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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 52 :سبمترب 5023

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة الثانية عشرة

جنيف ،من  21اإىل  52نومفرب 5023

ملخص التقرير التقييمي عن مشروع تكوين الكفاءات يف استخدام املعلومات التقنية والعلمية
املالئمة جملاالت تكنولوجية معينة كحل لتحديات إمنائية حمددة (التوصيات  91و 03و)09

من اإعداد الربوفيسور توم ب .م .أأوغادا ،خبري التقيمي الاستشاري لرشكة خدمات يت أأند يب لإدارة الابتاكر والتكنولوجيا،
نريويب
 .2حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل ملخص لتقرير التقيمي اخلاريج املس تقل املعين بتكوين الكفاءات يف اس تخدام
املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية معينة كحل لتحدايت اإمنائية حمددة ،من اإعداد الربوفيسور توم يب .اإم.
أأوغادا من رشكة خدمات يت أأند يب لإدارة الابتاكر والتكنولوجيا ،نريويب ،كينيا.

 .5اإن اللجنة املعنية ابلت منية وامللكية الفكرية
مدعوة اإىل الإحاطة علام ابملعلومات الواردة يف
مرفق هذه الوثيقة.

]ييل ذكل املرفق[
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املرفق

ملخص شامل
معلومات أأساس ية

 .2هذا التقرير عبارة عن تقيمي مس تقل للمرشوع املعين بتكوين الكفاءات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة
جملالت تكنولوجية معينة كحل لتحدايت اإمنائية حمددة .وهذا هو مرشوع جدول أأعامل التمنية املتعلق بتوصيات جدول أأعامل

التمنية للويبو أأرقام  21و 30و .32متت املوافقة عىل املرشوع أأثناء ادلورة اخلامسة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية
( )CDIPاملنعقدة يف جنيف يف أأبريل ( 5020الوثيقة  .)CDIP/5/6بد أأ تنفيذ املرشوع يف يناير  ،5022وأُكمتل يف أأبريل
 .5023ون ُفذ املرشوع ،عىل أأساس جترييب ،يف لك من زامبيا وبنغالديش ونيبال.
 .5اكن الهدف من التقيمي توثيق ادلروس املس تفادة أأثناء تنفيذ املرشوع واس تخالص النتاجئ وتقدمي التوصيات املناس بة.
مل هيمت التقيمي اب ألشنشةة الفردية ،و م الكركزي عىل تقيمي املرشوع شش ل عام .ولذكل ،اهمت التقيمي سمساهامت املرشوع يف تقدير
احتياجات ادلول ا ألعضاء وبتحديد التكنولوجيات املالمئة لتلبية تكل الاحتياجات وتةوير تكل التكنولوجيات مع مرور
الوقت وسمس توى ا ألداء متضمنا تقيمي تصممي املرشوع و أأسلوب اإدارته وفعالية التنس يق والاتساق ومعدلت التنفيذ والنتاجئ
احملققة .جرى التقيمي وفقا ألربعة معايري ،وحتديد ًا :تصممي املرشوع و أأسلوب اإدارته ،وفعالية املرشوع ،واس تدامة أأشنشةته
ومسامهته يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية.

 .3اس تخدم التقيمي مزجي ًا من ا ألساليب اخملتلفة ،واليت تضمنت من بيهنا اس تعراض لوثيقة املرشوع ومقابالت مع موظفي
الويبو واخلرباء الوطنيني و أأعضاء مجموعات اخلرباء الوطنية ( )NEGsيف البدلان الثالثة اليت شاركت يف تنفيذ هذا املرشوع
(بنغالديش ونيبال وزامبيا).
.4

أأسفر التقيمي عن تسع نتاجئ ومخسة اس تنتاجات و أأربع توصيات عىل النحو الوارد فامي بعد.

النتاجئ الرئيس ية
أأ.

تصممي املرشوع وإادارته

 .2النتيجة  :2أأظهر التقيمي كفاءة وثيقة املرشوع ( )PDكدليل توجهييي لتنفيذ املرشوع وتقيمي النتاجئ اليت حتققت.
أأرشدت الوثيقة فريق املرشوع لتحقيق النواجت الرئيس ية سما يف ذكل اإطالق املرشوع يف ثالث بدلان وإاشنشاء مجموعات اخلرباء
الوطنية يف لك بدل مهنا ،وحتديد س تة جمالت لحتياجات التمنية ،وإاجراء س تة حبوث يف الرباءات املتعلقة ابلتكنولوجيات
املالمئة ،وإاعداد س تة تقارير أأخرى عن أأوضاع الرباءات والتكنولوجيات وخةط ا ألشنشةة التجارية وتنظمي منتديني خملتلف
أأحصاب املصلحة املتعددين يف لك من البدلان املشاركة .ومع ذكل ،تالحظ وجود بعض أأوجه القصور يف الوثيقة .فعىل
سبيل املثال ،مل توحض الوثيقة عىل حنو اكف معايري اختيار البدلان املشاركة و أأدوارها ومسؤولياهتا وخةوات حتديد جمالت
الاحتياجات الإمنائية.

 .6النتيجة  :5اكنت أأدوات الرصد املس تخدمة والتقيمي الذايت و إاعداد التقارير للمرشوع اكفية ومفيدة اإىل حد ما لتوفري
املعلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ املرشوع  .م الانهتاء من املرشوع يف الوقت احملدد وإاعداد تقريرين مرحليني بواسةة
فريق املرشوع وتقدميهام اإىل جلنة التمنية ،وسامهت ادلول ا ألعضاء ابلإدلء سمداخالت مفيدة .ومع ذكل ،تالحظ نقص يف
التقارير املقدمة من مجموعات اخلرباء الوطنية ،وش ل هذا النقص واحد ًا من أأمه أأوجه القصور الرئيس ية يف أأدوات الرصد.
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.7

النتيجة  :3اكنت املساهامت املقدمة من جانب الكياانت ا ألخرى من داخل ا ألمانة اكفية ل متكني تنفيذ املرشوع بفعالية

وكفاءة .وشاركت مجيع الإدارات املفكرض مسامههتا يف هذا املرشوع مشاركة ف َّعاةل (قسم املعلومات املتعلقة ابلرباءات وقسم
دمع الابتاكر والتكنولوجيا وشعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية) .بيد أأن املشاركة اليت قدمهتا املاكتب ا إلقلميية للمرشوع مل
تكن اكفية ابلنظر اإىل دورها يف دمع تةوير الاسكراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية يف هذه البدلان.
 .1النتيجة  :4وقعت ابلفعل معظم اخملاطر اليت ُاستُشعر احامتل وقوعها يف وثيقة املرشوع و أأثرت عىل التنفيذ .ومتثلت
بعض من هذه اخملاطر يف حتدايت متعلقة بأأمور التنس يق ومدى فعالية مجموعات اخلرباء الوطنية.

 .1النتيجة  :2أأخذ املرشوع يف الاعتبار الاجتاهات والتكنولوجيات اجلديدة ،وغريها من القوى اخلارجية ،ابلنظر اإىل
أأن املرشوع نفسه اكن معني ًا بتحديد التكنولوجيات املالمئة استناد ًا اإىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات القامئة .وخالل مراحل

املرشوع  ،م حتديد جمالت الاحتياجات والاضةالع ابلبحث يف الرباءات وإاعداد تقارير عن أأوضاعها والانتفاع هبا يف
س ياق حتديد أأشنسب التكنولوجيات اليت ميكن أأن توفر احللول للتحدايت الإمنائية اليت  م حتديدها .كام  م حتديد عوامل اكنت
تعد خارجية ابلنس بة للمرشوع ،اكلزتام من الإدارة جتاه املرشوع ،واليت ختتلف من بدل اإىل أخر واكن لها أأثر عىل النجاح
والاس تدامة.
ب .الفعالية

 .20النتيجة  :6اتصف املرشوع ابلفعالية اإىل حد ما ،ومتثلت فائدته يف تسهيل اس تخدام قدر أأكرب من املعلومات التقنية
والعلمية املناس بة يف التصدي اإىل احتياجات الت منية احملددة عىل الصعيد الوطين .اس تةاعت البدلان الرائدة الثالثة اس تنباط
جمالني من الاحتياجات وحتديد التكنولوجيات املالمئة للتصدي لتكل الاحتياجات وإاعداد خةط ا ألشنشةة التجارية .ومع
ذكل ،انهتي املرشوع قبل تنفيذ هذه اخلةط.

 .22النتيجة  :7اتسم املرشوع ابلفعالية والفائدة اإىل حد ما فامي يتعلق بتكوين الكفاءات املؤسس ية الوطنية يف اس تخدام
املعلومات التقنية والعلمية لالحتياجات اليت  م حتديدها .فقد ُرفعت قدرات وكفاءات أأعضاء مجموعات اخلرباء الوطنية يف

اس تخدام التكنولوجيا املناس بة ،وحتديد الاحتياجات ،وإاعداد طلبات البحث يف الرباءات ،والاضةالع ابلبحث عن
الرباءات فضال عن اإعداد تقارير البحث ،وتقارير أأوضاع الرباءات وخةط ا ألشنشةة التجارية .ومع ذكل ،مل يمت تدريب سوى
مجموعة صغرية فقط ،وافتقر املرشوع اإىل اسكراتيجيات ششأأن كيفية رفع جحم املتدربني للوصول اإىل خنبة وطنية مؤثرة .كام مل
تنص وثيقة املرشوع عىل اإقامة منتدايت إاقلميية لتبادل اخلربات.

 .25النتيجة  :1متزي املرشوع ابلفاعلية اإىل حد ما يف تنس يق اسكرجاع املعلومات التقنية والعلمية املناس بة وتوفري ادلراية
الفنية القادرة عىل تنفيذ هذه التكنولوجيا بةريقة معلية وفعاةل .ووفقا لوثيقة املرشوع ،بد أأت معلية البحث يف براءات

الاخكراع بواسةة خبري وطين ابلتشاور مع مجموعة اخلرباء الوطنية واملستشار ادلويل .مث ُأحيلت طلبات البحث بعد ذكل
اإىل خرباء الويبو يف شعبة البدلان ا ألقل منو ًا للنظر فهيا وإابداء الر أأي والتعليقات قبل رفع تكل الةلبات اإىل شعبة معلومات
الرباءات يف الويبو .و أأكدت تكل الإجراءات عىل ضامن جودة طلبات البحث ،مما َّعزز بدوره من جودة البحث والتقارير
امل ُ َعدَّة يف شأأنه.
ج .الاس تدامة
 .23النتيجة  :1هناك احامتل ملواصةل العمل ششأأن التكنولوجيا املالمئة وتنفيذ خةط ا ألشنشةة التجارية .ويستند هذا
الاحامتل عىل الاهامتم الذي حظ به املرشوع من قبل البدلان الثالثة الرائدة واخلةوات الإجيابية اليت ُاختذت ابلفعل من

CDIP/12/3
Annex
3

جانهبم يف س ياق اس تدامة املرشوع .فعىل سبيل املثال ،وردت تقارير عن اس تعداد حكومات زامبيا ونيبال لتنفيذ خةط
ا ألشنشةة التجارية ،يف حني أأشنشأأت نيبال مركزا للتكنولوجيا املالمئة وصندوق ًا لمتويل تكل التكنولوجيا.
د .تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ()DA
 .24النتيجة  :20خلص هذا التقيمي اإىل اس تجابة املرشوع اإىل توصيات جدول أأعامل التمنية عىل النحو التايل:

" "2توصية جدول أأعامل الت منية رمق  :21هتدف هذه التوصية اإىل تشجيع تعزيز الإبداع والابتاكر يف البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منو ًا من خالل النفاذ اإىل املعارف والتكنولوجيا وما يكرتب علهيا من أأشنشةة الويبو .وقد َّعزز
مرشوع "التكنولوجيا املالمئة" النفاذ اإىل املعارف والتكنولوجيا يف ثالثة من البدلان ا ألقل منو ًا ،مما أأسهم يف
حتقيق التوصية  21من جدول أأعامل التمنية.

" "5توصية جدول أأعامل الت منية رمق  :30تشجع التوصية تعزيز تعاون الويبو مع املنظامت احلكومية ادلولية لزتويد
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا ابملشورة حول س بل النفاذ اإىل املعلومات التكنولوجية املتعلقة ابمللكية
الفكرية وكيفية الانتفاع هبا ،ول س امي يف اجملالت اليت تولهيا البدلان املس تفيدة أأمهية خاصةَ .مكَّن مرشوع
"التكنولوجيا املالمئة" البدلان املس تفيدة الثالثة من احلصول عىل حق النفاذ اإىل التكنولوجيا من املكتب
ا ألورويب لرباءات الاخكراع والانتفاع هبا ،فضال عن النفاذ أأيضا اإىل ماكتب امللكية الفكرية يف الولايت
املتحدة ا ألمريكية والياابن و أأملانيا و أأسكراليا والهند .وهبذا ،يكون املرشوع قد أأسهم يف حتقيق توصية جدول
أأعامل التمنية رمق .30

" "3توصية جدول أأعامل الت منية رمق  :32تشجع هذه التوصية اختاذ مبادرات تسهم يف نقل التكنولوجيا اإىل البدلان
النامية من خالل النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات املتاحة للجمهور .ويف س ياق مرشوع "التكنولوجيا
املالمئة" هذاَّ ،يَّست الويبو النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات املتاحة يف البدلان املتقدمة ونقلها اإىل
البدلان ا ألقل منو ًا .وهبذا ،يكون املرشوع قد أأسهم يف حتقيق توصية جدول أأعامل التمنية رمق .32

الاس تنتاجات والتوصيات
أأ.

تصممي املرشوع وإادارته

 .22الاس تنتاج  :2استناد ًا اإىل نتاجئ التقيمي أأرقام  2و 5و ،4خلص التقيمي اإىل أأن وثيقة املرشوع ،حبالهتا الراهنة ،يف
حاجة اإىل مزيد من التحسني لتعزيز الكفاءة والفعالية وإاضفاء مزيد من الوضوح يف أأسلوب تنفيذ املرشوع .وحيتاج ا ألمر اإىل
اإيالء اهامتم خاص اإىل:
( أأ) معايري الاختيار (ملزيد من املعلومات ،يرىج الرجوع اإىل التوصية  ،5الصفحات من  6اإىل ،)7
(ب) عقد اتفاق رشاكة (،)PA
(ج) اإجراءات حتديد جمالت الاحتياجات الإمنائية،
(د) تعزيز أأدوات الرصد والإبالغ لتقيمي الزتام مجموعات اخلرباء الوطنية شش ل مس متر وحتسني اإعداد التقارير
والإبالغ مع الاس تعانة ابخلرباء الوطنيني،

CDIP/12/3
Annex
4

(ه) تعزيز دور مجموعات اخلرباء الوطنية وحتسني مس توى التنس يق.
 .26الاس تنتاج  :5استناد ًا اإىل النتيجة  ،3اس تخلص التقيمي أأمهية مشاركة املاكتب ا إلقلميية يف املرشوع ،وخاصة ابلنظر
اإىل اس تغالل فرص تعممي مشاريع التكنولوجيا املالمئة يف اسكراتيجيات امللكية الفكرية الوطنية للبدلان.
 .27الاس تنتاج  :3استناد ًا اإىل نتاجئ التقيمي من  2اإىل  ،2أأظهر التقيمي جناح املرحةل التجريبية للمرشوع اإىل حد ما .وميكن
اس تخدام ادلروس املس تفادة يف التنفيذ املس تقبيل للمرشوع يف بدلان أأخرى ،سواء يف بدلان أأقل منو ًا أأو يف بدلان انمية.
ب .فعالية املرشوع
 .21الاس تنتاج  :4استناد ًا اإىل نتاجئ التقيمي من  6اإىل  ،1انهتي التقيمي اإىل أأن املرشوع ،وابلنظر اإىل كونه مرشوع جترييب،
قد أأثبت القدرة عىل تكوين الكفاءات يف جمال اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املناس بة يف التصدي لالحتياجات الإمنائية
اليت  م حتديدها عىل الصعيد الوطين .ومع ذكل ،مفن السابق ألوانه تقيمي فعالية املرشوع يف حتقيق أأهدافه نظر ًا للأس باب
التالية:
أأ .مل يمت تنفيذ مجيع خةط ا ألشنشةة التجارية .سوف حيتاج املرشوع اإىل امليض قدما اإىل املس توى التايل وتنفيذ
خةط ا ألشنشةة التجارية من أأجل تقيمي الاثر .وعىل الرمغ من انهتاء التلكيف الصادر ششأأن هذا املرشوع ،اإل أأن
هناك مربر قوي لمتديد التلكيف ل إالرشاف عىل تنفيذ خةط ا ألشنشةة التجارية.
ب .قةل عدد البدلان املشاركة .ن ُف َّذ املرشوع بصورة جتريبية يف ثالث بدلان فقط .وسوف يكون من املفيد زايدة
هذا العدد ليشمل بدلا ًان أأخرى من البدلان ا ألقل منو ًا استناد ًا اإىل ادلروس املس تفادة من جتربة البدلان الرائدة.
ج .قةل عدد الاحتياجات الإمنائية اليت  م التصدي لها يف ظل تقييد نةاق املرشوع .قد تُش ل بعض
الاحتياجات اليت  م حتديدها يف الثالث بدلان أأمهية لبعض البدلان النامية أأيضا .ولذكل ،من احملمتل أأن ميثل هذا
املرشوع فائدة لصاحل تكل البدلان.
د .ضعف ا ألثر الناجت عن املرشوع فامي يتعلق بتكوين الكفاءات للبدلان املس تفيدة شش ل واحض (اخلرباء
الوطنيون و أأعضاء مجموعات اخلرباء الوطنية) .ظهرت احلاجة اإىل مزيد من التوسع يف تكوين الكفاءات إلشنشاء خنبة
وطنية ل بأأس هبا بغية اإحداث أأثر ملموس.
 .21الاس تنتاج  :2استناد ًا اإىل النتيجة  :1اس تخلص التقيمي أأن الكرتيب احلايل للبحث يف الرباءات قد حيتاج اإىل اإعادة
نظر لإاتحة الفرصة للخرباء الوطنيني لكتساب همارات البحث يف الرباءات .وابملثل ،ينبغي اإعادة النظر يف اللية املس تخدمة
لنقل ادلراية الفنية أأثناء اإعداد تقارير أأوضاع الرباءات للسامح سمزيد من التفاعل الشخيص املبارش بني اخلرباء الوطنيني
والاستشاريني ادلوليني وخرباء الويبو.
ج .الاس تدامة
 .50الاس تنتاج  :6استناد ًا اإىل النتيجة  ،1أأظهر التقيمي أأنه وبيامن يكون من السابق ألوانه احلديث عن اس تدامة املرشوع
يف البدلان الرائدة ،اإل أأنه ميكن حتقيق الاس تدامة من خالل اليت:
أأ .تنفيذ خةط ا ألشنشةة التجارية .لن يُنظر للمرشوع عىل أأنه مرشوع مكمتل ما مل يمت تنفيذ ا ألشنشةة التجارية.
وقد يتةلب ا ألمر دعامً من الويبو لتحقيق ذكل (من حيث املوارد وممارسة الضغط وإاقامة عالقات والتشجيع).
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ب .توفري مؤسسات و أأهجزة تنفيذية يف البدلان امل ُنَفذة للمرشوع ملواصةل العمل ششأأن "التكنولوجيا املالمئة".
وينبغي تشجيع ودمع تكل اجلهود اليت بد أأهتا حكومة زامبيا (هبيلكة تنظمي مجموعة اخلرباء الوطنية لتكون هجاز ًا
مس تدام ًا) و أأيضا حكومة نيبال (ابإشنشاء مركز للتكنولوجيا املالمئة).
ج .احلاجة اإىل مزيد من املوارد لإدارة املرشوع يف شعبة البدلان ا ألقل منو ًا يف الويبو ،و أأيضا دلمع تكوين
الكفاءات.
د.

تعممي اس تخدام التكنولوجيا املناس بة يف الاسكراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية.

ه.

جعل مجموعات اخلرباء الوطنيني هجاز ًا من أأهجزة ادلوةل ادلامئة.

التوصيات
 .52التوصية  :2استناد ًا اإىل الاس تنتاج ( 3املس متد من نتاجئ التقيمي من  2اإىل  ،)2يويص التقيمي بأأن توافق جلنة التمنية
عىل املرحةل الثانية من املرشوع .وهبذه املوافقة ،تكون اللجنة مدعوة للنظر يف اليت:
أأ.

دمع البدلان التجريبية الثالثة بغية تنفيذ خةط ا ألشنشةة التجارية اخلاصة هبا،

ب .التوسع يف املرشوع ليشمل مشاركني جدد من البدلان ا ألقل منواً،
ت .جتريب مشاركة بعض البدلان النامية اليت يمت اختيارها يف املرشوع.
 .55التوصية  :5استناد ًا إاىل الاس تنتاج ( 5املس متد من نتاجئ التقيمي 2 :و 5و ،)4يويص التقيمي بقيام ا ألمانة بتعديل وثيقة
املرشوع ،لتاليف املالحظات التالية:
أأ .اختيار البدلان املشاركة :توفري معايري اختيار واحضة وشامةل جلعل املرشوع ذات توجه مدفوع ابلةلب عىل
حنو أأكرب ،وإاكسابه واثقة صةل واس تدامة.
ب .اتفاق رشاكة :اإبرام اتفاق رشاكة أأو مذكرة تفامه لتوضيح أأدوار ومسؤوليات البدلان املشاركة والويبو.
ج .حتديد جمالت الاحتياجات :سما حيقق التشاور وحتديد ا ألولوايت والقةاعات املسؤوةل واملعنية والتوثيق السلمي
لإجراءات العملية ابلاكمل.
د.

مجموعة اخلرباء الوطنية :اإعداد مبادئ توجهيية لتحديد معايري اختيار أأعضاء اجملموعة و أأسلوب تكويهنا
واختصاصاهتا ورئاس هتا والبدلت واحلوافز املقررة وس بل التنس يق ووضعها القانوين.

ه.

تنفيذ خةط ا ألشنشةة التجارية :ينبغي أأن يكون تنفيذ هذه ا ألشنشةة جزءا أأساس ي ًا من املرشوع ويتعني اإجراء
التفاوض يف شأأهنا من خالل اتفاق رشاكة.
مدة املرشوع :جيب احلفاظ عىل فكرة العامني اخملصصني للمرشوع ،ولكن جيب اس تغالهلام عىل حنو أأكرث
كفاءة.

و.
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ز.

جمالت معل املرشوع :ينبغي توس يع جمالت ونةاق معل املرشوع وعدم الاقتصار عىل اجملالت احملددة من
قبل الويبو (البيئة والزراعة والةاقة والقةاعات الصناعية).

 .53التوصية  :3استناد ًا اإىل الاس تنتاج ( 2املس متد من نتيجة التقيمي رمق  ،)1من املس تحسن قيام ا ألمانة سمراجعة الكرتيب
اخملةط للبحث يف الرباءات وإاعداد تقارير أأوضاع الرباءات عىل النحو التايل:
أأ.
الالزمة.

القيام ابلبحث يف الويبو والسامح سمشاركة اخلرباء الوطنيني يف البحث يف براءات الاخكراع لكتساب املهارات

ب .توفري املزيد من الفرص للتفاعل الشخيص املبارش بني اخلبري الوطين واملستشار ادلويل وخرباء الويبو أأثناء
اإعداد تقارير أأوضاع الرباءات.
 .54التوصية  :4استناد ًا اإىل الاس تنتاج ( 6املس متد من النتيجة  ،)1ومن أأجل حتسني الاس تدامة ،يُويص التقرير بقيام
ا ألمانة ابلتأأكيد عىل اليت:
أأ.

ينبغي أأن يكون تنفيذ خةط ا ألشنشةة التجارية جزء ًا من اتفاق رشاكة.

ب .وجوب تسخري املزيد من املوارد يف اإدارة املرشوع يف الشعبة املعنية ابلبدلان ا ألقل منو ًا يف الويبو ،ودلمع
تكوين الكفاءات يف ادلول ا ألعضاء.
ج .يتعني تعممي اس تخدام التكنولوجيا املالمئة يف اسكراتيجيات امللكية الفكرية الوطنية للبدلان املشاركة.
د .جيب هيلكة مجموعات اخلرباء الوطنية لتكون هجاز ًا من أأهجزة ادلوةل ادلامئة يف البدلان املشاركة.
[هناية املرفق والوثيقة]

