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اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة الثانية عشرة

جنيف ،من  21اإىل  12نومفرب 1023
مشروع التقرير

من اإعداد ا ألمانة
.2

عقدت ادلورة الثانية عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف الفرتة املمتدة من  18اإىل  12نومفرب .1023

 .1وحرض ادلورة ممثلون لدلول التالية :اجلزائر ،و أأندورا ،و أأنغول ،وا ألرجنتني ،و أأسرتاليا ،والمنسا ،و أأذربيجان ،وبنغالديش،
وبلجياك ،وبنن ،والربازيل ،وبوركينا فاصو ،وبوروندي ،واكمبوداي ،والاكمريون ،وكندا ،وش ييل ،والصني ،وكولومبيا ،والكونغو،
وكوس تارياك ،وكوت ديفوار ،وكواب ،وامجلهورية التش يكية ،ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية ،ومجهورية الكونغو ادلميقراطية ،وادلامنر،،
وجيبويت ،وإاكوادور ،ومرص ،والسلفادور ،وإاثيوبيا ،وفنلندا ،وفرنسا ،وجورجيا ،و أأملانيا ،واليوانن ،وهاييت ،والكريس الرسويل،
والهند ،وإاندونيس يا ،وإايران (مجهورية  -الإسالمية) ،والعراق ،وإايرلندا ،وإارسائيل ،وإايطاليا ،وجاماياك ،والياابن ،وا ألردن ،وكينيا،
وقريغزيس تان ،و لتفيا ،ولبنان ،وليتوانيا ،ومدغشقر ،ومالوي ،ومالزياي ،واملكس يك ،وموانكو ،واملغرب ،وموزامبيق ،وميامنار،
ونيبال ،وهولندا ،ونياكراغوا ،ونيجرياي ،والرنوجي ،وعامن ،وابكس تان ،وبامن ،وابراغواي ،وبريو ،وبولندا ،والربتغال ،ومجهورية كوراي،
ومجهورية مودلوفا ،ورومانيا ،والاحتاد الرويس ،وسلوفاكيا ،والس نغال ،وجنوب أأفريقيا ،وإاس بانيا ،والسودان ،وسويرسا ،واتيلند،
وتوغو ،وترينيداد وتوابغو ،وتونس ،وتركيا ،و أأوغندا ،و أأوكرانيا ،واململكة املتحدة ،ومجهورية تزنانيا املتحدة ،والولايت املتحدة
ا ألمريكية ،وفزنويال (مجهورية  -البوليفارية) ،وفييت انم ،والمين ،وزمبابوي ( .)81ومثلت دوةل فلسطني بصفة مراقب.
 .3وشاركت املنظامت احلكومية ادلولية التالية ( )IGOsبصفة مراقب :منظمة ا ألغذية والزراعة اب ألمم املتحدة (الفاو)،
ومنظمة ا ألمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة (اليونسكو) ،ومنظمة ا ألمم املتحدة للتمنية الصناعية (اليونيدو) ،ومنظمة الصحة
العاملية ( ،)WHOومنظمة املنطقة ا ألوروبية الآس يوية ( ،)EAPOوالاحتاد ادلويل لالتصالت ( ،)ITUوالاحتاد ادلويل
محلاية ا ألصناف النباتية اجلديدة (ا ألوبوف) ،ومكتب براءات الاخرتاع جمللس التعاون دلول ايلليا العربية
( ،)GCC PATENT OFFICEومركز اجلنوب ،ومنظمة التجارة العاملية ( ،)WTOواملنظمة العربية للتمنية الصناعية
والتعدين ( ،)AIDMOومنظمة التعاون الإساليم (.)21( )OIC
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 .4وشار ،ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية ( )NGOsبصفة مراقب :امجلعية ا ألرجنتينية لفناين ا ألداء (،)AADI
واجمللس الصناعي ا ألرجنتيين للمختربات الصيدلنية ( ،)CILFAومركز الإنرتنت واجملمتع ( ،)CISوكومونيا ،الرابطة ادلولية
املعنية ابملكل العام ( ،)COMMUNIAواجمللس الوطين للهنوض ابملوس يقى التقليدية يف الكونغو ( ،)CNPMTCوالرابطة
ا ألوروبية لطالب القانون ( ،)ELSA Internationalومجعية همنديس العامل ( ،)IdMومعهد امللكية الفكرية والعداةل
الاجامتعية ( ،)IIPSJوامجلعية ادلولية لتطوير امللكية الفكرية ( ،)ADALPIوامجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية (،)AIPPI
واملركز ادلويل للتجارة والتمنية املس تدامة ( ،)ICTSDوغرفة التجارة ادلولية ( ،)ICCوالاحتاد ادلويل مجلعيات منتجي
ا ألفالم ( ،)FIAPFوالاحتاد ادلويل لروابط صانعي املس تحرضات الصيدلنية ( ،)IFPMAوامجلعية ادلولية ا ألدبية والفنية
( ،)ALAIوامجلعية ادلولية للنارشين ( ،)IPAوامجلعية ادلولية للعالمات التجارية ( ،)INTAوالاحتاد ادلويل للفيديو (،)IVF
واملعهد ادلويل للملكية الفكرية ( ،)IIPIواملؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة ( ،)KEIورابطة بدلان أأمرياك الالتينية
للصناعات الصيدلنية ( ،)ALIFARومنظمة أأطباء بال حدود ( ،)MSFومؤسسة مجموعة براءات ا ألدوية ( )MPPومجعية
ا ألفالم السيامنئية (.)12( )MPA
 .5وتوىل رئاسة ادلورة السفري محمد س ياد دواليه ،املمثل ادلامئ جليبويت .واكنت الس يدة اإياكترينا اإغوتيا ،انئبة رئيس
املركز الوطين للملكية الفكرية يف تبلييس جبورجيا ،انئبة للرئيس.

البند  2من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .6افتتح الرئيس ادلورة الثانية عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .و أأعلن أأن اللجنة قد أأدت دور ًا فريد ًا يف
اإطار الويبو لتجس يد فكرة التمنية وامللكية الفكرية يف أأنشطة وإاجنازات ملموسة .وإان معلها ادلؤوب من أأجل تنفيذ توصيات
جدول أأعامل التمنية البالغ عددها  45توصية قد همد الطريق أأمام حتقيق تغري مس تدمي يف اإطار الويبو حي مجمع البدلان رؤية
مشرتكة بشأأن القضااي املتعلقة ابلتمنية وامللكية الفكرية .و أأضاف قائ ًال اإن دورة اللجنة هذه تكتيس أأمهية خاصة اإذ يزمع
خاللها مناقشة قضااي شديدة ا ألمهية .وتشمل هذه القضااي املراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ،واملؤمتر
ادلويل املعين ابمللكية الفكرية والتمنية ،و أأحدث قرار للجمعية العامة بشأأن املسائل املتعلقة بلجنة التمنية وامللكية الفكرية.
واندى الرئيس الوفود مبواصةل العمل بروح من توافق الآراء ،وانشدها أأن تتعاون يف جو من النوااي احلس نة يك يسري
الاجامتع عىل حنو بنَّاء دون اإهدار للوقت .ونظر ًا اإىل أأن هذه ادلورة س متتد ألربعة أأايم ،فقد أأشار اإىل الاقرتاح اذلي أأبداه
يف الاجامتع الإعاليم غري الرمسي اذلي عقد يف  11أأكتوبر و أأبلغ الوفود بأأنه لن تلقى بياانت عامة خالل ادلورة .بيد أأنه ميكن
تدرج مجيع بياانت منسقي اجملموعات
أأن تتاح أأي بياانت كتابية قد يقدهما منسقو اجملموعات اإىل ا ألمانة عند الطلب .وس َ
والوفود املس تقةل يف التقرير الهنايئ لدلورة .وتظل مهنجية اإعداد ملخص الرئيس نفسها .وس تقر أأ فقرة قرار بعدما تنهتيي
املناقشة بشأأن وثيقة أأو مسأأةل ما .وس ميثل امللخص مجميع ًا لهذه الفقرات فقط .وس يكون موجز ًا ويف مصمي املوضوع .ومن مث،
فقد طلب الرئيس من الوفود التوقف عن اإدراج عنارص جديدة مل تعترب شديدة ا ألمهية .و أأعرب الرئيس عن رغبته يف أأن
تعقد اللجنة دورة انحجة وممثرة ودعا املدير العام اإىل اإلقاء لكمة أأمام اللجنة.
 .7ورحب املدير العام ابلوفود يف ادلورة .و أأشار اإىل أأن هذا الإقبال الواسع يدل عىل الاهامتم املتواصل ابملسأأةل قيد
ادلراسة ول س امي جدول أأعامل التمنية للويبو وتنفيذه الفعال .ولقد ُأحرز تقدم ملحوظ يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية.
فقد وافقت اللجنة عىل  17مرشوع ًا مبزيانية اإجاملية تبلغ  15,5مليون فرنك سويرسي .وتلكل تنفيذ عدد ملحوظ من
املرشوعات ابلنجاح وقامت اللجنة بتقيميها .وقال املدير العام إان هذه الآلية قد معلت عىل حنو جيد للغاية حتت إارشاف
اللجنة .وخص ابلشكر ،يف هذا الصدد ،الوفود اليت قدمت اقرتاحات مرشوعات ويه اجملموعة ا ألفريقية وبوركينا فاصو
ومرص والياابن ومجهورية كوراي .وترتب عىل عدد من هذه املرشوعات أآاثر وإاجنازات واسعة النطاق .ومثل مرشوع اإنشاء
الأاكدمييات الناش ئة حافز ًا للعديد من ا ألنشطة اليت نفذت عىل الصعيد الوطين يف عدد كبري للغاية من البدلان .كام نفذ عدد
من املاكتب ا إلقلميية املرشوع ايلاص بتعزيز اإطار الويبو ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ ،وذكل بغية اإنشاء اإطار قامئ عىل النتاجئ
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فهيا أأو حتسينه .كام حظي مرشوع اإنشاء وتطوير مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر بنس بة طلب عالية للغاية .واكنت لهذه
املرشوعات نتاجئ ملحوظة وشديدة ا ألمهية .مث انتقل املدير العام اإىل جدول ا ألعامل املقبل و أأشار اإىل أأن اإسهام الويبو يف
ا ألهداف الإمنائية ل أللفية موضوع يكتيس أأمهية كبرية للغاية .وانضمت الويبو اإىل فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف حتقيق
ا ألهداف الإمنائية ل أللفية وشاركت يف الاجامتع اذلي عقدته يف  7فرباير  .1023فقد سامهت بوجه خاص يف توفري معلومات
بشأأن املناقشات ايلاصة ابلبند املتعلق ابلنفاذ اإىل ا ألدوية ا ألساس ية بأأسعار معقوةل وحقوق امللكية الفكرية .وس تواصل
املنظمة الإسهام عىل النحو الواجب من حي تقدمي معلومات اإىل فرقة العمل اليت أأصبحت مراقبة فيه .وستناقش ادلول
ا ألعضاء يف ادلورة احلالية للجنة وثيقة بشأأن قياس حتقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية يف الواكلت ا ألخرى ل ألمم املتحدة وإاسهام
الويبو يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .وتضمنت الوثيقة مجميع ًا للمامرسات اليت انهتجهتا الواكلت ا ألخرى ل ألمم املتحدة
وخباصة الواكلت املتخصصة ا ألخرى لقياس اإسهاهما يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .كام تضمنت الوثيقة تقرير ًا موجز ًا
بشأأن ما قدمته الويبو من اإسهامات يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .مث أأشار املدير العام اإىل مسأأةل أأوجه املرونة و أأبلغ
اللجنة بأأن موقع الويبو الإلكرتوين قد حدث حبي يقدم موارد بشأأن العمل اذلي تقوم به املنظمة .وقد حدث املوقع
الإلكرتوين بوجه عام ليصبح بذكل أأداة أأفضل للنفاذ اإىل املعلومات .بيد أأنه مل يمت اس تكامل معل مجديد املوقع اإذ جيب أأن
يشمل هذا التحدي العديد من طبقات املضامني .بيد أأنه يتوقع أأن ميثل ذكل حتسين ًا ملحوظ ًا .اإذ أأصبح املوقع الإلكرتوين
اجلديد تعبري ًا عن "تصممي تفاعيل" أأي أأنه مت تكييف عرض املضامني وفق ًا ل ألهجزة اخملتلفة املس تخدمة للولوج اإىل املوقع .وإان
أأي أآراء من الوفود بشأأن املوقع الإلكرتوين اجلديد مرحب هبا .وفامي خيص أأوجه املرونة ،حدثت املوارد الإعالمية وجيري
العمل حالي ًا عىل املسأأةل قيد ادلراسة اليت نوقشت مناقشة مس تفيضة خالل ادلورتني السابعة والعارشة للجنة .وطلب من
ا ألمانة مواصةل العمل بشأأن نطاق اس تثناء النبااتت من قابلية امحلاية برباءة (املادة  17من اتفاق تريبس) ومواطن املرونة
فامي يتعلق بقابلية حامية الاخرتاعات يف جمال الرباما احلاسوبية برباءة ،أأو اس تثناهئا من قابلية امحلاية برباءة .وإان العمل جاري
حالي ًا وس تعرض النتاجئ يف ادلورات املقبةل .وإاضافة اإىل ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ،تضمن جدول أأعامل ادلورة احلالية بنود ًا
أأخرى شديدة ا ألمهية .وتشمل هذه البنود أأحدث قرار للجمعية العامة بشأأن املسائل املتعلقة بلجنة التمنية وامللكية الفكرية؛
واملراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية وفق ًا لآلية التنس يق؛ واملؤمتر ادلويل املعين ابمللكية الفكرية والتمنية؛
واملراجعة ايلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية .ويف ايلتام ،أأكد املدير العام للوفود
أأن ا ألمانة حتدوها رغبة شديدة يف تنفيذ قرارات ادلول ا ألعضاء يف هذه اجملالت و أأعرب عن أأمهل يف أأن مجري مناقشات
ممثرة للغاية وفق ًا لتوجهيات الرئيس السديدة واحلكمية.
 .1و أأبلغ الرئيس اللجنة بأأن جدو ًل زمني ًا بأأعامل هذه ادلورة قد أأصبح متاح ًا .وس يعقد اجامتع غري رمسي يف فرتة ما بعد
الظهر ملناقشة بنية املناقشات بشأأن قرار امجلعية العامة واملؤمتر ادلويل املعين ابمللكية الفكرية والتمنية واملراجعة املس تقةل.
وانتقل الرئيس اإىل البند  1من جدول ا ألعامل واملتعلق ابعامتد جدول ا ألعامل.

البند  1من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
 .8أأفاد الرئيس بأأن مرشوع جدول ا ألعامل ( )CDIP/12/1 Prov. 3قد ُأعد بناء عىل مناقشات ادلورة السابقة ووفق ًا
للقاعدة  5من النظام ادلاخيل العام للويبو.
 .20ومل يب ِد وفد اجلزائر املتحدث ابمس اجملموعة ا ألفريقية أأي اعرتاض بشأأن اعامتد جدول ا ألعامل .وفامي يتعلق برتتيب
مناقشة البنود ،تفضل اجملموعة البدء ابملراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية اإذ حتتاج هذه املسأأةل اإىل اختاذ
قرار عاجل بشأأهنا.
 .22وذكَّر الرئيس بأأن هذا الطلب قدم خالل املشاورات غري الرمسية .ودعا الوفود اإىل اإبداء أآراهئا بشأأن اقرتاح وفد اجلزائر.

CDIP/12/21 Prov.
4

 .21و أأشار وفد الياابن متحد ًاث ابمس اجملموعة ابء اإىل أأن ا ألمانة قد خصصت فرتتني زمنيتني ملناقشة هذه املسأأةل يف جدول
ا ألعامل اذلي أأعدته .وإان اجملموعة ليس دلهيا أأي اعرتاض عىل أأن تعقد الفرتة الزمنية ا ألوىل يف مرحةل مبكرة .بيد أأنه ينبغي
عقد الفرتة الزمنية الثانية يف مرحةل لحقة يك يتس  ى للوفود النظر فامي نوقش خالل الفرتة الزمنية ا ألوىل ،وبذكل تصبح
املناقشات بناءة أأكرث.
 .23و أأعرب وفد سويرسا عن تأأييده ل آراء وفد الياابن املتحدث ابمس اجملموعة ابء .وسلط الوفد الضوء عىل قرار امجلعية
العامة بأأن يمتثل البند املوضوعي ا ألول من جدول ا ألعامل يف رضورة رصد أآلية التنس يق لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية
وتقديره ومناقش ته وإاعداد التقارير بشأأنه .وميكن مناقشة اقرتاح وفد اجلزائر فور الانهتاء من ذكل البند.
 .24و أأيد وفد بولندا ،املتحدث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق ،البيان اذلي أألقته اجملموعة ابء.
 .25وذكَّر وفد مرص بأأن هذه املسأأةل قد نوقشت خالل الاجامتع غري الرمسي .و أأضاف أأنه يعتقد أأن هنا ،اتفاق ًا مشرتاكً
بني ادلول ا ألعضاء عىل رضورة اختاذ قرار يف ادلورة احلالية بشأأن املواصفات وايلرباء املسؤولني عن املراجعة .وتعترب هذه
املسأأةل أأولوية ابلنس بة اإىل اللجنة وينبغي أأن يشار اإىل ذكل يف ترتيب املناقشات .و أأعلن الوفد موافقته عىل أأن يصبح البند
ايلاص برصد تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ومناقش ته وإاعداد التقارير بشأأنه البند املوضوعي ا ألول من جدول ا ألعامل،
وذكل تنفيذ ًا لقرار امجلعية العامة .وتندرج املراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية يف اإطار هذا البند من جدول
ا ألعامل .ومن مث ،ينبغي اإدراج هذه املراجعة يف اإطار البند  4من جدول ا ألعامل عوض ًا عن البند  .5ويتطلع الوفد اإىل العمل
عىل حنو بناء وإاجيايب خالل ادلورة.
 .26وذكَّر وفد بنغالديش ،متحد ًاث ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ ،بأأنه مت التفاق يف ادلورة املاضية عىل أأن
تكرس اللجنة وقت ًا اكفي ًا ملناقشة هذه املسأأةل يف ادلورة احلالية بغية تنفيذ قرار امجلعية العامة القايض برضورة اإجراء املراجعة
يف أأواخر الثنائية  .1023-1021و ُأشري اإىل ذكل يف ملخص الرئيس لهذه ادلورة .وعليه ،ميكن يف حال التوصل اإىل اتفاق يف
الآراء تناول املسأأةل فور ًا عىل حنو ما اقرتحته اجملموعة ا ألفريقية.
 .27وقال وفد فزنويال إان اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية قد ُأقر خالل املشاورات غري الرمسية .أأما اإذ غريت مجموعة بدلان
أأورواب الوسطى ودول البلطيق واجملموعة ابء ر أأهيا ،فيتعني اختاذ قرار يف أأقرب فرصة ممكنة .وعليه ميكن للجنة أأن تتبع اقرتاح
اجملموعة ا ألفريقية عىل النحو اذلي أأقرته مجيع الوفود يف املشاورات غري الرمسية أأو اعامتد مرشوع جدول ا ألعامل املوزع.
 .21و أأكد وفد ترينيداد وتوابغو تأأييده ملناقشة هذا البند يف بداية جدول ا ألعامل.
 .28وقال الرئيس اإنه يعتقد أأن هنا ،اتفاق ًا يف الآراء عىل البدء ابملراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية.
وميكن اس هتالل املناقشات فور ًا عىل حنو ما اقرتحته اجملموعة ا ألفريقية .وقد يتعني اإجراء املزيد من املناقشات حبسب التقدم
احملرز والنتاجئ اليت ستسفر عهنا املشاورات غري الرمسية يف فرتة ما بعد الظهر .وقبل الانتقال اإىل املراجعة املس تقةل لتنفيذ
توصيات جدول أأعامل التمنية ،دعا الرئيس اللجنة اإىل الانتقال اإىل البند  3من جدول ا ألعامل لعامتد مرشوع تقرير ادلورة
احلادية عرشة.
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البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة احلادية عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية
النظر يف الوثيقة  – CDIP/11/9 Prov.مرشوع التقرير
 .10أأعلن الرئيس أأن مرشوع التقرير قد ُأصدر يف  28أأغسطس  .1023ومل تتلق ا ألمانة أأي تعليقات من ادلول
ا ألعضاء .ودعا الرئيس اللجنة اإىل اعامتد التقرير .واعتمد التقرير نظر ًا اإىل عدم وجود أأية اعرتاضات .مث انتقل الرئيس اإىل
املراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية.

البند  5من جدول ا ألعامل :النظر يف برانما العمل لتنفيذ التوصيات املعمتدة
املراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية كام هو مطلوب يف اإطار أآلية التنس يق
 .12ذكَّر الرئيس بأأن امجلعية العامة قد أأقرت ،يف عام  ،1020أآليات التنس يق وإاجراءات الرصد والتقدير وإاعداد التقارير
(املشار اإلهيا فامي ييل ابمس "أآلية التنس يق") بناء عىل اقرتاح اللجنة .وتضمنت هذه الآلية ما ييل" :الالامتس من اللجنة أأن
مجري اس تعراض ًا مس تق ًال لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية يف هناية الفرتة  .1023-1021وعقب النظر يف ذكل
الاس تعراض ،للجنة أأن ّ
تبت يف اإماكنية اإجراء اس تعراض أآخر .وستتوىل اللجنة هممة املوافقة عىل مواصفات الاس تعراض
واختيار خرباء مس تقلني متخصصني يف امللكية الفكرية والتمنية" .ونوقشت مسأأةل الاس تعراض املس تقل يف ادلورة احلادية
عرشة .وقدمت اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية اقرتاح ًا مشرتاكً بشأأن مواصفات ومهنجية املراجعة املس تقةل
(الوثيقة  .)CDIP/11/8وتضمن ملخص الرئيس لهذه ادلورة ما ييل" :وانقشت اللجنة الاس تعراض املس تقل لتنفيذ
توصيات جدول أأعامل التمنية كام هو مطلوب يف اإطار أآلية التنس يق وإاجراءات الرصد والتقيمي وإاعداد التقارير .وذكّرت
اللجنة ابلقرار املعين الصادر عن امجلعية العامة و أأحاطت علامً ابلقرتاح املشرت ،بشأأن مواصفات ومهنجية الاس تعراض
املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ،اذلي قدمته مجموعة البدلان ا ألفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية .واتفقت
اللجنة عىل ختصيص ما يكفي من الوقت يف دروهتا القادمة ملناقشة هذه املسأأةل بغرض تنفيذ قرار امجلعية العامة القايض
برضورة اإجراء الاس تعراض يف هناية الثنائية  .1023-1021وحتقيق ًا لهذا الغرض اتفقت اللجنة عىل عقد اجامتع غري رمسي
قبل دورهتا القادمة" .وعقد اجامتع غري رمسي يف  21نومفرب  ،1023و أأعربت الوفود عن مواقفها.
 .11و أأحاط وفد الياابن املتحدث ابمس اجملموعة ابء علامً ابلوثيقة  .CDIP/11/8وينبغي أأن تكون املراجعة دقيقة ومعلية
وواحضة وموجزة .ومتثل أأمه عنارص املواصفات يف غرض املراجعة ونطاقها .ووفق ًا للقرار اذلي اختذته امجلعية العامة يف
عام  ،1020يمتثل نطاق املراجعة املس تقةل بوضوح يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية .ومن مث ،ينبغي تركزي العمل عىل
س بل تنفيذ لك من التوصيات ودرجة تنفيذها وذكل بناء عىل النطاق احملدد يف صيغة لك من التوصيات دون توس يع نطاق
العمل حبي يشمل مسائل عامة أأكرث مثل ا ألنشطة الإمنائية للويبو كلك .وفامي خيص عنارص أأخرى ،ل تزال اجملموعة مجري
مناقشات داخلية بشأأن أأفضل س بل امليض قدم ًا حنو تلبية ولية املراجعة اليت عهدت اإلهيا هبا امجلعية العامة .وقدم ا ألعضاء
ابلفعل بعض ا ألفاكر املثرية لالهامتم .وينبغي للمراجعة أأن تتفادى الازدواجية يف العمل مع العمليات السابقة اليت تتضمن
معليات مراجعة أأجرهتا الويبو ابلفعل .وقالت اجملموعة اإهنا عىل اس تعداد للمشاركة عىل حنو بناء يف مناقشات بشأأن هذه
املسأأةل الهامة للتوصل اإىل حل خالل هذه ادلورة.
 .13و أأبلغ وفد مرص متحد ًاث ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية اللجنة بأأنه س يقدم بيا ًان اإىل ا ألمانة بغية اإدراجه يف التقرير.
وس يكون هذا البيان متاح ًا مجليع الوفود .و أأضاف أأن اجملموعة تؤيد مراجعة موضوعية وسديدة واكمةل لتنفيذ توصيات جدول
أأعامل التمنية .وطلبت امجلعية العامة يف قرارها يف عام  1020من اللجنة اإجراء مراجعة حبلول هناية الثنائية .1023/1021
واكنت هذه ادلورة أآخر دورات اللجنة يف الثنائية هذه .ومن مث ،يتعني عىل اللجنة اختاذ قرار بشأأن املواصفات فض ًال عن
انتقاء خرباء مس تقلني يف جمال امللكية الفكرية والتمنية لإجراء معلية املراجعة .واكنت اجملموعة قد قدمت اقرتاح ًا مشرتاكً مع
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اجملموعة ا ألفريقية يف ادلورة السابقة بشأأن أأهداف املراجعة املس تقةل ونطاقها ومهنجيهتا واختيار خرباء امللكية الفكرية والتمنية
املعنيني هبا .و أأعربت اجملموعة عن أأملها يف أأن ت َعد الصيغة الهنائية لالقرتاح و أأن يتفق علهيا يف هذه ادلورة .و أأشارت اإىل
تعليقات اجملموعة ابء و أأفادت بأأن الاقرتاح يتضمن عدة عنارص بشأأن نطاق املراجعة والغرض مهنا .و أأعربت اجملموعة عن
اس تعدادها ملناقشة هذه العنارص .و أأضافت أأن الوفود عىل وشك التوصل اإىل اتفاق بشأأن بعض العنارص خالل املشاورات
غري الرمسية .وميكن للجنة البدء يف مناقشة هذه العنارص .وخالل املشاورات غري الرمسية ،سلطت ا ألمانة الضوء عىل أأنه
ستمت اإاتحة املوارد خالل هذه الثنائية .كام أأفادت بأأنه س يتس  ى حتديد النتاجئ واجلدول الزمين بسهوةل بعدما حتدَ د الصيغة
الهنائية ل ألهداف والنطاق .وقالت اجملموعة جمدد ًا إان املراجعة ستشمل مجيع اجملموعات وتوصيات جدول أأعامل التمنية البالغ
عددها  45توصية .وتعزى رضورة القيام بذكل اإىل احلرص عىل تقدمي صورة واحضة لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية
وما تشمهل من حتدايت وإاجنازات و أأوجه قصور وتوصيات رامية اإىل مجاوز املشالكت اليت مت التعرض لها.
 .14وقال وفد بولندا متحد ًاث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق اإن قرار امجلعية العامة بشأأن أآلية التنس يق
اذلي صدر يف عام  1020قد أأمر ابلفعل من اللجنة اإجراء مراجعة مس تقةل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية يف هناية
الثنائية  1023/1021واملوافقة عىل املواصفات واختيار خرباء مس تقلني يف امللكية الفكرية والتمنية لهذا الغرض .ولكن ُأعد
منذئذ عدد كبري من تقارير التقدير ايلارجية املس تقةل املتعلقة بتنفيذ العديد من توصيات جدول أأعامل التمنية .ومشلت هذه
التقارير العديد من العنارص الواردة يف الاقرتاح املشرت ،اذلي قدمته اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية واليت
تشمل فعالية املرشوعات املنفذة وجناعهتا واس تدامهتا .ومن مث ،تعني النظر حبرص يف نطاق املراجعة املس تقةل والغرض مهنا
بغية تفادي الازدواجية يف العمل غري الرضورية مع ما اضطلع به ابلفعل.
 .15و أأشار وفد ليتوانيا متحد ًاث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه اإىل أأن املدير العام قد قدم عدة تقارير بشأأن
تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية وخلص اإىل أأن ا ألمانة قد واصلت معلها عىل حنو متدرج ووفق ًا للقرارات امجلاعية اليت
اختذهتا ادلول ا ألعضاء .كام أأشار اإىل أأنه مت اإجراء معليات تقدير مس تقةل بشأأن عدد كبري من مرشوعات جدول أأعامل التمنية.
مما دعا الوفد اإىل اس تنتاج أأن اإجراء مراجعة مس تقةل ليس ابلرضورة معلية شاقة و أأنه ينبغي للمواصفات أأن تتيح دراسة فعاةل
وواقعية .ومن مث ،تساءل الوفد عام اإذا اكن من الرضورة القصوى النظر يف مهنجية معليات التقدير اليت أأجريت بشأأن
بناء عىل اس تخدام املرشوعات .وينبغي أأن يقترص تقدير أأثر جدول
خمتلف املرشوعات املدرجة يف جدول أأعامل التمنية أأو ً
أأعامل التمنية عىل الهيئات املعنية يف الويبو .وقال الوفد اإنه مس تعد لالس امتع لآراء الوفود ا ألخرى ومواصةل املناقشة بشأأن
هذه املسأأةل.
 .16و أأفاد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأنه قد اس تعرض الوثيقة  .CDIP/11/8و أأنه عىل اس تعداد لوضع مواصفات
املراجعة وإاقرارها خالل الاجامتع .ور أأى الوفد أأنه ينبغي اإجراء املراجعة املس تقةل وفق ًا للمبادئ املتفق علهيا يف قرار امجلعية
العامة بشأأن أآليات التنس يق وإاجراءات الرصد والتقدير وإاعداد التقارير .فينبغي للجنة ،عىل سبيل املثال ،أأن تراعي يف
تصممي هذه املراجعة احلاجة اإىل تفادي الازدواجية يف ترتيبات حومكة الويبو وأأن تس تخدم ،عندما يكون ذكل معلي ًا ،هيالك
وإاجراءات الهيلكة القامئة .وكام ذكر الاحتاد ا ألورويب ومجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق ،اكنت اللجنة قد طلبت
العديد من التقارير ومعليات املراجعة بشأأن توصيات جدول أأعامل التمنية .وينبغي أأن تكون هذه الواثئق ا ألساس الرئييس
لعملية املراجعة .وتشمل هذه الواثئق تقرير املدير العام عن تنفيذ جدول أأعامل التمنية ،والتقارير املرحلية الس نوية عن
ا ألنشطة املرتبطة ابلتمنية والعديد من تقارير التقدير ايلاصة بأأنشطة الويبو .وإاضافة اإىل ذكل ،ووفق ًا ملبادئ أآلية التنس يق،
ينبغي أأن تقترص املراجعة عىل الهيئات وا ألنشطة واملوظفني املعنيني يف الويبو .وفض ًال عن ذكل ،ينبغي للجنة أأن حتاول
اس تخدام املوارد املالية املتوافرة دلى الويبو .و أأخري ًا ،ينبغي أأن تكون الوثيقة النامجة عن هذه العملية موجزة ومنظمة عىل حنو
جيد لتيسري ترمجهتا اإىل لغات الويبو وتيسري املناقشات الالحقة.
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 .17و أأبلغ وفد اجلزائر ،متحد ًاث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،ا ألمانة بأأنه قدم بيا ًان بغية اإدراجه يف التقرير .و أأشارت اجملموعة اإىل
الاقرتاح املشرت ،اذلي قدمته مع مجموعة جدول أأعامل التمنية بشأأن مواصفات املراجعة املس تقةل ومهنجيهتا .وقالت اإنه ينبغي
الإشارة اإىل نطاق هذا العمل يف مواصفات املراجعة .وينبغي أأن تكون هذه املراجعة مفصةل وشامةل واكمةل .وذكر الوفد أأنه قد
مسع من بعض الوفود اس تخدام نعوت يرى أأهنا س تقيد املراجعة .فقد حتدثت اجملموعة ابء ،عىل سبيل املثال ،عن معلية
موجزة .ول ينبغي أأن ينطبق ذكل عىل مراجعة مس تقةل لتنفيذ مجيع توصيات جدول أأعامل التمنية .وإامنا ينبغي أأن تكون
العملية دقيقة وحممكة الرتكيب ولكن ليس موجزة .وذكرت بعض الوفود أأيض ًا مسأأةل الازدواجية .وترى اجملموعة أأن الازدواجية
تعين تكرار العمل ذاته جمدد ًا .ولكن ،عىل حد علمها ،اكنت هذه املرة ا ألوىل اليت مجرى فهيا مراجعة مس تقةل لتنفيذ توصيات
جدول أأعامل التمنية .ومن مث يتضح أأنه لن يكون هنا ،أأي تكرار .و أأعلنت اجملموعة تأأييدها التام للشواغل اليت ُأعرب عهنا
بشأأن املزيانية .ول ينبغي أأن تكون العملية ملكفة للغاية .بيد أأنه ينبغي ل ألمانة أأن تكون عىل اس تعداد لالس تعانة خبرباء رفيعي
املس توى لإجراء العملية ووجود أآاثر مالية .ومع ذكل ،س تكون هذه العملية جمدية .وتتطلع اجملموعة اإىل العملية اليت يرتقب
مهنا كثري ًا.
 .11و أأشار وفد ترينيداد وتوابغو متحد ًاث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اإىل حتديد املواصفات واملهنجية
ايلاصة ابملراجعة املس تقةل .وقدمت الوثيقة  ،CDIP/11/8اليت عرضهتا اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية يف
ادلورة املاضية ،أأساس معل جيد وإاطار معل معيل للمناقشات يف هذا الشأأن .وتوقعت مجيع اجملموعات من نتاجئ هذه
العملية الهامة اإصدار وثيقة حتلل ما اإذا مت تعممي امللكية الفكرية ،بوصفها أأداة للتمنية ،يف مجيع أأنشطة الويبو .وينبغي أأن
تس تخدم الوثيقة بوصفها اإحاةل اإىل مجيع املناقشات املقبةل اليت س تجرهيا اللجنة و أأن ترشد ا ألنشطة املقبةل بشأأن امللكية
الفكرية والتمنية.
 .18و أأفاد وفد اململكة املتحدة بأأن املشاورات اليت أأجريت ا ألس بوع املايض بشأأن مواصفات املراجعة املس تقةل لتنفيذ
توصيات جدول أأعامل التمنية قد دلت عىل عدم فهم بعض عنارص الاقرتاح .ومن مث أأيد الوفد فكرة اإعداد ا ألمانة مرشوع
مواصفات يستند اإىل ممارسات ا ألمم املتحدة .ونوقشت هذه املسأأةل خالل املشاورات .و أأقرت امجلعية العامة يف القرار اذلي
اختذته يف عام  1020اإجراء املراجعة املس تقةل .وينبغي أأن تتبع املراجعة بعض املبادئ ا ألساس ية يك تكون واحضة وموجزة يف
تقيمي ا ألثر احلقيقي لتوصيات جدول أأعامل التمنية عىل حنو معيل .وينبغي تفادي الازدواجية .وعليه يتعني مراعاة ادلراسات
والتقارير املعمقة احلديثة .وينبغي أأن يشري التقرير اإىل الواقع و أأل يكرر املسائل والعنارص اليت حللت وقميت يف تقارير أأخرى.
 .30وشدد وفد بنغالديش املتحدث ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ عىل أأمهية تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية
ابلنس بة اإىل الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا من حي تعزيز التمنية .و أأعرب عن أأمهل يف أأن توضع مواصفات ومهنجية بناء عىل
توافق يف الآراء .ودعا الوفد يف هذا الصدد أأعضاء مجموعته اإىل اإجراء مداخالت بصفهتم الشخصية.
 .32وقال وفد الياابن متحد ًاث ابمس اجملموعة ابء اإن معلية اإعداد وثيقة تستند اإىل مرشوع مواصفات س تكون أأكرث فعالية
ووضوحا من مناقشة تقوم عىل نص بشأأن العنارص الواردة يف الاقرتاح .اإذ اإن الاقرتاح املشرت ،ل يتعلق مبرشوع
املواصفات .وذلا طلبت اجملموعة من ا ألمانة اإعداد مرشوع املواصفات مع مراعاة ما أأبدته الوفود من أآراء خالل ادلورة احلالية
وادلورة غري الرمسية اليت عقدت يف ا ألس بوع السابق لها ،وذكل عىل حنو ما اقرتحه وفد اململكة املتحدة .و أأضاف الوفد أأن
تبادل الآراء بشأأن العنارص اخملتلفة خالل املناقشة اكن مفيد ًا للغاية .و أأعربت اجملموعة عن ثقهتا التامة يف حس التوازن دلى
ا ألمانة وتبرصها فامي خيص توصيات جدول أأعامل التمنية .وبناء عىل الوثيقة اليت تعدها ا ألمانة ،ميكن اس تئناف املناقشة بشأأن
هذا البند من جدول ا ألعامل يف الفرتة الزمنية الثانية .وينبغي أأن تعقد هذه الفرتة الثانية يف مرحةل لحقة من ادلورة .اإذ متثل
هذه الوس يةل أأكرث وسائل العمل فعالية .و أأعربت اجملموعة عن اعتقادها الشديد برضورة تركزي املراجعة عىل س بل تنفيذ لك
من التوصيات ودرجة تنفيذها وذكل بناء عىل النطاق احملدد اذلي وضع يف صيغة لك من التوصيات .فبعبارة أأخرى ،ينبغي
حتديد نطاق املراجعة ابلنظر يف مدى جدوى لك من ا ألنشطة ابلنس بة اإىل لك من توصيات جدول أأعامل التمنية ودرجة
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اإسهام لك من هذه ا ألنشطة يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية املتصةل هبا ،وذكل بناء عىل صيغة لك من التوصيات
حفسب .وينبغي ان تنظر املراجعة يف درجة تنفيذ لك من التوصيات بناء عىل التحليل امجلاعي لنتاجئ ادلراسة ا ألوىل .و أأعربت
اجملموعة جمدد ًا عن اهامتهما ابحلصول عىل املزيد من املعلومات بشأأن ممارسات التقيمي والاس تعراض املعيارية املتبعة يف ا ألمم
املتحدة .وتطلع الوفد اإىل احلصول عىل تكل املعلومات .وينبغي مراعاة هذه املعايري عىل النحو الواجب يف اإعداد ا ألمانة
ملرشوع املواصفات.
 .31ور أأى وفد جنوب أأفريقيا أأن املشاورات غري الرمسية اكنت جيدة .واكنت الوفود قد أأوشكت عىل التوصل اإىل اتفاق
بشأأن بعض العنارص الواردة يف الاقرتاح املشرت ،اذلي قدمته اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية .وقدمت الوثيقة
يف ادلورة احلادية عرشة للجنة .ومن مث ،أأتيح الوقت للوفود يك تقدم اقرتاحات تستند اإىل هذا الاقرتاح .بيد أأن بعض الوفود
قد أأعلنت يف هذه ادلورة رضورة اإعداد ا ألمانة للمواصفات .وإان ذكل ا ألمر غري رضوري مبا أأنه ميكن اس تخدام الاقرتاح
املشرت ،أأساس ًا للمواصفات .وميكن اإدراج العنارص اليت تطلهبا ادلول ا ألعضاء يف هذه الوثيقة .و أأعرب الوفد عن عدم
اس تعداده لتأأخري العملية اإذ ل متتد ادلورة اإل ألربعة أأايم وجيب التوصل اإىل اتفاق اإذ طلبت امجلعية العامة يف قرارها اإجراء
املراجعة يف هناية الثنائية  .1023/1021وتساءل الوفد عن حاجة ا ألمانة اإىل الاطالع عىل ممارسات ا ألمم املتحدة اإذ اإن
هذه املراجعة ليست ا ألوىل اليت مجرهيا الويبو .فقد أأجريت مراجعة خارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو .ومن مث،
فال جديد يف هذا ا ألمر .وكام ذكر الرئيس يف املشاورات غري الرمسية ،س تيرس ا ألمانة العملية .فستسدي املشورة اإىل ايلرباء
املس تقلني بشأأن العنارص الواجب اإدراهجا يف املراجعة .و أأيد الوفد بيان وفد اجلزائر بأأنه ينبغي للمراجعة أأن تكون اكمةل
ملساعدة املنظمة يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية يف املس تقبل .وإان اإصدار حمك مس بق بشأأن النتيجة لن يساعد
املنظمة وادلول ا ألعضاء فهيا .و أأعرب الوفد عن اس تعداده للعمل حتت اإرشاد الرئيس عىل أأساس الاقرتاح املشرت ،اذلي
قدمته اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية.
 .33و أأيد وفد الربازيل البيانني الذلين أألقاهام وفدا مرص وترينيداد وتوابغو ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة بدلان
أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل التوايل .ومل يعد اختاذ قرار أأمر ًا بعيد ًا .وإان اللجنة أأماهما وثيقة ابلفعل .وكام نوقش يف ادلورة
غري الرمسية اليت عقدت ا ألس بوع املايض ،ميكن ملعايري ا ألمم املتحدة أأن تضفي قمية اإضافية عىل صيغة الوثيقة .وميكن مناقشة
ذكل يف دورة خاصة ابلصياغة .و أأحاط الوفد علامً ابلتعليقات اخملتلفة اليت تتضمن رضورة اإجراء مراجعة موجزة واكمةل وحممكة.
وقد يتس  ى سد الفجوة من خالل اإدراج ملخص تنفيذي لغرض الإجياز ،ويه حاجة أأعربت عهنا العديد من الوفود .وس يعد
ايلرباء أأيض ًا وثيقة اكمةل اإذ اإن ذكل ا ألمر رضوري .واقرتح الوفد عقد دورة خاصة ابلصياغة تقدم خاللها ا ألمانة معلومات
عن معايري ا ألمم املتحدة وكذكل عن املوارد الالزمة للقيام هبذه ا ألنشطة.
 .34و أأيد وفد ليتوانيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه اقرتاح وفد اململكة املتحدة اذلي أأيدته أأيض ًا اجملموعة ابء.
وينبغي ل ألمانة اإعداد مرشوع املواصفات .وميكن اإجراء مناقشة بشأأن املرشوع يف مرحةل لحقة من ا ألس بوع ،وذكل عىل
حنو ما اقرتحه وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء.
 .35و أأيد وفد الهند البيانني الذلين أألقاهام وفدا مرص وبنغالديش ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة بدلان أآس يا
واحمليط الهادئ عىل التوايل .و أأيد الوفد أأغلبية التعليقات اليت أأبدهتا الوفود عن أأمهية التوصل اإىل اتفاق بشأأن املواصفات
فض ًال عن اختاذ قرار بشأأن ايلرباء املسؤولني عن اإجراء املراجعة .وشدد الوفد عىل أأن اقرتاح ًا قد قدم .وقد تس  ى للوفود
تقدمي اإسهامات واقرتاحات كتابة يف الفرتة الفاصةل بني ادلورة احلادية عرشة وادلورة احلالية .وح الوفد الوفود ا ألخرى عىل
تقدمي اإسهامات كتابية خالل الفرتة املقرتحة ايلاصة ابلصياغة .والمتس الوفد توضيحات بشأأن تطبيق مبادئ ا ألمم املتحدة عىل
املراجعة اليت ركزت عىل توصيات جدول أأعامل التمنية واليت وافقت علهيا ادلول ا ألعضاء يف الويبو .و ُأسهب يف لك من هذه
التوصيات امخلس وا ألربعني من حي النطاق واحلدود مبا يكفي .وذلكل ل يرى الوفد أأي مشلكة يف تقييد حدود املراجعة
ابلتوضيحات اليت أأعطيت يف اإطار لك من التوصيات .بيد أأنه يبدو أأن هنا ،بعض الالتباس بشأأن معايري ا ألمم املتحدة
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الواجب تطبيقها وس بل ذكل التطبيق .وس يكون الوفد ممتن ًا اإذا تس  ى للوفود ا ألخرى وا ألمانة تقدمي بعض التوضيحات يف
هذا الصدد .وفامي خيص اختيار ايلرباء ،أأيد الوفد الر أأي القايض بأأنه ينبغي حتقيق التوازن بني البدلان يف هذا الاختيار.
 .36ومل يسع وفد اجلزائر ،املتحدث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،املوافقة عىل اقرتاح ا ألمانة اإعداد مرشوع املواصفات .وقال
الوفد اإنه يدر ،املنطق الاكمن وراء هذا الطلب .واكنت ادلول ا ألعضاء قد قدمت اقرتاح ًا .بيامن مجاهلته بعض الوفود .ويبدو
أأنه مل تول مراعاة اكفية لقرتاح قدم منذ أأكرث من س تة أأشهر قبل ا ألجل احملدد .ومن مث طلبت اجملموعة من تكل الوفود أأن
تبدي بعض املسؤولية يف هذا الصدد .اإذ ينبغي للوفود أأن تقدم أأي تعديالت أأو اقرتاحات لها .ولكن ل ينبغي التوقع من
اجملموعة أأن تتجاهل اقرتاهحا و أأن تويل بزمام ا ألمور اإىل ا ألمانة فامي خيص اإعداد املرشوع .وقالت اجملموعة اإهنا غري مس تعدة
لقبول أأي اقرتاح أآخر .و أأيدت رأأي وفد الربازيل بشأأن عقد دورة خاصة ابلصياغة اإذ اإهنا خري وس يةل للميض قدم ًا.
 .37وشدد وفد مجهورية اإيران الإسالمية عىل أأن القرار اذلي اختذته امجلعية العامة يف عام  1020قد قىض ابإجراء مراجعة
مس تقةل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية يف هناية الثنائية  .1023/1021وقرر أأن تتوىل اللجنة هممة املوافقة عىل
مواصفات الاس تعراض واختيار خرباء مس تقلني متخصصني يف امللكية الفكرية والتمنية .ويتعني اختاذ قرار خالل هذه ادلورة
اإذ طلب من اللجنة اس هتالل الاس تعراض قبل هذه املهةل .وقدمت اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية اقرتاح ًا
مشرتاكً بشأأن مواصفات ومهنجية املراجعة املس تقةل يف ادلورة املاضية .ومن مث ،ينبغي أأن تستند املناقشات اإىل هذه الوثيقة.
وإان تنفيذ جدول أأعامل التمنية معلية متواصةل .وستساعد مراجعة مس تقةل الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا عىل تقيمي تنفيذ
توصيات جدول أأعامل التمنية وتعمميها تقياميً فعا ًل .و أأيد الوفد البيانني الذلين أألقاهام وفدا مرص وبنغالديش ابمس مجموعة جدول
أأعامل التمنية ومجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ عىل التوايل.
 .31و أأشار وفد بنغالديش اإىل أأن هذا البند من جدول ا ألعامل معنون "املراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل
التمنية كام هو مطلوب يف اإطار أآلية التنس يق" .وقال اإنه ل يفهم كيف تكون املراجعة مس تقةل اإذا عهد اإىل ا ألمانة
ابملسؤوليات املقرتحة .ورمبا ينبغي تغيري العنوان .واتفق عىل اإجراء املراجعة يف هناية الثنائية  .1023/1021ومن مث ،فقد
حان الوقت لفتح ابب املناقشة .وميكن اس هتالل املناقشة ابلقرتاح اذلي قدم ابلفعل اإىل اللجنة .وميكن تغيري الوثيقة اكم ًةل
خالل املناقشة.
 .38و أأيد وفد كواب أآراء وفد مرص ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية .و أأعرب جمدد ًا عن أأمهية اإجراء مراجعة مس تقةل لتنفيذ
توصيات جدول أأعامل التمنية وفق ًا للولية املمنوحة من ادلول ا ألعضاء.
 .40وذكَّر الرئيس بأأن ادلول ا ألعضاء قد أأقرت خالل املشاورات غري الرمسية بأأمهية هذه املسأأةل .وسلمت بأأمهية التوصل
اإىل قرار خالل هذه ادلورة .واتفق عىل رضورة التوصل اإىل فهم واحض بشأأن نطاق املراجعة املس تقةل والغرض مهنا قبل النظر
يف مسائل أأخرى .وذلا فقد طلب من اللجنة الرتكزي عىل نطاق املراجعة والغرض مهنا .وفامي خيص الطلب املقدم اإىل ا ألمانة،
فقد تشاور الرئيس مع ا ألمانة عن قدرهتا عىل تويل هذه املهمة .واكن الرد واحض ًا .ل يسع ا ألمانة القيام بذكل اإل اإذا توافر فهم
واحض ومشرت ،بشأأن النطاق والغرض .واكنت اجملموعات قد أأوحضت مواقفها .وطلب الرئيس من الوفود الرتكزي أأكرث بغية
حتقيق توافق الآراء بشأأن نطاق املراجعة املس تقةل والغرض مهنا.
 .42واقرتح وفد مرص مناقشة القسم  (2أأ) ( -ز) من الاقرتاح املشرت ،عىل أأساس لك من العنارص .وميكن للوفود
التعليق عىل لك من العنارص.
 .41ومل يب ِد وفد الهند أأي تعليقات بشأأن اقرتاح وفد مرص .و أأعلن اس تعداده لإجراء هذا العمل .وفهم الوفد أأن الرئيس
يطلب من ادلول ا ألعضاء فهم نطاق املراجعة املس تقةل والغرض مهنا فهامً واحض ًا .وفهم الوفد يف هذا الصدد أأنه يشري اإىل
نطاق معل املنظمة كلك .وكام ذكر يف قرار امجلعية العامة لعام " :1020تكون مجيع جلان الويبو عىل قدم املساواة وتعمل لكها
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حتت إارشاف امجلعيات" .ومن مث ،ينبغي إارشا ،مجيع جلان الويبو يف هذه العملية عىل قدم املساواة .وينبغي كذكل مراعاة
مجيع توصيات جدول أأعامل التمنية يف وضع مواصفات املراجعة.
 .43وفهم وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية من بيان الرئيس أأنه دلى توصل اللجنة اإىل فهم بشأأن نطاق املراجعة والغرض
مهنا ،س تكون ا ألمانة حينئذ مس تعدة للعمل معها عىل املواصفات .وإان الاقرتاح املشرت ،اذلي قدمته اجملموعة ا ألفريقية
ومجموعة جدول أأعامل التمنية مجموعة من املواصفات .ومع ذكل ،يتفق الوفد مع الرئيس أأنه ،كرشط مس بق أأسايس ،جيب عىل
اللجنة أأن تفهم أأو ًل نطاق هذه املراجعة والغرض مهنا .و أأكد جمدد ًا أأن النطاق املالمئ للمراجعة ينبغي أأن يتضمن الهيئات
املعنية يف الويبو كام نوقش سابق ًا.
 .44و أأوحض وفد الياابن املتحدث ابمس اجملموعة ابء أأنه ل ينوي مجاهل الاقرتاح املشرت ،اذلي قدمته اجملموعة ا ألفريقية
ومجموعة جدول أأعامل التمنية .اإذ اإن هذا الاقرتاح هام .وجيب اس تكامل مواصفات املراجعة خالل ادلورة .وس يكون من
ا ألسهل بكثري اس هتالل معل صياغة املواصفات بناء عىل وثيقة تعدها ا ألمانة وتراعي العنارص الواردة يف الاقرتاح املشرت،
فض ًال عن الآراء اليت ُأعرب عهنا يف ادلورة .وسيساعد ذكل يف إارساع معلية حتقيق نتيجة حبلول هناية ادلورة .ومن املهم
مناقشة نطاق املراجعة أأو ًل .و أأعربت اجملموعة ،يف هذا الصدد ،جمدد ًا عن رضورة تركزي املراجعة عىل س بل تنفيذ لك من
التوصيات ودرجة تنفيذها وذكل بناء عىل النطاق احملدد اذلي وضع يف صيغة لك من التوصيات .ور أأت اجملموعة أأنه ميكن
ل ألمانة أأن تعد وثيقة تستند اإىل املناقشات ايلاصة بنطاق املراجعة اليت أأجريت يف هذه ادلورة واملشاورات غري الرمسية.
 .45و أأعلن وفد اجلزائر متحد ًاث ابمس اجملموعة ا ألفريقية أأن اقرتاح الطلب من ا ألمانة اإعداد مرشوع املواصفات ليس خيار ًا
متاح ًا .ويتعني عىل اللجنة التوقف عن مناقشة ذكل الاقرتاح .واقرتحت اجملموعة عقد دورة خاصة ابلصياغة .وقالت اإن
اقرتاهحا املشرت ،مع مجموعة جدول أأعامل التمنية أأمام اللجنة .ول يوجد أأي سبب يربر عدم اإدخال أأي تعديالت فهيا .وإان
مجيع الاقرتاحات ايلاصة ابلصياغة مرحب هبا .وتمتثل خري وس يةل للميض قدم ًا يف تأأليف مجموعة معنية ابلصياغة وتنظمي دورة
خاصة ابلصياغة.
 .46و أأيد وفد إاندونيس يا البياانت اليت أألقهتا وفود مرص واجلزائر وبنغالديش ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة
ا ألفريقية ومجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ عىل التوايل .ولفت الوفد الانتباه اإىل املادة  12من النظام ادلاخيل العام للويبو
بشأأن اقرتاحات الوفود .وإان الاقرتاح املشرت ،وثيقة اجامتع .وعليه فاإهنا الوثيقة الوحيدة اليت ينبغي مناقش هتا.
 .47و أأعرب وفد الصني عن رسوره ابجلهود ايلارقة اليت بذلهتا الويبو منذ وضع جدول أأعامل التمنية لتعممي التمنية يف معلها
وابلنتاجئ املمثرة اليت حققت .وفامي خيص املناقشة ايلاصة ابملراجعة املس تقةل ،أأفاد الوفد بأأن اقرتاح وفد مرص بناء للغاية.
وميكن للجنة أأن متيض قدم ًا عىل أأساس هذا الاقرتاح.
 .41و أأشار الرئيس اإىل أأن ثالثة اقرتاحات قد قدمت .وتتضمن هذه الاقرتاحات اقرتاح وفد مرص ،واقرتاح اإاتحة الفرصة
ل ألمانة يك تسهم يف العملية اذلي عارضته اجملموعة ا ألفريقية بشدة ،واقرتاح وفد اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية بتنظمي دورة
خاصة ابلصياغة .وشدد الرئيس عىل احلاجة اإىل اإحراز تقدم يف هذه املسأأةل الشديدة ا ألمهية .وعهد اإىل اللجنة ابختيار أأفضل
وس يةل للميض قدم ًا.
 .48و أأيد وفد الياابن املتحدث ابمس اجملموعة ابء ر أأي الرئيس بشأأن احلاجة اإىل اإحراز تقدم يف هذه املسأأةل .ومع ذكل،
فاإن اجملموعة ترى أأنه ينبغي ل ألمانة اإعداد بعض الواثئق اليت تشري اإىل املناقشات اليت دارت حىت الآن .وإاذ تراعي اجملموعة
الوضع الراهن وتسعى اإىل أأن تكون مرنة بقدر الإماكن ،فاإهنا ترى أأن تنظمي دورة خاصة ابلصياغة فكرة جيدة .ومع ذكل وكام
ذكر سابق ًا ،مثة بعض ا ألفاكر والاقرتاحات املثرية لالهامتم يف اإطار اجملموعة واليت تس تدعي املزيد من التفاصيل يك تسهم
بناء يف املناقشة يف مرحةل لحقة.
اجملموعة اإسهام ًا ً

CDIP/12/21 Prov.
11

 .50ور أأى وفد إاكوادور أأن اللجنة اكنت توشك عىل التوصل اإىل توافق يف الآراء .واكن وفد الربازيل قد اقرتح تأأليف
مجموعة معنية ابلصياغة .وذكر الرئيس أأيض ًا هذه الإماكنية .ويف حال التفاق عىل ذكل ،ميكن ل ألمانة املشاركة يف اجملموعة
املعنية ابلصياغة لتقدم أآراهئا املرحب هبا دامئ ًا .وميثل ذكل الإماكنية الثانية .أأما الثالثة فتمتثل يف اقرتاح وفد مرص دراسة
العنارص املقدمة الواحد تلو الآخر .وس يتس  ى للجنة حتقيق التوافق يف الآراء اإذا أأبدت الوفود بعض املرونة.
 .52وشدد وفد اجلزائر متحد ًاث ابمس اجملموعة ا ألفريقية عىل أأنه ينبغي ل ألمانة أأن تؤدي دور ًا مساعد ًا حفسب .ول ينبغي أأن
تقدم اقرتاحات كتابية .ووافقت اجملموعة عىل مساعدة ا ألمانة لدلول ا ألعضاء يف معلية الصياغة .وشددت عىل أأن الويبو يه
منظمة حيركها أأعضاؤها.
 .51ور أأى الرئيس أأنه اتفق عىل تأأليف مجموعة معنية ابلصياغة .ولكن السؤال يمتثل يف وقت مبارشة اجملموعة معلها .و أأفاد
وفد الياابن بأأنه مثة بعض ا ألفاكر والاقرتاحات املثرية لالهامتم يف اإطار اجملموعة ابء واليت تس تدعي املزيد من التفاصيل.
 .53و أأعلن وفد الياابن متحد ًاث ابمس اجملموعة ابء أأنه من الصعب عقد مناقشات داخلية هذا املساء اإذ يزمع عقد مشاورات
غري رمسية بشأأن مسائل أأخرى .وس تقدم اجملموعة املزيد من التفاصيل بشأأن الاقرتاحات وا ألفاكر خالل اجامتعها يف صباح
اليوم التايل .ومن مث ،ميكن اس هتالل معلية الصياغة غد ًا بعد فرتة الغداء.
 .54و أأعلن وفد مرص متحد ًاث ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية أأنه عىل اس تعداد للعمل عىل هذه املسأأةل منذ دورة اللجنة
املاضية اليت عقدت يف أأبريل .وإانه مس تعد للعمل يف أأي وقت .وتود اجملموعة أأن يقدم الرئيس اقرتاح ًا يف هذا الصدد.
 .55فاقرتح الرئيس عقد معلية الصياغة من الساعة  1اإىل  4بعد الظهر من اليوم التايل .ونظم حدث جانيب من الساعة 2
اإىل  3بعد الظهر .بيد أأن معلية الصياغة لن تضم مجيع الوفود .ولكن قد حترض الوفود احلدث اجلانيب وتسهم كذكل يف
العملية .ومت اعامتد الاقرتاح نظراً اإىل عدم وجود أأية اعرتاضات .مث طلب الرئيس من ا ألمانة أأن تقدم بعض املعلومات بشأأن
املزيانية واملوارد املتاحة للمراجعة .وذكَّر بأأن هذه املسأأةل قد ُأثريت عدة مرات خالل املشاورات غري الرمسية و أأن رد ا ألمانة
اكن مطمئن ًا.
 .56وقالت ا ألمانة (الس يد ابلوش) جمدد ًا إاهنا مل ختصص أأي اعامتدات حمددة للمراجعة املس تقةل .وإامنا حاولت أأن تكون
أأكرث مرونة بغية تلبية احتياجات ادلول ا ألعضاء ،مبا يف ذكل بشأأن نطاق العملية اذلي ستتخذ ادلول ا ألعضاء قرار ًا بشأأنه.
وكام ُأعلن يف الاجامتع غري الرمسي ،فاإن أأموال اكفية متاحة .وإاذا لزم ا ألمر ،ميكن توفري أأموال اإضافية من أأحد البنود
ا ألخرى من مزيانية املنظمة .بيد أأهنا أأعربت عن أأملها يف أأن يكون دلى شعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية أأموال اكفية
لتغطية النفقات.
 .57وذكَّر الرئيس بأأنه ُأعرب عن أآراء هامة بشأأن ايلرباء خالل املشاورات غري الرمسية .فقد أأشارت وفود الولايت
املتحدة ا ألمريكية ،و أأسرتاليا ،واجلزائر ،ومرص ،والربازيل اإىل معايري لختيار فريق ايلرباء .ودعت الوفود اإىل الإعراب جمدد ًا
عن أآراهئا فامي يتعلق ابملعايري الالزمة لختيار ايلرباء.
 .51وسلط وفد مرص املتحدث ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية الضوء عىل أأن امجلعية العامة قد أأشارت يف قرارها اإىل
امللكية الفكرية وخرباء التمنية .وميثل ذكل دلي ًال هام ًا .وينبغي للخرباء أأن يكونوا خمتصني .وينبغي أأن يمتتعوا ابملهارات واملعارف
الالزمة لإجراء مراجعة بصورة موثوق هبا ومس تقةل .وتود اجملموعة تعيني كبار ايلرباء اذلين ميتلكون خربة متعددة التخصصات
يف جمال امللكية الفكرية والتمنية ،مما يشمل خرباء ذوي خلفية أأاكدميية يف جمال التمنية والاقتصاد والقانون .وينبغي للخرباء أأن
يدركوا التحدايت الإمنائية اليت تواهجها البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا اإدرااكً جيد ًا .مث أأشارت اجملموعة اإىل مهنجية املراجعة.
وعىل النحو الوارد يف الاقرتاح املشرت ،اذلي قدمته اجملموعة واجملموعة ا ألفريقية ،ينبغي لتقيمي املراجعة أأن يشمل اس تعراض ًا

CDIP/12/21 Prov.
12

مكتبي ًا مجليع الواثئق املتصةل بتوصيات جدول أأعامل التمنية .وميكن للخرباء كذكل اإجراء مقابالت وزايرات ميدانية ودراسات
اس تقصائية .وميكن الامتس أآراء ادلول ا ألعضاء ،و أأحصاب املصلحة ،واجلهات املنتفعة من ا ألنشطة املضطلع هبا يف جمال
توصيات جدول أأعامل التمنية.
 .58و أأعلن وفد مجهورية اإيران الإسالمية أأنه ينبغي تعيني خرباء خمتصني يف جمال التمنية املتعلقة ابمللكية الفكرية .وينبغي
للخرباء أأن يدركوا التحدايت اليت تواهجها البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا اإدرااكً جيد ًا .وجيرى تقيمي العديد من التوصيات
و أأنشطة املرشوعات .وعليه ،فاإن هنا ،عدد ًا معقو ًل من ايلرباء ذوي ايلربة الالزمة لإجراء معليات التقيمي.
 .60و أأشار وفد اجلزائر متحد ًاث ابمس اجملموعة ا ألفريقية اإىل املتطلبات اليت حددها يف اقرتاحه املشرت ،مع مجموعة جدول
أأعامل التمنية .وقال اإنه من املهم أأن ميتكل ايلرباء ايلربة الالزمة يف جمال امللكية الفكرية وصلهتا ابلتمنية .وينبغي هلم أأن يدركوا
التحدايت الإمنائية اليت تواهجها البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا اإدرااكً جيد ًا .واكنت هذه املتطلبات رضورية يك تساعد
املراجعة الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا عىل حتديد الصعوابت وتعزيز تنفيذ املنظمة جلدول أأعامل التمنية .وفامي خيص معلية
الاختيار ،شددت اجملموعة عىل رضورة أأن تكون هذه العملية مدفوعة بتوهجات ا ألعضاء .وميثل ذكل أأمه جوانب العملية.
ومع ذكل فاإهنا تلمتس أآراء ادلول ا ألعضاء بشأأن تعريف معلية مدفوعة بتوهجات ا ألعضاء اإذ اإن هذا اجلانب يكتيس أأمهية
أأساس ية .وقد توىل ا ألمهية لتأأليف جملس متثَل فيه ادلول ا ألعضاء وخيتار ايلرباء.
 .62و أأعلن وفد الربازيل أأنه اتفق عىل أأنه ينبغي احرتام مبد أأ التوازن يف اختيار ايلرباء.
 .61و أأشار وفد الهند اإىل التعليق اذلي أأبداه وفد اجلزائر بأأنه ينبغي أأن تقود ادلول ا ألعضاء معلية الاختيار أأو أأن تقررها.
وسلط الضوء عىل الظروف احمليطة ابملؤمتر املعين ابمللكية الفكرية والتمنية اليت مل يسع ادلول ا ألعضاء التوصل اإىل اتفاق
خالهل .واقرتح الوفد أأن حيدد الرئيس لدلول ا ألعضاء همةل لقرتاح خرباء .وقد تتبع ذكل اجامتعات غري رمسية لنتقاء أأسامء
أأربعة أأو مخسة خرباء حبسب الاحتياجات ونطاق العمل .وجيب حتقيق التوازن يف اختيار ايلرباء .وقد مثل ذكل السبيل
للميض قدم ًا.
 .63و أأعلن وفد فزنويال أأن ا ألمانة قد شاركت يف مجيع ا ألنشطة .وقد ساعدت مشاركهتم ادلول ا ألعضاء عىل اإحراز تقدم.
وذلكل يتعني إارشا ،ا ألمانة يف هذه العملية .وجيب أأن تتأأكد ادلول ا ألعضاء أأن ا ألمانة قد أأحاطت علامً ابقرتاحاهتا .فلن
يساعد اس تقصاء ا ألمانة ادلول ا ألعضاء ،وإامنا س يثري ذكل مشالكت .وشاركت وفود يف العديد من ا ألنشطة ا ألخرى.
وتساءل الوفد كذكل عن اإماكنية تأأليف مجموعة لختاذ قرارات تتفق علهيا مجيع ادلول ا ألعضاء .وجيب حتقيق توازن ،وقد
تؤدي ا ألمانة ذكل ادلور.
 .64و أأشار وفد أأوغندا اإىل التقدم احملرز .وقال اإنه مثة اتفاق بشأأن اإحاةل املسأأةل اإىل جلنة معنية ابلصياغة .و أأيد الوفد ر أأي
بعض الوفود القايض برضورة متتع ايلرباء مبعرفة وافية بشأأن املسائل الإمنائية .وينبغي كذكل أأن يكونوا من ذوي ايلربة.
وتشمل ايلربة مشاركة سابقة يف مرشوعات مماثةل .وينبغي اإاتحة الفرصة للخرباء لزايرة بعض البدلان املس تفيدة .وينبغي اإجراء
املقابالت مع املس تفيدين للحصول عىل أآراهئم بشأأن املرشوعات .وسيساعد ذكل ادلول ا ألعضاء عىل تقيمي فعالية املرشوعات
وإابداء أآراء بشأأهنا .وفامي خيص اللجنة املعنية ابلصياغة ،أأعلن الوفد أأنه ينبغي إارشا ،عضو من ا ألمانة لإرشاد اللجنة يف معلها.
 .65ويعتقد الرئيس أأنه مثة رؤية واحضة بشأأن س بل امليض قدم ًا يف هذه املسأأةل .ويتوقع الكثري من اجملموعة املعنية
ابلصياغة .و أأعرب عن أأمهل بأأن تلىب التوقعات.
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البند  4من جدول ا ألعامل :رصد تنفيذ مجيع توصيات جدول أأعامل التمنية وتقديره ومناقش ته وإاعداد
التقارير بشأأنه
النظر يف الوثيقة  - CDIP/12/2التقارير املرحلية
 .66افتتح الرئيس ابب املناقشة بشأأن التقارير املرحلية الواردة يف الوثيقة  .CDIP/12/2ودعا ا ألمانة اإىل تقدمي الوثيقة.
 .67و أأبلغت ا ألمانة (الس يد ابلوش) اللجنة بأأهنا ستبد أأ بتقدمي التقارير ايلاصة ابلنفاذ اإىل قواعد البياانت املتخصصة وتوفري
ادلمع واملرشوع ايلاص ابس تحداث أأدوات النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات.
النظر يف املرفق ا ألول  -النفاذ اإىل قواعد البياانت املتخصصة وتوفري ادلمع واملرفق  -املرحةل الثانية واملرفق الثال عرش -
مرشوع بشأأن اس تحداث أأدوات النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات  -املرحةل الثانية
 .61وقدمت ا ألمانة (الس يد رواك اكمبانيا) التقرير املرحيل املتعلق ابملرشوع ايلاص ابلنفاذ اإىل قواعد البياانت املتخصصة
وتوفري ادلمع  -املرحةل الثانية والوارد يف املرفق ا ألول من الوثيقة .وذكَّرت ا ألمانة بأأن أأحدث تقرير عن املرشوع قد قدم اإىل
اللجنة يف نومفرب املايض .ومتثلت ا ألهداف الرئيس ية الثالثة من املرحةل الثانية للمرشوع يف احملافظة عىل برانما التدريب
الناحج اذلي مت تنفيذه لتطوير مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ،مبا يف ذكل التدريب يف املوقع ودورات التعمل عن بعد؛
وتعزيز الاس تفادة من برانجمي النفاذ اإىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات ( ،)ASPIوالنفاذ اإىل البح ألغراض التطوير
والابتاكر( ،)ARDIوتطويرهام؛ واس تحداث منصة لإدارة املعارف ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر بغية تيسري التبادل بني
هذه املراكز عىل املس توايت الوطنية وا إلقلميية وادلولية ،وتوفري دورات تدريب اإضافية ملوظفي مراكز دمع التكنولوجيا
والابتاكر ،وتزويد هذه املراكز وامجلهور بشلك عام مبواد اإعالمية .ويزمع انهتاء املرحةل الثانية يف ديسمرب .واس متر التدريب يف
املوقع يف املرحةل الثانية .ولزايدة فعالية بناء القدرات وتدعمي أأثر املرشوع وقدرته عىل الاس تدامة ،مشل التدريب ايلاص
ابملرحةل الثانية يف املوقع ،اعتبار ًا من مطلع عام  ،1023أأيض ًا ختطيط اجامتعات ملناقشة وثيقة مرشوع منوذيج حتتوي عىل
أأهداف وحصائل ونواجت و أأنشطة وخطة معل للتنفيذ واتفاق بني لك أأحصاب املصلحة يف املرشوع؛ وحلقة معل لتدريب
املدربني من أأحصاب املصلحة الرئيس يني عىل الصعيد الوطين اذلين يسهمون يف مضاعفة أأنشطة بناء القدرات يف لك أأحناء
البدل املعين .وازداد عدد مس تخديم برانما النفاذ اإىل ا ألحباث ألغراض التطوير والابتاكر ( )ARDIالناشطني بأأكرث
من  200ابملائة ليصل اإىل  102مؤسسة .كام متكّن برانما  ARDIمن اإبقاء أأكرث من  3 000جمةل ختضع ملراجعة ا ألقران
ويتيحها  27انرش ًا رشياكً للمؤسسات املؤهةل وقام أأيض ًا بتوفري فرص النفاذ اإىل ما يقرب من  7 000كتاب اإلكرتوين .واس متر
برانما الويبو للنفاذ اإىل املعلومات املتخصصة يف جمال الرباءات ( )ASPIيف جذب املزيد من املس تخدمني .وُسل حىت الآن
حنو  60مس تخدم ًا .وشاركت مخس من قواعد بياانت الرباءات التجارية املتخصصة يف الربانما .و أأطلقت منصة اإدارة املعارف
“ ”eTISCاليت تدمع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وش باكت تكل املراكز اليت أأنشئت من خالل املرشوع يف نومفرب من
العام املايض .وتضمنت تكل املنصة منتدايت ،ومجموعات مناقشة ،ومدوانت ،ومعلومات عن ا ألحداث القادمة ،ورشائط
فيديو ،وصور ذات صةل ابملرشوع ،فض ًال عن ندوات اإلكرتونية للتعمل والتدريب عرب الإنرتنت .ومن العنارص الفريدة ا ألخرى
ملنصة  eTISCسلسةل "اسأأل ايلبري" ،اليت يتقامس فهيا خرباء معرتف هبم دولي ًا خرباهتم يف جمال امللكية الفكرية أأثناء دورات
للأس ئةل والإجاابت تعقد مع أأعضاء منصة  .eTISCوإان املرشوع عىل املسار الصحيح .وستس تخدم  200ابملائة من املوارد
تقريب ًا بهناية العام .وس تقمي املرحةل الثانية يف شهر أأبريل من العام التايل .ويرتقب تعممي املرشوع بصورة اتمة يف أأنشطة الويبو
العادية للثنائية املقبةل (الربانما  24من مرشوع الربانما واملزيانية للفرتة  .)1025-1024وانتقلت ا ألمانة اإىل املرشوع
ايلاص ابس تحداث أأدوات النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات  -املرحةل الثانية وقدمت التقرير املرحيل الوارد يف املرفق
الثال عرش من الوثيقة  .CDIP/12/2وسيس متر اإعداد تقارير واقع الرباءات يف املرحةل الثانية .واس تمكل تقريران جديدان
عن واقع الرباءات (اإدارة اخمللفات الإلكرتونية وحتدي التقرير بشأأن دواء ريتوانفري)؛ وتقريران جديدان عن واقع الرباءات
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قيد الإعداد (املوارد اجلينية احليوانية وتكنولوجيا التكيف مع الإهنا ،غري احليوي) وتقريران أآخران عن واقع الرباءات يف مرحةل
التخطيط (تكنولوجيا تعجيل اجلزئيات وا ألهجزة الطبية) .و ُأدرجت عرشة تقارير جديدة يف موقع الويبو الإلكرتوين .ووضعت
مبادئ توجهيية بشأأن مهنجية اإعداد تقارير واقع الرباءات .ونظمت حلقة معل إاقلميية يف الربازيل وفق ًا للمبادئ التوجهيية .كام
َ
ستنظم املزيد من ا ألنشطة يف هناية العام بأآس يا .وإان املرشوع عىل املسار الصحيح .وس يجري تقيمي املرحةل الثانية يف العام
املقبل ويقدَ م التقرير اإىل اللجنة .ويرتقب تعممي املرشوع بصورة اتمة خالل الثنائية املقبةل (الربانما  24من مرشوع الربانما
واملزيانية للفرتة  .)1025-1024وخيضع ذكل ملوافقة ادلول ا ألعضاء.
 .68وشدد وفد كواب عىل ا ألمهية الشديدة اليت يكتس هيا املرشوعان .وقال الوفد جمدد ًا اإنه ينبغي اإعادة النظر يف متطلبات
النفاذ اإىل قاعديت البياانت يك يتس  ى للبدلان النامية النفاذ فعلي ًا اإىل قواعد البياانت.
 .70وشدد وفد الس نغال عىل ا ألمهية القصوى اليت يكتس هيا النفاذ اإىل املعلومات ابلنس بة اإىل البدلان ا ألقل منو ًا .ومن مث،
أأصبح املرشوع  DA_08_02ايلاص ابلنفاذ اإىل قواعد البياانت املتخصصة وتوفري ادلمع ابلغ ا ألمهية .فقد اس تفادت الس نغال
من هذا املرشوع يف مرحتهل ا ألوىل ور أأت أأنه مفيد للغاية .ودمع الوفد مواصةل املرشوع .و أأقامت الس نغال طول مدة
املرشوع ش بكة وطنية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر بغية تعزيز قدرات ايلرباء احملليني يف جمايل التكنولوجيا والابتاكر.
ووفر النفاذ اإىل املعلومات بشأأن الرباءات من خالل برانما النفاذ اإىل املعلومات املتخصصة يف جمال الرباءات (.)ASPI
و أأتيحت كذكل معلومات علمية وتقنية من خالل برانما النفاذ اإىل البح ألغراض التطوير والابتاكر ( .)ARDIو أأعرب
الوفد عن رسوره بتقدم املرشوع عىل حنو ٍ
مرض .وازداد عدد املس تخدمني اإثر التحسينات اليت ُأدخلت عىل برانجمي النفاذ
اإىل ا ألحباث ألغراض التطوير والابتاكر ( )ARDIوالنفاذ اإىل املعلومات املتخصصة يف جمال الرباءات ( .)ASPIوشدد الوفد
عىل أأن مواصةل برانما مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف البدلان النامية ميثل مشلكة و أأهنم س ينتفعون من مساعدة يف
جمال املعدات التكنولوجية.
 .72و أأبدى وفد الياابن املتحدث ابمس اجملموعة ابء بعض التعليقات العامة بشأأن الوثيقة  .CDIP/12/2وعرض يف التقرير
اس تعراض لثالثة عرش مرشوع ًا نفذهتا الويبو يف اإطار جدول أأعامل التمنية .كام ُأشري حتديد ًا اإىل  28توصية من توصيات
جدول أأعامل التمنية .و أأحاطت اجملموعة علامً جبميع ا ألنشطة الواردة يف التقرير ورحبت ابجلهود اليت بذلها املدير العام و أأعضاء
مكتبه يف سبيل حتقيق ا ألهداف احملددة للفرتة املمتدة من يوليو  1021اإىل يونيو  .1023وينبغي يف الوقت ذاته اإيالء ا ألمهية
الالزمة لواقع أأن عدد قليل من املرشوعات يواكب اجلدول الزمين احملدد لها بيامن تتخلف معظم املرشوعات عن هذا اجلدول
الزمين .ومثلت بنية اإعداد التقارير احلالية أآلية فعاةل لتسليط الضوء عىل مسأأةل عدم الوفاء مبواعيد التنفيذ مما يتيح
للمرشوعات التخفيف من أآاثر أأي تأأخري مقبل .وسعي ًا اإىل تفادي وضع يؤدي فيه تأأخري مرشوع ما اإىل زايدة التاكليف،
ينبغي حتليل تلكفة التأأخري عىل حنو مالمئ وإادراج اسرتاتيجية لتخفيف أآاثر التأأخري يف املرشوعات املقبةل .وإاضافة اإىل ذكل،
ينبغي مراعاة ذكل الوضع عندما يمت النظر يف اإطالق مرشوعات جديدة عىل ضوء ا ألعباء امللقاة عىل عاتق ا ألمانة .وفض ًال
عن ذكل وفامي خيص اختاذ قرار بشأأن عدد املرشوعات اجلديدة ونطاقها ،أأعربت اللجنة عن اعتقادها الشديد بأأنه من ا ألمهية
مباكن الوقوف عىل ما منح من اإذن مس بق بتنفيذ ا ألنشطة يف اإطار الويبو كلك مع مراعاة موارد املنظمة ومزيانيهتا احملدودة.
 .71و أأشار وفد ليتوانيا متحد ًاث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه اإىل الوثيقة  .CDIP/12/2وقال اإن التقرير
يتضمن تقياميً شام ًال للعمل اذلي اضطلعت به الويبو يف عام  1023فامي يتعلق بتنفيذ جدول أأعامل التمنية .و أأحاط الوفد علامً
جبميع ا ألنشطة الواردة يف التقرير ورحب ابجلهود اليت بذلها املدير العام و أأعضاء مكتبه يف سبيل حتقيق ا ألهداف احملددة
للعام املايض وعىل النحو اذلي حددته ادلول ا ألعضاء يف الويبو .ويتطلع الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه اإىل مواصةل
العمل يف اإطار اللجنة وغريها من الهيئات املعنية يف الويبو لزايدة تدعمي جدول أأعامل التمنية ابلإضافة اإىل املسأأةل الرئيس ية
املمتثةل يف حامية حقوق امللكية الفكرية.
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النظر يف املرفق التاسع  -مرشوع بشأأن تعزيز التعاون بني بدلان اجلنوب يف جمايل امللكية الفكرية والتمنية يف البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منواً
 .73قدمت ا ألمانة (الس يد رواك اكمبانيا) التقرير املرحيل بشأأن مرشوع تعزيز التعاون بني بدلان اجلنوب .وبد أأت ا ألمانة
بتسليط الضوء عىل أأن اجامتع الويبو ا ألقالميي الثاين بشأأن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف جمالت الرباءات والعالمات
التجارية والبياانت اجلغرافية والتصاممي الصناعية والإنفاذ قد عقد يف مجهورية مرص العربية يف مايو  .1023ومض الاجامتع
ٍ
مشار ،من  35بدل ًا ( 31من البدلان النامية والبدلان ا ألقل منواً) .ومولت الويبو مشاركة  16ممث ًال من بدلان
أأكرث من 200
انمية وبدلان أأقل منو ًا يف املنطقة ا ألفريقية والعربية ومنطقة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ ومنطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب فض ًال
عن مشاركني اثنني من البدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية .ونرش تقرير الاجامتع عىل موقع الويبو الإلكرتوين .كام
اس متر اإدراج وظائف بني بدلان اجلنوب يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية ( )IP-TADوقاعدة
بياانت مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية ( )IP-DMDخالل الفرتة اليت مشلها اإعداد التقارير .وس تقدَ م
الوظائف خالل املؤمتر الس نوي الثاين املزمع عقده يوم امجلعة .كام اس تحدثت بوابة الويبو الإلكرتونية بشأأن التعاون فامي بني
بدلان اجلنوب وس تطلق قريب ًا مع املوقع الإلكرتوين اجلديد للويبو .وس يقدَ م ذكل املوقع أأيض ًا يوم امجلعة .كام واصلت الويبو
التنس يق عىل حنو وثيق مع مكتب ا ألمم املتحدة للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب .وشاركت املنظمة يف اللجنة الرفيعة املس توى
املعنية ابلتعاون فامي بني بدلان اجلنوب .كام شاركت يف عايم  1021و 1023يف املعرض العاملي للتمنية القامئة عىل التعاون
فامي بني بدلان اجلنوب ،وهو حدث س نوي تس تضيفه واكلت ا ألمم املتحدة منذ بداايته يف عام  .1001وعقد احلدث املايض
يف كينيا و ُأبرم خالهل اتفاق تعاون مع مكتب ا ألمم املتحدة للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب فامي خيص مبادرة الويبو البيئية
( .)WIPO GREENواكن املرشوع عىل املسار الصحيح من حي التنفيذ والنواجت وا ألنشطة ا ألساس ية .وحققت
وفورات ملحوظة اإذ اكنت تلكفة السفر جو ًا بني اجامتعني أأقالمييني أأقل مما اكن مقدر ًا وكذكل بسبب اس تحداث بوابة بدلان
اجلنوب داخلي ًا وليس خارجي ًا.
 .74و أأحاط وفد مرص متحد ًاث ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية علامً ابلتقرير املرحيل ،ول س امي ا ألجزاء ايلاصة بس بل
امليض قدم ًا واجلدول الزمين للتنفيذ والتقيمي اذلايت للمرشوع .و أأبرز اجلزء ا ألخري ا ألنشطة اليت نفذت يف املرحةل ا ألوىل من
املرشوع واليت تتضمن توطيد العالقات بني بدلان اجلنوب وتطوير الصفحة الإلكرتونية اخملصصة للتعاون بني بدلان اجلنوب
يف موقع الويبو الإلكرتوين .و أأشارت اجملموعة اإىل أأن بياانت ا ألداء املتعلقة مبؤرشات النجاح يف حتقيق أأهداف املرشوع مل
تعرض يف التقرير املرحيل .وذكر يف الصفحة  21أأنه سوف تتاح الإحصاءات ذات الصةل يف مرحةل لحقة أأثناء تنفيذ
املرشوع .وحثت اجملموعة ا ألمانة بتنفيذ ا ألنشطة املذكورة سابق ًا تنفيذ ًا اتم ًا .وذ ِكّر كذكل بأأن اسرتاتيجية تنفيذ املرشوع
تس تدعي من ا ألمانة الاضطالع اب ألنشطة التالية قبل اإمتام املرحةل ا ألوىل من املرشوع .ويمتثل أأولها يف "دمع البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا ومساعدهتا عىل توفري أأنشطة التدريب وتكوين الكفاءات لفائدة بدلان انمية أأخرى وبدلان أأق ّل منوا ،مبا يف
ذكل تدريب فاحيص الرباءات وسائر القامئني عىل امللكية الفكرية والسلطات القضائية وإادارات املنافسة ابلإضافة اإىل
مشاطرة املعلومات فامي بني ماكتب امللكية الفكرية" .وس يجري يف البداية ادلمع واملساعدة املذكورين من خالل اإدراج
وظائف جديدة يف قاعدة البياانت .ولكن ل يقترص ا ألمر عىل ذكل .وس يكون من دواعي رسور اجملموعة أأن ين َفذ ذكل
النشاط يف الفرتة احلالية .واثنهيا يف "زايدة الاس تعانة بأأشخاص مرجعيني يف أأنشطة الويبو للمساعدة التقنية وتكوين
الكفاءات ومشاطرة التجارب من البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا .وحتسني تنس يق ا ألعامل املتعلقة ابلتعاون فامي بني بدلان
اجلنوب مع ماكتب الويبو ا إلقلميية" .ول يزال هذا النشاط يف حاجة اإىل التنفيذ .أأما اثلهثا فيمتثل يف "اإنشاء بوابة
ش بكية/ش بكة افرتاضية تفاعلية فامي بني ماكتب امللكية الفكرية واجلامعات ومؤسسات البح العامة ومنظامت اجملمتع املدين
يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ،هبدف احلفز عىل اإقامة الروابط املؤسس ية ومرشوعات ا ألحباث التعاونية وتعزيز النفاذ
اإىل املعارف ونقل التكنولوجيا" .و أأقرت اجملموعة بأأنه مت اإعداد اس تبيان يتعلق هبذا النشاط .وقالت اجملموعة اإهنا تتطلع اإىل
اإنشاء بوابة اإلكرتونية واس تخدام ادلول ا ألعضاء لها .وتود اجملموعة من ا ألمانة أأن تقدم توضيحات بشأأن ايلطط واملقاييس
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اليت تنوي تنفيذها بغية تعممي نتاجئ وتسلاميت املرشوع وصوهنا واحلفاظ علهيا وخباصة فامي يتعلق بتعيني مسؤول اتصال دامئ
عن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب .وقالت اجملموعة اإهنا تدر ،أأن مدير املرشوع احلايل هو مسؤول التصال اخملصص أأو
املؤقت .ومل يعني مسؤول اتصال دامئ بعد .و أأشارت اجملموعة اإىل صفحة الويبو الش بكية ايلاصة ابلتعاون فامي بني بدلان
اجلنوب والبوابة الش بكية/الش بكة الافرتاضية التفاعلية .وقالت اإهنا تدر ،أأنه سيمت اإنشاء البوابة .ومثة حاجة اإىل ضامن حتدي
هذه البوابة وإابقاهئا .وشددت اجملموعة عىل أأن املرشوع يكتيس أأمهية ابلنس بة اإىل مجيع ادلول ا ألعضاء وخباصة البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منو ًا .ومن مث ،طلبت اجملموعة من الويبو ختصيص موارد اكفية لتنفيذ أأنشطة فامي بني بدلان اجلنوب
وتعمميها يف الربانما واملزيانية املقرتحة للفرتة  1025-1024وفق ًا للتوصيات اليت قدمهتا وحدة التفتيش املشرتكة اإىل الويبو
بشأأن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب ،وتقدمي تقارير دورية بشأأن هذه ا ألنشطة بوصفها جزء ًا من تقارير أأداء الربانما
املعروضة عىل ادلول ا ألعضاء.
 .75و أأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أألقاه وفد مرص ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية .ومتثلت اإحدى التسلاميت
الرئيس ية للمرشوع يف تعيني مسؤول اتصال دامئ عن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب .ويرغب الوفد يف معرفة الوضع
الراهن فامي خيص مسؤول التصال .كام اس تفرس الوفد عن مواصةل الويبو التنس يق مع مكتب ا ألمم املتحدة للتعاون فامي بني
بدلان اجلنوب.
 .76و أأشار وفد جورجيا اإىل املرحةل الثانية من مرشوع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .ودفعت ماكتب الرباءات
واملؤسسات الأاكدميية وهيئات البح يف بدلان خمتارة من البدلان املتوسطة ادلخل رسوم الاشرتا ،للنفاذ اإىل قاعدة بياانت
 .ASPIوقد زودت بعض املؤسسات يف البدلان اليت تنمتي اإىل منطقهتا يف املايض مبعرفات دخول مجريبية .واس تفرس الوفد
عن اإماكنية منح البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية أأو البدلان املتوسطة ادلخل من اجملموعة  1أأيض ًا معرفات دخول جمانية اإىل
قواعد البياانت املتخصصة يف املس تقبل.
 .77ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل الرد عىل أأس ئةل الوفود وتعليقاهتا.
 .71فأأشارت ا ألمانة (الس يد رواك اكمبانيا) اإىل التعليقات اليت أأبداها وفد مرص .وقالت اإنه مل يضطلع بعد بأأنشطة تدريبية
حمددة يف اإطار املرشوع .ومل ختصص املزيانية اعامتدات ألنشطة تدريبية حمددة يف اجملالت املذكورة .بيد أأنه يمت تنظمي هذه
ا ألنشطة التدريبية ابلتنس يق مع املاكتب ا إلقلميية يف قطاع البدلان النامية .وإاضافة اإىل ذكل ،أأدرجت معلومات بشأأن
ا ألنشطة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية ( .)IP-TADولقد مصمت هذه ا ألنشطة حتديد ًا لبدلان
اجلنوب .و أأعلنت ا ألمانة أأن  34دوةل انمية فقط ردت عىل الاس تبيان من خالل البوابة الش بكية التفاعلية .ول يكفي ذكل
يك تقوم ا ألمانة ابإنشاء البوابة التفاعلية .وُشعت البدلان النامية عىل تقدمي معلومات بشأأن أأنشطهتا املرتبطة ابلتعاون فامي بني
بدلان اجلنوب واهامتماهتا وهجات اتصالها .وسيس متر العمل عىل هذه ا ألنشطة .واكنت هنا ،تأأخريات يف اس تحداث الصفحة
الش بكية اخملصصة بسبب اإعادة تصممي موقع الويبو الإلكرتوين بأأمكهل .بيد أأهنا س تعرض يوم امجلعة خالل املؤمتر ادلويل.
وفامي خيص بياانت ا ألداء ومؤرشات النجاح ،س توفر الإحصاءات ذات الصةل وفق ًا للواثئق املنقحة واملعمتدة ايلاصة
ابملرشوع .ومن السابق ألوانه حتديد أأثر أأهداف املرشوع .بيد أأنه مت مجع بعض بياانت ا ألداء وس تقدَ م مع تقرير التقيمي .واكن
يزمع اس تكامل املرشوع يف هناية هذا العام .مث جيري تقيميه .ويقدَ م تقرير التقيمي الهنايئ اإىل اللجنة يف أأبريل .مث تقرر ادلول
ا ألعضاء ما اإذا اكن ينبغي اس هتالل مرحةل اثنية .ولقد عني مسؤول اتصال للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب بوجه عام وإادارة
املرشوع بوجه خاص .واكن التعيني مقيد ًا ابملرشوع .و ُأدرج ذكل يف املرشوع .ومل يمت تعيني مسؤول اتصال دامئ .وتوىل
مسؤول التصال ،ابلإضافة اإىل اإدارة املرشوع وتنفيذه ،كذكل التنس يق مع مكتب ا ألمم املتحدة للتعاون فامي بني بدلان
اجلنوب .وإاذ أأشارت اللجنة اإىل سؤال وفد جنوب أأفريقيا ،أأعلنت أأهنا تقوم ابلتنس يق عىل حنو وثيق مع مكتب ا ألمم املتحدة
للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب .ومن املرحج أأن حيرض انئب مدير مكتب ا ألمم املتحدة للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب املؤمتر
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املعين ببدلان اجلنوب يوم امجلعة ،ويف انتظار احلصول عىل تأأكيد من مكتب مدير مكتب ا ألمم املتحدة للتعاون فامي بني بدلان
اجلنوب ،فقد يشار ،مدير املكتب كذكل يف اإطالق مبادرة الويبو البيئية (.)WIPO GREEN
 .78وحتدث وفد مرص ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية ،و أأشار اإىل أأ ّن املرشوع اكن ينبغي أأن ينهتيي يف ديسمرب ،وقال
اإن العديد من ا ألنشطة ما زالت مل تنفذ بعد .والتفت اإىل مسأأةل احملافظة عىل النتاجئ بعد هناية املرشوع ،وتساءل اإن اكنت
املوارد ستتوفر للقيام بذكل .و أأعرب عن رغبة اجملموعة يف معرفة ما اإذا اكنت صفحة الإنرتنت والبوابة التفاعلية س تواصالن
العمل بعد هناية املرشوع يف ديسمرب .ور أأى أأهنام من أأمه النتاجئ املرجوة للمرشوع ،وشدد عىل رضورة مواصةل حتديهثام و أأمهية
احلفاظ علهيام.
 .10و أأكد وفد جنوب أأفريقيا أأن التعاون بني بدلان اجلنوب ل يقترص عىل مرة واحدة ،وذكر أأن املفاوضات املتعلقة
ابملرشوع تناولت فكرة مسؤول تنس يق دامئ .ور أأى أأن تعيني مدير املرشوع مكسؤول تنس يق ليس اإل حال مؤقتا يرتبط
مبدة املرشوع .وتساءل كيف س يكون ا ألمر عىل املدى الطويل .واس تفرس اإن اكن تقيمي املرشوع س يتناول تكل املسأأةل.
و أأعرب عن اعتقاده أأن مسؤول التنس يق جيب أأن يعني بشلك دامئ وطلب أأن يرد ذكل يف حمرض اجللسة.
 .12و أأكدت ا ألمانة (الس يد رواك كومبانيا) رضورة مناقشة املسأأةل املذكورة .وقالت اإن ادلول ا ألعضاء ينبغي أأن تقرر ذكل
أأثناء مناقش هتا لتقيمي املرشوع ومس تقبهل خالل ادلورة القادمة للجنة التمنية .و أأضافت أأن ا ألمانة س تواصل تطوير قاعدة
البياانت وحتديهثا اإذا منحهتا ادلول ا ألعضاء الولية للقيام بذكل .ولفتت الانتباه اإىل رضورة اإاتحة املوارد ذلكل و أأبرزت أأن
ادلول ا ألعضاء يه من يتخذ القرار هبذا الشأأن.
النظر يف املرفق الثاين – املرشوع المنوذيج لإنشاء أأاكدمييات وطنية جديدة للملكية الفكرية – املرحةل الثانية
 .11قدمت ا ألمانة (الس يد دي بييرتو) التقرير املرحيل الوارد يف املرفق الثاين للوثيقة  .CDIP/12/2وقالت اإن الهدف
ا ألسايس ملرشوع الأاكدمييات الوطنية اجلديدة للملكية الفكرية يمكن يف تعزيز القدرات الوطنية وا إلقلميية ،وقدرات املوارد
املؤسس ية والبرشية من خالل مواصةل تطوير البنية التحتية وغريها من املرافق جلعل املؤسسات الوطنية أأكرث فعالية،
والسعي اإىل حتقيق توازن عادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة ،فضال عن الوفاء بأأولوايت التمنية الوطنية و أأهدافها
وتلبية الطلب احمليل املزتايد من طرف أأخصائيي امللكية الفكرية واملهنيني واملسؤولني احلكوميني وغريمه من خمتلف أأحصاب
املصلحة .و أأبرزت أأن اللجنة اعمتدت املرحةل الثانية يف مايو  1021اإثر التقيمي املس تقل للمرشوع .و أأفادت أأن املرحةل الثانية
مكنت من ختصيص موارد اإضافية وتكييف اجلداول الزمنية .و أأعلنت أأن املرشوع يفرتض أأن خيتمت يف ديسمرب  ،1023اإذ
س يعمم يف مزيانية أأاكدميية الويبو للثنائية  .25/1024وذكرت أأن الأاكدميية يف هناية  1023س تكون قد ساعدت س تة بدلان
مجريبية (كولومبيا وامجلهورية ادلومينيكية ومرص وإاثيوبيا وبريو وتونس) عىل اإنشاء مراكز تدريب للملكية الفكرية مكتفية ذاتيا.
و أأفادت أأن التقرير تناول الفرتة من أأغسطس  1021اإىل أأغسطس  .1023وقدمت بعض التحديثات بشأأن ا ألنشطة اليت
نظمت اإىل ذكل الوقت .وقالت ا ألمانة اإن املرشوع أأدى اإىل العديد من النتاجئ يف الفرتة من مايو  1021اإىل الوقت احلارض.
ورصحت أأن عدد املنح ادلراس ية اليت منحت للمدربني الرئيس يني بلغ س تة عرش منحة ،قصد متكيهنم من احلصول عىل
شهادة املاجس تري يف امللكية الفكرية .وقالت اإن منسقي الأاكدميية الوطنية تلقوا ما يفوق  210ساعة تدريب بشأأن اإدارة
املشاريع وجوانب جدول أأعامل الويبو للتمنية وتنس يق املوارد البرشية .وبينت أأن لك مركز تدريب دليه منسق خاص
لأاكدمييته الوطنية .و أأفادت أأن  47مدراب من ثالثة بدلان مجريبية أأمكلوا اإىل حد الآن برانما تدريب املدربني واعمتدوا مكدربني
وطنيني للملكية الفكرية .وذكرت أأن الربانما يتضمن  250ساعة تدريب بشأأن القضااي املوضوعية للملكية الفكرية ومهنجيات
التدريس وتقنياته وجوانب جدول أأعامل الويبو للتمنية .وتطلعت اإىل أأن يمكل  25مدراب أآخرا الربانما قبل هناية الس نة.
ومضت قائةل اإن البدلان التجريبية الس تة تشار ،أأيضا يف برانما مكتبات اإيداع منشورات الويبو .وبينت أأن املنشورات
الواردة يف فهرس الويبو أأتيحت للماكتب الوطنية للملكة الفكرية .و أأضافت أأنه مت التعرف عىل بعض املنشورات الإضافية
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اليت هتم البدلان التجريبية الس تة .وقالت اإن املنشورات املذكورة قدمت لبدلين من البدلان املذكورة .و أأشارت اإىل أأن أأربعة
بدلان مجريبية (كولومبيا وامجلهورية ادلومينيكية وبريو وتونس) بصدد تقدمي براما تدريب وطنية ملشاركني خارجيني.
ورصحت أأن املناجه تتضمن تعزيز النقاشات املتعلقة بتحقيق توازن عادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة .ونوهت
بأأن مدربني حمليني يقدمون تكل الرباما .و أأعلنت أأن الأاكدمييات ادلولية للملكية الفكرية بد أأت العمل يف أأربعة بدلان مجريبية
(كولومبيا وامجلهورية ادلومينيكية وبريو وتونس) .وقالت اإن فريق الإدارة ركز خالل الفرتة اليت مشلها التقرير عىل اإبرام أأنشطة
تعاون مع البدلان التجريبية .و أأوحضت أأن أأغلب ا ألنشطة ركزت عىل عنارص جدول أأعامل التمنية وعىل تضمني تكل العنارص
يف مهنا التدريب الوطين .و أأبرزت أأن بدلين (امجلهورية ادلومينيكية وبريو) ميضيان حنو مرحةل الإهناء التدرجيي .و أأفادت أأن
بدلين أآخرين (كولومبيا وتونس) يفرتض أأن يربما أأنشطة تعاون يف ديسمرب  .1023ور أأت أأن املرشوع من املتوقع أأن يقدم،
حبلول هناية الس نة ،مجموعة من ا ألدوات وايلطوط التوجهيية ،ميكن أأن تس تخدم مكرجع لإحداث املؤسسات التدريبية ايلاصة
ابلبدلان ا ألعضاء ا ألخرى املهمتة بذكل ،ولتعزيز مكتبات امللكية الفكرية يف أأربعة بدلان مجريبية (كولومبيا وامجلهورية
ادلومينيكية ومرص وإاثيوبيا)؛ ومضت قائةل اإنه من املتوقع تطوير وحدتني اإضافيني مضن تدريب املدربني (كولومبيا ومرص)؛
وإابرام أأنشطة تعاون مع بدلين أآخرين (كولومبيا وتونس) ،ابلإضافة اإىل اعامتد  25مدراب من كولومبيا.
 .13و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن رسوره ابلتقدم اذلي أأحرز بشأأن هذا املرشوع الهام .واس تدر ،قائال اإن
املقمي نبه اإىل أأن اإعادة الهيلكة ادلاخلية يف ادلول ا ألعضاء املشاركة أأدت اإىل استبدال بعض املوظفني الهامني .وذكر أأن
ِّ
التقرير بشأأن املرشوع لس نة  1021قد لفت بدوره الانتباه اإىل التحدي املذكور .و أأقر أأن هذا هو أأحد التحدايت القامئة يف
أأي مرشوع للمساعدة التقنية يعمتد عىل موظفني هامني للميض ابلربانما قدما .و أأعرب عن اهامتمه مبعرفة اإن مت منذ التعرف
عىل الإشاكلية يف تقرير  1021احلد من وطأأة ذكل ايلطر بأأي شلك من ا ألشاكل ،من أأجل ضامن اس تدامة املرشوع،
وسأأل كيف س تصمم الويبو املشاريع لإدارة ذكل ايلطر يف املس تقبل.
 .14و أأحاط وفد مرص علام ابلتقدم اذلي أأحرز يف املرشوع .والتفت اإىل التقدم اذلي أأحرز يف مرص ،وقال اإن ثالثة
مدربني حصلوا عىل شهادات املاجس تري ،وإان تدريب املدربني مشل وحدتني .وعرب عن اعرتاضه عىل الفقرة اليت ورد فهيا أأن
الوضع الس يايس الوطين أأعاق تنظمي دورات تدريبية من طرف مدرب دويل .و أأكد أأن السلطات المتست من الويبو أأن تقدم
التدريب املذكور ولكن ا ألمانة مل مجب عىل ادلعوة .و أأضاف أأن السلطات اقرتحت أأيضا أأسامء العديد من ا ألشخاص من
أأحصاب ايلربة يف هذا اجملال .وشدد عىل أأمهية التعاون مع سلطات بالده لتنفيذ املرشوع ،خاصة يف س ياق املساعدة التقنية
اليت تقدهما الويبو .وخلص اإىل أأن العمل عىل دروس التدريب واملكتبة ينبغي أأن يتسم ابلتوازن من أأجل حتقيق أأهداف
التدريب الوطين.
 .15وحتدث وفد بنغالديش ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ ور أأى أأن املرشوع قابل للتطبيق ومس تدام و أأعرب
عن رسوره بثبوت ذكل .و أأكد وجاهة املرشوع لحتياجات أأغلب البدلان النامية وا ألقل منوا ،وتطلعاهتا .و أأشار اإىل التوافق
الكبري بشأأن املسامهة الهائةل اليت تقدهما الأاكدمييات الوطنية اجلديدة للملكية الفكرية يف الاس تجابة اإىل ا ألولوايت الإمنائية
الوطنية والطلب احمليل املتنايم من طرف همنيي امللكية الفكرية و أأحصاب املصلحة واحلكومات .و أأفاد أأن اإنشاء الأاكدمييات
الوطنية اجلديدة للملكية الفكرية يف البدلان النامية ،وخاصة يف البدلان ا ألقل منوا ،ميكن أأن يسامه بشلك كبري يف ردم الهوة
الراهنة بني الوضع املنشود وما هو متاح يف احلقيقة .و أأبرز أأن املرشوع ساعد عىل منح البدلان النامية وا ألقل منوا قدرات
متعلقة ابلبنية التحتية املؤسساتية واملوارد البرشية .و أأوحض أأن الأاكدمييات س تكون مس تدامة ذاتيا ،و أأضاف أأن الويبو لن
تواجه أأي الزتامات مالية عىل املدى الطويل .و أأكد رضورة متابعة املرحةل الثانية من املرشوع وتكرارها يف أأماكن أأخرى ،قصد
بناء املوارد البرشية اليت تعد حامسة لتقدمي التدريب وايلدمات ا ألخرى املتعلقة ابمللكية الفكرية .وعرب عن تطلع اجملموعة اإىل
أأن تسامه الأاكدمييات يف اإحداث التوازن املناسب بني احلقوق واملسؤوليات ،ويف تعزيز ذكل التوازن .ودعا اإىل مواصةل
املرشوع وتكراره يف البدلان النامية وا ألقل منوا ا ألخرى ،و أأضاف أأنه ميكن للويبو ،عند الرضورة ،أأو أأي مورد مناسب أآخر،
تقدمي متويل اإضايف .البدلان النامية
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 .16ودعا الرئيس ا ألمانة ل إالجابة عىل ا ألس ئةل والتعليقات اليت أأدىل هبا احلارضون.
املقمي أأبرز تكل
 .17و أأشارت ا ألمانة (الس يد دي بييرتو) اإىل النقطة اليت أأاثرها وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .وبينت أأن ِ ّ
املشلكة .و أأكدت أأنه مل يكن من املمكن التحمك يف ايلطر بشلك اكمل .وذكرت أأنه اكن من املمكن ،من هجة أأخرى ،بذل
بعض اجلهود للحد من وطأأته .وقالت اإن أأحد الطلبات ا ألوىل لدلول املس تفيدة اكن تقدمي قوامئ منسقي الأاكدميية واجملموعات
ا ألساس ية للمدربني .والتفتت اإىل املنسقني ،وذكرت أأن القرار ا ألويل نص عىل العمل مع منسق واحد .و أأفادت أأن ا ألمانة
قررت يف املرحةل الثانية العمل مع منسقني للك أأاكدميية ،اإذ قد ينقل أأحد املنسقني أأو جيرد من وظائفه .ولفتت الانتباه اإىل
البيان اذلي أأدىل به وفد مرص ،و أأوحضت أأهنا حاولت حتديد مدربني وطنيني لتدريب املدربني يف مرص .و أأعلنت أأن ا ألمانة
ر أأت أأن الانتفاع من مدربني حمليني لتقدمي التدريب س يكون أأجنع ،نظرا لصعوابت السفر اإىل مرص .وخمتت قائةل اإن ا ألمانة
أأمضت وقتا لتحديد مجموعة أأساس ية من املدربني احملليني لغرض التدريب املذكور.
 .11و أأشار وفد مرص اإىل الاجامتع اذلي عقده مع ا ألمانة .و أأفاد أأنه قد اتفق مع الويبو عىل أأن ترسل املنظمة بعثة اإىل
القاهرة لربانجمي التدريب الثال والرابع .وتطلع الوفد اإىل أأن ترسل املنظمة البعثة يف أأرسع وقت ممكن .وبني أأنه مت اإجناز
ثالث وحدات تدريب .و أأعرب عن رغبته يف اإجناز الوحدتني املتبقيتني .ودعا اإىل القيام بذكل خالل الس نة القادمة ،اإذا
تعذر القيام هبا حاليا.
 .18ورصحت ا ألمانة (الس يد دي بييرتو) أأن بعثتني سزتوران القاهرة قبل هناية الس نة .وبينت أأن أأحد مسؤويل الويبو
سينجز اإحدى البعثتني ،بيامن سينجز أأحد ايلرباء البعثة ا ألخرى .والمتست المتديد اإىل ا ألشهر الثالثة ا ألوىل من الس نة املقبةل
لإمتام الوحدتني املتبقيتني.
 .80و أأعلن وفد تونس اإنه مل يكن من السهل اإحداث أأاكدميية يف بدله ،خاصة يف ضوء ا ألحداث اليت جرت يف تونس
خالل  1022و .1021واس تدر ،قائال اإنه قد مت اإجناز جزء كبري .و أأفاد أأن التقرير قد أأشار اإىل اخملاطر اليت قد تتعرض لها
املشاريع املذكورة .وشدد عىل أأن املشلكة ا ألمه س تكون انقطاع املساعدة اليت تقدهما الويبو للأاكدمييات احلديثة أأو عدم
متابعة املنظمة لتكل املساعدات .و أأبرز أأن الأاكدمييات اجلديدة قد تعجز عن مواصةل معلها يف حال انقطاع ادلمع من الويبو.
ورصح أأن السلطات يف تونس ترغب يف بع برانما ماجس تري يف امللكية الفكرية .و أأكد احلاجة اإىل املساعدة اجلدية
والفعاةل من طرف أأاكدميية الويبو.
 .82و أأقرت ا ألمانة (الس يد دي بييرتو) أأن تكل املسأأةل تعد أأحد اخملاوف الهامة اليت أأشار اإلهيا التقرير التقيميي بشأأن
املرحةل ا ألوىل من املرشوع المنوذيج .وقالت اإن اسرتاتيجية الإهناء التدرجيي تتضمن كيفية مساعدة الأاكدميية الوطنية اجلديدة
للملكية الفكرية .و أأبرزت أأن املوظفني العاملني يف الأاكدمييات ا ألربعة س يكونون ،قبل هناية الس نة ،مدربني عىل اجلوانب
املتنوعة الرضورية لتشغيل وإادارة واس تدامة أأاكدميياهتم املعنية .و أأكدت احلاجة رمغ لك يشء اإىل بعض املساعدة من الويبو.
و أأوحضت أأن ذكل يامتىش مع تعممي املرشوع يف مزيانية أأاكدميية الويبو .و أأشارت اإىل اإماكنية تمكلته عن طريق التنس يق
والتعاون مع املاكتب .والتفتت ا ألمانة اإىل مسأأةل اإحداث برانما املاجس تري ،وقالت اإن برانما املؤسسات الأاكدميية التابعة
لأاكدميية الويبو يقدم املساعدة التقنية لدلول ا ألعضاء من أأجل اإنشاء الرباما املذكورة .و أأفادت أأن التوجهيات املقدمة تشمل
املناجه وانتقاء ايلرباء ومواد للقراءة ،اإخل .و أأكدت أأن تونس يفرتض أأن تتلقى تكل املساعدة يف  ،1024مثلام هو خمطط.
 .81وتساءل وفد الهند هل ميكن لدلول اليت دلهيا مؤسسات قامئة أأن تتصل اب ألمانة للحصول عىل املساعدة من أأجل
تعزيز تكل املؤسسات ،وهل أأن املرشوع يشمل اجملال املذكور.
 .83و أأشارت ا ألمانة (الس يد دي بييرتو) اإىل الأاكدميية اجلديدة اليت طالبت هبا كولومبيا .وذكرت أأن البدل دليه فعال مركز
تدريب .و أأوحضت أأن ذكل ل يتعارض مع متطلبات املرشوع .و أأضافت أأن ذكل يعمتد عىل احتياجات لك بدل .و أأبرزت أأن
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تنفيذ مرشوع من أأجل تطوير أأحد مراكز التدريب أأو أأاكدمييات امللكية الفكرية يف البدلان س يكون أأسهل يف البدلان اليت
أأنشئت فهيا فعال مؤسسة أأو مرشوع ،مما يتيح املوظفني ملساعدة خدمات التدريب.
 .84و أأعلن وفد الهند أأن املعهد الوطين قد أأنش فعال يف الهند .و أأعرب عن رغبته يف الامتس املساعدة بشأأن التدريب
والبنية التحتية .وتساءل الوفد هل ميكن تقدمي الالامتس عن طريق املرشوع أأو جيب تقدمي الالامتس للطرفني.
 .85وشددت ا ألمانة (الآنسة غرافينغا) عىل المتيزي بني املرشوع المنوذيج اذلي جيري حاليا تعمميه يف الربانما  22ابتداء
من  1024وبني ا ألنشطة املعيارية لأاكدميية الويبو وبرانجمها .ونوهت بنجاح املرشوع المنوذيج .و أأعلنت أأن املرشوع س يعمم
و أأن اإنشاء الأاكدمييات اجلديدة سيتواصل .وذكرت أأن أأي حكومة ميكهنا الامتس املساعدة من ا ألمانة من أأجل اإطالق
الربانما اجلديد .و أأفادت أأن احلكومات ل حتتاج ابلرضورة اإىل الامتس املساعدة عن طريق جلنة التمنية .و أأوحضت أأنه ميكن
مثال الامتس مساعدة لإطالق برانما جديد للملكية الفكرية يف اإحدى اجلامعات ،مبا يف ذكل املساعدة عىل ضبط الربانما
واملهنا وانتقاء ايلرباء ،اإخل .ولفتت الانتباه اإىل أأن الاقرتاح اذلي ورد مضن الربانما  22يف مرشوع الربانما واملزيانية
للثنائية املقبةل ،يتضمن ختصيص بعض ا ألموال لتعزيز تدريس امللكية الفكرية يف البدلان النامية والبدلان املنتقةل اإىل نظام
الاقتصاد احلر .و أأوحضت أأن تكل ا ألموال تعين بشلك عام اإماكنية تقدمي املساعدة يف أأي وقت ،يف حدود املوارد املتاحة،
دون احلاجة اإىل اإطالق مرشوع جديد .وذكرت أأن الالامتس ينبغي أأن يرسل اإىل ا ألمانة .و أأكدت أأن تعممي املرشوع
المنوذيج يف الربانما  22س يأأخذ بعني الاعتبار النتاجئ اليت حققها املرشوع والعرب املس تخلصة منه.
 .86وقال وفد الهند اإنه يدر ،أأن جلنة التمنية ليس لها عالقة بتقدمي املساعدة .و أأعلن أأنه سيتوجه اإىل ا ألمانة خبصوص املساعدة.
 .87و أأعلن وفد اجلزائر أأن بدله قدم الامتسا لالس تفادة من املرشوع .و أأفاد أأن اجلزائر قد أأرسلت الالامتس اإىل ا ألمانة
يف  ،1022أأي منذ س نتني تقريبا .وسأأل مىت س تؤسس ا ألمانة أأاكدميية جديدة يف اجلزائر ،وهل أأن الأاكدميية س تكون
مرتبطة بلجنة التمنية.
 .81و أأشارت ا ألمانة (الس يدة غرافينغا) اإىل أأن املسأأةل تتعلق بأأاكدميية جديدة .وبينت أأن السؤال شبيه ابلسؤال اذلي
أأاثره وفد الهند .و أأبرزت أأن الربانما  ،22اإذا اعمتد يف ديسمرب ،س يخصص ملغ  400 000فرنك سويرسي ملرشوعي
أأاكدمييتني جديدتني .وقالت اإن ا ألموال س تكون متاحة فقط مضن الربانما  .22و أأوحضت أأن احلكومات ميكهنا أأن تكتفي
ابلتصال اب ألمانة .وقالت اإن ا ألنشطة ميكن أأن تبد أأ حال اإنشاء اللجنة وضبط الرشوط بوضوح واعامتد املرشوع.
 .88وخمت الرئيس النقاش بشأأن املرشوع ،و أأوحض أأن احلارضين مل يدلوا بأأي تعليقات أأخرى .والتفت اإىل املرشوع املتعلق
ابمللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير ا ألعامل يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا.
النظر يف املرفق الرابع  -املرشوع املتعلق ابمللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير ا ألعامل يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
 .200قدمت ا ألمانة (الس يدة توسو) التقرير الوارد يف املرفق الرابع للوثيقة  .CDIP/12/2و أأفادت أأن التقرير املذكور يعد
التقرير املرحيل الهنايئ بشأأن تنفيذ املرشوع املتعلق ابمللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير ا ألعامل يف البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا ،و أأوحضت أأن املرشوع قد شارف عىل الانهتاء .و أأبرزت أأن تنفيذ املرشوع قد بد أأ يف  .1020ورصحت
أأن بياانت ا ألداء اليت تضمنهتا اجلداول يف هناية التقرير تبني أأن املرشوع قد حقق أأغلب النتاجئ املرتقبة والإجنازات .وقالت
اإن املرشوع أأدى اإجامل اإىل التعرف عىل تسعة منتجات يف ادلول التجريبية الثالثة ،ويه بامن واتيلند و أأوغندا .و أأضافت أأن
املرشوع أأدى يف تكل البدلان اإىل تطوير ايلطوط التوجهيية ملراقبة اجلودة والاعامتد والتدابري املتعلقة هبا .وذكرت أأن البدلان
الثالثة شهدت العديد من أأنشطة تكوين الكفاءات .ور أأت أأنه مت اإذاكء الوعي دلى أأحصاب املصلحة وتدريهبم .و أأشارت اإىل
املؤمتر بشأأن امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير ا ألعامل وامجلاعات احمللية ،اذلي عقد يف س يول جبمهورية كوراي.
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و أأضافت أأن املؤمتر س بقه اجامتع خرباء .و أأفادت أأن مجيع املستشارين املعنيني بتنفيذ املرشوع يف ادلول التجريبية الثالثة
شاركوا يف الاجامتع ،ابلإضافة اإىل بعض املستشارين الآخرين من ذوي الشهرة يف جمال توس مي املنتجات .وقالت اإن الاجامتع
أأدى اإىل تبادل التجارب وادلراسات الإفرادية ،وإاىل اإعداد واثئق بشأأهنا .وذكرت أأن املشاركني تناولوا ابلنقاش املسارات
واملهنجيات ،وحتققوا من جناعهتا .والتفتت ا ألمانة اإىل بامن وذكرت العالمتني التجاريتني وتسمية املنشأأ اليت ُسلت يف ذكل
البدل .و أأضافت أأن عالمة تصديق بصدد التسجيل .وواصلت قائةل اإن أأوغندا شهدت بدورها تسجيل عالمة تصديق
وعالمة مجارية .و أأشارت اإىل اتيلند ،ورصحت أأنه قد مت تسجيل عالمة مجارية جامعية ،ابلإضافة اإىل بعض البياانت
اجلغرافية .ورصحت أأن لك ذكل أأجنز مضن املرشوع .و أأقرت أأنه اكن من ا ألصعب حشد أأحصاب املصلحة بشلك اكمل
ومتسق ،من أأجل اإحداث مجعيات منتجني وهيالك جامعية ،لكام دعت احلاجة اإىل ذكل ،لمتكيهنم من الاخنراط يف املرشوع
بشلك اكمل .ور أأت أأن ذكل النشاط طويل ا ألمد ،ويتطلب متابعة متواصةل يف البدلان املعنية .و أأعلنت أأن تنفيذ املرشوع
مكن من اس تخالص بعض العرب .وشددت عىل رضورة املتابعة املعمقة عىل الصعيد الوطين وعىل صعيد املقاطعات
وامجلاعات احمللية ،يك يبقى أأحصاب املصلحة مشاركني بشلك مناسب يف املرشوع ،ويعملوا بفعالية لتحقيق النتاجئ املرتقبة.
و أأكدت ا ألمانة احلاجة اإىل أآليات تنس يق قطرية .و أأبرزت أأن الفقرة املتعلقة بس بل امليض قدما ابلتنفيذ املتواصل لتوصيات
املرشوع ،تناولت تكل املسأأةل .وواصلت ا ألمانة حديهثا وقدمت تفاصيل اإضافية خبصوص املؤمتر بشأأن امللكية الفكرية
وتوس مي املنتجات .و أأوحضت أأن تنظمي املؤمتر اكن نتيجة التعاون مع مجهورية كوراي ،وخاصة مكتب كوراي للملكية الفكرية
وامجلعية الكورية لتشجيع الاخرتاعات .وبينت أأن  100مشاراك من  21بدلا حرضوا املؤمتر اذلي عقد يف أأبريل .1023
وذكرت أأن النقاشات خلصت اإىل أأن حامية امللكية الفكرية ،سواء عىل شلك البياانت اجلغرافية أأو تسمية املنشأأ أأو العالمة
التجارية امجلاعية أأو عالمة التصديق ،يه جانب فقط من اجلوانب اليت جيب النظر فهيا خبصوص تطوير س ياسة التوس مي.
و أأوحضت أأن حتديد املنتا وجرده وحشد أأحصاب املصلحة وتكوين الكفاءات وحتليل خيارات امللكية الفكرية وتوس مي املنتا
والاسرتاتيجيات التسويقية والاس تدامة املالية يه بعض العنارص ا ألساس ية اليت جيب النظر فهيا قصد دمع املنتجني احملليني
بشلك مناسب خالل هجود توس مي املنتجات اليت يقومون هبا .وذكرت أأن التجارب السابقة أأثبتت رضورة مشاركة الفاعلني
(من سبيل القطاع ايلاص واحلكومة واملنظامت احلكومية) يف مسار توس مي املنتجات .وشددت عىل احلاجة اإىل مقاربة تعاونية
وشامةل بني املنظامت املعنية لضامن قياهما ابلتدخل الفعال واملس تدام .و أأفادت أأن العرب ا ألساس ية املس تخلصة من املرشوع
أأدرجت يف وثيقة بعنوان "اإطار معل لتطوير امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات واسرتاتيجية طرح املنتا يف السوق" .ور أأت
أأن الوثيقة املذكورة يه اإحدى أأمه النتاجئ امللموسة للمرشوع .وقالت اإن الوثيقة استندت بشلك كبري اإىل حتليل أأفضل
املامرسات لتوس مي املنتجات ا ألصلية ،ابلإضافة اإىل التجارب املكتس بة من املرشوع يف البدلان التجريبية الثالثة .و أأبرزت أأن
الوثيقة ركزت عىل اجلوانب املهنجية وايلطوط التوجهيية املتعلقة بتنفيذ مشاريع امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات ،وبتقيمي تكل
املشاريع ،و أأضافت أأن الوثيقة هتدف اإىل زايدة فهم اجلوانب املتعلقة بصياغة املشاريع املذكورة وتنفيذها .و أأعلنت أأن الويبو
س تنرش الوثيقة قريبا وب َّينت أأنه ميكن الاس تفادة مهنا يف البدلان ا ألخرى اليت ترغب يف اإجناز مشاريع مماثةل.
 .202وحتدث وفد بنغالديش ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن يكون املرشوع فعال ومفيدا
يف دمع الرشاكت الصغرية واملتوسطة من أأجل اإحداث التصاممي بنجاعة ،وتسويقها عن طريق الاس تخدام الناجع لنظام
امللكية الفكرية وتطوير الاسرتاتيجيات اليت تشجع عىل الاستامثر يف التصاممي .وقال اإن اجملموعة تدر ،أأن وفد مجهورية كوراي
سيتحدث أأيضا بشأأن املرشوع .و أأشاد ابإطار العمل اذلي ورد مضن النتاجئ امللموسة للمرشوع ،ولفت الانتباه اإىل أأن الويبو
س تنرشه يف الشهر القادم .وتطلع اإىل نرش تكل الوثيقة و أأعرب عن رغبته يف اكتشاف فرص الانتفاع من املرشوع يف
البدلان ا ألخرى ،بشلك يفيد البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .و أأشار اإىل ما ورد يف الصفحة  3من الوثيقة بشأأن بامن ،وهو
كام ييل" :بفضل الشهرة اليت اكتس هبا املرشوع يف البدل خالل مرحةل التنفيذ ،أأعربت وزارة التجارة والصناعة عن رغبهتا يف
الاستامثر يف توس مي املنتجات وتسويق منتجني خمتارين"؛ ور أأى أأن ذكل يعد طريقة غريبة جلذب الاستامثرات.
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 .201وعرب وفد مجهورية كوراي عن ثقته يف أأن املرشوع املذكور سيشجع تكوين الكفاءات ،خاصة يف حاةل الرشاكت
الصغرية واملتوسطة ،عن طريق اس تخدام اسرتاتيجيات توس مي املنتجات املرتبطة ابمللكية الفكرية ،من أأجل تمثني املنتجات.
وتطلع اإىل أأن تشمل الفوائد لك ادلول ا ألعضاء ،من خالل تبادل ايلربات ،وغريها من الس بل.
 .203و أأشار وفد أأوغندا بدوره اإىل اس تخدام لكمة "الشهرة" .والمتس تفسري ذكل الاس تخدام .و أأشاد الوفد ابلتقدم اذلي
أأحرزته ا ألمانة يف تنفيذ املرشوع يف أأوغندا خالل الس نوات الثالث املاضية .ور أأى أأن املرشوع لعب دورا فعال يف حشد
أأحصاب املصلحة عىل اختالفهم ويف اإذاكء الوعي بشأأن أأمهية امللكية الفكرية فامي يتعلق بتوس مي أأمه املنتجات اليت ترمز اإىل
أأوغندا ،وخاصة مهنا القطن والسمسم والفانيال .و أأبرز أأن املزارعني والرشاكت التجارية الصغرية يف املناطق يف وسط أأوغندا
وشاملها ،جرى حتسيسهم خالل املرشوع بأأمهية توس مي منتجاهتم ،من أأجل خلق قمية مضافة وزايدة قدرهتا عىل منافسة
املنتجات ا ألخرى يف ا ألسواق ايلارجية .و أأضاف أأن اس تخدام اسرتاتيجيات امللكية الفكرية املناس بة أأخذ بعني الاعتبار
الآفاق احلديثة للتمنية احمللية ،للك واحد من املنتجات اخملتارة .و أأعلن أأن املرشوع أأدى اإىل تسجيل أأول عالمة تصديق
يف  22مارس  ،1023ويه "موكونوفانيال" ،املرتبطة بتوابل موكونو فانيال وإانشاء مجعية التعاضدايت البس تانية احملدودة.
و أأضاف أأن رشكة فارمنات احملدودة أأودعت طلب تسجيل العالمة التجارية "ديفاين" ،مضن الصنف  ،18ايلاص بزيوت
الطعام والزيوت ايلالصة ،و أأفاد أأن الطلب ما زال بصدد املعاجلة .واس تدر ،قائال اإن القطن ا ألوغندي مل تشمهل أأية عالمة
مسجةل اإىل حد الآن .و أأشار اإىل أأن معلية توس مي املنتجات طويةل ومعقدة .ور أأى أأن حامية العالمة التجارية عن طريق نظام
امللكية الفكرية يكتيس أأمهية ابلغة .وشدد عىل رضورة أأن تدما امحلاية مضن الاسرتاتيجيات ا ألمشل ،سواء اكنت متعلقة
ابلتجارة أأو اب ألعامل .و أأبرز أأن التنوع اذلي منيت به أأوغندا يشمل الفالحة واملوارد الطبيعية والثقافة والتقاليد .وشدد عىل أأن
تكل الهبات ميكن أأن تصنف كبياانت جغرافية .والتفت اإىل املنتجات وذكر مهنا القهوة والقطن والفانيال والشاي ومقاش اللحاء.
وبني أأن أأوغندا ميكهنا الاس تفادة من هذه الإماكانت الهائةل للقضاء عىل الفقر ،وهو الهدف الرئييس يلطة التمنية الوطنية يف
أأوغندا ورؤية  .1040ولفت الانتباه اإىل ادلمع اذلي قدمه املكتب ا ألوغندي يلدمات التسجيل ،خبصوص تنفيذ املرشوع،
ونوه ابلزتام املكتب مبواصةل العمل مع الويبو والرشاكء الآخرين لتطوير النتاجئ اليت أأحرزها املرشوع .و أأوحض أأن أأوغندا
س تواصل يف املس تقبل القريب الرتكزي عىل تعزيز التنس يق وحشد أأحصاب املصلحة قصد توس مي املنتجات ذات اجلودة
العالية ،ابلستناد اإىل منشأأ تكل املنتجات .و أأفاد أأن أأوغندا تلقت يف أأبريل  1023دعوة للمشاركة يف مؤمتر بشأأن امللكية
الفكرية والتوس مي من أأجل تطوير ا ألعامل التجارية واجملمتعات احمللية يف س يول .و أأبرز الوفد أأن مفوض التجارة ادلاخلية
والصناعة مث َّل أأوغندا يف املؤمتر ،رفقة اجمللس ا ألوغندي للتشجيع عىل التصدير .ونوه ابلفرصة املتاحة لتبادل مجارب بدله
ابعتباره مس تفيدا من املرشوع وللتعمل من مجارب الآخرين .و أأعرب عن اعتقاده بأأن الاس تخدام املناسب للملكية الفكرية من
أأجل توس مي املنتجات سيسامه يف بلوغ ا ألهداف الاسرتاتيجية يف أأوغندا .ور أأى أأن التطورات احلديثة يف القانون الوطين
للملكية الفكرية س يدمع تكل املسامهة .و أأفاد أأن التطورات احلديثة مشلت ،يف  ،1023اإدراج القانون اجلديد املتعلق ابمللكية
الفكرية والقانون املتعلق بقانون البياانت اجلغرافية ،ابلإضافة اإىل القانون املتعلق ابلعالمات التجارية يف  .1020وقال اإن ذكل
يدل عىل اهامتم أأوغندا ابملرشوع .ورصح أأن ذكل يعكس الزتام بدله بتحسني برانما امللكية الفكرية يف أأوغندا ،يف ضوء
الفوائد التجارية وغري التجارية اليت ميكن أأن جينهيا البدل.
 .204وذكر وفد بامن أأن املنتجات اخملتارة للمرشوع يف بامن يه أأانانس كوريرا وقهوة ابملريا ولباس "مول" وهو لباس تقليدي
مجلاعة كوان .و أأشار اإىل التقرير ،و أأكد أأن املرشوع صار معروفا بشلك كبري يف بامن .و أأوحض أأن أأانانس كوريرا يمتزي عن غريه
بطعمه ايلاص جدا .و أأفاد أأن املرشوع أأذىك الوعي بأأمهية توس مي املنتجات .وتطلع اإىل أأن يلقى اإنتاج ا ألانانس ،يف املرحةل
الثانية ،التشجيع مبوجب خمططات مراقبة اجلودة العاملية ،و أأن حيصل عىل املساعدة التقنية واملالية .والتفت اإىل قهوة ابملريا،
وقال اإن امجلاعة احمللية شاركت يف لك مرحةل من مراحل توس مي املنتجات .و أأبرز أأن وزارة التجارة والصناعة اكنت عىل اتصال
جبمعية مزارعي القهوة .و أأعلن أأن العديد من التفاقات قد عقدت مع املشرتين العامليني للقهوة احملمصة واملطحونة والعضوية.
وبني أأن املرشوع أأنتا تصاممي جديدة لغالف املنتا ،ور أأى أأهنا أأكرث جاذبية .و أأضاف أأن منتجني من جامعة حملية أأخرى
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ُسلوا تسمية املنشأأ لقهوة دي بوكيت .ولفت الانتباه اإىل لباس املول ،وقال اإن املرشوع اذلي مولته احلكومة ،اإىل جانب
مرصف التمنية للبدلان ا ألمريكية ،يعاجل تسويق املنتجات احلرفية للباس املول اذلي يتبع جامعة كوان .ور أأى الوفد أأن املشاريع
املذكورة لها أأثر كبري عىل أأحصاب ا ألعامل وعىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة ،وُشع ا ألمانة عىل مواصةل تطوير تكل املشاريع
يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .والتفت اإىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد بنغالديش ،و أأوحض أأن املرشوع حظي بدعاية
كبرية من طرف الوزارة ،وذكر أأن كبار املسؤولني شاركوا فيه .و أأوحض أأن الشهرة اليت أأشار اإلهيا التقرير تعين أأن املرشوع صار
معروفا جدا ،وعىل أأعىل املس توايت يف الوزارة .و أأكد أأن انئب وزير التجارة يراقب بنفسه التقدم احلاصل ويتعامل مع
امجلاعات احمللية للتعرف عىل احتياجاهتم وحتديد كيف ميكن مساعدهتم خبصوص تنفيذ املبادرة ومتابعهتا.
 .205وقال وفد مرص اإن بدله ليست بدلا مجريبيا من سبيل اتيلند وبامن و أأوغندا .ور أأى أأن املرشوع يعد فكرة جيدة .و أأبرز
أأن الغاية ا ألساس ية للمرشوع هو دمع الرشاكت الصغرية واملتوسطة ،وخاصة مهنا الرشاكت اليت نشأأت عن رشاكت بني
مجموعات املزارعني واملنتجني احملليني يف البدلان النامية وا ألقل منوا ،من أأجل تصممي اسرتاتيجيات الاس تخدام املالمئ للملكية
الفكرية لتوس مي املنتجات ،ومن أأجل تنفيذ تكل الاسرتاتيجيات .ور أأى أأن املرشوع املذكور ميكن أأن يلقى اهامتما دلى العديد
من البدلان النامية .وقال اإن املرشوع ميكن أأن يزيد املداخيل وحيد من الفقر .وذكر أأن التقرير أأوحض احلاجة اإىل التعاون بني
الهيئات الوطنية املشاركة يف املرشوع .و أأبرز أأن بعض النتاجئ مجلت فعال بوضوح .والتفت اإىل ما ورد يف التقرير ،و أأعلن بدء
اس تخدام املعلومات اليت تضمهنا .و أأعرب عن اهامتمه ابلقرتاح ادلاعي اإىل اإنشاء منصة ش بكية ملشاريع امللكية الفكرية
وتوس مي املنتجات .وتساءل هل ميكن تقدمي معلومات اإضافية .وقال اإن املنصة س تحتاج اإىل التحدي املتواصل .ور أأى أأنه
من الرضوري مراجعة املرشوع وتقيميه .وطلب الوفد إارشا ،البدلان النامية ا ألخرى يف هذه املشاريع ،يف املس تقبل.
 .206ودعا الرئيس ا ألمانة ل إالجابة عىل ا ألس ئةل والتعليقات اليت أأاثرها احلارضون.
 .207و أأشارت ا ألمانة (الس يدة توسو) اإىل اس تخدام لكمة "الشهرة" وأأوحضت أأن املرشوع حظي بدعاية كبرية يف بامن.
و أأكدت أأن املرشوع معروف جدا يف ذكل البدل .و أأشادت ابلتفسري الواحض اذلي أأدىل به وفد بامن هبذا ايلصوص .و أأعربت
عن أأسفها لاللتباس اذلي سببه اس تخدام اللكمة املذكورة .وشددت عىل رضورة مواصةل العمل مع امجلاعات احمللية
واجملموعات و أأحصاب املصلحة يف ادلول اخملتلفة ،و أأضافت أأنه صار للك مهنم الآن تطلعات معينة .وقالت اإنه ينبغي تعممي
ا ألنشطة يف العمل العادي .والتفتت ا ألمانة اإىل مسأأةل تطوير منصة ش بكية ،ور أأت أأنه ميكن ربط املنصة بقاعدة بياانت
مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية .وقالت اإن املرشوع ميكن أأن يتضمن طلبات ادلمع لتطوير مشاريع
توس مي املنتجات املامثةل اليت عرب عهنا أأحصاب املصلحة اخملتلفون .وذكرت ا ألمانة أأن تنفيذ املرشوع مكن من التعرف اإىل
ش بكة من ايلرباء ،و أأفادت أأن ايلرباء عربوا عن اس تعدادمه لتقدمي املساعدة اإىل البدلان ا ألخرى .و أأقرت أأن تطوير املنصة
حيتاج اإىل مزيد التفكري ،ولفتت الانتباه اإىل أأن الآليات الراهنة ميكن أأن تس تخدم لمتيض ابملرشوع قدما ،وميكن أأيضا أأن
تفيد البدلان ا ألخرى.
النظر يف املرفق ايلامس  -مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية – واملرفق العارش  -مرشوع امللكية
الفكرية وجهرة ا ألدمغة – واملرفق احلادي عرش – مرشوع امللكية الفكرية والاقتصاد املوازي
 .201قدمت ا ألمانة (الس يد رافو) التقرير الوارد يف املرفق ايلامس للوثيقة  .CDIP/12/2وقالت اإن التقرير يغطي الفرتة
من أأغسطس  1021اإىل أأغسطس  .1023و أأضافت أأن مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية
( )DA_35_37_01شارف عىل الانهتاء .و أأكدت أأن التنفيذ جيري وفقا للجدول الزمين (اذلي مدد خالل ادلورة العارشة
للجنة التمنية ،ملدة س تة أأشهر) .و أأعلنت انهتاء دراس تني قطريتني (ش ييل والربازيل) وذكرت أأن ادلراسات القطرية ا ألخرى
( أأورغواي ومرص والصني واتيلند) شارفت عىل الانهتاء .ولفتت الانتباه اإىل التوقعات الواردة يف وثيقة املرشوع
( ،)CDIP/5/7وقالت اإن ندوة حب ستنظم يف ديسمرب  1023لس تخالص أأمه العرب من ادلراسات اخملتلفة ،والنظر يف
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قابليهتا للتطبيق عىل صعيد أأوسع ،وأآاثرها عىل وضع الس ياسات العامة عىل الصعيد الوطين وادلويل .و أأشارت اإىل أأن
ملخص اجللسات س يقدم اإىل اللجنة خالل ادلورة املقبةل .ورصحت أأن ادلراسات املتبقية س تقدم بدورها اإىل اللجنة خالل
ادلورة املقبةل .ولفتت ا ألمانة الانتباه اإىل التقرير الوارد يف املرفق ايلامس للوثيقة  .CDIP/12/2و أأفادت أأن مرشوع امللكية
الفكرية وجهرة ا ألدمغة ( )DA_39_40_01قد انهتيى .و أأضافت أأن ادلراسة بشأأن رمس خرائط اخملرتعني ذوي خلفية
هماجرة انهتت بدورها و أأهنا س تقدم اإىل اللجنة خالل ادلورة احلالية .ولفتت الانتباه اإىل أأن حلقة العمل املزمعة للخرباء عقدت
يف أأبريل  ،1023مثلام اكن مقررا .وقالت اإن ملخص جلسات حلقة العمل س يقدم اإىل اللجنة خالل هذه ادلورة ،وبينت أأن
امللخص سيتضمن جدول أأعامل البح بشأأن امللكية الفكرية والهجرة و أأوجه تدفق املعرفة املرتبطة هبا .و أأفادت أأن نتاجئ
نشاط رمس ايلرائط وحلقة العمل املزمعة للخرباء س تنرش يف الس نة املقبةل .والتفتت ا ألمانة بعد ذكل اإىل التقرير الوارد يف
املرفق احلادي عرش للوثيقة  .CDIP/12/2و أأكدت أأن تنفيذ مرشوع امللكية الفكرية والاقتصاد املوازي اس تجاب اإىل
اجلدول الزمين للمرشوع .و أأشارت اإىل أأن ادلراسة املفاهميية وخطة التنفيذ الاكمةل قدمت اإىل اللجنة خالل ادلورة املاضية.
وذكرت أأن ا ألمانة اس تلمت ثالث دراسات اإفرادية (غاان وكينيا وجنوب أأفريقيا) و أأهنا بصدد تقيميها .و أأعلنت أأن تكل
ادلراسات س تقدم اإىل اللجنة خالل ادلورة املقبةل.
 .208والمتس وفد جنوب أأفريقيا توضيح ايلطوات القادمة خبصوص ادلراسات الإفرادية اليت اس تلمهتا ا ألمانة واملتعلقة
مبرشوع امللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي.
 .220و أأوحضت ا ألمانة أأن مستشارين حمليني ودوليني أأعدوا ادلراسات الإفرادية املذكورة .و أأعلنت أأن ا ألمانة بصدد تقيمي
تكل ادلراسات .وقالت اإهنا س تضع اللمسات ا ألخرية عىل تكل ادلراسات قبل اإرسالها اإىل اللجنة .ونوهت جبودة ادلراسات.
واس تدركت قائةل اإن اللمسات ا ألخرية قد تس تغرق أأكرث من املتوقع .وخلصت اإىل أأن تكل ادلراسات س تقدم اإىل اللجنة
خالل ادلورة القادمة.
 .222وسأأل وفد اجلزائر كيف مت اختيار البدلان املعنية ابدلراسات.
 .221وبينت ا ألمانة أأن البدلان يه من اقرتحت بذاهتا قياهما ابدلراسات املذكورة .و أأكدت أأن البدلان اكن جيب أأن
تس تجيب ملتطلبات ادلراسات .و أأبرزت أأن أأحد املتطلبات ا ألساس ية لدلراسات هو أأن تكون البدلان من البدلان النامية.
و أأعربت عن سعادهتا مبشاركة س تة بدلان يف املرشوع .ونوهت ابجلهود الكبرية اليت بذلهتا سلطات تكل البدلان لمتكني ايلرباء
احملليني وادلوليني من اإجناز تكل ادلراسات.
 .223وطلب وفد الربازيل مزيد املعلومات بشأأن الندوة اليت س تعقد مضن مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية
والاجامتعية .و أأعرب عن اعتقاده أأن الندوة س تتيح الفرصة ملناقشة ادلراسات بعمق .وسأأل مىت س تعقد الندوة وهل
س تدعى ادلول ا ألعضاء للحضور.
 .224و أأعلنت ا ألمانة عن وضع خطة لتنظمي ندوة تقنية .وذكرت أأن الهدف ليس تنظمي ندوة هبدف نرش املعلومات.
وقالت اإن حلقات معل حملية س تعقد يف البدلان اليت مشلهتا ادلراسات .و أأفادت أأن بعض حلقات العمل عقدت قبل اإجراء
ادلراسات هبدف مجع املعلومات وفهم احتياجات أأحصاب املصلحة .ودعت ادلول ا ألعضاء حلضور الندوة التقنية اليت س تعقد
يف جنيف يويم  3و 4ديسمرب .و أأكدت ا ألمانة أأن نتاجئ ادلراسات س تعرض عىل أأحصاب املصلحة من خالل قنوات
التصال ا ألخرى.
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النظر يف املرفق السادس – مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة – بناء احللول ،واملرفق السابع –
املرشوع املتعلق ابملشاريع التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية الفكرية
 .225قدمت ا ألمانة (الس يد اجلزائري) اس تعراضا للتقرير الوارد يف املرفق السادس للوثيقة  .CDIP/12/2وقالت اإن
مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة – بناء احللول يستند اإىل التوصيات  28و 15و 16و 11يف
جدول أأعامل التمنية .و أأفادت أأن املرشوع يتضمن عددا من ا ألنشطة قصد التعرف عىل املبادرات املمكنة والس ياسات العامة
املتعلقة ابمللكية الفكرية ،من أأجل تعزيز نقل التكنولوجيا ونرشها وتسهيل النفاذ اإلهيا هبدف التمنية ،وخاصة لفائدة البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا .و أأشارت اإىل أأن وثيقة املرشوع املعدةل (الوثيقة  )CDIP/9/INF/4تضمنت تفاصيل تكل
ا ألنشطة .والتفتت اإىل النشاط ا ألول وهو تنظمي مخسة اجامتعات تشاورية إاقلميية بشأأن نفس التكنولوجيا .وذكرت أأن
اجامتعني قد عقدا ،ا ألول يف س نغافورة (املنطقة الآس يوية) يف  26و 27يوليو  ،1021والآخر يف اجلزائر (املنطقة العربية
و أأفريقيا) يف  18و 30يناير  .1023ومضت قائةل اإن الاجامتع الثال س يعقد يف اسطنبول (البدلان املنتقةل اإىل نظام
الاقتصاد احلر) يف  14و 15أأكتوبر  .1023و أأشارت اإىل الاجامتع الرابع (البدلان املتقدمة) ،وبينت أأنه من املقرر عقده يف
جنيف يف  15و 16نومفرب  .1023ولفتت الانتباه اإىل الاجامتع ايلامس وا ألخري (منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب) ،و أأفادت
أأنه من املقرر عقده يف مونتريي ابملكس يك (مل يؤكد بعد) يف  5و 6ديسمرب  .1023وخلصت اإىل أأن النشاط املذكور من
املتوقع أأن ينهتيي قبل هناية  .1023والتفتت ا ألمانة اإىل النشاط الثاين ،و أأبرزت أأنه يتعلق ابإعداد دراسات حتليلية خضعت
اإىل مراجعة جامعية .و أأبرزت أأن ا ألمانة طلبت اإعداد دراسات بشأأن العوائق أأمام نقل التكنولوجيات (الربوفيسور داموداران
من الهند) والس ياسات العامة واملبادرات املتعلقة ابمللكية الفكرية يف البدلان املتقدمة لتعزيز نقل التكنولوجيا اإىل البدلان
النامية (الس يد سيسولميوسونغو من كينيا) والتعاون والتبادل بني مؤسسات البح والتطوير يف البدلان املتقدمة والبدلان
النامية (الس يد أأولف بيرتسون من جامعة التكنولوجيا يف تشاملريز ابلسويد) والس ياسات احلافزة للرشاكت من أأجل
تشجيعها عىل املشاركة يف نقل التكنولوجيا عىل الصعيد الوطين وادلويل (الس يد مينديس من رشكة أأوبتييون بأأسرتاليا)
وحتليل القضااي املتعلقة بنقل التكنولوجيا للتعرف عىل احتياجات بعض ا ألقالمي واملناطق دون ا إلقلميية املعينة (الربوفيسور
كي ماسكوس من جامعة كولورادو والربوفيسور اكمال ساغي من جامعة فانديربلت ابلولايت املتحدة ا ألمريكية) والبدائل
عن نظام الرباءات دلمع الابتاكر (ادلكتور جاميس لوف من منظمة بيةة املعرفة ادلولية ( )KEIابلولايت املتحدة ا ألمريكية).
و أأعلنت ا ألمانة أأهنا اس تلمت مخس دراسات ل تزال يف صيغة مشاريع .و أأضافت أأن ا ألمانة اس تلمت أأيضا الصيغة الهنائية
لدلراسة بشأأن العوائق أأمام نقل التكنولوجيا .و أأبرزت أأن من املتوقع أأن مخس دراسات س تنهتيي قبل هناية الس نة .ورصحت
أأن ادلراسة بشأأن التعاون والتبادل بني مؤسسات البح والتطوير يف البدلان املتقدمة والنامية يفرتض أأن تنهتيي يف الربع
ا ألول من س نة  .1024و أأشارت اإىل النشاط الثال  ،وقالت اإنه يتعلق بصياغة وثيقة املفاهمي بشأأن بناء احللول لتس تخدم
أكساس للمناقشة يف منتدى ايلرباء رفيعي املس توى .وذكرت أأن املرشوع ا ألول لوثيقة املفاهمي سيمت اإعدادها اإثر الانهتاء من
الاجامتعات التشاورية ا إلقلميية وادلراسات التحليلية الست .و أأفادت أأن الوثيقة س تلخص الإجنازات اليت حققها املرشوع.
وبينت أأن الوثيقة س تعرض عىل اللجنة خالل ادلورة املقبةل لعامتدها .و أأبرزت أأنه سيس بق ذكل تنظمي اجامتع مع املنظامت
احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية واملنظامت املهنية ،ورصحت أأن الاجامتع س يعقد ليوم واحد خالل شهر أأبريل،
من أأجل معرفة ردود فعل املشاركني .و أأضافت أأنه من املقرر عقد منتدى ايلرباء رفيعي املس توى ادلويل يف يونيو .1023
ورصحت أأن الاجامتع س ميتد ثالثة أأايم وس ييل اعامتد وثيقة املفاهمي .وقالت اإن املرشوع يعمتد مقاربة تدرجية تشار ،فهيا
املنظامت املعمتدة وبعض الرشاكء اجلدد املعنيون جبميع جوانب نقل التكنولوجيا ،من أأجل اس تكشاف الس ياسات العامة
املتعلقة ابمللكية الفكرية واملبادرات اجلديدة الرضورية لتعزيز نقل التكنولوجيا ونرشها ،وإانشاء تعاون دويل بشأأن امللكية
الفكرية .و أأوحضت أأن نتاجئ املرشوع س تدما يف أأنشطة الويبو الوجهية ،بعد أأن تنظر جلنة التمنية يف التوصيات اليت قد
تصدر عن منتدى ايلرباء .و أأعلنت أأن التوصيات الصادرة عن الاجامتعات التشاورية ا إلقلميية امخلسة س تجمع معا .و أأوحضت
أأن التوصيات س تعرض من جديد عىل اللجنة لعامتدها خالل ادلورة  ،24بعد التفاق عىل أأكرث القوامس املشرتكة بني
التوصيات املذكورة .وطلبت ا ألمانة المتديد يف املرشوع اإىل حدود يونيو  ،1024للمتكن من الانهتاء منه .والتفتت اإىل التقرير
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الوارد يف املرفق السابع للوثيقة  .CDIP/12/2وبينت أأن املرشوع املتعلق ابملشاريع التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل
امللكية الفكرية ورد يف الوثيقة  .CDIP/6/6 Revو أأبرزت أأن املرشوع يستند اإىل التوصية  36يف جدول أأعامل التمنية
بشأأن تبادل التجارب املتعلقة ابملشاريع التعاونية املفتوحة ،من سبيل مرشوع اجملني البرشي ،ابلإضافة اإىل مناذج امللكية
الفكرية .ولفتت ا ألمانة الانتباه اإىل النشاط  ،2و أأعلنت أأن الربوفيسور دافيد غان من لكية أأمربايل والربوفيسور لينوس
داهلندير من جامعة س تانفورد أأعدّ ا دراسة حتليلية عن املشاريع التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية الفكرية.
والتفتت اإىل النشاط الثاين بشأأن تنظمي اجامتع غري حمدد ابلزمن مع ادلول ا ألعضاء لإجراء نقاش بنّاء حول جوهر املقاربة
و أأساسها املنطقي ومراحلها .و أأضافت أأن تظاهرة غري رمسية قد عقدت يف  22مايو  1021وتالها اجامتع رمسي يف 21
يونيو  .1021و أأبرزت أأن التظاهرة ا ألوىل حرضها عدد من املشاركني ومهنم ممثلو البعثات ادلامئة يف جنيف .و أأفادت أأن
ايلرباء رفيعي املس توى ،طلب مهنم مضن النشاط الثال  ،أأن يبارشوا تقيامي معمقا لدلراسة .وقالت اإن الربوفيسور هرني
تشسربو من جامعة اكليفورنيا يف بريلكي ،ير أأس فريق ايلرباء ،و أأبرزت أأن الربوفيسور هو أأول من اس تخدم مصطلح
"الابتاكر املفتوح" قبل عرش س نوات من الآن .ونوهت ا ألمانة ابلكتب املتعددة اليت كتهبا بشأأن الابتاكر املفتوح.
ورصحت أأن ادلراسة تتضمن اس تعراضا لتطور مفاهمي أأوجه التعاون املفتوحة ،ابلإضافة اإىل اس تعراض لالبتاكر املفتوح منذ
ابتاكر الربوفيسور للمفهوم قبل عقد من الزمن ،ابلإضافة اإىل اس تعراض قامئة من الفوائد والتحدايت املتعلقة ابملشاريع الراهنة
والعرب املس تخلصة من لك مبادرة تعاونية مفتوحة منوذجية ،وقامئة الظروف املالمئة الاكمنة ومناذج امللكية الفكرية الناحجة
للمبادرات التعاونية املفتوحة المنوذجية الفعاةل ،وقامئة التوصيات بشأأن الس بل اليت متكن براما الويبو من دمع البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا للتغلب عىل التحدايت اليت تواهجها يف مسارات الابتاكر للتعاون املفتوح .ولفتت الانتباه اإىل أأن
النشاط  5يتضمن اإنشاء منصة تفاعلية .و أأوحضت أأن املنصة ستتضمن تطوير قاعدة بياانت ل ألدوات واحملتوايت .و أأفادت أأن
قاعدة البياانت ستتضمن جمدلا أأو ملخصا للمفاهمي املتناسقة وايلرائط وايلطوط البيانية والرسوم .و أأكدت أأهنا ستتكون من
اس تعراض لوضع الابتاكر عىل مس توى العامل حاليا ،واس تعراض لفضاء متغريات امللكية الفكرية عىل مس توى العامل،
ابس تخدام الطلبات املودعة دلى الويبو وابس تخدام تطور الامنذج التقليدية للتعاون يف مجيع أأحناء العامل ،ابلإضافة اإىل مرجع
مفيد بشأأن تطور أأوجه التعاون اجلديدة والقامئة عىل ا إلنرتنت ،يف مجيع أأحناء العامل؛ وتطور أأوجه تدفق املعرفة يف أأشاكلها
املقننة ،ابلإضافة اإىل أأوجه تدفق املعرفة الضمنية بني البدلان املتقدمة والبدلان النامية .و أأشادت ابلعمل اذلي بذهل فريق
ايلرباء لتطوير مضمون املنصة املذكورة .والتفتت ا ألمانة اإىل النشاط ا ألخري يف املرشوع ،وذكرت تنظمي اجامتع خرباء بشأأن
املشاريع التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية الفكرية .و أأشارت اإىل أأنه من املقرر أأن حيتضن مقر الويبو الاجامتع
املذكور يويم  11و 13يناير  .1024وقالت اإن عددا من ايلرباء يف الابتاكر املفتوح من البدلان املتقدمة والنامية سيشاركون
يف الاجامتع .وشددت عىل أأنه س يكون من الرضوري انتظار عقد اجامتع ايلرباء ووضع اللمسات ا ألخرية عىل املنصة
التفاعلية وبدء العمل هبا ،قبل العمل عىل دما أأي نتيجة يؤدي اإلهيا املرشوع ،من خالل ا ألنشطة املذكورة فامي س بق ،يف
براما الويبو الوجهية .و أأعلنت أأنه لن يمت القيام بذكل قبل أأن تنظر فهيا اللجنة .وقالت اإن ا ألنشطة املذكورة س تنهتيي يف
يونيو  .1024وخمتت ابلامتس المتديد يف املرشوع اإىل حدود يونيو .1024
 .226واس تفرس وفد الربازيل حول املشاورات ا إلقلميية اليت نظمت يف اإطار مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.
وطلب معلومات عن كيفية تنظميها وعام اإذا اكنت العملية التشاورية س تفيض اإىل أأية مقرتحات أأو توصيات.
 .227وقدم وفد تركيا بعض املعلومات بشأأن الاجامتع التشاوري ا إلقلميي الثال بشأأن نقل التكنولوجيا ،واذلي عقد يف
اسطنبول يف يويم  14و 15أأكتوبر  .1023و أأبرز أأن الويبو نظمت الاجامتع ابلتعاون مع معهد الرباءات الرتيك .و أأفاد أأن
اثنني وعرشين بدلا من البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر حرضت الاجامتع .وقال اإن تنظمي الاجامتع تزامن مع حتقيق
تقدم هام يف تركيا بشأأن الابتاكر ونقل التكنولوجيا .ور أأى أأن النقاشات اليت جرت أأثناء الاجامتع ابلإضافة اإىل تبادل أأفضل
املامرسات س ترثي اجلهود املبذوةل لتعزيز الابتاكر ونقل التكنولوجيا.
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 .221ورصح وفد فزنويال أأن مكتب أأمرياك الالتينية والاكرييب ينبغي أأن يشار ،يف تنظمي التظاهرات املقبةل .و أأوحض احلاجة
ذلكل من أأجل حتدي معلومات الوفود خبصوص مسار املشاورات والنتاجئ املرتقبة وانتقاء املتحدثني .وشدد عىل ا ألمهية اليت
يولهيا املكتب للمشاركة يف التنظمي.
 .228ولفت وفد الهند الانتباه اإىل املرشوع املتعلق مبشاريع التعاون املفتوح والامنذج القامئة عىل امللكية الفكرية .وسأأل كيف
س تدما النتاجئ يف براما الويبو .و أأعرب عن رغبته يف معرفة كيف مت التعرف عىل البدلان واملشاركني ،اذلين مت اختيارمه
لالجامتعات التشاورية أأو املؤمترات ا إلقلميية.
 .210ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل الإجابة عىل ا ألس ئةل والتعليقات اليت أأدىل هبا احلارضون.
 .212و أأشارت ا ألمانة (الس يد اجلزائري) اإىل السؤال اذلي أأاثره وفد الربازيل بشأأن تنظمي الاجامتعات التشاورية ا إلقلميية.
وُشعت الوفد عىل الاطالع عىل برانما الاجامتع التشاوري اذلي س يعقد يف مقر الويبو ،وحترضه البدلان النامية.
ورصحت أأن الربانما متاح عىل موقع الويبو الإلكرتوين .وذكرت أأن عددا من ايلرباء سيتحدثون بعد حفل الافتتاح حول
الإجنازات اليت حتققت يف بدلاهنم ،فامي يتعلق بنقل التكنولوجيا .و أأضافت أأن مناقشة مائدة مس تديرة س تيل تدخالت
املتحدثني .و أأوحضت أأن البدلان اليت دعيت حلضور هذا الاجامتع عينت ممثلني لها ،وقالت اإن ممثيل البدلان س يقدمون
عرضا قصريا حول الإجنازات املتعلقة بنقل التكنولوجيا واليت حتققت يف بدلاهنم املعنية ،ابلإضافة اإىل مجارب تكل البدلان
فامي يتعلق بنقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل بني بدلاهنم املعنية والبدلان ا ألخرى .و أأضافت أأن الاجامتع سيتضمن أأيضا
جلسة بشأأن الردود عىل الاس تبياانت اليت وزعت عىل ممثيل لك ادلول .وقالت اإن أأس ئةل الاس تبيان تتعلق بوضع أأنظمة
الابتاكر الوطنية يف بدلاهنم و أأداء تكل ا ألنظمة ،ابلإضافة اإىل املتطلبات ليكون نظام نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل
انحجا وفعال .و أأبرزت أأن نظام نقل التكنولوجيا الناحج والفعال حيتاج قبل لك يشء ،اإىل الالزتام الس يايس والإطار القانوين
للملكية الفكرية من أأجل دمع نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل ،ابلإضافة اإىل وضع اسرتاتيجية وطنية لالبتاكر تدمع نقل
التكنولوجيا ،ور أأس مال أأدىن للتكفل بنظام نقل التكنولوجيا الفعال ،ونظام تعلميي هل عالقة ببيةة نقل التكنولوجيا ،وماكتب
نقل تكنولوجيا فعاةل يف اجلامعات ومؤسسات البح والتطوير ،واملوارد البرشية اليت حتتاهجا هذه املاكتب لتبارش العمل
الاكيف يف جمال نقل التكنولوجيا؛ وتعاون اجلامعات والقطاع الصناعي بشلك اكف؛ والتسويق الفعال للمنتجات املتعلقة بنقل
التكنولوجيا واملنتجات .و أأفادت أأن الإجاابت س تنرش عىل شلك ملخص وسيمت تقدمي عرض بشأأن أأمهية نقل التكنولوجيا
عىل الصعيد ادلويل .ومضت قائةل أأن الاجامتع سيتواصل وسيشمل موائد مس تديرة حول التحدايت واحللول والتوصيات
لتعزيز نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل .و أأكدت أأن الاجامتعات التشاورية ا إلقلميية مصمت ابلطريقة املبينة .و أأعلنت أأن
ا ألمانة اختارت ايلرباء بشلك متوازن .ورصحت أأن البدلان مل تكن من عني ايلرباء .وتطلعت اإىل أأن تنبع من الاجامتعات
االتشاورية ا إلقلميية اخملتلفة أأفاكرا بشأأن كيفية تعزيز نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل بشلك أأفضل .و أأضافت أأن تكل
ا ألفاكر س تجمع وتقدم اإىل منتدى ايلرباء رفيعي املس توى يف يونيو  .1024وبينت أأن القوامس املشرتكة بني ا ألفاكر س توحض
ابإجياز يف عدد من التوصيات .وخمتت قائةل اإن التوصيات س تعرض عىل اللجنة لعامتدها خالل ادلورة .24
 .211و أأعرب وفد الربازيل عن دمعه لالقرتاح اذلي أأدىل به وفد فزنويال واذلي دعا فيه اإىل ترشيك املاكتب ا إلقلميية يف
النقاشات .و أأكد احلاجة اإىل ذكل يك تشار ،ادلول ا ألعضاء يف املسار منذ بدايته ويك تكون السلطات يف تكل ادلول عىل
عمل ابلتظاهرات.
 .213و أأشارت ا ألمانة (الس يد اجلزائري) اإىل أأن املاكتب ا إلقلميية معلت ابلتنس يق مع الفريق اذلي نظم الاجامتعات
التشاورية ا إلقلميية املتنوعة .وواصلت قائةل إان تكل املاكتب معلت بنفس الشلك خالل الاجامتع التشاوري ا إلقلميي بشأأن
نقل التكنولوجيا ايلاص ابإقلمي أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأوحضت أأن الفريق معل عىل تنظمي الاجامتع التشاوري مع املكتب
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وادلول ا ألعضاء .ورصحت أأن ا ألمانة قد بلغهتا فعال بعض التعيينات و أأهنا ترتقب اإبالغها ببعض التعيينات ا ألخرى .وذكرت
أأن الاجامتع من املقرر أأن يعقد يف مونتريي ابملكس يك يف يويم  5و 6ديسمرب.
 .214ولفت وفد الهند النظر اإىل أأن ا ألمانة يه من حيدد ايلرباء و أأن ادلول ا ألعضاء تشار ،يف لك الاجامتعات التشاورية
ا إلقلميية .و أأفاد أأن الاجامتع ايلاص ابملنطقة الآس يوية عقد يف س نغافورة .و أأعرب عن رغبته يف معرفة كيفية اختيار ماكن
الاجامتعات التشاورية .وتساءل ما اإذا اكنت ا ألمانة يه من يقرر املاكن ويتخذ الرتتيبات املتعلقة بتكل الاجامتعات.
 .215ور أأت ا ألمانة (الس يد اجلزائري) أأنه ميكن الاستشهاد مبثال الاجامتع التشاوري ا إلقلميي اذلي س يعقد ابملكس يك.
وقالت اإن ا ألمانة أأرسلت رسائل دعوة للك بدل يف منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب .ورصحت أأن البدلان يه من يقرر اإن
اكنت تريد الرد عىل الرساةل وتعيني ممثلني حلضور الاجامتع .و أأعلنت أأهنا قد اس تلمت  25تعيينا .و أأبرزت أأهنا ما زالت تتوقع
بعض التعيينات ا ألخرى ،خاصة و أأن منطقة الاكرييب تتضمن أأكرب عدد من التعيينات غري املكمتةل .و أأفادت أأهنا اس تلمت
تعيينات من أأغلب البدلان يف أأمرياك اجلنوبية.
النظر يف املرفق الثال – تعزيز قدرة املؤسسات الوطنية احلكومية ومؤسسات أأحصاب املصلحة املعنية ابمللكية الفكرية عىل
اإدارة الصناعات الإبداعية ورصدها وتشجيعها ،وعىل تعزيز أأداء منظامت الإدارة امجلاعية حلق املؤلف وتعزيز ش بكهتا
 .216قدمت ا ألمانة (الس يد أأوومييدميو) التقرير الوارد يف املرفق الثال للوثيقة  .CDIP/12/2ونوهت ابس تكامل العنرص
ا ألول من املرشوع ،املتعلق ابلصناعات الإبداعية ،بنجاح يف  .1020و أأبرزت أأن املرشوع ل يشمل سوى العنرص الثاين من
املرشوع املتعلق مبنظامت الإدارة امجلاعية حلق املؤلف .و أأفادت أأن املرشوع انطلق يف  1008ومصم عىل افرتاض أأن غوغل
س تكون رشيكة يف املرشوع .و أأقرت أأن العديد من ا ألس باب اكنت وراء فشل هجود الرشاكة .وقالت اإن العمل تواصل،
خالل  ،1023عىل البح عن رشيك ميكل ايلربة التجارية والتقنية لتنفيذ النظام املعين يف بيةة معقدة ،وعىل صياغة مجموعة
اكمةل من متطلبات النظام ،ومهنا املتطلبات املتعلقة ابإدارة البياانت ا إلقلميية وادلولية ودجمها .وواصلت قائةل إانه مت اإعداد
مرشوع مجموعة من املتطلبات وتعمميه عىل خرباء دوائر ا ألعامل ملراجعته .و أأضافت أأنه جرى انتداب خبري خاريج يمتتع
ابيلربة يف جمال الإدارة امجلاعية ،ابلإضافة اإىل مشاريع اإدارة البياانت .و أأوحضت أأن الهدف اكن حماوةل توحيد السلطة املرجعية
للبياانت يك تس تخدهما منظامت الإدارة امجلاعية حلق املؤلف يف العامل النايم بشلك عام ،وخاصة ،يف منطقة غرب أأفريقيا.
و أأكدت ا ألمانة الزتاهما مبسار الاجامتعات التشاورية مع املس تخدمني ا ألساس يني يف امليدان .و أأوحضت أأن الفكرة اكنت تنص
عىل عقد اجامتع يف جنيف مع منظامت الإدارة امجلاعية حلق املؤلف الرئيس ية من أأفريقيا و أأمرياك الالتينية وأآس يا .و أأعلنت
اإماكنية أأن يعقد الاجامتع املذكور خالل الشهرين املقبلني .و أأفادت أأن الاجامتع يريم اإىل ضامن أأن تكون متطلبات النظام
مالمئة لغرض امليض قدما .و أأبرزت أأنه حاملا حيصل اتفاق بشأأن املتطلبات سيمت اختيار رشيك خاريج للعمل مع ا ألطراف
املعنية وتطوير نظام اإدارة البياانت اجلديد .و أأشارت اإىل أأنه اكن من املقرر تطوير رشاكة بني القطاعني العام وايلاص وذكرت
أأن الرشاكة ستشمل الويبو وايلرباء ايلارجيني ومنظامت الإدارة امجلاعية حلق املؤلف .وتطلعت اإىل أأن تؤدي الاجامتعات
التشاورية اإىل وضع اسرتاتيجية لتطوير أأدوات حديثة من أأجل دما منظامت الإدارة امجلاعية حلق املؤلف يف البدلان النامية
يف الش باكت ادلولية ملنظامت الإدارة امجلاعية حلق املؤلف ،ومن أأجل ضامن أأن تنفذ تكل املنظامت يف البدلان النامية اإىل
نفس البياانت اليت تنفذ اإلهيا قريناهتا يف البدلان املتقدمة.
 .217و أأعلن الرئيس أأن احلارضين مل يدلوا بأأي تعليقات ،والتفت اإىل التقرير بشأأن املرشوع املتعلق ابلرباءات واملكل العام.
النظر يف املرفق الثامن – مرشوع الرباءات واملكل العام
 .211قدمت ا ألمانة (الس يد ميياموتو) التقرير الوارد يف املرفق الثامن للوثيقة  .CDIP/12/2و أأفاد أأن مرشوع الرباءات
واملكل العام يعد متابعة ملرشوع امللكية الفكرية واملكل العام اذلي اس تمكل .ولفت الانتباه اإىل ادلراسة اللكية عن الرباءات
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واملكل العام اليت أأعدت مضن املرشوع املذكور .وقال اإن املرشوع تضمن دراسة عىل املس توى اجلزيئ عن الرباءات واملكل
العام ،لتمكل نتاجئ ادلراسة املذكورة .وبني أأن ادلراسة حتلل ادلور الهام اذلي يلعبه املكل العام اإذا اكن ثراي ويف املتناول؛
وتدرس أأثر بعض ممارسات الرشاكت يف جمال الرباءات ،واملتعلقة ابملكل العام .و أأضاف أأن ادلراسة اس تمكلت وس تعرض
عىل جلنة التمنية يف اليوم الثال من ادلورة احلالية .ورصح أأن اللجنة ميكهنا أأن تفحص ادلراسة وتطرهحا للنقاش .ولفت
الانتباه اإىل أأن مؤلفي ادلراسة مل يكونوا يف زمن اإعداد التقرير املرحيل قد تلقوا أأجرمه بعد .و أأوحض أأن ذكل هو سبب نفي
التقرير ألي اس تخدام للمزيانية .و أأفاد أأن املؤلفني تلقوا أأجرمه يف وقت لحق ،و أأعلن أأن املزيانية اس تخدمت حاليا بنس بة
تفوق  10ابملائة.
 .218و أأبرز الرئيس أأن احلارضين مل يدلوا بأأية تعليقات ،ودعا اللجنة اإىل الانتقال اإىل التقرير املرحيل بشأأن تعزيز القطاع
السمعي البرصي وتطويره ،يف بوركينا فاصو وبعض ادلول ا ألفريقية.
النظر يف املرفق الثاين عرش  -تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره ،يف بوركينا فاصو وبعض ادلول ا ألفريقية
 .230اس تعرضت ا ألمانة التقرير الوارد يف املرفق السابع للوثيقة  .CDIP/12/2و أأبرزت أأن التقرير املذكور اكن أأول تقرير
بشأأن تنفيذ املرشوع املتعلق بتعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره ،يف بوركينا فاصو وبعض ادلول ا ألفريقية .وذكرت أأن
املرشوع اعمتد يف مايو  ،1021خالل ادلورة التاسعة للجنة التمنية .وقالت اإن املرشوع سيس متر  14شهرا ،وإان التنفيذ قد
انطلق يف شهر فرباير .وبينت أأن املرشوع يسعى اإىل تطوير اإطار مس تدام للقطاع السمعي البرصي يف ثالثة بدلان مجريبية
(ويه بوركينا فاصو والس نغال وكينيا) عىل أأساس حتسني الهيالك املهنية وا ألسواق والبيةة التنظميية ،ومن خالل تعزيز
الاس تخدام الاسرتاتيجي للملكية الفكرية أكداة أأساس ية دلمع تمنية القطاع السمعي البرصي .و أأبرزت أأن العنرص ا ألول يندرج
يف جمال التمنية املهنية والتدريب .و أأوحضت أأن العنرص الثاين يتناول الإطار التنظميي ،ويسعى اإىل تعزيز الكفاءة والبنية
التحتية املؤسساتية الوجهية .ورصحت أأن تنفيذ املرشوع قد انطلق طبقا للموعد احملدد ،فامي يتعلق ابلعديد من العنارص.
و أأكدت أأن العنارص من سبيل تعيني مسؤويل التنس يق من أأجل تسهيل تنفيذ املرشوع يف لك بدل من البدلان املس تفيدة،
وتنظمي اإطالق املؤمتر وإاعداد ورقة النطاق ،اكنت من بني العنارص اليت انطلق تنفيذها يف املوعد احملدد .وذكرت ا ألمانة أأن
مؤمتر اإطالق املرشوع عقد كام هو مقرر يف نطاق املهرجان ا ألفريقي للسيامن والتلفزيون ( )FESPACOيف فرباير ،1023
وهو همرجان ينظم لك س نتني يف واغادوغو ببوركينا فاصو .وقالت اإن املؤمتر مثل فرصة للفت انتباه ايلرباء ادلوليني
واملسؤولني احلكوميني يف عدد كبري من البدلان ا ألفريقية اإىل املرشوع .و أأعربت ا ألمانة عن سعادهتا اإذ شار ،وزيرا الثقافة يف
بوركينا فاصو والس نغال يف املهرجان ،ابلإضافة اإىل ممثل عن املدعي العام يف كينيا .و أأشارت أأن مسؤويل تنس يق عينوا يف
لك بدل من البدلان املس تفيدة .واس تدركت قائةل اإن منسق املرشوع من هجة أأخرى أأس ندت هل همام أأخرى يف مارس .1023
و أأفادت أأن املنسق اجلديد عني رمسيا يف أأغسطس  ،1023و أأن ا ألمانة عادت للعمل عىل املرشوع مع بوركينا فاصو بعد
ذكل التارخي .وذكرت ا ألمانة أأن طلب اإعداد ورقة النطاق بشأأن تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاصو
وبعض البدلان ا ألفريقية (الوثيقة  )CDIP/12/INF/3قدم وفقا للجدول الزمين .و أأطرت عىل شهرة ايلبريين ادلوليني
الذلين أأعدا الورقة وهام الس يدان بنوات مولر وابرتران موليري ،وشددت عىل أأن لكهيام ميلاكن معرفة جيدة ابلسوق السمعية
البرصية يف أأفريقيا .و أأعلنت أأن وضع اللمسات ا ألخرية عىل الورقة قد انهتيى ،و أأهنا س تعرض عىل اللجنة يف اليوم املوايل.
ومضت قائةل اإن الورقة تتضمن تقيامي لدلور الراهن اذلي تلعبه امللكية الفكرية يف متويل املصنفات السمعية البرصية وإانتاهجا
وتوزيعها يف البدلان الثالثة املعنية .و أأفادت أأن الورقة تقدم تقيامي حلقوق امللكية الفكرية القامئة عىل املعامالت املتعلقة بعملية
صناعة ا ألفالم .و أأضافت ا ألمانة أأن أأنشطة املرشوع تتضمن اإعداد دراسة عن املفاوضات امجلاعية والإدارة امجلاعية للحقوق
املتعلقة ابلقطاع السمعي البرصي يف البدلان التجريبية .و أأكدت أأن ا ألمانة قد طلبت فعال اإعداد ادلراسة و أأن العمل علهيا قد
بد أأ فعال .و أأعربت عن اعتقادها أأن ادلراسة س تكمتل قبل هناية الس نة .و أأقرت بأأن التخطيط حللقات العمل التدريبية
وتنفيذها ابلإضافة اإىل التدريب املتعلق ابملفاوضات امجلاعية عىل عني املاكنُ ،سل بعض التأأخري .و أأوحضت أأن التأأخري يرجع
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أأساسا اإىل عبء العمل الهائل يف شعبة قانون حق املؤلف خالل النصف ا ألول من الس نة .وطلبت ا ألمانة المتديد يف
املرشوع ملدة س تة أأشهر (اإىل الربع الثال من  )1025قصد الانهتاء منه.
 .232و أأعرب وفد كينيا عن الزتامه ابملرشوع .ور أأى أأن املرشوع س يعزز القطاع السمعي البرصي يف كينيا .و أأكد ل ألمانة أأن
برانما التدريب س يكون جاهزا يف يناير من أأجل تعويض لك الوقت الضائع .وقال اإن سلطات كينيا س تواصل العمل مع
ا ألمانة ل إالرساع يف سري الربانما.
النظر يف املرفق الرابع عرش– التقرير املرحيل للفرتة من يوليو  1021اإىل يونيو  ،1023بشأأن التوصيات ابلتنفيذ الفوري
(التوصيات التسعة عرش)
 .231قدمت ا ألمانة (الس يد ابلوش) التقرير الوارد يف املرفق الرابع عرش للوثيقة  CDIP/12/2بشأأن التوصيات التسعة
عرش املعنية ابلتنفيذ الفوري .وذكرت ا ألمانة أأن ادلول ا ألعضاء حددت يف ادلورة ا ألوىل للجنة  28توصية عىل أأساس أأن
تنفيذها ل حيتاج اإىل أأي موارد برشية أأو مالية .و أأقرت ا ألمانة أأن تكل التوصيات يه يف ادلرجة ا ألوىل مبادئ ينبغي عىل
ا ألمانة أأن تس تجيب لها يف تنفيذ مجيع أأنشطهتا ،ومهنا ا ألنشطة املتعلقة جبدول أأعامل التمنية .و أأفادت أأهنا بد أأت اإعداد التقارير
بشأأن التوصيات املذكورة منذ زمن طويل .و أأشارت اإىل التقرير وقالت اإن اسرتاتيجيات التنفيذ اليت حددهتا ادلول ا ألعضاء
ترد يف العمود ا أليرس يف اجلدول .و أأفادت أأن اجلدول يتضمن أأيضا تفاصيل موجزة بشأأن الإجنازات اليت حتققت ،ابلإضافة
اإىل روابط لقاعدة بياانت املساعدة التقنية املتعلقة ابمللكية الفكرية ( )IP-TADولتقرير أأداء الربانما .وبينت أأن ا ألمانة
اعمتدت هذا الشلك ألن ادلول ا ألعضاء أأشادت به خالل ادلورات الثالث أأو ا ألربع ا ألخرية للجنة التمنية.
وخمت الرئيس النقاشات بشأأن الوثيقة  ،CDIP/12/2نظرا ألن احلارضين مل يدلوا بأأي تعليقات.
النظر يف الوثيقة  - CDIP/12/4تقرير تقيميي عن مرشوع تعزيز اإطار الويبو ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ من أأجل دمع رصد
ا ألنشطة الإمنائية وتقيميها
 .233قدم املستشار (الس يد أأونيل) الوثيقة  .CDIP/12/4وقال اإن مرشوع تعزيز اإطار الويبو ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ
من أأجل دمع رصد ا ألنشطة الإمنائية وتقيميها تضمن عنرصين أأساس يني وهام :حتسني اإطار الويبو ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ
وجمال تركزيه الإمنايئ وتعزيزهام وإاجراء مراجعة خارجية ألنشطة املساعدات التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض
التمنية .وذكر أأن املرشوع أأطلق يف  1020وانهتيى يف  .1023و أأكد املستشار عىل أأمهية بعض نتاجئ التقيمي .ورصح أأن اإطار
الويبو ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ تعزز بشلك هام منذ اإطالق املرشوع يف  .1020و أأفاد أأنه جرى توحيد النتاجئ املرتقبة
مبارشة مضن ا ألهداف الاسرتاتيجية التسعة ،ليبلغ عددها  60نتيجة يف الثنائية  1023/1021بعد أأن اكن  240يف الثنائية
 .1022/1020و أأبرز أأن التحسينات مشلت مؤرشات ا ألداء و أأسس املقارنة وا ألهداف ،مبا يف ذكل ما خيص ا ألنشطة
الإمنائية .و أأوحض أأنه مت ربط التحسينات املتعلقة ابلرتكزي الإمنايئ لإطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ مبارشة بتعممي التمنية يف
أأنشطة الويبو .ولفت املستشار الانتباه اإىل أأن نصيب التمنية من املزيانية اخملصصة للك نتيجة مرتقبة ورد مضن اإطار الإدارة
القامئة عىل النتاجئ .و أأضاف أأن الربانما واملزيانية تضمن تفاصيل العالقة بني ا ألنشطة ومشاريع جدول أأعامل التمنية
والتوصيات املرتبطة به .ور أأى املستشار أأن املرشوع يمكل برانما الويبو للتقومي الاسرتاتيجي ،وذكر أأن الربانما املذكور
يعزز أأيضا مقاربة الإدارة القامئة عىل النتاجئ .وقال اإنه من املمكن اعتبار النجاحات الوارد ذكرها قاسامً مشرتاكً بني هذا
املرشوع ومبادرة برانما التقومي الاسرتاتيجي .و أأبرز أأن هذا املرشوع يسامه يف حتسني تقارير أأداء الربانما وجمال تركزيها
الإمنايئ ،خاصة عن طريق اإدخال التغيريات عىل املؤرشات و أأسس املقارنة وا ألهداف .والتفت املستشار اإىل الغاايت
ا ألخرى للمرشوع ،وذكر أأنه هيدف اإىل وضع أأطر معل عىل املس توى القطري لرصد مسامهة الويبو يف تطوير امللكية الفكرية
فامي يتعلق جبمع بياانت ا ألداء ،كجزء من تقارير أأداء الربانما .ونوه املستشار ابلتقدم اذلي أأحرز يف حتديد مهنجية الإطار
القطري وإادراج ذكل يف منوذج ايلطة القطرية للويبو .واس تدر ،قائال اإنه مل جير الاضطالع مبرشوعات رائدة ألن ايلطط
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القطرية مل تنفذ بعد ابلاكمل .و أأضاف أأن املرشوع هيدف أأيضا اإىل وضع أأطر معل عىل املس توى القطري لرصد مسامهة
الويبو يف تطوير امللكية الفكرية .و أأشاد املستشار ابلتقدم اذلي أأحرز يف تعريف مهنجية الإطار القطري وإادراج ذكل يف
منوذج ايلطة القطرية للويبو .و أأبرز أأنه مل جير الاضطالع مبرشوعات رائدة ألن ايلطط القطرية مل تنفذ بعد ابلاكمل .و أأفاد أأن
املرشوع يتضمن أأيضا املراجعة ايلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون من أأجل التمنية .وقال املستشار
اإن املراجعة ايلارجية قد انهتت ،وإان التقرير قد قدم اإىل جلنة التمنية يف نومفرب  .1022و أأبرز أأن فريقا عامال خمصصا أأنش
للنظر يف التوصيات اليت وردت يف التقرير .ورصح أأن رد اإدارة الويبو عرض عىل جلنة التمنية خالل دورهتا التاسعة ،و أأن
النقاشات بشأأن التقرير تواصلت خالل ادلورتني العارشة واحلادية عرشة .و أأكد أأن التقيمي أأقر مسار املراجعة ايلارجية ومل ير
أأي مانع للقيام بذكل .وبني أأن املسار اكن شفافا و أأدى اإىل التعاقد مع خبريين خارجيني معرتف هبام ومتخصصني يف امللكية
الفكرية .و أأعلن أأهنام أأعدا تقريرا شامال يك تنظر فيه اللجنة .والتفت املستشار اإىل خالصات التقيمي والتوصيات اليت وردت
فيه .و أأوحض أأن التقيمي تضمن س بعة خالصات ومخسة توصيات .ور أأى أأن املرشوع مصم بوضوح اإذ إانه تضمن عنرصين
ممتزيين رمغ ترابطهام .واس تدر ،قائال اإن الوضوح غاب رمغ لك يشء بشأأن الروابط املتعلقة بأأدوات الرصد والتقيمي ا ألخرى
و أأنشطهتا الواردة يف واثئق املرشوع .و أأطرى املستشار عىل التقدم الهام اذلي أأحرز يف تعزيز اإطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ
وجمال تركزيه الإمنايئ .و أأوحض أأن أأمه العوائق هو أأن تصقل الويبو مؤرشات براجمها و أأن تس تخدهما للرصد والإبالغ .و أأقر أأن
اإطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ صار يركز بشلك مزتايد عىل قياس النتاجئ ،و أأبرز أأن الرباما س تعمتد بدورها بشلك مزتايد
عىل أأحصاب املصلحة ايلارجيني ،ل س امي املاكتب الوطنية للملكية الفكرية ،بغية دمعها يف مجع بياانت الرصد .ور أأى أأنه من
ا ألصلح أأن يشلك ذكل جزء ًا من البياانت اليت مجمع يف س ياق ا ألطر الوطنية ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ املرتبطة
ابلسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية .ولفت الانتباه اإىل أأن املرشوع مل يس تمكل مجيع جوانب أأطر تقيمي التمنية عىل
املس توى القطري ،نظرا ألن تكل اجلوانب تعمتد عىل مدى تنفيذ ايلطط القطرية .وبني املستشار أأن اضطالع الويبو
بتقياميت مس تقةل ملشاريع جدول أأعامل التمنية سامه يف تعزيز قدرة املنظمة عىل تقيمي أآاثر أأنشطهتا ذات املنحى التمنوي .و أأفاد
أأن النظر يف كيفية متابعة التوصيات الواردة يف التقياميت وتنفيذها ،س يوحض التأأثري طويل ا ألمد ل ألنشطة الإمنائية .والتفت
اإىل ايلالصة ايلامسة ،وقال اإن انهتاء املراجعة ايلارجية هو جزء هام من املرشوع وسريد بشلك مبارش عىل التوصية  42يف
جدول أأعامل التمنية .وذكر أأن جناح هذا العنرص عىل ا ألمد الطويل س يعمتد عىل قدرة ادلول ا ألعضاء والويبو عىل بلوغ
التوافق بشأأن العدد الهام من التوصيات والتدابري اليت وردت يف التقرير .و أأقر املستشار ،أأنه بعد اإعادة التفكري يف املسأأةل،
رمبا اكن من ا ألجدر تقدمي بعض التوجهيات للمستشارين ايلارجيني بشأأن بنية التوصيات و أأصنافها ،بغية تسهيل العملية.
والتفت اإىل اس تدامة عنرص الإدارة القامئة عىل النتاجئ ،وذكر أأهنا تعمتد عىل خدمات ادلمع املتواصل اليت يقدهما قسم اإدارة
الربانما وا ألداء ،و أأهنا تعول عىل توفر املزيانية واملوارد الرضورية لتعممي هذا العنرص مضن ا ألنشطة العادية للقسم .ومىض
قائال اإن تواصل جناح عنرص الإدارة القامئة عىل النتاجئ يعمتد أأيضا عىل ادلمع اذلي يوفره كبار املسؤولني يف اإدارة الويبو
وادلول ا ألعضاء .و أأبرز أأن عنرص اس تدامة املراجعة يعمتد بشلك كبري عىل ادلول ا ألعضاء .ور أأى أأنه لن يكون من املمكن
حتديد تأأثري املراجعة ايلارجية عىل املساعدة التقنية اإل عىل املدى البعيد .والتفت اإىل التوصيات اليت وردت يف التقرير
املرحيل وعددها مخسة .و أأبرز أأن التوصية ا ألوىل تتعلق ابملشاريع املقبةل املامثةل ،و أأكد اإماكنية أأن تتضمن واثئق املرشوع
وصفا اإضافيا ل ألنشطة املقررة وكيف ترتبط ابملبادرات ا ألخرى .والتفت اإىل التوصية الثانية وبني أأهنا تنص عىل تشجيع قسم
اإدارة الربانما وا ألداء عىل مواصةل هجوده لتعزيز اإطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ وتركزيه الإمنايئ ،وعىل اإجراء سلسةل من
حلقات العمل بشأأن الإدارة القامئة عىل النتاجئ ،ابلإضافة اإىل هجود القسم إلرشا ،ماكتب امللكية الفكرية الوطنية و أأحصاب
املصلحة الآخرين مع الويبو يف مجع بياانت الرصد الرضورية ،يف س ياق ايلطط القطرية املرتبطة ابيلطط الوطنية للملكية
الفكرية .و أأضاف أأن التقرير أأوىص أأيضا بأأن يرسع قطاع التمنية يف تنفيذ خطط الويبو القطرية اليت أأدرجت فهيا أأطر تقيمي
التمنية عىل الصعيد القطري ،و أأن تعطى التوجهيات الرضورية لقسم اإدارة الربانما وا ألداء .و أأفاد أأن التقرير يوىص بأأن تضطلع
شعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية ابإجراء تقيمي للتقيمي بشأأن تقياميت مرشوع جدول أأعامل التمنية اليت مت الاضطالع هبا اإىل
الآن .و أأبرز أأن التقرير دعا اإىل أأن تنش شعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية نظام تعقب شفاف يتابع عواقب تنفيذ نتاجئ تكل
التقياميت وتنفيذها .وذكر أأن التقرير أأوىص ابعتبار املرشوع مكمتال دون احلاجة اإىل املرحةل الثانية ،عىل أأساس أأن ا ألنشطة
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اجلارية املتعلقة بعنرص الإدارة القامئة عىل النتاجئ س تدرج مضن خدمات قسم اإدارة الربانما وا ألداء و أأن املوارد الرضورية
س تخصص للقيام بذكل .و أأشار املستشار اإىل عنرص املراجعة ،وقال اإن التقرير أأس ند مسؤولية متابعة نتاجئ املراجعة ايلارجية
والتوصيات الواردة فهيا ،ابلإضافة اإىل مسؤولية تنفيذ تكل النتاجئ والتوصيات ،اإىل جلنة التمنية ابلتعاون مع شعبة تنس يق
جدول أأعامل التمنية.
 .234وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء ،و أأكد أأمهية تقيمي مشاريع جدول أأعامل التمنية ،وشدد عىل احلاجة اإىل ذكل
التقيمي لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية بشلك فعال ،ابلستناد اإىل العرب املس تخلصة خالل معلية التقيمي .والتفت اإىل
عنرص الإدارة القامئة عىل النتاجئ اذلي تضمنه املرشوع ،و أأشاد ابلتقدم الهام اذلي أأحرز من أأجل تعزيز اإطار الإدارة القامئة
عىل النتاجئ وتركزيها الإمنايئ .و أأعرب عن مساندته للتوصية الواردة يف التقرير (التوصية  )5ور أأى أأن املرشوع قد اس تمكل
ونفى احلاجة اإىل مراحل اإضافية .و أأشار اإىل عنرص املراجعة ،و أأعرب عن اعتقاده أأنه قد اس تمكل ،وقال اإنه بصدد النقاش
حاليا .وخلص اإىل أأن املرشوع مل يعد يتطلب القيام بأأي معل.
 .235وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وعرب عن مساندته للر أأي اذلي ورد يف التقرير ،ورصح أأن اإطار الإدارة
القامئة عىل النتاجئ يعد أأداة اإبالغ أأكرث من كونه أأداة اإدارة .و أأفاد أأن اجملموعة رصحت دامئا أأن اإطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ
يركز عىل المكية أأكرث من اجلودة .وتطلع اإىل معرفة ر أأي املستشار حول س بل اس تخدام الإدارة القامئة عىل النتاجئ لتقيمي جودة
ا ألنشطة الإمنائية .ومثن الوفد عددا من التوصيات الواردة يف التقرير .و أأبرز أأن اللجنة دعيت فقط اإىل الإحاطة علام ابلتقرير
وسأأل اإن اكنت التوصيات ستنفذ.
 .236و أأعلن الرئيس أأن النقاش بشأأن هذا العنرص سيتواصل يف صباح اليوم التايل .و أأكد أأن املستشار س يكون حارضا.
ودعا ا ألمانة اإىل أأن تقر أأ مرشوع القرار بشأأن الوثيقة .CDIP/12/2
 .237و أأحاطت ا ألمانة (الس يد ابلوش) اللجنة علام أأن فقرة القرار س تكون متاحة يف صباح اليوم التايل لتطلع علهيا الوفود،
وقر أأت مرشوع تكل الفقرة وهو كام ييل:
"نظرت اللجنة يف الوثيقة  ،CDIP/12/2ويه حتت عنوان التقارير املرحلية ،و أأحاطت علام ابلتقدم اذلي أأحرز
بشأأن املشاريع اجلاري تنفيذها .و أأجاب مدير املرشوع عىل التعليقات اليت أأدلت هبا الوفود و أأحاط علام بتوجهياهتا.
و أأعربت اللجنة عن اس تعدادها لتعديل اجلداول الزمنية لبعض املشاريع ويه:
" "2مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة وبناء احللول؛
" "1واملرشوع املتعلق ابملرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية الفكرية؛
" "3واملرشوع املتعلق بتعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاصو وبعض البدلان ا ألفريقية.
كام نظرت اللجنة يف التقرير املتعلق ابلتوصيات التسع عرشة للتنفيذ املبارش".
 .231واس تفرس وفد اجلزائر عن اإماكنية التعبري عن النية عىل تعممي بعض املرشوعات املس تمكةل ،مبا فهيا املرشوع الرائد
لإنشاء أأاكدمييات امللكية الفكرية الوطنية "بدء التشغيل" ،يف الرباما العادية للمنظمة حىت يتاح للبدلان ا ألخرى الانتفاع هبا.
 .238وقال ايلبري الاستشاري (الس يد أأونيل) إان الهدف هو تعممي املرشوعات يف أأعامل املنظمة ،غري أأن هذا مرهتن
بتوافر املوارد.
 .240ورصح الرئيس بأأن فقرة القرار س تعكس ذكل.
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النظر يف الوثيقة  - CDIP/12/4تقرير تقيميي عن مرشوع بشأأن تعزيز اإطار الويبو ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ ( )RBMبغية
دمع معلية الرصد والتقيمي ل ألنشطة الإمنائية (اتبع)
 .242اس تأأنف الرئيس املناقشات بشأأن الوثيقة  .CDIP/12/4ودعا ايلبري الاستشاري (الس يد أأونيل) اإىل الرد عىل
السؤال اذلي أأاثره وفد اجلزائر أآنف ًا.
 .241وقال ايلبري الاستشاري (الس يد أأونيل) اإن السؤال حسب فهمه يتعلق بكيفية مراعاة جودة املرشوعات املضطلع هبا
يف نظام الإدارة القامئة عىل النتاجئ ،وإان منظامت كثرية حتاول معاجلة هذا ا ألمر .ووحض أأن أأنظمة الإدارة القامئة عىل النتاجئ
تتوجه بشلك عام حنو املؤرشات المكية .و أأضاف أأنه من املمكن اإضافة نص يوحض النتاجئ املدرجة يف التقرير ،حي ميكن
مث ًال اإذا بينت النتاجئ أأن أأربعة بدلان نفذت مرشوع ًا ما اإحلاق توضيح يتعلق جبودة التنفيذ ،وهذا ممكن يف اإطار نظام الإدارة
القامئة عىل النتاجئ املطبق يف الويبو .وُشع ،يف ضوء ذكل ،ادلول ا ألعضاء وا ألمانة عىل اتباع ذكل .وقال اإنه ينبغي لها احلرص
عىل توضيح النتاجئ العددية ،ووصف النظام املطبق يف الويبو بأأنه جيد جد ًا يف ذكل الصدد.
 .243و أأغلق الرئيس ابب النقاش بشأأن هذا البند نظر ًا لعدم اإدلء احلضور بأأي مالحظات أأخرى .مث دعا اللجنة اإىل النظر
يف الوثيقة .CDIP/12/3
النظر يف الوثيقة  - CDIP/12/3التقرير التقيميي عن مرشوع تكوين الكفاءات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية
املالمئة جملالت تكنولوجية معينة كحل لتحدايت اإمنائية حمددة
املقمي ايلاريج ،الس يد توم
 .244قدمت ا ألمانة (الس يد غندور) حملة عامة عن نتاجئ التقرير واس تنتاجاته وتوصياته نياب ًة عن ِ ّ
أأوغادا .وقالت اإن النتاجئ عرش أأولها ثبوت كفاءة وثيقة املرشوع كدليل توجهييي لتنفيذ املرشوع وتقيمي النتاجئ اليت حتققت،
واثنهيا أأن أأدوات الرصد املس تخدمة والتقيمي اذلايت وإاعداد التقارير للمرشوع اكنت اكفية ومفيدة اإىل حد ما لتوفري املعلومات
عن التقدم احملرز يف تنفيذ املرشوع ،واثلهثا أأن املساهامت املقدمة من جانب الكياانت ا ألخرى من داخل ا ألمانة اكنت اكفية
لمتكني تنفيذ املرشوع بفعالية وكفاءة ،ورابعها أأن معظم اخملاطر اليت استشعر احامتل وقوعها يف وثيقة املرشوع وقعت ابلفعل
و أأثرت يف التنفيذ ،وخامسها أأن املرشوع أأخذ يف الاعتبار الامجاهات والتكنولوجيات اجلديدة ،وغريها من القوى ايلارجية،
ابلنظر اإىل أأن املرشوع نفسه اكن معني ًا بتحديد التكنولوجيات املالمئة استناد ًا اإىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات القامئة،
وسادسها أأن املرشوع اتصف ابلفعالية اإىل حد ما ،و أأن فائدته متثلت يف تسهيل اس تخدام قدر أأكرب من املعلومات التقنية
والعلمية املناس بة يف التصدي اإىل احتياجات التمنية احملددة عىل الصعيد الوطين ،وسابعها أأن املرشوع اتسم ابلفعالية والفائدة
اإىل حد ما فامي يتعلق بتكوين الكفاءات املؤسس ية الوطنية يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية لالحتياجات احملددة،
واثمهنا أأن املرشوع متزي ابلفعالية اإىل حد ما يف تنس يق اسرتجاع املعلومات التقنية والعلمية املناس بة وتوفري ادلراية الفنية
الالزمة لتنفيذ هذه التكنولوجيا بطريقة معلية وفعاةل ،واتسعها وجود احامتل ملواصةل العمل بشأأن التكنولوجيا املالمئة وتنفيذ
خطط ا ألنشطة التجارية ،وعارشها أأن املرشوع اس تجاب للتوصيات  28و 30و 32من جدول أأعامل التمنية .ومضت تقول
اإن اس تنتاجات التقرير س تة أأولها أأن وثيقة املرشوع يف حاجة اإىل مزيد من التحسني لتعزيز الكفاءة والفعالية وإاضفاء مزيد
من الوضوح يف أأسلوب تنفيذ املرشوع ،واثنهيا أأن ملشاركة املاكتب ا إلقلميية يف املرشوع أأمهية ،وخاصة ابلنظر اإىل اس تغالل
فرص تعممي مشاريع التكنولوجيا املالمئة يف اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية للبدلان ،واثلهثا أأن املرحةل التجريبية
للمرشوع جنحت اإىل حد ما و أأنه من املمكن اس تخدام ادلروس املس تفادة يف التنفيذ املس تقبيل للمرشوع يف بدلان أأخرى،
سواء يف بدلان أأقل منو ًا أأو يف بدلان انمية ،ورابعها أأن املرشوع أأثبت ،ابعتباره مرشوع ًا مجريبي ًا ،قدرته عىل تكوين الكفاءات
يف جمال اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املناس بة يف التصدي لالحتياجات الإمنائية احملددة عىل الصعيد الوطين،
وخامسها أأن الرتتيب احلايل للبح يف الرباءات قد حيتاج اإىل اإعادة نظر لإاتحة الفرصة للخرباء الوطنيني لكتساب همارات
البح يف الرباءات ،كام ينبغي ابملثل اإعادة النظر يف الآلية املس تخدمة لنقل ادلراية الفنية أأثناء اإعداد تقارير أأوضاع الرباءات
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للسامح مبزيد من التفاعل الشخيص املبارش بني ايلرباء الوطنيني والاستشاريني ادلوليني وخرباء الويبو ،وسادسها أأن احلدي
عن اس تدامة املرشوع يف البدلان الرائدة سابق ألوانه .ووحضت أأن التقرير انطوى كذكل عىل أأربع توصيات أأولها التوصية
مبوافقة اللجنة عىل املرحةل الثانية من املرشوع يف ضوء جناح املرحةل التجريبية ،واثنهيا التوصية بقيام ا ألمانة بتعديل وثيقة
املرشوع ملعاجلة أأوجه القصور اليت كشف عهنا التقيمي ،واثلهثا التوصية ،للأس باب سالفة اذلكر ،ابإعادة ا ألمانة النظر يف
ترتيب البح يف الرباءات وأآلية نقل ادلراية الفنية خالل اإعداد تقارير أأوضاع الرباءات ،واختمتت ابلتوصية ابختاذ ا ألمانة
تدابري معينة موحضة يف التقرير من أأجل حتسني الاس تدامة.
 .245و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تقديره للتقرير التقيميي الشامل وعن رسوره مبا عمل عن التقدم احملرز يف
تكوين الكفاءات يف اس تخدام املعلومات التكنولوجية والتقنية والعلمية املالمئة لتلبية الاحتياجات الإمنائية يف البدلان الثالثة
املقمي بشأأن تصممي املرشوعات املقبةل وضامن اس تدامهتا .وقال
اخملتارة للمرشوع .و أأوىص بأأن تالحظ اللجنة النقاط اليت أأاثرها ِ ّ
اإن موافقة اللجنة عىل املرحةل الثانية من املرشوع يقتيض ضامن تصممي املرحةل التالية وإادارهتا بشلك أأفضل استناد ًا اإىل نتاجئ
التقيمي ،وضامن اإماكنية حتقيق الاس تدامة يف املرشوع وتكراره يف دول أأعضاء أأخرى ابحلد ا ألدىن من ادلمع املقدم من الويبو.
 .246وحتدث وفد ليتوانيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه و أأعرب عن ترحيبه ابلتقيميني ايلارجيني املتعلقني
مبرشوع تكوين الكفاءات يف اس تخدام املعلومات التقنية املالمئة ومرشوع تعزيز اإطار الويبو ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ ،وقال
اإهنام يتيحان فرصة قيِّمة لتقيمي املرشوعني املس تمكلني .ووحض أأن التقارير التقيميية متثل أأدوات مفيدة للغاية يف دفع التحسينات
و نتبني أأوجه القصور اليت ينبغي مجنهبا يف املرشوعات املقبةل .و أأشار اإىل مداخلهتا يف ادلورة التاسعة اليت سلطت الضوء من
خاللها عىل أأمهية حتقيق الفعالية والكفاءة والشفافية يف اإدارة املرشوعات .و أأضاف أأنه ينبغي ،عالو ًة عىل هذه اجلوانب،
مراعاة الاس تدامة يف صياغة املرشوعات وتنفيذها .و أأعرب عن رسورها بشلك خاص خبروج توصيات واحضة يف أأعقاب
ادلروس املس تفادة خالل تنفيذ هذين املرشوعني .وح الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ا ألمانة عىل اإبقاء ادلروس
املس تفادة نصب عينهيا ملا متثل من أأمهية حامسة يف سبيل حتسني الفعالية والكفاءة يف اإدارة املرشوعات املقبةل.
 .247وشدد وفد اإثيوبيا عىل أأمهية املرشوع الهائةل ابلنس بة اإىل البدلان النامية و أأقل البدلان منو ًا لإسهامه يف تقليل
الفجوة املعرفية القامئة يف جمال امللكية الفكرية .و أأعرب الوفد عن اكمل دمعه للمرشوع و أأث ى عىل التوصيات الواردة يف
التقرير التقيميي .وذكر أأن التوصيات تضمنت اس مترار املرشوع يف اإطار املرحةل الثانية .ورصح بأأن اإثيوبيا اس تضافت يف
أأكتوبر  1023مائدة مس تديرة بشأأن الرشاكة بني القطاعني العام وايلاص يف تطوير تكنولوجيات مالمئة وتسويقها .و أأضاف
أأن املائدة املس تديرة اكنت من تنظمي الويبو ابلتعاون مع مكتب امللكية الفكرية الإثيويب ومبساعدة من مكتب امللكية الفكرية
الكوري ،و أأن الهدف مهنا اكن تبادل الآراء بشأأن القضااي املتعلقة بتطوير التكنولوجيات املالمئة وحتديد أأساليب للتغلب عىل
التحدايت يف تسويق التكنولوجيات املالمئة .و َّبني أأن مخسني مشاراكً مثلوا بدلا ًان وقطاعات واهامتمات متنوعة حرضوا
الاجامتع .ومىض يقول اإن احلاجات والطلبات احملددة تسوغ اس مترار املرشوع واس تدامته .و أأعرب عن اكمل تأأييده
لس تدامة املرشوع وتوس يعه ليشمل بدلا ًان أأخرى من أأقل البدلان منو ًا.
 .241وقال وفد الياابن اإنه يقدر ما خلص اإليه التقرير من جناح املرحةل التجريبية ،غري أأنه جيب حتسني بعض اجلوانب .وذكر
من تكل اجلوانب تعديل واثئق املرشوع ،وترتيب البح يف الرباءات ،وإاعداد تقارير أأوضاع الرباءات عل النحو املوصوف
يف التوصيتني  1و .3و أأضاف أأنه يلزم ا ألمانة خالل تنفيذ املرحةل  1معاجلة هذه التوصيات بشلك مالمئ .وقال فامي يتعلق
ابلتوصية (4ب) اإنه ينبغي النظر يف احلاجة اإىل موارد برشية ومالية اإضافية بعناية ،أأخذ ًا يف الاعتبار أأن أأكرث من  80ابملائة
من دخل الويبو أأاتها من جمالت مثل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،وإانه ينبغي اإذ ًا اإعطاء هذه الرباما ا ألولوية.
 .248وحتدث وفد بنن ابمس مجموعة أأقل البدلان منو ًا و أأشار اإىل اس تنتاجات التقيمي فذكر أأن للمرشوع وجاهة وفعالية ابلغتني
يف تكوين الكفاءات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة لتلبية الاحتياجات الإمنائية .وقالت اجملموعة اإن لك بدل
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من البدلان الرائدة متكن من تبني جمالني من الاحتياجات بدقة وحتديد التكنولوجيات املالمئة لتلبيهتا وإاعداد خطط ا ألنشطة
التجارية .و أأضافت أأن تنفيذ خطط ا ألنشطة التجارية يس تحق دمع الويبو .و أأعربت اجملموعة ،يف ضوء النجاح احملقق يف
املرحةل التجريبية والصالت املبارشة اليت تربط املرشوع ابلتوصيات  28و 30و 32من جدول أأعامل التمنية ،عن رغبهتا يف
مد املرشوع اإىل بدلان أأخرى من مجموعة أأقل البدلان منو ًا .كام عربت عن تأأييدها للتوصية بتخصيص مزيد من املوارد لإدارة
شعبة أأقل البدلان منو ًا للمرشوع ودمع تكوين الكفاءات يف ادلول ا ألعضاء.
 .250وكرر وفد اإس بانيا التنويه بأأمهية التقريرين التقيمييني ،وقال اإن هذه ا ألمهية تقتيض ترمجة التقريرين الذلين قدما اإىل
اللجنة ابلاكمل ،دون الاكتفاء برتمجة امللخصني التنفيذيني .وسلط الوفد الضوء عىل بعض القضااي استناد ًا اإىل امللخصني
والعرضني ،واكن أأول ذكل أأنه ينبغي اتسام واثئق املرشوعات ابلوضوح والامتم ،كام ينبغي لها أأن تضم أأكرب قدر ممكن من
املعلومات .وقال اإن ذكل رضوري من أأجل تيسري اإدارة املرشوعات وحتسيهنا .و أأضاف أأنه من املهم أأن تكون اإدارة
املرشوعات قامئة عىل النتاجئ ،و أأنه ينبغي ضامن اس تدامة املرشوعات وا ألنشطة التمنوية اإىل أأبعد حد ممكن .وذكر أأنه ينبغي يف
حاةل املوافقة عىل مرحةل اثنية ملرشوع تكوين الكفاءات يف اس تخدام التكنولوجيا املالمئة أأخذ التوصيات الواردة يف التقرير
التقيميي يف احلس بان لتحسني جودة تكل املرحةل .ومىض يقول اإنه ينبغي أأخذها يف الاعتبار أأيض ًا للمرشوعات املقبةل بغية
الإسهام يف حتسني املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو ،مما يتضمن املرشوعات املوهجة اإىل التمنية.
 .252و أأيد وفد الس نغال البيان اذلي أأدىل به وفد اإس بانيا بشأأن اإاتحة الوثيقة الاكمةل بلغات أأخرى .وقال اإن للوثيقة أأمهية
ابلغة ،وإانه من املؤسف أأنه مل يرتمج مهنا اإىل الفرنس ية اإل امللخص التنفيذي .كام أأيد الوفد البيانني الذلين أأدىل هبام وفد اإثيوبيا
ووفد بنن ابمس مجموعة أأقل البدلان منو ًا .و َّبني أأن للمرشوع أأمهية ابلغة ابلنس بة اإىل البدلان النامية لإسهامه يف تكوين
الكفاءات يف اس تخدام التكنولوجيا املالمئة .وذكر أأن النتاجئ احملققة يف البدلان الرائدة الثالثة ِ ّتبني ،كام ورد يف التقرير ،أأن
للمرشوع فائدة مجة و أأن من شأأن ادلروس املس تفادة أأن تساعد بدلا ًان أأخرى من البدلان النامية و أأقل البدلان منو ًا .و أأيد الوفد
التوصيات الواردة يف التقرير ،خاصة التوصية ابس مترار املرشوع ومده اإىل بدلان أأخرى هممتة .وقال اإن للتوصية بتخصيص
مزيد من املوارد لإدارة شعبة أأقل البدلان منو ًا للمرشوع ودمع تكوين الكفاءات يف ادلول ا ألعضاء أأمهية ابلغة أأيض ًا.
 .251و أأشار وفد مجهورية كوراي اإىل اس تكامل املرشوع بنجاح وذكَّر بأأنه اكن مطلق رشارة املرشوع يف عام  .1020و أأعرب
الوفد عن أأمهل يف مد ممارسات البدلان الرائدة الثالثة ،ويه زامبيا وبنغالديش ونيبال ،وخرباهتا اإىل دول أأعضاء أأخرى هممتة.
وخص من ذكل ابذلكر خطة ا ألنشطة التجارية يف زامبيا ومركز التكنولوجيات املالمئة يف نيبال .كام أأعلن عن دمعه للموافقة
عىل املرحةل الثانية من املرشوع ،مما يشمل دمع تنفيذ خطط ا ألنشطة التجارية يف البدلان الرائدة والتوسع يف املرشوع ليغطي
بدلا ًان مشاركة جديدة .وقال اإن اخنراط مكتب امللكية الفكرية الكوري يف هذا اجملال يعود اإىل عام  1020وإانه عىل اس تعداد
لعرض خرباته فيه.
 .253و أأيد وفد فزنويال البيان اذلي أأدىل به وفد اإس بانيا بشأأن ترمجة التقرير اكم ًال اإىل اللغة الإس بانية .وقال اإن طلبات
مشاهبة قدمت يف املايض وإان هذه قضية هممة.
 .254و أأدىل ممثل ش بكة العامل الثال ( )TWNببعض التعليقات عىل التقرير التقيميي اكن أأولها أأن معلية حتديد
الاحتياجات الإمنائية ليست واحضة ابلقدر الاكيف .وقال اإن من ا ألهداف الرئيس ية للمرشوع حتديد حلول تكنولوجية مالمئة
أل َم ّس الاحتياجات الإمنائية ،وهذا جيعل وجود معلية واحضة لتحديد الاحتياجات أأمر ًا ابلغ ا ألمهية .وذكر أأن اس تنتاجات
التقرير التقيميي بينت بوضوح أأنه ينبغي للويبو اإاتحة مبادئ توجهيية يف هذا الصدد .مث قال يف تعليقه الثاين اإن املرشوع ركز
عىل التكنولوجيا املالمئة القامئة عىل البح يف الرباءات ،اإل أأن تنفيذ التكنولوجيا احملددة يتطلب نقل معرفة ودراية فنية
مضنية مما حيول دون الاكتفاء ابلعامتد عىل البح يف الرباءات فقط .ووحض أأنه س يكون من املفيد اإاتحة معلومات بشأأن
كيفية نقل املعرفة وادلراية الفنية الضمنية .و أأما تعليقه الثال فتناول فيه التوصيات الواردة يف التقرير بتعديل وثيقة املرشوع
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حبي تتضمن معايري اختيار واحضة وشامةل للبدلان املشاركة ،واس تحداث اتفاق رشاكة لتوضيح أأدوار البدلان املشاركة
والويبو والزتاماهتا ،وإاعداد مبادئ توجهيية لعملية حتديد الاحتياجات ،وجوانب أأخرى وقال اإنه ينبغي اإجراء التعديالت قبل
مدى حرج ًا ،وإانه جيب معاجلهتا اإن أأريد
اإطالق املرحةل  1ألنه من الواحض أأن تنفيذ املرشوع اعرتته أأوجه قصور يبلغ بعضها ً
للمرشوع حتقيق النجاح.
ورصح بأأن ا ألمانة س تتناولها ابلرد يف مرحةل لحقة .و أأبلغ اللجنة بأأن فقرة
 .255و أأشار الرئيس اإىل مسأأةل ترمجة الواثئق َّ
القرار بشأأن التقريرين التقيمييني جاهزة و أأن ا ألمانة ستتلوها.
 .256وتقدم وفد بنغالديش ابلبيان التايل مكتو ًاب:
"ميثل تطوير القدرات الوطنية يف جمال العلوم والتكنولوجيا أأمهية قصوى ابلنس بة اإىل بنغالديش .ووفق ًا لرؤية 1012
اليت تسعى بنغالديش من خاللها اإىل الانضامم اإىل مصاف البدلان متوسطة ادلخل ،فاإن من ا ألولوايت الرئيس ية
للبالد اإنشاء وتعزيز مسار للتمنية مس تلهم من التكنولوجيا واملعرفة .ويف هذا الس ياق ،أأيد وفد بنغالديش بقوة اعامتد
مرشوع جدول أأعامل التمنية املتعلق ابلتكنولوجيا املالمئة يف الويبو .ووقد تلقينا ببالغ التقدير بؤرة الرتكزي املتخذة لهذا
املرشوع اذلي يريم اإىل تيسري تكوين الكفاءات من خالل أأنشطة ملموسة تتعلق ابلكيفية اليت ميكن هبا اس تكشاف
قواعد بياانت تضم معلومات عن الرباءات والعلوم والتقنيات الامتس ًا حللول تقنية مالمئة من أأجل الوفاء اب ألولوايت
الوطنية الرئيس ية يف جمال التمنية .كام تقدر بنغالديش ادلمع اذلي تقدمه الويبو يف تنفيذ هذه املبادرة املفيدة لكتساب
خربة معلية يف اس تخدام امللكية الفكرية من أأجل الإسهام يف تلبية الاحتياجات الإمنائية ألقل البدلان منو ًا.
"ويف هذا الس ياق ،فاإن أأول الاحتياجات اليت تبينهتا بنغالديش هو العثور عىل تقنية متقدمة لتحسني ا ألرض من
أأجل تطوير البنية التحتية يف ا ألرض املستنقعية املنخفضة والرخوة ،واثنهيا احلاجة اإىل تكنولوجيا مالمئة لتحويل
نفاايت البدلايت اإىل مواد تس تخدم يف أأعامل ردم الرتبة للقضاء عىل ا ألخطار البيئية ،مما يعين حتويل النفاية اإىل مورد.
وقد اس هتدف هذا املرشوع الإسهام يف معاجلة هاتني املشلكتني ،وحنن مرسورون ابلهنا القامئ عىل "احتياجات
البدلان" املتبع فيه ،كام تلقينا ابلتقدير ا ألسلوب اذلي نفذ به املرشوع عىل املس توى القطري ،حي اكنت مشاركة
قطاع عريض من أأحصاب املصاحل مشل وزارات ودوائر حكومية معنية ومؤسسات أأحباث وتطوير خاصة وعامة
وجامعات وغرف وممثلني للصناعات مكفوةل .وقد تلقينا ببالغ التقدير أأيض ًا ادلور املركزي اذلي أأداه فريق ايلرباء
الوطين يف اإدارة املرشوع وتنفيذه عىل املس توى القطري.
"وحنن عىل أأمل أأن تمتكن بنغالديش من الاس تفادة من احللول التكنولوجية املقرتحة يف تقرير الوضع التقين ومن
اسرتاتيجيات التنفيذ املوىص هبا واليت سيشار اإلهيا يف خطة ا ألنشطة التجارية .وقد يتطلب حتقيق هذه النتيجة
مزيد ًا من ادلمع من الويبو وغريها من رشاكء التمنية .ونرجو أأن جند من الويبو ورشاكء أآخرين اإقدام ًا عىل اختاذ هذا
الهنا الرائد يف ايلطوات التالية الالزمة بغية تنفيذ التكنولوجيا يف البالد يف هناية املطاف .وس تكون اس تفادة
بنغالديش وغريها من أأقل البدلان منو ًا مجة من هذا التعاون ادلويل يف سبيل التصدي للتحدايت احلرجة اليت تواهجها
يف ميدان التمنية.
"وينبغي للجنة أأن توافق عىل املرحةل الثانية من املرشوع يك تدمع تنفيذ البدلان الرائدة الثالثة يلطط ا ألنشطة
التجارية ومد املرشوع ليشمل بدلا ًان مشاركة جديدة من بني أأقل البدلان منو ًا ومجريب مشاركة مجموعة منتقاة من
البدلان النامية يف املرشوع.
"وخنمت بتكرار الإعراب عن خالص شكران للويبو عىل تنفيذ هذا املرشوع يف بنغالديش ابعتبارها اإحدى البدلان
الرائدة .وس يكون للخربات املكتس بة من هذا املرشوع فائدة مجة لعملية تكوين الكفاءات واملعارف التكنولوجية يف
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بالدان ،وحنن نسعى اإىل الانتفاع بذكل ومواصةل هجودان املشرتكة يف هذا اجملال .ويف هذا الس ياق ،نلمتس من الويبو
والبدلان ا ألعضاء الشقيقة ا ألخرى مواصةل هذا املرشوع ملصلحة أأقل البدلان منو ًا عن طريق توس يع نطاقه وتكراره
وجعهل برانما تمنية منتظامً".
 .257وتلت ا ألمانة (الس يد غندور) فقرة القرار التالية:
"تناولت اللجنة التقريرين التقيميني التاليني:
" "2التقرير التقيميي عن مرشوع تكوين الكفاءات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت
تكنولوجية معينة كحل لتحدايت اإمنائية حمددة (التوصيات  28و 30و ،)32الوارد يف الوثيقة CDIP/12/3؛
" "1والتقرير التقيميي عن مرشوع تعزيز اإطار الويبو ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ ( )RBMبغية دمع رصد ا ألنشطة
الإمنائية وتقيميها ،الوارد يف الوثيقة .CDIP/12/4
وعقب عرض التقريرين جرى تبادل للآراء .وق ّرر أأن تتابع ا ألمانة التوصيات الواردة يف التقريرين ،مع مراعاة التعليقات
اليت أأدلت هبا ادلول ا ألعضاء .وابلإضافة اإىل ذكل ،وافقت اللجنة عىل التوصية بتنفيذ املرحةل الثانية ملرشوع تكوين
الكفاءات يف اس تخدام التكنولوجيا املالمئة".
 .251واقرتح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإحالل عبارة "نظرت يف" حمل لكمة "وافقت".
 .258و أأعرب وفد بنن عن رغبته يف الترصحي بوضوح يف الفقرة بأأن اللجنة ستنظر يف التوصية ابملرحةل الثانية ومد املرشوع
اإىل بدلان أأخرى من مجموعة أأقل البدلان منو ًا يف ادلورة التالية.
 .260و أأعلن وفد الياابن عن تفضيهل اإحالل عبارة "تتخذ الإجراءات املالمئة" حمل لكمة "تتابع" ،حي اإن ا ألمانة ستنظر
يف التوصية مث تتخذ اإجر ًاء مالمئ ًا دون أأن تنفذ التوصية تنفيذ ًا مبارش ًا.
 .262ورصح الرئيس بأأن الفقرة س تعاد صياغهتا حبي تراعى مساهامت احلضور .مث دعا ا ألمانة اإىل تقدمي رد بشأأن مسأأةل
ترمجة الواثئق.
 .261و أأشارت ا ألمانة (الس يد ابلوش) اإىل س ياسة الويبو للغات وب َّينت جمدد ًا أأن تكل الس ياسة تقتيض ترمجة ملخصات
الوثيقة كبرية احلجم اإىل مجيع اللغات عىل أأن تبقى لك وثيقة مهنا ابللغة اليت صيغت هبا ،مع جواز ترمجة تكل الواثئق الكبرية
بناء عىل طلب حمدد من دوةل عضو أأو مجموعة من ادلول ا ألعضاء .وقالت اإنه عىل ذكل يتاح ألي وفد يرغب يف ترمجة وثيقة
ً
من هذا النوع اإىل لغات أأخرى تقدمي طلب بذكل اإىل ا ألمانة.
 .263وذكَّر وفد اإس بانيا بأأن هذا ا ألمر قد نوقش أأيض ًا يف دورات سابقة نظر ًا لتعامل اللجنة مع واثئق كثرية ،مهنا ما هو
كبري احلجم .و أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن س ياسة اللغات ختضع لتفسريات متشددة يف كثري من ا ألحيان .وطلب ترمجة
الوثيقة  CDIP/12/3اكمةل.

البند  5من جدول ا ألعامل :النظر يف برانما العمل لتنفيذ التوصيات املعمتدة (اتبع)
النظر يف الواثئق:
 - CDIP/8/INF/1مراجعة خارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية
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 - CDIP/9/14رد الإدارة عىل املراجعة ايلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية

(الوثيقة )CDIP/8/INF/1
 - CDIP/9/15تقرير الفريق العامل اخملصص املعين ابملراجعة ايلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون
ألغراض التمنية
 - CDIP/9/16اقرتاح مشرت ،من مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة البدلان ا ألفريقية بشأأن املساعدة اليت تقدهما الويبو
يف جمال التعاون ألغراض التمنية
 - CDIP/11/4وضع تنفيذ بعض التوصيات املس تخلصة من تقرير املراجعة ايلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف
جمال التعاون ألغراض التمنية
 - CDIP/12/7دليل بشأأن تقدمي مساعدة الويبو التقنية
 .264ذكَّرت ا ألمانة (الس يد ابلوش) بأأن مراجعة خارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو قد أأجريت يف س ياق مرشوع
حتسني اإطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف الويبو .وقالت اإن أأول عرض للتقرير اكن يف ادلورة الثامنة للجنة (الوثيقة
 ،)CDIP/8/INF/1وإان ا ألمانة عرضت رد ًا من الإدارة عىل التقرير (الوثيقة  )CDIP/9/14يف ادلورة التاسعة للجنة
تلبي ًة لطلب ادلول ا ألعضاء .وذكرت أأن ادلورة الثامنة شهدت تكوين فريق عامل خمصص ،و أأن هذا الفريق اجمتع يف الفرتة
بني ادلورتني الثامنة والتاسعة مث عرض تقريره عىل اللجنة (الوثيقة  .)CDIP/9/15و أأضافت أأنه ورد كذكل اقرتاح مشرت،
من مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة البدلان ا ألفريقية خالل ادلورة التاسعة للجنة (الوثيقة  .)CDIP/9/16وب َّينت أأن
اللجنة انقشت التقرير عىل مدى ثالث دورات مث طلبت يف دورهتا العارشة من ا ألمانة اإعداد وثيقة بشأأن وضع تنفيذ بعض
التوصيات (الوثيقة  ،)CDIP/11/4كام طلبت يف دورهتا احلادية عرشة من ا ألمانة العمل عىل ثالثة جمالت ،ويه تعيين ًا
اإعداد دليل بشأأن تقدمي املساعدة التقنية ،وحفص قاعدة البياانت ايلاصة ابملساعدة التقنية بغرض حتسني اإماكانهتا البحثية،
وحتدي موقع الويبو الإلكرتوين ليكون موردا أأكرث فعالية وسهوةل يف النفاذ اإليه .و أأفادت أأن دلي ًال بشأأن تقدمي املساعدة
التقنية قد أأعد (الوثيقة  ،)CDIP/12/7و أأن عرضني س يقدمان شفهي ًا بشأأن املسأألتني ا ألخريني .و أأكدت عىل قول املدير
العام اإن موقع الويبو الإلكرتوين قد خضع لعملية مجديد شامل .وذكرت أأن عرضني س يقدمان أأحدهام عن التغيريات اليت
أأجريت وعن رفع مس توى الفعالية وقابلية النفاذ يف املوقع الإلكرتوين والثاين عن قاعدة بياانت املساعدة التقنية .ودعت
اللجنة اإىل النظر يف الواثئق  CDIP/8/INF/1و CDIP/9/14و CDIP/9/15و CDIP/9/16و CDIP/11/4كام
تقرر يف ادلورة السابقة.
 .265ورصح وفد الياابن بأأن املناقشة ينبغي أأن تبد أأ بعروض عن اجملالت الثالثة اليت طلب من ا ألمانة العمل علهيا ،تتبعها
مناقشة بشأأن تكل اجملالت .و أأضاف أأنه من املمكن اإجراء نقاش عام بشأأن مجيع الواثئق املذكورة بعد ذكل.
 .266وب َّينت ا ألمانة أأن الرتتيب املقرتح استند اإىل التسلسل الوارد يف الفقرة (7ب) من ملخص الرئيس عن ادلورة
السابقة ،ومع ذكل فلدلول ا ألعضاء واللجنة أأن تقرر الكيفية اليت تريد مناقشة القضية هبا.
 .267واقرتح وفد الربازيل بدء املناقشة بعرض لعمل ا ألمانة بعد ادلورة السابقة مث اس تئناف النقاش بشأأن تنفيذ التوصيات
ا ألخرى املتعلقة ابملساعدة التقنية.
 .261وسأأل الرئيس عن تقبل اللجنة لالقرتاح .واتفق عىل ذكل .ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي ادلليل.

CDIP/12/21 Prov.
39

 .268وقدمت ا ألمانة (الس يد أأونياما) الوثيقة  .CDIP/12/7وقالت اإن اللجنة اكنت قد طلبت اإعداد دليل بشأأن
املساعدة التقنية اليت تقدهما املنظمة وإان الهدف من ذكل اكن توفري انفذة موحدة للحصول عىل معلومات عن لك املساعدة
التقنية اليت تقدهما املنظمة .و أأضافت ا ألمانة أأهنا اكنت قد أأعدت دلي ًال أأقرص يف السابق غري أأن اللجنة أأبلغت ا ألمانة بأأهنا
ترغب يف اإعداد وثيقة أأمشل فتعاقدت ا ألمانة مع استشارية ومعلت معها عىل اإعداد دليل (الوثيقة  ،)CDIP/12/7مع
الاجهتاد يف جعل ادلليل سهل الاس تخدام قدر املس تطاع .وب َّينت أأن ادليباجة تعرض ما يريم ادلليل اإىل حتقيقه ،و أأنه
يتسم بقدر كبري من الشمول ،وذلكل فاإن ا ألمانة تأأمل أأن ميثل اس تجابة مناس بة لطلب ادلول ا ألعضاء .ودعت ا ألمانة الوفود
اإىل التعليق عىل ادلليل.
 .270وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء و أأثبت أأن موقع املساعدة التقنية الإلكرتوين وقاعدة بياانت املساعدة الإلكرتونية
يعمالن و أأهنام يعرضان صورة شامةل للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو ويتيحان للمس تفيدين فهم خيارات املساعدة التقنية
املتاحة لتلبية احتياجاهتم الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية .وقال اإن ادلليل اذلي أأعدته ا ألمانة وعرضته خالل هذه ادلورة
يتضمن معلومات مفيدة وموضوعية من منظورات خمتلفة وإان من شأأنه أأن يضع اللمسة الهنائية عىل مشهد املساعدة التقنية
اليت تقدهما الويبو.
 .272وحتدث وفد بولندا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق ورصح بأأن ادلليل أأداة مفيدة للغاية .وقال اإن
املعلومات املقدمة فيه واسعة النطاق وموضوعية ،وإانه ميثل عنرص ًا جديد ًا يف اجلهود اليت تبذلها الويبو يف جمال املساعدة
التقنية .ووحض أأن ادلليل يقدم ،جنب ًا اإىل جنب مع موقع املساعدة التقنية ا إللكرتوين وقاعدة بياانت املساعدات التقنية ،صورة
ألعامل الويبو يف جمال املساعدة التقنية .و أأعرب عن أأمل اجملموعة أأن يس تخدم حبمكة وعىل نطاق واسع.
 .271وطلب وفد الهند من ا ألمانة اإعداد الوثيقة وتعمميها عىل هيئة كتيب أأو دليل مطبوع .وقال اإنه ميكن تنفيذ ذكل بعد
مراجعته ملراعاة أأي مالحظات تديل هبا ادلول ا ألعضاء .و َّبني أأنه من احملمتل أأن تتطلب بعض اجملالت ،مثل معايري املوافقة
عىل املساعدة والإطار الزمين لتقدميها ،اإجراء بعض التعديالت .و أأضاف أأنه ميكن تقدمي مزيد من املعلومات يف تكل اجملالت،
مثل رتبهتا بني ا ألولوايت ابلنس بة اإىل املنظمة .وذكر أأن من شأأن الوثيقة أأن تكون مورد ًا جيد ًا اإذا زادت دقهتا ومعمت عىل
هيئة كتيب.
 .273وحتدث وفد ليتوانيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ورصح بأأن ادلليل يعرض بشلك شامل للغاية القدر
الهائل من املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو .وقال اإنه س يكون مفيد ًا يف توجيه املناقشات املقبةل بشأأن املساعدة التقنية.
و أأعرب عن تطلع الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه اإىل دراس ته عن كثب وعن اهامتهما مبعرفة املزيد عن املشالك اليت
واهجهتا الويبو يف معرض مساعهيا لتقدمي املساعدة التقنية ،حي ميكن اس تخالص دروس من ذكل لمتكني الويبو من رفع
كفاءة وفعالية ما تقدم من املساعدة التقنية يف املس تقبل.
 .274و أأيد وفد اإس بانيا البيان اذلي أأدىل به وفد ليتوانيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه .و أأعرب الوفد عن
اعتقاده أأن ادلليل حيوي الكثري من املعلومات املفيدة بشأأن املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو .و أأشار اإىل الصناديق
الاستامئنية اليت تديرها الويبو نيابة عن عدد من ادلول ا ألعضاء اخملتلفة و أأعرب عن رسوره بتضمن ادلليل معلومات عن تكل
الصناديق ألن كثريين ليسوا عىل دراية اكفية هبا ،وهذا س يعيهنم عىل زايدة التعريف هبا وبأأنشطهتا حي متثل عنرص ًا همامً يف
املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو.
 .275وقال وقد أأسرتاليا اإنه يرى اإنشاء ادلليل أأمر ًا قيَّام ،وإانه يرى كذكل ،ابعتبار بالده من اجلهات املاحنة لربانما
الصناديق الاستامئنية ،نفع ًا من اإاتحة ادلليل لدلول ا ألعضاء .و أأعرب عن تيقنه أأن ادلليل س يعني اجلهات املاحنة اجلديدة عىل
اإعداد براما صناديق استامئنية وإادارهتا بنجاح لصاحل البدلان النامية و أأقل البدلان منو ًا .و أأضاف أأنه سيساعد يف تنفيذ أأنشطة
مساعدة تقنية موهجة بنجاح كذكل .و أأفاد أأن أأنشطة املساعدة التقنية اليت تنفذها أأسرتاليا مركزة عىل تكوين الكفاءات وتعزيز
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أأنظمة اإدارة حقوق امللكية الفكرية ،و أأهنا تقام أأساس ًا يف منطقة أآس يا واحمليط الهادئ من خالل برانجمي مساعدة تقنية
هممني ،أأل وهام برانما الصندوق الاستامئين املشرت ،بني الويبو و أأسرتاليا والربانما ا إلقلميي للتدريب عىل حفص الرباءات.
و َّبني الوفد أأنه قدم عرض ًا مفص ًال عن هذا ا ألخري يف ادلورة السابقة .ورصح الوفد ،من ابب التوضيح ومع بيان تركزي
أأسرتاليا عىل برانجمي الصندوق الاستامئين والتدريب ا إلقلميي ،بأأن أأسرتاليا ابتعدت عن رعاية أأحداث س نوية ،عىل النحو
املذكور يف الصفحة  36من ادلليل .وقال اإهنا رعت يف املايض أأحدا ًاث وإاهنا ستس متر يف ذكل لكام دعت احلاجة ابلنظر اإىل لك
حاةل عىل حدة.
 .276ورصح وفد جورجيا بأأن ادلليل وثيقة موجزة ومفيدة للغاية .وقال اإنه هيئي اإطار ًا واحض ًا ألنشطة املساعدة الإمنائية
اليت تقدهما الويبو .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل اس تخدام ادلليل يف طلبات املساعدة التقنية املقبةل ،خاص ًة فامي يتعلق برباما
الصناديق الاستامئنية .وعرب عن رغبته يف أأن يطبع ادلليل عىل هيئة كتيب ويوزع عىل ادلول ا ألعضاء اكفة.
 .277و أأيد وفد الاكمريون الاقرتاح اذلي طرحه وفد الهند ابإصدار الوثيقة عىل هيئة كتيب تيسري ًا للتعامل بسهوةل .وقال اإنه
س يكون مفيد ًا للغاية ،خاص ًة ابلنس بة اإىل البدلان النامية و أأقل البدلان منو ًا.
 .271وذكر ممثل ش بكة العامل الثال أأن ادلليل حيتوي عىل معلومات مفيدة للغاية عن مجموعة ا ألنشطة اليت تضطلع هبا
الويبو ،غري أأن بعض اجلوانب حتتاج اإىل توضيح ،ومن ذكل عىل سبيل املثال أأن املعلومات الواردة يف ادلليل ل تبدو
مقصورة عىل ا ألنشطة الإمنائية ابملع ى املعهود ،بل رمبا تشمل مجيع مبادرات الويبو ،مبا فهيا ادلراسات والتقرير الس نوي
وقواعد البياانت وا ألدوات والرباما التدريبية ،مما يسبب لبس ًا ألن الوثيقة تذكر أأنه ينبغي للمساعدة التقنية ،حسب ما ورد
يف التوصية  2من جدول أأعامل التمنية ،أأن تكون مدفوعة ابلطلب ومصممة حسب احتياجات لك بدل بيامن ل ينطبق ذكل
عىل كث ٍري من ا ألنشطة املذكورة يف الوثيقة ،بل تتعلق بكياانت حمددة .وساق عىل ذكل مثا ًل بربانجمي الويبو Re:Search
و GREENلتعلقهام بدخول كياانت يف ترتيبات ترخيص ثنائية ا ألطراف وبقاعدة بياانت  PATENTSCOPEاخملصصة
للبح يف الرباءات .وعلق بأأنه يبدو من غري ادلقيق اإدراج بعض هذه ا ألنشطة حتت مسمى املساعدة التقنية .ووحض أأنه
ينبغي المتيزي بني أأنشطة املساعدة التقنية مبعناها املعهود ومجيع ا ألدوات واملبادرات ا ألخرى املقدمة .وقال اإن لهذا ا ألمر أأمهيته
ألن ادلليل َّبني أأن حصة التمنية تبلغ  12ابملائة من اإجاميل مزيانية الويبو ،وليس من الواحض اإن اكنت مجيع ا ألنشطة املذكورة
فيه مموةل من خالل ذكل .مث أأشار املمثل اإىل أأهداف املساعدة التقنية و أأبرز ما أأشار تقرير املراجعة ايلارجية اإليه رصاحة من
افتقار املنظمة اإىل فهم واحض للغرض اللكي من أأنشطهتا يف جمال التعاون الإمنايئ أأو "املساعدة املوهجة اإىل التمنية" .وذكر أأن
القسم املتعلق اب ألهداف يف ادلليل يشري فامي يبدو اإىل أأن الهدف الرئييس هو تعزيز امللكية الفكرية ،وهذا مس تخلص من
اتفاقية الويبو املربمة يف عام  ،2867غري أأنه يري أأن نقطة البداية ،حبمك وضع الويبو كواكةل من واكلت ا ألمم املتحدة ،ينبغي أأن
تكون التفاق املربم بني ا ألمم املتحدة والويبو اذلي تناول تعزيز الإبداع الفكري ونقل امللكية الصناعية ،وميكن بعدئ ٍذ اإتباع
ذكل ابإشارة اإىل التفاق املربم بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية بشأأن املساعدة يف تنفيذ اتفاق تريبس اذلي تضمن الزتامات
وحقوق ،خاص ًة حق اس تخدام بعض أأوجه املرونة ،مث ميكن الإشارة اإىل توصيات جدول أأعامل التمنية .وذكر املمثل فامي يتعلق
بتكل التوصيات أأن ادلليل خال من أأي اإشارة اإىل التوصيات عدا التوصية  ،2رمغ أأن لعد ٍد من التوصيات ا ألخرى وجاهة
كذكل ومهنا التوصيات  6و 7و 21و .23و أأكد أأنه ينبغي التعبري عن هذا يف القسم المتهيدي أأيض ًا .ومىض يقول اإن مثة قصور
يف التوجيه بشأأن تنفيذ املساعدة التقنية يعم الس ياسات واملبادئ التوجهيية اليت يقوم علهيا تنفيذ املساعدة .ووحض أأن
التوصيات تناولت قضااي مثل تضارب املصاحل وتنظمي الاجامتعات وضامن حتقيق التوازن يف اختيار املتحدثني ومساءةل ايلرباء
الاستشاريني ،فينبغي اإذ ًا أأن توجد س ياسات واحضة بشأأن مجيع هذه القضااي ،وبشأأن املوارد ايلارجة عن املزيانية كذكل.
وتطرق اإىل القسم املتعلق ابلرصد والتقيمي فذكر أأنه ل يشري اإل اإىل شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية واللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة للويبو .وقال اإن الشعبة مل تصدر اإل أأربعة تقارير تقيمي بشأأن أأربعة من مرشوعات اللجنة حىت
اترخيه ،ول خيفى أأن هذا غري ٍ
اكف يف ظل نطاق ا ألنشطة املنفذة .ورصح بأأن مثة حاجة اإىل عقد نقاش عن الكيفية اليت
ميكن هبا حتسني الرصد والتقيمي.
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 .278ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل الإجابة عىل ا ألس ئةل والتعليقات اليت طرهحا احلضور.
ورصحت ا ألمانة (الس يد أأونياما) أأهنا تعزتم كذكل اإصدار ادلليل عىل هيئة كتيب مطبوع ،لكن ما بني ا أليدي حالي ًا
َّ .210
ليس اإل مرشوع ًا أأولي ًا .و أأحاطت ا ألمانة علامً ابلتعليق ايلاص ابإبراز الصناديق الاستامئنية وتعهدت بتقدمي فكرة أأوحض عن
أأسلوب معلها لدلول ا ألعضاء .و أأشارت ا ألمانة اإىل املالحظات اليت أأبداها ممثل ش بكة العامل الثال واس تحرضت املشهد
ياء معينة ميكن
اذلي أأعد ادلليل عىل خلفيته ،حي اكنت بعض ادلول ا ألعضاء قد اقرتحت اإثر اإعداد تقرير دير -رواك أأش ً
للمنظمة معلها يف سبيل تنفيذ ما ورد يف التقرير .ووحضت ا ألمانة أأهنا استشعرت قدرة عىل تنفيذ ذكل وفائدة منه ،رمغ عدم
حتقق توافق يف الآراء حول كيفية امليض قدم ًا مبخرجات التقرير .وقالت اإهنا فهمت أأن ادلول ا ألعضاء أأرادت شية ًا من شأأنه
عرض ما تس تطيع الويبو تقدميه يف جمال املساعدة التقنية ،وإانه ينبغي يف ذكل حتري البساطة ومجنب ايلوض يف دقائق
املساعدة التقنية .ورصحت بأأن هذا هو الهنا اذلي اتبع يف اإعداد ادلليل و أأن تناول القضااي املتعلقة ابلس ياسات والرصد اكن
يف موضع أآخر .و أأضافت أأن ا ألمر يرجع اإىل ادلول ا ألعضاء أأن تقرر اإن اكنت الوثيقة قد لبت طلهبا .وذكرت أأهنا اس تخلصت
من ردود الكثري من ادلول ا ألعضاء أأن الشفافية واحليادية والتحديد ادلقيق يه أأمه العنارص.
 .212و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن ابلغ رسوره خبروج ادلليل مورد ًا متاكم ًال للبدلان واملؤسسات املهمتة
بتلقي املساعدة التقنية ،خاصة حتديده نقاط اتصال ألحصاب املصاحل الراغبني يف تبني مظان هذه املساعدة التقنية أأو الراغبني
يف التعبري عن أآراهئم بشأأن أأنشطة الويبو .ولكن الوفد عرب كذكل عن يشء من القلق يساوره من رغبة بعض الوفود يف
طرح الوثيقة عىل هيئة مطبوعة جامدة نظر ًا لطبيعة بياانت نقاط التصال ،حي تتيح الطبيعة الإلكرتونية لدلليل عىل هيئته
الراهنة حتديثه بشلك متواصل .وقال الوفد اإنه يأأمل يف تواصل حتدي الويبو لدلليل بشلك منتظم قدر الإماكن حىت يبقى
بوابة مفيدة مجليع ا ألطراف اليت تلمتس مزيد ًا من املعلومات بشأأن أأنشطة املساعدة التقنية ،غري أأنه يدر ،أأن النسق املطبوع
أأكرث نفع ًا لبعض البدلان وشدد جمدد ًا عىل أأمهية تتابع حتدي بياانت نقاط التصال تكل قدر املس تطاع.
 .211و أأغلق الرئيس ابب النقاش بشأأن ادلليل نظر ًا لعدم اإدلء احلضور بأأي مالحظات أأخرى .مث دعا ا ألمانة اإىل عرض
موقف التغيريات يف موقع الويبو الإلكرتوين.
 .213وذكَّرت ا ألمانة (الس يد اتريب) بطلب اللجنة التكفل بتحدي موقع الويبو الإلكرتوين ليكون مورد ًا لنرش معلومات
عن أأنشطة التعاون ألغراض التمنية أأكرث فعالية وسهوةل يف النفاذ اإليه ومواكب ًا للمس تجدات .وقالت اإن املرحةل ا ألوىل من موقع
الويبو الإلكرتوين بعد اإعادة هيلكته وتنس يقه وتصمميه دشنت منذ أأس بوعني .ووحضت أأنه أأصبح أأكرث سهوةل يف النفاذ
وبساطة يف الوصول اإىل الواثئق واملعلومات .ووصفت جحم املرشوع ابلضخامة .وذكرت أأن الاس تعدادات اس تغرقت فرتة
ترتاوح بني س تة وتسعة أأشهر و أأن التنفيذ اس تغرق فرتة التسعة أأشهر ا ألخرية و أأن الرتكزي خالل املرحةل ا ألوىل انصب عىل
املس تخدم ،حي خضع أأسلوب دخول املس تخدم عىل املوقع الإلكرتوين ونوعية املعلومات اليت تلمتس لكثري من اجلهد
اذلهين .و أأعربت ا ألمانة عن أأملها يف متثيل املوقع الإلكرتوين اجلديد قنا ًة توصل اإىل قدر أأكرب بكثري من املعلومات مع أأسلوب
أأفضل للتصفح والنفاذ اإىل مجيع أأنشطة املنظمة ،مبا يف ذكل ما اكن مهنا يف جمال التعاون ألغراض التمنية .ومضت تقول اإن
جحم املعلومات كبري وإان العمل مس متر من أأجل زايدة احملتوى وحتسينه ،غري أأن ما حتقق الآن هو وجود وس يةل أأكفأأ للنفاذ
اإىل املعلومات اليت حيوهيا املوقع الإلكرتوين.
 .214وعرضت ا ألمانة (الس يدة دي اإاكزا) أأبرز نقاط املرشوع اجلاري بشأأن موقع الويبو الإلكرتوين وبعض ما حتقق فيه من
اإجنازات .وقالت اإن العمل بد أأ ،كام س بق اذلكر ،منذ عام ونصف وإان املوقع الإلكرتوين اكن حباجة اإىل اإعادة تنس يق تلبي ًة
ملتطلبات داخلية وخارجية ،حي تكرر من الوفود كثري ًا التشديد عىل احلاجة اإىل حتسني أأسلوب عرض املعلومات ،مما
جعل من اإعادة تنس يق املوقع الإلكرتوين أأحد اخملرجات ا ألساس ية لربانما التقومي الاسرتاتيجي مضن مبادرة تعزيز التواصل
ايلاريج والتوس مي .وذكرت أأن أآخر معلية اإعادة تنس يق أأجريت عام  1007و أأن فرتة س بع س نوات طويةل جد ًا مبقاييس جمال
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التكنولوجيا ،فقد اكنت أأش ياء كثرية قد تغريت ،ومل يكن ظهور التكنولوجيات املتنقةل املتنوعة اإل وهج ًا واحد ًا من تطورات
عديدة ،فليس ا ألمر مقترص ًا الآن عىل اإماكنية تصفح الإنرتنت من خالل الهواتف احملموةل حفسب ،بل أأصبح ذكل ممكن ًا من
خالل وحدات ا أللعاب و أأهجزة أأخرى ،واكن املوقع الإلكرتوين قارص ًا للغاية عن الوفاء مبتطلبات النفاذ هذه .وب َّينت أأن
تعليقات من املس تخدمني مجعت من خالل اس تقصاءات ومقابالت أأظهرت أأن املوقع الإلكرتوين ليس سهل الاس تخدام و أأن
ما فيه من معلومات اكن مشو ًاب بكثري من النقص والتقادم ،و أأن تصمميه كئيب وتصفحه صعب .و أأضافت أأن كثريين اكنوا
يضطرون اإىل اللجوء إاىل أآةل البح غوغل للوصول اإىل معلومات موجودة يف املوقع الإلكرتوين .وقالت اإن نصف زائري
املوقع الإلكرتوين يس تخدمونه ألول مرة فاإذا مل يفهم هؤلء ما تقوم به الويبو حىت بعد وقت طويل يقضونه يف اس تكشاف
املوقع الإلكرتوين فاإن ذكل يشري بوضوح اإىل وجود مشلكة فيه .ووحضت أأن ذكل لكه محل ا ألمانة عىل امليض قدم ًا يف تنفيذ
هذا املرشوع الضخم .وش هبت املوقع الإلكرتوين مبقر الويبو املادي من حي تكونه فعلي ًا من مجموعة هائةل من املواقع
الإلكرتونية وقواعد البياانت اخملتلفة ،مبع ى أأنه ليس منشأأة واحدة بل سلسةل من املنشأآت .ومضت تقول اإن الرضورة
اقتضت تقييد نطاق العمل مضن حدود معينة حىت تتحقق نتيجة ما بشلك رسيع ،وإان أأول الاحتياجات يف هذا الصدد اكن
حتسني الشارات التوجهيية ،حي يلزم املس تخدمون معرفة كيفية التنقل ،أأي اإىل أأين يتوهجون وما يف داخل لك مب ى.
و أأضافت أأن كثري ًا من احملتوى اكن حباجة إاىل هتذيب وترش يد ،و أأنه ابلرمغ من بقاء معل كثري يلزم اس تكامهل ،فاإن أأش ياء
كثرية اجتازت مرحةل الرتش يد ابلفعل .ورضبت ذل ،مث ًال ابحتواء املوقع الإلكرتوين الآن عىل تعريف واحد فقط حلق املؤلف
بعد أأن اكن يضم ذلكل  23تعريف ًا منذ شهور قليةل .وب َّينت أأن مسارات وتضافرات قد أأنشئت ،حي اكن يلزم أأي
مس تخدم منذ زمن غري بعيد الانتقال اإىل  23أأو  24موضع ًا خمتلف ًا مضن املوقع الإلكرتوين حىت حيصل عىل معلومات بشأأن
الرباءات ،بيامن توجد الآن بوابة للرباءات تتيح للمس تخدمني الوصول اإىل املواضع اخملتلفة اليت تتاح فهيا معلومات عن
الرباءات .ورصحت بأأن قرار ًا قد اختذ ابستبعاد مجيع التطبيقات ايلارجية ،وبذكل خرج من نطاق املرشوع قواعد بياانت
مثل قاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية ( )IP-TADوقامئة ايلرباء الاستشاريني ()ROC
و ،PATENTSCOPEوذكل ببساطة لقصور الوقت املتاح عن تضميهنا .ونوهت اإىل أأن النفاذ اإىل قواعد البياانت تكل
قد حتسن اإل أأن املرشوع مل يتطرق اإىل حمتوايهتا .و أأردفت تقول اإن خطة أأعدت بعد ذكل تضمنت أأربع مراحل تركزت
أأولها عىل مجربة املس تخدم .و أأشارت اإىل تباين مس تخديم موقع الويبو الإلكرتوين تباين ًا واسع ًا ،وذلكل اس تخدمت تقنية
تسمى "خشصيات ويب" حي وقع الاختيار عىل تسعة عرش خشصية لمتثل مناذج تقليدية ملس تخديم املوقع الإلكرتوين،
وشلكت هذه الامنذج أأساس العمل اذلي تبع ذكل ،مبا يف ذكل ما تعلق ابإعادة تعريف معامرية املعلومات وتكوين تصممي
متفاعل ومراجعة احملتوى .وقالت اإن النتاجئ تضمنت حتسني التصفح ،حي أأنشئت فةات جديدة ووضعت اإشارات اإىل
املوارد ،وإان من أأمثةل ذكل تضمني فةات جديدة مثل الس ياسات والتعاون .و أأضافت أأن فةة "حول امللكية الفكرية" اكن لها
أأمهية خاصة ألن نصف املس تخدمني اجلدد اذلين يزورون املوقع الإلكرتوين يلمتسون معلومات أأساس ية عن امللكية الفكرية،
و أأن قسم ا ألخبار وا ألحداث نقل اإىل رشيط التصفح يف اجلزء العلوي من الصفحة .ومضت تقول اإن جانب ًا من احملتوى خضع
للمراجعة وإان العمل سيتواصل يف املرحةل الثانية ،وإان رشيط التصفح اذلي اكن موجود ًا يف اجلانب ا أليرس من الصفحة يف
املوقع السابق قد أأزيل .ووحضت أأن سلسةل من الروابط ذات الصةل وضعت يف اجلزء السفيل من لك صفحة بغية اإنشاء
وحتسني تضافرات ومسارات بني خمتلف أأقسام املوقع .و أأفادت أأن فةة "التعاون" املوجودة يف اجلزء العلوي من الصفحة
تتضمن فةة فرعية تتعلق ابلتمنية و أأن ذكل قد يكون موضع اهامتم خاص من جانب اللجنة ،و أأن قامئة الس ياسات املوضوعة يف
اجلزء السفيل من الصفحة تتضمن قسامً عن هيئات صنع القرار والتفاوض ،كام تتاح معلومات عن جمالت الس ياسات املتعلقة
ابلتعاون العاملي ،و أأن هذا القسم س يوسع ليشمل ،عىل سبيل املثال ،املنظامت غري احلكومية واملنظامت احلكومية ادلولية.
وقالت اإنه من املمكن اإضافة موضوعات أأخرى تتعلق ابلس ياسات ،مثل الابتاكر .ووحضت من حي الس ياق أأن هجود ًا
تبذل لرتمجة مجيع الصفحات الرئيس ية اإىل لغات العمل الست و أأن هذا يس تغرق قدر ًا من الوقت ألنه حيتاج أأيض ًا اإىل تنفيذ
تقين .وب َّينت أأن الصفحات أأصبحت أأطول وحتسن فهيا دما الصور ومقاطع الفيديو ،و أأن نربة ايلطاب صارت أأقل
بريوقراطية ،حي تشري املنظمة اإىل نفسها يف الصفحة الرئيس ية ،عىل سبيل املثال ،بلكمة "حنن" بد ًل من الويبو أأو ا ألمانة
أأو املكتب ادلويل .و أأضافت أأن الصفحات املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية وجدول أأعامل التمنية أأصبحت الآن
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أأطول بكثري .و أأعربت ا ألمانة عن أأملها أأن تكون أأسهل يف التصفح و أأن يس تويف ما فهيا من معلومات متطلبات الوفود.
وذكرت أأنه من املمكن دلى الانهتاء من العمل عىل دليل املساعدة التقنية تضمينه يف القسم ايلاص ابلتمنية .ومضت تقول اإن
تصماميً مس تجيب ًا قد وضع للموقع الإلكرتوين ،مما يعين أأن املوقع يتكيف تلقائي ًا عىل اجلهاز املس تخدم للنفاذ اإليه .وب َّينت أأن
تكل بعض النتاجئ احملققة يف املرحةل ا ألوىل و أأن املرحةل الثانية قد بد أأت ،حي ختضع صفحات وصول عىل مس توى أأدىن
للمراجعة والتنقيح وتطبيقات خارج نطاق نظام اإدارة احملتوى للفحص ،كام تنظر ا ألمانة يف س بل حتسني قواعد البياانت،
ومن أأمثةل ذكل أأنه ابلرمغ من اإجراء حتسينات ابلفعل عىل قاعدة البياانت املتعلقة ابلجامتعات والواثئق ،مفا زال اجملال مفتوح ًا
لعمل املزيد يف هذا الصدد ،وس يجري التعامل معه خالل ا ألشهر املقبةل .وكررت ما س بق ذكره أأن العمل مس متر عىل
هتذيب احملتوى ومراجعته وإانشاء اجلديد منه مبا يامتىش مع طلبات املس تخدمني .و أأعربت ا ألمانة عن ترحيهبا بأأي تعليقات
من الوفود.
 .215وسأأل وفد السلفادور عن التوقيت املقرر لتضمني املوقع الإلكرتوين معلومات عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
 .216و أأعرب ممثل ش بكة العامل الثال عن أأمهل يف اإاتحة معلومات اكمةل عن مجيع ا ألحداث اليت تنظمها الويبو ،خاصة
جدول ا ألعامل وقامئة املتحدثني وواثئق املفاهمي ،عىل موقع الويبو الإلكرتوين اجلديد متاش ي ًا مع التوصيتني واو(()2أأ) و(ب)
الواردتني يف الوثيقة  ،CDIP/9/16عىل أأن تتضمن تكل ا ألحداث التدريبات والندوات وحلقات العمل واملؤمترات املنظمة
عىل الصعيد العاملي وا إلقلميي والقطري.
 .217و أأشارت ا ألمانة (الس يد اتريب) اإىل السؤال املتعلق مبجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وقالت اإنه جيري حالي ًا
مجع معلومات وسرتفع اإىل املوقع فور مجميعها .مث تطرقت اإىل مسأأةل الاجامتعات وكررت ما ذكر أآنف ًا أأن املوقع الإلكرتوين يضم
قسامً عن الاجامتعات بتفاصيل مسهبة مس تقاة من قواعد البياانت املتعلقة ابلجامتعات والواثئق .و أأضافت أأن املوقع
الإلكرتوين س يتيح لك املعلومات ايلاصة ابلجامتعات ،و أأن هجود ًا تبذل حالي ًا لضامن اإدراج الاجامتعات ادلولية وإادخال
املعلومات والواثئق يف قواعد البياانت.
 .211و أأغلق الرئيس ابب النقاش بشأأن موقع الويبو الإلكرتوين نظر ًا لعدم اإدلء احلضور بأأي مالحظات أأخرى .وانتقل اإىل
قاعدة بياانت املساعدة التقنية (املعروفة أأيض ًا ابمس قاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية) .وقال اإن اللجنة
اكنت قد طلبت من ا ألمانة حفص قاعدة البياانت بغية تسهيل اإماكنيات البح وضامن التحدي املنتظم لقاعدة البياانت
مبعلومات عن أأنشطة املساعدة التقنية ،متاش ي ًا مع التوصية زاي( )2الواردة يف الوثيقة  .CDIP/9/16ودعا ا ألمانة اإىل عرض
موقف قاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية.
 .218ورصحت ا ألمانة (الس يد ويبوو) بأأن شعبة املرشوعات ايلاصة لكفت ابلعتناء بقاعدة بياانت املساعدة التقنية يف
جمال امللكية الفكرية .وقالت فامي يتعلق ابلتوصيتني زاي( )2و( )1الواردتني يف الوثيقة  CDIP/9/16اإن القدر املنفذ من
املتطلبات يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية مجاوز  85ابملائة ،ومل يبق من أأوجه ذكل اإل دما
هيلكية الرباما يف قاعدة البياانت .وب َّينت يف هذا الصدد أأن مشاورات داخلية جارية مع شعبة أأداء الربانما واملزيانية و أأن
مناقشات أأجريت أأيض ًا مع مقاولني خارجيني بشأأن التاكليف والتنفيذ و أأهنم سيتقدمون مبقرتح عىل أأن جيري التنفيذ يف
املس تقبل القريب.
 .280و أأغلق الرئيس ابب النقاش بشأأن هذا البند نظر ًا لعدم اإدلء احلضور بأأي تعليقات .ودعا اللجنة اإىل مناقشة الواثئق
املدرجة حتت بند جدول ا ألعامل املتعلق ابملراجعة ايلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية.
 .282وحتدث وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية وذكَّر ابقرتاحه املشرت ،اذلي قدمه مع مجموعة جدول أأعامل التمنية
وقال اإنه تضمن توصيات هممة ينبغي تنفيذها و أأعربت اجملموعة عن رسورها بعمل اللجنة عىل اعامتد توصيات معينة وبتقدمي
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ا ألمانة تعليقات كذكل وعن ابلغ رضاها عن الهنا املتبع و أأملها أأن يس متر .و أأضافت أأنه ينبغي للجنة أأن تس متر يف دراسة
التوصيات استناد ًا اإىل الاقرتاح املشرت .،و أأعربت اجملموعة عن رغبهتا يف أأن تعمتد بعض التوصيات ذات الطابع الشامل
وتن َفذ .وقالت اإن مثة قمية كبرية ميكن حتقيقها بتنفيذ توصيات ذات طابع حمدد عالو ًة عىل تكل املتعلقة جبميع أأنشطة الويبو.
و أأشارت اجملموعة اإىل التوصية أألف 3.الواردة يف الاقرتاح املشرت ،،وب َّينت أأن املوىص به هو اإعداد ا ألمانة ،ابلتشاور مع
ادلول ا ألعضاء ،مرشوع س ياسة للكيفية اليت ينبغي للويبو اتباعها يف ختطيط ا ألنشطة وا ألحداث وتنظميها حبي تكفل
توهجها اإىل التمنية .وعربت اجملموعة عن رغبهتا أأن ينفذ ذكل ألنه يساعد يف ضامن أأخذ الاعتبارات التمنوية يف احلس بان يف
مجيع قطاعات املنظمة .واسرتعت اجملموعة الانتباه اإىل التوصية جمي 1.بشأأن اإعداد مرشوع س ياسة للموارد ايلارجة عن
املزيانية وقالت اإنه س يكون من املفيد لو عرضت ا ألمانة ذكل .و أأشارت اجملموعة كذكل اإىل التوصية دال 1.ابإجراء دراسة
"حتليل ثغرات" ملهارات املوظفني وكفاءاهتم لتبني املواطن اليت تنقص ا ألمانة فهيا املهارات والكفاءات وايلربة الالزمة لتحسني
تو ّجه أأنشطهتا يف جمال التعاون ألغراض التمنية ووقعها وإادارهتا .وختام ًا ،أأبرزت اجملموعة التوصية هاء 1.بشأأن اإعداد املبادئ
التوجهيية الرامية اإىل ضامن شفافية معليات اختيار الاستشاريني وايلرباء املس تقلني .ورصحت اجملموعة بأأهنا تلحق أأمهية
ابلغة بأأسلوب معل الويبو مكنظمة حيركها ا ألعضاء .و أأضافت أأنه ينبغي لدلول ا ألعضاء املشاركة يف اختيار ايلرباء ل ألنشطة
املهمة مثل ا ألنشطة الإمنائية .و أأفادت أأن الاقرتاح املشرت ،قلل اإىل حد كبري من عدد التوصيات .و أأعربت اجملموعة عن أأملها
أأن تعمتد مس تقب ًال مجيع التوصيات يف هناية املطاف.
 .281ورصح ممثل ش بكة العامل الثال بأأن للمساعدة التقنية أأمهية ابلغة .وقال اإن تنفيذها عىل حنو صائب أأمر حامس ألن
من شأأن املساعدة غري املالمئة أأن يكون لها وقع سليب عىل فرص جناح هجود التمنية .و أأضاف أأنه من ا ألمهية القصوى أأن
تستمثر الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا و أأمانهتا وقت ًا ملناقشة هذا ا ألمر والنظر فامي ينجح وما يفشل فامي يتعلق ابلتمنية .و َّبني أأن
الشفافية واملساءةل املزيدة من املبادئ ا ألساس ية اليت ينبغي أأن تقام علهيا املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو .وعىل هذه
ايللفية ،عقَّب بأأن املراجعة ايلارجية أأاتحت رؤية معيقة ومثرية لالهامتم ألعامل الويبو يف جمال املساعدة التقنية .و أأردف يقول
اإن التقرير يش يد ببعض اجلهود املبذوةل يف الامجاه الصحيح ،اإل أأنه يثري بعض الانشغالت كذكل .وساق مث ًال عىل ذكل بأأن
اإحدى النتاجئ الرئيس ية كشفت عن قصور يف التوجه التمنوي بني موظفي الويبو ويف أأنشطهتا ،مما يشمل الفهم الواحض
للمقاصد اللكية جلدول أأعامل التمنية .و أأاثر املمثل نقطتني أأخريني تعلقت أأولهام بقاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال
امللكية الفكرية ،حي قال اإن قاعدة البياانت أأنشئت مبقتىض الوثيقة  ،CDIP/3/INF/2وإانه اكن من املتفق عليه أأن
ا ألمانة س تتيح معلومات عامة عن ا ألنشطة ،من بيهنا ا ألهداف واخملرجات املتوقعة والفعلية واملتلقون واجلهات املاحنة وايلرباء
واملتحدثون وتقارير التقيمي وغري ذكل من الواثئق ذات الصةل ،اإل أأن املعلومات غري متاحة يف قاعدة البياانت .و َّبني أأن تقرير
تقيمي قاعدة البياانت أأبرز هذا أأيض ًا .و أأضاف الوفد أأنه يفهم أأن بعض املعلومات قد تكون حساسة أأو رسية ،لكن الكثري من
أأنشطة الويبو عبارة عن ندوات إاقلميية أأو دون إاقلميية تتعلق مبوضوعات متنوعة مما يسهل اإاتحة املعلومات املتفق علهيا يف
الوثيقة  .CDIP/3/INF/2ومىض يقول اإن ا ألمانة أأقرت يف الوثيقة  CDIP/11/14بأأن عدد ا ألنشطة الرسية حمدود.
وح املمثل ا ألمانة عىل املبادرة فور ًا اإىل تنفيذ وثيقة املرشوع اليت وافقت علهيا ادلول ا ألعضاء .وذكر أأن هذا متضمن يف
الفقرة زاي 1.من الاقرتاح املشرت ،و أأنه من توصيات املراجعة ايلارجية كذكل .وحتدث يف نقطته الثانية عن قامئة ايلرباء
الاستشاريني ،فقال اإن التوصية  6من جدول أأعامل التمنية تشرتط عىل ايلرباء الاستشاريني الزتام احلياد وايلضوع
للمساءةل ،مما يشمل مجنب أأي تضارب حممتل يف املصاحل ،كام تشرتط عىل الويبو اإعداد قامئة ابيلرباء الاستشاريني املعنيني
ابملساعدة التقنية والتوسع يف اإعالم ادلول ا ألعضاء هبا ،لكن هذه التوصية مل تنفذ بعد ابلاكمل .و أأضاف أأن قامئة ايلرباء
الاستشاريني لها طابع طوعي و أأن للخرباء الاستشاريني ايليار يف رفض اإدراج بياانهتم يف القامئة ،مما يعين أأن القامئة ل تعرض
معلومات اكمةل عن ايلرباء الاستشاريني املتعاقد معهم عىل أأعامل املساعدة التقنية .و َّبني أأن املراجعة ايلارجية أأوصت بفرض
الزتام عىل الراغبني يف التعاقد مع الويبو ابلنضامم اإىل القامئة وتقدمي هذه املعلومات و أأن القامئة تعرض أأيض ًا معلومات حمدودة
عن ايلرباء الاستشاريني ليس مهنا السري اذلاتية ول معلومات عن حالت تضارب املصاحل احملمتةل رمغ أأن لهذه املعلومات
أأمهية حامسة اإن أأريد حتقيق أأهداف التوصية  .6ووحض أأن الفقرة هاء 3.من الاقرتاح املشرت ،تتناول هذه النقطة أأيض ًا.
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 .283وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وذكَّر بأأن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه طرحت يف ادلورة السابقة
ثالث أأفاكر مفيدة للغاية بشأأن أأعامل اإضافية حممتةل عىل هذا املوضوع .وقال اإن أأول هذه ا ألفاكر أأنه ميكن ل ألمانة عرض
مجموعة من أأفضل املامرسات املتبعة يف املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو وغريها ،والثانية عبارة عن طلب ل ألمانة أأن تقدم
معلومات تفصيلية بشأأن التدابري املتخذة يف سبيل حتسني التنس يق ادلاخيل وادلويل ،مما يتضمن توضيح ًا ألدوار خمتلف
الوحدات التابعة للويبو ومسؤولياهتا يف تقدمي املساعدة التقنية املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية بغية حتقيق الامتسك وتوحيد
الغرض ومجنب الازدواجية ،والثالثة أأنه ميكن ل ألمانة تقدمي مزي ٍد من املعلومات عن ايلطوات احملددة املتخذة ملعاجلة
التوصيات ذات الصةل بفعالية التاكليف .ووحض أأن هذه الاقرتاحات تناظر التوصيات املدرجة حتت الفةة ابء يف رد الإدارة،
مما يؤهلها ملزي ٍد من النظر والعمل.
 .284وحتدث وفد مرص ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية ورصح بأأن هذه العملية اكنت مفيدة يف تسليط الضوء عىل
العنارص اخملتلفة اليت ميكن تعزيزها أأو حتسيهنا لزايدة وجاهة املساعدة اليت تقدهما الويبو للبدلان النامية و أأقل البدلان منو ًا
وتوهجها و أأثرها التمنوي .وقال اإن اجملموعة تتطلع اإىل اإحراز مزي ٍد من التقدم يف هذا اجملال وإاهنا تؤيد اإخضاع التوصيات اليت
حددهتا مجموعة البدلان ا ألفريقية ملزي ٍد من املناقشة يف هذه ادلورة ،أأي التوصيات أألف 3.وجمي 1.ودال 1.وهاء .1.وطلبت
من ا ألمانة تقدمي حتدي بشأأن تنفيذ هذه التوصيات وخطط التنفيذ ،اإن وجدت .و أأضافت أأهنا حددت بعض التوصيات
أأيض ًا ،ويه التوصيات جمي 2.ودال 1.وهاء 3.و أأهنا ترغب يف معرفة ما طر أأ علهيا من مس تجدات .وقالت اإن التوصية جمي2.
تتعلق مبرشوع اسرتاتيجية الرشااكت وحشد املوارد ،وتساءلت اجملموعة عن التوقيت املقرر لإاتحة ذكل ،حي يلزم دراس ته
ومناقش ته .والتفتت اإىل التوصية دال 1.اليت تتعلق ابإجراء حتليل ثغرات و أأعربت عن رغبهتا يف معرفة الوضع احلايل ابلنس بة
اإىل هذه التوصية .و أأضافت أأهنا ترغب كذكل يف الاطالع عىل مس تجدات التوصية هاء 3.املتعلقة بتحدي قامئة ايلرباء
الاستشاريني .و أأشارت اجملموعة اإىل ا ألفاكر اليت عرضها الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه يف ادلورة السابقة ورصحت
بأأهنا هممتة بدراس هتا ،غري أأهنا ترى وجوب تقدميها كتابي ًا أأو ًل ملناقش هتا.
 .285وحتدث وفد ليتوانيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه وذكَّر الوفود بأأمهية املناقشات اليت عقدت حول
املساعدة التقنية خالل ادلورة السابقة .و ِأأشارت اإىل الاقرتاحات اليت طرحت خالل تكل ادلورة اليت ذكرها وفد الياابن ابمس
اجملموعة ابء وقالت اإن العمل عىل تكل اجملالت س تكون مفيدة للغاية .و أأعربت عن تطلعها اإىل مزي ٍد من العمل يف هذا اجملال.
 .286و أأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد مرص ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية ،كام أأعرب عن تأأييده لتنفيذ مجيع
التوصيات الواردة يف الوثيقة  CDIP/9/16واليت قال اإهنا الوثيقة الوحيدة اليت قدمهتا ادلول ا ألعضاء بشأأن هذا املوضوع.
وذكر أأهنا وزعت عىل ادلول ا ألعضاء و أأن التوصيات قيد النقاش .ورصح بأأن هذه الوثيقة ينبغي أأن تظل أأساس النقاش
و أأضاف أأن اللجنة بد أأت تنفيذ بعض التوصيات الواردة فهيا وينبغي لها مواصةل حتليل الوثيقة .و أأعلن الوفد عن اس تعداده
ألي نقاش يريم اإىل حتديد أأولوايت لبعض هذه التوصيات.
 .287ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل الرد عىل ا ألس ئةل اليت أأاثرها وفد مرص ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية.
 .281و أأفادت ا ألمانة (الس يد أأونياما) أأهنا سرتد علهيا لحق ًا ألن ا ألمر يتطلب استيفاء معلومات من زمالء أآخرين.
 .288وحتدث وفد بنغالديش ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ و َّبني أأن املساعدة التقنية تقدم اإىل البدلان بغية
مساعدهتا عىل حتقيق التمنية الاجامتعية الاقتصادية ،مما جيعل اجملموعة راغبة يف الوصول ابلتوجه التمنوي للمساعدة التقنية
اليت تقدهما الويبو اإىل املس توى ا ألمثل .وقالت اجملموعة اإن اجملال مفتوح ملزيد من التحسني ،وإاهنا تتطلع اإىل مزي ٍد من
املناقشات حول هذا املوضوع.
 .100ودعا الرئيس وفد ليتوانيا اإىل الرد عىل السؤال اذلي طرحه وفد مرص عن اس تعداده لتقدمي اقرتاحه كتابي ًا.
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 .102وحتدث وفد ليتوانيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ورصح بأأهنا غري مس تعدة لتقدمي اقرتاح يف املرحةل
الراهنة و أأهنا س تنسق فامي بيهنا بشأأن هذا ا ألمر وترد عىل اللجنة.
 .101و َّبني وفد الربازيل أأن مجموعة البدلان ا ألفريقية حددت بعض التوصيات للتنفيذ وقال اإنه ينبغي لدلول ا ألعضاء الإفادة
عن اس تعدادها لإعطاء ا ألمانة تلكيف ًا بتنفيذ تكل التوصيات من عدمه .و أأضاف الوفد أأنه مل يسمع بعد أأي تعليقات بشأأهنا.
ومىض يقول اإن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه قدمت مسامهة أأيض ًا ،غري أأهنا مل تقدم بعد كتابي ًا ملناقش هتا ،وذلكل
فللجنة أأن تناقش اقرتاحات مجموعة البدلان ا ألفريقية.
 .103وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء واقرتح اإجر ًاء للتعامل مع القضية .وبد أأ بقوهل اإن مجموعة البدلان ا ألفريقية حددت
أأربع توصيات ،وإان مجموعة جدول أأعامل التمنية حددت يه ا ألخرى ثالث توصيات ،بيامن طرح الاحتاد ا ألورويب وادلول
ا ألعضاء فيه يف ادلورة السابقة ثالث أأفاكر مثرية لالهامتم ملزي ٍد من ا ألعامل وستنظر يف اإماكنية تضميهنا يف وثيقة للنقاش.
وخلص من ذكل أأنه س يكون من ا ألفضل للجنة أأل تنظر يف حتديد أأولوايت لقضااي معينة ومتابعهتا حىت تكمتل الصورة دلهيا.
واقرتحت اجملموعة يف هذا الصدد تعليق النقاش بشأأن هذه القضية يف الوقت الراهن ،عىل أأن تعيد اللجنة فتحها بعد منح
الوفود فرصة للنظر يف املطلوب طرحه للنقاش من توصيات أأو معل.
 .104ودعا الرئيس الوفود اإىل التعقيب عىل اقرتاح اجملموعة ابء.
 .105وحتدث وفد مرص ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية و أأعرب عن اعتقادها أأن هذه القضية متثل أأمهية ابلنس بة اإىل ادلول
ا ألعضاء اكفة ،حي اإهنا تستمثر يف املساعدة التقنية مجيع ًا فينبغي اإذ ًا أأن تكون هممتة ومشاركة مجيع ًا لضامن حتقيق الاستامثر
بناء عىل ذكل ،من الوفود اإبداء الاهامتم واملشاركة .وقالت اإنه من املهم أأيض ًا أأن تقدم
أأعىل عائدات ممكنة .وطلبت اجملموعةً ،
الاقرتاحات كتابي ًا حىت ميكن مناقش هتا .وذكرت أأن أآخر دورة للجنة اكنت يف شهر مايو ،مما يعين أأن الوفود أأتيح لها أأربعة
أأشهر أأو مخسة لتقدمي أأفاكر أأو توصيات وللنظر يف الاقرتاح اذلي قدمته مجموعتان يف ادلورة التاسعة ،أأي أأن الوفود أأتيح
لها وقت ٍ
اكف ذلكل مما جيعل حظ طلب تعليق املناقشة من الإنصاف قلي ًال .ومضت تقول اإن بعض التوصيات عرضت
وحددت وإان اللجنة ترتقب رد ا ألمانة حىت حتيط علامً ابلتقدم احملرز يف التنفيذ وحتدد كيف ميكن امليض قدم ًا هبذه .ووحضت
أأن من شأأن تعليق النقاش دون ايلروج بأأي اس تنتاجات أأو توصيات للمس تقبل أأن يضعف النقاش ويؤثر سلب ًا يف هجود
ا ألمانة يف هذا اجملال ،و أأن معلها عىل ادلليل وقاعدة البياانت همم و أأن هذه اجلهود ينبغي أأن تلقى تشجيع ًا .وذكرت أأنه جيب
أأن تعمل الوفود مع ًا للميض قدم ًا هبذه القضية وحتقيق نتاجئ مفيدة لدلول ا ألعضاء اكفة.
 .106رصح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأنه اخنرط بنشاط يف النقاش املطول للغاية اذلي دار بشأأن املساعدة التقنية
اليت تقدهما الويبو و أأنه درس مجيع الواثئق دراسة وافية .وقال اإنه من غري املالمئ اإىل ح ٍد ما أأن تطالَب ا ألمانة بعرض وضع
تنفيذ توصيات معينة من الاقرتاح املشرت ،املقدم من مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة البدلان ا ألفريقية ألن اللجنة
مل توافق فعلي ًا عىل تكل التوصيات .و أأضاف أأن ادلول ا ألعضاء بذلت جمهودات مضنية يف ادلورة السابقة و أأمضت عدة أأايم
يف حماولت التوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأن عدد من البنود احملددة وامللموسة اليت ر أأت أأن ا ألمانة تس تطيع حتقيقها.
و أأعرب الوفد عن ابلغ رسوره مبا أأبدته ا ألمانة من متكن يف التعامل مع هذه املهام احملددة اليت أأنيطت هبا .كام أأقر ما ذهب
اإليه وفد مرص ومجموعة جدول أأعامل التمنية من وجوب تفاعل مجيع ادلول ا ألعضاء مع قضية املساعدة التقنية اليت تقدهما
الويبو ،وذكل ألهنا متثل استامثر ًا معترب ًا ملوارد الويبو ،املالية مهنا والبرشية عىل حد سواء .وذكَّر الوفد يف هذا الس ياق
ابلسؤال اذلي طرحه تكرار ًا الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ووفد الياابن ابمس اجملموعة ابء ومه أأنفسهم يف دورات
سابقة عن اإماكنية نظر اللجنة يف التوصيات املتعلقة ابلتوفري يف التاكليف وفعالية التلكفة الواردة يف خمتلف التقارير الصادرة
بشأأن املساعدة التقنية .وقال اإن الاستامثر املوضوع يف جمال املساعدة التقنية خضم ابلفعل .و أأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه قد
يكون جما ًل ممثر ًا لقرار معيل قابل للتحقيق تتوصل اإليه اللجنة.

CDIP/12/21 Prov.
47

 .107و أأيد وفد الربازيل البياانت اليت أأدىل هبا وفدا مرص واجلزائر .وقال اإن ا ألمانة قدمت معلومات عن ادلليل وموقع
الويبو الإلكرتوين وقاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية ،كام اتفق يف ادلورة ا ألخرية ،غري أأن هذا ل ميثل
هناية املطاف يف النقاش ادلائر حول املساعدة التقنية .وكرر ما ذكر يف ملخص الرئيس بشأأن اتفاق اللجنة يف دورهتا السابقة
عىل مواصةل املناقشات يف هذا ادلورة حول الاقرتاحات اليت قدمهتا ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق هبذا املوضوع .وقال اإن مجموعة
بناء عىل ذكل مزيد ًا من التوصيات اليت ميكن ل ألمانة مبارشة تنفيذها،
البدلان ا ألفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية قدمت ً
ويه التوصيات أألف 3.وجمي 1.ودال 1.وهاء .1.وطلب الوفد من ا ألمانة اإخبار اللجنة عن اإماكنية تنفيذ تكل التوصيات.
 .101وطلب الرئيس من وفد الياابن توضيح مقصوده ابلتعليق.
 .108وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء و أأقر بأأن لفظ "التعليق" رمبا اكن مضل ًال اإىل ح ٍد ما .و َّبني أأن ما قصد اقرتاحه
هو منح اجملموعات بعض الوقت للنظر يف البنود احملددة اليت طرحت للنقاش خالل هذه ادلورة .وقال اإن اجملموعة اخنرطت
بشلك بناء يف النقاش ادلائر حول هذه القضية زمن ًا طوي ًال ،وعىل ذكل فمل يكن املقصود تعليقه ،بل تعلق الاقرتاح مبسار
ا ألمور خالل هذه ادلورة.
 .120وحتدث وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية وذكَّر بأأن الاقرتاح املشرت ،قدم يف ادلورة التاسعة و أأن اللجنة الآن
يف دورهتا الثانية عرشة .وقالت اجملموعة اإهنا تأأمل يف ضوء ذكل أأن تكون الوفود قد متكنت من قراءة الوثيقة خالل فرتة العام
ونصف املاضية .وب َّينت أأهنا مضت  36توصية بيامن تضمنت املراجعة ايلارجية أأكرث من  300توصية و أأهنا وضعت أأولوايت
لست وثالثني مهنا وبذلت من أأجل حتقيق ذكل هجود ًا هائةل .ورصحت اجملموعة بأأهنا بذكل قد أأدت ما علهيا .ومضت تقول
اإن اللجنة د أأبت يف لك دورة عىل حماوةل حتديد أأي من التوصيات الست وثالثني تس تحق التنفيذ ،وإاهنا أأمضت ساعات
عديدة ،كام ذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،يف ادلورة السابقة تتناقش يف مسأأةل اختيار التوصيات ميكن اعامتدها حىت
اعمتدت ثالث مهنا وعرضت ا ألمانة أأعاملها عىل تكل التوصيات الثالث لتوها .و أأضافت اجملموعة أأهنا حددت خالل هذه
ادلورة أأربع توصيات أأخرى وردت يف الاقرتاح املشرت ،،أأي أأهنا ليست جديدة .ووحضت أأن لهذه التوصيات ذات الطابع
الشامل أأثر ًا عام ًا يف معل ا ألمانة و أأهنا ليست موهجة اإىل جمالت حمددة ،حي تتعلق التوصيات ا ألربع بأأنشطة س ياسات
عامة ذات صةل ابملساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو .وب َّينت أأن من شأأن اعامتد هذه التوصيات أأن يساعد يف املناقشات
ادلائرة بشأأن املساعدة التقنية و أأنشطة التمنية بشلك عام ،مما جيعلها جديرة ابلنظر .و أأعربت اجملموعة عن رغبهتا يف معرفة
الكيفية اليت ميكن هبا تنفيذ التوصيات أألف 3.وجمي 1.ودال 1.وهاء.1.
 .122و أأعرب وفد كندا عن تأأييده الاكمل لالقرتاح اذلي طرحه وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وعن تأأييده للبيان اذلي أأدىل
به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .وقال اإن فكرة اإمعان النظر يف هذه التوصيات جيدة .و أأعلن عن موافقته عىل ما ذهب
اإليه وفد جنوب أأفريقيا من أأن ادلليل ل ميثل هناية معل اللجنة عىل هذه القضية .و أأضاف أأن الاحتاد ا ألورويب وادلول
ا ألعضاء فيه طرحت ثالثة اقرتاحات مثرية لالهامتم للغاية .و أأعرب الوفد عن أأمهل أأن تمتكن اللجنة من مناقش هتا .ووحض أأن
أأي مجميع ألفضل املامرسات و أأفضل ا ألنشطة س يكون مثري ًا لالهامتم كذكل بشلك عام.
 .121وقال وفد الربازيل اإنه يفهم أأن مقتىض الاقرتاح اذلي طرحته اجملموعة ابء أأن تؤجل املناقشة حىت تتكون صورة أأمشل
للموقف .وذكر أأن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه رصحت لتوها بأأهنا غري مس تعدة لتقدمي اقرتاح كتايب يف املرحةل
الراهنة .و َّبني الوفد أأنه ل يرى سبي ًال اإىل مناقشة اللجنة شية ًا مل يقدم بعد .واقرتح أأن تبد أأ اللجنة ابلنظر يف البنود اليت
طرحهتا مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة البدلان ا ألفريقية ،عىل أأن تبلغ الوفود اليت حتتاج اإىل مزي ٍد من الوقت لتنظر يف
بنود أأخرى اللجنة يف مرحةل راهنة مبوقفها .وشدد الوفد عىل أأن الاقرتاح املشرت ،اذلي تقدمت به مجموعة جدول أأعامل التمنية
ومجموعة البدلان ا ألفريقية مطروح منذ ادلورة التاسعة للجنة.
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 .123وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء ورصح بأأن اقرتاح الاحتاد ا ألورويب مرتبط ارتباط ًا اتم ًا ابلتوصيات وليس بدع ًا
من القول ،مما جيعل اجملموعة عىل قناعة بأأن أأفضل سبيل للميض قدم ًا هو منح اجملموعات بعض الوقت للنظر يف مجيع البنود
احملددة اليت طرحت خالل هذه ادلورة .وقال اإنه من املمكن اس تئناف النقاش يف صباح اليوم التايل أأو يف مرح ٍةل ما لحقة.
 .124ورصح وفد الربازيل بأأنه ل يسع اللجنة مناقشة اقرتاح مل يقدم بعد بشلك رمسي ومل يوزع من أأجل مناقش ته .وقال
اإن الهنا الأكرث فعالية هو النظر يف الاقرتاحات اليت طرحهتا مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة البدلان ا ألفريقية ،حي
ميكن لدلول ا ألعضاء بيان مدي تقبلها للتوصيات ومن مث يتيرس اختاذ قرارات رسيعة .و أأضاف أأن اللجنة تناقشت يف هذه
التوصيات ابلفعل ،و أأن الوقت قد حان لختاذ قرارات.
 .125و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل وذكَّر بأأن هذا ا ألمر قد نوقش من قبل
حني أأاثر قضية النظام ادلاخيل للويبو ،والقاعدة  2.12تعيين ًا ،اليت تتيح للوفود طرح اقرتاحات شفهية ،مبع ى أأن تقدميها كتابي ًا
ليس أأمر ًا واجب ًا .وقال اإن هذا ا ألمر نوقش بشلك موسع للغاية يف دورات سابقة .وانشد الوفد مجيع الوفود التفكري يف
الاقرتاحات اليت ترى اإماكنية التوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأهنا .و أأضاف أأنه يلزم اللجنة التوصل اإىل توافق أآراء بشأأن
الاقرتاحات و أأنه من الواحض أأن التوافق مل يتحقق بعد بشأأن الاقرتاحات اليت طرحت حىت الآن ،فرمبا ل متثل اإذ ًا خط نقاش
ممثر ،لكن رمبا تمتكن الوفود خالل الاسرتاحة من النقاش فامي بيهنا بشأأن املواضع اليت يرىج فهيا التوصل اإىل توافق يف الآراء.
يرصح يف أأي وقت من ا ألوقات أأن البياانت الشفوية ل ميكن مناقش هتا من قبل اللجنة.
 .126وقال وفد الربازيل بأأنه مل َّ
رصحوا بعدم اإماكنية تقدمي وثيقة يف هذه املرحةل ،عىل الرمغ من
و أأضاف أأن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه مه من َّ
رغبة الوفود يف مناقشة الاقرتاح املقدم مهنم.
 .127وحتدث وفد ليتوانيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه و أأوحض موقف الاحتاد :س ئل الاحتاد ا ألورويب
وادلول ا ألعضاء فيه عام اإذا اكنوا يف وضعية تسمح بتقدمي اقرتاح ملموس يف صيغة مكتوبة .و ُأ ْع ِلن أأهنم يف حاجة اإىل اإجراء
بعض التنس يق يف هذا ايلصوص .ووفقا ملا أأشار اإليه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،واتفق معه الوفد يف ذكل ،فقد
عرضت املواضيع اليت اكنوا يرغبون يف مناقش هتا يف ادلورة ا ألخرية للجنة .وابلتايل ،مل تكن تكل املواضيع جديدة.
 .121و أأشار وفد جنوب أأفريقيا اإىل املادة  2.12من النظام ادلاخيل ،واليت تنص عىل جواز تقدمي أأي وفد مقرتحات تعديل
مشاريع القرارات ،ومجيع املقرتحات ا ألخرى ،املقدمة اإىل امجلعية العامة شفواي أأو كتابيا .ومع ذكل ،تنص الفقرة الفرعية ()1
عىل أأنه جيوز للجمعية العامة أأن تقرر عدم مناقشة أأي اقرتاح أأو التصويت عليه ما مل يكن مقدم ًا يف صيغة كتابية.
 .128وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية واقرتح مسارين للعمل .أأو ًل ،ميكن أأن يطلب من الاحتاد ا ألورويب
وادلول ا ألعضاء فيه تقدمي الاقرتاح يف صيغة مكتوبة .ويف هذه احلاةل ،حتتاج الوفود وعوامص بدلاهنا بعض الوقت دلراسة
الوثيقة .واثنيا ،ميكن أأن يطلب من ا ألمانة اإبالغ اللجنة يف فرتة ما بعد الظهر عام اإذا اكن ميكن تنفيذ التوصيات املقدمة من
اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية والكيفية اليت يمت هبا ذكل .وسوف يساعد رد ا ألمانة عىل توجيه اللجنة يف
مناقشاهتا .و أأهنيى لكمته قائال ،متكل الوفود احلق يف الاعرتاض عىل التوصيات ،وميكن مناقشة الاعرتاضات بعد طرهحا.
 .110و أأشار الرئيس اإىل موقف وفد ليتوانيا يف لكمته اليت أأدلها هبا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،ووصفه
ابلوضوح التام بصدد النقطة ا ألوىل .وقال سوف ينسق الاحتاد ا ألوريب وادلول ا ألعضاء فيه فامي بيهنا والعودة اإىل اللجنة
بشأأن الصياغة املقرتحة لقرتاح مكتوب .ولفت ا ألنظار اإىل أأن ا ألمانة قد أأعربت بوضوح أأيضا عن حاجهتا اإىل مساعدات
داخلية أأخرى يك تمتكن من الرد عىل ا ألس ئةل .واقرتح عودة اللجنة اإىل الانعقاد يف الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر
ذكل اليوم يف أأعقاب املشاورات غري الرمسية ايلاصة ابلس تعراض املس تقل واحلدث اجلانيب اذلي تنظمه سويرسا.
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النظر يف الوثيقة  -CDIP/12/6مرشوع رائد بشأأن امللكية الفكرية وإادارة التصاممي لتطوير ا ألعامل يف البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منواً
 .112افتتحت انئبة الرئيس ابب املناقشة بشأأن الوثيقة  .CDIP/12/6وقالت ،نظرت اللجنة يف دورهتا احلادية عرشة يف
مرشوع اقرتاح مقدم من وفد مجهورية كوراي بشأأن امللكية الفكرية وإادارة التصاممي لتطوير ا ألعامل يف البدلان النامية والبدلان
ا ألقل منو ًا .وطلبت اللجنة من ا ألمانة العمل مع الوفد ملواصةل تطوير هذا الاقرتاح وبلورته يف وثيقة من واثئق مرشوعات
جدول أأعامل التمنية ،وتقدميه يف هذه ادلورة .وطلبت من ا ألمانة تقدمي الوثيقة.
 .111واس تعرضت ا ألمانة (الس يد هوبريغر) ابإجياز الوثيقة  .CDIP/12/6و أأشارت اإىل أأهنا تتضمن خطوط ًا عريضة عن
مرشوع رائد بشأأن امللكية الفكرية وإادارة التصاممي لتطوير ا ألعامل يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا .وكام ذكرت انئبة
الرئيس ،نوقش الاقرتاح املبديئ املقدم من وفد مجهورية كوراي يف ادلورة املاضية ،وطرح عدد من ا ألس ئةل .ومت تعديل
الاقرتاح و ُأدرجت تفاصيل جديدة يك تغطي النقاط اليت وردت يف التعليقات املقدمة يف ادلورة ا ألخرية.
 .113و أأعرب وفد مجهورية كوراي عن رضاه مجاه خطة العمل واملزيانية اليت أأعدهتا ا ألمانة .كام أأعرب عن أأمهل يف موافقة
ادلول ا ألعضاء عىل املرشوع .وطرح الوفد بعض الاقرتاحات لتحسني التنفيذ .أأو ًل ،ميكن اإطاةل الفرتة الزمنية اخملصصة
لتحليل َم َحا ِفظ التصاممي اإىل س تة أأو تسعة أأشهر بدل من ثالثة أأشهر لتوفري الوقت الاكيف لإنشاء التصاممي .كام ظهرت
احلاجة أأيضا اإىل النظر يف طلبات لتسجيل تصاممي بداي ًة من تكل املرحةل .ومىض يقول ،اكن من املهم النظر يف مجيع املسائل
املتعلقة مبنح احلقوق أأثناء قيام الرشاكت ابإنشاء التصاممي .ولن يقترص املرشوع عىل اجلوانب التقنية لوضع التصاممي فقط،
بدءا من املرحةل ا ألوىل من مراحل اإعداد
فسوف يركز أأيضا عىل زايدة القدرات واملعارف املتعلقة بتأأمني حقوق التصاممي ً
وتطوير املنتا .وسوف حتقق البدلان النامية اس تفادة من زايدة ادلخل عن طريق حتسني اإدارة التصاممي ل ألنشطة وا ألعامل
التجارية .كام س تحقق البدلان النامية أأيضا اس تفادة من توفر حامية أأقوي للتصاممي املتعلقة مبنتجاهتا .وابلتايل ،ميكن أأن حيقق
الاقرتاح فائدة مجليع املشاركني.
 .114و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن قناعته ابلفائدة اليت سوف حيققها املرشوع ملبتكري التصاممي ،كام سوف
يعزز أأيضا من تفهم فوائد حامية امللكية الفكرية للرشاكت الصغرية واملتوسطة يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا .و أأعرب
عن اعتقاده أأيضا يف الفائدة اليت س يوفرها املرشوع ملاكتب امللكية الفكرية الوطنية ،حي ستمتكن من العمل والتعاون
الوثيق مع ا ألمانة يف وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات حامية التصاممي لصاحل ا ألعامل وا ألنشطة التجارية .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف
أأن يتيح املرشوع اكتساب خربة قَيَّمة ملاكتب امللكية الفكرية الوطنية يف ادلول ا ألعضاء اخملتارة من أأجل مواصةل مثل هذه
ا ألنشطة اعامتد ًا عىل اجلهود اذلاتية بعد انهتاء مدة املرشوع ،ومساعدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة ا ألخرى عىل
الاس تفادة من حقوق امللكية الفكرية اليت متتلكها .كام أأعرب عن أأمهل أأيضا يف أأن يسهم املرشوع يف تزويد ماكتب
وطنية أأخرى للملكية الفكرية ابملعلومات الالزمة لتنفيذ اسرتاتيجيات حامية التصاممي داخل بدلاهنا .ومن مث ،أأعلن الوفد
تأأييده لهذا الاقرتاح.
 .115وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء و أأعلن عن اس مترار دمعه لهذا الاقرتاح حي سامه يف الاس تخدام احمليل لنظام
حقوق امللكية الفكرية ،ل س امي من جانب الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا .ومىض يقول،
هذا هو ابلضبط نوعية املشاريع اليت جيدر ابللجنة النظر فهيا حي تعكس البعد الإمنايئ احلقيقي للملكية الفكرية واليت يتعني
عىل الويبو الاهامتم هبا والرتكزي علهيا .واسرتسل قائال ،اإن اإنشاء منوذج انحج محلاية التصاممي واس تخدامه والاس تفادة منه من
خالل دمع اسرتاتيجي وشامل من الويبو يف اإطار هذا املرشوع ،فضال عن تقامس التجارب الناحجة ،يؤدي اإىل تشكيل
أأساس لتمنية حمسوسة ومس تدامة وبأأسلوب ف َّعال.
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 .116وحتدث وفد ليتوانيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه وقال ميكن أأن يشَ لك اس تخدام التصماميت أأداة قوية
لإضافة قمية اإىل منتا ما ،ورفع مس توى الطلب يف السوق وزايدة العائد الاقتصادي للمصممني يف مجيع البدلان .وسوف
يعمل املرشوع الرائد املقرتح عىل زايدة الوعي وتشجيع الاستامثر يف التصاممي وتعزيز الانتفاع ابمللكية الفكرية يف س ياق
التمنية الاقتصادية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا .وتضمنت وثيقة املرشوع معلومات شامةل مما ييرس من تنفيذ
املرشوع بأأسلوب ف َّعال يتسم ابلكفاءة .ور ّحب الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ابلإشارات الرصحية اإىل اس تدامة
املرشوع وإادراج مزيانية مفصةل موزعة عىل حنو حصيح .واس تطرد قائال ،اكنت هذه اجلوانب عىل جانب كبري من ا ألمهية
رصح الاحتاد
حي سامهت يف تعزيز جودة املرشوع ،وينبغي أأن تؤخذ يف الاعتبار يف املشاريع املس تقبلية .وذلكلّ ،
ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه بتأأييده التام لالقرتاح و أأعرب عن تطلعه اإىل التنفيذ الناحج هل.
 .117وقال وفد اململكة املتحدة اإن بالده أأدركت منذ فرتة طويةل أأمهية انهتاج اسرتاتيجية متطورة ومس تدامة ملا لها من قدرة
عىل اإضافة قمية مجليع أأشاكل امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل التصاممي الصناعية؛ وضامن حتقيق عوائد اقتصادية للمبتكرين يف بيةة
محمية عىل حنو مالمئ .و أأثبت الاس تعراض اجلاري لإطار التصاممي يف اململكة املتحدة أأن مدى الوعي ابلتصاممي الفعاةل واحلاجة
اإىل تكوين وتعزيز الكفاءات لإدارة وحامية التصاممي واحلاجة اإىل بناء وتعزيز القدرات لإدارة وحامية التصاممي مل تكن حتدايت
تواجه البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا وحدها فقط .ومع ذكل ،أأقّر الوفد مبا تعانيه تكل البدلان من نقص يف احتياجات
حمددة وعاجةل عىل حنو أأكرب .وذلكل ،ر ّحب الوفد ابملرشوع و أأعرب عن أأمهل يف أأن يؤدي اإىل وضع اسرتاتيجيات ملموسة
وف َّعاةل تؤدي ابلتايل اإىل رفع قدرة الرشاكت الصغرية واملتوسطة عىل حامية وإادارة حقوق التصممي بطريقة ملموسة.
ورصح وفد ا ألرجنتني بوجوب توس يع نطاق املشاركة يف املرشوع أأيضا ومدّ ها لتشمل أأحصاب ا ألعامل الرائدة حي
ّ .111
إان جحم هذه ا ألعامل قد ل يرىق اإىل مصاف الرشاكت الصغرية واملتوسطة .و أأعرب الوفد عن اهامتمه ابملشاركة يف املرشوع.
ورصح وفد ابراغواي أأن بالده هممتة أأيضا ابملشاركة يف املرشوع.
ّ .118
 .130و أأعرب وفد الرنوجي عن اعتقاده يف قدرة املرشوع عىل حتقيق نتاجئ ملموسة للرشاكت الصغرية واملتوسطة يف البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منو ًا .وتوقع حتقيق فائدة ّمجة من ايلربات اليت ميكن احلصول علهيا من هذا املرشوع .كام أأعرب عن أأمهل
يف حشد التأأييد الالزم للمرشوع ويف جناح تنفيذه.
 .132و أأيَّد وفد مودلوفا املرشوع .و أأشار اإىل حاجة البدلان اليت متر اقتصادايهتا مبرحةل انتقالية اإىل املشاركة يف مثل هذه
املشاريع .و أأوىص بوجوب تقامس املعرفة وايلربات املكتس بة من تكل املشاريع .واس تطرد قائال ،هتدف اسرتاتيجية امللكية
الفكرية يف مجهورية مودلوفا اإىل تشجيع الرشاكت الصغرية واملتوسطة عىل اس تخدام حقوق امللكية الفكرية لتطوير أأعاملها
التجارية ،حي تعمتد البالد عىل تكل الكياانت لتطوير وتمنية اقتصادها .واختمت لكمته قائال من املناسب متام ًا ،بل من
الواجب ،النظر يف مشاركة البدلان اليت متر اقتصادايهتا مبرحةل انتقالية يف مثل هذه املشاريع.
 .131و أأعرب وفد مجهورية كوراي عن رغبته يف املشاركة يف مشاورات مكثفة مع ا ألمانة بغرض حتسني املرشوع املقرتح وتنفيذه.
 .133و أأشار ممثل ش بكة العامل الثال اإىل عدم تنفيذ املرشوع للتوصيتني  4و 20من توصيات جدول أأعامل التمنية .فعىل
سبيل املثال ،تطل ّبت التوصية  4توفري املساعدة اإىل ادلول ا ألعضاء بناء عىل طلهبا ،وتقيمي احتياجات الرشاكت الصغرية
واملتوسطة يف تصممي الاسرتاتيجيات الوطنية .وجعز املرشوع املقرتح عن تلبية تكل املتطلبات ا ألساس ية .وعالوة عىل ذكل،
مل تكن هنا ،طلبات حمددة من أأي من البدلان النامية أأو البدلان ا ألقل منو ًا للحصول عىل أأي مساعدة يف س ياق اس تخدام
التصاممي .وافرتض الاقرتاح أأن هنا ،رضورة ملحة للتصاممي و أأهنا عىل قدر كبري من ا ألمهية ابلنس بة للرشاكت الصغرية
واملتوسطة دون اإجراء تقيمي لتحديد ما يه الاحتياجات احملددة للرشاكت الصغرية واملتوسطة .كام مل يس تكشف املرشوع
أأيضا مدى ا ألولوية اليت تشلكها التصاممي الصناعية للرشاكت الصغرية واملتوسطة ،ول مدى قدرة تكل الرشاكت عىل
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الاضطالع مبس توايت عالية من الاستامثر املس تدام وإانفاذ قوانني حامية التصاممي ايلاصة هبا يف ادلعاوى القضائية .ودعت
التوصية  20اإىل بناء القدرات املؤسس ية للملكية الفكرية هبدف الهنوض بتوازن عادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة
العامة .ومل يقدم الاقرتاح ادلليل الاكيف عىل كيفية اإنشاء حقوق تصاممي تليب احلاجة اإىل الهنوض بتوازن عادل بني امللكية
الفكرية واملصلحة العامة.
 .134وطلبت انئبة الرئيس من ا ألمانة الرد عىل ا ألس ئةل والتعليقات اليت طرهحا ا ألعضاء.
 .135و أأشارت ا ألمانة اإىل التعليقات اليت أأدىل هبا ممثل ش بكة العامل الثال وقالت ،أأوحضت الوثيقة ت َّوجه املرشوع املقرتح
اإىل ادلول ا ألعضاء املهمتني ابملشاركة فيه .واكن عىل تكل البدلان الوفاء بعدد من الرشوط ،وعىل وجه ايلصوص ،تعيني واكةل
رائدة لصياغة مقرتح مرشوع ومساعدة الرشاكت اخملتارة يف احلصول عىل حامية للتصاممي ايلاصة هبا وتيسري الهنوض ابلتصاممي
ورصحت بأأن
احملمية يف دوائر ا ألعامل التجارية ذات الصةل .والتفتت ا ألمانة اإىل التعليق اذلي أأدىل به وفد ا ألرجنتنيَّ ،
املرشوع َسينفذ ابلتعاون الوثيق مع الواكةل الوطنية الرائدة .وس تحدد الواكةل املشاركني احملمتلني وا ألعامل التجارية املرحشة
للمرشوع .ونظر ًا لعدم توفر تعريف واحض مبا فيه الكفاية للمشاريع الصغرية واملتوسطةُ ،أبديت مرونة اكفية هبدف توجيه
الاهامتم الاكيف من جانب املرشوع ل ألنشطة التجارية وا ألعامل املرتبطة ابلتصاممي يف البدلان املشاركة فيه .و أأهنت ا ألمانة
لكمهتا ابلتأأكيد عىل موافقهتا عىل ما جاء يف التعليق اذلي أأدىل به وفد مودلوفا وايلاص بوجوب توس يع نطاق املرشوع لتغطية
البدلان اليت متر اقتصادايهتا مبرحةل انتقالية.
 .136ودعت انئبة الرئيس اللجنة اإىل اعامتد املرشوع .ونظر ًا لعدم اعرتاض أأي من ا ألعضاء احلضور ،قررت املوافقة عىل املرشوع.
النظر يف الوثيقة  -CDIP/12/10مرشوع رائد مضن جدول أأعامل التمنية بشأأن امللكية الفكرية والس ياحة :دمع ا ألهداف
الإمنائية واحلفاظ عىل الرتاث الثقايف
 .137قدّم وفد مرص الوثيقة  .CDIP/12/10وقال ،استند املرشوع الرائد اإىل امللكية الفكرية وقدرهتا عىل املسامهة يف
حتسني القدرة التنافس ية ألحصاب املصلحة يف قطاع الس ياحة .وميكن أأن تسهم العالمات التجارية والتصاممي الصناعية
والبياانت اجلغرافية وحقوق املؤلف وغريها من أأدوات امللكية الفكرية ا ألخرى مسامهة جوهرية يف هذا الصدد .ومىض يقول،
اكن هذا جما ًل جديد ًا ،وهنا ،العديد من ادلراسات اليت جيري اإعدادها يف ذكل الوقت .وجنحت بعض البدلان فامي تبذهل من
هجود يف س ياق الانتفاع ابمللكية الفكرية لتمنية قطاع الس ياحة .ومتثلت أأهداف املرشوع يف تشجيع الاس تخدام الف َّعال
ألدوات وصكو ،امللكية الفكرية الوطنية دلمع تمنية قطاع الس ياحة واحلفاظ عىل الرتاث الثقايف؛ ومساعدة املدن واملناطق
واجلهات الفاعةل الرئيس ية يف صناعة الس ياحة ،ول س امي الرشاكت الصغرية واملتوسطة ،يف اس تخدام أأنظمة و أأدوات امللكية
الفكرية الوطنية لمتيزي خشصيهتا وتسويق منتجاهتا من خالل عرض وتقدمي منتجات س ياحية فريدة وممتزية؛ واملساعدة عىل
اإدماج تدريس امللكية الفكرية يف املناجه ادلراس ية املس تخدمة يف براما اإدارة علوم الفنادق والس ياحة ،فضال عن دما تكل
املوضوعات يف مناجه املدارس واجلامعات .وقد اقرتح عدد من ا ألنشطة .أأو ًل ،اإعداد واثئق سهةل الاس تخدام لتوضيح وتعزيز
النظام الوطين للملكية الفكرية وس بل اإدارته لصاحل اجلهات الفاعةل الرئيس ية يف صناعة الس ياحة .واثنيا ،اإعداد مناجه مجريبية
متضمنة وحدة دراس ية خاصة ابمللكية الفكرية وتطوير الس ياحة واحلفاظ عىل الرتاث الثقايف وإادراهجا مضن براما التدريس
املهنية املتعلقة ابلس ياحة اليت يمت تدريسها يف املدارس الفندقية واجلامعات وغريها من املعاهد التعلميية ا ألخرى .واثلثا ،زايدة
الوعي ابلعنارص الفاعةل الرئيس ية ،مبا يف ذكل الوزارات وواكلت الرتوجي وروابط الفنادق واملطامع ومراكز الرتفيه والقامئني
عىل تنظمي اجلولت الس ياحية ووالكء السفر ،وغريمه من مس تخديم أأنظمة و أأدوات امللكية الفكرية الوطنية لتعزيز قدرهتا
التنافس ية .ورابعا ،تطوير قدرات ماكتب امللكية الفكرية الوطنية لتقدمي دمع خاص ابلقطاع املعين للجهات الفاعةل الرئيس ية
يف جمال الس ياحة وتبين محالت توعية تس هتدف حتديد ًا القطاع الس يايح .وخامسا ،مجميع أأفضل املامرسات ايلاصة
ابلس تخدام الناحج لنظام امللكية الفكرية الوطين بغرض تمنية قطاع الس ياحة ومشاركة تكل املامرسات .و أأخري ًا ،تنظمي مؤمتر
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أأو حلقات معل بشأأن امللكية الفكرية وتطوير الس ياحة واحلفاظ عىل الرتاث الثقايف .و أأشار الوفد اإىل ارتباط املرشوع
بتوصيات جدول أأعامل التمنية أأرقام  2و 3و 4و .20و أأعرب عن أأمهل يف توفري دمع للمرشوع وإااتحة موارد مالية للتنفيذ.
ورصح برغبته يف العمل مع ا ألمانة لإعداد صيغة منقحة استناد ًا اإىل التعليقات املقدمة من الوفود .ويف ختام لكمته ،انشد
ّ
مجيع ادلول ا ألعضاء توفري ادلمع لهذا املرشوع الرائد.
 .131وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء و أأشار اإىل تقدمي الاقرتاح بشلك رمسي قبل انعقاد دورة اللجنة بوقت قصري.
و أأعرب عن رغبته يف احرتام املهل الزمنية املنصوص علهيا يف النظام ادلاخيل العام فامي يتعلق بتسلمي واثئق العمل اإىل اللجنة.
َّ
وعرب عن سعادة اجملموعة لالس امتع اإىل ايللفية املعلوماتية لالقرتاح والرشح اذلي مت تقدميه خالل تكل ادلورة .وقال اإنه يتطل ّع
اإىل مواصةل دراسة ومناقشة هذا الاقرتاح يف دورة اللجنة املقبةل.
 .138وحتدث وفد ليتوانيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأعرب عن ر أأيه يف أأن الاقرتاح مثري لالهامتم،
وميكن من خالهل اإضافة قمية للقدرة التنافس ية وحتقيق املزيد من التمنية للبدلان املشاركة فيه .واس تدر ،قائال ،ينبغي توفري
املزيد من املعلومات عن النطاق ادلقيق للمرشوع والبدلان املشاركة والآاثر املرتتبة عىل املزيانية ،وغريها من اجلوانب ا ألخرى
قبل طرح املرشوع للمناقشة بشلك هنايئ يف اللجنة .واس تطرد قائال ،ينبغي الالزتام ابملواعيد الزمنية احملددة لتقدمي مشاريع
جديدة .ونظر ًا لتقدمي املرشوع يف مرحةل متأأخرة ،أأعرب الوفد عن رغبة الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه مناقش ته يف
ادلورة املقبةل للجنة.
 .140وحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ووصف املرشوع بأأنه مثري لالهامتم
وحيقق املنفعة املرجوة .ومىض يقول ،من املمكن أأن تشلك حمتوايت هذا املرشوع اهامتم ًا للعديد من البدلان ،ولنظم امللكية
الفكرية ولقطاعات الصناعات الس ياحية هبا .وطلبت اجملموعة توضيحات خاصة ابلتغطية اجلغرافية والآاثر املرتتبة عىل املزيانية
واخملرجات املتوقعة ونتاجئ املرشوع الرائد قبل النظر يف هذا الاقرتاح بشلك هنايئ .ونظر ًا لتقدمي الاقرتاح وتوزيعه من قبل
ا ألمانة يوم امجلعة املايض ،اقرتح الوفد مناقش ته يف دورة اللجنة املقبةل بعد تقدمي التوضيحات املطلوبة بغرض ادلراسة عىل
أأسس حصيحة.
 .142واقرتح وفد الربازيل قيام وفد مرص بتقدمي اقرتاحه يف وثيقة من واثئق مرشوعات جدول أأعامل التمنية .وقد فعل وفد
مجهورية كوراي هذا ا ألمر من قبل عند تقدمي اقرتاحه يف دورة انعقاد اللجنة املاضية .ومىض يقول ،ميكن تناول ا ألس ئةل
املتعلقة ابلتغطية اجلغرافية واخملرجات وغريها من اجلوانب ا ألخرى مبا يف ذكل التنس يق املس تخدم يف اإطار جلنة التمنية.
 .141ووصف وفد تركيا املرشوع بأأنه مثري لالهامتم ،و أأعرب عن اس تعداده للتعاون يف العمل املزمع القيام به يف شأأنه مس تقبال.
 .143و أأشار وفد ترينيداد وتوابغو اإىل اإرسال الوثيقة اإىل عامصة بالده للنظر فهيا .كام أأشار اإىل أأمهية الس ياحة كصناعة هامة
دلوةل ترينيداد وتوابغو ومنطقة البحر الاكرييب .وابلتايل ،سوف يدرس الاقرتاح دراسة متأأنية .و أأعرب عن رغبته يف العمل
مع وفد مرص وغريه من الوفود بشأأن هذا الاقرتاح.
ورصح وفد زمبابوي ابعزتاز العديد من البدلان بقطاع الس ياحة يف بالدمه .ومىض يقول ،تمتتع زمبابوي بقطاع
ّ .144
س ياحة مزدهر وسوف حتقق اس تفادة من هذا املرشوع .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يأأخذ وفد مرص يف احلس بان التعليقات اليت
أأدلها هبا ا ألعضاء وايلاصة ابلتوازن اجلغرايف يف س ياق اإعداد املرشوع الرائد .وقال ينبغي أأن يغطي هذا املرشوع ا ألقالمي
اجلغرافية يف العامل.
 .145و أأعلن وفد اإس بانيا عن موافقته عىل البيان اذلي أأدىل به وفد ليتوانيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه.
وقال ،ميكن النظر يف الوثيقة ابإسهاب يف دورة اللجنة املقبةل .و أأكد عىل احلاجة اإىل ا ألخذ يف الاعتبار اكفة التعليقات اليت
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ُأثريت بشأأن املرشوع اذلي بد أأه وفد مجهورية كوراي واذلي اعتمد منذ وقت قليل .وشدد الوفد عىل اس تدامة املرشوع.
ولفت ا ألنظار أأيضا اإىل احلاجة للتأأكيد عىل املزيانية بأأقىص قدر ممكن من التفصيل لتسهيل دراسة املرشوع وتقيميه.
 .146و أأعرب وفد تونس عن تأأييده لالقرتاح ،حي إان الس ياحة من القطاعات الهامة .ور أأى أأمهية اإدراج امللكية الفكرية
يف خطط تطوير قطاع الس ياحة ،فضال عن اإدراهجا كذكل يف براما التدريس.
 .147وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية و أأعرب عن تأأييده ودمعه لالقرتاح .وقال سوف يساعد هذا املرشوع عىل
تطوير قطاع هام للبدلان النامية ومجيع ادلول ا ألعضاء ا ألخرى .و أأعرب عن أأمل اجملموعة يف موافقة اللجنة عىل الاقرتاح.
 .141و أأث ى ممثل معهد امللكية الفكرية والعداةل الاجامتعية ( )IIPSJعىل وفد مرص ملا قدَّمه من هنا مبتكر لربط ا ألهداف
الإمنائية الهامة للحفاظ عىل الرتاث الثقايف والانتفاع بنظام امللكية الفكرية لتعزيز المتكني الاقتصادي والاجامتعي.
 .148و أأكد وفد المين عىل أأمهية املرشوع .ورأأى وجوب دما الس ياحة يف ا ألنشطة املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية يف الويبو.
 .150و أأعرب وفد أأذربيجان عن تأأييده للمرشوع .وقال سوف تكون النتاجئ مفيدة للعمل املس تقبيل.
 .152و أأشارت انئبة الرئيس اإىل توفر تأأييد قوي لالقرتاح ،وإاىل الطريقة اليت مت هبا مجس يد ا ألفاكر يف الوثيقة .واس تدركت
قائةلُ ،أثريت بعض الشواغل املتعلقة جبوانب معينة مثل التغطية اجلغرافية والآاثر املرتتبة عىل املزيانية واليت حتتاج اإىل
التوضيح .وابلتايل ،طلبت انئبة الرئيس من وفد مرص التشاور مع ادلول ا ألعضاء ،مع الامتس املساعدة من ا ألمانة لإعداد
وثيقة من واثئق مرشوعات جدول أأعامل التمنية وتسلميه اإىل دورة انعقاد اللجنة القادمة للموافقة عليه.
 .151و أأشار وفد مرص اإىل طلب العديد من الوفود احلصول عىل بعض الإيضاحات ،و أأعرب عن توقعه لتكل الطلبات،
ل س امي فامي يتعلق ابلتغطية اجلغرافية واملزيانية و أأهداف املرشوع .ووعد بتعاونه مع ا ألمانة لإعداد مسودة وثيقة مرشوع مع
مراعاة التعليقات اليت أأدلت هبا ادلول ا ألعضاء .وسوف يؤخذ يف الاعتبار أأيضا املرشوع اذلي بد أأه وفد مجهورية كوراي
واذلي متت املوافقة عليه منذ وقت قصري .وفامي يتعلق ابلتغطية اجلغرافيةَّ ،ذكر الوفد بأأن املرشوع اذلي بد أأه وفد
بوركينا فاصو جرى تنفيذه يف بوركينا فاصو والبدلان اجملاورة .وابلتايل ،ميكن أأن يغطي هذا املرشوع املنطقة ا ألفريقية.
ومىض يقول ،نفذت أأيضا بعض املشاريع يف بدلان يف أآس يا و أأفريقيا و أأمرياك الالتينية ،وظهرت أأمهية ادلمع التقين اذلي توفره
الويبو يف تنفيذ تكل املشاريع .ويعد هذا املرشوع مرشوع ًا مجريبي ًا ،وميكن بد أأه يف أأفريقيا .كام ميكن أأيضا تنفيذه يف بدلان يف
مناطق أأخرى .وميكن أأن يس تحوذ هذا املرشوع عىل اهامتم أأي بدل من البدلان .و أأعرب عن أأمهل يف متكن مجيع البدلان من
حتقيق اس تفادة من هذا املرشوع ،يف حدود مزيانية ا ألمانة واملوارد اخملصصة للمرشوع .واتفق الوفد مع ما ذكره وفد اإس بانيا
فامي يتعلق بوجوب حتقيق اس تدامة للمرشوع ،و أأكد عىل أأمهية هذا ا ألمر.
النظر يف الوثيقة  -CDIP/12/8قياس تنفيذ ا ألهداف الإمنائية ل أللفية يف واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى ،وإاسهام الويبو يف
تكل ا ألهداف
 .153عرضت ا ألمانة (الس يدة ليفشني) الوثيقة .وطلبت اللجنة يف دورهتا ا ألخرية من ا ألمانة اإعداد وثيقة مكونة من
عنرصين .وتضمن املرفق ا ألول من الوثيقة مجميع ًا للمامرسات اليت تتبعها واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى ،وعىل وجه ايلصوص،
واكلت ا ألمم املتحدة املتخصصة ا ألخرى ،يف قياس مساهامهتا يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .واس تجابة لطلب اللجنة ،مت
تقيمي  27واكةل من واكلت ا ألمم املتحدة 21 :واكةل متخصصة و 4واكلت معنية وواكةل مشرتكة .وتضمن املرفق الثاين من
الوثيقة تقريرا موجز ًا عن كيفية مسامهة الويبو يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية حىت الآن .ومت الاسرتشاد ابملهنجية املس تخدمة يف
الوثيقة  CDIP/11/3أكساس لإعداد اجلدولني الواردين يف القسم  2من املرفق الثاين .كام مت الاسرتشاد أأيضا ابدلراسات
السابقة (الوثيقتان  CDIP/10/9و .)CDIP/5/3و أأورد التقرير مصفوفة أأوجزت براما و أأنشطة الويبو ذات الصةل وربطها
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ابلغاايت الس تة املندرجة مضن ا ألهداف  2و 6و 1من ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .وتضمن اجلزء الثاين تقرير ًا وصفي ًا عن اإسهام
الويبو يف ا ألهداف  1و 3و 4و 5و 7من ا ألهداف الإمنائية ل أللفية استناد ًا اإىل أأمثةل مس متدة من عام .1021
 .154وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وقال ،قدمت الوثيقة معلومات مفيدة للغاية عن ممارسات واكلت ا ألمم املتحدة
ا ألخرى ،مبا يف ذكل الواكلت املتخصصة ،يف س ياق النظر اإىل امليض قدما يف هذه املسأأةل يف الويبو .وخلص هذا
الاس تعراض اإىل عدم قيام غالبية الواكلت اليت مت تقيميها بصياغة نتاجئ خاصة بأأهداف حمددة من ا ألهداف الإمنائية ل أللفية،
فضال عن عدم صياغة أأي مؤرشات أأو غريها من معايري القياس يف ممارساهتا لقياس مساهامهتا املؤسس ية لتحقيق تكل
ا ألهداف .و أأعرب الوفد عن تقدير اجملموعة ابء للمعلومات املتعلقة ابلربط بني جمالت العمل ذات الصةل يف الويبو وبني
ا ألهداف  1و 3و 4و 5و 7من ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .و أأشار اإىل ادلراسة املقدمة يف ادلورة ا ألخرية (الوثيقة
 ،)CDIP/11/3ورفضها الواحض لرضورة اس تخدام أأي مجموعة مؤرشات اإضافية ل ألهداف الإمنائية يف اإطار الإدارة احلالية
القامئة عىل النتاجئ واليت تمتزي حبسن ا ألداء .وعالوة عىل ذكل ،فشلت دراسات أأخرى (الواثئق CDIP/5/3
و CDIP/8/4و )CDIP/10/9يف اإقامة عالقة مبارشة بني أأنشطة الويبو واملؤرشات ا ألمع ل ألهداف الإمنائية ل أللفية ،عىل
الرمغ من اإبرازها وبوضوح كيفية مسامهة الويبو بطريقة غري مبارشة أأيضا يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .وابلنظر اإىل نتاجئ
ادلراسة الاس تقصائية اليت عرضت يف هذه ادلورة يف هذا الس ياق ،خلص الوفد اإىل أأن الويبو ليس يف حاجة اإىل النظر يف
اس تحداث نتاجئ خاصة بأأهداف حمددة من ا ألهداف الإمنائية ل أللفية أأو مؤرشات أأو غريها من معايري القياس ا ألخرى ،و أأن
مبقدور الويبو مواصةل الإسهام بشلك غري مبارش يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية مضن الإطار احلايل ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ
واذلي يمتزي حبسن ا ألداء ،متسقة يف ذكل مع تلكيفاهتا ونطاق معلها .و أأعرب الوفد عن اعتقاده يف أأن اجلهود الهائةل املبذوةل
يف هذا الشأأن حىت الآن أأوحضت جبالء عدم احلاجة اإىل اإجراء مزيد من ادلراسة أأو املسح الاس تقصايئ ،وينبغي الرتكزي عىل
مواصةل الويبو بذل اجلهود لتحقيق أأهدافها وغاايهتا الاسرتاتيجية مضن الإطار احلايل ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ واليت ،ومن
خاللها ،ميكهنا الإسهام يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية.
 .155و أأعرب وفد ليتوانيا نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،عن رسوره يف حاةل حتدي الوثيقة مرة أأخرى،
رمبا قرب هناية فرتة ا ألهداف الإمنائية ل أللفية يف عام  .1025كام أأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الياابن نيابة عن
اجملموعة ابء.
 .156وحتدث وفد بنغالدش ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ و أأعرب عن تطلعه اإىل مواصةل النقاش بشأأن ادلراسة
املتعلقة جبدوى اإدراج الاحتياجات/النتاجئ املتعلقة اب ألهداف الإمنائية ل أللفية مضن اإطار الويبو لنتاجئ الثنائية ،وحتديد
ورصح ابس تعداد أأعضاء اجملموعة للمشاركة بنشاط يف
مؤرشات حمددة لقياس مسامهة الويبو يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفيةّ .
هذه العملية.
 .157وشدد وفد أأذربيجان عىل أأمهية الربط بني امللكية الفكرية والتمنية .وقال ل ميثل هذا الربط تعزيز ًا للنظم الاقتصادية
للبدلان حفسب ،ولكنه يعمل أأيضا عىل حتسني ا ألوضاع الاجامتعية والاقتصادية لشعوهبا .ورحب الوفد جبهود الويبو الرامية
اإىل اإدماج جدول أأعامل التمنية يف مجيع أأنشطهتا ،و أأعرب عن أأمهل يف اس مترار تكل اجلهود .و أأشاد ابلنتاجئ الإجيابية اليت
حتققت حىت الآن يف تنفيذ التوصيات .واس تدر ،قائال ،هذه معلية مس مترة ،ويتعني احلفاظ عىل اس مترارها .وعىل هذا
النحو ،اثين الوفد عىل الاقرتاح املقدم من مجموعة جدول أأعامل التمنية بشأأن اإدراج بند جديد عىل جدول أأعامل اللجنة متعلق
ابمللكية الفكرية والتمنية .ومىض يقول ،يس تحق هذا الاقرتاح ادلمع واملوافقة عليه .ويتعني عىل الويبو ،بصفهتا واكةل متخصصة
اتبعة ل ألمم املتحدة ،الاضطالع بدورها يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .ومن املهم جد ًا تبادل ايلربات يف س ياق وضع
اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية .وساعدت امللكية الفكرية عىل تطوير العديد من القطاعات .كام اكنت املبادئ التوجهيية
وادلراسات اليت وضعهتا اللجنة عىل جانب كبري من ا ألمهية .وهكذا ،ينبغي متكني ادلول ا ألعضاء من الاطالع عىل تكل
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املبادئ وادلراسات والوصول اإلهيا يف أأقرب وقت ممكن .و أأعرب عن ثقته يف التوصل اإىل نتاجئ اإجيابية خالل تكل ادلورة،
رغام عن الطبيعة املعقدة وصعوبة املسائل قيد املناقشة.
 .151ور أأى وفد جنوب أأفريقيا أأمهية قيام املنظمة بتقدمي تقارير اإىل ادلول ا ألعضاء بصفة مس مترة بشأأن الكيفية اليت تسهم
هبا الويبو يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .ومىض يقول ،جيري حاليا اس تعراض ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ،وما تزال املناقشات
املتعلقة ابلتمنية ملرحةل ما بعد عام  1025مس مترة داخل منظومة ا ألمم املتحدة .ول جيب أأن تتخلف الويبو عن مواكبة تكل
ا ألحداث .ويتعني عىل ا ألمانة تقدمي معلومات عن كيفية مسامهة املنظمة يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية بشلك عام.
وجيب اإاتحة هذه املعلومات يف لك دورة من دورات انعقاد اللجنة .ور أأى الوفد اإماكنية حتسني الوثيقة فامي يتعلق بكيفية
اإسهام واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .وطلب قيام ا ألمانة ابلتصال املبارش ابلواكلت بغية
احلصول عىل معلومات عن كيفية اإسهاهما يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ،وعدم الاكتفاء مبجرد اإلقاء نظرة عىل مواقعها
عىل ش بكة الإنرتنت فقط .وللتدليل عىل ذكل ،مت تعيني ا ألونكتاد من قبل سكرتري عام ا ألمم املتحدة كواحدة من الواكلت
الرائدة يف التمنية ملرحةل ما بعد عام  .1025و أأنشأأت الواكلت ا ألخرى مجموعات معل للنظر يف قضااي ا ألهداف الإمنائية
ل أللفية .وطالب الوفد ا ألمانة مبشاركة واكلت ا ألمم املتحدة مشاركة مبارشة للتعرف عىل كيفية مساهامهتا يف حتقيق ا ألهداف
الإمنائية ل أللفية ،وتقدمي تقرير بذكل اإىل ادلول ا ألعضاء يف دورة اللجنة املقبةل .و أأعرب عن رغبته يف اس مترار ا ألمانة يف
حتدي املعلومات املتعلقة مبشاركة الويبو يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية وإابالغ ادلول ا ألعضاء هبا نظر ًا ألن موضوع
ا ألهداف الإمنائية ل أللفية من املوضوعات اجلارية .وميكن للويبو املسامهة بأأسلوب مبارش أأو غري مبارش يف حتقيق ا ألهداف
الإمنائية ل أللفية.
 .158و أأكد وفد الاحتاد الرويس جمددا عىل أأن التنفيذ الناحج جلدول أأعامل التمنية يف الويبو يعد مسامهة جوهرية يف حتقيق
أأهداف ا ألمم املتحدة الإمنائية ل أللفية .ووصف املعلومات الواردة يف الوثيقة بأأهنا مفيدة ومثرية لالهامتم بشلك كبري .وقد
عكست دور املنظمة يف هذا اجملال.
 .160وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية و أأكد عىل أأمهية ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .وقال اإن الويبو منظمة من
منظامت ا ألمم املتحدة ،كام أأن ا ألهداف الإمنائية ل أللفية يه أأهداف ل ألمم املتحدة .وابلتايل ،يتعني عىل الويبو التأآزر مع
الآخرين يف س ياق حتقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .و أأدىل الوفد ببعض التعليقات عىل الوثيقة :أأو ًل ،استندت النتاجئ اليت
توصلت اإلهيا ا ألمانة اإىل املعلومات املتاحة للجمهور العام ،ومل يمت التصال ابلواكلت للحصول عىل معلومات مؤكدة عن
املامرسات اليت تتبعها هذه الواكلت يف قياس مساهامهتا يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .واثنيا ،مل ت ّربر الكيفية اليت اختريت هبا
الواكلت .وطلب من ا ألمانة دراسة ممارسات واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى ،ل س امي الواكلت املتخصصة .ومع ذكل ،اكن من
مضن الواكلت اخملتارة أأربع واكلت غري اتبعة ل ألمم املتحدة (منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية ،CTBTO
والواكةل ادلولية للطاقة اذلرية  ،IAEAومنظمة حظر ا ألسلحة الكمييائية  OPCWومنظمة التجارة العاملية) .وعالوة عىل
ذكل ،مل يمت اختيار هيئات اتبعة ل ألمم املتحدة ذات صةل مبارشة اب ألهداف الإمنائية ل أللفية ودلهيا تلكيفات حمددة لتحقيق
بعض مهنا مثل اليونيس يف ،وبرانما ا ألمم املتحدة الإمنايئ ( ،)UNDPوا ألونكتاد وبرانما ا ألمم املتحدة املشرت ،ل إاليدز
( .)UNAIDSواثلثا ،مل تكشف ا ألمانة عن هوية الواكلت اليت ُأشري اإلهيا يف النتاجئ .ورابعا ،أأظهرت النتاجئ قيام واكةل
رائدة من تكل الواكلت مؤخر ًا بدما ا ألهداف واملؤرشات الواردة يف تلكيف حمدد لهدف من ا ألهداف الإمنائية ل أللفية مضن
أأعىل مس توى لإطار النتاجئ ايلاص بنشاطاهتا .كام اكتشف أأيضا قيام مخس واكلت رائدة من واكلت ا ألمم املتحدة ،واليت
تقوم بدور املسؤول العاملي عن مجميع املعلومات ايلاصة ،برصد ومتابعة معلية اإعداد التقارير عىل املس توى العاملي للتاكليف
الصادرة بشأأن أأهداف اإمنائية حمددة ل أللفية .ومل تكن املهنجية املس تخدمة لإعداد التقارير والإبالغ عىل املس توى العاملي
واحضة .وفامي يتعلق بتقيمي الويبو ملسامههتا يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ،أأشار الوفد اإىل اس تخدام ا ألمانة لتقرير أأداء الربانما.
ووفقا ملا أأ ّقرته جلنة املزيانية ،فاإن تقرير أأداء الربانما عبارة عن تقرير يمت اإعداده بغرض التقيمي اذلايت .وطلب الوفد من ا ألمانة
توضيح كيفية تقيميها ملسامهة الويبو يف تنفيذ ا ألهداف الإمنائية ل أللفية استناد ًا اإىل تقيمي ذايت .و أأخري ًا ،طالب الوفد مراجعة
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الوثيقة لتضميهنا بعض من أأمه الواكلت التابعة ل ألمم املتحدة من بني تكل الواكلت اليت ذكرت أآنفا ،مثل :ا ألونكتاد
 ،UNCTADوبرانما ا ألمم املتحدة الإمنايئ  ،UNDPوبرانما ا ألمم املتحدة املشرت ،ل إاليدز  UNAIDSواليونيس يف
 .UNICEFكام ينبغي تضمني الوثيقة أأيضا مبعلومات أأكرث حتديد ًا .ول جيب الاعامتد عىل املعلومات املتاحة لعامة امجلهور
فقط .و أأهنيى الوفد لكمته قائال ،لقد حان الوقت يك تشار ،الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا يف املناقشات املتعلقة اب ألهداف
الإمنائية ل أللفية ملرحةل ما بعد عام .1025
 .162وحتدث وفد مرص ابلنيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية و أأشار اإىل أأمهية قيام الويبو بدور نشط واملسامهة بصورة
ف ّعاةل يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .ويقع عىل عاتق الويبو ،بوصفها واكةل متخصصة من واكلت ا ألمم املتحدة واملسؤوةل
عن نظام امللكية الفكرية ادلويل ،دور ومسؤولية يف حتقيق مجيع تكل ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ،ل س امي يف جمال القضاء عىل
الفقر املدقع واجلوع من خالل تشجيع المنو الاقتصادي والإنتاجية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا؛ وحتقيق تعممي التعلمي
الابتدايئ من خالل تعزيز النفاذ اإىل املعلومات واملعارف؛ وماكحفة فريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز ،والسل ،واملالراي
وغريها من ا ألمراض من خالل حتسني فرص الوصول اإىل الصحة وا ألدوية؛ وضامن الاس تدامة البيئية من خالل تشجيع نقل
التكنولوجيا يف الصناعات البيئية؛ وتعزيز رشاكة عاملية من أأجل التمنية .كام يتعني عىل الويبو وضع مؤرشات حمددة وإاطار
يتسم ابلشفافية لرصد وقياس مشاركهتا وبيان أأثر هذه املشاركة يف مجيع ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ،وكذكل ا ألهداف الإمنائية
جلدول التمنية ملرحةل ما بعد عام  1025عند اعامتده .و أأعلن الوفد بصفته الوطنية عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر
نيابة عن مجموعة البدلان ا ألفريقية.
ورصح وفد الصني بأأن الوثيقة أأشارت اإىل كيفية مسامهة الويبو يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .وأأضاف ،من الرضوري
ّ .161
توفر وس يةل معقوةل لقياس مسامهة الويبو .ونظر ًا لنهتاء ا ألهداف الإمنائية ل أللفية يف عام  ،1025يتعني عىل الويبو املشاركة
بف ّعالية يف وضع وحتقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ملرحةل ما بعد عام  .1025كام ينبغي اإدماج ا ألهداف الإمنائية ل أللفية بف ّعالية
يف معل الويبو.
 .163و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تقديره للعمل املبذول من ا ألمانة واذلي ّمتزي ابلوعي يف اإعداد الوثيقة
ومرفقاهتا التفصيلية .واكنت معايري الإبالغ مالمئة .واتفق الوفد مع النتاجئ السابقة اليت خلصت اإىل أأن اإطار الإدارة القامئة عىل
النتاجئ ،واذلي مسح بقياس اإسهامات الويبو يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية الأكرث ارتباط ًا بعمل الويبو عىل مس توى النتاجئ
وليس فقط عىل مس توى الرباما أأو ا ألنشطة ،قد حقق مزية رئيس ية كبرية .وفامي يتعلق بتحليل الويبو لكيفية قياس واكلت
ا ألمم املتحدة ا ألخرى مساهامهتا يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ،أأشار الوفد اإىل قيام واكةل واحدة فقط من بني  27واكةل مت
اس تعراضها ،ويه واكةل رائدة غري حمددة معنية هبدف معني من ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ،بدما ا ألهداف الواردة يف
تلكيف حمدد لهدف من أأهداف الإمنائية ل أللفية مضن إاطار النتاجئ ايلاص هبا .واكن هذا مضن أأعىل مس توى لإطار النتاجئ
ايلاص بنشاطها ويف س ياق تنفيذ دورها مكسؤول عاملي عن مجميع وحفظ البياانت فقط .وتباينت النتاجئ املس تخلصة من
اس تعراض  26واكةل أأخرى ما بني عدم الإبالغ عىل الإطالق اإىل حتديد روابط عامة .و أأجنزت هذه الواكلت عدد ًا ل بأأس
به من ا ألهداف الإمنائية أأو بعضها أأو مجيعها استناد ًا اإىل الاختصاص والتلكيف الصادر للواكةل املعنية .واكن اختيار الواكلت
املتخصصة يف معظم ا ألحيان مناس ب ًا .وطلبت اللجنة من ا ألمانة ،عىل وجه ايلصوص ،النظر يف الكيفية اليت تقوم هبا
واكلت ا ألمم املتحدة املتخصصة ا ألخرى يف الإبالغ عن مساهامهتا يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .واكنت املعلومات املتعلقة
ابلإبالغ عن ا ألهداف الإمنائية ل أللفية متاحة لعامة امجلهور عىل روابط ش بكة الإنرتنت ،وابلتايل اكن من املناسب متاما أأن
تعمتد مهنجية ا ألمانة عىل مراجعة تكل الروابط واحلصول عىل املعلومات املطلوبة .وابلنظر اإىل حقيقة عدم قيام العديد من
الواكلت ا ألخرى بعرض تقارير عالية املس توى عن مسامههتا يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ،يعترب اجلهد اذلي بذلته الويبو
هجد ًا رائع ًا للغاية يف س ياق سعهيا لقياس مسامهة املنظمة يف الغاايت الس تة املندرجة مضن ا ألهداف  2و 6و 1من ا ألهداف
الإمنائية ل أللفية ابس تخدام نتاجئ الإدارة املستندة اإىل النتاجئ ،جنبا اإىل جنب مع التقرير الوصفي الإضايف اليت قدَّمته بشأأن
مساهامهتا يف ا ألهداف امخلسة ا ألخرى من ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .ومىض الوفد يقول ،ينبغي أأن نو ّجه الشكر اإىل ا ألمانة
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ملا تبذهل من هجود .واس تدر ،قائال ،عىل الرمغ من اتفاقه مع الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه بشأأن جدوى حتدي
أأو اإعداد تقارير اإضافية عن اإسهامات الويبو يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ،اإل أأنه ل يرغب يف الالزتام بتنفيذ هذا ا ألمر يف
لك دورة من دورات الانعقاد ،ورمبا يكون من املناسب اإعداد تقارير س نوية لهذا الغرض .واستندت التقارير السابقة عىل
نتاجئ الإدارة املستندة اإىل نتاجئ الثنائية  1021-1022ومن بعدها الثنائية  .1023-1021وابلتايل ،قد يكون من املناسب
النظر اإىل نتاجئ الإدارة املستندة اإىل النتاجئ للثنائية  .1024-1023كام ينبغي أأيضا أأن ّ
تعرب ادلول ا ألعضاء عن رضاها
فامي يتعلق ابلنتاجئ ذاهتا .وعىل الرمغ مما اعرتى املصفوفة املطوةل يف املرفق الثاين يف بعض ا ألحيان من تكرار ،اكن ميكن
التغلب عليه عن طريق إارفاق موجز شامل ،اإل أأن العدد الكبري من الإجنازات امللموسة اليت قامت هبا الويبو واليت سامهت
بصورة ما يف حتقيق ا ألهداف  2و 6و 1من ا ألهداف الإمنائية ل أللفية اكنت مرضية متام ًا .ومتكل الويبو حالي ًا صفحة ويب
خاصة اب ألهداف الإمنائية ل أللفية .تعرض هذه الصفحة بأأسلوب رسدي ووصفي مساهامت الويبو يف لك هدف من ا ألهداف
الإمنائية ل أللفية .وس يكون من اجملدي اإجراء املزيد من النقاش للنظر يف اإماكنية قيام الويبو ابس تخدام املعلومات الواردة يف
املرفق الثاين لإثراء املعلومات الوصفية ابإضافة أأمثةل حمددة عن نتاجئ ملموسة .كام ّمتزي أأيضا ابلقمية والفائدة اجلزء الوصفي املعين
مبسامهة الويبو يف ا ألهداف الإمنائية امخلس ا ألخرى  -التعلمي الابتدايئ واملساواة بني اجلنسني وخفض وفيات ا ألطفال
وحتسني حصة ا ألهمات والاس تدامة البيئية .وقد مت بيان الوسائل اليت تسهم من خاللها براما ومشاريع الويبو يف تكل
اجملالت الهامة .وبيامن يصعب متام ًا قياس مسامهة الويبو يف هذه ا ألهداف امخلس من ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ابس تخدام
روابط حمددة لبياانت ا ألداء يف الإدارة القامئة عىل النتاجئ ،اإل أأن الوفد ل يساوره أأي شك يف قيام الويبو ببذل اجلهود
والعمل لزايدة اإماكنية النفاذ اإىل املعلومات ،وإانشاء منصات لتبادل التكنولوجيا وادلراية الفنية ،والتثقيف بشأأن حقوق امللكية
الفكرية والقضااي ذات الصةل من خالل أأاكدميية الويبو ،وغري ذكل من املشاريع ا ألخرى اليت تشار ،مجيعها يف املسامهة يف
الهنوض ابلتعلمي وحصة املر أأة والبيةة.
 .164و أأعرب وفد الربازيل عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد مرص ابلنيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية والتعليقات
اليت أأدلت هبا وفود أأذربيجان وجنوب أأفريقيا بشأأن احلاجة املاسة ملواصةل العمل بشأأن ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .ور أأى
رضورة زايدة تبادل املعلومات بشأأن ممارسات واكلت ا ألمم املتحدة ،حي إان هذا هو السبيل الوحيد اذلي يعود ابلنفع عىل
معل املنظمة.
 .165و أأيّد وفد أأملانيا املواقف اليت أأعربت عهنا اجملموعة ابء والاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ووفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية .ومىض يقول ،بذلت الويبو الكثري يف س ياق املسامهة يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .واكنت الويبو من بني تكل
الواكلت اليت الزتمت الزتام ًا فعلي ًا ابملسامهة يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .و أأعرب الوفد عن تأأييده لالقرتاح القايض بتقدمي
تقارير دورية ومنتظمة يف هذا الشأأن.
ورصح وفد زمبابوي بتأأييده البياانت اليت أأدلت هبا وفود اجلزائر ومرص نيابة عن مجموعة البدلان ا ألفريقية ومجموعة
ّ .166
جدول أأعامل التمنية عىل التوايل .و أأشار اإىل املرفق الثاين للوثيقة ،وحتديد ًا ،فامي يتعلق ابلهدف ا ألول من ا ألهداف الإمنائية
ل أللفية ،وقال لقد مت ربط بعض ا ألنشطة ابلقضاء عىل الفقر املدقع واجلوع .وطلب توضيح ا ألمر يف هذا الصدد .فعىل سبيل
املثال ،ارتبط الهدف الاسرتاتيجي ا ألول للويبو"،تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري ادلولية للملكية الفكرية" ،ابلهدف
ا ألول من ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .ولفت الوفد ا ألنظار اإىل التفاق ادلويل اذلي ُأبرم حول اإطار القواعد واملعايري بشأأن
التصاممي الصناعية مكؤرش ل ألداء .و أأعرب عن رغبته يف توضيح كيف ميكن ربط هذا مع القضاء عىل الفقر املدقع واجلوع.
 .167ولفتت انئبة الرئيس ا ألنظار اإىل تباين الآراء بشأأن الوثيقة ،حي أأيدّ هتا بعض الوفود ،و أأدلت وفود أأخرى ببعض
املالحظات ،مثل اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية ووفد زمبابوي .وطلبت من ا ألمانة الرد عىل ا ألس ئةل
والتعليقات اليت ُأثريت يف اجللسة.
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 .161و أأشارت ا ألمانة اإىل مهنجية اإعداد التقرير ايلاص مبسامهة الويبو يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .ويف ادلورة ا ألخرية،
طلبت اللجنة من ا ألمانة اس تخدام الواثئق املتاحة لهذا الغرض .واش متلت تكل الواثئق عىلCDIP/11/3 :
و CDIP/10/9و .CDIP/5/3وقد اس تخدمت املهنجية املشار اإلهيا يف الوثيقة  CDIP/11/3أكساس لإعداد اجلدولني.
ومت اإعداد مصفوفة لس تعراض براما و أأنشطة الويبو املعنية وبيان العالقة بيهنا وبني ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ذات الصةل.
واستند اجلدولن عىل بياانت ا ألداء امل َحدَّثة .واس تخدمت بياانت تقرير أأداء الرباما كبياانت أأداء .والتفتت ا ألمانة اإىل
تساؤل وفد زمبابوي بشأأن مؤرشات ا ألداء الفردي ،وقالت استندت تكل املؤرشات عىل املؤرشات الإجاملية العامة.
ومل تكن تكل املؤرشات خاصة أأو حمددة اب ألهداف الإمنائية ل أللفية ،وارتبطت هبا فقط عىل أأساس املهنجية املذكورة.
وفامي يتعلق ابلتصال املبارش مع الواكلت ،قالت ا ألمانة بأأنه قد طلب مهنا اس تخدام املوارد ادلاخلية لإعداد التقرير ،وهذا هو
ما مت معهل .وبذل الكثري من العمل واجلهد يف اإعداد هذا التقرير .واكنت الاس تعانة ابملعلومات املتاحة للجمهور يه أأفضل
أأساس لإعداد التقرير ،حي تنرش معظم الواكلت معلومات عن مساهامهتا يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .وانضمت الويبو اإىل
مجموعات العمل ذات الصةل اب ألهداف الإمنائية ل أللفية وتشار ،معها بنشاط .وقد أأعربت الويبو عن الزتاهما مجاه ا ألهداف
الإمنائية ل أللفية و أأهداف التمنية ملرحةل ما بعد  .1025ويف هذا الإطار ،تتواصل الويبو مع واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى.
والتفتت ا ألمانة اإىل طلب اجملموعة ا ألفريقية ايلاص بتعديل التقرير يك يتضمن واكلت اإضافية ،وكررت ما ذكرته من
اس تخداهما واعامتدها عىل املوارد ادلاخلية يف اإعداد التقرير .وابلتايل ،مل يكن التقرير تقياميً ذاتي ًا .ومضت تقول ،مت اإعداد
التقريرين السابقني من قبل مق ِيّمني مس تقلني .ومع ذكل ،ومبناس بة هذا الالكم ،فقد طلب من ا ألمانة القيام بعملية التقيمي.
وعىل هذا ا ألساس مت اإعداد التقرير.
 .168و أأعرب وفد زمبابوي عن تفهمه لعدم وجود أآلية قامئة لربط أأنشطة الويبو مع ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .ومع ذكل،
أأشار اإىل اس مترار طلبه ايلاص مبعرفة كيفية توصل ا ألمانة اإىل العالقة بني اإبرام اتفاق دويل بشأأن التصاممي الصناعية وبني
القضاء عىل الفقر املدقع واجلوع .وطلب توضيح كيف أأمكن مطابقة املؤرش مع هذا الهدف من ا ألهداف الإمنائية ل أللفية.
 .170وحتدث وفد مرص ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية و أأشار اإىل العرض التقدميي ملسامهة الويبو يف ا ألهداف الإمنائية
ل أللفية ،وطلب معرفة كيف مت الإعداد هل خالل هذه املرحةل ،وعىل وجه ايلصوص ،فامي يتعلق ابإطار الإدارة القامئة عىل
النتاجئ .و أأعرب عن رغبة اجملموعة يف معرفة هل مت ربط اإطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ مع لك هدف من ا ألهداف الإمنائية
ل أللفية .ويف حاةل عدم الربط ،طلب التعرف عىل الكيفية اليت أأمكن هبا دما مسامهة الويبو يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية يف
اإطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ .كام طلب الوفد أأيضا معرفة ما اإذا اكنت هنا ،أأي خطط أأو أأفاكر لتعزيز اإسهام الويبو يف
ا ألهداف الإمنائية ل أللفية.
 .172وكرر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية جمددا تقديره للمهنجية اليت حددت الغاايت الس تة املندرجة مضن ا ألهداف
الإمنائية ل أللفية أأرقام  2و 6و 1أككرث الغاايت ذات صةل وقابلية للقياس يف اإطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف الويبو.
واستندت املهنجية بوضوح اإىل تقيمي الروابط القامئة بني أأنشطة الويبو وا ألهداف الإمنائية ل أللفية ابس تخدام ثالث واثئق
رئيس ية ،وحتديد ًا يه :اإعالن ا أللفية ،وتقرير ساكس وتقرير مجموعة العمل بشأأن العلوم والتكنولوجيا والابتاكر .وقد مت حتديد
هذا بواسطة مستشارين خارجيني ،الس يد أأونيل والس يد موسونغو ،والذلان ساهام بتقدمي تقارير يف دورات سابقة للجنة
بشأأن هذه املسأأةل .وقد ورد يف تقرير الس يد أأونيل بوضوح أأن ا ألخذ مبؤرشات منفصةل ل ألهداف الإمنائية ل أللفية ،تتجاوز
تكل املؤرشات احملددة مع الغاايت الس تة املندرجة حتت ا ألهداف الإمنائية الثالثة ل أللفية ،لن يكون من ا ألمور اجليدة
ألس باب خمتلفة .وخلص املستشاران اإىل عدم وجود عالقة س ببية مبارشة بني أأنشطة الويبو وا ألهداف الإمنائية ل أللفية .وبد ًل
من ذكل ،اس تخدم العديد من الواثئق الرئيس ية ،اليت س بق الإشارة اإلهيا ،لبيان أأن دور الويبو اكن هو ادلور الأكرث ارتباط ًا
عىل وجه التحديد ،عىل الرمغ من عدم وجود ارتباط مبارش ،مع ا ألهداف الإمنائية ل أللفية أأرقام  2و 6و .1وميكن ربط هذه
ا ألهداف الثالثة والغاايت اليت تستند علهيا مع عدد من أأهداف الويبو ونتاجئها .واكن املثال اذلي متت الإشارة اإليه هنا هو
اإعداد قواعد ومعايري يف جمال امللكية الفكرية ،وهو هدف من أأهداف املنظمة .مل يكن الهدف يف حد ذاته هو القضاء عىل
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اجلوع .ومتثلت الفكرة يف تقدمي املساعدة لإعداد اإطار معياري للملكية الفكرية ،مبا ي َم ِكّن من حتقيق المنو الاقتصادي واحلد
من اجلوع .وكام ذكر من قبل ،مل تكن هنا ،عالقات س ببية مبارشة ،ولكن اكنت هنا ،جمالت ميكن من خاللها العثور فهيا
عىل أأكرث الروابط وضوحا بني أأنشطة الويبو وبني ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .ومت حتديد  6غاايت ألهداف الويبو و 24نتيجة
فرعية يف اإطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ لقياس مسامهة الويبو يف تكل ا ألهداف الثالثة من ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .وكام
وفرت تقيامي حمدد ًا جد ًا ملدى مسامهة
أأفاد الس يد أأونيل والس يد موسونغو يف تقريرهيام ،أأن تكل الغاايت والنتاجئ الفرعية قد ّ
الويبو يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .وكام ذكر أآنفا ،أأاتح اإطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ قياسات عىل مس توى النتاجئ،
وليس فقط عىل مس توى الربانما وا ألنشطة .واس تخدم اإطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ بسبب توفريه البياانت املطلوبة عن
النتاجئ .ويف ايلتام ،كرر الوفد تأأكيده عىل أأن الروابط قد مت التوصل اإلهيا استناد ًا اإىل اإعالن ا أللفية وتقرير ساكس وتقرير
مجموعة العمل بشأأن العلوم والتكنولوجيا والابتاكر.
 .171وطلبت انئبة الرئيس من ا ألمانة الرد عىل ا ألس ئةل والتعليقات اليت ُأثريت يف اجللسة.
 .173و أأشارت ا ألمانة اإىل السؤال اذلي طرحه وفد زمبابوي حول املهنجية املس تخدمة .وقالت لقد اعتمدت املهنجية من
قبل ادلول ا ألعضاء ،كام ذكر من قبل .ولك ما فعلته ا ألمانة هو تنفيذ القرار الصادر .ولفتت ا ألنظار اإىل التوضيح اذلي أأدىل
به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،حي مت التوصل اإىل الروابط استناد ًا اإىل ثالثة تقارير أأخرى .مت اإعداد اإطار نتاجئ
الثنائية  .1025-1024وخفّضت النتاجئ املتوقعة من  60يف الثنائية  1023-1021اإىل  31يف الثنائية  .1025-1024ومل يكن
هنا ،أأي مؤرشات حمددة خاصة اب ألهداف الإمنائية ل أللفية .ومت اتباع نفس املهنجية .كام مت ربط النتاجئ املتوقعة عند بعض
املس توايت مع ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .وب ِذل الكثري من اجلهد دلما التمنية وتعمميها يف مجيع أأعامل الويبو .وسوف ت ْظهِر
النتاجئ املتوقعة واملؤرشات للثنائية  1025-1024مسامهة الويبو يف التمنية .وكام ُأشري من قبل ،شاركت الويبو يف مجموعات
العمل ذات الصةل ،وسوف يساعد هذا عىل حتسني رصد ومتابعة مسامهة الويبو يف التمنية يف مرحةل ما بعد .1025
 .174و أأعرب وفد زمبابوي بصفة خاصة عن اهامتمه ابلتفسري املقدَّم من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .ومىض يقول،
اكنت الإدارة القامئة عىل النتاجئ أأداة لقياس أأداء املنظمة .وارتبطت مؤرشات ا ألداء هبدف مت حتديده من قبل املنظمة.
وحتتاج املهنجية اإىل تصويب يك تكون ذات صةل ابلكيفية اليت ميكن هبا قياس مسامهة الويبو يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية
ل أللفية .ول ينبغي الاستشهاد بأأنشطة ل صةل لها بأأي من ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .وميكن اإدخال حتسينات عىل الوثيقة،
وتضميهنا أأنشطة حمددة متعلقة هبدف معني .ور أأت بعض الوفود عدم قدرة الويبو الاكمةل عىل املسامهة يف مجيع ا ألهداف
الإمنائية ل أللفية .وانصبت ا ألهداف الإمنائية ل أللفية عىل قضااي التمنية .وبذلت اجلهود لتعممي ودما جدول أأعامل التمنية يف
أأنشطة الويبو .وابلتايل ،جيب أأن يكون هنا ،وس يةل لربط ا ألهداف الإمنائية ل أللفية مع تكل ا ألنشطة .وعىل الرمغ من حقيقة
عدم اإماكنية ربط مجيع ا ألهداف الإمنائية ل أللفية مبارشة مع معل الويبو ،اإل أأنه ميكن بذل اجلهود من قبل ا ألمانة لربط بعض
عنارص ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ،وإابالغ ادلول ا ألعضاء مبا تسفر عنه هذه اجلهود من نتاجئ.
 .175وقال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية إانه وعىل الرمغ من عدم موافقته عىل تغيري أأهداف الويبو الاسرتاتيجية لتعكس
ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ،أأو يشء من هذا القبيل ،اإل أأنه اكن قد أأشار يف مداخلته السابقة اإىل اس تطاةل املصفوفة اليت
تضمنت نتاجئ الإبالغ عن بياانت الإدارة القامئة عىل النتاجئ .و أأشار اإىل حصة ما ذكره وفد زمبابوي من حي ارتباط بعض من
هذه النتاجئ عىل حنو كبري بتحسني ا ألوضاع الاقتصادية يف البدلان ،بيامن ل ينطبق هذا ا ألمر هبذه ادلرجة عىل بعض النتاجئ
ا ألخرى .وبعبارة أأخرى ،قامت ا ألمانة بتنفيذ متطلبات املهنجية حرفي ًا ،وهو رسد البياانت ذات الصةل هبذا الهدف .ومع
ذكل ،رمبا تكون بعض من تكل النتاجئ أأكرث ارتباطا عىل حنو قليل مقارنة بغريها من النتاجئ .ولفت الوفد ا ألنظار اإىل الفائدة
املرجوة من تنفيذ اقرتاحه السابق خبصوص اإعداد ملخص شامل ملا جاء يف التقرير .واس تطرد قائال ،لقد قدَّمت ا ألمانة
ملخص وصفي ملساهامت الويبو يف أأهداف أأخرى من ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .وقد تمتكن ا ألمانة أأيضا من اإعداد ملخص
قصري شامل ملا جاء يف التقرير عن نتاجئ الإبالغ عن بياانت الإدارة القامئة عىل النتاجئ خبصوص ا ألهداف الإمنائية ل أللفية
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أأرقام  2و 6و 1لتحديد بعض الس بل الأكرث فعالية اليت أأسهمت املنظمة من خاللها يف حتقيق هذه ا ألهداف .و أأهنيى لكمته
قائال ،قد يساعد هذا عىل توضيح نتاجئ مهنجية الإدارة القامئة عىل النتاجئ.
 .176وحتدث وفد مرص ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وقال اإن التعليقات اليت أأدلت هبا وفود زمبابوي والولايت املتحدة
ا ألمريكية أأشارت اإىل اإماكنية زايدة تعزيز الإدارة القامئة عىل النتاجئ يك تعكس مسامهة الويبو يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية.
ولفت ا ألنظار اإىل احامتل تبين الاستشاريني املشاركني يف هذه املسأأةل وهجة نظر حمدودة .ففي اس تطاعة الويبو املسامهة يف
حتقيق أأهداف أأخرى ،وليس فقط ا ألهداف أأرقام  2و 6و .1واكن املتوقع مسامهة الويبو يف حتقيق مجيع ا ألهداف الإمنائية
ل أللفية .فعىل سبيل املثال ،ميكن أأن تضطلع الويبو بدور يف جمالت الاس تدامة البيئية والتعلمي .و أأشار الوفد اإىل بيان ا ألمانة
ايلاص بعدم توفر مؤرشات حالي ًا لستيعاب هذا ادلور بعيد ًا عن الروابط ايلاصة بأأهداف الويبو الاسرتاتيجية الس تة.
واسرتسل قائال ،ابلإضافة اإىل الفكرة املقدّ مة من وفدي زمبابوي والولايت املتحدة ا ألمريكية ،ميكن الاضطالع بعمل خيتص
ببعض املؤرشات لقياس النتاجئ املتوقعة للمنظمة فامي يتعلق بتحقيق أأهداف الويبو تكل .وسوف يساعد هذا يف قياس
مسامهة الويبو يف مجيع ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .ولعل ا ألمانة العامة تمتكن من العمل عىل هذه ا ألفاكر وترشع يف اإعداد
وثيقة لدلورة القادمة للجنة ،ابلإضافة اإىل النقاط اليت أأوردهتا اجملموعة ا ألفريقية يف لكمهتا.
 .177ولفت وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ا ألنظار اإىل أأن تعليقه بشأأن امللخص الإضايف الشامل للتقرير يتصل فقط
ببياانت الإدارة القامئة عىل النتاجئ ل ألهداف الإمنائية ل أللفية أأرقام  2و 6و 1وعىل تقدمي ملخص وصفي .وابلتايل ،مل يتضمن
ورصح بأأنه لن يؤيد اإنشاء مؤرشات
تعليقه حماوةل مطابقة ا ألهداف الإمنائية ا ألخرى بطريقة ما مع الإدارة القامئة عىل النتاجئّ .
جديدة أأو يساند اجلهود املبذوةل لفرض ارتباط يف مواضع ل يعتقد يف وجود مثة ارتباط بيهنا .واكن التقرير الوصفي اذلي
أأعدته ا ألمانة ل ألهداف الإمنائية ل أللفية ا ألخرى مفيد ًا جد ًا .وقد أأشاد الوفد هبذا التقرير يف لكمته السابقة .ومضت املنظمة
يف تنفيذ هماهما يف جمالت ا ألعامل ايلاصة هبا ،فعىل سبيل املثال ،ميكن ملرشوع الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا ايلرضاء املسامهة
يف الاس تدامة البيئية ،كام ميكن وصف معل الويبو ايلاص ابملر أأة أأو ابلتعلمي بأأنه يف س ياق مساعدة ا ألهداف الإمنائية ل أللفية
ا ألخرى .بيد أأن حماوةل ربط تكل اجلهود مع الإدارة القامئة عىل النتاجئ لن تكون جمدية .ومل تكن وهجة النظر الواردة يف تقارير
أأونيل وموسونغو حمدودة ،بل عىل العكس ،ملس الوفد ادلقة الشديدة يف تكل التقارير .و أأعرب عن اعتقاده يف جناح
الاستشاريني يف النظر بمتعن شديد يف الإدارة القامئة عىل النتاجئ وغريها من الواثئق التأأسيس ية ا ألخرى اليت ذكرها يف
مداخلته السابقة ،واكتشفا أأن ا ألهداف الإمنائية ل أللفية أأرقام  2و 6و 1يه جمالت ميكن يف نوايح مهنا اإنشاء نوع من
الارتباط مع الإدارة القامئة عىل النتاجئ .وابلتايل ،أأعرب الوفد عن تأأييده مللخص شامل لنتاجئ البياانت ل ألهداف الإمنائية
ل أللفية أأرقام  2و 6و.1
 .171ووصف وفد اإندونيس يا نظام ا ألمم املتحدة ابلنظام املامتسك .وابلتايل ،ل ميكن عزل الويبو عن ا ألهداف الإمنائية
ل أللفية .ومىض يقول ،يتعني الاضطالع ابملزيد من ا ألعامل ا ألخرى دلراسة كيفية مسامهة معل الويبو ايلاص بوضع القواعد
واملعايري ومعاهداهتا واتفاقياهتا يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية.
 .178ولفتت انئبة الرئيس ا ألنظار اإىل اس مترار تباين وهجات النظر بشأأن الوثيقة .ومع ذكل ،اكن من الواحض حاجة الوثيقة
اإىل تنقيح .و أأعربت عن رغبهتا يف التعرف عىل أآراء بعض الوفود عام اإذا اكن من الرضوري قيام ا ألمانة ابلتصال املبارش مع
بعض واكلت ا ألمم املتحدة وعدم الاقتصار عىل اس تخدام املواد املتاحة للجمهور.
 .110وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية و أأوحض أأنه مل يطلب عدم اس تخدام ا ألمانة للمعلومات املتاحة للجمهور
العام .ولكن ل ينبغي أأن يتأأسس التقرير فقط عىل تكل املعلومات املتاحة عىل املواقع ا إللكرتونية حي قد يوجد هنا ،بعض
املعلومات اليت ل يمت اإاتحهتا عىل هذا النحو .ومىض يقول ،جيب خماطبة الواكلت وطلب معلومات اإضافية ،وخاصة و أأن
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هذه الواكلت ل تبعد كثريا عن الويبو .ول تنرش مجيع املعلومات عىل مواقع الإنرتنت .وابلتايل ،تظهر احلاجة اإىل توس يع نطاق
مجميع املعلومات والتصال مبارشة ابلواكلت املعنية.
 .112و أأشار وفد اإندونيس يا اإىل بيانه السابق ،و أأعرب عن اتفاقه يف الر أأي مع اجملموعة ا ألفريقية .وطالب ا ألمانة مبواصةل
دراسة العالقة بني ا ألهداف الإمنائية ل أللفية والويبو ،مبا يف ذكل الس ياق القانوين .وطلب معرفة هل مت حتقيق ا ألهداف
الإمنائية ل أللفية يف س ياق الويبو ،أأو هل هنا ،توصيات بشأأهنا لتحقيق املطلوب.
 .111و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل املناقشات مع واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى بشأأن كيفية اإعداد تقاريرها
عن مساهامهتا يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ،و أأكد جمددا عىل أأن معظم الواكلت ذات الصةل اكنت واكلت متخصصة
أأخرى اتبعة ل ألمم املتحدة .وابلتايل ،اكنت تكل يه الواكلت الأكرث ارتباط ًا ابملوضوع .واس تدر ،قائال ،اكن ا ألمر س يكون
أأفضل يف حاةل توفر الوقت ل ألمانة للتحدث مع املسؤولني يف تكل الواكلت املتخصصة .ويف حاةل رغبة ا ألعضاء يف اإضافة
هذه النقطة ،مفن اجليد اإجراء اتصالت فردية مبارشة مع لك واكةل عىل حده .و أأعرب الوفد عن اعتقاده يف أأن الهدف من
اإعداد التقارير يف ا ألساس هو اإاتحة املعلومات للجمهور العام .وابلتايل ،فاإن اإعداد التقارير ايلاصة مبساهامت أأي واكةل
جيب أأن تكون متضمنة يف تكل املواقع أأو الواثئق اليت متت اإاتحهتا للجمهور .ومع ذكل ،كرر الوفد ما قاهل من أأن التحدث
املبارش مع املسؤولني يف تكل الواكلت أأفضل يف حاةل توفر الوقت ل ألمانة ،و أأن الواكلت املتخصصة يه الواكلت املعنية
ذات الصةل.
 .113و أأعلنت انئبة الرئيس بأأهنا ُأبلغت من قبل ا ألمانة أأن برانما ا ألمم املتحدة الإمنايئ ( )UNDPواليونيس يف عبارة عن
براما وليسوا واكلت .وهذا يفرس استبعادهام من الواكلت اخملتارة.
 .114وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية وقال لو اكنت ا ألمانة حريصة عىل الالزتام مبا صدر اإلهيا من تلكيف ،اكن
جيب علهيا استبعاد لك من منظمة التجارة ادلولية ومنظمة حظر ا ألسلحة الكمييائية ( .)OPCWو أأعرب عن رغبة اجملموعة
يف أأخذ ما أأدلت به من مالحظات يف احلس بان .ول يس تطيع أأحد أأن يعارض حقيقة قيام ا ألونكتاد بتنفيذ بعض العمل يف
هذا اجملال .واسرتسل قائال ،لك ما طالبت به اجملموعة هو قيام ا ألمانة ابلإبالغ عن اجلهود املبذوةل من قبل منظامت مثل
ا ألونكتاد وبرانما ا ألمم املتحدة الإمنايئ ( )UNDPوبرانما ا ألمم املتحدة املشرت ،ل إاليدز ( .)UNAIDSوانشدت ادلول
ا ألعضاء السامح ل ألمانة بتنفيذ ذكل .ومل تطالب بتبين ممارسات تكل الواكلت.
 .115وحتدث وفد مرص ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية و أأشار اإىل ح العديد من توصيات جدول أأعامل التمنية الويبو
عىل التعاون والتشاور والتنس يق مع واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى ،ومن بيهنا ا ألونكتاد .ول توفر املعلومات املتاحة للجمهور
العام الصورة الاكمةل .واكن املطلوب هو اإجراء اتصالت مبارشة مع الواكلت املعنية .ويف حاةل رغبة اللجنة يف تأأسيس
مناقشاهتا عىل معلومات دقيقة وحمددة وم َحدَّثة ،فيجب علهيا احلصول عىل تكل املعلومات من خالل اتصال مبارش مع تكل
الواكلت .وميكن اإضافة املزيد من التفاصيل يف وصف وعرض وإابراز مساهامت املنظمة يف مجيع ا ألهداف الإمنائية ل أللفية.
كام ميكن وضع مهنجية لقياس املساهامت .وميكن أأيضا مشاركة ادلول ا ألعضاء وموافاهتا بتقارير الويبو املقدَّمة اإىل ا ألمم
املتحدة ،ومجموعة العمل املعنية اب ألهداف الإمنائية ل أللفية وغريها بشأأن اإسهاهما يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .وينطبق هذا
ا ألمر أأيضا عىل ادلراسات والواثئق السابقة اليت أأعدهتا الويبو .وخلص الوفد اإىل أأن ذكل س يكون مفيد ًا يف توجيه
املناقشات ويف اإحاطة ادلول ا ألعضاء مبا حيدث عىل أأرض الواقع.
 .116وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء و أأيَّد التعليقات اليت أأدىل هبا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن الإدارة
القامئة عىل النتاجئ والواكلت املتخصصة .وجيب أأن يؤخذ التلكيف الصادر اإىل أأي واكةل بعني الاعتبار عند النظر اإىل كيفية
مسامهة تكل الواكةل يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .وفامي يتعلق اب ألونكتاد وبرانما ا ألمم املتحدة املشرت ،ل إاليدز
واليونيس يف وبرانما ا ألمم املتحدة الإمنايئ ،اكن من الواحض ارتباط التلكيفات الصادرة اإىل تكل اجلهات ارتباط ًا مبارش ًا
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اب ألهداف الإمنائية ل أللفية ،وميكن القول أأيضا بأأن هنا ،ارتباط ًا لغو ًاي .ومع ذكل ،اكن من الواحض أأيضا عدم وجود أأي ارتباط
مبارش بني حامية امللكية الفكرية وا ألهداف الإمنائية ل أللفية ،أأو حىت وجود روابط لغوية بيهنام عىل أأقل تقدير .ويف هذا
الصدد ،قد ل تكون املعلومات املتعلقة هبذه الواكلت الإمنائية مفيدة يف س ياق النظر يف دور الويبو يف حتقيق ا ألهداف
الإمنائية ل أللفية .وابلتايل ،أأيَّدت اجملموعة ابء التعليق اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية وخلص اإىل وجوب
اقتصار الواكلت اخملتارة عىل الواكلت املتخصصة فقط .وابلتايل ،ل جيب أأن يتضمن الاختيار أأي واكةل اإمنائية ذات تلكيفات
خمتلفة متام ًا عن تلكيفات الويبو.
 .117و أأشار وفد جنوب أأفريقيا اإىل مشاركة الويبو يف مجموعة العمل املعنية اب ألهداف الإمنائية ل أللفية .ومىض يقول ،يف
ادلورة ا ألخرية ،مت التفاق عىل قيام ا ألمانة ابإحاطة ادلول ا ألعضاء مبسامهة الويبو يف معل كياانت ا ألمم املتحدة ا ألخرى.
وسوف يكون من املفيد حتقيق اتصال مبارش بني ا ألمانة وبني ا ألونكتاد .وقد ع ّينت ا ألونكتاد كواحدة من الواكلت الرائدة يف
التمنية ملرحةل ما بعد  1025من قبل ا ألمني العام ل ألمم املتحدة .كام س يكون من املفيد أأيضا للمنظمة املشاركة يف هذا
النقاش ،واحلصول عىل معلومات مفيدة من املناقشات اليت ينظمها ا ألونكتاد بشأأن ا ألهداف الإمنائية ل أللفية والتمنية ملرحةل
ما بعد  .1025وليس هنا ،مثة خطأأ يف مجميع املعلومات املتاحة للجمهور العام .ومع ذكل ،يتعني عىل ا ألمانة التصال املبارش
مع الواكلت للتعرف عىل املزيد من املعلومات الإضافية واحلصول عىل اإيضاحات ملا ي ّعن لها من تساؤلت.
 .111واس تفرست انئبة الرئيس هل ميكن اإدراج ا ألونكتاد يف الوثيقة عىل الرمغ من أأهنا قد ل تكون واكةل متخصصة .ونظر ًا
لعدم وجود أأي اعرتاض من احلضور ،تساءلت عن اإماكنية اتصال ا ألمانة مبارش ًة مع ا ألونكتاد للحصول عىل معلومات.
ورصحت ا ألمانة بأأهنا سوف تأأخذ اكفة تعليقات ادلول ا ألعضاء يف الاعتبار .ووعدت ابلعودة مرة أأخرى اإىل اللجنة
ّ .118
لإحاطهتا علام بنتيجة التصال املبارش .و أأعلنت قبولها لالقرتاح.
 .180و أأشارت انئبة الرئيس اإىل املالحظات بشأأن مجموعة العمل املعنية اب ألهداف الإمنائية ل أللفية ،وسأألت عام اإذا اكن
هنا ،أأي تقارير ميكن اإاتحهتا للوفود.
ورصحت ا ألمانة بأأهنا حتتاج اإىل التحقق من ا ألمر .ويف حاةل وجود تكل التقارير ،فسيمت موافاة ادلول ا ألعضاء هبا.
ّ .182
 .181و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن أأمهل يف قيام الويبو ابلتحدث مع ا ألونكتاد .و أأفاد بعلمه ابشرتا ،الويبو يف
فريق العمل املعين ابلقصور يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ،ومشاركهتا أأيضا يف املناقشات ايلاصة اب ألهداف الإمنائية
ملرحةل ما بعد  .1025وقال اإنه عىل يقني من مشاركة الويبو يف فعاليات ا ألونكتاد وتواجدها فهيا .ومىض يقول ،اإنه ل يعارض
معل ا ألمانة مع ا ألونكتاد ،والتحدث معهم والاطالع عىل ما قاموا به من أأعامل .و أأكد عىل أأن لك ما قاهل اكن ألغراض
الإبالغ عن كيفية قيام الواكلت ا ألخرى ابإعداد تقاريرها عن مساهامهتا ،ور أأي أأن الواكلت املتخصصة يه الأكرث صةل يف
هذا الصدد .أأما ابلنس بة للواكلت ا ألخرى تكل ،فاكنت دلهيا تلكيفاهتا الفنية احملددة وايلاصة هبا جد ًا .وابلتايل ،فاإن التعرف
عىل ا ألسلوب اذلي تتبعه واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى يف اإعداد التقارير بشأأن مساهامهتا س يكون أأكرث أأمهية ابلنظر اإىل
منظامت مماثةل ،ومن مث التفكري بشأأن أأسلوب اإعداد الويبو لتقاريرها والإبالغ عهنا .وكرر الوفد عدم اعرتاضه عىل قيام ا ألمانة
ابلتصال املبارش مع ا ألونكتاد والتعمل مهنم .واس تدر ،قائال ،يتعني الوضع يف الاعتبار أأنه وبقدر ما يفرتض أأن تكون الوثيقة
قادرة عىل موافاة اللجنة بأأمثةل عن كيفية اإعداد التقارير بأأسلوب قابل للمقارنة ،فيجب أأل نغفل ا ألمهية الكربى للمعلومات اليت
يمت احلصول علهيا من واكلت ا ألمم املتحدة املتخصصة.
 .183وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية وطلب توضيح ًا بشأأن خطة معل ا ألمانة فامي يتعلق بتنقيح الوثيقة ،حي
يتعني اإضافة ا ألونكتاد وبرانما ا ألمم املتحدة الإمنايئ وبرانما ا ألمم املتحدة املشرت ،ل إاليدز ،مضن مجةل أأمور ،اإىل الواكلت
اليت س بق اختيارها من قبل ا ألمانة ،كام يتعني تطبيق نفس املهنجية .ويعين هذا معرفة كيفية تقيمي هذه املنظامت ملساهامهتا يف
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حتقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ،وكيف تدما هذه املسامهة مضن براجمها .وابلتايل ،طلب الوفد من ا ألمانة تطبيق نفس ما مت
تطبيقه ابلفعل عىل الواكلت اليت مت اختيارها وحبهثا عىل تكل الواكلت املضافة حديثا و أأن تعكس الوثيقة املنقحة ذكل.
 .184واس تفرست انئبة الرئيس عام اإذا اكن لوفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأي حتفظات عىل اإدراج بعض كياانت ا ألمم
املتحدة ا ألخرى يف التقرير.
 .185و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن عدم تأأكده من تفهمه الاكمل ملا أأدىل به وفد اجلزائر يف مداخلته .ون َّبه اإىل
أأن الوثيقة سوف تقدم ،ببساطة ،معلومات عن الكيفية اليت يمت هبا الإبالغ من قبل واكلت أأخرى عىل مساهامهتا .ول يعين
هذا ،بأأي حال من ا ألحوال ،قيام الويبو ابتباع نفس املهنجية الواردة يف تكل املعلومات اليت مت مجميعها من ادلراسة
الاس تقصائية يف س ياق الإبالغ عن مساهامهتا يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .مبع ى أأن الوثيقة سوف تقترص فقط عىل
تقدمي معلومات عن الكيفية اليت تتبعها واكلت أأخرى يف الإبالغ عن مساهامهتا يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ،وليس
معلومات عن الكيفية اليت قد يتبعوهنا يف تغيري براجمهم أأو تبديل أأهدافهم .ول يرى الوفد أأي غضاضة يف حاةل رغبة الوفود
النظر اإىل بعض واكلت ا ألمم املتحدة الإمنائية ا ألخرى .واس تدر ،قائال ،ألغراض النظر يف أأمثةل عىل الإبالغ عن
املساهامت ،فاإن الواكلت الأكرث صةل ابملوضوع يه الواكلت التخصصية ا ألخرى اليت دلهيا أأيضا تاكليف و أأهداف حمددة
حتديد ًا دقيق ًا.
 .186والتفتت انئبة الرئيس اإىل النقطة اليت أأبرزها وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،ويه أأن الوثيقة سوف توفر معلومات
فقط ،ول يتعني عىل الويبو ابلرضورة اتباع أآلية الإبالغ املتبعة يف واكلت أأخرى .و َّذكرت انئبة الرئيس أأن الوفد اقرتح أأيضا
اإدراج ملخص شامل يف الوثيقة .واس تفرست عام اإذا اكن ميكن تسلمي الوثيقة املعدةل يف ادلورة الرابعة عرشة ،مع العمل بأأهنا
تتطلب املزيد من العمل والبح والتصال بواكلت أأخرى ،ومن مث اإعادة الصياغة والرتمجة اإىل مخس لغات.
 .187وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء و أأعرب عن عدم اعرتاضه اإطالق ًا عىل الفكرة .وكرر التعليقات اليت أأدىل هبا وفد
الولايت املتحدة ا ألمريكية واليت أأشارت اإلهيا اجملموعة ابء أأيضا يف مداخلهتا السابقة .ومىض يقول ،ختتلف التلكيفات الصادرة
اإىل الواكلت التخصصية مثل الويبو اختالف ًا كبري ًا عن تكل التلكيفات الصادرة اإىل الواكلت الإمنائية مثل برانما ا ألمم املتحدة
الإمنايئ وا ألونكتاد وغريهام .وقد تشلك معلية مجميع املعلومات اليت قد ل تصلح للتطبيق املبارش عىل حاةل الويبو عبئا مفرط ًا
عىل ا ألمانة.
 .181ولفت وفد مرص ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية الانتباه اإىل التوصية  40من جدول أأعامل التمنية" ،مطالبة الويبو
بتكثيف تعاوهنا مع واكلت ا ألمم املتحدة بشأأن مسائل امللكية الفكرية وفقا لتوجه ادلول ا ألعضاء ،واب ألخص مهنا ا ألونكتاد
وبرانما ا ألمم املتحدة للبيةة ومنظمة الصحة العاملية واليونيدو واليونسكو وسائر املنظامت ادلولية املعنية ا ألخرى ،وعىل وجه
ايلصوص منظمة التجارة العاملية لتعزيز التعاون حتقيقا للكفاءة القصوى يف تنفيذ براما التمنية" .وخلص الوفد اإىل أأن طلب
قيام الويبو ابلعمل مع واكلت ا ألمم املتحدة وغريها من الواكلت ذات الصةل اكن ابلفعل مدرج ًا مضن تكل التوصية .ومىض
يقول ،اكن هذا عىل جانب من ا ألمهية حي هتدف التوصيات اإىل توجيه معل ا ألمانة يف مجيع القضااي ،مبا يف ذكل ا ألهداف
الإمنائية ل أللفية .و أأعرب عن أأمل مجموعة جدول أأعامل التمنية يف انهتاء ا ألمانة من مجهزي الوثيقة وعرضها خالل ادلورة القادمة.
ومع ذكل ،أأعلن عن اس تعداده الانتظار حىت ادلورة الرابعة عرشة ،اإذا تعذر الانهتاء من الوثيقة يف امليعاد ا ألول.
 .188و أأعلنت انئبة الرئيس عدم متكن ا ألمانة من تقدمي الوثيقة يف ادلورة القادمة .ونظر ًا لعدم وجود اعرتاضات من
احلضور ،مت التفاق عىل تقدمي هذه الوثيقة يف ادلورة الرابعة عرشة.
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 .300و أأشار وفد اإندونيس يا اإىل التعليق اذلي أأدلت به اجملموعة ابء بشأأن تلكيف الويبو و أأعربت عن موافقهتا عىل البيان
اذلي أأدىل به وفد مرص نيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية .وكرر الوفد ما قاهل أآنفا من أأن نظام ا ألمم املتحدة نظام ًا مرتابط ًا.
واختمت لكمته قائال ،جيب النظر اإىل العالقة بني ا ألهداف الإمنائية ل أللفية والويبو يف هذا الس ياق.
 .302و أأعلنت انئبة الرئيس غلق ابب املناقشات بشأأن هذا البند نظر ًا لعدم وجود أأي مالحظات اإضافية من احلضور.
النظر يف الوثيقة  - CDIP/12/INF/2 Revدراسة بشأأن الرباءات وا ِملكل العام (اثني ًا)
 .301أأبلغت ا ألمانة اللجنة بتواجد أأحد املشاركني يف اإعداد ادلراسة ،ادلكتور نيل ويلكوف ،من رشكة اإايل بريسلر
ورشاكه ،وسوف يتوىل عرض الوثيقة.
 .303واس تعرض ايلبري الاستشاري (د .ويلكوف) الوثيقة  .CDIP/12/INF/2 Revويه دراسة بشأأن الرباءات
وا ِملكل العام (اثني ًا) تركز عىل العالقة القامئة عىل املس توى اجلزيئ بني نظام الرباءات وا ِملكل العام .وسعى م ِع ِّدي ادلراسة اإىل
تعزيز فهم أأفضل عن كيفية ترصف اجلهات الفاعةل يف ا ِملكل العام عند الاختيار بني اس تخدام أأو عدم اس تخدام احلقوق
الاس تئثارية يف الرباءات ،وكيف أأثّر ذكل السلو ،يف ا ِملكل العام .وانهتا م ِع ِّدي ادلراسة ثالثة مسارات حمددة لتحليل تكل
الترصفات .واكن الرتكزي عىل ِمكل عام ثري ومتاح دون قيود .وق ّسمت ادلراسة اإىل ثالثة أأجزاء .ومت عرض اإطار اإرشادي
للتحليل يف اجلزء ا ألول .وعىل عكس املتوقع ،ظهرت اإماكنية مسامهة نظام براءات الاخرتاع يف ا ِملكل العام ليس فقط عند
انهتاء مدة صالحية براءة الاخرتاع املسجةل ،ولكهنا ظهرت أأيضا قبل انهتاء املدة القانونية الاكمةل ألجل احلق .كام مت أأيضا
مناقشة اإماكنية مراحجة براءات الاخرتاع يف ا ِملكل العام من قبل بدلان ل تتقيد حبقوق الرباءات ،وإاماكنية هذه املراحجة
للمسامهة يف الابتاكر الوطين ،ول س امي يف البدلان النامية ،مع وجوب متابعة هذه املراحجات .ويف اجلزء الثاين ،ركّزت
ادلراسة عىل الكياانت غري املنتجة ( )NPEsوكيف سامهت مناذج ا ألعامل التجارية ايلاصة بلك مهنا يف اإثراء ا ِملكل العام.
وتع َّرف الكياانت غري املنتجة بأأهنا كياانت متتكل براءات اخرتاع دومنا حتقيق اس تفادة مهنا .وانقشت ادلراسة مخس فةات من
الكياانت غري املنتجة ،وحتديد ًا :كياانت اإعامل الرباءات؛ ورشاكت مجميع الرباءات؛ وكياانت غري منا ِفسة؛ ووسطاء الرباءات؛
واجلامعات واملؤسسات البحثية .ووصف اجلزء الثال ممارسات الكياانت يف جمال الرباءات عىل نطاق أأوسع ،والنظر يف
الآاثر احملمتةل لإدارة الرباءات يف ا ِملكل العام.
ورصح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأن ادلراسة قد أأثبتت بوضوح أأن نظام الرباءات قد َش َّلك ،لأكرث من 200
ّ .304
عاما ،مصدرا غنيا للمعلومات املتاحة للجميع .وسامه بشلك هائل يف خلق ِمكل عام ثري ومتاح دون قيود .و أأيّد الوفد
ما جاء يف خامتة ادلراسة من تعقيد وصعوبة اإدرا ،تفاصيل العالقة الشامةل بني براءات الاخرتاع والابتاكر ووجود ِمكل عام
ثري ميكن الوصول اإليه دون قيود .و أأهنيى لكمته بوصف ادلراسة بأأهنا مفيدة يف فهم ا ِملكل العام والتعرف عىل كيفية تأأثري
خمتلف اجلهات الفاعةل والعوامل اخملتلفة فيه.
 .305وقال ممثل ش بكة العامل الثال  ،استندت ادلراسة اإىل النظرية الفرضية القائةل بأأن وجود ِمكل عام ثري ومتاح دون
قيود اكن نتيجة الكشف عن الواثئق املتعلقة ابلرباءات .وبعبارة أأخرى ،س تؤدي الزايدة يف تسجيل براءات الاخرتاع تلقائي ًا
اإىل التوسع يف ا ِملكل العام .بيد أأن مفهوم ا ِملكل العام يتضمن أأيضا جمالت ل ت ّطبق فهيا حقوق امللكية الفكرية ول يمت اإنفاذ
قوانيهنا .مل تأأخذ ادلراسة ذكل يف احلس بان ،وافرتضت ببساطة أأن املعرفة املتأأتية من الكشف عن الرباءات يه اليت أأسهمت
يف اإثراء ا ِملكل العام .واستند مفهوم املراحجة العاملية للرباءات املشار اإليه يف اجلزء ا ألول من ادلراسة اإىل فرضية قدرة بدل انم
عىل حتقيق الاس تفادة الفاعةل واس تخدام اخرتاع متاح يف ا ِملكل العام داخل حدودها الوطنية ،و أأيضا اإجراء التحسينات عىل
الاخرتاع مبا ي َّم ِكن من تصديره للخارج .وذكل عىل الرمغ من عدم توفر الوسائل أأو ا ألساس التكنولويج أأو القدرات الالزمة
لس تغالل الاخرتاع بنجاح أأو لتنفيذ تكل التحسينات اإل لعدد قليل جد ًا من البدلان النامية .ويؤكد هذه احلقيقة عدم وجود
براءات اخرتاع من البدلان النامية يف العامل النايم .وعالوة عىل ذكل ،تؤسس الرشاكت يف البدلان املتقدمة اسرتاتيجياهتا عىل
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أأساس اإيداع طلبات تسجيل براءات يف خنبة من البدلان النامية اليت يتوفر هبا قدرات ابتاكريه .وابلتايل ،تمنع الرشاكت
الوطنية يف البدلان النامية اليت تمتتع ببعض القدرات الابتاكرية من الاس تفادة من املعارف املتوفرة دلهيا .وينبغي تنقيح
ادلراسة وحتسيهنا ملعاجلة احلواجز اليت تعيق تعزيز ِمكل عام ثري ومتاح للجميع دون قيود .كام جيب أأن تتناول ادلراسة ،عىل
وجه ايلصوص ،كيف ميكن اس تكشاف ا ِملكل العام يف البيةات فقرية املوارد .وكام أأشارت ادلراسة ،ل تكفي املعلومات
املتعلقة ابلرباءات يف حد ذاهتا يف هذا الس ياق .كام جيب أأيضا أأن تتضمن ادلراسة كيفية الاس تفادة من مواطن املرونة املتعلقة
ابلرباءات يف تعزيز ِمكل عام ثري ومتاح للجميع.
 .306و أأشار ايلبري الاستشاري اإىل عدم تأأكده من الفهم التام للتقييد ا ألول ،وطلب اإيضاح هل .والتفت اإىل النقطة الثانية،
و أأعرب عن تقدير م ِع ِّدي ادلراسة حلقيقة احامتلية وجود تقييدات يف العديد من البدلان فامي يتعلق ابلقدرة عىل الاس تفادة من
ا ِملكل العام عىل حنو ف َّعال .ومع ذكل ،ومبرور الوقت ،قد ينخفض ابلفعل عدد البدلان اليت وصفت بأأهنا فقرية املوارد ،وتنجح
البدلان اليت أأصبحت أأقل فقر ًا يف الاس تفادة من املعلومات عىل حنو أأكرب .وعىل أأي حال ،قد تكون أأحد التحدايت يه
توفري تكل املعلومات للبدلان قليةل املوارد بطريقة أأكرث كفاءة ،عىل ا ألقل ،ابلقدر اذلي يشجع عىل الاس تخدام احملمتل داخل
حدودها الوطنية.
 .307وقال ممثل ش بكة العامل الثال اإن تعريف املكل العام فامي يبدو ل يأأخذ يف الاعتبار عدم توافر حقوق امللكية
ابلرضورة يف بعض اجملالت .ويود املمثل أأن يعرف اإن اكن هذا اجلانب من جوانب املكل العام أأخذته ادلراسة بعني
الاعتبار .فادلراسة قامئة عىل افرتاض حتقق زايدة يف املساهامت يف النظام مع تزايد الكشف عهنا يف الرباءات.
 .301وقال ايلبري اإن اكن ا ألمر مفيدا فسريحب ايلرباء ابعتباره يف النص املعدل.
 .308وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه يرى ادلراسة اكفية و أأنه ل يفضل اإدخال أأية تعديالت علهيا.
 .320واختمت الرئيس املناقشات حول ادلراسة حي مل تكن هنا ،أأية تعليقات اإضافية من الوفود.
النظر يف الوثيقة  3//N/21//PI/3بعنوان دراسة النطاق بشأأن تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاصو
وبعض البدلان ا ألفريقية
 .322قدمت ا ألمانة (الس يدة كرول) دراسة النطاق بشأأن تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاصو وبعض
البدلان ا ألفريقية .ويه دراسة من اإعداد ايلبريين الاستشاريني ايلارجيني الس يد برتران موليه والس يد بنوا مولر يف جمال
القطاع السمعي البرصي مع توافر ايلربة امليدانية يف العمل يف أأفريقيا .ونوهت ا ألمانة اإىل خطأأ يف النسخة الإنلكزيية من
الوثيقة .فالس يد مولر خبري من القطاع السمعي البرصي وعضو يف نقابة احملامني يف جنيف .وليس خبري يف جمال تكنولوجيا
املعلومات وايلدمات من بلجياك كام ذكرت الوثيقة .وقدمت ادلراسة تقيامي لدلور اذلي تؤديه امللكية الفكرية حاليا يف متويل
املواد السمعية البرصية وإانتاهجا وتوزيعها يف ثالثة بدلان مشاركة يف املرشوع (ويه بوركينا فاصو ،وكينيا ،والس نغال).
وكذكل حتتوي ادلراسة عىل تقيمي املعامالت القامئة عىل حقوق امللكية الفكرية ايلاصة بعملية صناعة ا ألفالم؛ وتقيمي للتحدايت
املطروحة واقرتاح للحلول الرامية اإىل زايدة الفاعلية يف الانتفاع ابمللكية الفكرية يف هذا امليدان .ويصف اجلزء ا ألول من
ادلراسة ما ميكن الإشارة اإليه ابعتباره "معيارا دوليا" يف املعامالت القامئة عىل حق املؤلف يف القطاع السمعي البرصي.
ويقدم اجلزء الثاين تقيمي رسيع للشؤون الهيلكية وملسائل حق املؤلف يف القطاعات السمعية البرصية يف البدلان الثالثة
املشاركة يف املرشوع .واجمتع ايلبريان مع منسقي املرشوع الوطنيني لتنفيذ العمل اذلي أأولك اإلهيام .ووجه ايلبريان اس تبياان
اإىل عدد من أأحصاب املصاحل الرئيس يني وعقدا معهم لقاءات ومه من بني املسؤولني احلكوميني ورواد ا ألعامل يف اجملال
السمعي البرصي يف لك بدل من البدلان املعنية .ويتضمن اجلزء الثال الاس تنتاجات والتوصيات الرامية اإىل مساعدة أأمانة
الويبو وادلول ا ألعضاء يف حتديد نطاق ا ألعامل والإجنازات احملققة يف اإطار املرشوع استنادا اإىل ايلربة ادلولية من أأجل حتقيق

CDIP/12/21 Prov.
66

الفائدة العملية لالحتياجات احمللية .و أأعربت ا ألمانة عن اعتقادها أأن ادلراسة ساعدت البدلان املس تفيدة يف التوصل اإىل
املزيد من املعرفة عن ادلور الإجيايب اذلي ميكن أأن تؤديه امللكية الفكرية عند صياغهتا يف صك قانوين يف اإجياد المتويل الالزم
لإنتاج املصنفات السمعية البرصية وتوزيعها .ول تزال بعض الآليات عىل شالكة البيع املس بق حلقوق التوزيع مل حتظ
ابلعرتاف ول ابلفهم ول ابلس تخدام الاكمل يف البدلان املس تفيدة .فقد تكون ذات فائدة مجة يف اإنتاج املصنفات السمعية
البرصية واس تغاللها سواء يف أأفريقيا أأو ا ألسواق ادلولية .وشددت ا ألمانة عىل كون ادلراسة وثيقة مرجعية لتنفيذ ا ألنشطة
املدرجة يف هذا املرشوع.
 .321و أأشار ايلبري (الس يد موليه) اإىل اجلزء ا ألول من ادلراسة قائال اإنه يقدم حملة عن ا ألساليب املتنوعة اليت يس تخدهما
صناع ا ألفالم حول العامل بغية حتويل رؤامه الإبداعية اإىل أأفالم .وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة ليس تا ابلسبيل الوحيد
لتحقيق هذه الغاية .ومن املمكن توظيف توليفة من ا ألساليب بغية اإنتاج أأحد ا ألفالم وتوزيعه من خالل الش باكت الوطنية
وادلولية .فعىل سبيل املثال أآلية ما قبل البيع اإمنا يه أأداة حمورية وإاسرتاتيجية يس تخدهما املنتجون وصناع ا ألفالم .وقدمت
ادلراسة أأمثةل ملموسة عن أأسلوب العمل عىل ا ألرض .و أأعرب ايلبريان عن اعتقادهام أأن صناع ا ألفالم يف أأفريقيا يرغبون يف
توافر بنية حتتية رشعية حامسة ابلقدر الاكيف بشأأن اإطار امللكية الفكرية حبي تتشار ،معهم جبدية بغية اإجياد متويل
للمرشوعات من خالل معامالت قامئة عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة .ومن شأأن اإطار التوزيع الرشعي أأن يتيح الفرصة
أأمام وجود منوذج جاد لعائد الاستامثر .فالفيمل الزتام ملكف للغاية .وتلكفته الثابتة ابلغة الارتفاع .وبذكل يتيح الإطار اجلاد
للتوزيع الفرصة أأمام الفيمل أأن يكون هل مردود ٍ
اكف من الإيرادات مبا يوفر قدرا من الفائض يوجه للمواهب املشاركة يف الفيمل
مع تبقي ما يكفي ملنتجيه ليتيح اإعادة تدوير الإيرادات من خالل تطوير مرشوع اإبداعي جديد .وقد يس تغرق اإعداد أأحد
ا ألفالم حىت مخس س نوات قبل أأن يكون جاهزا جلذب المتويل.
 .323و أأشار ايلبري (الس يد مولر) اإىل أأنه مل يكن من السهل تقيمي ادلور اذلي يؤديه حق املؤلف حاليا يف القطاع السمعي
البرصي يف البدلان الثالثة املس تفيدة .وحاول ايلبريان الاتسام ابملوضوعية قدر الإماكن .وعقدا مقابالت خشصية مع أأحصاب
املصاحل ا ألساس يني يف تكل البدلان .وبدا حق املؤلف يف الكثري من ا ألحيان و أكنه مفهوم نظري ابلنس بة ملن يشاركون يف
القطاع السمعي البرصي يف أأفريقيا .وملا اكن حق املؤلف جمرد مفهوم نظري فاإنه ل يؤدي ادلور املفرتض هل .بل ينبغي أأن
يتيح حق املؤلف الإماكنية أأمام اس تغالل املصنفات السمعية البرصية اس تغالل مجاراي .ولحظ ايلبريان أأن "الثورة الرمقية"
حتدث يف أأفريقيا .و أأاتحت املوجات العريضة اإماكنية النفاذ اإىل احملتوى السمعي البرصي .وتزايد اإنتاج ا ألفالم يف هيئة رمقية
يف أأفريقيا .وذلا ينبغي التفكري يف املسائل املتعلقة ابلبيةة الرمقية .وعىل ذكل من املطلوب اتباع هنا يبد أأ من القاعدة للتعامل
مع الاحتياجات احملددة ل ألطراف املعنية اقتصاداي يف القطاع السمعي البرصي .ومن شأأن حلقات العمل املزمع عقدها
مبوجب هذا املرشوع املساعدة يف حفص املسائل ومجارب البدلان ا ألخرى بغية مساعدة تكل البدلان عىل تطوير س ياسات
تليب احتياجات لك واحدة من البدلان املعنية.
ّ .324وذكر وفد بوركينا فاصو بتعيني ثالثة بدلان ( أأل ويه بوركينا فاصو ،وكينيا ،والس نغال) للمرحةل ا ألوىل من املرشوع.
والزتمت الويبو مبساعدة هذه البدلان عىل تنفيذ املرشوع اذلي انطلق رمسيا يف  16فرباير  1023يف اجامتع هاميش للمهرجان
ا ألفريقي للسيامن والتليفزيون ( )NC3PIEFاملنعقد يف واغادوغو .وسوف تنظم حلقات التدريب والتدريب يف ماكن العمل
بشأأن التفاوض امجلاعي للحقوق يف اإطار هذا املرشوع .وسوف تقمي يف هناية املرحةل التجريبية .وقد عكفت بوركينا فاصو
عىل اس تضافة املهرجان ا ألفريقي للسيامن والتليفزيون منذ س نة  .2868ومنذ ذكل احلني اعترب هذا املهرجان واهجة لعرض
ا ألفالم السيامنئية ا ألفريقية .ولس تدامة القطاع السمعي البرصي ا ألفريقي أأمهية للتمنية .ولكن دور امللكية الفكرية مل حيظ
ابلفهم اجليد .و أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن املرشوع من شأأنه متكني بوركينا فاصو من تطوير اإطار مس تدام للقطاع السمعي
البرصي بناء عىل هيالك و أأسواق وبيةة قانونية همنية حمس نة ،عالوة عىل حتسني الاس تخدام الاسرتاتيجي للملكية الفكرية
بوصفها أأداة رئيس ية دلمع تطوير القطاع السمعي البرصي .وسوف يدمع فهم نظام امللكية الفكرية واس تخدامه الاسرتاتيجي
بوصفه أأداة رئيس ية لتعزيز اإنتاج القطاع السمعي البرصي ا ألفريقي وتسويقه وتوزيعه .و أأاتح انتشار التكنولوجيات اجلديدة
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لصناع ا ألفالم املس تقلني الفرصة يف دخول ا ألسواق العاملية .وواجه السوق السمعي البرصي ا ألفريقي حتدايت ابلغة .فهو
مفتت للغاية .ومن الرضوري توافر أآليات لإنشاء الرثوة وماكفأأة ا إلبداع .وسوف يدمع املرشوع تطوير القطاع السمعي
البرصي ا ألفريقي من خالل املساعدة التقنية وتقوية القدرات املؤسس ية لتعزيز فهم ادلور اذلي يؤديه حق املؤلف يف القطاع
السمعي البرصي بني أأحصاب املصاحل مجيعهم .وتعي بوركينا فاصو مسؤولياهتا مبوجب املرشوع .وسوف تؤدي دورها عىل
أأمكل وجه بل وسوف تبذل قصارى هجدها بغية ضامن جناح املرشوع وتنفيذ اس تنتاجات ادلراسة وتوصياهتا.
 .325ورحب وفد كينيا ابدلراسة .ووجد حتليلها متعمقا وقامئا عىل البح ادلقيق .ونظرت سلطاهتا النتاجئ الرئيس ية لدلراسة.
ووجدت توصياهتا مفيدة .ونظرت اإصالحات قانونية وعىل مس توى الس ياسات بغية ضامن جناح املرشوع واس تدامته .واملهنا
اذلي اقرتحه ايلبريان معيل ومفيد للغاية عىل خلفية س ياق حلقات العمل املزمع عقدها مبوجب املرشوع .بل وبلغت بعض
التدخالت املقرتحة مثل دمع ادلوةل مرحةل متقدمة اإذ أأوشك تنفيذها يف كينيا .واختلف الوفد مع بعض التعليقات اليت تشري
اإىل كون حق املؤلف عنرصا غريبا عىل قطاع صناعة ا ألفالم يف كينيا .فاملسائل الثقافية حتول دون اس تخدام بعض الآليات.
 .326وذكر وفد الس نغال أأن ادلراسة واحدة من أأول ا ألنشطة املنفذة من خالل املرشوع .وللس نغال مصلحة خاصة يف
تنفيذ املرشوع .فقد شار ،وزير الثقافة يف افتتاح املهرجان ا ألفريقي للسيامن والتلفزيون يف شهر فرباير .ويتسم القطاع
السمعي البرصي يف الس نغال ابلرثاء والإبداع .وفاز ابلعديد من اجلوائز يف الس نوات ا ألخرية .ولكن واهجت الس نغال
حتدايت يف تطوير هذا القطاع فهيا وخصوصا يف جمال متويل املصنفات وتوزيعها .ولدلراسة فائدة ابلغة اإذ تربز بأأسلوب
موضوعي اجملالت ذات ا ألولوية اليت ميكن للمرشوع من خاللها توفري دمع فعال بغية حتقيق النتاجئ املرتقبة .وكرثت أأوجه
القصور ما أأدى اإىل احلد من اس تخدام حق املؤلف عن اس تغالل املصنفات السمعية البرصية واكن من بيهنا عدم كفاية
املعرفة حبق املؤلف ابلنس بة للعقود والإنتاج والاس تغالل ،وضعف كفاءة املهنيني يف اس تخدام حق املؤلف ،وعدم كفاية
املعرفة يف جمال اس تخدام التكنولوجيات وا ألساليب اجلديدة يف اإنتاج ا ألفالم وتوزيعها .وعىل املرشوع املساعدة يف سد هذه
الثغرات بغية حتقق أأهدافه .ومتتكل الس نغال اإطارا ترشيعيا مناس با لإنفاذ حق املؤلف .وتود احلكومة أأن تدمع القطاع السمعي
البرصي يف الس نغال ومتوهل من خالل مراجعة بعض ممارسات حق املؤلف وخصوصا فامي يتعلق ابلإدارة امجلاعية والبيةة
الرمقية .و أأيد الوفد التوصيات املقدمة من ادلراسة ورحب بأأية همل اإضافية متنحها اللجنة لإجناز هذا املرشوع اذلي تعقد عليه
الس نغال أآمال عريضة.
 .327وقدم وفد الربازيل تعليقاته عىل ادلراسة .و أأعرب عن رسوره إازاء الإشارة اإىل النظام الربازييل بوصفه مجربة انحجة يف
جمال احلوافز املالية لمتويل الإنتاج ايلاص للمصنفات السمعية البرصية .ولكن الوفد أأبرز أأن أأكرث من نصف المتويل اذلي
يذهب للمصنفات السمعية البرصية يأأيت من ادلوةل .ويف الوقت احلايل الس ياسات الرضيبية عبارة عن مصدر اثنوي للمتويل
يف الربازيل  .و أأوصت ادلراسة ابلتصديق عىل معاهدات الويبو ايلاصة ابلإنرتنت بوصفها اإجراء يؤدي اإىل تقوية حامية حق
املؤلف يف البيةة الرمقية .ولكهنا مل تقدم حتليال جوهراي ألثر تصديق البدلان ا ألفريقية عىل هذه املعاهدات .وانضمت لك من
بوركينا فاصو والس نغال ابلفعل اإىل معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت .ومتتكل
كينيا ترشيعا وطنيا جوهراي بشأأن تدابري امحلاية التكنولوجية .ول تزال احلاجة اإىل املزيد من املعلومات قامئة لتقيمي أأثر التصديق
عىل املعاهدتني سالفيت اذلكر .واقرتحت ادلراسة كذكل رضورة تنفيذ البدلان اإجراء الإخطار عالوة عىل تبين س ياسات اإهناء
بوصفها جزء من التدابري الرامية اإىل ماكحفة القرصنة يف البيةة الرمقية .ولكن مل يمت التوصل اإىل توافق متعدد ا ألطراف يؤيد
منوذج الس ياسات هذا .ووجه النقد اإىل س ياسات الإخطار وإاهناء ايلدمة من العديد من أأحصاب املصاحل وخصوصا
مس تخديم الإنرتنت .ونتيجة لغياب توافق الآراء دوليا بشأأن فعالية ورشعية منوذج الس ياسات هذا فينبغي الامتناع عن
طرح هذه الس ياسات يف املرشوع.
 .321ور أأى وفد سويرسا أأن هذه ادلراسة ممتعة ويفيد املرشوع من تنفيذها .واملرشوع همم .والوقت احلايل حامس ابلنس بة
اإىل أأفريقيا وخصوصا ابنتقالها اإىل العرص الرمقي كام بني نقاش املائدة املس تديرة يف اليوم السابق .ومن هذا املنطلق فاملرشوع
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جاء يف وقته .واكن من املهم حشد املوارد الرضورية البرشية واملالية يف أأرسع فرصة ممكنة بغية سري املرشوع .وانشغلت
شعبة قانون حق املؤلف مبفاوضات هممة تتعلق ابملعاهدة و أأحرزت جناحا مدواي .ولكن اكن من املهم كذكل مواصةل
املرشوعات بغية اإجناز النتاجئ ا ألخرى وخصوصا يف البدلان املس تفيدة من املرشوع.
 .328و أأقر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأن ادلراسة معل عال اجلودة .وقر أأ الوفد بشغف ابلغ حتليل مناذج متويل ا ألفالم
ومنح تراخيصه .وخالل مناقشات الوفد املتعلقة بتكوين الكفاءات مع البدلان النامية تسمل الوفد الامتسات ابملساعدة يف
جمالت مثل متويل ا ألفالم وتراخيص مزاوةل املهنة وتمنية املهارات .ودمع الوفد املزيد من العمل بناء عىل املسار اذلي حدده
مؤلفا ادلراسة ومدى حتقق أأثر مس تدمي يف هناية املطاف للمرشوع يف لك من بوركينا فاصو ،وكينيا ،والس نغال ،و أأعرب
الوفد عن تطلعه اإىل اإماكنية التوسع يف املرشوع ليشمل املزيد من ادلول ا ألعضاء املهمتة به .و أأشار الوفد اإىل الاجامتع
الهاميش اذلي نظمته سويرسا يف اليوم السابق وذكر أأن هذا الاجامتع قد أأحيا املرشوع بدعوة مدير من بوركينا فاصو
ملناقشة خرباته يف هذا اجملال .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل العمل املقبل يف هذا اجملال املهم.
 .310وذكر وفد أأذربيجان أأمهية تقيمي ادلور اذلي تؤديه امللكية الفكرية حاليا يف متويل املواد السمعية البرصية وإانتاهجا
وتوزيعها يف ثالثة بدلان مشاركة يف املرشوع .وسوف تفيد احللول املقرتحة مبواصةل الاس تخدام الكفء للملكية الفكرية مجيع
البدلان .وهذه ادلراسات من ا ألمهية مباكن بغية اس تغالل ايلربة ادلولية اس تغالل يتسم ابلكفاءة ملساعدة البدلان عىل التعامل
مع احتياجاهتا احملددة.
 .312ودعا الرئيس ا ألمانة للرد عىل ا ألس ئةل والتعليقات الواردة من القاعة.
 .311و أأشارت ا ألمانة اإىل التعليقات املقدمة من وفد الربازيل وذكرت أأن نطاق املرشوع يقترص عىل التمنية املهنية والتدريب
وتعزيز الكفاءات املؤسس ية ذات الصةل والب ى التحتية .وذلكل فاملسائل ا ألخرى مثل املسؤولية ليست متضمنة فيه .وسوف
تؤخذ التعليقات بعني الاعتبار عند تشكيل املزيد من التدابري واملبادرات املزمع تنفيذها مبوجب املرشوع .وكررت ا ألمانة أأهنا
المتست متديد املرشوع س تة أأشهر أأخرى نتيجة للتأأخر يف البداية نتيجة ملشاركة شعبة قانون حق املؤلف يف اإعداد املؤمتر
ادلبلومايس املنعقد يف مراكش يف بداية هذا العام .ورحبت ا ألمانة بمتديد املرشوع .وسوف تؤخذ التعليقات املقدمة يف
الاعتبار عند تنفيذ املرشوع.
 .313و أأشار ايلبري (الس يد مولييه) اإىل التعليقات املقدمة من وفد الربازيل وذكر أأنه أأقر أأن ( larod es odnufصندوق
متويل القطاع السمعي البرصي) مسامه جوهري يف المتويل اجلاري يف الربازيل .ومل يذكر الصندوق يف هذا القسم من ادلراسة
اإذ ارتبط ابلمتيازات الرضيبية والإعفاءات الرضيبية .ولكن املؤلفان أأقرا بأأمهيته للصورة الاكمةل.
 .314واختمت الرئيس املناقشات حول ادلراسة حي مل تكن هنا ،أأية تعليقات اإضافية من الوفود.
النظر يف الوثيقة  - 3//N/21/8اقرتاح تنفيذ بشأأن اإضافة أأنشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق ابلنتفاع حبق املؤلف للهنوض
ابلنفاذ اإىل املعلومات واملواد الإبداعية
 .315ذكّر الرئيس مبناقشة اللجنة يف دورهتا احلادية عرش لتقيمي جدوى بشأأن اإضافة أأنشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق
ابلنتفاع حبق املؤلف للهنوض ابلنفاذ اإىل املعلومات واملواد الإبداعية ( .)N/22/63//والمتست اللجنة من ا ألمانة اإعداد
خطة أأكرث تفصيال تشمل معلومات عن الآاثر املرتتبة عىل املوارد املالية والبرشية .وتضمنت الوثيقة  3//N/21/8عىل
خطة تنفيذية تفصيلية ل ألنشطة الس تة املقرتحة يف الوثيقة  3//N/22/6مبا يف ذكل تقدير املوارد البرشية واملالية الالزمة.
ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي الوثيقة.
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وذكرت ا ألمانة (الس يدة كرول) بأأن مكون حق املؤلف من "املرشوع بشأأن امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات
ّ .316
والتصالت والهوة الرمقية والنفاذ اإىل املعرفة" أأدى اإىل اإعداد ادلراسة بشأأن الانتفاع حبق املؤلف للهنوض ابلنفاذ اإىل
املعلومات واملواد الإبداعية .ونوقش املوضوع أأثناء انعقاد ادلورة العارشة للجنة يف شهر نومفرب  .1021وعقب املناقشات
المتست ادلول ا ألعضاء تقيمي جدوى مشاركة الويبو مبوجب وليهتا يف ا ألنشطة اليت حيمتل أأن تساعد ادلول ا ألعضاء عىل
اإجناز أأهداف التمنية ايلاصة هبا يف اجملالت اليت تتناولها ادلراسة .وابلفعل عكف خبري خاريج عىل اإعداد تقيمي جدوى
بشأأن اإضافة أأنشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق ابلنتفاع حبق املؤلف للهنوض ابلنفاذ اإىل املعلومات واملواد الإبداعية
( .)3//N/22/6واش متلت ادلراسة عىل قامئة اب ألنشطة املناس بة احملمتةل اليت ميكن للويبو أأن تنفذها للك واحد من اجملالت
احملددة فامي س بق .ونوقشت الوثيقة أأثناء انعقاد ادلورة احلادية عرشة للجنة يف شهر مايو ،والمتست ادلول ا ألعضاء من ا ألمانة
أآنذا ،اإعداد خطة تنفيذية أأكرث تفصيال تشمل معلومات عن الآاثر املرتتبة عىل املوارد املالية والبرشية يك تنظر فهيا اللجنة يف
أأثناء انعقاد دورهتا هذه .وتتضمن الوثيقة  3//N/21/8ومرفقاهتا خطة تنفيذية تفصيلية ل ألنشطة الس تة املقرتحة يف الوثيقة
 ،3//N/22/6تشمل تقديرا للموارد البرشية واملالية الالزمة.
 .317وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية معلقا أأمهية ابلغة عىل مواصةل النقاش بشأأن حق املؤلف والتمنية
يف س ياق تنفيذ أأنشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق ابلنتفاع حبق املؤلف للهنوض ابلنفاذ اإىل املعلومات واملواد الإبداعية .وعىل
حد علمه من املمكن أأن يظل هذا البند عىل جدول ا ألعامل يف ادلورات املقبةل للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.
واقرتحت اجملموعة تغيريا عىل املرفق ايلامس من الوثيقة فامي يتعلق اب ألنشطة اليت تنفذها الويبو .ففي اجلزء بعنوان "وصف
خمترص للنشاط/املبادرة" ،ميكن تعديل امجلةل "وسيمت اإعداد أأحاكم منوذجية ومواد مفيدة لتقدمي املشورة الترشيعية لتلبية
طلبات ادلول ا ألعضاء" حبي يكون نصها كام ييل" :وسيمت اإعداد أأحاكم منوذجية ومواد مفيدة لتقدمي املشورة الترشيعية
تأأخذ يف الاعتبار الاختالفات بني النظم القانونية ومس توايت التمنية لتلبية طلبات ادلول ا ألعضاء" .وهيدف هذا التعديل
اإىل اتباع هنا وطين حمدد عند تناول مسأأةل التمنية يف هذا النشاط .ودمع الوفد بصفته الوطنية مناقشة تنفيذ ا ألنشطة املتعلقة
حبق املؤلف والنفاذ اإىل املعلومات واملواد الإبداعية .واقرتح الوفد أأل يقترص املرشوع عىل موارد النفاذ املفتوح ابلنس بة اإىل
النشاط املقرتح  2مرشوع رائد لإنشاء قاعدة بياانت مركزية لإاتحة موارد التعلمي والبح ذات الصةل ابمللكية الفكرية عىل
أأساس من النفاذ املفتوح .بل ينبغي أأن يتيح الفرصة أأمام هنا أأمشل .والربازيل عىل اس تعداد للمسامهة يف تنفيذ هذا النشاط.
 .311وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن ادلراسة توحض ا ألنشطة املقرتحة .واقرتح الوفد من ابب حتقيق احلد
الرضوري تقليص اللجنة ا ألنشطة املقرتحة من س تة أأنشطة اإىل بضع أأنشطة يه ا ألرحج يف حتقيق أأثر مس تدمي .و أأما فامي
يتعلق ابلنشاط املقرتح  ،2أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن ا ألثر املتحقق من هذا النشاط قد يكون مقيدا اإذ يركز عىل ثالث
دول أأعضاء متتكل مؤسسات حملية تقدم موارد تعلميية وحبثية ذات صةل ابمللكية الفكرية .و أأبدى الوفد اهامتمه مبعرفة مدى
عمل ا ألمانة بأأي طلب عىل هذا النوع من املساعدة من ادلول ا ألعضاء اليت متتكل مؤسسات فهيا موارد تعلميية وحبثية.
وابلنس بة اإىل النشاط املقرتح  ،1أأعرب الوفد عن تقديره دلور القيادة اذلي تؤديه الويبو للفريق احلكويم ادلويل العامل بشأأن
ترخيص حق املؤلف .ويبدو أأن العمل قد أأوشك عىل الانهتاء .ويفرتض أأن توفر رخصة حقوق الإبداع التوفيقية مسارا
للسري قدما للمزيد من املنظامت احلكومية ادلولية الساعية اإىل تنفيذ س ياسات جديدة خبصوص حق املؤلف .وتمكن مزية
اس تخدام رخصة حقوق الإبداع التوفيقية يف الإماكنية اليت تتيحها اإىل امجليع مبن فهيم ا ألشخاص اذلين ل ميتلكون ايلربة يف
جمال حق املؤلف يف اختيار اتفاق الرتخيص املطوع لتلبية احتياجاهتم وتنفيذه .ومع عدم رغبة الوفد يف التدخل يف الإدارة
التفصيلية ل ألمانة فال تزال أأس باب احتياج الويبو اإىل  10أألف فرنك سويرسي ملهامت املوظفني حتت هذا املرشوع ملتبسة
عليه .فالعديد من املنظامت احلكومية ادلولية مقرها جنيف ورمبا ل يكون من الرضوري انتقال ا ألشخاص بأأنفسهم اإىل
املنظامت ا ألخرى اليت توجد مقارها يف بدلان أأخرى يف العرص الرمقي .ويود الوفد أأن يس متع من ا ألمانة اإىل أأس باب ذكر هذا
الاحتياج بعينه يف التقرير .وابلنس بة اإىل النشاطني  3و 4ابإماكن الوفد دمع التدابري اليت تتخذها الويبو بغية اإذاكء الوعي
ابلرتاخيص مفتوحة املصدر بوصفها مصدرا همام من مصادر الابتاكر مبا يف ذكل التدريب التقين من خالل الويبو .ولكن وفقا
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ملا أأحاط به الوفد أآنفا ل بد أأن تتسم أأي معامةل للموضوع ابلتوازن واملوضوعية وعرض طيف الآراء اخملتلفة اليت تشمل
مناقشة اخملاطر احملمتةل عند اس تخدام البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا للربجميات مفتوحة املصدر .وفامي خيص النشاط
املقرتح  ،5دمع الوفد من حي املبد أأ الاقرتاح بتقدمي الويبو معلومات اإضافية اإىل ادلول ا ألعضاء فامي خيص كيفية تطبيق
س ياسات النفاذ اإىل املعلومات املتاحة دلى القطاع العام .ولكن أأبرز الوفد التوصية  2من جدول أأعامل التمنية اليت ذكرت
رضورة أأن تقوم املساعدة التقنية عىل الطلب أأو أأن تقدم بناء عىل طلب من ادلول ا ألعضاء .وسوف يدمع الوفد دعام قواي
هذه املساعدة التقنية ألي من ادلول ا ألعضاء املهمتة هبا ولكن الوفد طلب طمأأنته ابلضامانت بتوافر الطلب عىل هذا النشاط.
وعىل الرمغ من أأن الاقرتاح اس تعرض اإنشاء مجموعة من ا ألحاكم أأو الس ياسات المنوذجية ،اقرتح الوفد اإماكنية أأن تعمل
الويبو عوضا عن ذكل عىل أأساس تفاعيل مع ادلول ا ألعضاء بغية دراسة ايليارات املتاحة أأماهمم وفقا للك حاةل عىل حدة.
وحس امب أأحاط وفد الربازيل ل بد أأن تكون هذه ا ألحاكم خاصة بلك دوةل .وينبغي أأن يمت تناول مسائل حق املؤلف
اجلوهرية مبا يف ذكل وضع أأية أأحاكم منوذجية تنظميية من خالل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .ومن
املفرتض كذكل أأن تكون هذه املقارابت الثالث ملعلومات القطاع مفصةل تفصيال وافيا حبي توفر للويبو ولدلول ا ألعضاء
املعنية الامنذج املناس بة للتنفيذ عىل املس توى الوطين .وقد يكون عقد مؤمتر وفقا لالقرتاح املقدم يف النشاط  6أأمر سابق
ألوانه .فسوف حتتاج البدلان ا ألقل منوا اإىل أأن تكون يف وضع يسمح لها بتطبيق ا ألحاكم أأو الس ياسات اجلديدة عىل
معلومات القطاع العام يك تمتكن من الاس تفادة القصوى من هذه النوعية من املؤمترات .وستتحقق الاس تفادة لدلول ا ألعضاء
يف الويبو بدرجة أأفضل اإن قدمت ا ألمانة مساعدة عىل أأساس طلب لك دوةل موهجة لها حسب احتياجاهتا ،عىل أأن تكون
املساعدة استشارية وتفاعلية.
 .318وحتدث وفد ليتوانيا نيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء مشريا اإىل النشاطني  2و .1وذكر أأن الويبو فامي يبدو
سوف تطالب جبمع وحفظ مك هائل من املعلومات و أأن تتيح للجمهور املهين وغري املهين النفاذ اإلهيا بسهوةل .وليس واحضا
ابلنس بة للوفد كيف ميكن لهذه ا ألنشطة ولتطبيق الرتاخيص املفتوحة عىل املصنفات املشموةل ابمحلاية التأأثري عىل حقوق
أأحصاب حق املؤلف .وليس من الواحض ابلنس بة للوفد اإن اكن انضامم ادلول ا ألعضاء للمرشوع س يكون عىل أأساس طوعي
ول ايلطوات التالية املطلوبة .ويف هذا الصدد أأعرب الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء عن احتياجه اإىل طمأأنته ابملزيد من
الضامانت قبل أأن يمتكن من تأأييد النشاطني  2و .1و أأما ابلنس بة اإىل النشاطني  3و 4مفن املمكن أأن تواصل الويبو النظر
فهيام كوس يةل حنو حتسني الوعي ابلربجميات مفتوحة املصدر وفهمها من خالل التعامل مع مزاايها وعيوهبا بأأسلوب مزتن
وموضوعي ،مبا يف ذكل الانعاكسات املرتتبة عىل اس تخدام الربجميات مفتوحة املصدر وعالقهتا مبسائل ا ألمن والصيانة.
وابلنس بة للنشاطني  5و 6أأحاط الوفد ابلحتياج اإىل املزيد من النظر يف النطاق احملدد ل ألنشطة وأآاثرها املقبةل عىل املزيانية.
 .330ولفت ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية نظر اللجنة اإىل املبادرة اليت أأطلقهتا منظمة ا ألمم املتحدة للرتبية والعمل
والثقافة (اليونسكو) ابلتعاون مع الويبو س نة  ،2876واملعروفة ابمس قانون تونس المنوذيج بشأأن حقوق املؤلف لتس تعني به
البدلان النامية .و أأحاط املمثل اب ألهداف ا ألساس ية للمرشوع .و أأولها مجع املعلومات واس تكشاف اإماكنيات نظام حق املؤلف
ومواطن املرونة فيه وخمتلف الامنذج لإدارة حق املؤلف من أأجل تعزيز النفاذ اإىل املعارف .واثنهيا اإجراء تقيمي متعدد
التخصصات للفرص أأمام الويبو ويف ظل اختصاصاهتا بغية الإقبال عىل أأنشطة جديدة تريم اإىل مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل
حتقيق أأهدافها الإمنائية من خالل تعزيز النفاذ اإىل املعارف .واقرتح املمثل يف سبيل تنفيذ هذا املرشوع لحقا اإجراء الويبو
دراسة نطاق بغية التحقق من جدوى اإصدار حتدي لقانون تونس المنوذيج يتكيف مع البيةة الرمقية .وسعى القانون
المنوذيج لس نة  2876اذلي صاغه ايلرباء بناء عىل طلب ادلول ا ألعضاء من لك من الويبو واليونسكو اإىل توفري قالب
يتسق مع منوذج اتفاقية برن للبدلان النامية من شأأنه استيعاب لك من النظام التقليدي للقانون العام والنظام التقليدي
للقانون املدين .وتناول بعض من أأمه املسائل ذات الصةل حبق املؤلف مثل حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي والتقييدات
والاس تثناءات للحقوق عىل شالكة تكل املنصوص علهيا يف املادة ( )7بشأأن "الانتفاع املنصف" ،واملادة ( )3بشأأن
املصنفات غري املشموةل ابمحلاية ،واملادة ( )20بشأأن تقييد احلق يف الرتمجة واللغة املقرتحة فامي يتعلق مبعامةل نظام املكل العام
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مبقابل املنصوص علهيا يف املادة ( .)27ووفر القانون أأساسا محلاية حقوق املؤلفني اإذ مشل أأحاكما تفصيلية بشأأن منح
الرتاخيص للمصنفات وإانفاذ احلقوق .وعىل الرمغ من الفائدة املتحققة من القانون المنوذيج لس نة  ،2876فقد شهدت
الس نوات الس بع والثالثني ا ألخرية الكثري من التغريات ويبدو أأن الوقت قد حان للنظر يف حتدي أأحاكم هذا القانون
غري امللزم .و أأوىص املمثل ابلنظر اإىل املراجعات احملمتةل أأن تفحص الويبو اجملالت اليت يفيد توافر قانون منوذيج بشأأهنا .ومن
بيهنا عىل سبيل املثال تنفيذ التقييدات والاس تثناءات ايلاصة حبق املؤلف اليت تتناول انشغالت ختص البدلان النامية حتديدا
بل وتأأخذ يف الاعتبار التطورات اجلديدة يف القانون ادلويل ،مبا يف ذكل القواعد اليت ينص علهيا اتفاق تريبس ملنظمة التجارة
العاملية ومعاهدات الويبو ايلاصة ابلإنرتنت ومعاهديت بيجني ومراكش .ومن بني املوضوعات ا ألخرى تتوافر الفرصة لصياغة
أأحاكما منوذجية لتناول التقييدات والاس تثناءات ايلاصة حبق املؤلف يف جمال التعلمي والبح لتشمل املؤسسات مثل
املكتبات واحملفوظات اليت تدمع التعلمي والبح  ،وكذكل التعلمي عن بعد العابر للحدود ،والنفاذ اإىل املصنفات اليتمية احملمية
حبق املؤلف ،واملزيد من الاس تثناءات الآنية للرتمجة ،ونظم لقواعد املسؤولية للتعامل مع مجموعة من الانشغالت اليت تتعلق
ابلنفاذ اإىل املصنفات الثقافية تتسق مع اعتبار املصاحل املرشوعة ملوردي املعارف واملصنفات الثقافية .ويف هذا الصدد تتيح
املادة  1.44من اتفاق تريبس والاس تثناء اذلي ينص عليه اتفاق تريبس للبدلان ا ألقل منوا فرصا أأمام س بل جديدة لتنفيذ
الاس تثناءات ايلاصة حبق املؤلف ،مبا يف ذكل بعض الهنا اليت قدمهتا مجموعة البدلان ا ألفريقية يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق
املؤلف واحلقوق اجملاورة.
 .332ودعا الرئيس ا ألمانة للرد عىل التعليقات الواردة من القاعة.
 .331وقالت ا ألمانة (الس يدة ودز) اإنه عىل الرمغ من اإماكنية مشاركة شعوب عديدة اتبعة للويبو يف هذه الباقة من
املرشوعات حتديدا ،مفن املفرتض أأن تنفذ هذه املرشوعات بقيادة شعبة قانون حق املؤلف اليت أأولكت اإلهيا هممة ا إلرشاف
عىل اإعداد هذه ادلراسة .وتوسعت الوثيقة يف التوصيات املقدمة من ايلبري ايلاريج يف دراسة طلبهتا اللجنة .وحاولت ا ألمانة
أأن تقدم املزيد من املعلومات بشأأن مرشوعات ممكنة مع تقدمي تصور لتلكفهتا احملمتةل .وسوف تتب ى ا ألمانة الاقرتاحات املهمة
املتعلقة ابملزيد من التوسع يف بعض هذه املرشوعات .ولكن ل يزال من الرضوري النظر فامي اإذا اكنت هذه الاقرتاحات
داخل نطاق التعلاميت ا ألصلية للمرشوع وكذكل النظر يف املسائل ذات الصةل ابملوارد الرضورية لتنفيذ هذه املرشوعات.
وابلنس بة اإىل النقطة اليت أأثريت بشأأن توفري أأحاكم منوذجية مقابل تقدمي دمع ترشيعي حمدد ،شددت ا ألمانة عىل أأن هنجها
لس نوات عديدة اكن معين بتوفري ادلمع لدلول ا ألعضاء عىل أأساس لك دوةل عىل حدة .وسوف تقدم املشورة الترشيعية
اس تجابة لطلبات حمددة من ادلول ا ألعضاء .وسوف ينظم بعض العمل العام بشأأن كيفية تناول املوضوعات يف لك من نظايم
القانون املدين والقانون العام .وفامي عدا ذكل سوف ينظر أأي طلب حمدد اإىل ظروف لك واحدة من ادلول ا ألعضاء عىل
حدة .وعكفت ا ألمانة عىل اتباع هذا ا ألسلوب ابنتظام وسوف تواصهل .والمتست ا ألمانة مشورة اللجنة بشأأن مدى توافر
توافق يف الآراء للسري قدما أأو الاحتياج اإىل املزيد من العمل لتطوير أأي من املرشوعات.
 .333وتوجه الرئيس اإىل اللجنة للتفكري يف ا ألنشطة اليت يتوافر بشأأهنا توافق يف الآراء بغية تقدمي مشورة واحضة ل ألمانة
بشأأن العمل املزمع يف غضون ا ألشهر القادمة.
 .334و أأشار وفد إاس بانيا اإىل النشاطني املقرتحني  2و .1وذكر رضورة توضيح وتفصيل هدف لك من هذين النشاطني
ونطاقهام .ومل يكن من الواحض ابلنس بة اإىل الوفد اإذا ما اكان سوف يساهامن يف ترشيع متوازن وسوف يؤثران عىل توازن نظام
حق املؤلف.
 .335ور أأت ا ألمانة أأن السؤال يتعلق بكيفية تأأثري النشاطني ا ألولني عىل التوازن العام يف نظام حق املؤلف وكيف ينبغي
للمرشعني التعامل معهام .واكن الهدف العام من املرشوع توفري قاعدة شامةل من املعلومات بشأأن النفاذ املفتوح والرتخيص
املفتوح .ومل يكن يف حقيقة ا ألمر حياول أأن يتخذ أأية قرارات ول أأن يؤثر عىل املرشعني وعىل الطريقة اليت يرغبون النظر اإىل
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تكل املوارد من خاللها .ففي حقيقة ا ألمر رمبا ل تنظر العديد من أأنواع هذه ا ألنشطة أأيضا عىل املس توى الترشيعي ،عىل
الرمغ من أأن النشاط  5ارتأأى اإماكنية اإدراج بعض هذه اجلوانب يف الترشيع .ولكن اإنشاء قاعدة بياانت مركزية تنظر اإىل
الرتخيص املفتوح بوصفه أأحد جوانب املوارد املتاحة من املنظامت ادلولية ،وتنظر اإىل اإماكنية الانتفاع برخصة حقوق الإبداع
التوفيقية اإمنا يه يف حقيقة ا ألمر معنية بتوفري املعلومات أأو ابس تغالل أأحد ايليارات املتاحة من بني خيارات عدة يف نظام
اس تخدام حق املؤلف .فعىل سبيل املثال اكن من املفرتض أأن يكون اس تخدام رخصة حقوق الإبداع التوفيقية هنجا مبسطا
واحضا بل ومفهوما مجليع ا ألشخاص وإان مل يكونوا خرباء يف جمال حق املؤلف .ومت ذكل يف كثري من خمتلف الس ياقات.
وحس امب ذكرت بعض التعليقات مت ابلفعل تقدم ملحوظ يف هذا الشأأن فامي بني املنظامت احلكومية ادلولية .واكنت الفكرة يه
توفري النفاذ اإىل املعلومات بيرس من خالل اس تخداهما عىل مواقع الش بكة ادلولية عىل سبيل املثال .وهكذا سوف توفر
قاعدة البياانت معلومات عن املوارد املتاحة .وبشلك عام سوف يوفر هذان النشاطان معلومات وأآليات لتبس يط اإاتحة
املعلومات ايلاصة بنظايم النفاذ املفتوح والرتخيص املفتوح.
 .336و أأفاد الرئيس أأنه يود معرفة ا ألنشطة اليت حازت بتوافق عام يف الآراء بني ادلول ا ألعضاء اإذ المتست ا ألمانة احلصول
عىل مبادئ توجهيية واحضة بشأأهنا .ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل مساعدة اللجنة يف سريها قدما.
 .337ولحظت ا ألمانة أأن الوفود يف بعض ا ألحيان رمبا ل تكون مس تعدة ل إالعراب عن شعورها بوجود توافق يف الآراء،
وقد يكون دلى البعض الآخر تساؤلت .وذلا سوف تبذل ا ألمانة هجدا اإضافيا لخزتال الاقرتاحات املقدمة لالجامتع املقبل.
وهبذه املناس بة طولبت ا ألمانة بتوفري معلومات بشأأن مجيع الاقرتاحات املقدمة .ومت ذكل ابلفعل .ورمبا تقرتح ا ألمانة يف
الاجامتع املقبل بعض من هذه الاقرتاحات كبداية مث تلمتس موافقة اللجنة علهيا .وحيهنا ميكن أأن تعمل ادلول ا ألعضاء ا ألمانة
اإن اكنت ترغب يف املزيد من التدابري بشأأن الاقرتاحات ا ألخرى.
 .331و أأحاط وفد اجلزائر أأنه فامي يبدو توجد اختالفات بني الاقرتاحات املقدمة من الس يد موسونغو (الوثيقة
 )3//N/22/6وا ألمانة وخصوصا فامي يتعلق ابلنشاطني  2و .1ولهذا السبب وافق الوفد عىل رضورة اإاتحة املزيد من
الوقت اإىل الوفود لفحص الوثيقة املقدمة من ا ألمانة .ورمبا ترغب ا ألمانة يف مراجعهتا وتوفري املزيد من املعلومات مع ا ألخذ يف
احلس بان وجود اختالفات ملحوظة يف بعض ا ألحيان مقارنة اب ألنشطة املقرتحة من الس يد موسونغو.
 .338واختمت الرئيس املناقشات حول هذا البند حي مل تكن هنا ،أأية تعليقات اإضافية من الوفود.
النظر يف الوثيقة  - 3//N/21//PI/6ملخص ادلراسة عن اس تخدام مناذج املنفعة يف اتيلند
 .340قدمت ا ألمانة (الس يد فينك) ملخص ادلراسة عن اس تخدام مناذج املنفعة يف اتيلند .وهذه واحدة من ادلراسات
القطرية اليت أأجريت يف س ياق املرشوع ايلاص ابمللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية (الوثيقة .)3//N/5/7
وتوصف مناذج املنفعة عادة بوصفها أأحد أأشاكل امللكية الفكرية اليت تتناسب عىل وجه ايلصوص واحتياجات الابتاكر دلى
البدلان منخفضة ومتوسطة ادلخل .ولكن تندر الرباهني املؤيدة لهذه التوصية عىل مس توى الس ياسات .وذلكل حاولت هذه
ادلراسة أأن مجمع ا ألدةل التجريبية املتعلقة بأأثر مناذج املنفعة عىل اتيلند .و أأجريت هذه ادلراسة يف اتيلند اإذ طرحت مناذج
املنفعة لالس تخدام فهيا منذ هناايت التسعينيات .واكنت تمتتع خبربة تزيد عىل عرش س نوات وبياانت تغطهيا ميكن حتليلها لهذا
الغرض .ولهذا السبب كذكل أأعربت اإدارة امللكية الفكرية التابعة لوزارة التجارة يف اتيلند عن اهامتهما هبذا النشاط.
 .342وكررت ا ألمانة (الس يد رافو) أأن ادلراسة المتس هتا اتيلند وخصوصا اإدارة امللكية الفكرية فهيا .و أأجريت ادلراسة بتعاون
وثيق بني اإدارة امللكية الفكرية ومعهد اتيلند للبحوث الإمنائية .و أأعدها استشاراين ينمتيان اإىل املعهد .واكنت مناذج املنفعة
أأو الرباءات الصغرية كام تعرف يف اتيلند تطورا حديثا شهدته البالد .وشهد اس تخدام هذا الشلك من أأشاكل امللكية الفكرية
اختالفات يف خمتلف البدلان .وذلا جاءت ادلراسة فرصة لفهم كيفية اس تخدام املس تخدمني احملليني لهذه ا ألداة ومدى
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اس تخداهمم لها .وانقسمت هذه ادلراسة القطرية اليت أأجريت يف اتيلند اإىل قسمني .ووصفت ادلراسة احلالية تنفيذ مناذج
املنفعة واس تخداهما يف اتيلند واس تطلعت التحدايت اليت قد يواهجها نظام امللكية الفكرية يف اتيلند فامي يتعلق هبذه ا ألداة
الس ياس ية اجلديدة .واستندت ادلراسة اإىل بياانت امللكية الفكرية .أأما ادلراسة الثانية فقد اتسمت بقدر أأكرب من التحليل
ومن املزمع عرضها أأثناء انعقاد ادلورة املقبةل للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .وسوف تفحص ادلراسة البياانت عىل
خلفية س ياق ا ألداء الاقتصادي ألنواع الرشاكت اليت تس تخدم مناذج املنفعة .وذلكل من املهم مراعاة عدم اش امتل ادلراسة
احلالية عىل ا ألثر الاقتصادي لامنذج املنفعة .فقد ركزت ادلراسة عىل ا ألس ئةل ا ألربعة الآتية – كيف اس تقبل املس تخدمون
النظام اجلديد ايلاص بامنذج املنفعة؟ هل اكنت مناذج املنفعة يه احلل ا ألمثل ابلنس بة اإىل املبتكرين يف اتيلند؟ اإىل أأي مدى
جاءت مناذج املنفعة ممكةل ألشاكل امللكية الفكرية ا ألخرى؟ ما التحدايت املهمة اليت واهجت تطوير نظام مناذج املنفعة يف
َ
ملحوظا عىل مس توى التنفيذ والاس تخدام.
اتيلند؟ و أأوحضت ادلراسة أأن طرح نظام مناذج املنفعة يف اتيلند أأحرز جناحا
ولكن مكتب امللكية الفكرية واهجته بعض التحدايت .ورسعان ما اعتمد نظام مناذج املنفعة يف اتيلند .وبلغ منوها نس بة 15
ابملائة يف املتوسط اعتبارا من طرهحا س نة  .2888وبد أأ املس تخدمون ابلفعل اس تخدام هذه ا ألداة للملكية الفكرية .ومعظمهم
من املقميني يف اتيلند .وقد يقال اإن معظم املس تخدمني اإما رشاكت مبتدئة أأو رشاكت صغرية ومتوسطة عىل الرمغ من تقدمي
معظم الطلبات من أأفراد .واعتمد هذا النظام من ش ىت الصناعات .وينبغي الإحاطة بأأن معظم مس تخدميه يف اتيلند
يس تخدمون نظام امللكية الفكرية للمرة ا ألوىل .و أأوحض ذكل أأن مناذج املنفعة جاءت ممكةل ألشاكل امللكية الفكرية ا ألخرى.
ولكن اكن من الصعب تقيمي جودة الاخرتاعات من خالل بياانت امللكية الفكرية .ومن بني التحدايت اليت واهجت مكتب
امللكية الفكرية الزايدة امللحوظة يف ترامك ا ألعامل غري املنجزة .وبررت القيود اإىل حد بعيد ترامك طلبات الرباءات .وهو ما أأدى
اإىل طول فرتة انتظار معاجلهتا .وذلا عىل الرمغ من جناح اس تخدام هذه ا ألداة للملكية الفكرية امللحوظ يف اتيلند ،فقد واجه
مكتب امللكية الفكرية بعض التحدايت .وكام ذكر أآنفا سوف يفحص أأثر مناذج املنفعة عىل ا ألداء الاقتصادي للرشاكت يف
دراسة منفصةل من املزمع عرضها عىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية أأثناء انعقاد دورهتا املقبةل.
 .341وذكر وفد مجهورية كوراي أأن ادلراسة أأوحضت اإماكنية اس تخدام مناذج املنفعة أكداة مفيدة .ومن املمكن أأن تبني هااتن
ادلراس تان أأمهية وضع اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية بناء عىل الظروف الاقتصادية والاجامتعية.
 .343واختمت الرئيس املناقشات حول ادلراسة حي مل تكن هنا ،أأية تعليقات اإضافية من الوفود.
النظر يف الوثيقة  - C//N/21//PI/4ملخص دراسة اس تزناف ا ألدمغة  -معلية تتبع جغرايف ،والوثيقة
 - 3//N/21//PI/5ملخص حلقة العمل "امللكية الفكرية والتنقل ادلويل للعاملني يف جمال املعرفة وجهرة ا ألدمغة"
 .344قدمت ا ألمانة (الس يد فينك) الوثيقتني .وذكرت ا ألمانة أأن هذين نشاطني ختاميني ملرشوع "امللكية الفكرية وجهرة
ا ألدمغة" .ووصفت دراسة التتبع اجلغرايف أأمناط التنقل للعاملني يف جمال املعرفة عىل مدار الفرتة بني  2882و1020
ابس تخدام معلومات تتعلق جبنس ية اخملرتع ومقر اإقامته من واقع الطلبات املقدمة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
و أأعربت ا ألمانة عن اعتقادها أأن هذه ادلراسة من منظور ضيق عبارة عن مسامهة مجريبية هممة لفهم التنقل ادلويل
للمخرتعني ،ولكهنا عىل املس توى ا ألوسع مسامهة لفهم التنقل ادلويل للمهنيني ذوي املهارة العالية .ووصفت ادلراسة أأمناط
تنقل اخملرتعني حول العامل .وقدمت ملخصات عن خمتلف ا ألقالمي .وكذكل قارنت ادلراسة البياانت مع مجموعات البياانت
ا ألخرى املتعلقة ابلهجرة .و أأضافت البياانت ذات الصةل مبعاهدة التعاون يف جمال الرباءات قمية اإذ اكنت تفصيلية ومجعت عىل
أأساس س نوي .وهو ا ألمر اذلي عاد ابلنفع وخصوصا عند مقارنته مبجموعات البياانت ا ألخرى مثل بياانت التعداد اليت مجمع
مرة لك  20س نوات .ووفرت بياانت تنقل اخملرتعني معلومات عن فةة تتسم نسبيا ابلامتسك أأل ويه فةة العامل ذوي املهارة
العالية مقارنة ابلفةات ا ألخرى ا ألوسع من العامل ذوي املس توى التعلميي العايل املسجةل يف قواعد بياانت املهاجرين .وحتتوي
ادلراسة عىل ملخص للنتاجئ التجريبية .وتتوافر قاعدة البياانت من خالل موقع الويبو عىل ش بكة الإنرتنت .وشهدت البياانت
اإقبال شديدا عىل اس تخداهما يف ا ألحباث يف جمال الهجرة .واكن هذا من الإسهامات املهمة للمرشوع .وانتقلت ا ألمانة اإىل
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الوثيقة  - 3//N/21//PI/5ملخص حلقة العمل "امللكية الفكرية والتنقل ادلويل للعاملني يف جمال املعرفة وجهرة ا ألدمغة".
واكن الهدف من حلقة العمل حس امب أأوحضت وثيقة املرشوع ا ألصلية هو عقد اجامتع بني ايلرباء يف جمال جهرة العامل املهرة
وايلرباء يف موضوع امللكية الفكرية ملناقشة العالقات املمكنة بني امللكية الفكرية واس تزناف ا ألدمغة .وجاء انتقاء املشاركني
الأاكدمييني بناء عىل ا ألحباث اليت أأجروها .وبذلت اجلهود لتحقيق التوازن ا إلقلميي عىل مس توى املشاركني .ودعيت املنظامت
ادلولية ذات الاهامتم وايلربة يف مسائل الهجرة ادلولية اإىل حلقة العمل .و ُأرفق الربانما وقامئة املشاركني ابلوثيقة .وانقسمت
حلقة العمل اإىل ثالثة أأجزاء أأل ويه دراسة التنقل ادلويل ذلوي املهارات العالية :توافر البياانت واحلقائق اخملزتةل وبياانت
امللكية الفكرية ألغراض حتليالت الهجرة؛ وامللكية الفكرية والتنقّل ادلويل للعاملني يف جمال املعرفة :اإطار حتلييل؛ والابتاكر
ونرش املعرفة والتنقّل ادلويل للعاملني يف جمال املعرفة .ولخصت املناقشات .وعربت الوثيقة عن أآراء املشاركني اليت مل تتطابق
ابلرضورة مع وهجات نظر ا ألمانة بشأأن املوضوعات قيد النقاش .و أأبرزت ا ألمانة بعض ايلالصات .وساد توافق واسع النطاق
يف الآراء بني املشاركني يف حلقة العمل عىل أأنه ليس من املر ّجح وجود عالقة هممة "من ادلرجة ا ألوىل" بني نظام امللكية
الفكرية يف البدلان وتنقل الساكن املهرة مهنا وإالهيا .وإان وجدت أأية عالقة معلية بني النظامني ،فرمبا تكون هذه العالقة
حمكومة مبس توى التمنية وفرص العمل املتاحة يف تكل البدلان .ويطرح تأأكيد هذه العالقة حتدايت من الناحية النظرية فنظام
امللكية الفكرية يف البدلان يعمل عىل مس توى املؤسسات ،أأما قرار أأي خمرتع أأو أأي عامل يمتتع مبهارة عالية ابلهجرة ،فاإنه
يتخذ عىل املس توى الفردي .وعىل الرمغ من هذا التخوف العام ،فاإن امللكية الفكرية قد تؤدي دورا غري مبارش يف حتديد
حصائل الهجرة .وبدا توافر اهامتم ملحوظ وخصوصا بني ايلرباء يف جمال الهجرة ممن حرضوا حلقة العمل بقاعدة بياانت جهرة
اخملرتعني يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت توافرت مؤخرا .و أأعرب بعض ايلرباء عن اهامتهمم البالغ مبواصةل هذا
العمل .و أأوىص بعض املشاركني يف حلقة العمل بأأن تشار ،الويبو يف البح لتوضيح ا ألصل الثقايف املرحج للمخرتعني اذلين
يس تخدمون أأسامءمه و أألقاهبم لوصف اخملرتع وخلفيته يف جمال الهجرة بغية تعريف هؤلء اخملرتعني وايللفية اليت هاجروا مهنا.
ويف الوقت ذاته سلط بعض املشاركني الضوء عىل أأمهية اإجراء دراسات اس تقصائية للمخرتعني .اإذ ميكن ل ألدةل اجملمعة يف
اإطار هذه ادلراسات الاس تقصائية أأن تساعد عىل وصف اخملرتعني وممارساهتم يف جمال احلصول عىل الرباءات ،وتبني أأس باب
جهرة اخملرتعني يف املقام ا ألول وتؤدي اإىل تعميق فهم تأأثري جهرة اخملرتعني يف حصائل الابتاكر يف املوطن ويف البدل املضيف.
و أأخريا ميكن أأن يساعد اإجراء دراسة اس تقصائية للمخرتعني مبارشة أأيضا عىل فهم أأية عالقة قد تربط بني حامية امللكية
الفكرية وجهرة هذه الطبقة الفرعية من العامل املهرة عىل الصعيد ادلويل .وقدم عدد من الاقرتاحات خبصوص ادلور الإمنايئ
احملمتل اذلي قد تؤديه جهرة ذوي املهارة العالية وكيفية مواصةل اس تطالعه .وجرى الإعراب عن اهامتم ابلغ بدراسة سلو،
الرشاكت وس ياسات التوظيف اليت تتبعها وعالقهتا بقرارات جهرة اخملرتعني وتدفقات الهجرة بشلك عام .واكن هنا ،اهامتم ابلغ
بعودة املهاجر وعالقة ذكل بنرش املعرفة والابتاكر يف بدلان موطن املهاجرين.
 .345و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن اعتقاده أأن ادلراسة سامهت يف الفهم العام لهجرة ذوي املهارة العالية.
و أأحاط التقرير بأأن قاعدة البياانت اجلديدة املستندة اإىل الرباءات املودعة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت حتتوي
عىل جنس ية اخملرتع ومقر اإقامته واليت أأنشئت ألغراض هذه ادلارسة متكنت من التعبري جبدية عن ظاهرة ذات أأمهية متنامية
أأل ويه جهرة اخملرتعني .و أأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه من املفيد مواصةل هذه ا ألداة اجلديدة .وُشع الوفد مكتب كبري
الاقتصاديني عىل مواصةل املشاركة يف هذه اجلهود البحثية يف هذه املسائل وخصوصا عند ارتباطها حتديدا ابلبتاكر وامللكية
الفكرية .و أأشار الوفد اإىل ملخص حلقة العمل املنعقدة يف شهر أأبريل  .1023وذكر أأنه من الواحض أأن هذا املوضوع مل حيظ
بدراسة متعمقة و أأن الويبو ابلفعل تضيف قمية اإىل النقاش ادلائر من خالل تنفيذ املرشوع املعين ابمللكية الفكرية واس تزناف
ا ألدمغة من خالل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .وتسامه اللجنة بتحقيق القمية املضافة من خالل دفع هذا املرشوع
قدما .و أأحاط الوفد ابهامتم برتكزي املشاركني يف حلقة العمل جزئيا عىل اجلوانب الإجيابية احملمتةل لهجرة ذوي املهارة العالية
ابلنس بة للبدلان املرسةل .و أأحاط امللخص أأن قنوات التعقيبات احملمتةل قد حتول اس تزناف ا ألدمغة اإىل مكسب ابلنس بة لبدل
املنشأأ ،س امي من خالل عودة املهاجر وقد اكتسب همارات يف ايلارج ،ما يؤدي اإىل ترامك ر أأس املال البرشي ودمع املغرتبني
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للتمنية يف أأوطاهنم .ووافق الوفد عىل كون ذكل من ا ألمور اليت قد تس تفيد من املزيد من التحليل .وبشلك عام أأعرب الوفد
عن تقديره للعمل اذلي قام به كبري الاقتصاديني.
 .346و أأعرب وفد اجلزائر عن بعض وهجات النظر يف هذه ادلراسة .فعىل الرمغ من اس هتدافها عرض مترين بس يط للتتبع
اجلغرايف اذلي اس تخدمت مبوجبه بياانت معاهدة التعاون ادلويل يف جمال الرباءات لتوفري حملة عن أأمناط الهجرة للعمل ذوي
املهارة العالية ،فقد بنيت عىل افرتاض مضين بأأن الافتقار اإىل حقوق امللكية الفكرية القوية يف أأي بدل قد يشجع اخملرتعني عىل
الهجرة اإىل بدلان تتوافر فهيا حامية قوية للملكية الفكرية .وعىل الرمغ من عدم ذكر هذه الفكرة رصاحة يف ادلراسة فاإن جهرة
اخملرتعني عىل حنو سائد من البدلان النامية اإىل بدلان متقدمة تمتتع مبعايري أأعىل محلاية امللكية الفكرية قد تشري اإىل هذا
الاس تنتاج خطأأ .فالهجرة ظاهرة مركبة .ومن الصعوبة مباكن اعتبار أأحد العوامل احملددة مسة لصيقة بظاهرة اس تزناف
ا ألدمغة .فعىل سبيل املثال حدث اس تزناف واحض ل ألدمغة من جراء جهرة الطالب لكتساب املهارات واملعارف التقنية يف
مؤسسات البدلان املتقدمة .ويبدو أأن غياب حامية امللكية الفكرية مل يكن عامال همام وراءها .بل عىل العكس اكن غياب
املعرفة التقنية هذه يف أأوطاهنم من العوامل املهمة وراء هذا القرار .ومل ينظر مترين التتبع اجلغرايف ابلقدر الاكيف يف عودة
العديد من ا ألفراد املغرتبني لتأأسيس صناعات يف البدلان النامية عىل الرمغ من غياب حامية قوية للملكية الفكرية .وذلكل فاإن
هذا اجملال يتطلب مواصةل اس تطالعه.
 .347ودعا الرئيس ا ألمانة للرد عىل التعليقات.
 .341و أأشارت ا ألمانة اإىل التعليقات املقدمة من وفد اجلزائر وقالت اإن حلقة العمل حاولت تناول العالقات املمكنة بني
نظام امللكية الفكرية و أأمناط الهجرة .واكنت النتيجة اليت توصلت اإلهيا غري حامسة نسبيا .وابلنس بة اإىل دراسة التتبع اجلغرايف
فقد أأوحضت املناقشات ا ألولية ووثيقة املرشوع أأن هذا جمرد مترين وصفي حمض .ومل يكن الغرض منه أأن يؤدي اإىل
خالصات تتعلق ابلس ياسات وخصوصا فامي يتعلق بنظام امللكية الفكرية .و أأعربت ا ألمانة عن انشغالها أأن يكون الانطباع
اذلي أأعطته هذه ادلراسة هو ما ورد عىل لسان وفد اجلزائر .ورمبا ميكن أأن حيدد الوفد بعض العنارص .ورحبت ا ألمانة
ابلجامتع ابلوفد ملناقش هتا .وكررت ا ألمانة أأن النية من وراء ادلراسة اكنت اإجراء مترين للتتبع اجلغرايف مع رمس أأمناط مجريبية
لسلوكيات الهجرة ل حتديد أأية خالصات ذات صةل ابلس ياسات.
النظر يف الوثيقة  - 3//N/21/5قرار امجلعية العامة للويبو بشأأن املسائل املتعلقة بلجنة التمنية وامللكية الفكرية ،والوثيقة
 - 3//N/6/21 IsC.اقرتاح لإضافة بند جديد اإىل جدول ا ألعامل بشأأن التمنية وامللكية الفكرية
 .348ذكّر الرئيس أأنه أأثناء انعقاد امجلعية العامة للويبو نوقشت املسأأةل املتعلقة بأآليات التنس يق س امي التقرير املقدم من
الهيئات اخملتصة يف الويبو وتضمني ركن اثل اإىل ولية اللجنة عىل جدول أأعاملها .ونسخ قرار امجلعية العامة يف الوثيقة
 .3//N/21/5واش متلت الوثيقة  3//N/6/21/IsCعىل اقرتاح لإضافة بند جديد اإىل جدول ا ألعامل بشأأن التمنية
وامللكية الفكرية مقدم من وفد الربازيل متحداث ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية أأثناء انعقاد ادلورة السادسة للجنة .ونتيجة
لغياب التفاق بشأأن الاقرتاح أأجلت اللجنة اختاذ قرار خبصوص هذه الوثيقة .ويف دورهتا احلادية عرشة وافقت اللجنة عىل
مواصةل النقاش أأثناء انعقاد هذه ادلورة .ويف تبليغ مو ّجه اإىل ا ألمانة بتارخي  21نومفرب  ،1023أأرسل وفد مرص ابمس مجموعة
جدول أأعامل التمنية اقرتاحا لبند جديد عن "قضااي متعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية" (الوثيقة  .)3//N/21/22وجرى تبادل
أأويل للآراء خبصوص هذه املسأأةل أأثناء انعقاد املشاورات غري الرمسية.
 .350وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وقدم الوثيقة  .3//N/21/22واستندت الوثيقة اإىل املناقشات
اليت دارت أأثناء ادلورات الست السابقة .و أأخذت يف احلس بان الانشغالت اليت أأاثرهتا بعض الوفود .ومن املزمع أأن ينفذ
هذا البند اجلديد من جدول ا ألعامل عن قضااي متعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية الركن الثال من ولية اللجنة .واقرتحت بعض
القضااي ملناقش هتا مبوجب هذا البند من جدول ا ألعامل .و أأولها تقرير يف مناقشات سلسةل ندوات الويبو عن "اقتصادايت
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امللكية الفكرية" .وتناولت الندوات عدة قضااي قد يكون لها مغزى يف مناقشات امللكية الفكرية والتمنية .فعىل سبيل املثال
قدم عرض يف الشهر املنرصم عن " أأثر اتفاق تريبس عىل بدلان أأمرياك الالتينية عىل منح الرباءة :التباين بني أأداء املقميني
وغري املقميني" .واثنيا التعاون التقين الابتاكري وتكوين الكفاءات يف امللكية الفكرية .ومبوجبه دعيت ادلول ا ألعضاء اإىل
عرض خرباهتا الوطنية بشأأن التعاون الثنايئ ومناقش هتا .واثلثا اإسهام الويبو يف أأهداف ا ألمم املتحدة الإمنائية ل أللفية .ورابعا
معلومات عن العمل اجلاري واملقبل يف اإطار برانما امللكية الفكرية والتحدايت العاملية (الربانما  21من الربانما واملزيانية
 .)1025/1024ووفقا ملرشوع الربانما واملزيانية للثنائية  ،1025/1024يتناول الربانما " 21الابتاكر وامللكية الفكرية يف
هامش التقاطع بني القضااي العاملية املرتابطة ،ول س امي قضااي الصحة العاملية وتغري املناخ وا ألمن الغذايئ" .وهكذا سوف
تنتفع ادلول ا ألعضاء من املعلومات املقدمة عن ا ألنشطة اليت أأعدهتا ا ألمانة مبوجب هذا الربانما .وخامسا الإعداد ملؤمترات
وندوات بشأأن امللكية الفكرية والتمنية .ومن املمكن اإضافة مسائل أأخرى للعمل املقبل مبوجب هذا البند اجلديد عىل جدول
ا ألعامل ،مع مراعاة موافقة ادلول ا ألعضاء يف اجللسات ا ألس بق .فاجملموعة دام انتظارها س نتني لختاذ قرار بشأأن تنفيذ
الركن الثال من ولية اللجنة .واكتىس املوضوع أأمهية قصوى ابلنس بة للبدلان النامية .والسبيل الوحيد لتحقيق نتاجئ جيدة
والتوصل اإىل حلول مشرتكة للتحدايت املشرتكة اليت تواجه التمنية هو تبادل ايلربات ومناقشة العالقات بني امللكية
الفكرية والتمنية.
 .352وحتدث وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ورحب بقرار امجلعية العامة اذلي المتس من اللجنة مناقشة هذه
املسائل وايلروج بتوصيات بشأأهنا لعرضها عىل امجلعية العامة يف  .1024ودار النقاش حول مسأألتني .تناولت ا ألوىل الركن
الثال من ولية اللجنة ،عىل حد ذكر وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية .ودمعت اجملموعة مجيع عنارص الاقرتاح
بل وتود أأن تعمتد اللجنة البند اجلديد عىل جدول ا ألعامل .و أأما الشق الثاين من قرار امجلعية العامة فاس تدعى أأن تناقش
اللجنة أآلية التنس يق .ومل يمت التوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأن نقطتني .ا ألوىل يه قامئة اللجان اليت يلزم انضامهما اإىل أآلية
التنس يق .وإاىل الآن مل تبلغ جلنة الربانما واملزيانية ول اللجنة املعنية مبعايري الويبو عن اإسهاماهتام يف تنفيذ توصيات جدول
أأعامل التمنية .و أأعربت اجملموعة عن رغبهتا يف انضامم مجيع جلان الويبو اإىل أآلية التنس يق .وختص النقطة الثانية التقارير املقدمة
من اللجنتني عن اإسهاماهتام يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية .ولكن حىت هذه اللحظة ما التقارير سوى مجميع للبياانت
اليت تقدمت هبا وفود ادلول ا ألعضاء .ولكن اجملموعة ترغب أأن تعد اللجان وا ألمانة تقاريرا حتليلية موضوعية بشأأن اإسهام لك
جلنة يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية .اإذ ل يعرب تصنيف التعليقات املقدمة من ادلول ا ألعضاء تعبريا اكمال عن القرار
اذلي اختذته امجلعية العامة .وتأأمل اجملموعة يف اختاذ قرار هنايئ يف هذا الشأأن .وعىل مجيع اللجان التابعة للويبو أأن تبلغ عن
اإسهاماهتا .وينبغي أأن تكون التقارير موضوعية وحتليلية.
 .351وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء و أأعرب عن تقديره للجهود الرامية للتعامل مع هذا الانشغال .ولكن نتيجة
لتقدمي الاقرتاح وتوافره يف صورة مكتوبة منذ يوم أأو يومني فقط ،فاإن الوقت املتاح لفحصه ابلتفصيل غري ٍ
اكف .ولكن
اجملموعة لها بعض التعليقات ا ألولية عىل الاقرتاح تقدهما بروح بناءة حىت يكون النقاش ادلائر أأثناء انعقاد ادلورة املقبةل ممثرا،
مع ا ألخذ يف احلس بان أأن قرار امجلعية العامة المتس من اللجنة رفع تقرير اإىل امجلعية العامة يف  1024و أأن اللجنة أأماهما دورة
واحدة لالنعقاد قبل هذا التارخي .وكررت اجملموعة ثقهتا أأن دور اللجنة بشلك عام هو مناقشة مسائل حمددة تتعلق ابمللكية
الفكرية والتمنية .وذلا من املمكن مناقشة املسائل احملددة والواحضة خبصوص امللكية الفكرية والتمنية دون تأأسيس بند جديد
عىل جدول ا ألعامل يتناول دور اللجنة بأأمكهل .فهذا ما عكفت اللجنة عليه اإىل الآن وعلهيا مواصلته .وقد مت تناول بندين
فرعيني من بني البنود ا ألربعة املقرتحة ابلفعل مبوجب بند جدول ا ألعامل العام املقرتح خبصوص املسائل املتعلقة ابمللكية
الفكرية والتمنية .وانقشت اللجنة ابس تفاضة الاس تعدادات للمؤمتر ومجيع الندوات املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية عالوة عىل
اإسهام الويبو يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية دون اإنشاء بند جديد وإاضافته عىل جدول ا ألعامل .ومن املمكن حتقيق الولية اليت
نصت علهيا امجلعية العامة يف  1007من خالل املناقشات كام مت بشأأن املسأألتني السالفتني وليس من خالل اإنشاء بند جديد
عىل جدول ا ألعامل .وفامي يتعلق ابلبند الفرعي  ،3أأل وهو املعين مبعلومات عن العمل اجلاري واملقبل يف اإطار برانما امللكية
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الفكرية والتحدايت العاملية (الربانما  21من الربانما واملزيانية  ،)1025/1024ذكرت اجملموعة أأن موقفها واحض .فهيي راضية
عن أأسلوب الإحاطة احلايل اذلي ينهتجه الربانما  21ول ترى أأية رضورة لإنشاء بند جديد عىل جدول ا ألعامل لهذا
الغرض .ومل تر اجملموعة رضورة اإضافة بند عىل جدول ا ألعامل حيمل عنواان عاما مطابقا ابلضبط ،حي لن يكون سوى
تكرار لدلور ا ألسايس للجنة و أأهدافها احملددة .و أأعادت اجملموعة تأأكيدها ابللزتام مبواصةل التنفيذ الاكمل لولية اللجنة من
خالل التدبر يف مسائل حمددة تتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية ومناقش هتا لك عىل حدة .و أأما ابلنس بة اإىل أآليات التنس يق
وإاجراءات الرصد والتقيمي وإاعداد التقارير ،فاجملموعة ل تزال مقتنعة أأهنا سارية عىل الهيئات التابعة للويبو ذات الصةل ،ل عىل
مجيع الهيئات .واللغة بشأأن هذا ا ألمر واحضة وضوحا جليا .وللك هيئة أأن تقرر صلهتا بنفسها.
 .353و أأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل نيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية .ودمع الوفد الاقرتاح
املعدل اذلي قدمته مجموعة جدول أأعامل التمنية بشأأن بند جديد عىل جدول ا ألعامل لتناول الركن الثال من ولية اللجنة.
والاقرتاح قدم منذ ادلورة السادسة .ويف ادلورة السابقة اتفق عىل مسامهة ادلول ا ألعضاء ا ألخرى يف الاقرتاح .ومنذ ذكل
احلني قررت مجموعة جدول أأعامل التمنية مجديد اقرتاهحا وايلروج بأأفاكر جديدة بشأأن كيفية السري قدما يف املناقشات داخل
اللجنة .ودمع الوفد هذه الفكرة.
 .354وحتدث وفد ليتوانيا نيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء و أأحاط بقرار امجلعية العامة للويبو بشأأن املسائل
املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .و أأحرزت اللجنة تقدما ملحوظا يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية كام
أأشار املدير العام مرات عدة .والهدف ا ألسايس من اللجنة مبوجب تعريفها هو مناقشة امللكية الفكرية والتمنية .وابلفعل
جنحت اللجنة يف حتقيقه .ويف هذا الصدد أأوفت اللجنة متاما ابختصاصاهتا .وذلا مل ير الوفد أأي غرض من اإضافة بند جديد
عىل جدول ا ألعامل هل الهدف احملدد ذاته واذلي ل يؤدي اإل اإىل تكرار العنوان الرئييس للجنة .ومع لك ما قيل شدد الاحتاد
ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء عىل أأنه دوما منفتح ملناقشة بنود حمددة جلدول ا ألعامل تتعلق مبسائل معينة ذات صةل ابمللكية
الفكرية والتمنية .وابلنس بة اإىل أآلية التنس يق فاإن اللجنة وغريها من الهيئات التابعة للويبو تقيض الكثري من الوقت ملناقشة
تنفيذ هذه الآلية .و أأحاط الوفد بوجود تفسريات خمتلفة ملع ى "هيئات الويبو ذات الصةل" ،وكرر موقفه أأن هيئات الويبو
علهيا أأن تقرر بنفسها اإن اكنت ذات صةل فامي خيص أآلية التنس يق .ولن يؤدي النقاش املوسع بشأأن هذا املوضوع سوى
استنفاد الوقت اذلي اكن ليذهب اإىل مناقشات حمددة وجادة بدرجة أأكرب بشأأن مرشوعات اللجنة.
 .355وحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وكرر موقفه من اإنشاء بند دامئ جديد
يف جدول ا ألعامل خبصوص امللكية الفكرية والتمنية .واحتفظ بر أأيه أأن ادلور ا ألسايس للجنة هو مناقشة املسائل املتعلقة
ابمللكية الفكرية والتمنية .وإان اإضافة بند جديد عىل جدول ا ألعامل لن يكون مبثابة تكرار لمس اللجنة بل سوف يويح بأأن
اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية قامئة ملناقشة مسائل أأخرى عدا امللكية الفكرية والتمنية .ولكن عىل أأية حال اجملموعة
عىل أأمت اس تعداد ملناقشة أأي مسائل تدخل يف ولية اللجنة .و أأما ابلنس بة ملسأأةل أآلية التنس يق فقد أأحاطت اجملموعة أأن
اللجنة عكفت عىل مناقش هتا مناقشة تفصيلية عىل مدار الس نوات الثالث املاضية .وشاركت اجملموعة الوفود واجملموعات
ا ألخرى الر أأي أأن أآلية التنس يق تنفذ تنفيذا سلامي وليس من رضورة لتكرار مناقشة هذا املوضوع يف اللجنة .بل حان الوقت
لإهناء هذه املناقشات والرتكزي عىل العمل اجلوهري .وواصلت اجملموعة دمع املوقف القائل بأأن اللجان يه اليت علهيا أأن حتدد
بنفسها اإن اكنت ذات عالقة بأأغراض رفع التقارير بشأأن توصيات جدول أأعامل التمنية .وينبغي أأل تش متل قامئة الهيئات ذات
الصةل اإل عىل اللجان اليت تتناول مسائل موضوعية تتعلق ابمللكية الفكرية ويه :اللجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ واللجنة
ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية واللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات واللجنة
ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة واللجنة احلكومية ادلولية .ولكن اللجان ا ألخرى مثل جلنة الربانما واملزيانية وجلنة
التنس يق واللجنة املعنية مبعايري الويبو فال ينبغي تضميهنا يف هذه القامئة ألن معلها اإما يتعلق ابإدارة املنظمة ذاهتا أأو ألن وليهتا
تغطي املسائل التقنية فقط ول ترتبط ابمللكية الفكرية يف حد ذاهتا.
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 .356وحتدث وفد بنغالديش ابلنيابة عن مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ وذكر أأن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية
جلنة دامئة حددت لها امجلعية العامة اختصاص مناقشة املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية .وذلكل فاإن الوفد منشغل
بغياب التنفيذ السلمي ل ألراكن الثالثة من اختصاص اللجنة اكمةل .و أأشارت اجملموعة اإىل املبادئ والاعتقادات اليت أأدت
ابدلول ا ألعضاء بطرح هذه الفكرة ايلاصة جبدول أأعامل التمنية يف  .1007و أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن امللكية الفكرية
والابتاكر يعودا ابلنفع بوصفهام أأداتني لتعزيز المنو الاقتصادي والتمنية الاجامتعية ،مع ا ألخذ يف الاعتبار الاحتياجات احملددة
للك بدل ووضعه .و أأعرب ا ألعضاء عن رغبهتم يف تأأسيس فرصة منتظمة ملناقشة مسأأةل امللكية الفكرية والتمنية يف اللجنة
بشلك عام ،فضال عن الرتكزي القامئ عىل النقاش القامئ عىل مرشوعات وتوصيات .وحازت أآلية التنس يق عىل اإجامع مجيع
ادلول ا ألعضاء بغية تعزيز التنس يق فامي بني خمتلف جلان الويبو يف ميدان أأنشطة التمنية .ويف هذا الس ياق كررت اجملموعة أأن
قرارها بشأأن أآلية التنس يق مل حيسم بعد ابلنس بة اإىل جلنة الربانما واملزيانية واللجنة املعنية مبعايري الويبو وهام جلنتان يف غاية
ا ألمهية ابلنس بة اإىل حتقيق أأهداف جدول أأعامل التمنية .و أأعضاء اجملموعة لك عىل حدة عىل اس تعداد للمشاركة النشطة يف
املناقشات بشأأن هذه املسأأةل لحقا.
 .357وقال وفد ترينيداد وتوابغو متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اإن تنفيذ الركن الثال من قرار امجلعية
العامة لس نة  1007اكنت هل أأمهية قصوى ابلنس بة للبدلان النامية .وإاىل الآن مل توفر توصيات جدول أأعامل التمنية سوى اإطار
ملناقشة املسائل ايلاصة ابمللكية الفكرية والتمنية واختاذ قرارات بشأأهنا .ولكن املسائل واملناقشات وا ألفاكر اجلديدة خبصوص
العالقة بني امللكية الفكرية والتمنية من املفرتض أأخذها يف احلس بان .ويف هذا الصدد ذكرت اجملموعة أأن الوقت قد حان
للوقوف عىل الآراء والانشغالت اليت أأثريت أأثناء ادلورات الست املاضية للجنة وحثت اجملموعة ادلول ا ألعضاء عىل اختاذ
قرار يف هذا الشأأن .ومن املمكن الاحتفاظ ابلنقاش ادلائر حول امللكية الفكرية والتمنية عىل جدول ا ألعامل لغرض حمدد
ملواصةل املناقشات أأثناء انعقاد ادلورة املقبةل للجنة.
 .351ودمع وفد أأملانيا البيانني املقدمني من وفدي الياابن وليتوانيا .ور أأى أأن تضمني بند عام عىل جدول ا ألعامل خبصوص
التمنية وامللكية الفكرية ل يضيف أأية قمية حقيقية .وذكر أأن ولية اللجنة تنص عىل مناقشة اللجنة املسائل املتعلقة ابمللكية
الفكرية والتمنية .وهذا ما عكفت اللجنة عىل معهل عىل سبيل املثال عند مناقشة املؤمتر ادلويل .وأآلية التنس يق منفذة.
وذكرت ولية اللجنة رضورة أأن يمت التنس يق فقط فامي يتعلق ابلهيئات ذات الصةل .ويعين هذا بوضوح أأن يتقيد التنس يق
ابلهيئات اليت تتناول مسائل امللكية الفكرية تناول جوهراي .ولهذا السبب استبعدت جلنيت الربانما واملزيانية واللجنة املعنية
مبعايري الويبو.
 .358وذكر وفد مجهورية اإيران الإسالمية أأن امجلعية العامة للويبو اعمتدت س نة  1007مخس و أأربعني توصية جلدول أأعامل
التمنية و أأسست جلنة متفرغة لها أأل ويه اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لتنفيذ هذه التوصيات .و أأعطى قرار امجلعية
العامة اللجنة ولية بشأأن ثالثة عنارص .وكام جاء التفاق اكن مناقشة امللكية الفكرية واملسائل ذات الصةل ابلتمنية جزء من
ولية اللجنة .و أأعرب الوفد عن انشغاهل ابلنس بة لآلية التنس يق .فادلول ا ألعضاء مل تتخذ بعد قرار بشأأن الهيئات اليت يلزم
أأن تكون جزء من أآلية التنس يق .وينبغي أأن تكون توصيات جدول أأعامل التمنية جزء ل يتجز أأ من معل اللجنة املعنية مبعايري
الويبو وجلنة الربانما واملزيانية .وأآلية التنس يق أآلية ذات أأمهية لتعممي جدول أأعامل التمنية يف مجيع الهيئات التابعة للويبو.
و أأاثر غياب اللجنة املعنية مبعايري الويبو وجلنة الربانما واملزيانية خماوفا خطرية .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف التوصل اإىل حل يف
أأقرب فرصة ممكنة .ومن بني عنارص الولية الثالثة اليت منحهتا امجلعية العامة انعكس اثنان يف جدول أأعامل اللجنة أأل وهام
وضع برانما معل لتنفيذ التوصيات امخلس وا ألربعني املعمتدة يف اإطار جدول أأعامل الويبو للتمنية ،ورصد تنفيذ مجيع
التوصيات املعمتدة وتقيميها ومناقش هتا والإبالغ عن تنفيذها .وينبغي أأن يتحقق تنفيذ الركن الثال من ولية اللجنة من خالل
ادلخول يف حوار واحض بشأأن امللكية الفكرية والتمنية .وينبغي عىل اللجنة مبوجب وليهتا التقدم بتوصيات اإىل امجلعية العامة.
ولن تمتكن من التقدم بتوصيات اإىل امجلعية العامة يف جمال وضع القواعد واملعايري املوجه حنو التمنية دون ادلخول يف
مناقشات بشأأن امللكية الفكرية والتمنية .وقد حان الوقت يك تقبل اللجنة عىل ادلخول يف مناقشات بشأأن الهدف من
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اإنشاهئا ومعلها املقبل .وعىل اللجنة أأن تقمي املنافع امللموسة املتحققة من اإنشاهئا ابلنس بة للبدلان النامية مع اس تطالع مدى
تلبية اللجنة ومعلها لتوقعات البدلان النامية .ويف س نة  1020تقدمت مجموعة جدول أأعامل التمنية ابقرتاح كتايب (الوثيقة
 )N/6/21 IsC3//لإضافة بند جديد عن قضااي متعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية .ودمع الوفد بشدة الاقرتاح املقدم من
اجملموعة لتنفيذ الركن الثال من قرار امجلعية العامة الصادر يف .1007
 .360و أأعرب وفد الربازيل متحداث نيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية عن ر أأيه أأن الاقرتاح اجلديد من شأأنه التعامل مع
الانشغالت اليت أأثريت أأثناء انعقاد ادلورات ا ألخرى .يف حني تساءلت بعض الوفود عن قمية البند اجلديد املقرتح جلدول
ا ألعامل .وذلكل من املمكن أأن يكون تضمني هذا البند لغرض حمدد عىل جدول ا ألعامل أأثناء انعقاد ادلورة املقبةل للجنة أأحد
س بل السري قدما .فعندها سوف تمتكن اللجنة من اختاذ قرار مس تنري بشأأن تضمينه بوصفه بند دامئ عىل جدول ا ألعامل.
وقد طالت مناقشة اللجنة هذا املوضوع وذلكل يفرتض أأن تكون قادرة عىل اختاذ قرار.
 .362وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء قائال اإنه غري مقتنع ابقرتاح تضمني هذا البند من جدول ا ألعامل لغرض حمدد
بغية اختاذ اللجنة قرار مس تنري .والسبب هو أأن هذا الإجراء لن يقدم اإجابة منطقية عىل الانشغال اذلي أأثري يف مداخةل
الوفد السابقة .وذلكل ل ميكن للمجموعة أأن تقبل هذا احلل يف الوقت احلايل.
 .361ودعا الرئيس وفد الربازيل للرد عىل البيان املقدم من وفد الياابن.
 .363وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وذكر أأنه بذل قصارى هجده لفهم السبب وراء رفض هذا البند.
فمل تر بعض البدلان املتقدمة أأية رضورة ملواصةل املناقشات بشأأن التمنية وامللكية الفكرية .ولكهنا ابلفعل حاجة ملحة ابلنس بة
للبدلان النامية .ووافقت ادلول ا ألعضاء عىل ذكل عند اختاذها قرار بشأأن ولية اللجنة .ولالقرتاح قمية مضافة .فعىل سبيل
املثال عندما انقشت اللجنة سلسةل ندوات الويبو اكن النقاش يدور ابلفعل واكن سريفع اإىل ادلول ا ألعضاء ومن أأتيحت هلم
فرصة املشاركة يف احلوار .ونوقشت هذه املسأأةل ملدة طويةل .وقد حان الوقت لختاذ قرار بشأأهنا .وإاعرااب من اجملموعة عن
مرونهتا رمبا يعن للجنة أأن تقر الاقرتاح املقدم من ترينيداد وتوابغو ايلاص بتضمني احلوار بشأأن امللكية الفكرية والتمنية بندا
عىل جدول أأعامل ادلورة املقبةل للجنة فقط ،ل أأن يكون بندا دامئا .وعندها ميكن للجنة أأن تتخذ قرارا مس تنريا أأثناء ادلورة
املقبةل بشأأن مدى اإضافة هذا البند اجلديد عىل جدول ا ألعامل قمية لعملها.
 .364وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وكرر تأأكيدها ابللزتام مبواصةل التنفيذ الاكمل لولية اللجنة من خالل التدبر يف
مسائل حمددة تتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية ومناقش هتا لك عىل حدة .وكررت اجملموعة أأن اللجنة قد انقشت ابلفعل بندين
من البنود ا ألربعة املدرجة يف الاقرتاح املقدم لهذه ادلورة .وذلكل ابإماكن اجملموعة اختاذ قرار مس تنري .وتناولت ادلورة
مسأألتني لك عىل حدة دون وجود البند العام املقرتح عىل جدول ا ألعامل من مجموعة جدول أأعامل التمنية .وعىل هذا ميكن
مناقشة بنود عىل حدة دون وجود البند العام املقرتح عىل جدول ا ألعامل .وابلنس بة للمجموعة يفي هذا ابلغرض لختاذ قرار
مس تنري .وحتتاج اجملموعة اإىل معرفة املنطق املربر لرضورة وجود بند عام عىل جدول ا ألعامل يك تصل اإىل اقتناع برضورة
اإدراج هذا البند العام لستيعاب لك بند فرعي عىل جدول ا ألعامل ،اإذ انقشت اللجنة بنودا منفردة يف هذه ادلورة دون
الاحتياج اإىل مثل هذا البند من جدول ا ألعامل.
 .365و أأشار وفد سويرسا اإىل الاقرتاح اجلديد املقدم من مجموعة جدول أأعامل التمنية وقال اإن املشلكة ا ألساس ية القامئة من
البداية ل تزال موجودة .وكرر الوفد عدم معارضته تنفيذ العنرص الثال من ولية اللجنة .فاللجنة ابلفعل تقوم به وسوف
تواصهل .ولكن يكفي الوفود اقرتاح موضوعات وبنود حمددة ميكن للجنة أأن تتبناها .ويف حال تضمني بند عام عىل جدول
ا ألعامل ،وإان مت ذكل ملرة واحدة للنظر يف كيفية تناوهل ،فال يعين ذكل أأن اللجنة سوف تعرف ما ينطوي عليه ا ألمر.
وسوف تظل عىل حالهتا ا ألوىل .وميكن أأن تعد الوفود اقرتاحات حمددة خبصوص موضوعات حمددة .وإان اكن هنا ،اتفاق
بشأأهنا ميكن للجنة أأن تتعامل معها .ولكن ل يوجد أأي مغزى وراء تضمني بند عىل جدول ا ألعامل حيمل عنواان عاما.
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ول تعرف الوفود ما اذلي سيمت وفقا لهذا العنوان .بل سوف تواصل مناقشة هذا العنوان العام .وليس هذا هو السبيل للعمل
بكفاءة وفعالية .فاللجنة ابلفعل علهيا الكثري من العمل لتقوم به.
 .366ودعا الرئيس ا ألمانة لقراءة تكل الفقرة من مرشوع القرار املتعلقة هبذا البند ،ابعتبار أأنه مل تكن هنا ،مالحظات أأخرى.
 .367وتلت ا ألمانة (الس يد بلوش) التايل" :انقشت اللجنة الوثيقتني  CDIP/12/5و .CDIP/6/12 Revو أأعربت
خمتلف الوفود عن أآراء متباينة .ووفق ًا لقرار امجلعية ،قررت اللجنة مواصةل مناقشة هذه املسأأةل يف ادلورة الثالثة عرش للجنة
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.
 .361واس تفرس وفد الربازيل ،متحد ًاث نياب ًة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية ،بشأأن ما اإذا اكن مرشوع فقرة القرار هذا
يشمل لكتا املسأألتني ،أأي أآلية التنس يق والركن الثال من ولية اللجنة.
 .368وذكر الرئيس أأهنا تشمل الثنتني ألن اجلزء ا ألخري من قرار امجلعية العامة" :يطلب من اللجنة مناقشة هاتني املسأألتني
خالل دورتهيا الثانية عرشة والثالثة عرشة ،ورفع التقارير وتقدمي التوصيات بشأأن املسأألتني اإىل امجلعية العامة يف عام ."1024
 .370وحتدث وفد الربازيل نيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية ،و أأوحض أأنه ابلفعل من احملبط أأنه بعد ست جلسات من
حماوةل حتسني النقاش حول امللكية الفكرية والتمنية ،ل تزال بعض الوفود تعتقد أأهنا مسأأةل ليست جديرة بأأن يكون لها ماكهنا
املناسب .وطرحت اجملموعة اقرتاح ًا عىل طاوةل النقاش .ومت التعبري عن بعض وهجات النظر حول عدد قليل من البنود .ومع
ذكل ،مل يكن هنا ،اعرتاض عىل أأحد البنود .ومل تفهم سبب عدم اإدراج البند اجلديد يف جدول أأعامل ادلورة املقبةل .وكام ذكر
العديد من الوفود ،بد أأت اللجنة ابلفعل املناقشات حول ا ألهداف الإمنائية ل أللفية واملؤمتر ادلويل .ومن املزمع أأن تس متر
املناقشات بشأأن هذه البنود يف ادلورة املقبةل .ومل تتفهم السبب وراء عدم متكن اللجنة من مناقشة هذه املوضوعات يف اإطار
البند اجلديد يف جدول ا ألعامل .و أأحاط الفريق علامً ابلتعليقات عىل الربانما  .21ومل ينط ِو الاقرتاح عىل اإنشاء نظام جديد
ل إالبالغ .وإامنا فقط طلب معلومات من ا ألمانة .ووفق ًا ملرشوع الربانما واملزيانية للثنائية  ،1025/1024فاإن برانما امللكية
الفكرية والتحدايت العاملية "يتناول الابتاكر وامللكية الفكرية من حي عالقهتام ابلقضااي العاملية املرتابطة ،ول س امي الصحة
العاملية وتغري املناخ وا ألمن الغذايئ .ويسرتشد الرتكزي عىل هذا الالتقاء اإىل حد كبري ابدلول ا ألعضاء كام لوحظ ،يف مجةل
أأمور ،يف جدول أأعامل التمنية .وقد مت اختيار هذه اجملالت الثالثة ألن البدلان النامية تواجه حتدايت حادة بشلك خاص يف
هذه اجملالت ،و ألن احللول املس تقاة من املبادرات ذات التوجه حنو الابتاكر تكون جمدي ًة" .ومل تفهم اجملموعة سبب عدم
اإماكن مناقشة هذه البنود واملدخالت من سلسةل ندوات الويبو بشأأن اقتصادايت امللكية الفكرية مرة واحدة عىل ا ألقل يف
اإطار البند اجلديد املقرتح يف جدول ا ألعامل .وستسمح التجربة لدلول ا ألعضاء ابختاذ قرار مس تنري.
 .372ور أأى وفد اململكة املتحدة أأن مرشوع فقرة القرار ميثل ملخص ًا عاد ًل للوضع .ويف ضوء الآراء املتباينة ورضورة امليض
قدم ًا يف ادلورة ،ميكن للوفد مسايرهتا.
 .371و أأعرب وفد اجلزائر ،متحد ًاث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،عن مشاركته الشعور خبيبة ا ألمل والإحباط اذلي أأعربت عنه
مجموعة جدول أأعامل التمنية .واقرتحت اجملموعة أأن يمت تعديل مرشوع فقرة القرار لإدراج اإشارة اإىل قرار امجلعية العامة .ويف
هذا الس ياق ،ميكن تعديل امجلةل ا ألخرية ليصبح نصها كام ييل" :وفق ًا للقرار اذلي اختذته امجلعية العامة يف عام  1023بشأأن
املسائل املتصةل ابللجنة ،س تواصل اللجنة مناقشة هذه القضااي هبدف وضع اللمسات ا ألخرية عىل مناقشة هذه املسائل".
 .373و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل التدخل من قبل وفد اجلزائر .وذكر قرار امجلعية العامة أأنه يتعني عىل
اللجنة أأن تقدم تقاريرها وتوصياهتا .غري أأنه مل يذكر أأنه يتوجب عىل اللجنة اإهناء املناقشة .و أأبدى الوفد ارتياحه للصياغة
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الفعلية للجمعية العامة .وابلتايل ،ميكن أأن يكون نص فقرة القرار كام ييل" :هبدف تقدمي التقارير والتوصيات بشأأن املسأألتني
اإىل امجلعية العامة يف عام  ."1024واكن ذكل وفق ًا للصياغة يف قرار امجلعية العامة.
 .374وذكر الرئيس أأن مرشوع فقرة القرار سيمت تنقيحها لتأأخذ يف الاعتبار الآراء اليت مت التعبري عهنا .ورفع اجللسة مبلغ ًا
الوفود أأن جلنة الصياغة ستنعقد يف مناقشات غري رمسية من الساعة  6:00م وحيت  8:00م .وعىل الرمغ من الانهتاء من
بعض ا ألجزاء ،قال اإنه يرى أأن وترية العمل بطيئة عىل حنو مهنك ،لرغبة الوفود يف أأن تعكس الصياغة رؤيهتا .وإاذا اس مترت
عىل هذا املنوال ،فلن ميكن حتقيق الكثري من التقدم .وابلتايل ،دعا الوفود اإىل املشاركة البناءة يف مجموعة الصياغة .واكن
الهدف الرئييس هو حتقيق توافق يف الآراء بشأأن الاختصاصات.

البند  7من جدول ا ألعامل :ملخص الرئيس
 .375دعا الرئيس اللجنة اإىل النظر يف ملخص الرئيس .وقال اإنه يعترب أأن لك وفد من الوفود دليه نسخة .وكرر طلبه وهو
أأن تكون الوفود أأكرث تعاو ًان من خالل عدم اإدخال بنود جديدة اإىل امللخص ما مل تكن ذات أأمهية حامسة.
 .376ودعا الرئيس اللجنة اإىل النظر يف الفقرة  .2وذكر أأن الفقرة اعتمدت نظر ًا لعدم وجود مالحظات.
 .377ودعا الرئيس اللجنة اإىل النظر يف الفقرة  .1وذكر أأن الفقرة اعتمدت نظر ًا لعدم وجود مالحظات.
 .371ودعا الرئيس اللجنة اإىل النظر يف الفقرة  .3وذكر أأن الفقرة اعتمدت نظر ًا لعدم وجود مالحظات.
 .378ودعا الرئيس اللجنة اإىل النظر يف الفقرة .4
 .310و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل عبارة "مشاريع قيد التنفيذ والتوصيات التسع عرشة اليت ينبغي تنفيذها
فور ًا" .ولحظ أأن عبارة "اليت ينبغي تنفيذها فور ًا" جديدة .واقرتح الوفد تعديل العبارة ليصبح نصها كام ييل" :مشاريع قيد
التنفيذ والتوصيات التسع عرشة يف جدول أأعامل التمنية اليت ينبغي تنفيذها فور ًا" اإذا اكنت فع ًال يه ذاهتا تكل التوصيات
التسع عرشة من جدول أأعامل التمنية اليت ُأشري اإلهيا بنجمة يف توصيات جدول أأعامل التمنية امخلس وا ألربعني ا ألولية.
 .312وسأأل وفد جنوب أأفريقيا ا ألمانة مىت مت حتديد هذه التوصيات التسع عرشة اليت ينبغي تنفيذها فور ًا.
 .311وذكرت ا ألمانة أأنه مت حتديد التوصيات التسع عرشة من قبل اللجنة يف دورهتا ا ألوىل.
 .313وذكر الرئيس أأنه سيمت تعديل الفقرة يك تأأخذ بعني الاعتبار التعليقات اليت أأدىل هبا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية،
نظر ًا ألنه مل تكن هنا ،مالحظات أأخرى .مث انتقل اإىل الفقرة .5
 .314و أأشار وفد الربازيل اإىل الفقرة الفرعية ( أأ) .وطلب تضمني امجلةل القائةل "يف هذا املرشوع أأاثرت بعض الوفود خماوف
بشأأن تنس يق املشاورات ا إلقلميية" بعد مجةل "مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة  -بناء احللول،
الواردة يف الوثيقة ."CDIP/6/4 Rev
 .315و أأشار وفد اجلزائر ،متحد ًاث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،اإىل الفقرة الفرعية " ."3وود الفريق استبعاد لفظة "رهن ًا" لتحل
حملها عبارة "مع مراعاة" ،لوجود أآلية لضامن اإاتحة املوارد ملشاريع اللجنة.
 .316وذكر الرئيس أأن الفقرة ستمت اإعادة صياغهتا مع مراعاة التعليقات اليت أأدىل هبا وفد الربازيل ووفد اجلزائر ،متحد ًاث ابمس
اجملموعة ا ألفريقية .ودعا اللجنة اإىل النظر يف الفقرة .6
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 .317و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل امجلةل ا ألخرية يف الفقرة ا ألخرية .وود استبدال لكمة "اتفقت" لتحل حملها
لكمة "نظرت يف" .وابلتايل يصبح نص امجلةل كام ييل" :وابلإضافة اإىل ذكل ،نظرت اللجنة يف التوصية ابإعداد مرحةل اثنية من
مرشوع تكوين القدرات يف جمال اس تخدام التكنولوجيا املالمئة" .ور أأى الوفد أأنه قد تدخل يف هذا الشأأن من قبل.
 .311وذكر الرئيس أأن هذا التغيري سوف يؤدي اإىل عدم وضوح ابلنس بة ل ألمانة .وقال اإنه يود أأن يعرف ما اإذا اكن ينبغي
ل ألمانة امليض قدم ًا يف الاس تعدادات للمرحةل الثانية من املرشوع.
 .318وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه مت التفاق عىل أأن تقوم ا ألمانة ابإعداد اقرتاح .وسينظر يف املرحةل الثانية عند
تقدمي الوثيقة .وس تقوم اللجنة بعد ذكل اإما ابملوافقة أأو عدم املوافقة عىل املرحةل الثانية.
 .380ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي اقرتاح بشأأن الصياغة.
 .382واقرتحت ا ألمانة ما ييل" :وابلإضافة اإىل ذكل ،وافقت اللجنة عىل أأن تقوم ا ألمانة ابإعداد مرشوع املرحةل الثانية بشأأن
املوضوع وتقدميه للنظر فيه يف ادلورة املقبةل" ،وهو ما اعتقدت أأنه ل خيتلف كثري ًا عن مقرتح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .381واس تفرس الرئيس عام اإذا اكن ذكل من شأأنه أأن يكون مقبو ًل من قبل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .383ووافق وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل اقرتاح ا ألمانة العامة.
 .384وذكر الرئيس أأن ا ألمانة س تقوم بتنقيح الفقرة بناء عىل اقرتاح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية نظراً ألنه مل تكن هنا،
مالحظات أأخرى .مث انتقل اإىل الفقرة .7
 .385وطلب وفد مرص ،متحد ًاث نيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية ،من ا ألمانة اإعادة صياغة الفقرة جلعلها أأكرث واقعية.
عىل سبيل املثال ،فقد ود ذكر ذكل البند من جدول ا ألعامل ،وهو حتديد ًا قرار امجلعية العامة للويبو بشأأن املسائل ذات
الصةل ابللجنة .وودت اجملموعة أأيض َا أأن تذكر الفقرة أأهنا قدمت اقرتاح ًا لبند جديد يف جدول أأعامل اللجنة .و أأما القضااي،
وخباصة تكل اليت اكنت ختضع لآراء متباينة ،فميكن تفسريها يك تكون الفقرة أأكرث واقعية وسهوةل يف الفهم.
 .386واعتقد وفد أأملانيا أأنه اكن هنا ،خطأأ مطبعي يف الفقرة  7ألهنا تشري اإىل الوثيقتني  CDIP/12/5و.CDIP/12/11
وظن الوفد أأن ا ألخرية جيب أأن تكون .CDIP/6/12 Rev
 .387و أأوحضت ا ألمانة أأن الإشارة اكنت حصيحة ألن مجموعة جدول أأعامل التمنية قدمت نسخة منقحة من الوثيقة
 .CDIP/6/12 Revوقد ورد ذكل يف الوثيقة  .CDIP/12/11وهكذا ،حلت تكل الوثيقة حمل .CDIP/6/12/Rev
ومن مث ،فقد استندت املناقشات اليت جرت يف اللجنة اإىل الوثيقة  CDIP/12/11وليس الوثيقة .CDIP/6/12/Rev
 .381وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن الوثيقة  CDIP/12/11عرضت عىل اللجنة يف ذا ،ا ألس بوع .وهكذا ،يف
حني طلبت مجموعة جدول أأعامل التمنية اإعادة صياغة الفقرة لتش متل عىل الوثيقة اليت قدمهتا ،ميكن الإشارة اإىل أأهنا قدمت من
قبل اجملموعة ولكهنا مل تناقش رمسي ًا من قبل اللجنة ألهنا اطلعت عىل الوثيقة ذا ،ا ألس بوع فقط .وفضل الوفد أأن تشري الفقرة
اإىل أأن اللجنة انقشت الوثيقتني  CDIP/12/5و .CDIP/6/12/Revوميكن ذكر مسأأةل تقدمي مجموعة جدول أأعامل التمنية
لوثيقة جديدة يف مجةل أأخرى.
 .388وحتدث وفد الربازيل نياب ًة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية ،معر ًاب عن فهمه أأن اللجنة قد انقشت الوثيقة ابلفعل .ومتت
مناقشة العديد من اجلوانب .واكن بعض أأعضاء اجملموعة ابء قد أأشاروا اإىل اقرتاح اجملموعة .وابلتايل ،ينبغي أأن تشري الفقرة
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اإىل الوثيقة من أأجل أأن تكون أأكرث واقعية .ول متانع اجملموعة اإذا ذكرت الفقرة أأن الوثيقة مت تقدميها خالل ادلورة .ومع ذكل،
فقد حدث ابلفعل أأن انقشت اللجنة الوثيقة.
 .400ورصح وفد الياابن ،متحد ًاث ابمس اجملموعة ابء ،أأن اللجنة قد انقشت الوثيقة .ومع ذكل ،وكام ذكر يف مداخلته حول
هذا البند ،قدمت اجملموعة تعليقاهتا ا ألولية عىل تكل الوثيقة .وعىل هذا ا ألساس ،س يكون من ا ألفضل المتيزي ،عىل النحو
اذلي اقرتحه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،لإبراز احلقيقة بشلك حصيح.
 .402وذكر الرئيس أأن ا ألمانة س تقوم ابإعادة صياغة الفقرة  7عىل أأساس لك التعليقات الواردة .و أأشار اإىل أأن هنا ،اإجامع ًا
عىل أأن الفقرة جيب أأن تكون واقعية.
 .401ودعا الرئيس اللجنة اإىل النظر يف الفقرة  .1و أأعلن أأن الفقرة سيمت اعامتدها نظرا لعدم وجود مالحظات.
 .403ودعا الرئيس اللجنة اإىل النظر يف الفقرة  .8وذكر أأهنا اعتمدت نظر ًا لعدم وجود مالحظات .مث انتقل اإىل الفقرة .20
 .404وطلب وفد مرص ،متحد ًاث نياب ًة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية ،من ا ألمانة اإعادة صياغة الفقرة جلعلها أأكرث واقعية.
عىل سبيل املثال ،فقد ود تضمني القضااي اليت نوقشت وهجات النظر املتباينة اليت مت التعبري عهنا حول فكرة وضع مؤرشات
حمددة لقياس مسامهة الويبو يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .وودت اجملموعة أأيض ًا توضيح لكمة "اتفاقات" يف عبارة" :عىل
أأساس النقاط اليت اتفقت علهيا الوفود بشأأن مضمون الوثيقة املعدل" ل إالشارة اإىل ما تنطوي هذه التفاقات يف الواقع.
 .405و أأبدى وفد الياابن ،متحد ًاث ابمس اجملموعة ابء ،رضاه التام عن النص اذلي أأعدته ا ألمانة بشأأن هذا البند .وستنعكس
التفاصيل يف تقرير هذه ادلورة .أأما اإضاعة الوقت المثني يف التفاوض عىل نص ملخص الرئيس فليست فكرة صائبة .مفلخص
الرئيس ليس اإل ملخص الرئيس .وابلتايل ،فاإن اجملموعة ترغب يف الإبقاء عىل الصيغة اليت اقرتحهتا ا ألمانة عىل ما يه عليه.
 .406و أأشار وفد فزنويال اإىل الفقرة  .1وذكّر بأأن وفدي ا ألرجنتني ومودلوفا طلبا من اللجنة التفكري يف اإماكنية توس يع
املرشوع ليشمل البدلان النامية ا ألخرى.
 .407وذكر الرئيس أأن الفقرة قد اعتمدت ابلفعل .وسأأل عام اإذا اكن وفد فزنويال ميكنه املوافقة عىل عدم اإعادة فتح النقاش
حول الفقرة.
 .401ووافق وفد فزنويال عىل عدم اإعادة فتح هذه الفقرة.
 .408وعاد الرئيس اإىل الفقرة  20و أأشار اإىل وجود أآراء متباينة بشأأن اإعادة صياغة الفقرة .فقد طلبت بعض الوفود اإعادة
الصياغة فامي أأعربت وفود أأخرى عن ارتياهحا للنص احلايل .واس تفرس عام اإذا اكن وفد مرص ،اذلي حتدث نياب ًة عن مجموعة
جدول أأعامل التمنية ،ل يزال حريص ًا عىل اإعادة صياغة الفقرة.
 .420وذكر وفد مرص ،متحد ًاث نياب ًة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية ،أأن مع ى عبارة "عىل أأساس النقاط اليت اتفقت علهيا
الوفود بشأأن مضمون الوثيقة املعدل" ليس واحض ًا .واس تفرست اجملموعة حول ما اإذا اكن أأي من احلارضين يفهم ما تعنيه هذه
العبارة وميكنه أأن يفرس ما تنطوي عليه التفاقات فامي خيص مضمون الوثيقة املنقح.
 .422وسأأل الرئيس ما اإذا اكن ميكن ل ألمانة أأن تساعد يف هذه املسأأةل.
 .421وذكرت ا ألمانة (الس يد بلوش) أأن موظف الويبو اذلي رد عىل ا ألس ئةل أأثناء النظر يف هذا البند مل يكن حارض ًا .ومع
ذكل ،فقد أأشارت اإىل بضع نقاط .أأو ًل ،من حي كياانت ا ألمم املتحدة اليت مت تناولها ،س تدرج بعض الكياانت الإضافية اليت
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ذكرها عدد قليل من الوفود .واثني ًا ،قدمت مالحظة ويه أأن الوثيقة تستند فقط عىل املعلومات املتاحة للجمهور .وابلتايل،
س تقوم ا ألمانة ابإجراء اتصال مبارش بتكل الواكلت .واثلث ًا ،ابلنس بة ل ألهداف ا ألخرى اليت مل تشملها الوثيقة ،س يكون هنا،
ملخص تنفيذي يشمل أأيض ًا مسامهة الويبو يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .واكنت تكل يه النقاط الثالث اليت تبادرت اإىل
اذلهن .ولكن ،وكام جاء عىل لسان وفد الياابن ،س يدرج حمرض ابملناقشة يف تقرير ادلورة .وذكرت ا ألمانة أأهنا سرتجع اإىل
التقرير لالطالع عىل تفاصيل املناقشة ذات الصةل لكام أأعدت وثيقة .وابلتايل ،فسوف تستند الوثيقة املنقحة عىل التقرير.
 .423و أأيد وفد مجهورية اإيران الإسالمية البيان اذلي أأدىل به وفد مرص ابلنيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية .فقد اكنت
الفقرة غامضة جد ًا .ومل يتضح كيف سيمت تنقيح الوثيقة ،و أأي مهنجية ستس تخدم و أأي التفاقات ُأبرمت.
 .424و أأعرب وفد ليتوانيا ،متحد ًاث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،عن تأأييده لقرتاح اجملموعة ابء برت ،الفقرة
كام يه عليه ،خاص ًة بعد أأخذ التفسري اذلي قدمته ا ألمانة بعني الاعتبار.
 .425واقرتح وفد الربازيل وس ي ًةل لترسيع العملية .وميكن أأن تعكس الفقرة التفسري اذلي قدمته ا ألمانة عن ا ألرضية املشرتكة
اليت مت التوصل اإلهيا يف مناقشة هذا البند .و أأقر الوفد بأأنه يدر ،أأن اللجنة قد وافقت عىل ذكل .وابلتايل ،ينبغي أأل تكون
هنا ،أأي صعوبة يف كتابة ذكل يف قرار.
 .426ودعا الرئيس الوفود للرد عىل الاقرتاح املقدم من وفد الربازيل.
 .427و أأعرب وفد الياابن ،متحد ًاث ابمس اجملموعة ابء ،عن تقديره للجهود اليت تبذلها ا ألمانة لصياغة ملخص الرئيس .ومع
ذكل ،اإذا أأدى ذكل اإىل مزيد من التفاوض ،جيب الاحتفاظ ابلصياغة احلالية ،مع أأخذ التفسري اذلي قدمته ا ألمانة بعني
الاعتبار ،اإىل جانب كونه ملخص الرئيس اذلي ميكن اإعداده وفق ًا لتقدير الرئيس ،ولكن ليس القرار اذلي س يكون أأساس ًا
ملزيد من العمل.
 .421وذكر وفد جنوب أأفريقيا أأن الفقرة س تكون أأكرث وضوح ًا اإذا مت تضمني العنارص اليت ذكرهتا ا ألمانة .وما مت التفاق عليه
سيمت ذكره بوضوح .والفقرة بصياغهتا احلالية غامضة جد ًا ألهنا تذكر فقط" ،عىل أأساس النقاط اليت اتفقت علهيا الوفود" .
 .428وذكر الرئيس أأنه اكن هنا ،تأأييد لقرتاح حتديد أأوجه التفاق .واس تفرس عام اإذا اكن وفد الياابن ل يزال يود
الاحتفاظ ابلفقرة كام اكنت.
 .410وفضل وفد الياابن ،متحد ًاث ابمس اجملموعة ابء ،الإبقاء عىل الصياغة كام اكنت ،مع ابلنظر اإىل أأن التفسري اذلي قدمته
ا ألمانة س يدرج يف التقرير .وس يكون ذكل واحض ًا يف التقرير من دون احلاجة اإىل اإعادة صياغة ملخص الرئيس اذلي ُأعد بناء
عىل تقدير الرئيس .وإاذا ُأعيد فتح املناقشة ،س تحتاج اجملموعة اإىل الاجامتع للتفكري يف صياغة اإضافية لإدراهجا يف ملخص
الرئيس جلعهل أأكرث مالءم ًة.
 .412و أأكد وفد الربازيل عىل فكرة أأن القرارات جيب تضميهنا يف ملخص الرئيس .واكنت اللجنة تواجه مشالك يف عقد
مؤمتر امللكية الفكرية والتمنية ،ألهنا مل تعطِ ا ألمانة تفويض ًا واحض ًا لتنفيذ النشاط .واكنت هنا ،مناقشات مكثفة حول هذا
املوضوع يف ادلورة املاضية ،ومت التفاق عىل أأن ادلول ا ألعضاء س يكون لها القول الفصل .ومع ذكل ،متسك العديد من
الوفود مبا اكن مكتو ًاب يف ملخص الرئيس ،بغض النظر عام متت مناقش ته وتسجيهل .وجيب تضمني النقاط اليت مت التفاق
علهيا يك تكون املناقشات اليت دارت يف اللجنة ممثرة .وتفهّم وفد الياابن وغريه من أأعضاء اجملموعة الباء أأنه اكن هنا ،اتفاق
عىل بعض النقاط .وابلتايل ،ينبغي تدوين هذه النقاط .وقدمت ا ألمانة رشح ًا قصري ًا لن يس تغرق حتليهل وقت ًا طوي ًال ما اإذا
مت تدوينه.
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 .411واقرتح الرئيس أأن تعود اللجنة اإىل الفقرة  20بعد اس تغراق املزيد من الوقت للتفكري يف كيفية امليض قدم ًا بشأأن هذه
املسأأةل .ودعا اللجنة اإىل النظر يف الفقرة .22
 .413و أأشار وفد الربازيل اإىل امجلةل ا ألخرية يف الفقرة  ،22واقرتح أأن يمت تعديلها ليصبح نصها كام ييل" :وعقب تقدمي املقرتحات
وتبادل وهجات النظر ،طلب اإىل ا ألمانة تنقيح الوثيقة وذكل لتحسني املقرتحات وتقدميها يف ادلورة الثالثة عرشة للجنة".
 .414وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه ل اعرتاض دليه عىل الصياغة احلالية .ومع ذكل ،اإظهار ًا لروح التوافق ،فاإن
مصطلح "توضيح" ميكن أأن يس تخدم بد ًل من مصطلح "حتسني".
 .415وذكر وفد الربازيل أأنه ميكنه تأأييد اقرتاح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .416وذكر الرئيس أأن الفقرة سيمت تنقيحها وفق ًا ذلكل .وانتقل اإىل الفقرة  .21و أأبلغ اللجنة أأن املناقشات بشأأن املراجعة
املس تقةل لتنفيذ توصيات خطة التمنية اليت دارت ما بني الساعة  6:00م و 8:00م يف الليةل السابقة اكنت ممثرة .ومت اإحراز
تقدم ملموس .واكن القصد هو وضع اللمسات ا ألخرية عىل املناقشات بشأأن هذه املسأأةل داخل فريق الصياغة بعد انهتاء
اللجنة من النظر يف ملخص الرئيس خالل فرتة الصباح .وانتقل اإىل الفقرة  ،23و أأشار اإىل أأن اللجنة قد بد أأت املناقشات
بشأأن هذه املسأأةل .وقدمت املقرتحات .وس يكون عىل اللجنة اس تئناف املناقشات بشأأن هذه املسأأةل ،ونأأمل أأن يمت ذكل يف
بداية جلسة بعد الظهر .مث دعا اللجنة اإىل النظر يف الفقرة .24
 .417و أأشار وفد الربازيل اإىل امجلةل ا ألوىل يف الفقرة الفرعية " ،"2واقرتح أأن يمت تعديلها عىل النحو التايل " :أأحاط علامً
بدليل تقدمي املساعدة التقنية للويبو الوارد يف الوثيقة  ."CDIP/12/7ورشح الوفد أأس باب التغيري .فالوثيقة اليت قدمت
اكنت دلي ًال .ودعيت اللجنة اإىل الإحاطة علامً هبا .وقدمت بعض الوفود تعليقات .و أأعرب البعض عن خماوف بشأأن ما مت
تصنيفه كتعاون من أأجل التمنية يف ادلليل .وتفهم الوفد أأن ذكل قدّم اكإسهام من ا ألمانة.
 .411وذكر وفد جورجيا أأن امجلةل ا ألصلية اكنت واقعية جد ًا اإذ اكن املوقف العام مجاه ادلليل مرضي ًا ابلفعل .وجيب
الاحتفاظ بعبارة "و أأعرب عن ارتياحه إازاء الوثيقة" ابعتبارها حقيقة.
 .418وحتدث وفد مرص نياب ًة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية ،و أأشار اإىل أأنه قدمت بعض الطلبات لنرش ادلليل عىل شلك
كتيب .واكنت هنا ،أأيض ًا بعض الطلبات بتحديثه .فادلليل ليس وثيقة اثبتة .وتود اجملموعة اإبراز هذه احلقائق يف الفقرة
الفرعية " ."2وينبغي أأيض ًا أأخذ املالحظة اليت أأبداها وفد الربازيل بعني الاعتبار.
 .430و أأشار الرئيس اإىل أأن بعض الوفود طلبت طبع ادلليل .و أأبرزت وفود أأخرى أأن الوثيقة املطبوعة تظل اإحصاءاهتا
جامدة .وابلتايل ،فهيي تدمع الفكرة طاملا سيمت حتدي احملتوايت ابس مترار من قبل ا ألمانة .ور أأى أأن هاتني الفكرتني ميكن أأن
تعكسهام الفقرة بسهوةل ألهنام واقعيتني .وذكر أأن ا ألمانة س تعد الفقرة املنقحة ،مع أأخذ التعليقات اليت أأدلت هبا الوفود بعني
الاعتبار .وانتقل اإىل الفقرة  ،25وذكر أأن اللجنة س تواصل املناقشات بشأأن هذه املسأأةل الهامة يف فرتة ما بعد الظهر .مث دعا
اللجنة اإىل النظر يف الفقرة .26
 .432و أأشار وفد الربازيل اإىل الفقرة الفرعية " "2يف وثيقة دراسة عن الرباءات واملكل العام (اثنيا) واقرتح أأنه ميكن أأيض ًا
ذكر أأن بعض الوفود اقرتحت اس مترار العمل يف ادلراسة عن الرباءات واملكل العام .فذكل من شأأنه أأن جيعلها أأكرث واقعية
حي اكنت اللجنة قد انقشت ما اإذا اكن ل بد من الاس مترار يف ادلراسة أأم ل .وفامي يتعلق بدراسة النطاق بشأأن تعزيز
القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاصو وبعض ادلول ا ألفريقية ،رغب الوفد يف مزيد من املعلومات عن الكيفية
اليت سيمت هبا تنفيذ املالحظات اليت أأبدهتا ادلول ا ألعضاء يف دراسة النطاق ،وما اإذا اكنت ا ألمانة العامة قد دونت
املالحظات ،وما اإذا اكن سيمت تنقيح هذه ادلراسة ،مع أأخذ الشواغل اليت أأاثرهتا ادلول ا ألعضاء يف الاعتبار.
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 .431و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل ادلراسة عن براءات الاخرتاع واملكل العام (اثنيا) ،وذكّر بأأنه اكن قد أأدىل
عضاء أأخرى قد أأدلت بتعليقات عىل ادلراسة .ومل تكن هنا ،طلبات من ادلول ا ألعضاء
بتعليقات .اإل أأنه مل يذكر أأن دو ًل أأ ً
ابس مترار العمل.
 .433وذكر وفد الربازيل أأنه قد يكون خمطئ ًا ولكنه اكن يظن أأن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه قدم اقرتاح ًا لتعزيز
العمل يف جمالت معينة فامي يتعلق ابلرباءات واملكل العام .ورمبا ميكن تضمني ذكل يف ملخص الرئيس.
 .434وذكر وفد ليتوانيا ،متحد ًاث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،أأنه مل تكن هنا ،مداخةل يف هذا املوضوع.
 .435و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن وفد وممثل ش بكة العامل الثال اكن الطرف الوحيد اذلي اكنت هل مداخةل
يف هذا املوضوع .وإان ذكل مدون يف مالحظاته.
 .436وذكر وفد الربازيل أأنه رمبا اكن قد ّدون امس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه بد ًل من ش بكة العامل الثال  .مث
أأشار الوفد اإىل دراسة النطاق بشأأن تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاصو وبعض ادلول ا ألفريقية وكرر
الطلب اذلي ذكره يف وقت سابق.
 .437واس تفرس الرئيس عام اإذا اكن وفد الربازيل يرغب يف اقرتاح أأي صياغة.
 .431واقرتح وفد الربازيل ما ييل" :و أأحاطت ا ألمانة علامً ابلتعليقات اليت أأدلت هبا الوفود من أأجل حتسني دراسة النطاق".
 .438وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن وفد الربازيل رمبا يكون قد خلط ادلراسات احملددة اليت نوقشت يف اإطار
هذا البند فامي يتعلق بدراسة النطاق بشأأن تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاصو وبعض ادلول ا ألفريقية.
و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن وفدي بوركينا فاصو وكينيا وعدد من ادلول ا ألخرى قد رفعت أأعالهما للتعبري عن دمعها
وتقديرها للعمل اذلي مت اإجنازه ودلمع اس مترار تنفيذ املرشوع.
 .440وذكرت ا ألمانة (الس يد بلوش) أأن وفود الس نغال وبوركينا فاصو وكينيا قد اعطيت اللكمة بشأأن هذا البند .و أأدىل وفد
كينيا ببعض التعليقات عىل بعض املالحظات اليت أأبديت يف ادلراسة .واكن املرشوع مس متر ًا واكنت ا ألمانة قد أأحاطت علامً
ابلتعليقات املقدمة .وستبدي ا ألمانة الاهامتم الواجب ابملالحظات أأثناء مواصةل تنفيذ املرشوع.
 .442ورغب وفد الربازيل يف اإدراج امجلةل التالية " :أأحاطت ا ألمانة علامً ابلتعليقات اليت أأدلت هبا ادلول ا ألعضاء من أأجل
مواصةل تنفيذ املرشوع".
 .441وذكر الرئيس أأن ا ألمانة س تعمل عىل تنقيح الفقرة لتعكس التعليقات اليت أأدلت هبا الوفود والرشح املقدم من ا ألمانة.
ودعا اللجنة اإىل النظر يف الفقرة .27
 .443وطلب وفد مرص ،متحد ًاث نياب ًة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية ،توضيح ًا بشأأن املقرتحات وقامئة املسائل/الواثئق
املشار اإلهيا يف الفقرة.
 .444وذكر الرئيس أأنه سيمت تناول ذكل ابلتفصيل عند مناقشة العمل املس تقبيل .وابلتايل ،فقد اقرتح تأأجيل مناقشة هذه
املسأأةل .ودعا اللجنة اإىل النظر يف الفقرة  .21و أأعلن اعامتد الفقرة نظر ًا لعدم وجود مالحظات .وانتقل الرئيس اإىل الفقرة .28
وقد اعتمدت أأيض ًا ابلنظر اإىل عدم وجود مالحظات.
 .445و أأبلغت ا ألمانة اللجنة أأن مرشوع ملخص الرئيس املنقح سيتاح لدلول ا ألعضاء للنظر فيه بعد الغداء.
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 .446ودعا الرئيس فريق الصياغة اإىل مواصةل النظر يف البند املتعلق ابملراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية
يف ادلورة غري الرمسية وطلب من الوفود مواصةل هنجها البناء.
 .447واس تأأنف الرئيس املناقشات حول ملخص الرئيس .وقال اإن الوفود دلهيا نسخ من املرشوع اجلديد ،حسب
معلوماته .وقد وافقت اللجنة عىل الفقرات املبينة ابيلط العريض .أأما الفقرات املشار اإلهيا ابللون ا ألصفر فالبد من مناقش هتا
والبت فهيا .وقامت ا ألمانة ابإعادة صياغة الفقرات غري املبينة ابيلط العريض بناء عىل التعليقات اليت أأدلت هبا الوفود .ودعا
اللجنة اإىل النظر يف الفقرة  ،7ويه أأوىل الفقرات اليت ُأعيدت صياغهتا.
 .441واعتقد وفد أأملانيا أأن هنا ،خطأأً مطبعي ًا .فينبغي الإشارة اإىل  CDIP/6/12 Revوليس .CDIP/6/11 Rev
 .448و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل امجلةل ا ألخرية "قررت اللجنة مواصةل النقاش حول هذا املوضوع يف دورهتا
الثالثة عرش هبدف رفع التقارير وتقدمي التوصيات بشأأن تنفيذ أآلية التنس يق" .وفضل الوفد أأن تكون الصياغة عىل النحو
التايل" :طلبت بعض الوفود" ،ألنه اعتقد أأن اللجنة كلك مل توافق عىل ذكل.
 .450وذكر وفد الربازيل أأن هنا ،نوع ًا من ايللط يف امجلةل الثانية .فالتعليق اذلي أأدىل به وفد أأملانيا بأأنه ينبغي الإشارة اإىل
الوثيقة  CDIP/6/12 Revبد ًل من  CDIP/6/11 Revيف حمهل .فقد اكن هنا ،خطأأ مطبعي اإذ أأشارت امجلةل الثانية اإىل
الوثيقة اجلديدة .واقرتح الوفد النص التايل" :ويف اإطار البند  5من جدول ا ألعامل ،انقشت اللجنة قرار امجلعية العامة للويبو
بشأأن املسائل املتعلقة بلجنة التمنية وامللكية الفكرية ) (CDIP/12/5والواثئق ذات الصةل CDIP/6/12 Rev
و ."CDIP/12/11وينبغي أأن تتبعها اإشارة اإىل الاقرتاح اجلديد اذلي قدمه وفد مرص ،ألن ذكل س يوحض أأن الواثئق
الثالث مجيعها قد نوقشت يف ادلورة .و أأشار الوفد اإىل امجلةل ا ألخرية والتعليقات اليت أأدىل هبا وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية .و أأعرب عن تفهمه أأن قرار امجلعية العامة اس تلزم من اللجنة مناقشة هذا املوضوع وتقدمي التوصيات اإىل امجلعية
العامة يف عام .1024
 .452و أأشار الرئيس اإىل أأن قرار امجلعية العامة مشل ما ييل" :يطلب اإىل اللجنة مناقشة هاتني املسأألتني خالل دورتهيا
الثانية عرشة والثالثة عرشة ،ورفع التقارير وتقدمي التوصيات بشأأن املسأألتني اإىل امجلعية العامة يف عام  ."1024وتعلقت
واحدة من هاتني املسأألتني بأآلية التنس يق.
 .451واتفق وفد جنوب أأفريقيا متام ًا مع بيان الرئيس .فقد اس تلزم قرار امجلعية العامة من اللجنة مناقشة هذه القضااي يف
دورتهيا الثانية عرشة والثالثة عرشة وتقدمي التوصيات اإىل امجلعية العامة .وقال اإن الوفد ل يفهم كيف ميكن للجنة أأن تقدم
توصيات اإىل امجلعية العامة اإذا مل تناقش هذه القضااي يف دورهتا املقبةل .مفن البدهييي أأن نذكر أأن اللجنة ستناقش هذه القضااي
يف ادلورة املقبةل .ور أأى الوفد أأن ذكل هو الانطباع العام بني احلارضين .وما مل يكن الوفد خمطئ ًا ،حفىت وفد الياابن متحد ًاث
ابمس اجملموعة ابء ،قد أأدىل بتعليق مفاده هو أأن اللجنة ميكهنا أأن تناقش هذه القضااي يف ادلورة املقبةل وتقدمي التوصيات اإىل
امجلعية العامة.
 .453و أأدىل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية مبالحظتني .فقد أأشار اإىل امجلةل ا ألخرية .وعندما علّق الوفد طالب ًا تغيري
الصياغة حبي تصبح "رفع التقارير وتقدمي التوصيات" ،اكن يشري اإىل قرار امجلعية العامة .ومتش ي ًا مع ذكل ،ينبغي أأن تنص
امجلةل عىل" :رفع التقارير وتقدمي التوصيات بشأأن املسأألتني" ،وليس تنفيذ أآلية التنس يق بشلك عام للمتسك ابلصياغة الواردة
يف قرار امجلعية العامة بشأأن هذين املسأألتني .وجاء تعليقها الآخر مرتبط ًا مبناقشة وثيقة .CDIP/12/11فمل يكن الوفد
مس تعد ًا ملناقشة تكل الوثيقة ألهنا قدمت خالل أأس بوع دورة اللجنة .ومل يكن هنا ،وقت ٍ
اكف ملراجعهتا ،أأو استشارة
عامصة بالده فامي يتعلق بتكل الوثيقة .وابلتايل ،قد يكون من ا ألنسب أأن نذكر أأن بعض الوفود انقشت الوثيقة ،وليس أأهنا
نوقشت من قبل اللجنة.
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 .454و أأيد وفد اململكة املتحدة البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .فقد فضل الوفد المتسك بصياغة قرار
امجلعية العامة حفاظ ًا عىل اتساق الصياغة .وفامي خيص الوثيقة  ،CDIP/12/11أأكد الوفد أأهنا قدمت يف مرحةل متأأخرة جد ًا.
ومل يكن هنا ،ما يكفي من الوقت لتحليلها.
 .455وحتدث وفد مرص نياب ًة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية ،مشري ًا اإىل أأن النص يفيد تقدمي اقرتاح جديد اإىل اللجنة.
ومل يذكر أأن الاقرتاح نوقش من قبل اللجنة .وابلتايل ،فقد اكن واقعي ًا .و أأشارت اجملموعة اإىل امجلةل اليت تبد أأ بعبارة" :وقررت
اللجنة مواصةل مناقشة هذا املوضوع" ،واقرتحت استبدال لكمة "موضوع" بعبارة "البند من جدول ا ألعامل" وذكل ل إالشارة
اإىل هذا البند من جدول ا ألعامل .ورمبا أأسهم ذكل يف توضيح ا ألمر لبعض الوفود.
 .456واقرتح وفد الهند استبدال لكمة "قررت" بلفظة "ستس متر" اإذ اإهنا حقيقة واقعة أأن اللجنة س تواصل مناقشة هذا
البند من جدول ا ألعامل من أأجل تقدمي توصيات اإىل امجلعية العامة يف عام .1024
 .457وذكر وفد فزنويال أأنه مت تقدمي اقرتاح عىل الرمغ من تقدميه يف وقت متأأخر .ومتت مناقشة الاقرتاح املقدم من اللجنة.
ومل تتطلب املناقشة مداخالت من مجيع الوفود .ومل يكن هل عالقة بعدد الوفود اليت قدمت مداخالت .ونوقش الاقرتاح،
وتقرر أأنه سيمت النظر فيه يف الاجامتع القادم.
 .451واقرتح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية تبس يط الصياغة من أأجل اإجياد سبيل للميض قدم ًا .وامجلةل ا ألوىل اليت
تضمنت تعدي ًال فامي يتعلق برمق الوثيقة ،عىل النحو اذلي اقرتحه وفد أأملانيا ،اكنت جمرد معلومة .ويف امجلةل الثانية ،ذكر الوفد
أأن وفد مرص قدم يف الواقع اقرتاح ًا للجنة .اإل أأن اللجنة مل تناقش أأو تنظر يف هذا البند ،ل س امي و أأن الاقرتاح مل يكن متاح ًا
بلك لغات الويبو .وذلكل ،اقرتح الوفد تعديل امجلةل ا ألخرية ليصبح نصها كام ييل" :وس تواصل اللجنة املناقشة يف دورهتا
الثالثة عرشة".
 .458وذكر وفد جنوب أأفريقيا أأن قرار امجلعية العامة اس تلزم من اللجنة أأن تواصل مناقشة هذا البند من جدول ا ألعامل،
ورفع التقارير وتقدمي توصيات اإىل امجلعية العامة .كام أأن مجةل "وس تواصل اللجنة املناقشة يف دورهتا الثالثة عرشة" مل تعكس
متام ًا املطلوب من اللجنة.
 .460وكرر وفد الهند اقرتاحه .فبقية امجلةل اكنت لتبقى عىل ما يه عليه .ورمبا أأمكن للرئيس الاس تفسار عام اإذا اكن دلى
الوفود أأي مشالك يف هذا الاقرتاح .وميكن للجنة املوافقة عليه ما مل تكن هنا ،اعرتاضات.
 .462ور أأى وفد سويرسا أأن مجيع الوفود اتفقت عىل أأن اللجنة جيب أأن حترتم الاختصاصات اليت قدمهتا امجلعية العامة.
وميكن أأن ينعكس ذكل يف الفقرة .واتفقت الوفود أأيض ًا عىل أأن الاقرتاح اجلديد جملموعة جدول أأعامل التمنية قد ق ّدم ،وسوف
تس متر املناقشات يف ادلورة املقبةل .وابلتايل ،اقرتح الوفد أأن يمت تعديل امجلةل الثالثة عىل النحو اذلي اقرتحه وفد الولايت
املتحدة ا ألمريكية" ،وس تواصل اللجنة املناقشة يف دورهتا الثالثة عرشة" .وعندئذ يمت تضمني صيغة تلكيف امجلعية العامة
فامي يتعلق بأآلية التنس يق ،اإما عىل شلك عبارة أأو مجةل اإضافية .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يعاجل ذكل مجيع الشواغل
ويكرس امجلود.
 .461واتفق وفد مرص ،متحد ًاث نياب ًة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية ،عىل الاقرتاح املقدم من وفد سويرسا .واقرتحت
اجملموعة اس تخدام الصياغة الواردة يف قرار امجلعية العامة .وذكر القرار أأن اللجنة سوف تقدم تقريراً وتوصيات بشأأن املسأألتني
اإىل امجلعية العامة يف عام .1024
 .463و أأشار الرئيس اإىل أأن هنا ،عىل ما يبدو اإجامع عىل أأن الصياغة جيب أأن تكون أأقرب ما ميكن اإىل قرار امجلعية
العامة .وابلتايل ،ستمت اإعادة صياغة الفقرة وفق ًا ذلكل.
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 .464وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه اإذا اكنت امجلةل ا ألخرية قد نصت عىل "بشأأن هاتني املسأألتني" ،فرمبا تشري
بذكل اىل الاقرتاح اجلديد ( .)CDIP/12/11فقد انبثقت املسأألتان مبارش ًة من قرار امجلعية العامة ،وهو ما أأرادت اللجنة
أأن تعكسه .ومع ذكل ،بدا ا ألمر غريب ًا ألن املسأألتني مل تكوان مدرجتني يف الفقرة  .7ول يود الوفد أأن تذكر الوفود لحق ًا أأن
إاحدى هاتني املسأألتني اليت اكن من املفرتض أأن تقدم اللجنة تقرير ًا بشأأهنا اكنت الوثيقة  .CDIP/12/11وابلتايل ،اكن من
الرضوري بيان التايل" :تطلب اإىل اللجنة مناقشة هاتني املسأألتني ،عىل النحو احملدد يف قرار امجلعية العامة
) ،(CDIP/12/5خالل دورتهيا الثانية عرشة والثالثة عرشة ،و أأن ترفع تقاريرها وتقدم التوصيات "...أأو اإعادة صياغة امجلةل.
وود الوفد أأن يكون واحض ًا أأن هاتني املسأألتني هام املسأألتان الوارداتن يف قرار امجلعية العامة .ور أأى أأن بوسع ا ألمانة التوصل
اإىل صياغة مالمئة يف هذا الصدد.
 .465ودعا الرئيس اللجنة اإىل النظر يف الفقرة  .20وذكر أأن الفقرة قد اعتمدت نظر ًا لعدم وجود مالحظات .وانتقل اإىل
الفقرة  21وطلب من ا ألمانة أأن تقر أأ مرشوع ًا لها استناد ًا اإىل نتاجئ املناقشات يف مجموعة الصياغة.
 .466وتلت ا ألمانة (الس يد ابلوش) امجلةل ا ألخرية من الفقرة كام ييل" :وقررت اللجنة مواصةل النقاش حول هذه املسأأةل
عىل أأساس مرشوع الاختصاصات اليت وضعت نتيجة املفاوضات غري الرمسية خالل ادلورة احلالية".
 .467وذكّر وفد مرص ،متحد ًاث نياب ًة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية ،بقرار امجلعية العامة بشأأن أآلية التنس يق اذلي تطلب
من اللجنة اإجراء مراجعة مس تقةل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية يف هناية فرتة الس نتني  .1023-1021واكن من
املفرتض أأن تبت اللجنة يف الاختصاصات واختيار خرباء مس تقلني متخصصني يف امللكية الفكرية والتمنية .ولكن ،وكام تلت
ا ألمانة ،مل تمتكن اللجنة من التوصل اإىل اتفاق بشأأن الاختصاصات واختيار خرباء مس تقلني متخصصني يف امللكية الفكرية
والتمنية .و أأعربت عن أأسفها لعدم التوصل اإىل اتفاق بشأأن تكل العنارص .وذكّرت اجملموعة بأأهنا قد قدمت اقرتاح ًا مشرتاكً مع
اجملموعة ا ألفريقية يف ادلورة احلادية عرشة .وقد اكن ول يزال الاقرتاح الرمسي الوحيد بشأأن هذا البند يف جدول أأعامل
اللجنة .واكن الاقرتاح يامتىش مع ا ألمهية اليت يولهيا أأعضاؤه لتنفيذ قرار امجلعية العامة .ورحبت اجملموعة بعمل مجموعة الصياغة.
و ُأحرز تقدم عىل خلفية الاختصاصات فض ًال عن نطاق املراجعة املس تقةل والغرض مهنا .اإل أأنه مل يمت اإحراز تقدم بشأأن
القضااي املتصةل مبهنجية املراجعة ،واختيار ايلرباء املس تقلني املتخصصني يف امللكية الفكرية والتمنية املس تقةل ،وغريها من
املسائل ذات الصةل .وقد ساد جو اإجيايب .ورمبا أأمكن حتقيق املزيد اإذا ُأتيح جملموعة الصياغة املزيد من الوقت للعمل.
و أأبرزت اجملموعة أأمهية تنفيذ قرار امجلعية العامة .فيجب احرتام القرارات اليت تتخذها امجلعية العامة .وس يكون من املفيد اإذا
أأمكن القيام ابلعمل فامي بني ادلورات قبل اجامتع اللجنة املقبل لس تكامل الاختصاصات .وميكن أأن يسرتشد العمل بتوجهيات
الرئيس أأو انئب الرئيس يك يكمتل .وينبغي بدء املراجعة يف أأقرب وقت ممكن ،مع ا ألخذ يف الاعتبار أأن اللجنة لن تمتكن من
القيام بذكل حبلول هناية فرتة الس نتني  ،1023-1021حس امب طلبت امجلعية العامة.
 .461وذكر وفد الياابن ،متحد ًاث ابمس اجملموعة ابء ،أأن اللجنة قد بد أأت مناقشة اختصاصات املراجعة املس تقةل لتنفيذ
توصيات جدول أأعامل التمنية .ويعين ذكل أأن اللجنة ميكهنا اإجراء املراجعة املس تقةل يف هذه ادلورة ،أأي يف هناية فرتة
الس نتني  ،1023-1021بناء عىل طلب امجلعية العامة .ويف بداية اجللسة ،اكن دلى اللجنة اقرتاح بشأأن هذه العنارص ولكن
ليس مرشوع النص ،أأي الصورة الاكمةل لالختصاصات اليت ميكن أأن تس تخدم أكساس لعملية الصياغة ،عىل الرمغ من أأن
الاقرتاح سامه يف تكل املامرسة .وميكن الاطالع عىل الصورة الاكمةل ملرشوع نص الاختصاصات ألول مرة خالل ادلورة
نتيج ًة للجهود الكبرية اليت بذلها أأعضاؤها .وقد حتقق تقدم ل بأأس به يف ظل ضيق الوقت يف دورة الصياغة املكثفة .و أأكدت
اجملموعة عىل أأن مجموعة الصياغة اتفقت عىل أأحد ا ألجزاء الأكرث أأمهي ًة وصعوب ًة ،وهو غرض ونطاق املراجعة .وقد شلك ذكل
اإجناز ًا كبري ًا يف هذه ادلورة ميكن للجنة أأن تفخر به .والزتمت اجملموعة مبواصةل الاخنراط يف هذه العملية بروح بناءة تسترشف
املس تقبل .وميكن للجنة أأن تس متر يف املامرسة و أأن تصل اإىل نتاجئ ملموسة يف دورة اللجنة الثالثة عرشة من خالل احلفاظ
عىل ا ألجواء الإجيابية والقوة ادلافعة اليت حتر ،دورة الصياغة .وفامي يتعلق ابلعمل فامي بني ادلورات اذلي اقرتحه وفد مرص،
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ذكرت اجملموعة أأنه ل ميكهنا املوافقة عىل الاقرتاح نظر ًا اإىل أأن معرفة خرباء التمنية رضورية يف املناقشة .واكن من الصعب جد ًا
ابلنس بة يلرباء التمنية املوجودين ابلعوامص الاخنراط يف العمل فامي بني ادلورات يف جنيف .وعىل الرمغ من أأن اجملموعة
ل تس تطيع أأن تقبل هذا الاقرتاح للعمل فامي بني ادلورات ،اإل أأهنا تعتقد أأنه ميكن التوصل اإىل نتيجة ملموسة من خالل
املناقشات املكثفة يف ادلورة الثالثة عرشة للجنة.
 .468و أأعرب وفد الربازيل عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد مرص ابلنيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية .ففي ادلورة
احلادية عرشة للجنة ،أأبرزت مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة ا ألفريقية احلاجة امللحة لختاذ قرار بشأأن تعريف
اختصاصات املراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية .وقدمتا الوثيقة  CDIP/11/8أكساس للمناقشات.
ول ألسف ،مل يبد أأ بعض ا ألعضاء املشاركة يف املناقشات سوى يف هذه ادلورة .و أأعرب الوفد عن خيبة أأمهل يف نتاجئ معل
اللجنة حول هذه املسأأةل.
 .470وحتدث وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية معر ًاب عن أأسفه لعجز اللجنة عن اإجناز املهمة اليت أأولكهتا اإلهيا
امجلعية العامة يف عام  .1020واعتبار ًا من ذكل احلني ،اكنت مجيع الوفود عىل عمل بأأن اللجنة مضطرة اإىل اإجراء مراجعة
أ
مس تقةل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية يف هناية فرتة الس نتني  .1023-1021وعىل الرمغ من أأن ذكل اكن معروف ًا لكرث
من عامني ،ر أأت بعض الوفود أأن املامرسة اكنت يف غاية البساطة حبي ميكن تنفيذها خالل يومني من املشاورات .غري أأن
اجملموعة مل تكن من بني هذه الوفود .واكنت اجملموعة قد قدمت اقرتاح ًا يف اجللسة السابقة وشددت عىل رضورة بدء العمل.
وخالل املشاوراتُ ،أهدر الكثري من الوقت عىل التفاصيل اليت ل تس تحق مثل ذكل الاهامتم .واكن ذكل أأمر مؤسف.
و أأيدت اجملموعة اقرتاح وفد مرص ،اذلي تقدمت به نياب ًة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية ،للقيام بعمل فامي بني ادلورات .فهو
سيمثر عن حتسني التفامه بني الوفود من أأجل اإمتام العمل يف ادلورة املقبةل.
 .472وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن الرئيس رمس مسار ًا للعمل اعتقد أأنه منطقي .وقد اقرتح يف بداية ا ألس بوع
أأنه نظر ًا اإىل أأن اللجنة ليست دلهيا سوى مبادئ جملموعة الاختصاصات ،جيب أأن تشلك الوفود جلنة صياغة من أأجل
صياغة تكل الاختصاصات .واكنت التفاصيل يه ابلضبط الهدف من مجموعة الاختصاصات .واتفق الوفد مع الرئيس عىل أأن
تكل اكنت فكرة جيدة وقد شار ،الوفد عىل حنو بنّاء جد ًا يف دورة الصياغة تكل .ويف الواقع ،فقد طرح اقرتاح ًا بأأمكهل
ملرشوع مجموعة الاختصاصات .ويف حاةل رغبة الوفود ا ألخرى ،سيسعد الوفد بتقدمي هذا الاقرتاح ،نياب ًة عن الولايت
املتحدة ا ألمريكية ،بوصفها وثيقة رمسية للجنة .وبدافع من روح التعاون ،اتفق الوفد مع اقرتاح الرئيس بتشكيل الوفود
جللسات للصياغة .ولقد شار ،بنشاط كبري وعىل حنو بنّاء جد ًا يف تكل ادلورة .وردد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن
ابمس اجملموعة ابء ،وهو أأن اللجنة قد أأحرزت قدر ًا كبري ًا من التقدم ووضعت تصور ًا للفقرتني ا ألوليني من الاختصاصات.
و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تكون ادلول ا ألعضاء مس تعدة لوضع اللمسات الهنائية ملرشوع مجموعة الاختصاصات عند
اإعادة املشاركة يف ادلورة الثالثة عرشة للجنة .ور أأى الوفد أأنه مت اإحراز تقدم ل بأأس به ،ميكن أأن تستند اإليه املناقشات
اجلديدة .ولكنه مل يشعر أأن ذكل ميكن أأن حيدث يف املشاورات بني ادلورتني ألن ،وكام أأشار وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء،
هنا ،العديد من ايلرباء يف العوامص اذلين حرضوا وشاركوا بنشاط يف مناقشات ذا ،ا ألس بوع .ومه لن يمتكنوا من القيام
بذكل يف جنيف ،يف الفرتة الفاصةل بني دوريت اللجنة.
 .471و أأيد وفد كواب البيان اذلي أأدىل به وفد مرص ابلنيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية والبيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل.
 .473وكرر وفد اململكة املتحدة البيان اذلي أأدىل به خالل املشاورات غري الرمسية يك يمت تسجيهل .فقد ر أأى الوفد أأنه مت
اإحراز تقدم كبري يف هذا البند من جدول ا ألعامل خالل هذه ادلورة للجنة .واس تلزمت معلية املراجعة املعقدة اختصاصات
واحضة ودقيقة .وقد اجهتدت مجيع الوفود للوصول اإىل نقاط لتقارب الآراء .واكنت اللجنة قد بد أأت العمل عىل
الاختصاصات .فاتفق ذكل متام ًا مع تلكيف امجلعية العامة للجنة ابإجراء املراجعة املس تقةل .واكن الوفد عىل ثقة من أأن اللجنة

CDIP/12/21 Prov.
91

سوف ختتمت هذا العمل الهام يف دورهتا املقبةل .و أأوحض الوفد أأيض ًا أأن مرشوع الاختصاصات اذلي أأعدته اجملموعة ابء
مل يشمل سوى املبادئ ا ألساس ية .وعرض ذكل خالل املشاورات غري الرمسية يف ادلورة.
 .474و أأقر وفد ليتوانيا ،متحد ًاث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،بأأن اللجنة قد بد أأت يف تنفيذ املهمة امللكفة هبا
من قبل امجلعية العامة .واعرتف الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه كذكل بأأمهية هذه املهمة .ولقد مت اإحراز تقدم كبري نظر ًا
للمشاركة البنّاءة من مجيع الوفود .واعتقد الوفد أأنه مت التوصل اإىل اتفاق عىل العنارص الهامة يف الاختصاصات .واكن عىل ثقة
من أأن العمل سوف خيتمت بنجاح يف ادلورة املقبةل.
 .475و أأعرب وفد اإس بانيا أأيض ًا عن أأمهل يف أأن يمت العمل عىل الاختصاصات يف ادلورة القادمة للجنة .وقال اإنه يتفهم
الإحباط اذلي يشعر به العديد من الوفود لكونه مل يمت الانهتاء منه يف هذه ادلورة .فاملشلكة ل تمكن يف عدم وجود الوقت.
ولن حتل من خالل اجامتع غري رمسي بني ادلورتني .و أأعرب عن اعتقاده أأن املشلكة تمكن يف مهنجية العمل اليت تركز عىل
مفاوضات مطوةل حول الصياغة والالزتامات واملواقف.
 .476و أأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تأأييده للترصحيات اليت أأدىل هبا وفدا مرص واجلزائر نياب ًة عن مجموعة جدول أأعامل
التمنية واجملموعة ا ألفريقية عىل التوايل .فاملهمة املولكة خضمة .و أأاثر الوفد مسأأةل املراجعة املس تقةل يف ادلورة العارشة .ويف تكل
ادلورة ،طلب الوفد من اللجنة أأن تبد أأ يف مناقشة الاختصاصات ألنه اكن يعمل أأن املهمة هائةل .ويف ادلورة احلادية عرشة،
قدمت اجملموعة ا ألفريقية اقرتاح ًا بشأأن الاختصاصات وطلبت من اللجنة اإجراء مناقشة أأولية بشأأهنا .غري أأن ذكل مل حيدث.
وتطلبت املناقشات حول الاختصاصات الكثري من اجلهد .وتناولت اللجنة أأيض ًا بنود ًا أأخرى يف جدول ا ألعامل .وابلتايل ،أأيد
الوفد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد مرص ابلنيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية ،للقيام ابلعمل فامي بني ادلورات .وكام ذكر وفد
اجلزائر ،فاإن العمل فامي بني ادلورات لن يس تطيع اإمتام الاختصاصات ولكن ميكن التوصل اإىل تفامه .وميكن بعد ذكل اعامتد
الاختصاصات من قبل اللجنة وفق ًا لقرار امجلعية العامة.
 .477وذكر الرئيس أأنه اكن هنا ،اقرتاح ًا للقيام بعمل فامي بني ادلورات بشأأن هذه املسأأةل .ولكن الوفود ا ألخرى عارضت
الفكرة .وطلب توضيح ًا من اللجنة بشأأن اختتام هذا البند .ودعا وفد مرص لعرض ر أأيه ألنه هو من تقدم ابلقرتاح نياب ًة عن
مجموعة جدول أأعامل التمنية.
 .471وذكر وفد مرص ،متحد ًاث نياب ًة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية ،أأنه عند تقدمي الاقرتاح ،ود أأعضاؤه تكرار الزتاهمم
واس تعدادمه للعمل لي ًال وهنار ًا لالنهتاء من الاختصاصات واختيار خرباء امللكية الفكرية والتمنية للقيام ابملراجعة املس تقةل .كام
أأن أأعضاؤه حيرتمون قرار امجلعية العامة ويلزتمون به .وسيرشكون خرباءمه يف العوامص يف املناقشة وسيس تخدمون موارد
تكنولوجيا املعلومات والربيد الإلكرتوين وغريها من وسائل التصال يك يظلوا عىل عمل ومشاركني يف مضامر العمل .واجملموعة
مس تعدة للعمل يف هذه املسأأةل .أأما اإذا مت تأأجيلها اإىل دورة اللجنة القادمة ،فس يعين ذكل التأأجيل ملدة مخسة أأو س تة أأشهر.
وميكن أأن يكون الوقت بني ادلورتني فرت ًة مناس ب ًة لتتطور املناقشة حىت يتس  ى اعامتد الاختصاصات يف ادلورة املقبةل.
وبتأأجيل املسأأةل ملدة مخسة أأو س تة أأشهر ،فاإن اللجنة بذكل تتسبب أأيض ًا يف تأأجيل تنفيذ قرار امجلعية العامة .وتركت
اجملموعة القرار للرئيس يك حيدد أأفضل هنا لتنفيذ القرار .فقد اكنت يه عىل اس تعداد للعمل و أأعربت عن أأملها يف مشاركة
مجيع الوفود أأيض ًا ،حبسن نية ،يف املامرسة وإارشا ،ايلرباء يف العوامص من خالل خمتلف وسائل التصالت .و أأوحضت
اجملموعة أأن الاقرتاح املشرت ،مع اجملموعة ا ألفريقية مث ّل اقرتاح ًا اكم ًال ،مبا يف ذكل الهدف والنطاق والغرض واملهنجية واختيار
ايلرباء والنتاجئ املتوقعة واجلدول الزمين للمراجعة املس تقةل .وابلتايل ،فهو أأكرث بكثري من جمرد مبادئ أأساس ية .وينبغي للوفود
اليت ترغب يف تقدمي اقرتاح رمسي أأن ترفعه اإىل اللجنة .وينبغي اإاتحة الوثيقة مجليع الوفود يك يتس  ى هلم املشاركة فهيا.
 .478وذكّر وفد الياابن ،متحد ًاث ابمس اجملموعة ابء ،الوفود بتجارهبم يف اجللسة غري الرمسية اليت عقدت قبل هذه ادلورة.
وعىل الرمغ من اس تخدام وسائل التصال للتواصل مع ايلرباء يف العوامص ،مل تكن املناقشات مفيدة مقا نر ًة ابملناقشات املكثفة

CDIP/12/21 Prov.
92

اليت جرت يف مجموعة الصياغة خالل هذه ادلورة .وذكل يثبت بوضوح أأن التدخل املبارش من خرباء التمنية يف العوامص
ومشاركهتم يف املامرسة أأمر رضوري .ومع أأخذ ذكل يف الاعتبار ،فاإن اجملموعة تفضل الالزتام ابملناقشة يف ادلورة الثالثة
عرشة للجنة وليس يف جلسة غري رمسية بني ادلورات للفريق العامل.
 .410و أأيد وفد اإندونيس يا البيان اذلي أأدىل به وفد مرص ابلنيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية وكذكل البيان اذلي أأدىل به
وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية .و أأعرب عن اعتقاده أأن املشلكة الرئيس ية يف صياغة الاختصاصات تمكن يف عدم
اتساق العديد من الوفود يف املناقشات .ووثيقة اللجنة الوحيدة املطروحة عىل طاوةل النقاش يه الاقرتاح املشرت ،من قبل
مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة ا ألفريقية .مث ُأضيفت بعد ذكل وثيقة من قبل اجملموعة ابء أأثناء املناقشة غري الرمسية .ويف
تكل املناقشة ،وجد أأن اس تخدام لكامت مثل "تقدير" و"مراجعة" و"تقيمي" ينطوي عىل عدم اتساق .بل اإن وثيقة اجملموعة
ابء تشري اإىل ممارسات التقيمي اليت تنهتجها ا ألمم املتحدة واليت فشلت يف تغطية نطاق العمل العام للجنة .وابلتايل ،ابلنس بة
لعمل اللجنة يف املس تقبل ،ود الوفد أأن يكون هنا ،مزيد من الاتساق يف التعليقات لتسهيل املناقشات والتفامه واملرونة.
و أأخري ًا ،أأعرب الوفد عن أأسفه أأن اللجنة جعزت عن اإهناء العملية .واس تفرس من الرئيس عن كيفية قيام اللجنة بتنفيذ تلكيف
امجلعية العامة.
 .412واتفق وفد كندا مع الآراء اليت أأعرب عهنا وفدا الياابن والولايت املتحدة ا ألمريكية .فقد شعر الوفد ابلإحباط لكنه
أأقر بأأن تقدم ًا قد ُأحرز .وجيب أأن يكون جدول أأعامل ادلورة املقبةل للجنة أأقل جحامً وذكل لإاتحة املزيد من الوقت لدلول
ا ألعضاء لإجناز هذه املهمة الهامة .وجيب وضع ذكل يف الاعتبار يف املناقشات بشأأن العمل يف املس تقبل.
 .411وكرر وفد اإس بانيا أأنه مل يكن حيبذ اجللسات الإضافية .ول يعزى ذكل لعدم اإعطاء ا ألمر ا ألمهية الواجبة .فاللجنة
مل تمتكن من التعامل مع القضية يف هذه ادلورة .واملشلكة تمكن يف املوقف وليس الوقت .وقد اجمتعت اللجنة بشلك متكرر،
واكنت أأكرث كفاءة عند جود اإطار زمين واحض .أأما دون ذكل ،فاكنت اجللسات تطول واكنت هنا ،عواقب سلبية أأخرى.
عىل سبيل املثال ،عىل الرمغ من أأن ملخص الرئيس وثيقة هممة ،مل يرتمج املرشوع اإىل اللغات الرمسية ا ألخرى للمناقشة.
 .413وذكر وفد فزنويال أأن اقرتاح وفد مرص اكن همامً وجدير ًا ابلهامتم أأيض ًا .وقد يكون وفد الياابن عىل حق من حي
عدم وجود ايلرباء .وابلتايل ،ميكن اقرتاح حل وسط وهو عقد دورة اس تثنائية للجنة ملدة يومني أأو ثالثة أأايم يف شهر
فرباير/ش باط ،عىل سبيل املثال ،ملناقشة هذه املسأأةل ،وميكن للخرباء احلضور.
 .414واكن وفد ترينيداد وتوابغو قد أأصغى بعناية اإىل البياانت اليت أأدلت هبا خمتلف الوفود .ورمبا أأمكن التوصل اإىل حل
وسط نظر ًا حلاجة اللجنة اإىل تنفيذ املهمة اليت لكفهتا هبا امجلعية العامة .ويف فرتة ما قبل ادلورة القادمة ،قد يكون من ا ألفضل
مواصةل املشاورات غري الرمسية بد ًل من عقد اجامتعات بني ادلورات لدلول ا ألعضاء متام ًا مثل ما حدث خالل هذا
ا ألس بوع .وميكن عقد مشاورات متفرقة بغية اإحراز بعض التقدم قبل دورة اللجنة القادمة.
 .415و أأعرب وفد مجهورية اإيران الإسالمية عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد مرص ابلنيابة عن مجموعة جدول أأعامل
التمنية .ووفق ًا لقرار امجلعية العامة يف عام  ،1020جيب عىل اللجنة الانهتاء من الاختصاصات واختيار ايلرباء يف هناية فرتة
الس نتني  .1023-1021واكن لزام ًا عىل اللجنة الانهتاء مهنا .و أأعرب الوفد عن دمعه الاكمل لفكرة عقد اجامتع ما بني
ادلورات من أأجل تنفيذ املهمة اليت لكفت هبا امجلعية العامة.
 .416و أأشار وفد الهند اإىل اقرتاح وفد مرص نياب ًة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية والاقرتاح املقدم من وفد ترينيداد
وتوابغو .ورمبا أأمكن للجنة أأن توافق عىل نوع من املشاورات غري الرمسية .واكن ل بد من القيام ببعض العمل قبل انعقاد
ادلورة املقبةل لتجنب احامتل عدم التوصل اإىل توافق يف الآراء أأثناء ادلورة املقبةل .واكنت املشاورات غري الرمسية قناة معتادة
للعمل يف الويبو ،ول س امي يف القضااي امللحة أأو املهمة.
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 .417وذكر وفد مرص ،متحد ًاث نياب ًة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية ،أأنه من املمكن أأن يبدي بعض املرونة فامي يتعلق
ابملقرتحات املقدمة من وفدي فزنويال وترينيداد وتوابغو .واكنت اجملموعة قد اقرتحت العمل فامي بني ادلورات .وقد تناول الك
الاقرتاحني ذكل الهدف.
 .411وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه رمغ موافقته عىل أأن مجيع الوفود علهيا العودة اإىل عوامصها والعمل داخلي ًا من
أأجل التوصل اإىل صياغة لدلورة املقبةل للجنة ،فهو مل يوافق عىل اقرتاح العديد من الوفود بشأأن رضورة اإجراء مشاورات
غري رمسية أأو اجامتعات بني ادلورات من أأي نوع اكنت .فتكل املامرسة تتطلب من امجليع أأن يكونوا حارضين .ور أأى الوفد أأن
فكرة الرئيس لعقد جلسة صياغة هذا ا ألس بوع فكرة جيدة جد ًا .ويمتثل أأحد الس بل للميض قدم ًا يف قيام الوفود اليت دلهيا
مقرتحات بشأأن الاختصاصات بتقدميها كتاب ًة يف صورة واثئق لدلورة الثالثة عرشة للجنة قبل انعقاد ادلورة بوقت ٍ
اكف وذكل
حىت تأأيت الوفود مس تعدة للمشاركة ومناقشة الاختصاصات بد ًل من تقدمي جمرد مفاهمي أأو مبادئ لالختصاصات.
 .418وطلب الرئيس من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإعادة ذكر اقرتاحه بشأأن س بل امليض قدم ًا.
 .480وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن العمل فامي بني ادلورات والعمل غري الرمسي عىل ا ألرحج لن يساعد ادلول
ا ألعضاء عىل التوصل اإىل نتيجة .فعملية الصياغة تس تلزم حضور امجليع .وعىل الوفود اليت دلهيا مقرتحات حمددة بشأأن
الاختصاصات ،وليس جمرد أأفاكر تتعلق هبا ،أأن تقدهما مكقرتحات رمسية يف وقت مبكر قبل انعقاد ادلورة الثالثة عرشة
للجنة حبي يسمح الوقت برتمجهتا ويتيح للوفود التشاور مع عوامصها .وابلتايل ميكن للوفود املشاركة يف دورة نشطة أأخرى
للصياغة يف ادلورة الثالثة عرشة للجنة.
 .482وذكر وفد ترينيداد وتوابغو أأنه ميكنه أأن ينظر أأيض ًا يف الاقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .ومع ذكل،
فهو ل يود استبعاد فكرة عقد مشاورات غري رمسية .فالبعثات يف جنيف تعمل مع عوامصها .واملشاورات غري الرمسية ليست
ابلإجراء املس تغرب يف الويبو .ويسمح لدلول ا ألعضاء ابملشاركة يف املشاورات غري الرمسية ،مبا يف ذكل ما يتعلق ببعض
القضااي ذات الصةل هبذا البند من جدول ا ألعامل .وقد حرض الوفد معظم جلسات هذا ا ألس بوع ور أأى أأهنا اكنت ممثرة للغاية.
وإاذا واصلت اللجنة العمل عىل هذا املنوال ،مفن املمكن اإحراز بعض التقدم قبل ادلورة املقبةل للجنة .وابلتايل ،ينبغي عدم
استبعاد الفكرة عىل الفور.
 .481وكرر وفد فزنويال اقرتاحه بعقد دورة اس تثنائية قبل انعقاد ادلورة املقبةل ملناقشة هذه املسأأةل وحدها .وميكن مجليع
ادلول ا ألعضاء احلضور .وسوف حتل هذه القضااي .أأما الاقرتاح ا ألخري املقدم من قبل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن
تقدمي مقرتحات يف وقت مبكر فلن يزيد ا ألمور اإل تعقيد ًا ألنه س يضيف املزيد من الواثئق ولن يؤدي اإىل أأي نتيجة .واكن
وفد الياابن ،متحد ًاث ابمس اجملموعة ابء ،قد اقرتح مشاركة ايلرباء .و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأيض ًا اإىل ذكل .ومن
مث فانعقاد دورة اس تثنائية قبل انعقاد ادلورة الثالثة عرشة هو أأفضل وس يةل حلل هذه القضااي .فايلرباء س يكونون موجودين
وس ميكن حل القضااي دون احلاجة اإىل اإضافة املزيد من الورق.
 .483ووجد وفد الصني الاقرتاح املقدم من وفد ترينيداد وتوابغو بنّ ًاء للغاية وود لو أأن اللجنة نظرت فيه جبدية.
 .484و أأبرز وفد الياابن ،متحد ًاث ابمس اجملموعة ابء ،احلاجة اإىل التفكري يف س ياق الويبو اكم ًال .و أأبدت اجملموعة تفهمها ألمهية
ختصيص الوقت الاكيف ملناقشة هذه املسأأةل .ومن خالل تأأجيل بعض بنود جدول ا ألعامل اإىل مرحةل لحقة ،ميكن ختصيص
مزيد من الوقت ملناقشة هذه املسأأةل يف ادلورة القادمة للجنة .وينبغي تنظمي الاجامتع بكفاءة وفعالية ،مع مراعاة حتديد
أأولوايت العمل يف غضون فرتة زمنية حمدودة ،والالتفات اإىل مجمل س ياق أأنشطة الويبو.
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 .485و أأوحض وفد مرص ،متحد ًاث نياب ًة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية ،أأن املشلكة ليست يف جدول أأعامل اللجنة .فقد
أأصدرت امجلعية العامة القرار يف عام  .1020وقدّم اقرتاح رمسي يف ادلورة املاضية .واكن من املفرتض أأن تقوم اللجنة
ابإجراء املراجعة يف فرتة الس نتني احلالية .ويه ترج القضية برمهتا حىت فرتة الس نتني املقبةل .و أأعربت اجملموعة عن أأملها يف
أأل يس تغرق ا ألمر اكمل فرتة الس نتني املقبةل ملناقشة الاختصاصات وايلرباء .وجيب عىل اللجنة الاجهتاد لتحقيق هذه املهمة
احرتام ًا لقرار امجلعية العامة .وإاذا مل تمتكن اللجنة من اإجراء املراجعة يف هناية فرتة الس نتني احلالية ،فينبغي أأن تفعل ذكل يف
أأقرب وقت ممكن .واس تلزم ذكل من اللجنة بدء العمل يف أأقرب وقت ممكن .ومل تكن املشلكة يف جدول أأعامل اللجنة.
وجيب عىل اللجنة بدء العمل بشأأن هذه املسأأةل يف أأقرب وقت لإثبات أأهنا بذلت ما يف وسعها بأأمانة لتنفيذ قرار امجلعية
العامة .وكررت اجملموعة دمعها لقرتاح وفد ترينيداد وتوابغو اذلي حظي بدمع من وفد الصني .و أأيدت اجملموعة أأيض ًا الاقرتاح
املقدم من وفد فزنويال .و أأعربت عن أأملها يف أأن تصل اللجنة اإىل توافق يف الآراء بشأأن أأحد تكل املقرتحات.
 .486و أأشار وفد جنوب أأفريقيا اإىل الشواغل اليت أأاثرهتا اجملموعة ابء فامي يتعلق مبشاركة خربائه يف اجامتعات ما بني
ادلورات .ونظر ًا لعدم وجود خربائه يف تكل الاجامتعات ،اقرتح الوفد أأن متتد مدة دورة اللجنة القادمة لتصبح س بعة أأو مثانية
أأايم .ويمت ختصيص يومني ملناقشة الاختصاصات حتديد ًا ،فامي ختصص بقية ا ألايم ملناقشة البنود ا ألخرى عىل جدول أأعامل
اللجنة .وميكن أأن يكون ذكل خيارا أآخر.
 .487وذكر وفد اململكة املتحدة أأنه س يكرس هجوده لإجناز هذا التلكيف والاس مترار يف الاختصاصات ،خصوص ًا بعد
العمل الشاق اذلي قامت به الوفود يف هذه ادلورة .واقرتح الوفد ح ًال وسط ًا .فميكن أأن يطلب من ا ألمانة أأن تقبل العمل
اذلي مت القيام به يف دورات الصياغة والقرار اذلي مت التوصل اإليه يف هذه املرحةل .مث تعطى الوفود همةل حمددة لتقدمي
التعليقات .وميكن ل ألمانة بعد ذكل مواصةل صياغة الاختصاصات وتقدميها للنظر فهيا يف ادلورة املقبةل.
 .481و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اقرتاح وفد اململكة املتحدة.
 .488وطلب الرئيس من وفد اململكة املتحدة تكرار اقرتاحه للتوضيح.
 .500وذكر وفد اململكة املتحدة أأنه مت بذل هجد ل بأأس به يف جلسات الصياغة .واكنت الروح السائدة يف تكل ادلورات
بنّاءة للغاية .و أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن ح ًال وسط ًا مقبو ًل قد يمتثل يف قبول ا ألمانة لقرار جلسات صياغة الاختصاصات
كام هو ومنح الوفود همةل حمددة لتقدمي تعليقات اإضافية بشأأن كيفية وضع اللمسات ا ألخرية عىل الاختصاصات .وبعد ذكل
ميكن ل ألمانة الاس مترار يف صياغة الاختصاصات ومناقشة الوثيقة يف ادلورة الثالثة عرشة للجنة.
 .502و أأيد وفد أأملانيا اقرتاح وفد اململكة املتحدة .ور أأى أأهنا طريقة معلية للميض قدم ًا .واكنت اللجنة حباجة اإىل مرشوع
نص ليكون أأساس ًا للمناقشات .واكن دلى اللجنة الاقرتاح املقدم من اجملموعة ابء والاقرتاح املشرت ،من قبل مجموعة جدول
أأعامل التمنية واجملموعة ا ألفريقية .ومع ذكل ،اكن التقدم بطيئ ًا .وابلتايل ،اإذا طلب اإىل ا ألمانة أأن تواصل العمل عىل ما مت
حتقيقه مع قبول تعليقات اإضافية من الوفود ،فس يعمل ذكل ابلتأأكيد عىل ترسيع املناقشات.
 .501ور أأى وفد اليوانن أأيض ًا أأنه ُأحرز تقدم جوهري .وقال اإنه يؤيد اقرتاح وفد اململكة املتحدة.
 .503وطلب وفد الربازيل توضيح ًا من وفد اململكة املتحدة حول قمية اقرتاحه اإذ ميكن للوفود ابلفعل تقدمي التعليقات اإىل ا ألمانة
لتعمميها بني مجيع ادلول ا ألعضاء .أأما املشاورات غري الرمسية فاكنت ح ًال وسط ًا ممكن ًا .واكن الاقرتاح املقدم من وفد ترينيداد
وتوابغو هو أأفضل الس بل للميض قدم ًا .واللجنة ل تناقش معاهدة .وإامنا تناقش اختصاصات املراجعة املس تقةل .واكن من
الطبيعي أأن جيمتع املندوبون يف جنيف ملناقشة هذه املسأأةل من أأجل التوصل اإىل بعض النتاجئ وإاعداد معل ادلورة القادمة للجنة.
 .504و أأيد وفد فرنسا اقرتاح وفد اململكة املتحدة.
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 .505و أأشار وفد الهند اإىل الاقرتاح املقدم من وفد اململكة املتحدة .وقال اإنه يفهم أأن ا ألمانة س يطلب مهنا مجميع العمل اذلي
مت القيام به .وبعد ذكل ،س تطلب املدخالت والتعليقات من ادلول ا ألعضاء .وكام أأشار وفد الربازيل ،ليست هذه مفاوضات
عىل معاهدة .واكن هنا ،اقرتاح برضورة املشاركة الشخصية يف مجموعة الصياغة .ولكن ذكل الهنا لن يؤدي اإىل نتيجة ممثرة.
وس يتسبب يف تعقيد ا ألمور بدلً من توفري احلل .وميكن للوفود التفاق عىل عقد اجامتع واحد أأو اجامتعني غري رمسيني مبشاركة
املندوبني املوجودين يف جنيف .وميكن للبدلان الامتس املدخالت من عوامصها حول الاختصاصات .وتس تطيع مجيع الوفود أأن
تسهم يف الاختصاصات .فهيي وثيقة بس يطة ودقيقة .و أأكد الوفد أأن هذه ليست مفاوضات املعاهدة.
 .506ودعا الرئيس وفد اململكة املتحدة للرد عىل طلبات التوضيح من الوفود.
 .507وذكر وفد اململكة املتحدة أأن هذه اكنت وثيقة هممة للغاية .وقد أأراد الوفد أأن حياول ويتقدم هبا قدر الإماكن يف اإطار
التحضري دلورة جلنة التمنية وامللكية الفكرية ( )CDIPاملقبةل .وإاذا اكن العمل اذلي مت القيام به يف دورات الصياغة ميكن
موازنته وقدمت تعليقات من قبل الوفود اليت ترغب يف القيام بذكل ،فميكن ل ألمانة مبا لها من خربة ودراية يف صياغة مثل
هذه الواثئق أأن تأأخذ يف حس باهنا لك وهجات النظر اخملتلفة وتصيغ وثيقة متوازنة وموضوعية .ومن مث اكن ابلإماكن أأن
تستند املناقشات يف ادلورة املقبةل اإىل الوثيقة.
 .501و أأعرب وفد ترينيداد وتوابغو عن اعتقاده أأن الاقرتاح املقدم من وفد اململكة املتحدة ميكن أأن يعمل جنب ًا اإىل
جنب مع اإجراء غري رمسي أأو مشاورات غري رمسية .وبعد احلصول عىل اكفة املدخالت ،ميكن للوفود املشاركة يف مشاورات
غري رمسية ملناقش هتا يف أأعداد صغرية .و أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن ادلورات غري الرمسية اليت أأجريت ذكل ا ألس بوع اكنت
جيدة .ومل يكن الإجراء غريب ًا عىل الويبو ،فقد اس تخدم يف اللجان اخملتلفة .وبصفة الوفد منسق ًا جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية
والاكرييب ( ،)GRULACفقد أأمىض معظم وقته يف مشاورات غري رمسية .وليس ذكل جديد ًا عىل املنظمة .فقد اكن أأمر ًا
ميكن النظر فيه .ور أأى الوفد أأيض ًا أأن ادلول ا ألعضاء ،ل س امي مجموعة جدول أأعامل التمنية ( )DAGواجملموعة ا ألفريقية ،تريد
اإبقاء هذه املسأأةل عىل مقة ا ألولوايت حىت تكون يف أأذهان مجيع الوفود .ور أأى الوفد أأن املشاورات غري الرمسية اكنت يه
الطريق اإىل ا ألمام.
 .508و أأشار وفد الهند اإىل الاقرتاح املقدم من وفد اململكة املتحدة .وقد تفهم أأن ايلربة اليت تمتتع هبا ا ألمانة ميكن اس تخداهما
لتوجيه العملية .ومع ذكل ،مل تعمتد الوفود حىت الآن عىل خربة ا ألمانة يف توجيه العملية .فلقد قادت املقرتحات اليت قدمهتا
ادلول ا ألعضاء أأو اجملموعات العملية .وبدا أأن اللجنة اكنت تفكر يف بعض الطرق ا ألخرى .ومل يكن الوفد مراتح ًا ذلكل.
 .520و أأيد وفد الياابن ،متحد ًاث ابمس اجملموعة ابء ،اقرتاح وفد اململكة املتحدة .ولحظت اجملموعة أأن مناقشات معلية
الصياغة اليت عقدت خالل تكل ادلورة أأخذت أأحيا ًان جولت وجولت .واكنت معرفة ا ألمانة وإاحساسها ابلتوازن أأمر ًا
رضور ًاي .وابلتايل ،رحبت اجملموعة مبزيد من مشاركة ا ألمانة يف هذه العملية .ويف هذا الصدد ،اكن الاقرتاح املقدم من
اململكة املتحدة هو الأكرث فعالية وكفاءة من حي اس تخدام الوقت يف ما بني ادلورتني .وقد متكنت اللجنة من مناقشة هذه
املسأأةل بطريقة أأكرث بناءة وفعالية يف الوثيقة  CDIP/13عىل أأساس ذكل النص.
 .522ووجد وفد اإس بانيا الاقرتاح املقدم من وفد اململكة املتحدة سلاميً .ومن شأأن تصنيف العمل املنجز أأن يساعد عىل
حتديد وتبس يط ،ودما ومجميع املقرتحات عىل الطاوةل .وس تكون الوفود أأكرث اس تعداد ًا لدلورة املقبةل ،وميكن توفري الوقت
يف العملية التفاوضية .وميكن للرئيس أأن يساعد اللجنة اإذا اكنت بعض الوفود تعتقد أأن ا ألمانة ل ينبغي لها تنفيذ هذه العملية.
ورمبا ميكن أأن تكون هنا ،وثيقة مقدمة من الرئيس.
 .521وتساءل وفد مرص ،متحد ًاث نيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية ( ،)DAGعام اإذا اكن دلى ا ألمانة منوذج ًا لرشوع
الاختصاصات ( ،)TORول س امي الاختصاصات املعدة لالس تعراض ا ألخري اذلي جرى عىل موضوع ذي صةل بلجنة التمنية
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وامللكية الفكرية .ورمبا ميكن أأن يتاح ذكل للوفود من أأجل أأن ينظر فهيا مع الوثيقة اليت معلوا علهيا ملدة ا ألايم الثالثة املاضية
والاقرتاح الرمسي املقدم من قبل ادلول ا ألعضاء.
 .523و أأيد وفد مجهورية اإيران الإسالمية البيان اذلي أأدىل به وفد مرص ابلنيابة عن جلنة التمنية وامللكية الفكرية .ور أأى أأن
اقرتاح وفد اململكة املتحدة لن يساعد عىل تيسري معل جلنة التمنية وامللكية الفكرية عىل اس تكامل نطاق الاختصاص.
 .524و أأشار وفد فزنويال اإىل اقرتاحه وذكر أأنه مل يكن هنا ،أأي اعرتاض عىل ذكل .وقد أأخذ الاقرتاح بعني الاعتبار
املقرتحات املقدمة من الك الطرفني .ومل يعرف ملاذا انتقلت اللجنة اإىل مناقشة الاقرتاح املقدم من وفد اململكة املتحدة.
وواصلت اللجنة مناقشة ذكل عندما اكن نصف من يف الغرفة معارض ًا لها .وقد متكن الرئيس من الاس تفسار حول ما اإذا
اكن أأي خشص يعارض الاقرتاح .وإاذ مل تكن هنا ،معارضة ،فقد أأمكن للجنة أأن متيض قدم ًا يف الاقرتاح.
 .525وقد فهم الرئيس أأن مثة اعرتاض عىل هذا الاقرتاح.
 .526وذكر وفد فزنويال أأن الاعرتاض رمبا اكن قد أأثري عندما غادر الغرفة للحصول عىل بعض املاء .وطلب من الوفد اذلي
أأبدى اعرتاضه عىل الاقرتاح أأن يعيد اعرتاضه جمدد ًا.
 .527واس تفرس الرئيس عام اإذا اكن هنا ،تأأييد لعقد اجامتع اس تثنايئ للجنة التمنية وامللكية الفكرية يمت عقده قبل دورة جلنة
التمنية وامللكية الفكرية املقبةل.
 .521و أأكد وفد الياابن ،متحد ًاث ابمس اجملموعة ابء ،أأنه ل ميكن أأن يقبل متديد فرتة انعقاد ادلورة القادمة أأو اإضافة دورة
اس تثنائية اإىل ادلورة املقبةل.
 .528وطلب الرئيس من ا ألمانة أأن ترد عىل الاس تفسار املقدم من وفد مرص.
 .510وذكرت ا ألمانة أأن الاختصاصات ا ألخرية ملثل هذا الاس تعراض اكن لالس تعراض اخملصص للمساعدة التقنية اليت
تقدهما الويبو .وجاء ذكل يف املشاورات غري الرمسية .وقد مت تضمني الاختصاصات يف الوثيقة  .CDIP/8/INF/1ومل تكن
شعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية عىل عمل بمنوذج الاختصاصات .ورمبا اكن لشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية
( )IAODأأو لقسم اإدارة الربانما وا ألداء رشوط ًا مرجعية قياس ية اكنوا قد عدلوها لتتناسب مع لك حاةل .وإاذا ُأس ندت اإىل
ا ألمانة هذه املسؤولية ،فس تكون حباجة اإىل حسب موارد من الشعب املعنية ا ألخرى داخل املنظمة حملاوةل الرد عىل الطلب.
 .512واكن وفد جورجيا عىل اس تعداد لتيسري معلية التوصل اإىل توافق .ول ينبغي عىل الوفود الإسهاب يف احلدي عن
تفاصيل غري هممة ختص مرشوع النص ،بل علهيا العمل بروح بناءة وتعاونية .وقد أأشارت دورات فريق الصياغة ابلفعل اإىل
بعض التقارب واحامتلية التفاق عىل النص .وقد أأبدى الوفد مرونة بشأأن كيفية امليض قدم ًا لوضع اللمسات ا ألخرية عىل
الرشوط املرجعية طاملا توصلت وفود أأخرى اإىل اتفاق بشأأن هذه املسأأةل.
 .511و أأشار وفد فزنويال أأن اجملموعة ابء اعرتضت عىل اقرتاحه .وعىل الرمغ من أأن الوفد قبل اس تجابة اجملموعة ،فاإنه اكن
بعيد ًا لك البعد عن الإقناع .ور أأى الوفد أأن اجملموعة مل تكن دلهيا أأي رغبة يف امليض قدم ًا.
 .513ودعا الرئيس انئبة الرئيس لرئاسة ادلورة بشلك مؤقت حي اإنه اضطر اىل مغادرة القاعة ملدة عرش دقائق.
 .514وقد اس تأأنفت انئبة الرئيس املناقشات .و أأشارت اإىل أأن عدة اقرتاحات مت طرهحا .ومع ذكل ،مل تس تحسن اجملموعة ابء
عقد دورة غري عادية للجنة التمنية وامللكية الفكرية أأو اإجراء مشاورات غري رمسية .وتساءلت عام اإذا اكن ابإماكن اجملموعة أأن
تبدي مرونة عىل أأي من هذين الاقرتاحني ،أأو ما اإذا اكان غري مقبولني عىل الإطالق.
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 .515و أأكد وفد الياابن ،متحد ًاث نيابة عن اجملموعة ابء ،أأن عقد دورة اس تثنائية أأو متديد دورة لن يكون وس يةل مفيدة
للتوصل اإىل اتفاق هنايئ بشأأن الاختصاصات .و أأعربت اجملموعة عن اعتقادها القوي بأأن الاقرتاح املقدم من وفد اململكة
املتحدة اكن وس يةل أأكرث كفاءة وفعالية ملواصةل العمل من أأجل التوصل اإىل اتفاق بشأأن الاختصاصات .واكن ذكل موقفها.
 .516وتساءلت انئبة الرئيس ما اإذا اكنت اجملموعة ا ألفريقية أأو مجموعة جدول أأعامل التمنية ميكن أأن تأأخذ يف الاعتبار
الاقرتاح املقدم من وفد اململكة املتحدة ورمبا تبين عىل العمل يف دورة الصياغة .واكنت هنا ،ابلفعل بعض نقاط الالتقاء
وروح اتفاق يف مرحةل ما .ومت التوصل اإىل اتفاق تقريب ًا .ومع ذكل ،مل يكن ذكل ممكن ًا يف هناية املطاف .ورمبا ميكن ل ألمانة
بناء عىل ما مت حتقيقه ابلفعل وتقدميه قبل انعقاد دورة جلنة التمنية وامللكية الفكرية املقبةل حىت يتس  ى
اإعادة صياغة النص ً
للوفود التفكري يف ذكل.
بناء
 .517وقد رحب وفد مرص ،متحد ًاث نيابة عن جلنة التمنية وامللكية الفكرية ،ابدلور البارز اذلي تلعبه ا ألمانة العامة .و ً
عىل اقرتاح وفد اململكة املتحدة ،ذكرت اجملموعة أأن ا ألمانة ميكن أأن تساعد هذه العملية عن طريق اإاتحة الاختصاصات
لالس تعراض ا ألخري اذلي مت اإجراؤه ليكون مرجعية مجليع الوفود .وميكن ل ألمانة أأيض ًا أأن ترشح العنارص املفقودة من النص
اذلي جرى التفاوض بشأأنه ،وخاصة فامي يتعلق ابملزيانية واجلدول الزمين لالس تعراض .ومن املؤكد أأن يساعد ذكل ويضيف
اإىل هذه العملية .و أأشارت اجملموعة اإىل اقرتاح وفد اإس بانيا عن وثيقة يقدهما الرئيس .وإاذا اكن من املمكن تقدمي هذه الواثئق
املؤيدة لدلول ا ألعضاء ،فاإهنا ميكن أأن تشار ،يف نوع من املناقشة غري الرمسية عىل الواثئق يف اإطار التحضري دلورة جلنة
التمنية وامللكية الفكرية املقبةل .وميكن للجنة عندئذ بناء الكتل لتنفيذ قرار امجلعية العامة .وس تكون النتيجة الهنائية يه تنفيذ
القرار يف أأقرب وقت ممكن حي اإن اللجنة غري قادرة عىل القيام بذكل يف الفرتة الزمنية املنصوص علهيا يف هذا القرار.
وينبغي أأن ل يكون هنا ،مزيد من التأأخري يف هذه العملية .كام جيب عىل اللجنة البدء يف التنفيذ يف أأقرب وقت ممكن ألهنا
مل تكن قادرة عىل القيام بذكل خالل هاتني الس نتني.
 .511وطلبت انئبة الرئيس من ا ألمانة أأن تفكر يف ما ومىت تكون قادرة عىل تقدمي وثيقة مبنية عىل ما مت التفاق عليه
ابلفعل يف دورات الصياغة غري الرمسية .ورمبا ميكن ل ألمانة أأن تشري أأيض ًا اإىل وس يةل أأخرى للميض قدم ًا.
 .518وذكرت ا ألمانة (الس يد ابلوش –  )Mr. Balochأأنه ميكهنا تقدمي مرشوع .ومع ذكل ،ذكرت ا ألمانة أأيض ًا أأهنا قد
أأاثرت مسأأةل ما اإذا اكن دلهيا التوجيه الالزم لإنتاج مرشوع .ويف ادلورة احلادية عرشة للجنة التمنية وامللكية الفكرية ،طلب
من ا ألمانة العامة التوصل اإىل مرشوع الاختصاصات .ورد ًا عىل ذكل ،ذكرت ا ألمانة أأن توجهيات ادلول ا ألعضاء اكنت
مطلوبة من أأجل القيام بذكل .وقد طرحت أآراء متباينة طوال ادلورة .وعىل الرمغ من أأن ا ألمانة ميكهنا أأن تنتا مرشوعا،
فاإهنا قد ل تليب تطلعات ادلول ا ألعضاء اإذا مل يمت تقدمي مبادئ واحضة املعامل ومعلومات تفصيلية.
 .530وقد ذكرت انئبة الرئيس أأن هنا ،توافق ًا يف الآراء بشأأن جزء هام من مرشوع الاختصاصات ،وهو النطاق والغرض
من هذا الاس تعراض .فرمبا يوجه هذا الامانة اإىل تطوير وثيقة اخرى.
 .532وطمأأن وفد اجلزائر ،متحد ًاث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،ا ألمانة أأنه لن يصوغ مرشوع الاختصاصات لدلول ا ألعضاء.
وميكن ل ألمانة أأن توهجهم اإىل املزيانية واجلدول الزمين لالس تعراض .ومع ذكل ،جيب أأن تكون العنارص الرئيس ية يف أأيدي
ادلول ا ألعضاء .وقد اعرتفت ا ألمانة بذكل .وينبغي عىل ادلول ا ألعضاء توجيه الاختصاصات وصياغهتا .واكنت اجملموعة
منفتحة عىل اقرتاحات أأخرى.
 .531وتساءلت انئبة الرئيس ما اإذا اكنت الوفود ستشعر ابلرتياح مع وثيقة الرئيس .فميكن للرئيس أأو انئبة الرئيس أأن
تنتا وثيقة جديدة ميكن مناقش هتا .وقد المتست [انئبة الرئيس] توجهيات اللجنة بشأأن امليض قدم ًا.
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 .533وذكر وفد فزنويال أأن تفسري ا ألمانة اكن معقو ًل متام ًا .فال ميكن ل ألمانة وضع الاختصاصات من دون توجهيات واحضة
من ادلول ا ألعضاء .واكنت ا ألهداف غري واحضة حي تباينت أآراء وتعليقات ادلول ا ألعضاء .وهمام أأنتجت ا ألمانة من يشء
فاإنه من شأأنه أأن يعقد املناقشة عىل الوثيقة  CDIP/13حي ستستند الوثيقة عىل تفسريها للتعليقات اليت ترمجت اإىل
اللغات الرمسية .وطلبت ا ألمانة توجهيات واحضة بشأأن كيفية وضع الاختصاصات.
 .534و أأوحض وفد اململكة املتحدة أأن اقرتاحه مل يعط ا ألمانة دور ًا لإعداد الاختصاصات عىل هذا النحو .واكن ادلور
القيادي يف العملية ل يزال يف أأيدي ادلول ا ألعضاء .واكن هنا ،س ببني ذلكل .أأو ًل ،اكن قد اقرتح أأن تقوم ادلول ا ألعضاء
بتقدمي تعليقاهتا .واثني ًا ،ستتخذ ادلول ا ألعضاء القرار الهنايئ .واكن ا ألمر مرتواكً هلم ملناقشة وتعديل ما س تنهتيي اإليه ا ألمانة
من أأجل تيسري العملية .وإاهنا ادلول ا ألعضاء اليت س توافق عىل الاختصاصات .وطلب الوفد من وفد مرص تكرار أآخر
اقرتاح تقدم به نيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية.
 .535و أأشار وفد مرص ،متحد ًاث نيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية ،اإىل أأنه طلب من ا ألمانة اإاتحة الاختصاصات ايلاصة
ابلس تعراض ا ألخري .وميكن ل ألمانة أأيض ًا تقدمي أآراهئا ومدخالهتا عىل املزيانية واجلدول الزمين لالس تعراض عىل أأساس مجربة
الاس تعراض ا ألخري .وميكن ل ألمانة أأن مجعل هذه الواثئق متاحة للوفود .مث ميكهنم الاس تفادة من اجلهود الطيبة اليت بذلهتا
انئبة الرئيس لبدء العمل بشأأن هذه املسأأةل يف اإطار التحضري لوثيقة .CDIP/13
 .536و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية فكرة أأن الرئيس أأو انئبة الرئيس قد يضعان مع ًا وثيقة عىل أأساس التوافق اذلي
مت بناؤه فامي يتعلق بلك من خلفية الاختصاصات ونطاقها والغرض مهنا يف دورة الصياغة .وبد ًل من ذكل ،أأيد الوفد الاقرتاح
اذلي تقدم به وفد اململكة املتحدة وهو أأن تقوم ا ألمانة بتجميع مواد لتنظر فهيا ادلول ا ألعضاء .وس يقدم الوفد ابلتأأكيد اقرتاحه
أأو اقرتاح ا ألمانة العامة لهذا التجميع .وإاذا وضعت ا ألمانة هذا التجميع مع ًا يف الواقع ،فس يويص الوفد أأن تبح ا ألمانة يف
أآخر اس تعراض أأو تقيمي مت تنفيذه ألجل اللجنة اليت اكنت أأحدث بكثري من الوثيقة اليت أأشار اإلهيا وفد مرص .واكنت هنا،
مجموعة من الاختصاصات يف الوثيقة  .CDIP/12/4و أأوىص الوفد أأن تلقي مجيع ادلول ا ألعضاء نظرة عىل تكل الوثيقة
كذكل .و أأعرب عن اعتقاده أأن اللجنة س متيض قدم ًا فامي يتعلق خبلفية الاختصاصات ونطاقها والغرض مهنا .واكن اجملال
مفتوح ًا لفكرة وفد مرص املذكورة فامي يتعلق بتوفري ا ألمانة مزيد ًا من املعلومات عن املزيانية واجلدول الزمين.
 .537وتساءلت انئبة الرئيس ما اإذا وافقت الوفود عىل ما مت ذكره للتو من قبل وفود مرص والولايت املتحدة ا ألمريكية عن
مجميع املواد وعىل ا ألمانة أأن توفر أأيض ًا توجهيات بشأأن املزيانية واجلدول الزمين لالس تعراض .وميكن للرئيس أأو انئبة الرئيس
أأن تقدم مرشوع ًا اإذا طلب مهنا ذكل.
 .531وعاد الرئيس لرئاسة الاجامتع.
 .538و أأوحض وفد الربازيل موقفه .فقال اإن من شأأن مجميع املعلومات ومواقف ادلول من تلقاء نفسها أأل يساعد اللجنة
ابلرضورة يف تقريهبا من التفاق .وقد أأجريت هذه العملية عىل مسأأةل املاكتب ايلارجية للويبو .ولن تعمل اإل اإذا عقدت
مشاورات غري رمسية لتضييق املقرتحات وإاجياد حل وسط .و أأشار الوفد اإىل اقرتاح انئبة الرئيس .فهيي ميكن أأن تيرس هذه
العملية عن طريق امجلع بني مواقف البدلان .ورمبا يكون هذا هو الطريق حنو ا ألمام .وميكن للميرسين أأن يقدموا نص ًا أكساس
للمناقشة يف دورة جلنة التمنية وامللكية الفكرية املقبةل .ولن يكون من شأأن التجميع اإل أأن يضيف قمية اإىل معل اللجنة اإذا
ما أأجريت مشاورات غري رمسية لإجياد أأرضية مشرتكة.
 .540واس تفرس الرئيس عام اإذا اكنت الوفود مراتحة مع الاقرتاح املقدم من وفد جورجيا.
 .542وطلب وفد اجلزائر من وفد الربازيل تكرار اقرتاحه.
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 .541وذكر وفد الربازيل أأن الفكرة تعمتد عىل العرض اذلي قدمه وفد جورجيا ابعتباره انئب ًا للرئيس .وسوف يقوم بتجميع
الإصدارات وحماوةل اإجياد أأرضية مشرتكة يف مواقف البدلان .وس يكون النص أأساس ًا للعمل يف دورة جلنة التمنية وامللكية
الفكرية املقبةل .وس يكون وثيقة معل دلورة جلنة التمنية وامللكية الفكرية املقبةل .وإاذا اكن عىل اللجنة البناء عىل اقرتاح وفد
اململكة املتحدة ،س تكون هنا ،حاجة اإىل مشاورات غري رمسية ،كام ذكر وفد ترينيداد وتوابغو .وابختصار ،مبا أأنه يتعذر
الوصول اإىل اتفاق ،ميكن للجنة أأن تقبل العرض املقدم من وفد جورجيا.
 .543ويؤيد وفد الهند عرض انئبة الرئيس لتيسري املناقشات أأو املشاورات خالل الفرتة ما بني ادلورتني .وفضل مواصةل
املناقشة هبذه الطريقة من أأجل احلصول عىل أأقرب اتفاق قبل انعقاد ادلورة املقبةل .وميكن مواصةل النقاش بشأأن الشلك
والبت فيه.
 .544و أأشار وفد اإس بانيا اإىل اقرتاح وفد الربازيل عىل وثيقة معل .واكنت فكرة جيدة جد ًا .ورمبا اكن وفد الهند قد ذكر شية ًا
خمتلف ًا .واكن ابإماكن الوفد أأن يدمع الاقرتاح ما مل يشمل اجامتعات بني ادلورات.
 .545و أأشار وفد مرص ،متحد ًاث نيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية ،اإىل العرض اذلي قدمته انئبة الرئيس .وفهمت
اجملموعة أأن انئبة الرئيس اكنت قد عرضت أأن تقوم بدور امليرس ومجري مشاورات من أأجل البناء عىل النص اذلي نوقش،
خاصة فامي يتعلق ابلس مترار مع العنارص املتبقية مثل املهنجية ،واختيار ايلرباء ،واجلدول الزمين واملزيانية من أأجل
الاس تعراض .وسيتاح النص للوفود يف الوثيقة  .CDIP/13واكن العرض املقدم من وفد جورجيا جيد ًا جد ًا .ولحظت
اجملموعة أأن اللجنة مل تمتكن بعد من مناقشة القضااي املعلقة ا ألخرى ،مبا يف ذكل املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية
واملراجعة ايلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية.
 .546و أأشار وفد اململكة املتحدة اإىل العرض اذلي تقدم به وفد جورجيا ابعتباره انئب ًا للرئيس .ومع ا ألخذ يف الاعتبار أأنه
ل تزال هنا ،قضااي معلقة عىل جدول ا ألعامل وتأأخر الوقت ،أأيد الوفد امليض يف هذا الطريق قدم ًا والعمل عىل اقرتاح انئبة
الرئيس يف ادلورة املقبةل للجنة التمنية وامللكية الفكرية.
 .547وطلب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية من ادلول ا ألعضاء ا ألخرى تقدمي تقاريرها اإىل انئبة الرئيس أأو اإىل ا ألمانة يف
وقت مبكر من ادلورة املقبةل حىت يتس  ى للجنة أأن تبت يف هذا البند أأثناء تكل ادلورة ومن مث تنتقل اإىل البنود ا ألخرى
الكثرية املدرجة يف جدول ا ألعامل.
 .541و أأعرب وفد الياابن ،متحد ًاث ابمس اجملموعة ابء ،عن اعتقاده بأأن نص ًا موحد ًا من شأأنه أأن يكون أأحد أأكرث الطرق
فعالية وكفاءة لتيسري مناقشة الوثيقة .CDIP/13
 .548وفهم وفد الهند أأن انئبة الرئيس قد عرضت مجميع نص لتيسري املشاورات يف ما بني ادلورات .ومع ذكل ،يبدو الآن
أأن النص سيمت مجميعه فقط للمناقشة يف دورة جلنة التمنية وامللكية والفكرية املقبةل .وإاذا اكن هذا هو احلال ،فاإن اإعطاء انئبة
الرئيس هممة مجميع التعليقات أأو املدخالت من قبل ادلول ا ألعضاء لن تكون فكرة جيدة .وميكن ل ألمانة أأن تفعل ذكل
بيرس .وليس هنا ،حاجة ملشاركة انئبة الرئيس.
 .550وطلب الرئيس من وفد دوةل جورجيا توضيح هذه العملية.
 .552واكن وفد جورجيا مس تعدا لإعادة الصياغة والتصنيف والعمل عىل مرشوع صيغة جديدة اعامتدا عىل ما ُأتفق عليه،
مع مراعاة أأن تقوم ا ألمانة العامة بتصنيف الواثئق .وس يعمل الوفد عىل وثيقة واحدة س تدرسها اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية
الفكرية .ومل يكن من املمكن عقد اجامتعات بني ادلورات بسبب وجود اعرتاضات رصحية من جانب أأعضاء اجملموعة ابء.
ومل يكن هؤلء ا ألعضاء أأو ايلرباء التابعني هلم  -اذلين يتخذون من العامصة مقرا هلم – مس تعدين لالجامتع بصورة غري رمسية
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قبل ادلورة التالية .وعىل الرمغ من ذكل ،حتىل الوفد ابملرونة من حي الشلك ،واس تطاع أأن يعمل عىل نص جديد ليكون
نقطة البداية للنقاش يف ادلورة التالية.
 .551و أأدر ،وفد الربازيل أأنه ابإماكن اللجنة املوافقة عىل مقرتح انئبة الرئيس اليت س تقوم بصياغة نص ليكون ا ألساس
للمناقشة يف ادلورة املقبةل للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .وسيساعد هذا ا ألمر يف ترسيع معلية اإجراء املناقشة ،ورمبا
ميكن التوصل اإىل قرار يف وقت مبكر خالل ادلورة القادمة .واكن التفضيل ا ألول ابلنس بة للوفد هو مقرتح مجموعة جدول
أأعامل التمنية ( .)DAGواس تطاع الوفد أأن يمتتع ابملرونة ليقبل مقرتح وفد ترينيداد وتوابغو .وعىل الرمغ من ذكل ،متكن
الوفد  -يف ضوء الروح السائدة للتوصل اإىل حل وسط  -من دمع املقرتح اذلي قدمته انئبة الرئيس لتحقيق املزيد من التقدم.
 .553ورصح وفد مرص – اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية – أأن العملية أأصبحت جلية عقب
التوضيح اذلي قدمه وفد جورجيا .اإذ يتعني أأن يعكس النص وهجات نظر الوفود اكفة .واكن بوسع انئبة الرئيس مقابةل الوفود
فامي بني ادلورات .واكنت الوفود تمتتع ابحلرية لختيار ما اإذا اكنت ترغب يف مقابةل الوس يط أأم ل.
 .554ورصح وفد الهند أأنه ميكن اعتبار مرشوع النص اذلي س تعده انئبة الرئيس عىل أأنه نص مقدم من قبل وفد جورجيا
يف حال عدم مشاركة وفود أأخرى .ور أأى الوفد أأنه مل يكن من املفيد لنائبة الرئيس أأن حتاول فعل يشء ما ل حيظى ابلقبول،
ومن مث اكن من ا ألفضل ل ألمانة العامة تصنيف مجيع التعليقات واملدخالت اليت صدرت عن ادلول ا ألعضاء .ومل يكن بوسع
اللجنة الرشوع يف العمل ما بني ادلورات يف حال عدم التفاق عىل القيام بذكل.
 .555ورصح وفد فزنويال أأن املقرتح اذلي طرحه وفد جورجيا بدا سهال ،حي س يعمل عىل معلية التصنيف .ومل يتسن
للوفد فهم السبب وراء عدم المتكن من عقد اجامتعات غري رمسية لإحراز تقدم يف هذا الصدد .فقد جرى فعل هذا ا ألمر
طوال الوقت فامي يتعلق بتناوب الرئيس .واكن املندوبون موجودون يف جنيف ،حي تلقوا ا ألوامر وحرضوا الاجامتعات
وشاركوا يف املشاورات .وعىل الرمغ من ذكل ،تعذر علهيم فعل نفس اليشء فامي خيص هذا املوضوع .واكن من املقرر أأن
جيمتعوا يف ادلورة املقبةل للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .ور أأى الوفد أأنه لن يتحقق أأي اإجناز يف تكل ادلورة بسبب
عدم وجود رغبة لإحراز مثل هذا التقدم.
 .556ورصح وفد الاحتاد الرويس أأنه اكن من املهم للغاية احلفاظ عىل نتاجئ العمل اليت مت اإحرازها أأثناء ادلورة .واكن من
املفيد بقاء النقاط اليت جرى املوافقة علهيا بتوافق الآراء يف الوثيقة .واكن ابإماكن الرئيس أأو ا ألمانة العامة اإعداد معلية تصنيف
مبا يعكس مجيع الآراء .ومن زاوية السعي لإجياد حل وسط لوضع مهنجية للعمل مس تقب ًال ،ر أأى الوفد أأن مقرتح وفد مرص
يعد لفتا لالنتباه بشلك كبري .وفهم وفد الاحتاد الرويس أأن وفد مرص اقرتح أأنه جيب عىل الرئيس أأو انئبة الرئيس القيام
بدور الوس يط .و أأن الوفود املعنية هبذا ا ألمر تس تطيع أأن تسهم فامي يتعلق ابلوثيقة اليت س يقوم الرئيس أأو انئبة الرئيس
ابإعدادها .ومن مث ،فاإن هذه الوثيقة س تعكس مواقف ادلول ا ألعضاء اإىل حد ما .وس يجري اس تالم الوثيقة يف ادلورة
التالية اليت تعقدها اللجنة .وستساعد الوثيقة اللجنة يف حتقيق تقدم اإذا اس تطاعت الوفود تلقي وثيقة واحدة تضع يف
اعتبارها ،اإىل حد ما ،أآراء ادلول ا ألعضاء أأو امجلاعات فامي يتعلق هبذا ا ألمر .ولن تكون اللجنة حباجة اإىل اس تغراق املزيد
من الوقت ملناقشة هذا ا ألمر يف ادلورة املقبةل .ومتكنت ادلول ا ألعضاء من تقدمي املدخالت فامي بني ادلورات .واكن الوفد
مرانً فامي خيص هذا ا ألمر واكن بوسعه تأأييد املقرتح اذلي طرحه وفد مرص.
 .557و أأكد وفد ترينيداد وتوابغو أأنه قد حاول التوصل حلل وسط .واكن الوفد قد وافق يف وقت سابق عىل اس تخدام
املقرتح اذلي طرحه وفد اململكة املتحدة .وعىل الرمغ من ذكل ،كرر الوفد ترصحيه بأأن التشاور غري الرمسي اكن أأمرا معتادا يف
املنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة (الويبو) .واكن من الطبيعي حماوةل حل هذه القضية عن طريق مثل هذه املشاورات،
حي اإن الوفد قد شهد تكل املشاورات يف لك جلنة معيارية يف املنظمة .واكنت وفود الربازيل والصني والهند وفزنويال
ومجموعة جدول أأعامل التمنية من بني الوفود القليةل اليت أأيدت هذا املقرتح .واكن الوفد يود أأن يعرف اإذا ما اكن هنا ،أأي
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اعرتاضات حمددة بشأأن املقرتح أأم ل ،حي إان املشاورات غري الرمسية اكنت أأمرا طبيعيا يف الويبو .ومل يفهم الوفد سبب
معارضة أأي وفد للمقرتح طاملا أأنه اكن من املامرسات املس تخدمة بشلك عادي يف املنظمة.
 .551و أأيّد وفد املغرب مقرتح وفد جورجيا .وفضّ ل الوفد أأن يعمل عىل اإحدى النصوص اذلي اكن مبثابة تصنيف لتعليقات
وأ آراء ادلول ا ألعضاء .وجيب اإرسال النص يف أأقرب وقت ممكن ليك تمتكن مجيع الوفود املعنية من التعقيب عليه قبل تقدمي
املسودة ا ألخرية اإىل دورة اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.
 .558و أأيّد وفد اجلزائر البيان الصادر عن وفد مرص .واكن مقرتح وفد مرص ح ًال ً
وسطا مقبو ًل.
 .560وكرر وفد الربازيل ترصحيه بأأن دليه نفس وهجة النظر فامي خيص العديد من اخملاوف اليت أأاثرها وفد مرص ووفود
أأخرى .واكن وفد الربازيل يتفهم الر أأي القائل برضورة العمل فامي بني ادلورات .وعىل الرمغ من ذكل ،متكن الوفد من اإظهار
التحيل ابملرونة .ورمبا اكن ميكن أأن يتبع احلل الوسط نفس ا ألسلوب اذلي جرى اس تخدامه لهذه ادلورة .وعقد اجامتع
غري رمسي يف ا ألس بوع اذلي س بق انعقاد ادلورة .واس تطاعت انئبة الرئيس أأن تقدم نسخهتا من الوثيقة العامةل يف تكل
ادلورة .ومتكنت الوفود حينئذ من بدء العمل والإعداد دلورة اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.
 .562واس متع وفد الإكوادور بعناية شديدة للمناقشات ،ور أأى أأنه من املمكن التوصل لتوافق يف الر أأي من خالل التوجهيات
الإرشادية للرئيس واليت تعمتد عىل مقرتح وفد مرص .حي اكنت واحضة ومل تكن هنا ،أأي اعرتاضات علهيا .ومل يعرتض أأي
وفد عىل اقرتاح انئبة الرئيس حي اس تطاعت تسهيل معلية تصنيف املقرتحات املتنوعة هبدف بدء معلية مشاورات اكنت
اإجراء معتادا يف املنظمة .وس تضم املشاورات الوفود اليت اكنت هممتة ابملشاركة .وهدف تكل املشاورات هو وضع وثيقة يبد أأ
العمل علهيا يف ادلورة املقبةل للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.
 .561وطلب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية دقائق معدودة من أأجل التشاور.
 .563واس تأأنف الرئيس املناقشات .وتفهَّم أأن فرتة الاسرتاحة واملشاورات اكنت مفيدة ومسحت بظهور حل وسط.
 .564و أأشار وفد الياابن  -اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ابء – اإىل مشاوراهتا ادلاخلية .فقد قررت اجملموعة اإبداء
أأقىص درجات املرونة مع مراعاة املطلب القوي من جانب اجملموعات بعقد مشاورات غري رمسية .واقرتحت اجملموعة فقرة
مرشوع قرار اكن نصها اكلتايل "قررت اللجنة مواصةل املناقشات بشأأن هذا ا ألمر يف دورهتا الثالثة عرشة اعامتدا عىل نص
اختصاصات الرئيس اذلي يعكس توافق الر أأي اذلي حتقق يف املفاوضات غري الرمسية املنعقدة أأثناء هذه ادلورة،
وكذكل مدخالت ا ألمانة العامة بشأأن املزيانية والإطار الزمين .ووهجت ادلعوة لدلول ا ألعضاء لتقدمي تعليقاهتا بهناية شهر
يناير  .1024وس تقوم ا ألمانة العامة بتيسري عقد اجامتع غري رمسي قبل ادلورة الثالثة عرشة .و أأثناء ادلورة الثالثة عرشة
ايلاصة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ،س يخصص وقت اكف ملناقشة هذا املوضوع" .ومع مراعاة املوقف وتأأخر
الوقت ،طلبت اجملموعة من اجملموعات ا ألخرى أأيضا أأن تظهر أأقىص درجات املرونة فامي خيص القضااي قيد النظر اليت
س يجرى مناقش هتا بعد هذا البند من جدول ا ألعامل.
 .565وطلب وفد مرص – متحداث نياب ًة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية  -نسخة من النص املقرتح بسبب عدم قدرته عىل
تدوين لك النقاط.
 .566ورصح وفد الياابن أأن ا ألمانة العامة قد أأخذت نسخة بغرض توزيعها.
 .567واس تأأنفت انئبة الرئيس املناقشات ،ورصحت بأأنه جرى التوصل اإىل قرار بشأأن الفقرة رمق  21من موجز الرئيس،
واكن النص كام ييل:
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"انقشت اللجنة الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية كام هو مطلوب يف أآليات
التنس يق والرصد ووسائل التقيمي والإبالغ ) .(WO/GA/39/7, Annex IIوقررت اللجنة مواصةل املناقشات
بشأأن هذا ا ألمر يف دورهتا الثالثة عرشة ،حي س يخصص وقت اكف لإهناء حتديد الاختصاصات .وحتقيقا لتكل
الغاية ،و ّهجت دعوة لدلول ا ألعضاء لتقدمي تعليقاهتا بهناية شهر يناير  .1024وطلبت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية
الفكرية من الرئيس أأن يقوم ابإعداد مرشوع الاختصاصات ابلعامتد عىل توافق الر أأي اذلي جرى التوصل اإليه أأثناء
املفاوضات غري الرمسية املنعقدة أأثناء ادلورة الثانية عرشة والتعليقات املتلقاه ومدخالت ا ألمانة العامة بشأأن املزيانية
والإطار الزمين .وعالوة عىل ذكل ،طلبت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية من رئيسها عقد دورة واحدة
ملشاورات غري رمسية من أأجل مناقشة مرشوع الاختصاصات قبل ادلورة الثالثة عرشة".
 .561و أأيّد وفد بيالروس – اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيق – املقرتح .واكن الوفد يأأمل
بأأن تمتكن اجملموعات ا ألخرى من فعل نفس اليشء أأيضا.
 .568ورصح الرئيس أأن فقرة القرار مت اعامتدها أأخذا يف الاعتبار عدم وجود أأي اعرتاضات من جانب ا ألعضاء احلضور.
وبعد ذكل أأشار الرئيس اإىل القضيتني املتبقيتني جبدول ا ألعامل ،وهام الاس تعراض ايلاريج لتقدمي املساعدة التقنية للويبو
يف جمال التعاون والتمنية واملؤمتر ادلويل بشأأن امللكية الفكرية والتمنية .واقرتح الرئيس اإحاةل دراسة هذه القضااي اإىل ادلورة
الثالثة عرشة ايلاصة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ،حي اإن اللجنة لن تس تطيع التوصل اإىل اتفاق ابلإجامع يف
فرتة معقوةل.
 .570و أأيد وفد الياابن – اذلي حتدث نياب ًة عن اجملموعة ابء  -مقرتح الرئيس.
 .572وقرر الرئيس أأن املقرتح جرى تبنيه أأخذا يف احلس بان عدم وجود اعرتاضات من جانب ا ألعضاء احلارضين ،ومن مث دعا
الرئيس اللجنة دلراسة الفقرة رمق  24من موجز الرئيس .وقد أأعادت ا ألمانة صياغهتا اعامتدا عىل التعليقات الصادرة عن الوفود.
 .571و أأشارت ا ألمانة (الس يد ابلوتش) اإىل تغيري طفيف طر أأ عىل الفقرة رمق  .24وجيب اإعادة ترقمي الفقرتني الفرعيتني
رمقي " "4و" "5ليصريا " "2و" ."1و أأشارت ا ألمانة بعد ذكل اإىل ما ظهر عىل أأنه فقرة فرعية رمق " ."5و أأضيفت العبارة
التالية حسب طلب الوفود " ،أأحاطت ا ألمانة علام بتعليقات ادلول ا ألعضاء ،ول س امي فامي يتعلق بنرش ادلليل عىل أأنه كتيب
ومواصةل حتدي حمتوايته".
 .573وقال الرئيس إان الفقرة جرى تبنهيا يف ضوء عدم وجود أأي مالحظات من جانب ا ألعضاء احلارضين.

البند  6من جدول ا ألعامل :العمل املقبل
 .574دعا الرئيس ا ألمانة لقراءة قامئة القضااي أأو الواثئق اخملصصة لدلورة التالية.
 .575ورصحت ا ألمانة (الس يد ابلوش) أأنه اكن دلهيا قامئة من الواثئق أأو القضااي .وعىل الرمغ من ذكل ،فرمبا يكون من
ا ألفضل للجنة أأن توحض ل ألمانة مقدار الوقت الالزم ملناقشة بنود معينة واردة جبدول ا ألعامل .و أأثناء الاجامتع ،ذكر يف
العديد من املناس بات أأنه جيب ختصيص الوقت الاكيف ملسأأةل الاس تعراض املس تقل .وطلبت ا ألمانة من اللجنة توضيح قدر
الوقت اذلي يعتقد أأن يس تغرقه التعامل مع مسأأةل الاس تعراض املس تقل والاس تعراض ايلاريج ايلاص ابملساعدة التقنية
للويبو وقرار امجلعية العامة بشأأن ا ألمور املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .ور أأت ا ألمانة أأن لك قضية من هذه
القضااي ستتطلب أأكرث من نصف يوم ،بل ورمبا ثليث يوم .ومن مث ،س يخصص يومان لهذه القضااي .ويف حال موافقة الوفود
عىل نفس هذا الر أأي ،ميكن ل ألمانة اقرتاح قامئة من القضااي ا ألخرى للجزء املتبقي من ادلورة التالية ايلاصة ابللجنة املعنية
ابلتمنية وامللكية الفكرية.

CDIP/12/21 Prov.
103

 .576وقالت ا ألمانة (الس يد ابلوش) إاهنا أأجرت مناقشة مقتضبة مع الرئيس ،اذلي أأكد أأن هذه املوضوعات ستتطلب
يومني ونصف اليوم .وذكرت ا ألمانة أأهنا س تقوم بقراءة قامئة مث تلمتس ر أأي الرئيس عقب الاجامتع حول املدة اليت سيتطلهبا
تعديل لك من الواثئق والقامئة تبعا ذلكل .مث عرضت ا ألمانة العامة قامئة من البنود واليت ميكن تضميهنا يف ادلورة القادمة
وذكل عىل النحو التايل:
" "2تقرير املدير العام حول تنفيذ جدول أأعامل التمنية؛
" "1وقرار امجلعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) بشأأن املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية؛
" "3واملؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية؛
" "4واملراجعة ايلارجية للمساعدة التقنية ايلاصة ابلويبو يف جمال التعاون من أأجل التمنية؛
" "5وتقارير التقيمي حول أأربعة اإىل س تة مرشوعات شارفت عىل الانهتاء ( 6 - 4مرشوعات)؛
" "6واملقرتح املقدم من الوفد املرصي حول مرشوع متعلق ابمللكية الفكرية والس ياحة ،وسوف تعمل ا ألمانة العامة
مع الوفد بشأأن وثيقة اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية حول هذا املقرتح؛
" "7واملقرتح ايلاص ابملرحةل الثانية من املرشوع حول بناء القدرات يف جمال اس تخدام التكنولوجيا املالمئة -
املعلومات التقنية والعلمية احملددة ابعتبارها حال لتحدايت التمنية احملددة؛
" "1وتقرير التقيمي حول املرشوع ايلاص ابمللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية ،وهو املرشوع اذلي سيمت الانهتاء
منه قريبا ،وقد يمت تقدمي اقرتاح مبرحةل اثنية اعامتدا عىل التقيمي ايلاريج للمرشوع؛
" "8ووثيقة حول جمالني من جمالت املرونة املتعلقة ابمللكية الفكرية ،حي قامت اللجنة يف دورهتا العارشة
بتحديد جمالني للمرونة .وسيمت عرض وثيقة بشأأهنام يف ادلورة القادمة .وقد حتتاج اللجنة أأيضا إاىل مواصةل املناقشات
حول جمالت أأخرى للمرونة؛
" "20واملقرتح التنفيذي للنشاطات اجلديدة احملمتةل للويبو حول اس تخدام حقوق التأأليف والنرش لتعزيز الوصول
للمعلومات واحملتوى الإبداعي ،حي توىل قسم حقوق التأأليف والنرش مراجعة الوثيقة لتغيري نطاقها؛
" "22وادلراسات ايلاصة ابمللكية الفكرية والاقتصاد ،وقد تكون هنا ،أأيضا بعض ادلراسات من مرشوعات
أأخرى .وذكرت ا ألمانة العامة أأن القامئة اكنت طويةل و أأهنا ستتطلب مشورة الرئيس بشأأن العمل والواثئق ايلاصني
ابدلورة القادمة.
 .577و أأشار الرئيس أأنه ل توجد هنا ،أأية مالحظات من احلضور ،مث سأأل ا ألمانة العامة عن الوقت اذلي حتتاجه لعمل
مسودة من دون واثئق للملخص اذلي أألقاه الرئيس.
 .571وأأعلنت ا ألمانة العامة أأن النسخة الإنلكزيية س تكون متاحة بعد ظهر اليوم التايل ،أأما النسخ ايلاصة ابللغات ا ألخرى
فس تكون متاحة بهناية ذكل اليوم.
 .578وقدم الرئيس وا ألمانة العامة الشكر للجميع عىل مشاركهتم ومعلهم اثناء ادلورة.
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البياانت العامة اليت قدمهتا الوفود كتابة
 .510قدم الوفد اجلزائري البيان الكتايب التايل ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية:
"يف عامل متغري حيل فيه تأأثري اقتصاد املعرفة واملهارات حمل الاقتصاد املنظور وحي أأصبحت امللكية الفكرية
مودلا للمنو والتطور ،تقف الويبو عند مفرتق طرق ل مفر منه يف النظام الاقتصادي العاملي .وستبقى امللكية الفكرية
قاطرة التقدم والازدهار الاجامتعي والاقتصادي طاملا ظلت التمنية أأولوية اسرتاتيجية للويبو.
"وينبغي أأن يقوم نظام امللكية الفكرية عىل البعد التمنوي لتقليل الفجوة بني البدلان املتقدمة والنامية .ويعد
القرن احلايل قرن املعرفة ،ذلا ينبغي تقامس تكل املعرفة هبدف زايدة الرفاهية للجميع وعدم احتاكر البعض التكنولوجيا
لتحقيق الهمينة .وميكن أأن يصبح هذا النظام ذخرا لبدلاننا ول ينبغي أأن ميثل عائقا أأماهما.
"تمتثل الطريقة املثىل لضامن بقاء البعد التمنوي ابعتباره أأولوية للويبو يف جعهل قضية حمورية للمناقشات داخل
خمتلف اللجان والهيئات التابعة للويبو ،فضال عن أأن الالزتام والتفامه املشرت ،بني ادلول ا ألعضاء وا ألمانة العامة هام
عنرصان أأساس يان.
"وفامي يتعلق ابلقضااي املطروحة عىل جدول أأعامل ادلورة الثانية عرش للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية،
ترغب مجموعة البدلان ا ألفريقية أأول وقبل لك يشء ،يف توجيه الشكر ل ألمانة عىل اإعداد الواثئق املعروضة لننظر
فهيا ،كام تود اجملموعة أأن تعرب عن التعليقات التالية:
" "2تؤكد اجملموعة من جديد عىل رضورة التوصل لتفاق بشأأن اختصاصات وقامئة ايلرباء فامي يتعلق ابملراجعة
املس تقةل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ،حي إان قرار امجلعية العامة بشأأن أآلية التنس يق يتطلب اإطالق هذه
املراجعة حبلول هناية الثنائية  .1023-1021ومن هذا املنطلق ،تنوه اجملموعة اإىل اقرتاهحا املشرت ،املقدم مع مجموعة
جدول أأعامل التمنية واجملموعة ا ألفريقية وحت ادلول ا ألعضاء عىل التوصل لتفاق جيعل من الاعتبارات التمنوية حمورا
لهذه املراجعة.
" "1ترحب اجملموعة ا ألفريقية بقرار امجلعية العامة يف عام  1023بشأأن تلكيف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية
الفكرية بتقدمي توصيات حول تنفيذ أآلية التنس يق وادلعامة الثالثة من ولية هذه اللجنة ،وترحب اجملموعة بفرصة
اإجراء مشاورات للتأأكد من أأن اكفة اللجان التابعة للويبو تقوم بتقدمي تقارير حول إاسهاماهتا يف حتقيق جدول أأعامل
التمنية و أأن هذه التقارير تتسم ابلزنعة ا ألساس ية والتحليلية .وعالوة عىل ذكل ،تشدد اجملموعة عىل دمعها ملقرتح مجموعة
جدول أأعامل التمنية لإضافة بند جديد اىل جدول أأعامل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية حتت عنوان "امللكية
الفكرية والتمنية".
" "3تذكر اجملموعة بأأن موضوع مسامهة الويبو يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية هو أأمر ميثل أأولوية ابلنس بة
للمجموعة ،ذلا فاإن اكفة الواثئق اليت مت تقدميها حىت الآن خبصوص هذا املوضوع ينبغي مراجعهتا وتعديلها حىت يكون
دلينا حتليال جوهراي حول مساهامت الويبو يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية ل ألمم املتحدة .وينبغي اإجراء هذا التحليل
مكرس حرصاي لهذا
ابملشاركة بني ا ألمانة العامة وادلول ا ألعضاء ،اليت يتوجب علهيا تأأسيس منتدى للمناقشة ّ
املوضوع اىل جانب موضوع مشاركة الويبو يف مناقشات جدول أأعامل التمنية ملا بعد .1025
" "4تعرب اجملموعة عن رغبهتا يف إاحراز تقدم جوهري يف املناقشات ادلائرة حول موضوع املساعدة التقنية يف جمال
التعاون من أأجل التمنية ،حي تعتقد اجملموعة أأنه يتوجب عىل اللجنة أأن تكون أأكرث طموحا فامي يتعلق ابعامتد
توصيات يكون لها تأأثري حقيقي ومس متر عىل الطريقة اليت يمت هبا تقدمي أأنشطة املساعدة التقنية إاىل بدلاننا .ذلا ،فاإن
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الاقرتاح املشرت ،املقدم من اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية ينبغي أأن يكون أأساسا للنقاش يف هذا
الصدد.
" "5و أأخريا ،ترحب اجملموعة ابنعقاد املؤمتر الس نوي الثاين حول التعاون بني بدلان اجلنوب وامللكية الفكرية ،وتعلق
اجملموعة أأمهية كربى عىل هذا املوضوع نظرا ألن العديد من البدلان النامية دلهيا مجارب انحجة يف اإنشاء نظام وطين
للملكية الفكرية موجه اإىل التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية ويركز علهيا .ذلا تؤكد اجملموعة عىل أأمهية تنفيذ اكفة
ا ألنشطة املصممة يف املرشوع بشأأن التعاون بني بدلان اجلنوب وامللكية الفكرية واليت من شأأهنا مساعدة الويبو عىل
لعب دور حمفز يف هذا الصدد.
"ويف ايلتام ،ولضامن جناح معلنا ،تشدد اجملموعة عىل احلاجة لاللزتام حبسن النية وروح التوافق وا إلرادة
للميض قدما حنو ا ألمام ،وسوف تس متر اجملموعة ا ألفريقية يف اإظهار هذه الروح من خالل معلها".
 .512قدم وفد بنغالديش البيان الكتايب التايل ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ:
"عىل الرمغ من أأن جدول ا ألعامل مزدمح للغاية وحيتاج اىل يوم اإضايف ،اإل أأنه سيتوجب علينا التعامل مع
البنود اليت مل يمت البت فهيا يف امجلعية العامة املاضية خالل نفس الفرتة .وابلتايل ،فاإننا نطالب ادلول ا ألعضاء ابإبداء
أأكرب قدر من املرونة واحلمكة حىت ميكننا مناقشة اكفة بنود جدول ا ألعامل املعروض علينا بصورة عادةل .ودلينا تقارير
سري العمل خملتلف املشاريع املهمة اجلارية واليت وافقت علهيا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لتنفيذ توصيات
جدول أأعامل التمنية .ودلينا أأيضا تقارير التقيمي حول مرشوع "بناء القدرات يف جمال اس تخدام التكنولوجيا املالمئة"
( )CDIP/12/3ومرشوع "تعزيز اإطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف الويبو  -دلمع معلية الرصد والتقيمي ل ألنشطة
الإمنائية" ( .)CDIP/12/4وهااتن العمليتان للتقيمي يف غاية ا ألمهية ملواصةل مساعينا يف املس تقبل فامي يتعلق بتنفيذ
جدول أأعامل التمنية بأأرسه واس تخدام التكنولوجيا احلائزة عىل براءات اخرتاع ملصلحة البدلان ا ألقل منوا عىل وجه
ايلصوص .وبعد ذكل دلينا  28توصية اإضافية جلدول أأعامل التمنية احملددة سلفا يك يمت تنفيذها من خالل برانما
العمل الاعتيادي ل ألمانة العامة .وحي إان بعض ادلول ا ألعضاء يف مجموعتنا قد يكون لها وهجات نظر متباينة حول
بعض القضااي والبنود ،فسوف ينخرط أأعضاؤان بصورة بناءة عندما حيني وقت مناقشة البنود ذات الصةل من جدول
ا ألعامل .أأما الآن ،فأأود ذكر بعض املوضوعات العامة ذات ا ألمهية ابلنس بة جلدول ا ألعامل.
"ابلنظر اىل كون اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية جلنة دامئة ملكفة من قبل امجلعية العامة مبناقشة
موضوعات امللكية الفكرية والتمنية ،فاإننا نشعر ابلقلق إازاء الافتقار اىل التنفيذ السلمي لاكفة ادلعامات الثالث لولية
اللجنة .ومجدر الإشارة هنا اإىل أأن املبادئ واملعتقدات الرئيس ية اليت جعلت ادلول ا ألعضاء تتوصل اىل فكرة جدول
أأعامل التمنية يف عام  1007متثلت يف أأن امللكية الفكرية والابتاكر أأدااتن مفيداتن لتعزيز المنو الاقتصادي والتمنية
الاجامتعية وفقا لالحتياجات وا ألوضاع ايلاصة بلك دوةل .وابملثل ،فاإن ادلول ا ألعضاء يف مجموعة أآس يا واحمليط
الهادئ ترغب يف توفري فرصة منتظمة ملناقشة موضوع امللكية الفكرية والتمنية بوجه عام يف اللجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية ،ابلإضافة اىل املرشوع حمل الرتكزي احلايل والتوصيات النامجة عن أأو اليت أأسفرت عهنا املناقشة.
"اتفقت لك ادلول ا ألعضاء ابلإجامع عىل أآلية التنس يق لتعزيز وزايدة فعالية التنس يق بني خمتلف جلان الويبو
يف جمال ا ألنشطة الإمنائية .ويف هذا الس ياق ،نود أأن نذكر مرة أأخرى أأنه مل يمت التوصل اإىل تسوية بشأأن القرار
ايلاص بأآلية التنس يق وذكل فامي يتعلق بلجنة الربانما واملزيانية واللجنة املعنية مبعايري الويبو ،وهام جلنتان يف غاية
ا ألمهية لتحقيق أأهداف جدول أأعامل التمنية.
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"تعرب مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ عن اس تعدادها للمشاركة ،سواء ابعتبارها مجموعة أأو بدلان أأعضاء
فرادى ،يف املداولت املتعلقة ابلبنود املهمة مثل "املراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية"
("،)CDIP/11/8املراجعة ايلارجية للمساعدة التقنية ايلاصة ابلويبو يف جمال التعاون من أأجل التمنية"" ،قياس
ا ألهداف الإمنائية ل أللفية دلى واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى ومسامهة الويبو يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية"
( )CDIP/12/8اخل .وتتطلع اجملموعة ملناقشة جدوى اإدراج الاحتياجات والنتاجئ املتعلقة اب ألهداف الإمنائية ل أللفية
مضن اإطار الويبو لنتاجئ الثنائية وحتديد مؤرشات معينة لقياس مسامهة الويبو يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية.
"يمت تقدمي املساعدة التقنية للبدلان ملساعدهتا عىل حتقيق التمنية الاجامتعية والاقتصادية ،ذلا فنحن نريد أأن
تكون معلية تقدمي املساعدة التقنية ايلاصة ابلويبو موهجة حنو التمنية عىل املس توى ا ألمثل ألننا نرى أأن هنا ،جمال
للمزيد من التحسني.
"كام نتقدم ابلشكر مجلهورية كوراي عىل املرشوع الرائد اجلديد اذلي قدمته بشأأن "امللكية الفكرية وإادارة
التصاممي من أأجل تمنية ا ألعامل يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا" ( .)CDIP/12/6ويف حال حظي املرشوع
بتوافق الآراء ،نأأمل أأن يكون املرشوع فعال ومفيدا يف دمع املشاريع الصغرية واملتوسطة ويف انشاء وتسويق التصاممي
عىل حنو نش يط من خالل الاس تخدام الفعال لنظام امللكية الفكرية واس تحداث الاسرتاتيجيات اليت من شأأهنا
تشجيع الاستامثر يف التصاممي.
 .511قدم وفد دوةل بنن ابمس مجموعة البدلان ا ألقل منوا البيان الكتايب التايل:
"يود وفد بنن ،اذلي يتحدث ابمس مجموعة البدلان ا ألقل منوا ،أأن يعرب عن سعادته لرتؤس السفري دواليه
أأعامل جلنتنا.
"تؤكد مجموعة البدلان ا ألقل منوا أأهنا سوف تسامه يف حتقيق نتاجئ مرضية خالل مناقشاتنا.
"كام تود هتنئة الويبو عىل اجلهود املبذوةل لتعممي قضية التمنية عىل أأنشطة املنظمة.
"وتؤكد اجملموعة من جديد عىل دمعها لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ايلاص ابلويبو .ويف هذا الصدد،
تعرب اجملموعة عن تقديرها الاكمل للمقرتحات الواردة يف تقارير سري العمل وتقيمي املشاريع اليت أأطلقت لهذا الغرض.
"ترحب اجملموعة ابلتقدم اذلي مت احرازه يف اجلهود الرامية لإاتحة معلومات و أأدوات امللكية الفكرية ذات
الصةل لدلول ا ألعضاء ابجملموعة وغريها من البدلان النامية وذكل من خالل اإنشاء وتطوير مراكز دمع التكنولوجيا
واملعلومات والش باكت ذات الصةل ،فضال عن عقد ورش معل تدريبية يف هذا اجملال عىل الصعيدين الوطين
وا إلقلميي .وتعرب اجملموعة عن ارتياهحا لإنشاء  37ش بكة ملراكز دمع التكنولوجيا واملعلومات حىت الوقت الراهن ،كام
تشجع اجملموعة الويبو عىل مواصةل التوسع يف مثل هذه الش باكت.
"وترحب اجملموعة أأيضا بنجاح املرشوع املتعلق ببناء القدرات يف جمال اس تخدام التكنولوجيا املالمئة -
املعلومات التقنية والعلمية احملددة ابعتبارها ح ًال لتحدايت التمنية احملددة ،كام تود اجملموعة أأن ميتد هذا املرشوع
لتغطية ادلول ا ألعضاء ا ألخرى يف مجموعة البدلان ا ألقل منوا.
"ترغب مجموعة البدلان ا ألقل منوا التأأكيد عىل أأن معلية الرصد والتقيمي املنتظمني ل ألنشطة التمنوية ايلاصة
ابلويبو يف اإطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ سوف تؤدي اىل حتسني بروز اإجراءات التعاون الإمنايئ ايلاص ابلويبو
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للعيان فضال عن إااتحة اس تخدام اإجراءات تصحيحية مناس بة تأأخذ بعني الاعتبار احتياجات املس تفيدين ،مبا يف
ذكل البدلان ا ألقل منوا.
"وبناء عىل ذكل ،ترحب اجملموعة ابدلراسة املس تقةل حول تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ،حي إان هذه
ادلراسة س تقيس اىل جانب التقيمي الفعال ملسامهة الويبو يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية اجلهود اليت تبذلها الويبو
يف جمال التعاون الإمنايئ.
"وفامي يتعلق ابملساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون الإمنايئ ،ترحب مجموعة البدلان ا ألقل منوا
ابلكتيب اذلي أأعدته ا ألمانة العامة واذلي يرسد ا ألنشطة واملشاريع اليت مت تنفيذها ،ولكن اجملموعة ترغب يف رؤية
اإجراء حتسينات عىل تكل ا ألنشطة ،مع ا ألخذ بعني الاعتبار التوصيات املقدمة يف وقت نرش ادلراسة ايلارجية اليت
مت تنفيذها يف هذا الصدد.
"ويف ايلتام ،ترغب مجموعة البدلان ا ألقل منوا أأن تؤكد جمددا ،للرئيس ،دمعها والزتاهما ابلعمل معمك بطريقة
بناءة وذكل لضامن إاحراز تقدم كبري داخل اللجنة".
 .513قدم وفد ليتوانيا ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب و ادلول ا ألعضاء فيه البيان املكتوب التايل:
وكثريا من التعاون واملرونة لضامن أأن نمكل لك ا ألمور يف
"من الواحض أأن أأمامنا جدول أأعامل كبري سيتطلب مع ًال مكث ًفاً ،
حدود القيود الزمنية املفروضة" .وابلتايل ،فاإننا ندعومك س يادة الرئيس لضامن اكامتل معلنا يف الإطار الزمين املقرر.
"لقد جاء الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء هنا هذا ا ألس بوع ابلزتام قاطع مبواصةل العمل بطريقة اإجيابية وتعاونية.
خريا اي س يادة الرئيس ،فاإنه مبوجب العمل اذلي ينتظران ،فاإننا نقف متأأهبني ليك نناقش بطريقة بناءة الطرق احملمتةل
"و أأ ً
لتحسني معل هذه اللجنة لصاحل مجيع الوفود".
 .514وقدم وفد الياابن ،نيابة عن اجملموعة ابء ،البيان املكتوب التايل:
"يتضمن مرشوع جدول ا ألعامل  25وثيقة يتعني معاجلهتا يف هذه ادلورة ،وبعض بنود جدول ا ألعامل هل اترخي
طويل ومعقد .ويقتيض ا ألمر تناول هذه القضااي عرب  4أأايم خالل هذه ادلورة وإاهناء معلنا يف هذه ادلورة يف الساعة
السادسة متا ًما من مساء يوم الثالاثء .ويف هذا الصدد ،فاإنه من املهم أأن تتقدم ادلورة يف معلها بطريقة كفؤة
ومنضبطة حترتم الإطار الزمين اذلي اقرتحته ا ألمانة يف دورة املعلومات اليت س بقت اللجنة .وتعرتف اجملموعة ابء
بأأمهية جدول أأعامل التمنية ،وبصفة خاصة اس تخدام امللكية الفكرية من أأجل التمنية .بيد أأن العمل الإمنايئ للمنظمة
العاملية للملكية الفكرية جيب أأن يتوازن يف س ياق هذه املنظمة بأأرسها.
"وإاذ ترت ،اجملموعة ابء التعليقات التفصيلية اليت سيمت اإبداؤها مبوجب لك بند يف جدول ا ألعامل وحتتفظ
ابحلق يف مزيد من املداوةل يف مرحةل لحقة ،فاإهنا تود اغتنام الفرصة ل إالشارة لبعض القضااي.
 اإننا نرحب ابملوضوعات املدرجة للمناقشة يف هذا الاجامتع مبا يف ذكل مرشوع تقارير معليات تقيمي املرشوعوالتقارير املرحلية ،وادلراسات واملقرتحات مبرشوعات جديدة.
 اإننا نسمل بأأمهية وتعقد البنود الثالثة التالية اليت ذكرهتا ا ألمانة يف دورة املعلومات ،أأل ويه "الاس تعراضاملس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية" و"قرار امجلعية العامة للمنظمة بشأأن ا ألمور املتعلقة بلجنة التمنية
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وامللكية الفكرية" و"املؤمتر ادلويل املعين ابمللكية الفكرية والتمنية" .وحنن عىل اس تعداد لالخنراط يف هذه
املناقشات بروح بناءة ونعتقد أأننا سنس تطيع حتقيق بعض التقدم خالل القدر اخملصص من الوقت.
 اإننا نمثّن معل ا ألمانة بشأأن "دليل تقدمي املساعدة التقنية" و"قياس أأهداف ا أللفية الإمنائية يف واكلت ا ألمماملتحدة ا ألخرى وإاسهام املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف حتقيق أأهداف ا أللفية الإمنائية" .وسيساعد هذا يف
توجيه أأي معل يمت مس تقب ًال حول هذه املوضوعات.
"و أأخ ًريا نرجومك س يادة الرئيس أأن تكونوا واثقني من أأنمك تس تطيعون الاعامتد عىل الروح البناءة ودمع وفودان
خالل هذه ادلورة للجنة".
 .515قدم وفد بولندا ،نيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق البيان املكتوب التايل:
"اإن دلى مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق لك الثقة يف قدرة الرئيس عىل ضامن أأن يمت الاضطالع
مبناقشات هذا ا ألس بوع الوجزية بطريقة عادةل ومتوازنة ،و أأن تعامل لك املرشوعات عىل قدم املساواة.
"هنا ،عدد من القضااي يتعني مناقش هتا خالل ا ألايم ا ألربعة القادمة مبا يف ذكل الاس تعراض املس تقل
لتوصيات جدول أأعامل التمنية ،وقرار امجلعية العامة للمنظمة بشأأن ا ألمور املتعلقة بلجنة التمنية وامللكية الفكرية.
كام ستمثر املناقشات حول دراسة براءات الاخرتاع واملكل العام ،وكذكل ادلراسة املعنية ابمللكية الفكرية
واس تزناف العقول.
"وهنا ،عنرص جدير ابملالحظة ابعتباره إاجنازا لهذه اللجنة هو :دليل تقدمي املساعدة التقنية ،اذلي مت حتديثه
عىل موقع املنظمة عىل الويب وقاعدة بياانت املساعدة التقنية.
"اإن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق تتطلع قدما اإىل اختتام املناقشات املعنية بطرائق أآلية التنس يق
من أأجل جدول أأعامل التمنية واليت تشتت انتباه هذه اللجنة عن اإجناز معلها اجلوهري.
"ومجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق مس تعدة للعمل بروح بناءة لضامن التوصل لنتاجئ ممثرة ومتوازنة
ومرضية .اإننا نتطلع قدما اإىل اإجراء مناقشات جوهرية فامي يتعلق ابلتقدم احملرز بشأأن التوصيات اليت جيرى تنفيذها
حاليا وكذكل بشأأن مقرتحات املرشوعات املنقحة واجلديدة.
"ويتطلب قدر العمل وعدد القضااي اليت يتعني عىل هذه اللجنة مناقش ته يف هذا ا ألس بوع مع ًال مكثفا .وتعيد
مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق جمددا تأأكيد الزتاهما الراخس مبواصةل العمل بطريقة بناءة وتعاونية".
 .516قدم وفد ابراغواي البيان املكتوب التايل:
"نود اغتنام هذه الفرصة لتأأكيد أأن وفد ابراغواي يعلق أأمهية خاصة عىل ادلورة احلالية للجنة التمنية وامللكية
الفكرية ،ويه حدث يسم الفرصة ا ألوىل اليت اشرت ،فهيا ممثلو الكيان اذلي رشفت برتؤسه ،وهو املديرية الوطنية
للملكية الفكرية املنشأأة حديثا ،يف اجامتع هيئة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.
"وكام ذكران يف امجلعية العمومية السابقة للمنظمة ،فاإن حكومة ابراغواي تعلق أأمهية كربى عىل امللكية الفكرية
ابعتبارها أأداة للهنوض ابلتمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية والقضاء عىل الفقر يف بالدان .اإن املهمة ا ألساس ية اليت
تواجه حكوميت يه القضاء عىل الفقر ،ويف هذا الصدد ،فاإن املرشوعات املعروضة يف هذه ادلورة تعدّ أأمثةل واحضة
لكيف ميكن اس تخدام امللكية الفكرية لتحقيق هذا الغرض ووجوب ذكل.
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"وحنن عىل حد سواء نرحب وحنيط علام ابملعلومات املقدمة املتعلقة ابملرشوع الرائد لإنشاء أأاكدمييات وطنية
للملكية الفكرية ،وكذكل بنتاجئ "املرشوع املعين ابمللكية الفكرية ووضع عالمات مجارية للمنتجات من أأجل تمنية
مرشوعات ا ألعامل يف البدلان النامية ويف البدلان ا ألقل تقدما ".وابملثل ،فاإننا س ندرس حبرص وعناية تكل التقارير
املتعلقة ،مضن أأمور أأخرى ،بنقل التكنولوجيا ،والرباءات وحقوق التأأليف والنرش ،بغية تقيمي اإماكنية وضع مرشوع
مماثل يف ابراغواي.
خريا ،مجدر الإشارة اإىل أأننا بد أأان ابلتعاون مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية ،معلية وضع اسرتاتيجية
"و أأ ً
وطنية للملكية الفكرية ،وتكل يه املرة ا ألوىل اليت يمت الاضطالع فهيا مببادرة كهذه يف ابراغواي .ونأأمل يف أأن نمتكن
من اإبالغ اللجنة عن التقدم احملرز يف هذا الصدد يف املس تقبل القريب".
 .517قدم وفد بريو البيان املكتوب التايل:
"بيان عن أأمهية امللكية الفكرية والتمنية يف بريو
"اإن حامية امللكية الفكرية من ا ألمعدة ا ألساس ية لالقتصادات احلديثة ،التنافس ية ،ويه تدمع الإبداع
واملواهب الوطنية من منظور اقتصادي ،وكذكل تشجع الاستامثر يف التمنية والابتاكر .ويف هذا الصدد ،تبذل اجلهود
لتوفري الظروف اليت س متكن بريو من أأن ختلق احلوافز الاكفية لتمنية امللكية الفكرية من خالل امحلاية الفعاةل حلقوق
امللكية الفكرية يف ش ىت صورها.
"اإن امللكية الفكرية تشلك أأسلواب لالعرتاف ابلإبداع الإنساين وتعزيزه .وميثل اس تغالل حقوق امللكية الفكرية
مصدر ثروة للمبدعني واجملددين ،يدمع قدرة مرشوعات ا ألعامل عىل املنافسة مبنح حقوق حرصية حتسن أأوضاعها
يف السوق.
"اإن امللكية الفكرية حيوية ابلنس بة للتمنية الاقتصادية الوطنية حي إاهنا حتمي الابتاكر ،وتدمع القاعدة
التكنولوجية للبالد ،وتفتح أأسواقا جديدة وختلق وظائف .ويعترب املستمثرون ا ألجانب تقيمي نظام امللكية الفكرية
مؤرشا ،ذكل أأن وجود نظام قوي للملكية الفكرية جيذب الاستامثر للبالد.
"وابملثل ،فاإن الإحصاءات املتعلقة بتقدمي طلبات توفر معلومات هممة .ففي حاةل ا ألسواق مث ًال ،متثل هذه
ا ألرقام مصدر بياانت للك من احلكومة ،والرشاكت ا ألجنبية املعنية اليت تدخل ا ألسواق الوطنية ،وكذكل للرشاكت
احمللية فامي يتعلق ابملنافسني اجلديد.
"وينبغي تذكر أأن هنا ،عالقة مبارشة بني التجارة وطلبات العالمات التجارية ،يف ضوء أأنه عندما تزيد
مس توايت التجارة ،يزيد كذكل عدد طلبات احلصول عىل عالمة مجارية .كام أأن اإحصاءات الرباءات مؤرش عىل التمنية
التكنولوجية الوطنية وتوفر معلومات وثيقة الصةل ابملوضوع عن الرشاكت ا ألجنبية الراغبة يف اإدخال تكنولوجيات
جديدة يف البالد.
"كذكل فاإن سوق الرتفيه وتمنية الصناعات الثقافية حيوية لتمنية أأي جممتع ،ومن مث تلعب امللكية الفكرية دورا
كبريا من حي الثقافة.
"وتشهد بريو حاليا ازدهارا من زاوية التمنية الاقتصادية والاجامتعية ،مبعدل منو س نوي متوسط لإجاميل الناجت
احمليل بلغ  5,6ابملائة يف الفرتة  .1021 -1000ول ريب أأن أأداء ادلوةل اجلدير ابلثناء من زاوية احلفاظ عىل
الاس تقرار وا ألحوال املشجعة عىل التقدم قد اصطحب بصعود مثري يف قطاع ل ألعامل يزتايد اس تقراره دوما .وهكذا،
فقد ارتفع عدد الرشاكت الرمسية العامةل يف بريو من  610 000يف  1006اإىل ما يربو عىل  2,3مليون رشكة
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يف  ،1021مبا زاد عىل الضعف يف ست س نوات حفسب .بيد أأنه اثرت حتدايت جديدة لقاء خلفية من التمنية
الوطنية يف عامل معومل ،يرتبط بعضها بقدرة الرشاكت عىل املنافسة والاس مترار يف السوق.
"وعىل حنو أأكرث حتديدا ،فاإن نظام امللكية الفكرية أأصبح يف التطبيق ،أأداة متكن الرشاكت من لك ا ألجحام من
أأن تضيف قمية لعمليات الإبداع والإنتاج والتجديد والتسويق فهيا ،وهو تطور هل تأأثري اإجيايب عىل اجملمتع.
"اإن أأرسار الصناعة ،ومعلومات الرباءات ،وتسجيل الرباءات أأو الامنذج ذات املنفعة العملية ،والتصماميت
الصناعية ،واملعرفة التقليدية ،وحقوق التأأليف ،وتسجيل العالمات التجارية ،مضن أأمور أأخرى ،تعترب مجيعها عىل
حد سواء اسرتاتيجيات و أأصول غري ملموسة ينبغي للرشاكت اس تحداهثا واس تخداهما خالل ش ىت مراحل معلية
ا ألعامل (مودلها ،منوها ،نضجها ،اإخل) .فعىل سبيل املثال ،فاإن املستمثرين اذلين حيصلون عىل حامية للرباءات ابلنس بة
لخرتاعاهتم اليت تتوافر لها اإماكنيات تسويق كبرية ،يمتتعون حبقوق حرصية عىل الاس تغالل التجاري للمنتجات
املذكورة ،ويامتيزون عن املنافسني ادلوليني الآخرين .وابملثل ،ميكن احلصول عىل معلومات قيّمة تتعلق ابس تحداث
تكنولوجيات لها تأأثري مجاري و /أأو اجامتعي من خالل الاطالع عىل واثئق الرباءات .كام تشجع مثل هذه املعلومات
ظهور الرشاكت القامئة عىل للتكنولوجيا.
"ورمغ هذه املزااي الواحضة والتطور املذهل لقطاع ا ألعامل يف بريو ،بصفة عامة ،فاإن اس تخدام نظام امللكية
الفكرية مل يبلغ بعد املس توى املأأمول .وهذا الوضع نتيجة حلقيقة أأن بريو ليس دلهيا ثقافة اس تخدام امللكية الفكرية
والوعي مبزاايها ومنافعها .وتمتثل عقبة أأخرى يف هذا الصدد يف الافتقار العام ل إالميان ابلعمليات املؤسس ية ذات الصةل
(عىل سبيل املثال :كيف ميكن اإنفاذ احلقوق يف مواهجة تزوير العالمات التجارية ،ونسخ املنتجات ،اإخل) .وقد بذل
املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وامللكية الفكرية هجودا خضمة ملعاجلة هذه القضااي بتعزيز احلاجة اإىل اإدماج امللكية
الفكرية يف أأنشطة ا ألعامل ومعليات التجديد اجلارية حاليا يف بريو ،وكذكل يف معلية توعية تس هتدف منظمي
املرشوعات واخملرتعني واملبتكرين وصناع الس ياسة املقبلني بصفة عامة.
 .511قدم وفد ترينيداد وتوابغو نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب البيان التايل:
"اإننا نتطلع للعمل عىل حنو بناء مع الرئيس واجملموعات ا ألخرى هذا ا ألس بوع بغية حتقيق تقدم يف معلنا.
"اإن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب تود أأن تذكّر بأأن ادلول ا ألعضاء مطالبة ابختاذ قرارات خالل هذه
ادلورة الثانية عرشة للجنة التمنية وامللكية الفكرية .وهذه القرارات يه "2" :حتديد الاختصاصات ابلنس بة لفحص
مس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية و" "1تنفيذ قرار ادلورة  52مجلعيات املنظمة العاملية للملكية الفكرية
املتعلقة بعمل جلنة التمنية وامللكية الفكرية.
"وفامي يتعلق بتحديد الاختصاصات واملهنا فامي يتعلق ابإجراء اس تعراض مس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل
التمنية ،فاإن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب تعرتف بأأن وثيقة جلنة التمنية وامللكية الفكرية ،CDIP/11/8
املقدمة من فريق جدول أأعامل التمنية واجملموعة ا ألفريقية يف ادلورة احلادية عرشة للجنة التمنية وامللكية الفكرية ،توفر
أأساسا جيدا للعمل ،وتتيح اإطار معل صاحل ملناقشاتنا .وترى مجموعتنا أأن النتيجة املتوقعة لهذه املامرسة املهمة تمتثل يف
اإنتاج وثيقة حتلل ما اإذا اكنت امللكية الفكرية ابعتبارها أأداة للتمنية قد أأدرجت يف اكفة نشاطات املنظمة أأم ل .ويتعني
أأن تعمل هذه الوثيقة ابعتبارها مرجعا ملناقشات جلنة التمنية وامللكية الفكرية مس تقب ًال ،و أأن توجه العمل بشأأن امللكية
الفكرية والتمنية يف املس تقبل.
"وفامي يتعلق بتنفيذ قرار امجلعية العامة ،اليت تطالب مبناقشة وتوصية جلنة التمنية وامللكية الفكرية بشأأن تنفيذ
قرارات امجلعية العامة السابقة ،تقرتح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب تقس مي املناقشة عىل دورتني للجنة التمنية
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وامللكية الفكرية بسبب قيود الوقت .ومن مث ،يتعني علينا أأن نركز يف ادلورة احلالية عىل تنفيذ ادلعامة الثالثة لولية
جلنة التمنية وامللكية الفكرية ،كام اتفق عليه ابلفعل يف ادلورة املاضية .وبعدئذ نناقش يف ادلورة الثالثة عرشة للجنة
التمنية وامللكية الفكرية تنفيذ أآلية تنس يق قوية وفعاةل مع إارشاف عىل اإدماج توصيات جدول أأعامل التمنية يف املنظمة.
"اإن لتنفيذ ادلعامة الثالثة لقرار امجلعية العامة  1007أأمهية قصوى ابلنس بة للبدلان النامية .وحىت الآن ،فاإن
توصيات جدول أأعامل التمنية مل تزودان سوى ابإطار معل ملناقشة قضااي امللكية الفكرية والتمنية واختاذ قرار بشأأهنا .ومع
ذكل ،ينبغي أأن توضع يف الاعتبار قضااي ومناقشات و أأفاكر جديدة ،عن العالقة بني امللكية الفكرية والتمنية .ويف هذا
املوضوع ،فاإن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ترى أأنه قد أآن ا ألوان لس تعراض الشواغل اليت أأثريت يف
ادلورات الست السابقة للجنة التمنية وامللكية الفكرية وحت ادلول ا ألعضاء عىل اختاذ قرار.
"كام تشكر اجملموعة ا ألمانة عىل الوثيقة  ،CDIP/12/2وخباصة تقرير املرشوع املعين ابمللكية الفكرية ووضع
عالمات مجارية للمنتجات من أأجل تمنية مرشوعات ا ألعامل يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .اإن بامن اي س يادة
الرئيس واحدة من البدلان اليت اس تفادت من هذا املرشوع ،حي مت حتديد ثالثة منتجات متثل اإماكنيات قوية ملنح
العالمات التجارية والسامت الفريدة املرتبطة مبنش هئا اجلغرايف وقد اكن املرشوع انحجا جدا يف هذا البدل وحنن نشجع
ا ألمانة عىل مواصةل اس تحداث هذه ا ألنواع من املرشوعات يف ادلول ا ألعضاء ا ألخرى.
"وختا ًما ،تود مجموعيت أأن تشكر الرئيس بصفة خاصة عىل هجوده لتيسري عقد مؤمتر املنظمة املعين ابمللكية
الفكرية والتمنية عىل هامش هذه ادلورة للجنة التمنية وامللكية الفكرية .وحي إان هذا املؤمتر همم لتوصيل املعرفة للك
ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة عن امللكية الفكرية والتمنية ،فاإننا من مث نشجع لك اجملموعات وادلول ا ألعضاء عىل
العمل معا يف املس تقبل بغية أأن نصل لتوافق يف الر أأي حول قامئة املتحدثني".
 .518بيان نيابة عن أأمني املعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة:
"اإن هدف املعاهدة ادلولية هو احلفاظ عىل املوارد الوراثية النباتية واس تخداهما املس تدام من أأجل توفري
الغذاء والزراعة والتقامس العادل واملنصف للمنافع النامجة عن اس تخداهما ،يف اتساق مع اتفاقية التنوع احليوي ،من
أأجل ا ألمن الزراعي والغذايئ املس تدام .واملعاهدة ادلولية يه حل مبتكر فع ًال للوصول اإىل ما يسمى نظام متعدد
ا ألطراف وتقامس منافعه ،واذلي يضع  64من أأمه حماصيلنا – ويه احملاصيل اليت تشلك معا  10ابملائة من ا ألغذية
اليت نس متدها من النبااتت – يف مجمع عاملي يسهل الوصول اإليه من املوارد الوراثية املتاحة جماان للمس تخدمني احملمتلني
من أأجل اس تخدامات حمددة .ويتضمن هذا اجملمع الورايث حاليا أأكرث من  2,6مليون عينة موثقة من املواد الوراثية،
وقد يرس النظام يف الامثنية أأشهر ا ألوىل من معهل أأكرث من  440 000معلية نقل للمواد الوراثية .وييرس النظام حاليا
نقل حنو  800-600عينة من املواد الوراثية لك يوم عىل النطاق العاملي .ويستند تبادل املواد الوراثية النباتية مضن
النظام متعدد ا ألطراف اإىل التفاقية املعيارية لنقل املواد ،اليت تتضمن أأحاكم ورشوط لك من احلصول عىل املوارد
الوراثية النباتية وكذكل تقامس منافع اس تخداهما.
"وحسب أأحاكم التفاقية املعيارية لنقل املواد ،فاإن الالزتام بتقامس املنافع النامجة عن اس تخدام املواد الوراثية
النباتية ينطلق بني الزتامات أأخرى عن طريق منح حقوق امللكية الفكرية يف منتجات تتضمن مثل هذه املواد واليت
تكون بعد ذكل حمل تقييد من أأجل اإجراء مزيد من البحوث والاستيالد بسبب وجود حق للملكية الفكرية عىل
املنتا .وجيب دفع حصة منصفة من املنافع النامجة عن الامجار يف أأي من هذه املنتجات اإىل "صندوق تقامس املنافع"
التابع للمعاهدة ادلولية.
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"وقد أأقمي صندوق تقامس املنافع لالستامثر يف املرشوعات عالية التأأثري اليت تدمع املزارعني يف البدلان النامية
للحفاظ عىل تنوع احملاصيل يف حقوهلم ومساعدة املزارعني ومس تودلي النبااتت عامليا عىل تطويع احملاصيل مع
الاحتياجات واملطالب املتغرية.
"وهكذا فاإن صندوق تقامس املنافع يقدم دعام ماليا لتنفيذ املرشوعات ،اليت تتيح مزيدا من التجديد يف جمال
املوارد الوراثية النباتية من أأجل الغذاء والزراعة ،يف شلك تكنولوجيا ،وساللت جديدة وما اإىل ذكل.
"ويف ظل دورة املرشوع احلالية ،جيري متويل  28مرشوعا للتخطيط الاسرتاتيجي والتأأثري املبارش .وترتواح
مبتكراهتا من التوصل ملرونة إازاء تغري املناخ يف ساللت ا ألرز عالية الإنتاج واليت مت تطويعها حمليا ،ودمع مرافق الري
مبصادر املياه للتكيف مع أأمناط سقوط ا ألمطار واجلفاف املتباينة ،واس تحداث أآلية تتيح احلصول عىل الساللت اليت
مت تكييفها حمليا من القمح اليابس والشعري بغية ضامن ا ألمن الغذايئ للمزارعني احملليني ،ملضاعفة اإنتاج القمح
وا ألصناف ا ألصلية للشعري مبا يقاوم اجلفاف وا ألمراض بغية التأأثري بصورة اإجيابية عىل ا ألمن الغذايئ ،وادلخل،
واملرونة يف اجملمتعات الزراعية الفقرية.
"ومن مث فاإن النظام متعدد ا ألطراف للمعاهدة ادلولية مصدر لالبتاكر يف جمال املوارد الوراثية النباتية من
أأجل ا ألغذية والزراعة ،يف حني يكفل يف الوقت نفسه حتقيق أأهدافه ا ألساس ية يف احلفاظ عىل املوارد الوراثية
النباتية واس تخداهما اس تخداما مس تداما من أأجل ا ألغذية والزراعة والتقامس العادل واملنصف للمنافع النامجة
عن اس تخداهما.
خريا ،امسحوا يل بأأن أأذكر ابإجياز أأنه يف أأحدث دورة للهيئة احلامكة للمعاهدة ادلولية ،اليت انعقدت من 14
"و أأ ً
اإىل  11سبمترب  1023يف مسقط يف عامن ،قررت ا ألطراف املتعاقدة اإنشاء "فريق عامل خمصص مفتوح العضوية
لتعزيز أأداء النظام متعدد ا ألطراف للحصول عىل املنافع وتقامسها" .وسينظر الفريق العامل مضن أأمور أأخرى يف
توس يع أآلية تقامس املنافع يف املعاهدة ادلولية ،ملدى أأبعد ،لتشمل بصفة خاصة طرقا جديدة ومبتكرة يللق تدفقات
طويةل ا ألجل من املوارد املالية لصندوق تقامس املنافع .كام سيتقىص وسائل أأخرى لتعزيز أأداء النظام متعدد ا ألطراف.
[ييل ذكل املرفق]
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LISTE DES PARTICIPANTS/
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
Mandixole MATROOS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

ALGÉRIE/ALGERIA
Ahlam Sarah CHARIKHI (Mlle), attaché, Mission permanente, Genève

ALLEMAGNE/GERMANY
Harald SCHOEN, Director, Trade Mark Law, Law against Unfair Competition, Combating of
Product Piracy, Federal Ministry of Justice, Berlin
Pamela WILLE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

ANDORRE/ANDORRA
Montserrat GESSÉ MAS (Mme), premier secrétaire, représentante permanente adjointe,
Mission permanente, Genève

ANGOLA
Alberto Samy GUIMARÃES, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

ARGENTINE/ARGENTINA
Matias Leonardo NINKOV, Secretario de Embajada y Cónsul, Dirección de Asuntos
Económicos Multilaterales y G-20, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Buenos Aires
María Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra

AUSTRALIE/AUSTRALIA
Jessica ALLEN (Ms.), Director, International Policy and Cooperation, IP Australia, Canberra
David KILHAM, First Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO),
Geneva
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AUTRICHE/AUSTRIA
Vera FUCHS (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN
Natig ISAYEV, Head, International Relations and Information Provision Department, Copyright
Agency of the Republic of Azerbaijan, Baku

BANGLADESH
Mh. Nazrul ISLAM, Minister, Permanent Mission, Geneva

BELGIQUE/BELGIUM
Mathias KENDE, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève
Fabienne VAN SLOTEN (Mlle), stagiaire, Mission permanente, Genève

BÉNIN/BENIN
Eloi LAOUROU, ambassadeur, représentant permanent adjoint, Mission permanente, Genève
Charlemagne DEDEWANOU, attaché, Mission permanente, Genève

BRÉSIL/BRAZIL
Flávia Elias TRIGUEIRO (Mrs.), Head, Division of Pharmaceutical Patents, National Institute of
Industrial Property (INPI), Rio de Janeiro
Milene CAVALCANTE (Mrs.), Advisor, IP Global Issues, National Institute of Industrial
Property (INPI), Rio de Janeiro
Rodrigo MENDES ARAUJO, First Secretary, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva

BURKINA FASO
Adama SAGNON, directeur général, Bureau burkinabé du droit d’auteur (BBDA), Ministère de la
culture et du tourisme, Ouagadougou
Samson Arzouma OUEDRAOGO, deuxième conseiller, Mission permanente, Genève

BURUNDI
Espérance UWIMANA (Mme), conseiller, Mission permanente, Genève
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CAMBODGE/CAMBODIA
PENN Sovicheat, Deputy Director General, General Directorate of Domestic Trade, Ministry of
Commerce, and Member of the Secretariat of National Committee for Intellectual Property
Rights, Phnom Penh

CAMEROUN/CAMEROON
Anatole NKOU, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève
Elizabeth NGOLE OBI (Mme), juriste, Division des affaires juridiques, Ministère des arts et de la
culture, Yaoundé

CANADA
Saïda AOUIDIDI (Mme), analyste de la politique, Bureau de politique, planification, affaires
internationales et recherche économique, Ministère de l’industrie, Gatineau

CHILI/CHILE
Felipe FERREIRA, Asesor Legal, Departamento de Propiedad Intelectual, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Santiago de Chile
Andrés GUGGIANA, Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC), Ginebra

CHINE/CHINA
DENG Yuhua (Mrs.), Director, International Division, Copyright Department, National Copyright
Administration (NCAC), Beijing
XIAOBING Feng (Mrs.), Deputy Director General, International Cooperation Department, State
Intellectual Property Office (SIPO), Beijing
LING Zhang (Mrs.), Project Administrator, International Cooperation Department, State
Intellectual Property Office (SIPO), Beijing
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COLOMBIE/COLOMBIA
Alicia ARANGO OLMOS (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión Permanente,
Ginebra
Gabriel Andre DUQUE MILDENBERG, Embajador ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC), Representante Adjunto ante la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC),
Ginebra
María Catalina GAVIRIA BRAVO (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
Juan Camilo SARETZKI, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

CONGO
Antoine GUELOI-AMBOULOU, chef, Service de la promotion de la propriété industrielle,
Antenne nationale de la propriété industrielle (ANPI), Brazzaville
COSTA RICA
Sylvia Úrsula POLL AHRENS (Sra.), Embajadora, Representante Permanente Alterna, Misión
Permanente, Ginebra

CÔTE D'IVOIRE
Kumou MANKONGA, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

CUBA
María de los Ángeles SÁNCHEZ TORRES (Sra.), Directora General, Oficina Cubana de la
Propiedad Industrial (OCPI), La Habana

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
Ouloufa ISMAEL ABDO (Mme), directrice, Office djiboutien de la propriété industrielle et
commerciale, Djibouti
Madina MOHAMED OMAR (Mlle), chef, Service de la législation et de la règlementation, Office
djiboutien de la propriété industrielle et commerciale, Djibouti
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ÉGYPTE/EGYPT
Yousra Ebada ABOUSHABANA (Ms.), Second Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Cairo
Mokhtar WARIDA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

EL SALVADOR
Martha Evelyn MENJIVAR CÓRTEZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

ÉQUATEUR/ECUADOR
Juan Carlos CASTRILLÓN JARAMILLO, Ministro, Misión Permanente, Ginebra

ESPAGNE/SPAIN
Lucía GUTIÉRREZ GARCÍA (Sra.), Jefa, Área de la Subdirección General de Propiedad
Intelectual, Dirección General Políticas e Industrias Culturales y del Libro, 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

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA
Carrie LACROSSE (Ms.), Senior Foreign Affairs Officer, Department of State, Office of
Intellectual Property Enforcement, 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
Marina LAMM (Ms.), Patent Attorney, Office of Policy and External Affairs, United States Patent
and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria
Kristine L. SCHLEGELMILCH (Mrs.), IP Attaché, Permanent Mission, Geneva
Karin FERRITER (Ms.), IP Attaché, Permanent Mission, Geneva

ÉTHIOPIE/ETHIOPIA
Girma Kassaye AYEHU, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
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FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION
Vladimir OPLACHKO, Head, International Cooperation Department, Federal Service for
Intellectual Property (Rospatent), Moscow
Elena KULIKOVA (Ms.), Head of Section, Legal Department, Ministry of Foreign Affairs,
Moscow
Arsen BOGATYREV, Attaché, Permanent Mission, Geneva

FINLANDE/FINLAND
Tony PASO, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

FRANCE
Nestor MARTINEZ-AGUADO, rédacteur, Pôle commerce et régulation économique
internationale, Ministère des affaires étrangères, Paris

GÉORGIE/GEORGIA
Ekaterine EGUTIA (Mrs.), Deputy Chairman, National Intellectual Property
Center (SAKPATENTI), Tbilisi
Eka KIPIANI (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

GRÈCE/GREECE
Irini STAMATOUDI (Mrs.), Director, Hellenic Copyright Organization, Ministry of Culture and
Sports, Athens
Maria SINANIDOU (Mrs.), Expert, Hellenic Copyright Organization, Ministry of Culture and
Sports, Athens
Paraskevi NAKIOU (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva

HAÏTI/HAITI
Emmelie Ciriaque MILCE PROPHETE (Mme), directrice générale, Bureau haïtien du droit
d'auteur, Port-au-Prince
Pierre ST AMOUR, conseiller, Mission permanente, Genève
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INDE/INDIA
Chandni RAINA (Mrs.), Director, Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry
of Commerce and Industry, New Delhi
Fazal MAHMOOD, Under Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion, New Delhi
Alpana DUBEY (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

INDONÉSIE/INDONESIA
Triyono WIBOWO, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Edi YUSUP, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Firman Harryanto SAGALA, Deputy Director, Facilitation of Intellectual Property Rights and
Intellectual Property Management, Center of Technology Assessment and Intellectual Property
Rights, Bureau of Climate Change and Industrial Quality Assessment, Ministry of Industry,
Jakarta
Nina Saraswati DJAJAPRAWIRA (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Erik MANGAJAYA, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Farzaneh JEDARI FOROUGHI (Ms.), Expert, Legal Department, Ministry of Foreign Affairs,
Tehran
Nabiollah AZAMI SARDOUEI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

IRAQ
Maysoon Adnan Mousa ALHASAN (Ms.), Head, Innovation Section, Industrial Property
Department, Central Organization for Standardization and Quality Control (COSQC), Ministry of
Planning, Baghdad

IRLANDE/IRELAND
Cathal LYNCH, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

ISRAËL/ISRAEL
Yotal FOGEL (Mrs.), Advisor, Permanent Mission, Geneva

ITALIE/ITALY
Tiberio SCHMIDLIN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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JAMAÏQUE/JAMAICA
Simara HOWELL (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

JAPON/JAPAN
Kazuhide FUJITA, Deputy Director, International Policy Division, Policy Planning and
Coordination Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo
Makoto NAKANISHI, Expert, International Policy Division, Policy Planning and Coordination
Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo
Kunihiko FUSHIMI, First Secretary, Permanent mission, Geneva

JORDANIE/JORDAN
Ghadeer EL-FAYEZ (Ms.), Advisor, Permanent Mission, Geneva

KENYA
Edward Kiplangat SIGEI, Chief Legal Counsel, Kenya Copyright Board (KECOBO), Nairobi

KIRGHIZISTAN/KYRGYZSTAN
Zhaparkul TASHIEV, First Deputy Chairman, State Service of Intellectual Property and
Innovation under the Government of the Kyrgyz Republic (Kyrgyzpatent), Bishkek
Kuban KABAEV, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

LETTONIE/LATVIA
Mara ROZENBLATE (Mrs.), Principal Expert, Patent Department, Patent Office of the Republic
of Latvia, Riga

LIBAN/LEBANON
Najla RIACHI ASSAKER (Mrs.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Abbas MTEIREK, Head, Service of Treaties, Ministry of Foreign Affairs and Emigrants, Beirut
Bachir SALEH AZZAM, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

LITUANIE/LITHUANIA
Marija MARKOVA (Ms.), Justice Attaché, Permanent Mission, Geneva
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MADAGASCAR
Haja Nirina RASOANAIVO, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

MALAISIE/MALAYSIA
Mohd Hasril ABDUL HAMID, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Nor Zareen RAJA INTAN (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

MALAWI
Beauty MOVETE (Mrs.), Registrar General, Department of the Registrar General, Ministry of
Justice and Constitutional Affairs, Blantyre
Chapusa Domino PHIRI, Chief Assistant Registrar General, Department of the Registrar
General, Ministry of Justice and Constitutional Affairs, Blantyre

MAROC/MOROCCO
Salah Edine TAOUIS, conseiller, Mission permanente, Genève

MEXIQUE/MEXICO
Juan Carlos MORALES VARGAS, Especialista en Propiedad Industrial, Dirección Divisional
de Relaciones Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI),
Ciudad de México

MONACO
Gilles REALINI, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève

MOZAMBIQUE
Pedro COMISSÁRIO, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Elias Jaime ZIMBA, Minister, Permanent Mission, Geneva
Miguel Raúl TUNGADZA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

MYANMAR
Win Zeyar TUN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
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NÉPAL/NEPAL
Cheta Nath BHATTARAI, Joint Secretary, Ministry of Industry, Kathmandu

NICARAGUA
Harry Miguel PERALTA LÓPEZ, Director General Registrador, Dirección General del Registro
de la Propiedad Intelectual, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Managua
Jenny ARANA (Sra.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra

NIGÉRIA/NIGERIA
Ubale Abdullahi IDRIS, Assistant Registrar, Trademarks, Patent and Design Registry, Federal
Ministry of Industry, Trade and Investment, Abuja

NORVÈGE/NORWAY
Hedvig BENGSTON (Mrs.), Senior Legal Advisor, Legal and Political Affairs, Norwegian
Industrial Property Office, Oslo

OMAN
Ahmed AL-SAIDI, Director, Directorate General of Organizations and Commercial Relations,
Ministry of Commerce and Industry, Muscat
Fatima AL GHAZALI (Ms.), Minister (Commercial Affairs), Permanent Mission, Geneva

OUGANDA/UGANDA
Eunice KIGENYI IRUNGU (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

PAKISTAN
Zamir AKRAM, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Aamir Aftab QURESHI, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Fareha BUGTI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

PANAMA
Zoraida RODRÍGUEZ MONTENEGRO (Srta.), Representante Permanente Alterna, Misión
Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
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PARAGUAY
Olga DIOS (Sra.), Directora, Dirección de Asuntos Internacionales, Dirección Nacional de
Propiedad Intelectual (DINAPI), Asunción
Patricia STANLEY (Sra.), Directora Nacional, Desarrollo y Propiedad Intelectual, Dirección
Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Asunción
Raul SILVERO, Ministro, Representante Permanente Alterno, Misión Permanente, Ginebra
Roberto RECALDE, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra
PAYS-BAS/NETHERLANDS
Margreet GROENENBOOM (Ms.), Policy Advisor, Innovation Department, Intellectual Property
Section, Ministry of Economic Affairs, The Hague
PÉROU/PERU
Hebert Eduardo TASSANO VELAOCHAGA, Presidente del Consejo Directivo, Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual (INDECOPI), Lima

POLOGNE/POLAND
Wojciech PIATKOWSKI, First Counsellor, Permanent Mission, Geneva

PORTUGAL
Filipe RAMALHEIRA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA
AHN Sunhee (Mrs.), Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property
Office (KIPO), Daejeon
HAN Jiwoong, Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property
Office (KIPO), Daejeon

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO/DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO
Gérard MUAKA MULENDA, directeur général, Société congolaise des droits d’auteur et des
droits voisins (SOCODA), Ministère de la jeunesse, sports, culture et arts, Kinshasa

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA
Liliana VIERU (Mrs.), Deputy Director, Intellectual Property Promotion and Publishing
Department, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Chisinau
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RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S
REPUBLIC OF KOREA
KIM Myong Hyok, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC
Evžen MARTÍNEK, Lawyer, International Department, Industrial Property Office, Prague
Jan WALTER, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
Leonila Kalebo KISHEBUKA (Mrs.), Acting Chief Executive Officer, Industrial Property or
Copyright Office, Ministry of Industry and Trade, Dar-es-Salaam

ROUMANIE/ROMANIA
Gratiela COSTACHE (Mrs.), Legal Adviser, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM),
Bucharest
Petre OHAN, Examiner, Appeals and Revocations Division, Legal Affaires Directorate,
Bucharest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM
Megan HEAP (Ms.), Senior Policy Advisor, International Policy Directorate, UK Intellectual
Property Office (UK IPO), Newport
Francis ROODT, Senior Policy Adviser, UK Intellectual Property Office (UK IPO), Newport

SAINT-SIÈGE/HOLY SEE
Silvano TOMASI, nonce apostolique, observateur permanent, Mission permanente
d’observation, Genève
Carlo Maria MARENGHI, attaché, Mission permanente d’observation, Genève

SÉNÉGAL/SENEGAL
Makhtar DIA, directeur général, Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l’innovation
technologique (ASPIT), Ministère de l'industrie et des mines, Dakar
Ndèye Fatou LO (Mme), premier conseiller, Mission permanente, Genève
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SLOVAQUIE/SLOVAKIA
Emil ŽATKULIAK, Senior Counsellor, International Affairs Department, Industrial Property Office
of the Slovak Republic, Banská Bystrica

SOUDAN/SUDAN
Elbashier SAHAL GUMAA SAHAL, Secretary General, Council for Protection of Copyright and
Related Rights, Literary and Artistic Work, Ministry of Culture and Information, Khartoum
Hadia HASSAN (Mrs.), Deputy Secretary General, Council for Protection of Copyright and
Related Rights, Literary and Artistic Work, Ministry of Culture and Information, Omdurman
Manahil Elamin IDRISS (Mrs.), Registrar General, Intellectual Property Department, Ministry of
Justice, Khartoum
Amar DAOUD, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

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), conseillère (OMPI), Mission permanente, Genève

THAÏLANDE/THAILAND
Thani THONGPHAKDI, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Supat TANGTRONGCHIT, Senior Trade Officer, Department of Intellectual Property, Ministry of
Commerce, Nonthaburi
Surapat APISAKMONTRI, Trade Officer, Department of Intellectual Property, Ministry of
Commerce Nonthaburi
Varapote CHENSAVASDIJAI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Kanita SAPPHAISAL (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Chuthaporn NGOKKUEN (Ms.), Second Secretary, Department of International Economic
Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Bangkok
Predu PRAVICHUPATUL, Intern, Permanent Mission, Geneva

TOGO
Traoré Aziz IDRISSOU, directeur général, Bureau togolais du droit d'auteur (BUTODRA),
Ministère des arts et de la culture, Lomé
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TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO
Justin SOBION, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

TUNISIE/TUNISIA
Nébil BEN BECHIR, directeur général, Institut national de la normalisation et de la propriété
industrielle (INNORPI), Ministère de l'industrie, Tunis
Youssef BEN BRAHIM, directeur, Service juridique et contentieux, Ministère de la culture, Tunis
Mohamed Adel CHOUARI, chef de service, Institut national de la normalisation et de la
propriété industrielle (INNORPI), Ministère de l'industrie, Tunis
Raja YOUSFI (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève

TURQUIE/TURKEY
Fusun ATASAY (Mrs.), Director, International Affairs Department, Turkish Patent Institute (TPI),
Ankara
Ismail GÜMÜS, Expert, International Affairs Department, Turkish Patent Institute (TPI), Ankara
Zehra OZKAN (Ms.), Research Assistant, Turkish Patent Institute (TPI), Ankara
Günseli GÜVEN (Mrs.), Legal Counsellor, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva
UKRAINE
Mykola KOVINYA, Chairman, State Intellectual Property Service of Ukraine, Kyiv
Oksana SHPYTAL (Ms.), Head, European Integration and International Cooperation Division,
State Intellectual Property Service of Ukraine, Kyiv

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

YÉMEN/YEMEN
Hussein AL-ASHWAL, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
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ZIMBABWE
Garikai KASHITIKU, Principal Administrative Officer, Ministry of Foreign Affairs, Harare
Rhoda T. NGARANDE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

II.

OBSERVATEURS/OBSERVERS

PALESTINE
Suha KHOURY (Ms.), Director, Documentation and Publications, Ministry of National Economy,
Ramallah

III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET
L’AGRICULTURE (FAO)/FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED
NATIONS (FAO)
Shakeel BHATTI, Secretary, Plant Production and Protection Division, International Treaty on
Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, Rome

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA
CULTURE (UNESCO)/UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL
ORGANIZATION (UNESCO)
Kerstin HOLST (Ms.), Liaison Officer, Geneva

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT
INDUSTRIEL (ONUDI)/UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION
(UNIDO)
Claudio SCARATTI, Director, Geneva

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH
ORGANIZATION (WHO)
Peter BEYER, Senior Advisor, Department of Public Health, Innovation and Intellectual
Property, Geneva
Ivana MILOVANOVIĆ (Mrs.), External Relations Officer, Geneva
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ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT
ORGANIZATION (EAPO)
Khabibullo FAYAZOV, Vice-President, Moscow

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (UIT)/INTERNATIONAL
TELECOMMUNICATION UNION (ITU)
KIM Jeoung Hee (Ms.), ICT Analyst, Geneva

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS
VÉGÉTALES (UPOV)/INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW
VARIETIES OF PLANTS (UPOV)
Yolanda HUERTA-CASADO (Mrs.), Legal Counsel, Geneva
Philippe Benjamin RIVOIRE, Technical and Regional Officer, Geneva

OFFICE DES BREVETS DU CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU
GOLFE (CCG)/PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB
STATES OF THE GULF (GCC PATENT OFFICE)
Sulayman BARYAA, Director, Formal Examination Department, Riyadh

SOUTH CENTRE
Viviana MUÑOZ (Ms.), Manager, Innovation and Access to Knowledge Programme, Geneva
Carlos CORREA, Special Advisor, Trade and Intellectual Property, Geneva
Nirmalya SYAM, Program Officer, Innovation and Access to Knowledge Programme, Geneva
Alexandra BHATTACHARYA (Ms.), Intern, Geneva
ZHANG Yuan (Ms.), Intern, Innovation and Access to Knowledge Programme, Geneva

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO)
WU Xiaoping (Mrs.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva
Maegan MCCANN (Ms.), Research Associate, Intellectual Property Division, Geneva
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ORGANISATION ARABE DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET DES MINES (OADIM)/
ARAB INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND MINING ORGANIZATION (AIDMO)
Mohamed BEN YOUSEF, Director General, Rabat
Amir Ahmed ELRUFAI, Expert, Industrial Development, Rabat

ORGANISATION DE COOPÉRATION ISLAMIQUE (OCI)/ORGANIZATION OF ISLAMIC
COOPERATION (OIC)
Slimane CHIKH, ambassadeur, observateur permanent, Délégation permanente, Genève
Halim GRABUS, premier secrétaire, Délégation permanente, Genève

IV. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/NON-GOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS

Asociación Argentina de Intérpretes (AADI)
Susana RINALDI (Sra.), Directora, Relaciones Internacionales, Buenos Aires
Martin MARIZCURRENA ORONOZ, Consultor, Asuntos Internacionales, Buenos Aires
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students'
Association (ELSA International)
Claus Roland GAWEL, Representative, Vienna
Erik JONKMAN, Representative, Nijmegen
İdil Cansu MAHMUTOĞLU (Ms.), Representative, Istanbul
Magdalena PODBIELSKA (Ms.), Representative, Krakow
Konstantina TSILIPIRA (Ms.), Representative, Thessaloniki
Association littéraire et artistique internationale (ALAI)/International Literary and Artistic
Association (ALAI)
Victor NABHAN, président, Paris
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
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)
Michael BRUNNER, Chair, Zurich
Association latino-américaine des industries pharmaceutiques (ALIFAR)/Latin American
Association of Pharmaceutical Industries (ALIFAR)
Rubén ABETE, Secretario General, Buenos Aires
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Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA)
Alfredo CHIARADIA, Director General, Buenos Aires
Luis Mariano GENOVESI, Gerente de Asuntos Jurídicos y de la Propiedad Intelectual, Buenos
Aires
Centre for Internet and Society (CIS)
Puneeth NAGARAJ, Observer, Geneva
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, Geneva
Ahmed ABDEL-LATIF, Senior Programme Manager, Programme on Innovation, Technology
and Intellectual Property, Geneva
Anna JEDRUSIK (Ms.), Programme Assistant, Programme on Innovation, Technology and
Intellectual Property, Geneva
Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC)
Jennifer BRANT (Mrs.), Consultant, Paris
Communia, International Association on the Public Domain (COMMUNIA)
Mélanie DULONG DE ROSNAY (Mrs.), President, Brussels
Conseil national pour la promotion de la musique traditionnelle du Congo (CNPMTC)
Jacques MATUETUE, président, Kinshasa
Fédération internationale de la vidéo (IVF)/International Video Federation (IVF)
Scott MARTIN, Legal Advisor, Brussels
Benoît MÜLLER, Legal Advisor, Geneva
Fédération internationale de l'industrie du médicament (FIIM)/International Federation of
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)
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
Ousmane BOUNDAONE, Advisor, Paris
Christophe CUPELIN, Representative, Paris
Guillaume DESEILLE, Advisor, Paris
Ananda SCEPKA (Mrs.), Advisor, Paris
Nicolas WADIMOFF, Advisor, Paris
Ingénieurs du Monde (IdM)
François ULLMANN, président, Divonne-les-Bains, France
Institute for Intellectual Property and Social Justice (IIPSJ)
Lateef MTIMA, Director, Washington, D.C.
Tameka SIMMONS (Mrs.), Director Media and Communications, Washington, D.C.
International Trademark Association (INTA)
Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle, Switzerland
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Medicines Patent Pool Foundation
Greg PERRY, Executive Director, Geneva
Esteban BURRONE, Head of Policy, Geneva
Erika DUENAS (Mrs.), Advocacy Officer, Geneva
Motion Picture Association (MPA)
Christopher MARCICH, President and Managing Director, Brussels
Union internationale des éditeurs (UIE)/International Publishers Association (IPA)
Jens BAMMEL, Secretary General, Geneva

V.

BUREAU/OFFICERS

Président/Chair:

Mohamed Siad DOUALEH (Djibouti)

Vice-Président/Vice-Chair:

Ekaterine EGUTIA (Ms.) (Géorgie/Georgia)

Secrétaire/Secretary:

Irfan BALOCH (OMPI/WIPO)

VI. 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
Georges GHANDOUR, administrateur principal de programme, Division de la coordination du
Plan d’action pour le développement/Senior Program Officer, Development Agenda
Coordination Division
Ammar IBRAHIM, administrateur adjoint chargé de l'appui au programme, Division de la
coordination du Plan d’action pour le développement/Associate Program Support Officer,
Development Agenda Coordination Division

][هناية املرفق والوثيقة

