعلق بتوصيات جدول ٔاعامل التمنية، "و 
ا بأن الويبو حباجة ٕاىل جعل السعي لتحقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية جزءا ال يتجزأ من نشاطها تكرر كولومبيا موقفه

  وضامن ٔان التعاون التقين ومشاريع املساعدة لها ٔاثر ٕاجيايب عىل حتقيقها.

هذا العمل وعالوة عىل ذÑ، تعترب كولومبيا تقيمي ٔانشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية مفيدة. وحنن نعتقد ٔان "
  ينبغي ٔان يرتكز عىل دليل معيل يسمح ببيان النتاجئ والفعالية.

وتود كولومبيا أن تؤكد جمددا عىل ٔامهية " االٔاكدمييات الصغرية"، نظرا لتأثريها إالجيايب. ويتقدم وفدa بطلب خاص "
و�لنسـبة لكولومبيا، جيب ٔان ٕاىل الويبو ملواصÎ ا@مع الالزم، ٔالن هناك حاجة ٕاىل ضامن ٔان تكون مكتفية ذاتيا. 

تكون املؤسسات الوطنية للتدريب يف جمال امللكية الفكرية املنشأة مبساعدة املشاريع يف وضع ميكهنا من ٕاعاY نفسها 
  وتوفري ما ال يقل عن اثنني من برامج التدريب العادية.

رادية يف التجارب الوطنية الناحجة فy يتعلق مبحتوى وجودة دراسات الويبو، ترحب كولومبيا �@راسات إالف"و 
yيتعلق �ملرونة لتحقيق ٔاهداف ٔاوسع نطاقا يف السـياسة العامة مثل �بتاكر والصحة العامة وأالمن الغذايئ والعمل  ف

والتطور التكنولوd والتعلمي والنفاذ ٕاىل املعرفة والثقافة. وهذه ا@راسات يه دون ٔاي شك ٕاجناز عظمي ٔالمرياك 
  ة ؤاصبحت مرجعا للتثبت من ٔان امللكية الفكرية يه عنرص ٔاسايس يف تمنية بHاننا.الالتيني

"Ñتبدي كولومبيا �ه²م ٕ�عداد دراسات يف جمال امللكية الفكرية والتمنية �ج²عية و�قتصادية  ،وعالوة عىل ذ
هنا سوف تساعدa عىل تقيمي عىل غرار ت´ اليت ٔاجريت يف الربازيل وتشـييل . وسـيكون ذÑ مفيدا للغاية الٔ 

  اسـتخدام نظام امللكية الفكرية وتأثريه عىل التمنية @ينا.

ة العامة والبيئة. وهذه ة وأالمن الغذايئ والزراعة والصحؤاخريا، يسلط وفدa الضوء عىل العالقة بني امللكية الفكري"
مجيعا احلارضين هنا أيضا، ٔالهنا سوف يه عنارص ذات ٔامهية قصوى ليس �لنسـبة لبaH حفسب بل �لنسـبة لنا 

  "تلعب دورا حاسام يف جناح جدول ٔاعامل التمنية.

[ييل ذÑ املرفق]
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LIST OF PARTICIPANTS 
 
I. ÉTATS/STATES 
 
(dans l’ordre alphabétique des noms français des États)/(in the alphabetical order of the names 
in French of the States) 
 
 
AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA 
 
Pragashine ADURTHY (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Mandixole MATROOS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ALBANIE/ALBANIA 
 
Besnik ALLUSHI, Specialist, International and Legal Issue Sector, General Directorate of Patent 
and Trademark (ALPTO), Tirana 
 
 
ALGÉRIE/ALGERIA 
 
Abdelkader ARAOUA, attaché, Ministère des affaires étrangères, Alger 
 
Ahlam Sarah CHARIKHI (Mlle), attaché, Mission permanente, Genève 
 
 
ALLEMAGNE/GERMANY 
 
Harald SCHOEN, Desk Officer, Federal Ministry of Justice, Trademark Law, Law against Unfair 
Competition, Combating of Product Piracy, Berlin 
 
Pamela WILLE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ANGOLA 
 
Apolinário Jorge CORREIA, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Angélica COSTA DE JESUS (Mrs.), First Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Luanda 
 
Alberto Samy GUIMARÃES, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 
 
Abdullah Suliman ALMAAYOUF, Director, Filing and Granting Directorate, General Directorate 
of Industrial Property, King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), Riyadh 
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ARGENTINE/ARGENTINA 
 
María Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
AUSTRALIE/AUSTRALIA 
 
Kate COLQUHOUN (Mrs.), Assistant Director, International Policy and Cooperation, Business 
Development and Strategy Group, IP Australia, Canberra 
 
David KILHAM, First Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), 
Geneva 
 
Mark HUBER, Intern, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva 
 
 
AUTRICHE/AUSTRIA 
 
Vera FUCHS (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BANGLADESH 
 
Md. Nazrul ISLAM, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BÉLARUS/BELARUS 
 
Ivan SIMANOUSKI, Head, International Cooperation Division, National Center of Intellectual 
Property (NCIP), Minsk 
 
Aleksandr PYTALEV, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BELGIQUE/BELGIUM 
 
Mathias KENDE, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
BÉNIN/BENIN 
 
François Miton ADANDE, directeur général, Agence nationale de la propriété industrielle 
(ANAPI), Cotonou 
 
R. Innocent François ASSOGBA, directeur général, Bureau béninois du droit d'auteur 
(BUBEDRA), Ministère de la culture et de la communication, Cotonou 
 
Charlemagne M. DEDEWANOU, attaché, Mission permanente, Genève 
 
 
BOLIVIE (ÉTAT PLURINATIONAL DE)/BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) 
 
Laurent GABERELL, Asistente Técnico-Administrativo, Misión Permanente, Ginebra 
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BOSNIE-HERZÉGOVINE/BOSNIA AND HERZEGOVINA 
 
Sefik FADZAN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BOTSWANA 
 
Mmanyabela Nnana TSHEKEGA, Trade attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BRÉSIL/BRAZIL 
 
Flávia Elias TRIGUEIRO (Mrs.), Head, Division of Pharmaceutical Patents, National Institute of 
Industrial Property (INPI), Rio de Janeiro 
 
Milene CAVALCANTE (Mrs.), Advisor, Patent Office, National Institute of Industrial 
Property (INPI), Rio de Janeiro 
 
Rodrigo MENDES ARAUJO, Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
 
BULGARIE/BULGARIA  
 
Boryana ARGIROVA (Mrs.), Third Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Sofia 
 
Vladimir YOSSIFOV, Advisor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BURKINA FASO 
 
Mamadou BELEM, responsable du Service de l’information et de la documentation, Direction 
générale de la propriété industrielle (DGPI), Ouagadougou 
 
Solange DAO SANON (Mme), secrétaire générale, Bureau burkinabé du droit d’auteur (BBDA), 
Ministère de la culture, des arts et du tourisme, Ouagadougou 
 
Sibdou Mireille SOUGOURI KABORÉ (Mme), attaché, Mission permanente, Genève 
 
 
CAMEROUN/CAMEROON 
 
Elisabeth NGOLE OBI (Mme), juriste, Division des affaires juridiques, Ministère des arts et de la 
culture, Yaoundé 
 
M. ABOUBAKAR, chef, Service de la documentation technologique, Direction du 
développement technologique et de la propriété industrielle, Ministère des mines, de l’industrie 
et du développement technologique, Yaoundé 
 
Mbela MBONDE NJUMBE, agent des relations extérieures, Direction des Nations Unies et de la 
coopération décentralisée, Ministère des relations extérieures, Yaoundé 
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CANADA 
 
Nicholas GORDON (Mrs.), Trade Policy Officer, Intellectual Property Trade Policy Division, 
Department of Foreign Affairs and International Trade, Ottawa 
 
Nancy BEAUCHEMIN (Ms.), Head, Patent Section, Canadian Intellectual Property Office 
(CIPO), Department of Industry, Gatineau 
 
Sophie GALARNEAU (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
 
CHILI/CHILE 
 
Nicolás SCHUBERT, Asesor Legal, Departamento de Propiedad Intelectual, Dirección de 
Relaciones Económicas Internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago de Chile 
 
 
CHINE/CHINA 
 
LIU Yan (Mrs.), Director General, International Cooperation Department, State Administration 
for Industry and Commerce (SAIC), Beijing 
 
ZHANG Youli, Director, Department of Copyright Administration, National Copyright 
Administration of China (NCAC), Beijing 
 
WU Yun, Project Administrator, International Cooperation Department, State Intellectual 
Property Office (SIPO), Beijing 
 
ZHONG Yan, Project Administrator, International Cooperation Department, State Intellectual 
Property Office (SIPO), Beijing 
 
 
COLOMBIE/COLOMBIA 
 
Maria Catalina GAVIRIA BRAVO (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
Juan Camilo SARETZKI, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
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 
 
 



CDIP/11/9 Prov. 
Annex 
13 
 

 

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 
 



CDIP/11/9 Prov. 
Annex 
14 
 

 

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]

  


