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اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة الرابعة عشرة

جنيف ،من  22اإىل  21نومفرب 0221

التقرير

اذلي اع متدته اللجنة
.2

انعقدت ادلورة الرابعة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (اللجنة) يف الفرتة من  22اإىل  21نومفرب .0221

 .0و ُمثلت ادلول التالية :أأفغانس تان ،اجلزائر ،أأنغول ،ا ألرجنتني ،أأرمينيا ،أأسرتاليا ،المنسا ،بيالروس ،البوس نة
والهرسك ،بوتسواان ،الربازيل ،بوركينا فاصو ،الاكمريون ،كندا ،ش ييل ،الصني ،كولومبيا ،جزر القمر ،امجلهورية التش يكية،
مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية ،ادلامنرك ،جيبويت ،اإكوادور ،مرص ،السلفادور ،غينيا الاس توائية ،اإثيوبيا ،فرنسا،
جورجيا ،أأملانيا ،غاان ،اليوانن ،غواتاميل ،هاييت ،الهند ،اإندونيس يا ،اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ،إايرلندا ،اإيطاليا ،الياابن،
ا ألردن ،كينيا ،لتفيا ،ليبيا ،موريتانيا ،املكس يك ،موانكو ،املغرب ،نيبال ،نياكراغوا ،النيجر ،نيجرياي ،ابكس تان ،بامن،
الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،مجهورية كوراي ،مجهورية مودلوفا ،رومانيا ،الاحتاد الرويس ،رواندا ،اململكة العربية السعودية،
الس نغال ،سيش يل ،سلوفاكيا ،جنوب أأفريقيا ،اإس بانيا ،رسي لناك ،سورينام ،سويرسا ،امجلهورية العربية السورية ،اتيلند،
توغو ،ترينيداد وتوابغو ،تونس ،تركيا ،أأوكرانيا ،اململكة املتحدة ،مجهورية تزنانيا املتحدة ،الولايت املتحدة ا ألمريكية ،المين
( 20دوةل).
 .3وشارك ممثلو املنظامت احلكومية ادلولية التالية بصفة مراقب :الاحتاد ا ألفريقي والاحتاد ا ألورويب ومنظمة التجارة
العاملية ومركز اجلنوب واملنظمة الإفريقية للملكية الفكرية ومكتب براءات الاخرتاع جمللس التعاون دلول اخلليج العربية
ومنظمة التعاون الإساليم ( 7منظامت).
 .1وشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية بصفة مراقب :رابطة املرتمجني الفوريني اب ألرجنتني ( ،)AADIالغرفة
الصناعية للمختربات الصيدلنية اب ألرجنتني ( ،)CILFAاجمللس الوطين للرتوجي للموس يقى التقليدية
ابلكونغو( ،)CNPMTCكروب ليف ادلولية ،الرابطة ا ألوروبية لطالب القانون ،جلنة ا ألصدقاء العاملية للتشاور
( ،)FWCCبرانمج الصحة والبيئة ( ،)HEPاحتاد فناين ا ألداء ا أليبريي ا ألمرييك الالتيين ( ،)FILAIEهمندسو العامل
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( ،)IDMاملركز ادلويل للتجارة والتمنية املس تدامة ( ،)ICTSDالاحتاد ادلويل لنارشي املوس يقى( ،)ICMPالاحتاد
ادلويل مجلعيات منتجي ا ألفالم ( ،)FIAPFالاحتاد ادلويل لرابطات صانعي املس تحرضات الصيدلنية ( ،)IFPMAالاحتاد
ادلويل ملنظامت حقوق الاس تنساخ ( ،)IFRROاملعهد ادلويل لإدارة امللكية الفكرية ( ،)I3PMامجلعية ا ألدبية والفنية
ادلولية ( ،)ALAIالش بكة ادلولية لتوحيد شهادات التعلمي العايل ( ،)INSHEDامجلعية ادلولية للنارشين ( ،)IPAامجلعية
ادلولية لتمنية امللكية الفكرية ( ،)ADALPIالاحتاد ادلويل للفيديو( ، )IVFرشكة نودلج اإيكولويج اإنرتانش يوانل (،)KEI
رابطة أأمرياك الالتينية للصناعات الصيدلنية ( ،)ALIFARمالواك اإنرتانسوانل وش بكة العامل الثالث ( 01( )TWNمنظمة).
.5

وتوىل رئاسة ادلورة السفري محمد س ياد دواليه ،املمثل ادلامئ جليبويت.

البند  2من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .6افتتح الرئيس اجللسة الرابعة عرشة مشريا اإىل أأنه بعد س بع س نوات وثالثة عرش دورة ،اكتسبت اللجنة املعنية
ابلتمنية وامللكية الفكرية دورها ابعتبارها جلنة هممة داخل املنظمة وذكل نتيجة تفانهيا القوي يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل
التمنية اخلامس وا ألربعني .وتوجت هجودها بنجاح كبري وينبغي الرتحيب ابلنتاجئ من قبل امجليع .ومع ذكل ،هناك حاجة اإىل
اس تدامة وزايدة اجلهود امجلاعية فامي يتعلق ببعض القضااي اليت حدث بشأأهنا بعض التأأخري يف العامني املاضيني .ول ميكن
تأأجيل هذه القضااي أأكرث من ذكل ،ولبد من معاجلهتا بروح من التوافق والنوااي احلس نة .ودعا الرئيس مجيع الوفود اإىل
ملشاركة بشلك بناء هبدف اختاذ تكل القرارات احلامسة لفائدة مس تقبل اللجنة ومعليات صنع القرار يف املنظمة كلك .وأأفاد
بأأن ادلورة تتناول العديد من القضااي املعلقة ،مبا يف ذكل الاختصاصات بشأأن املراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات جدول
ا ألعامل وتوصيات املؤمتر ادلويل للملكية الفكرية والتمنية وقرار امجلعية العامة للويبو بشأأن املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية
ابلتمنية وامللكية الفكرية واملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية للويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية .و أأفاد بأأنه يواصل تيسري
معلية التفاوض مبساعدة ا ألمانة العامة وتكريس الوقت الاكيف للميض قدما يف هذه املسائل .واكن اجلدول الزمين ألعامل
ادلورة متوفر ًا يف مركز خدمات الواثئق .و أأعرب الرئيس عن أأمهل يف موافقة الوفود عىل التوزيع املقرتح للعمل .و أأفاد بأأن
مهنجية اإعداد ملخص الرئيس س تظل كام يه ،حيث س تقوم ا ألمانة بتعممي فقرة قرار عقب اختتام املناقشات بشأأن لك وثيقة
أأو قضية .وس يكون امللخص موجزا ويف مصمي املوضوع .ويف هذا الصددُ ،طلب من الوفود عدم اإدخال عنارص جديدة اإل
اإذا اكنت ذات أأمهية حامسة .ويف الهناية ،متىن الرئيس للجنة دورة انحجة ومنتجة.
 .7ورحب (الس يد /أأونياما) من ا ألمانة ابلوفود نيابة عن املدير العام .ويف اإشارة اإىل التقدم اذلي مت اإحرازه حىت الآن،
سلط مندوب ا ألمانة الضوء عىل أأن  02مرشوعا مت اعامتدمه مبزيانية قدرها  07مليون فرنك سويرسي وذكل لتنفيذ 33
توصية من توصيات جدول أأعامل التمنية .وقد مت الانهتاء من تنفيذ وتقيمي  22مرشوعا ،واكنت هناك س بعة مشاريع أأخرى
قيد التنفيذ .ومت تنفيذ مشاريع و أأنشطة جدول أأعامل التمنية يف  52دوةل .واكنت هناك بعض الإجنازات الضخمة .فعىل سبيل
املثال ،ر أأت ا ألمانة أأن مرشوع اإنشاء وتطوير مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ( )TISCsقدم مساهامت جوهرية لدلول
اليت مت تنفيذها فهيا .ومشلت ا ألمثةل الناحجة ا ألخرى مرشوع تطوير أأدوات للنفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات ،اذلي من
خالهل مت اإنتاج عدد من تقارير نطاق براءات الاخرتاع ( ،)PLRsومرشوع حول امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية
والاجامتعية اذلي سامه يف حتقيق فهم أأفضل للتفاعل بني هذه القضااي .واكن هناك عدد كبري من الواثئق اخلاصة هبذه ادلورة،
مبا يف ذكل تقارير مرحلية بشأأن مشاريع جدول أأعامل التمنية اليت يمت تنفيذها يف الوقت احلايل والتوصيات الـ  22للتنفيذ
الفوري ،والتقرير املنقح بشأأن قياس ا ألهداف الإمنائية ل أللفية يف واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى والواكلت املتخصصة ،وتقارير
بشأأن مسامهة الويبو يف تنفيذ ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ،و أأربعة من تقارير التقيمي املس تقل بشأأن مشاريع جدول أأعامل التمنية
اليت مت اس تكاملها ،و 26دراسة ُأجريت يف اإطار أأربعة من مشاريع جدول أأعامل التمنية .وابلإضافة اإىل ذكل ،هناك حاجة اإىل
اإحراز تقدم بشأأن أأربع قضااي عالقة ويه الصيغة الهنائية لالختصاصات اخلاصة ابملراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات جدول
أأعامل التمنية وقرار امجلعية العامة للويبو بشأأن املسائل ذات الصةل ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ،وقامئة املتحدثني
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اخلاصة ابملؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية ،واملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية للويبو يف جمال التعاون ألغراض
التمنية .و أأعرب مندوب ا ألمانة عن أأمهل حتقيق تقدم يف هذه اجملالت خالل ادلورة .ومتىن مندوب ا ألمانة للجنة دورة منتجة
وكرر الزتام ا ألمانة بتسهيل املفاوضات و أأهنا عىل اس تعداد لتقدمي أأي مساعدة قد تكون مطلوبة.

البند  0من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
 .2دعا الرئيس اللجنة اإىل الانتقال اإىل البند  0من جدول ا ألعامل املتعلق ابعامتد جدول ا ألعامل
(الوثيقة .)CDIP/14/1 Prov 2و أأفاد الرئيس بأأنه مت اإعداد مرشوع جدول ا ألعامل عىل أأساس املناقشات خالل ادلورة
الثالثة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ( )CDIP/13ووفقا للقاعدة ( )5من النظام العام ادلاخيل للويبو .ومت
اإقرار جدول ا ألعامل نظرا اإىل عدم وجود اعرتاضات من احلضور .مث انتقل الرئيس اإىل البند  3من جدول ا ألعامل بشأأن
اعامتد املراقبني (الوثيقة .)CDIP/14/9

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد املراقبني
 .2دعا الرئيس اللجنة اإىل منح اثنني من املنظامت غري احلكومية وهام مالواك انرتانش يوانل واللجنة القانونية من أأجل
حتقيق التمنية اذلاتية للشعوب ا ألصلية يف ا ألنديز ( ،)CAPAJصفة مراقب خمصص .ودعا اللجنة اإىل اختاذ قرار بشأأن
طلبات الاعامتد .ومت منح املنظامت غري احلكومية صفة مراقب خمصص نظرا لعدم وجود اعرتاضات من احلضور .مث دعا
الرئيس اللجنة اإىل الانتقال اإىل البند  1من جدول ا ألعامل بشأأن اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الثالثة عرشة للجنة املعنية
ابلتمنية وامللكية الفكرية.

البند  1من جدول ا ألعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الثالثة عرشة للجنة
النظر يف الوثيقة  - CDIP/13/13 Provمرشوع التقرير
 .22أأبلغ الرئيس اللجنة بأأن ا ألمانة مل تتلق أأي تعليقات بشأأن التقرير ،ودعا اللجنة اإىل اعامتد التقرير .ومت اعامتد التقرير
نظرا اإىل عدم وجود اعرتاضات من احلضور.

البند  5من جدول ا ألعامل :بياانت عامة
 .22افتتح الرئيس ابب املناقشات.
 .20و أأفاد وفد امجلهورية التش يكية ،نيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،بأأن اجملموعة قد أأولت مقرتحات
املشاريع اخملتلفة اهامتهما الاكمل ونظرت فهيا .و أأفاد الوفد بأأنه س يعلق عىل مقرتحات حمددة عند مناقش هتا .و أأشار وفد اجملموعة
اإىل أأنه يف ادلورة الثالثة وا ألربعني جلدول أأعامل التمنية للويبو ،طلب من اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية مناقشة تنفيذ
ولية اللجنة فضال عن تنفيذ أآلية التنس يق .وواصلت اللجنة يف دورتهيا الثانية عرشة والثالثة عرشة الاهامتم اب ألمور املتعلقة
ابللجنة .ودمع وفد اجملموعة اس مترار معل اللجنة بشأأن هذه القضااي عىل أأساس خمصص .واكن ذكل هو الهنج ا ألنسب ملناقشة
املسائل اجلديدة املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية .ومل ميس هذا الهنج ولية اللجنة ،بل عىل العكس من ذكل ،لقد مكن
اللجنة من الوفاء ابلركن الثالث من وليهتا بطريقة أأكرث مرونة وفعالية .و أأشار اإىل أأن اجملموعة سرتحب ابلختتام الناحج
للنقاش حول املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية وتنفيذ أآلية التنس يق اليت س تكون مفيدة مجليع أأعضاء
اللجنة .وحتتاج اللجنة اإىل تركزي أأكرث عىل أأعاملها املوضوعية .و أأكد وفد اجملموعة جمددا عىل أأن معلية مراجعة تنفيذ توصيات
جدول أأعامل التمنية اكنت حتت مالحظهتا املتأأنية ونظرها .كام أأن اجملموعة اتبعت النقاش املس متر بشأأن املراجعة اخلارجية
للمساعدة التقنية للويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية .و أأعرب وفد اجملموعة عن اعتقاده بأأن مجيع املناقشات ذات الصةل

CDIP/14/13
4

ستنقل اللجنة اإىل مس توى نوعي جديد من حيث تنفيذ جدول أأعامل التمنية وتقيميه داخل معل اللجنة وداخل املنظمة.
و أأشار اإىل أأنه خالل معلية املراجعة ،ينبغي لدلول ا ألعضاء أأن تواصل وضع الفوائد اليت تعود عىل مس تخديم أأنظمة حامية
امللكية الفكرية يف الاعتبار مبثابة الزتاهما املشرتك .و أأفاد بأأن اجملموعة يف انتظار اختتام النقاش بنتاجئ واحضة وتدابري ترتكز عىل
حتسني فعالية وجودة واس تدامة مشاريع التمنية .و أأكد وفد اجملموعة بأأنه نظر اإىل اللجنة ابعتبارها املنتدى ا ألنسب لدلول
ا ألعضاء لتبادل اخلربات يف جمال امللكية الفكرية والتمنية .وميكن تعزيز معل اللجنة من خالل مدخالت أأكرث تواترا من جانب
اخلرباء املوجودين يف ماكتب امللكية الفكرية الوطنية وتقدمي عروض ألفضل املامرسات داخل ادلول وجتارب املنظامت
املس تفيدة ا ألخرى اليت مت اكتساهبا من خالل تنفيذ مشاريع جدول أأعامل التمنية .واكنت العملية اليت حتركها ادلول مفيدة ألهنا
قد تعكس ابلشلك املالمئ الاحتياجات اخملتلفة لدلول النامية و أأقل البدلان منوا وادلول اليت متر مبرحةل انتقالية.
 .23و أأكد وفد الياابن ،نيابة عن اجملموعة ابء ،بأأن جدول أأعامل التمنية جيب أأن يسامه يف حتقيق هدف املنظمة عن طريق
ضامن أأن اعتبارات التمنية شلكت جزءا ل يتجز أأ من معل املنظمة ،مبعين أأنه علهيا أأن تدمع أأهداف اتفاقية الويبو .ويف هذا
الصدد ،أأفاد الوفد بأأن اجملموعة تتطلع اإىل دورة منتجة حيث امللكية الفكرية أكداة للتمنية س تكون حمور املناقشات .واكن
جدول أأعامل ادلورة مزدمح جدا ومثقل اب ألعباء .ذلكل ،اكن عىل اللجنة تناول بنود جدول ا ألعامل بطريقة تتسم ابلكفاءة
والفعالية ،و أأن تضع يف اعتبارها برانمج معل ادلورة وحتديد ا ألولوايت املناس بة يف س ياق الويبو كلك .وفامي يتعلق ببعض
بنود جدول ا ألعامل طويةل ا ألمد ،ل ينبغي اس تغراق الكثري من الوقت يف تكرار نفس احلجج .وميكن أأن تكون املفاوضات
املتعددة مفيدة عندما تشارك ا ألطراف ادلامعة يف املامرسة هبدف اإجياد وس يةل لستيعاب خماوف الآخرين من خالل تعديل
املقرتحات هبدف معاجلة الشواغل عىل سبيل املثال .واكن ذكل واحدا من املكوانت ا ألساس ية لدلبلوماس ية متعددة
ا ألطراف .ويف احلالت اليت ل خترج فهيا ا ألطراف ادلامعة مبثل هذه ا ألفاكر اجلديدة بعد تبادل وهجات النظر ،فاإنه جيب
تقدمي بنود جدول ا ألعامل طويةل ا ألمد هذه اإىل ادلورة القادمة دون اإضاعة املزيد من الوقت .ويف هذه ادلورة ،مل تكن اللجنة
يف مرحةل حرجة مثل وضع اللمسات ا ألخرية عىل نص معاهدة ما قبل عقد مؤمتر دبلومايس ،واليت قد حتتاج اإىل قيام الوفود
ابلعمل اإىل ما بعد املوعد احملدد .وذلكل ،مل تكن اجملموعة يف وضع يسمح لها بقبول أأي جلسات مسائية أأو ممتدة وجشعت
الرئيس بقوة عىل اإهناء ادلورة يف السادسة مساءا .و أأشار وفد اجملموعة اإىل الواثئق و أأفاد بأأن مكية الواثئق اكنت هائةل .واكن
من الصعب اإجراء دراسة معيقة مجليع الواثئق يف الوقت احملدود املتاح ،وجيب النظر يف الوضع عىل محمل اجلد .واغتمن وفد
اجملموعة الفرصة للتطرق اإىل بعض القضااي بعد أأن وضع جانبا التعليقات املفصةل اليت سيمت تقدميها يف اإطار لك بند من بنود
جدول ا ألعامل واحتفظ حبقه يف التوسع يف دراس هتا يف مرحةل لحقة .وفامي يتعلق ابختصاصات املراجعة املس تقةل لتنفيذ
توصيات جدول أأعامل التمنية ،أأقر وفد اجملموعة برضورة اس تكامل صياغة العمل يف أأقرب وقت ممكن واس متر يف الالزتام
ابملشاركة يف هذا العمل ،مع ا ألخذ يف الاعتبار أأن املراجعة جيب أأن تسامه يف حتقيق هدف املنظمة .ورحب الوفد ابلتقرير
املرحيل بشأأن مشاريع جدول أأعامل التمنية والتوصيات الـ  22اخلاصة ابلتنفيذ الفوري ووصف مسامهة هيئات الويبو املعنية
بشأأن تنفيذ التوصيات اخلاصة جبدول أأعامل التمنية اليت أأشارت بوضوح اإىل أأنه قد مت تنفيذ أأنشطة الويبو ذات الصةل ،مبا يف
ذكل املساعدة التقنية ،بنجاح يف هيئات الويبو املعنية .ورصح بأأن اجملموعة تسمل بأأمهية القرار ذي التارخي الطويل واملعقد
للجمعية العامة للويبو بشأأن ا ألمور املرتبطة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واملؤمتر ادلويل املعين ابمللكية الفكرية
والتمنية .وتوقع الوفد أأن يمت مراعاة الروح املذكورة سالفا لدلبلوماس ية املتعددة ا ألطراف يف هذه ادلورة .وفامي يتعلق بورقة
املفاهمي لفائدة املرشوع حول امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة – بناء احللول ،توقع وفد اجملموعة أأن يمت
وضع اللمسات ا ألخرية عىل ورقة املفاهمي بطريقة متكن منتدى اخلرباء رفيع املس توى من تقدمي ا ألفاكر املفيدة والقامئة عىل
ا ألدةل واليت ميكن أأن تس تخدهما ادلول ا ألعضاء كغذاء للفكر يف دورة مقبةل .ورحب وفد اجملموعة ابملوضوعات اليت سيمت
مناقشاهتا يف هذه ادلورة ،مبا يف ذكل تقارير تقيمي املشاريع وادلراسات واملقرتحات اجلديدة .و أأشار اإىل أأن بعض ادلراسات
وا ألوراق اليت ُأعدت لفائدة ادلورة متيل بشلك كبري يف الاجتاه اذلي اقرتح أأن امللكية الفكرية اكنت عائقا أأمام التمنية.
وقدمت ا ألوراق جحج أأاكدميية ضعيفة ل تدمعها يف معظم احلالت بياانت وحقائق اثبتة .واقرتح وفد اجملموعة بأأنه حىت
يتس ىن للمنظمة أأن تظل مصدرا مرجعيا عامليا للحصول عىل املعلومات والتحليالت اخلاصة ابمللكية الفكرية ،عىل النحو
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املنصوص عليه يف الهدف الاسرتاتيجي ( ،)5يتعني أأن تنشئ ا ألمانة معلية مراجعة نظراء صارمة ألية تقارير أأو دراسات
خارجية بتلكيف ومتويل من املنظمة .و أأخريا ،أأفاد أأن اجملموعة تؤكد للرئيس أأنه مبقدوره أأن يعمتد عىل الروح البناءة وعىل
ادلمع املقدم من الوفود خالل ادلورة.
 .21و أأعرب وفد ابراغواي ،نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،عن اهامتمه بوضع اللمسات ا ألخرية عىل
اختصاصات املراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية و أأفاد بأأنه ينبغي أأن حيوز عىل أأولوية اللجنة .وس تكون
هذه العملية مفيدة جدا وس متكن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية من تقيمي فعالية املشاريع اليت ن ُفذت يف اإطار اللجنة
بشلك حيادي وموضوعي .واكنت هذه العملية هممة جدا يف حتديد النتاجئ فضال عن اجلوانب اليت حتتاج اإىل تصويب.
وسوف يواصل أأعضاء اللجة املسامهة بشلك بناء وحيافظون عىل مرونهتم هبدف متكني اللجنة من القيام بعملها بنجاح .وفامي
يتعلق ابملؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية ،سلط وفد اجملموعة الضوء عىل أأمهيته ابلنس بة مجليع ادلول ا ألعضاء
و أأعرب عن أأمهل يف اإجياد احللول حبيث يمت المتكن من عقد املؤمتر يف املس تقبل القريب .وجشع وفد اجملموعة اللجنة عىل اعامتد
معلية اختيار اخلرباء للمشاركة يف املؤمتر .و أأفاد بأأن اختيار املتحدثني أأو احملارضين سيسمح بتبادل املعرفة يف جمال امللكية
الفكرية ،الامر اذلي سيساعد اللجنة عىل التعامل مع قضااي التمنية .ومن الرضوري أأن تقوم اللجنة مبواصةل املناقشات بشأأن
تنفيذ أآلية التنس يق بطريقة بناءة وموضوعية وواقعية .وينبغي أأن تمت املناقشة يف اإطار اللجنة لتجنب الازدواجية ابللجان
ا ألخرى .وجيب أأن توفر نتاجئ النقاش مبادئ توجهيية واحضة هبدف متكني ادلول ا ألعضاء من مناقشة أآلية التنس يق يف
اللجان ذات الصةل .وميكن جتنب تباطؤ املناقشات املوضوعية يف اللجان ا ألخرى.
 .25و أأشار وفد كينيا ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،اإىل أأن جدول أأعامل ادلورة اكن مزدحام و أأعرب عن أأمهل يف اإحراز
تقدم يف مجيع البنود .و أأوىل وفد اجملموعة معل اللجنة أأمهية كبرية .واكن مواقفه ابلنس بة خملتلف بنود جدول ا ألعامل معروفة.
ومل يرغب وفد اجملموعة يف تكرارها ألهنا ل تزال سارية .ومع ذكل ،أأعرب الوفد عن قلقه من عدم اإحراز تقدم يف عدد من
القضااي اليت مل يمت تسويهتا بعد لس امي خالل املداولت بشأأن توصيات املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية للويبو يف جمال
التعاون ألغراض التمنية .وقامئة املتحدثني اخلاصة ابملؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية واختصاصات املراجعة املس تقةل
لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية وأآلية التنس يق .و أأعرب وفد اجملموعة عن أأمهل يف تسوية هذه املسائل خالل ادلورة .وفامي
يتعلق بورقة املفاهمي اخلاصة مبرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة – بناء احللول ،أأعرب وفد
اجملموعة عن توقعه بأأن يشهد الاختصاصات اليت س توجه منتدى اخلرباء رفيع املس توى .و أأفاد بأأن معلية اختيار املتحدثني
جيب أأن تأأخذ يف الاعتبار وهجات النظر اخملتلفة حول املوضوعات وتعكس التوازن اجلغرايف.
 .26و أأفاد وفد ابكس تان ،نيابة عن مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ ،بأأنه ينبغي أأن تتعامل ادلورة مع القضااي اليت لها
أأمهية حامسة ابلنس بة لدلول ا ألعضاء واملنظمة .و أأعرب عن تقدير اجملموعة لعرض التطورات الواقعية اليت جرت يف هيئات
الويبو اخملتلفة ،و أأكد عىل رضورة اس مترار اجلهود لتعممي جدول أأعامل التمنية .ولهذا الغرض ،يعد وضع الصيغة الهنائية
لختصاصات املراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية مبثابة أأولوية .واكن من الرضوري اإجراء تقيمي أأفضل
للتقدم اذلي مت اإحرازه والقصور املوجود .لقد اكن هذا العنرص همم للغاية من أأجل قياس ا ألداء ،ول ينبغي أأن يُنظر اإليه عىل
أأنه جمرد مراجعة ألنشطة املرشوع ولكنه يس توجب نطاق أأوسع و أأمشل .و أأعرب عن أأمل اجملموعة يف أأن يمت وضع اللمسات
ا ألخرية عىل اختصاصات املراجعة خالل هذه ادلورة .و أأكد وفد اجملموعة عىل أأن قرار امجلعية العامة فامي يتعلق ابملسائل ذات
الصةل ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ،مبا يف ذكل أآلية التنس يق ،قد ُاعمتد ابلإجامع من جانب مجيع ادلول ا ألعضاء
هبدف تعزيز وحتسني التنس يق الفعال بني جلان الويبو اخملتلفة يف جمال ا ألنشطة الإمنائية .ولسوء احلظ ،اكنت اللجنة متأأخرة
بشأأن تلبية قرار امجلعية العامة يف هذا الصدد وتأأسيس سابقة سيئة للغاية .اإن ا ألمور مل حتسم بعد ،وخاصة فامي يتعلق بلجنة
الربانمج واملزيانية واللجنة املعنية مبعايري الويبو .و أأعرب وفد اجملموعة عن أأمهل يف أأن يمت تسوية هذه القضية يف هذه ادلورة.
ومن املؤسف أأن املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية مل يمت عقده .وابلنس بة ألي مؤمتر ،فاإن حتديد املتحدثني
املناس بني للتحدث عن القضااي املناس بة يعد أأمرا حاسام لنجاحه ومصداقيته .و أأفاد بأأن أأعضاء اجملموعة قلقون إازاء عدم قدرة
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اللجنة عىل وضع اللمسات ا ألخرية عىل قامئة املتحدثني .وحيث دلل امس املؤمتر عىل هويته ،فاإنه ينبغي أأن يكون املتحدثون
من ذوي اخلربة بشأأن القضااي ذات الصةل ابمللكية الفكرية والتمنية ،وخاصة فهم التحدايت اليت تواجه ادلول النامية و أأقل
البدلان منوا هبدف السامح ابإجراء مناقشات حامسة ومنتجة .ويف العامل احلديث ،اكنت املساعدة التقنية رضورية للتمنية
الاجامتعية والاقتصادية .وينبغي أأن يكون تقدمي مساعدة الويبو التقنية موهج ًا حنو التمنية عىل املس توى ا ألمثل .وجيب أأن
تكون املساعدة التقنية مدفوعة ابلطلب وشفافة ول ينبغي أأن تركز تركزيا شديدا عىل الإنفاذ .و أأعرب وفد اجملموعة عن أأمهل
يف أأن تؤدي املناقشات اليت دارت حول املراجعة اخلارجية ملساعدة الويبو التقنية يف جمال التعاون ألغراض التمنية اإىل توحيد
وتنظمي ووضوح أأفضل للعمليات واملامرسات القامئة .واكن وفد اجملموعة قد اختار الرتكزي عىل القضااي الشائكة أأول ،حيث أأهنا
اكنت مبثابة القضااي اليت حتتاج ادلول ا ألعضاء اإىل الاس تعداد للنقاش حولها وحماوةل اختاذ قرار بشأأهنا .ومع ذكل ،فاإن وفد
اجملموعة ل يعتقد بأأن هناك داعي اإىل التشاؤم حىت الآن .و أأضاف أأن تقارير تقيمي املرشوعات اليت اعمتدهتا اللجنة لتنفيذ
توصيات جدول أأعامل التمنية هممة للغاية ابلنس بة اإىل املساعي اليت ستبذل يف املس تقبل فامي خيص تنفيذ جدول أأعامل التمنية
كلك والانتفاع ابمللكية الفكرية لفائدة البدلان النامية وخاصة البدلان ا ألقل منو ًا .وستساعد املرشوعات اجلديدة واملراحل
الثانية من املرشوعات املكمتةل بنجاح يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية .وس يقدم أأعضاؤها مداخالت خالل املناقشات
بشأأن املرشوعات وبنود جدول ا ألعامل .لقد تطلعوا اإىل املسامهة يف املناقشات داخل اللجنة وحيدومه ا ألمل يف دورة منتجة.
 .27و أأفاد وفد اإيطاليا ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،بأأن جدول ا ألعامل يتضمن العديد من الواثئق
واملوضوعات اليت سيمت مناقش هتا .وس يحتاج هذا ا ألمر اإىل العمل املكثف والتعاون والكثري من املرونة لضامن اس تكامل لك
يشء خالل الوقت احملدد .ووفقا ذلكل ،دعا الرئيس اإىل التأأكيد عىل الانهتاء من هذا العمل مضن الإطار الزمين اخملطط هل
و أأن تنهتيي الاجامتعات يف متام الساعة السادسة .و أأفاد بأأن وفود الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه جاءت ابلزتام قاطع
مبواصةل العمل بطريقة اإجيابية وتعاونية .و أأخريا ،وفامي يتعلق ابلعمل املقبل ،أأعرب الوفود عن اس تعدادمه للقيام مبناقشة بنّاءة
حول الطرق املمكنة لتحسني معل اللجنة لصاحل اكفة الوفود.
 .22و أأشار وفد الصني اإىل أأن الويبو قد بذلت هجودا هائةل لتعممي جدول أأعامل التمنية .وقد مت تنفيذ  02مرشوعا من
مرشوعات جدول أأعامل التمنية .ويرجع ذكل اإىل اجلهود املشرتكة لدلول ا ألعضاء وا ألمانة ،وجيري تنفيذ توصيات جدول أأعامل
التمنية بطريقة منظمة وهناك الكثري من النتاجئ اليت تس تفيد مهنا العديد من ادلول النامية .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأنه مع تعميق
املناقشات ،جرى توس يع للعمل بشلك مس متر .و أأفاد بأأن هناك الكثري من العمل املطلوب اإجنازه ول تزال هناك همام صعبة
تواجه اللجنة .وهناك بعض بنود جدول أأعامل هذه ادلورة تتطلب أأن تكون مجيع ا ألطراف أأكرث مرونة وانفتاحا ومشولية
وتعاوان من أأجل تسهيل التنفيذ املبكر ل ألعامل ذات الصةل .وسيشارك الوفد بنشاط يف املناقشات مع ادلول ا ألعضاء
ا ألخرى يف اإطار توجهيات الرئيس هبدف جعل املناقشات منتجة .و أأفاد أأنه ابلتعاون مع ادلول ا ألعضاء ،س تكون املنظمة
قادرة عىل تنفيذ املزيد من التحسني عىل أأعاملها يف جمال التمنية ومواصةل التقدم يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية وتعممي التمنية
عىل أأنشطهتا.
 .22و أأيد وفد نيبال البيان اذلي أأدىل به وفد ابكس تان نيابة عن مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ ،و أأحاط اللجنة علام
ابلتقدم اذلي مت اإحرازه يف الس نوات ا ألخرية بشأأن التوصيات اخلاصة جبدول أأعامل التمنية .كام أأكد الوفد جمددا عىل تأأييده
ملساعي الويبو املس تقبلية يف تنفيذ التوصيات وتعمميها عىل معلها وبراجمها .وهناك حاجة اإىل حتقيق توازن بني الطبيعة الوقائية
واملقيدة للملكية الفكرية واملساهامت التمنوية الرضورية .وجيب أأن يسرتشد جدول أأعامل التمنية مببد أأ مفاده أأنه يتعني عىل
امللكية الفكرية أأن تشجع الابتاكر والنفاذ اإىل املعرفة يف البدلان وبني الناس اذلين مه يف حاجة ماسة اإلهيا .لقد اكنت العلوم
والتكنولوجيا والابتاكرات مبثابة املكوانت الرئيس ية خلطة التمنية .و أأفاد الوفد بأأن نيبال ،ويه من أأقل البدلان منوا ،ترغب يف
توفري التكنولوجيا املس تدامة والابتاكرات املس توحاة من المنو الاقتصادي والتمنية الشامةل .وقد بذلت هجودا عديدة يف
خمتلف اجملالت لتحقيق هذا الهدف .عىل سبيل املثال ،اكنت احلكومة بصدد صياغة املرحةل الهنائية من س ياسة امللكية
الفكرية الوطنية .وقد سنت أأيضا قانوان جديدا للملكية الفكرية وتعمل عىل اإنشاء مكتب متاكمل ومس تقل خاص ابمللكية
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الفكرية .واكنت املساعدة التقنية وبناء القدرات وتأأسيس البنية التحتية مبثابة قضااي ذات أأمهية حيوية ابلنس بة للتمنية
الاجامتعية والاقتصادية للبدلان ا ألقل منوا مثل نيبال .وينبغي أأن تكون هذه ا ألنشطة مدفوعة ابلطلب وموهجة حنو التمنية.
وقد مت اختيار نيبال كواحدة من ادلول الرائدة اليت سينفذ هبا مرشوع جدول أأعامل التمنية بشأأن بناء القدرات يف اس تخدام
التقنية املناس بة -املعلومات التقنية والعلمية احملددة كحل لتحدايت التمنية اليت مت حتديدها .و أأضاف بأأن جمايل الاحتياج
الذلين حدَّدهتام حكومة نيبال هام :قولبة الكتةل ا ألحيائية لتسهيل احلصول عىل وقود بديل نظيف ومالمئ للبيئة يس تخدم يف
أأغراض الطهيي والتدفئة ،وجتفيف الهيل بعد احلصاد لتحسني الظروف املعيش ية لصغار املزارعني واجملمتعات احمللية املُه َّمشة
من خالل توليد ادلخل .ومت تنفيذ املرشوع يف نيبال بعد معلية واسعة وشامةل وتشاركية .وسامه يف تعزيز القدرات الوطنية
بشأأن كيفية الاس تفادة من نظم املعرفة العاملية لتسهيل نقل التكنولوجيا املالمئة يف نيبال ،حيث أأظهر كيفية الاس تفادة من
نظم املعرفة العاملية والعمل والتكنولوجيا والابتاكر يف توفري احللول التقنية املناس بة ملواهجة حتدايت التمنية اليت مت حتديدها .كام
وفر أأيضا بعض الفوائد الاجامتعية والتمنوية للمجمتعات الريفية واكن مفيدا يف حامية البيئة والتنوع البيولويج .و أأقر الوفد
مبادرات الويبو فامي يتعلق ابإقامة مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر وتدريب املوارد البرشية مع الرتكزي عىل تطوير املهارات
التقنية وبناء وحتديث مؤسسات امللكية الفكرية الوطنية وحتويل القطاع غري الرمسي اذلي يتسم بأأمهية كبرية ابلنس بة لنيبال.
واكنت هناك حاجة اإىل دمع الويبو لبناء القدرات البرشية واملؤسس ية وكذكل البنية التحتية املادية هبدف متكني ادلوةل من
تسخري الفرص يف جمال الابتاكر والتكنولوجيا .وجيب أأن تذهب اجلهود اإىل ما بعد الهنج البس يطة القامئة عىل املرشوعات
هبدف معاجلة نقاط الضعف الهيلكية العميقة يف أأقل البدلان منوا مثل نيبال.
 .02و أأيد وفد مجهورية كوراي البيان اذلي أأدىل به وفد ابكس تان نيابة عن مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ .واعرتف ابن
اللجنة حققت تقدما جيدا يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية يف الس نوات القليةل املاضية .وقدم الوفد بعض التعليقات يف
هذا الصدد .أأول ،ينبغي للجنة تعزيز التمنية املس تدامة يف البدلان املس تفيدة من خالل تدابري املتابعة هبدف زايدة تأأثري
مشاريع جدول أأعامل التمنية .لقد أأنشئت اللجنة لتنفيذ جدول أأعامل التمنية اخلاص ابملنظمة العاملية للملكة الفكرية .وميكن
للرشاكة القوية بني ا ألمانة وادلول ا ألعضاء أأن تسهم يف حتقيق أأهداف الويبو يف جمال التعاون والتمنية .اثنيا ،أأعرب الوفد عن
اعتقاده بأأن امللكية الفكرية أأصبحت حمراك للمنو الاقتصادي يف العرص احلديث .ذلا ،فهم الوفد أأمهية تنفيذ املشاريع اليت تعمتد
عىل معلومات امللكية الفكرية لتعزيز المنو املس تدام واملتوازن بني البدلان املتقدمة والنامية .واكن من الرضوري أأيضا زايدة
الوعي العام ابسرتاتيجيات امللكية الفكرية من أأجل التنفيذ الناحج للمشاريع .و أأكد عىل أأن تنفيذ جدول أأعامل التمنية مل ينهتيي
بهناية مشاريع حمددة .وجيب اختاذ تدابري املتابعة الالزمة لضامن المنو املس تدام يف املس تقبل .اثلثا ،فامي يتعلق ابملناقشات حول
مشاريع الويبو يف جمال التعاون من أأجل التمنية ،جشع الوفد اتباع هنج متوازن وبناء هبدف حتقيق أأقىص قدر من النتاجئ.
وينبغي مواصةل تعزيز جودة مشاريع الويبو لفائدة ادلول ا ألعضاء .وذلكل ،ينبغي عىل ادلول ا ألعضاء يف الويبو أأن تشارك يف
ممارسات التعمل بشأأن أأفضل املامرسات وادلروس املس تفادة فامي يتعلق جبميع أأنشطة املساعدة القامئة اخلاصة ابمللكية الفكرية.
رابعا ،أأكد الوفد بأأن هذه التمنية اكنت مفيدة للجميع .ومل تعمل عىل حتسني الظروف الاجامتعية والاقتصادية لعدد حمدد من
الساكن حفسب بل أأيضا عىل مساعدة البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .وحتدثت دراسات احلاةل مثل “دراسة بشأأن تأأثري
مناذج املنفعة يف اتيلند” واملشاريع مثل “بناء القدرات يف جمال اس تخدام التكنولوجيا املالمئة” كثريا حول أأمهيهتا .ذلكل ،أأقر
الوفد بأأمهية العالقة بني امللكية الفكرية والتمنية وسعى اإىل تعزيز الوعي العاملي ابلتكنولوجيا اليت تس تخدم امللكية الفكرية.
و أأخريا وليس أآخرا ،أأبلغ الوفد اللجنة بأأن “مؤمتر التعاون الاقتصادي لبدلان أآس يا واحمليط الهادئ  -املكتب الكوري للملكية
الفكرية حول التكنولوجيا املالمئة والاس تخدام الاسرتاتيجي للملكية الفكرية لفائدة التمنية املس تدامة” قد عقد يف سول يف
شهر يوليو .واكن هيدف اإىل رفع مس توى الوعي حول أأمهية التكنولوجيا املالمئة يف اقتصادايت بدلان أآس يا واحمليط الهادئ.
وس تقوم مجهورية كوراي أأيضا بعقد ندوة حول اس تخدام التكنولوجيا املالمئة بناء عىل طلب ادلول ا ألعضاء .واكن ذكل جمرد
مثالني عىل هجودها املتواصةل يف مساعدة البدلان النامية و أأقل البدلان منوا اخملتارة هبدف الوصول الأكرث فعالية والاس تفادة
من املعلومات املتعلقة ابلرباءات .و أأفاد الوفد بأأنه س يواصل تقدمي مداخالت مفصةل وبناءة حول القضااي عىل مدار ادلورة.
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 .02و أأيد وفد الهند البيان اذلي أأدىل به وفد ابكس تان نيابة عن مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ .وذكر الوفد أأن اللجنة
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لعبت دورا هاما يف تنس يق وتعزيز ورصد تنفيذ جدول أأعامل التمنية .و أأعرب عن رغبته يف
مواصةل املناقشات رفيعة املس توى بشأأن توصيات جدول أأعامل التمنية داخل اللجنة .و أأفاد بأأن اللجة اكنت جلنة دامئة ملكفة
من امجلعية العامة مبناقشة قضااي امللكية الفكرية والتمنية .و أأعرب الوفد عن انشغاهل بغياب التنفيذ السلمي ل ألراكن الثالثة
لختصاص اللجنة .ويف الوقت نفسه ،أأعرب عن رضائه عن تنفيذ العديد من التوصيات اخلاصة جبدول أأعامل التمنية من
خالل املشاريع اخملتلفة وتعممي جدول أأعامل التمنية داخل املنظمة .ويف هذا الصدد ،أأكد الوفد عىل التوصيات ذات الصةل
الصادرة عن املراجعني اخلارجيني لعام  0223و ،0221واليت طالبت الويبو ابلتأأكيد عىل أأخذ مجيع التوصيات ذات الصةل
جبدول أأعامل التمنية يف الاعتبار عند صياغة أأنشطة املساعدة التقنية ،حيث أأنه مت تقدمي املساعدة التقنية للبدلان بغرض
دمعها يف حتقيق التمنية الاجامتعية والاقتصادية .كام أأيد الوفد قيام اللجنة بوضع الصيغة الهنائية لختصاصات املراجعة
املس تقةل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية من أأجل متهيد الطريق لإجراء مراجعة مس تقةل حسب تلكيف امجلعية العامة يف
عام  .0222ويف هذا الصدد ،مت تقدمي عدة مقرتحات و أأفاكر بناءة عن طريق اجملموعات ا إلقلميية وادلول ا ألعضاء يف
ادلورات السابقة ،مبا يف ذكل بشأأن أأهداف ونطاق ومهنجية واختيار امللكية الفكرية وخرباء التمنية لفائدة املراجعة املس تقةل.
و أأعرب الوفد عن اس تعداده للمشاركة بشلك بناء من أأجل التوصل اإىل اتفاق بشأأن هذه املسأأةل خالل ادلورة .كام حث
مجيع ادلول ا ألعضاء وا ألمانة عىل اختاذ قرار عىل وجه الرسعة بشأأن مسأأةل املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية واذلي
ظل معلقا ملدة عامني تقريبا .وفامي يتعلق بورقة املفاهمي ملرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا لفائدة تنظمي منتدى اخلرباء
رفيع املس توى ،أأيد الوفد اتباع هنجا متوازان وفقا لالختصاصات الهنائية .و أأيد أأيضا التنفيذ املبكر للتوصيات ذات الصةل
الصادرة عن املراجعة اخلارجية ملساعدة الويبو التقنية يف جمال التعاون ألغراض التمنية ،مبا يف ذكل املقرتحات املقدمة من
مجموعات خمتلفة مثل مجموعة املساعدة التقنية واجملموعة ا ألفريقية ،يف أأقرب وقت ممكن.
 .00و أأيد وفد اإيران (مجهورية  -ا إلسالمية) للبيان اذلي أأدىل به وفد ابكس تان نيابة عن مجموعة بدلان أآس يا واحمليط
الهادئ .وذكر الوفد أأن التوصيات الـ  15جلدول أأعامل التمنية تعترب الآن جزءا ل يتجز أأ من اختصاص الويبو .وينبغي مجليع
أأهجزة وهيئات الويبو أأن تأأخذ هذه التوصيات بعني الاعتبار يف أأنشطهتا ،لس امي يف القرارات اخلاصة برمس س ياساهتا .وجيب
أأن تؤخذ التحدايت والاحتياجات اخلاصة ابلبدلان بشلك عام ،وتكل اخلاصة ابلبدلان النامية بشلك خاص يف الاعتبار عند
وضع خطط تنفيذ جدول أأعامل التمنية و أأهداف التمنية .ومن شأأن هذه الس ياسة البناءة ونتاجئ هذه اخلطط أأن متكن البدلان
من تطوير اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية اخلاصة هبا وصياغة نظام متوازن للملكية الفكرية يتطابق مع مواصفاهتا
الثقافية واحتياجاهتا العامة والاجامتعية ويتوافق مع مس توى التمنية دلهيا .وعلق الوفد أأمهية كبرية عىل تعممي التمنية يف مجيع
أأنشطة الويبو وعىل التنفيذ الرسيع للتوصيات امخلسة وا ألربعني املعمتدة جبدول أأعامل التمنية .واكنت اللجنة املعنية ابمللكية
الفكرية والتمنية قد حققت تقدما جيدا يف تنفيذ بعض أأجزاء من جدول أأعامل التمنية يف الس نوات ا ألخرية .ومت حتقيق بعض
النتاجئ امللموسة .واكن اإنشاء أآلية التنس يق مثال جيدا للخطوات الإجيابية ،عىل الرمغ من عدم أأعادة تبنية من قبل مجيع
اللجان .ويف هذا الصدد ،ومن أأجل حتقيق املزيد من الإجنازات ،هناك حاجة اإىل فهم واحض من حيث ا ألغراض العامة
ألنشطة الويبو للتعاون الإمنايئ أأو ا إلطار املفاهميي للمساعدة املوهجة حنو التمنية .وينبغي أأل يمت تفسري املساعدة التقنية يف
نطاق ضيق عىل أأهنا جمرد تعزيز ألنظمة امللكية الفكرية يف خمتلف البدلان .وبدل من ذكل ،اكنت الفكرة يه اس تكشاف
الس بل ودراسة أأفضل املامرسات للتوفيق بني قضية التمنية وقضية حامية حقوق امللكية الفكرية وخفض جمالت التناقضات
احملمتةل بني القضيتني .ولهذا السبب أأطلق عىل اللجنة امس اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية وليس جلنة تمنية امللكية
الفكرية .ويف الواقع ،اس تلزم سبب وجود اللجنة لكجنة معنية ابلتمنية وامللكية الفكرية حتديد الاسرتاتيجيات الرامية اإىل اإعامل
احلق يف التمنية يف هذا اجملال والرشوع يف تنفيذها .ويمتثل الهدف الهنايئ يف تقليص الفجوة املعرفية بني البدلان النامية
والبدلان املتقدمة واس تخدام املرونة يف املعاهدات اخلاصة ابمللكية الفكرية من أأجل خدمة قضية التمنية ،وتعزيز فرص
احلصول عىل التعلمي والصحة وا ألدوية وتوس يع املكل العام ومواءمة قوانني امللكية الفكرية مع اجلهود املبذوةل محلاية املوارد
الطبيعية و أأشاكل التعبري الثقايف واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية ضد الاس تخدام غري العادل .وينبغي أأن تركز املساعدة
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التقنية عىل التأأكد من أأن البدلان النامية قادرة عىل الاس تفادة من اس تخدام امللكية الفكرية يف حتقيق التمنية الاقتصادية
والثقافية والاجامتعية .كام جيب أأن تسامه يف احلد من الفجوة املعرفية وزايدة مشاركة البدلان النامية يف جين الفوائد من
اقتصاد املعرفة .وينبغي أأن تكون أأنشطة الويبو متوافقة مع ا ألهداف وا ألنشطة الإمنائية ل ألمم املتحدة ،حيث أأهنا واكةل
متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة .وذلكل ،فاإن التوفري املهنجي واملس متر للمزيد من التقارير الشامةل بشأأن مساهامت الويبو يف
تنفيذ أأهداف الرئيس ية والفرعية للتمنية املس تدامة ملا بعد عام  0225لن يكون مرغواب ومناس با حفسب بل رضوري.
 .03و أأكد وفد ابكس تان عىل رضورة الإدراك بأأن احلق يف التمنية هو حق وليس امتياز .وهو يتطلب نظام متوازن للملكية
الفكرية حيامث تكون مصاحل أأحصاب احلقوق حباجة اإىل توازن مع تكل اخلاصة ابلصاحل العام .أأن هذا التوازن الصعب هو اذلي
يتعني عىل اللجنة أأن تسعى جاهدة اإىل حتقيقه يف هذه ادلورة .و أأفاد الوفد بأأن الانهتاء العاجل من وضع اختصاصات
املراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ومتابعة املراجعة اخلارجية ملساعدة الويبو التقنية يف جمال التعاون
ألغراض التمنية ووضع اللمسات ا ألخرية عىل قامئة املتحدثني يف املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية وتسوية قرار
امجلعية العامة بشأأن املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يه أأمور رضورية من أأجل التقدم .وفاد الوفد بأأنه
سيسامه يف لك بند من بنود جدول ا ألعامل عند مناقش ته.
 .01و أأعرب وفد ش ييل عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد ابراغواي نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
وذكر بأأن العمل اذلي تقوم به اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية فامي يتعلق ب جدول أأعامل التمنية همم جدا .و أأفاد بأأن
خمتلف ادلراسات والتوصيات اليت قدمت داخل اللجنة سامهت يف معلية التأأكيد عىل تعممي التمنية جبميع أأعامل الويبو .و أأفاد
بأأن ش ييل قد اس تفادت من جدول أأعامل التمنية وتتطلع اإىل مواصةل اجلهود يف الس نوات املقبةل .لقد اكن برانمج معل ادلورة
طموحا واكن هاما ابلنس بة للعمل اذلي يتعني اجنازه ولتحقيق تقدم جوهري بشأأن القضااي اليت تأأخر تناولها عىل مدار عدة
دورات مثل اختصاصات املراجعة املس تقةل وأآلية التنس يق .ور أأى الوفد بأأن ميكن للجنة حتقيق تقدم ملموس يف معلها اذلي
س يعود ابلنفع عىل البدلان النامية و أأقل البدلان منوا.
 .05و أأيد فد تزنانيا البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .و أأفاد بأأن الكثري قد مت طرحه يف ذكل البيان.
لقد علقت تزنانيا ابعتبارها واحدة من أأقل البدلان منوا قدر كبري من ا ألمهية عىل حتقيق أأهداف هذه ادلورة .و أأعرب الوفد
عن تطلعه اإىل اإهناء انحج لبعض القضااي اليت اكنت هناك اختالفات بشأأهنا .و أأعرب عن أأمهل يف اإماكنية تسوية هذه اخلالفات
خالل ادلورة هبدف السامح بتنفيذها .وس يكون ذكل مفيدا ألقل البدلان منوا حيث أأهنا بصدد معلية تطوير لقاعدة اقتصادية
وتكنولوجية سلمية .ول ميكن القيام بذكل اإل اإذا قامت اللجنة ابمليض قدما يف هذه القضااي خالل هذه ادلورة .و أأعرب الوفد
عن تطلعه اإىل مداولت منتجة خالل ادلورة.
 .06ورصح وفد كوت ديفوار بأأن اختصاص اللجنة يفرض علهيا التعامل مع قضااي التمنية .و أأفاد بأأنه هممت للغاية بتنفيذ
جدول أأعامل التمنية ألنه يوفر وس يةل لمتكني مجيع ادلول ا ألعضاء من الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية ويساعد عىل حتقيق
التوازن .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأل يعيق الفهم الانتقايئ واحلرب الالكمية معل اللجنة فامي يتعلق بأآلية التنس يق .و أأيد الوفد
البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .و أأفاد بأأن كوت ديفوار ترغب يف تنش يط القطاع السمعي والبرصي
دلهيا .وذلكل ،أأكد الوفد جمددا عىل اهامتمه ابلس تفادة من مرشوع تعزيز وتمنية القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاصو
وبعض البدلان ا ألفريقية و أأخريا ،أأكد الوفد للرئيس بأأنه مس تعد للعمل معه عىل حتقيق مجيع أأهداف هذه ادلورة.
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البند  6من جدول ا ألعامل :رصد تنفيذ مجيع توصيات جدول أأعامل التمنية وتقيميه ومناقش ته وإاعداد تقارير عنه
النظر يف الوثيقة  - CDIP/14/2التقارير املرحلية
 .07رصح الرئيس بأأن الوثيقة تضمنت التقرير املرحيل الس نوي بشأأن تنفيذ جدول أأعامل التمنية .وتضمنت تقارير عن
س بعة من مشاريع جدول أأعامل التمنية وتقارير التقيمي اذلايت بشأأن أأربعة من مشاريع جدول أأعامل التمنية اليت مت الانهتاء مهنا
وهناك تقرير مرحيل بشأأن التوصيات الـ  22للتنفيذ الفوري.
 .02و أأشار وفد الياابن ،نيابة عن اجملموعة ابء ،بأأن التقرير يقدم حملة عامة عن س بعة من املشاريع اجلارية و أأربعة من
املشاريع اليت مت الانهتاء مهنا .كام أأشار بشلك حمدد اإىل التوصيات الـ  22جلدول أأعامل التمنية .واكن وفد اجملموعة قد أأحيط
علام جبميع ا ألنشطة الواردة يف التقرير ورحب ابجلهود اليت بذلها املدير العام و أأعضاء مكتبه يف سبيل حتقيق ا ألهداف احملددة
للفرتة املمتدة من يوليو  0223اإىل يونيو  .0221و أأعرب الوفد عن اعتقاده القوي بأأن عدد املشاريع أأو نطاق املرحةل اجلديدة
أأو املرحةل الثانية من املشاريع قد مت تقريره مع اإيالء الاعتبار الاكيف لتحديد أأولوايت العمل والعبء الواقع عىل ا ألمانة ليس
يف س ياق اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية حفسب ،بل يف س ياق الويبو كلك.
 .02و أأفاد وفد اإيطاليا ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،بأأن الوثيقة قدمت حتديثا مفيدا بشأأن العمل اذلي
قامت به الويبو خالل عام  0221لتنفيذ جدول أأعامل التمنية .وأأحاط اجملموعة علام جبميع ا ألنشطة املدرجة يف الوثيقة ،ورحب
ابجلهود اليت بذلها املدير العام و أأعضاء مكتبة يف سبيل حتقيق ا ألهداف اليت وضعهتا ادلول ا ألعضاء للس نوات السابقة.
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.
 .32ورصح وفد الس نغال بأأن قضااي التمنية اكنت يف قلب اهامتمات بالده .و أأفاد بأأن تنفيذ أأنشطة اللجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية أأمر أأسايس ابلنس بة للس نغال من أأجل حتقيق أأهدافها التمنوية .و أأعرب عن خفره ابلتقدم اذلي مت اإحرازه يف
تنفيذ مرشوع تعزيز وتمنية القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاصو وبعض البدلان ا ألفريقية .لقد مت مؤخرا عقد ورشة معل
تدريبية يف الس نغال يف اإطار املرشوع .وشارك ممثلون عن اكفة القطاعات السمعية والبرصية مثل املمثلني وكذكل ممثلني عن
القطاع املايل .وشاركوا بنشاط يف ورشة العمل .واكنت ردود فعل املشاركني اإجيابية فامي يتعلق ابحلدث ونوعية الواثئق
وخربات احملارضين .واكنت القضااي اليت نوقشت يف حملها وذات صةل .واكن هناك نشاط جديد يف القطاع السمعي البرصي
الإفريقي كام اتضح من خالل اإنشاء العديد من القنوات التلفزيونية اجلديدة وإاقامة الاس تديوهات والثناء اذلي ورد من
املهرجاانت ادلولية .لقد مسح ذكل للس نغال ابإنشاء صندوق لتشجيع الإنتاج السمعي البرصي .ومثلها مثل العديد من البدلان
ا ألفريقية ا ألخرى ،اكنت الس نغال تس تعد للتحرك يف البيئة الرمقية وهو ا ألمر اذلي ينبغي أأن يمت خالل عام  .0225ولهذه
ا ألس باب ،فاإن احلكومة ومجيع اجلهات الفاعةل يف القطاع السمعي والبرصي راغبة يف أأن يس متر املرشوع ويمت تعزيزه .اإن
الانتقال اإىل البيئة الرمقية يضم لك من التكنولوجيا واحملتوى .وس يكون احملتوى السمعي البرصي يف الطليعة .وهناك حاجة
لتجنب ما أأشري اإليه من قبل البعض بشأأن “الاس تعامر الرمقي" .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن مجيع ا ألنشطة واعدة جدا.
 .32وردد وفد بوركينا فاصو البيان أأدىل به وفد كينيا نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية يف اإطار البند السابق من جدول ا ألعامل.
و أأشار اإىل مرشوع تعزيز وتمنية القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاصو وبعض البدلان ا ألفريقية واذلي مت اإطالقه رمسيا يف
فرباير  0223خالل املهرجان ا ألفريقي للسيامن والتلفزيون .و أأشار اإىل التقدم اذلي مت اإحرازه منذ ذكل الوقت .يف املرحةل
ا ألوىل من املرشوع ،مت اإجراء دراسة عن “التفاوض بشأأن احلقوق والإدارة امجلاعية للحقوق يف القطاع السمعي البرصي".
وتضمنت املرحةل الثانية ورش التدريب والتطوير املهين .ويف هذا الصدد ،مت عقد ورشة معل تدريبية يف واجادوجو بتارخي
 22 -22يوليو .واكن اخلرباء الفنيني الوطنيني وادلوليني موجودين خالل ورشة العمل .واكنت لك ورشة معل تدريبية مبثابة
نقطة انطالق لتعزيز احلوار املنظم بني مجيع ممثيل سلسةل القمية السمعية البرصية (من اخملرجني واملمثلني وموزعي املنتجني
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وجتار التجزئة واملنصات الش بكية واملذيعني وممثيل القطاع املرصيف والمتوييل) .وحرض ورش العمل مجموعة من املشاركني مبا
يف ذكل املذيعني واملمثلني واحملامني املتخصصني وممثلني من القطاع املايل ومس ئويل القطاع العام .وقاموا ابلنظر يف اجملالت
اخلاصة هبم والتعرف عىل كيفية تسويق ا ألعامل السمعية البرصية .واكنت هناك مناقشات مكثفة بني املشاركني واخلرباء بشأأن
مجموعة واسعة من املوضوعات مثل عينات العقود اليت ميكن صياغهتا واس تخداهما من قبل املتخصصني يف هذا القطاع .و أأفاد
الوفد بأأن بوركينا فاصو اكنت عىل عمل بأأن القطاع السمعي والبرصي ميكن أأن يلعب دورا يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية
والثقافية للبالد .وبد أأت الإصالحات يف البيئة القانونية يف عام  0221واس مترت حىت عام  .0223و أأعقب ذكل قرار وزاري
أأدى اإىل تسهيل سن الترشيعات فامي يتعلق ابلسيامن وا ألعامل السمعية والبرصية ،ووفر اإطارا يمتزي ابلفعالية والكفاءة يف بوركينا
فاصو .ويف أأعقاب ورشة العمل اليت جرت يف يوليو  ،0221مت عقد مؤمتر من قبل الاحتاد الوطين للسيامنئيني بتارخي 23
سبمترب  0223يف واغادوغو .و أأدى ذكل اإىل اإنشاء احتاد السيامنئيني .واكن الهدف الهنايئ يمتثل يف تشجيع اإنتاج ا ألفالم،
فضال عن تعزيز اجلودة التقنية ل ألفالم وإاقناع اجلهات الاقتصادية الفاعةل ابلعمل جنبا اإىل جنب مع الاحتاد يف مجيع املشاريع
املس تقبلية .ومت تشكيل جلنة وطنية محلاية املصنفات ا ألدبية والفنية يف أأكتوبر  .0221و أأظهر ذكل الزتام هذا القطاع يف
بوركينا فاصو .وس يكون حشد اجلهات الفاعةل من القطاعني اخلاص والعام هو هدفه يف املرحةل املقبةل من املرشوع .و أأعرب
الوفد عن اإدراكه بأأن متديد املرشوع اإىل بدلان أأخرى س يعمتد عىل جناح املرشوع يف البدلان املس تفيدة ويه بوركينا فاصو
والس نغال وكينيا .و أأكد الوفد عىل الزتام بالده مبواصةل العمل مع ا ألمانة لضامن تنفيذ املرشوع بشلك كفء وفعال.
 .30ومض وفد كينيا صوته اإىل البيان املدىل به ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية .و أأفاد الوفد بأأن كينيا قد اس تفادت من تنفيذ
جدول أأعامل التمنية يف خمتلف اجملالت .ويف اشارة اىل مسأأةل بناء القدرات يف جمال تعزيز الصناعة السمعية البرصية يف
أأفريقيا ،أأفاد الوفد أأن العملية اكنت مثرية لدلهشة ابلنس بة حلكومة وشعب كينيا .واكنت الصناعة السمعية البرصية يف كينيا
ديناميكية للغاية .ويف الوقت احلارض ،هناك تسع هيئات بث أأريض .وتزدهر الصناعة من حيث البث التلفزيوين والشاشة
الفضية .لقد اكن املرشوع مدهشا ابلنس بة للقطاع السمعي البرصي واحلكومة .وتوفرت لكينيا فرصة العمل مع الس نغال
وبوركينا فاصو يف اإطالق املرشوع يف فرباير  .0223وشاركت كينيا يف ادلراسة من خالل الإدارة امجلاعية ابلقطاع السمعي
البرصي .واكن الهدف الرئييس من التدريب هو حتفزي تمنية القطاع السمعي البرصي من خالل املساعدة التقنية وبناء
القدرات املؤسس ية هبدف زايدة فهم التفاعل بني نظام حق املؤلف والصناعة السمعية البرصية .وخالل ورشة العمل اليت
عقدت بتسهيل من احلكومة والويبو يف شهر أأبريل املايض ،أأثريت العديد من القضااي من قبل أأحصاب احلقوق ،مبا يف ذكل
اس تخدام امللكية الفكرية يف تأأسيس ر أأس املال الفكري وادلمع احلكويم ومسامهة الصناعة السمعية البرصية يف الاقتصاد
وزايدة ر أأس املال وأآليات التوزيع والتسويق .واكن من الواحض أأن منو وتطور القطاع يعمتد عىل عدة عوامل مثل الإطار
القانوين والهيلك الإداري ،وا ألمه من ذكل ،اس تخدام امللكية الفكرية أكداة لتأأسيس ر أأس املال الفكري يف هذه الصناعة.
وكنوع من املتابعة ،عقدت احلكومة اجامتعا للجنة الوزارية املشرتكة يف أأغسطس .ومض الاجامتع الوزارات احلكومية اخملتلفة
مثل وزارة الإعالم ومكتب النائب العام والوزارة املسؤوةل عن تكنولوجيا املعلومات والتصالت واللجنة الكينية للسيامن.
وجرى مناقشة القضااي اليت أأثريت خالل ورشة العمل اليت عقدت يف شهر ابريل .ويف شهر أأكتوبر ،عقدت هيئة
التصالت الكينية اجامتعا ملناقشة قضية اإنشاء ونرش احملتوى ،خصوصا يف ضوء التطورات ادليناميكية يف البيئة الرمقية .ومت
اإقرار دور القطاع السمعي البرصي يف تطوير كينيا .واكنت البالد تعمل يف اجتاه املرحةل الثالثة من املرشوع.
 .33و أأحاط الرئيس اللجنة علام بأأن مديري املشاريع حارضون للتحدث بشأأن لك مرشوع من املشاريع .وطلب من ا ألمانة
أأن تبد أأ مبرشوع تعزيز قدرات امللكية الفكرية اخلاصة ابحلكومة واملؤسسات الوطنية ألحصاب املصلحة لإدارة ومراقبة
وتشجيع الصناعات الإبداعية وتعزيز ا ألداء وش بكة منظامت الإدارة امجلاعية حلقوق املؤلف.
 .31و أأدىل (الس يد مرييديث) من ا ألمانة بتعليقات حول العنرص الثاين من املرشوع .و أأشار اإىل أأنه مت الانهتاء من العنرص
ا ألول بنجاح عام  .0222واكن العنرص الثاين بشأأن توفري أأنظمة لإدارة احلقوق يف منظامت الإدارة امجلاعية ( .)CMOsوقبل
املرشوع ،واكنت الويبو قد قدمت لبعض الوقت برانمج لإدارة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة من قبل منظامت الإدارة
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امجلاعية .ومت اس تخدامه من قبل العديد من منظامت الإدارة امجلاعية يف مجيع أأحناء العامل .واكنت نية املرشوع يف ا ألساس يه
ترقية الربانمج وجعهل مرتابطا ،خاصة لإنشاء ش باكت إاقلميية لإدارة حق املؤلف مع الرتكزي عىل ش بكة غرب أأفريقيا .واكن
املفهوم ا ألصيل للمرشوع يعمتد أأيضا عىل الرشاكة القامئة مع جوجل .واكن ينبغي عىل جوجل توفري البنية التحتية الالزمة
لوضع لك املكوانت معا ،فضال عن مكوانت الش باكت ا إلقلميية وادلولية للمرشوع .ومل تعد الرشاكة مع جوجل نشطة.
وابتداء من  ،0220مت اإعادة تصممي املرشوع هبدف تويل الويبو املهام اليت اكن من املتوقع أأن تقوم هبا جوجل .ومشل التقدم
اذلي مت اإحرازه يف  0220و 0223حتديد املتطلبات ابلتشاور مع مجموعات املس تخدمني الرئيس يني وطرح مناقصة للبحث
عن رشيك لتطوير النظام مع ا ألمانة .وانهتت هذه العملية للتو .ومت توقيع عقد مع مقدم خدمة خاريج يساعد عىل تطوير
النظام اذلي سيمت تسلميه يف الهناية اإىل منظامت الإدارة امجلاعية يف مجيع أأحناء العامل .واكن للهنج اجلديد اخلاص ابملرشوع
العديد من املمزيات الرئيس ية .فطبقا لهذا الهنج ،سيمت تقدمي نظام لإدارة احلقوق املوس يقية وحقوق ا ألداء ويف الهناية س يوفر
احلقوق السمعية البرصية وغريها من احلقوق اليت سيمت تثبيهتا حمليا دلى منظامت الإدارة امجلاعية يف أأقل البدلان منوا والبدلان
النامية .وميكن أأن يشمل مكوان مشرتاك يمت اس تضافته وإادارته من قبل الويبو مبا يسمح ابلرتابط بني منظامت الإدارة امجلاعية
اخملتلفة وتوفري بعض املوارد املشرتكة اليت ميكن تنفيذها بأأكرب قدر من الفعالية بطريقة مركزية .واكنت هناك مزية أأخرى هامة
جدا ابلنس بة للهنج اجلديد ويه أأنه سيسمح ابلربط مع النظم ا إلقلميية وادلولية .واكنت الإدارة امجلاعية ،لس امي اخلاصة
ابملصنفات املوس يقية ،مبثابة صناعة معقدة جدا مع العديد من املعايري اخملتلفة والتفاعالت املطلوبة .واكن الربط مع الش باكت
ادلولية مبثابة عنرص همم جدا واذلي اكن جيب تنفيذه حىت يمتكن النظام كلك من العمل بنجاح .واكنت ا ألمانة قد توصلت
اإىل مرحةل البدء يف اإثبات املفهوم مع املورد اذلي مت اختياره .وسيمت وضع خطة تنفيذ جترييب مع التوزيع اخملطط يف هناية
 0225أأو بداية  .0226ونظرا لتغيري الهنج ،مت ختصيص املوارد للمرشوع من خالل الربانمج واملزيانية العادية .ومت ختصيص
مليوين فرنك سويرسي يف الربانمج واملزيانية املعمتدة للفرتة  .0225/0221ومت اس تخدام ا ألموال يف تطوير اإثبات املفهوم
واملرحةل التجريبية للمرشوع .وس يكون هناك حاجة اإىل موارد اإضافية يف فرتة الثنائية  0227/0226وما بعدها هبدف تشغيل
النظام .وذلكلُ ،اقرتح بأأن يمت الاس مترار يف متويل ا ألنشطة من خالل الربانمج واملزيانية العادية .ويف هذا الصدد ،لفتت
ا ألمانة الانتباه اإىل الفقرة ا ألخرية من القسم اخلاص بس بل امليض قدما يف التقرير املرحيل .وابلنظر اإىل أأن أأنشطة مت دجمها يف
الربانمج واملزيانية العادية واكن هناك عدد من التغيريات يف هنج املرشوع ،مت اقرتاح اإغالق املرشوع ا ألصيل رمسيا .وعند
الاقتضاء ،سيمت اإحاطة اللجنة ابلتقدم اذلي يمت اإحرازه فامي يتعلق هبذا العنرص.
 .35وسلط (الس يد اجلزائري) من ا ألمانة بعض الضوء عىل مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة
– بناء احللول ومرشوع توس يع املشاريع التعاونية والامنذج القامئة عىل امللكية الفكرية .وبد أأ ابملرشوع ا ألول .و أأشارت ا ألمانة
اإىل أأن املرشوع يف مراحهل الهنائية وقد استند اإىل التوصيات  22و 05و 06و .02و أأفادت بأأن املرشوع يتضمن عددا من
ا ألنشطة بقصد 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 .وبد أأت ا ألمانة يف اإعداد ورقة
املرشوع اليت تضمنت وصفا تفصيليا ملكوانت مرشوعها ( .(CDIP 9/INF/4واكن النشاط ا ألول بشأأن تنظمي
الاجامتعات التشاورية لنقل التكنولوجيا ا إلقلميية .وعقدت مخس جلسات ،مت تنظميها يف س نغافورة بتارخي  26و27
يوليو  ،0220ويف اجلزائر بتارخي  02و 32يناير  ،0223ويف اسطنبول بتارخي  01و 05أأكتوبر  ،0223ويف جنيف بتارخي
 05و 06نومفرب  ،0223ويف مونتريي بتارخي  5و 6ديسمرب  .0223واكن النشاط الثاين بشأأن اإعداد ادلراسات التحليلية.
وقامت ا ألمانة ابلتلكيف بست دراسات .ومت اإعداد تكل ادلراسات من قبل خرباء خارجيني من مجيع أأحناء العامل ومتت
مراجعهتا بشلك مقارن من قبل خرباء دوليني .وتضمن النشاط الثالث اإعداد ورقة مفاهمي تضمنت خمرجات املرشوع اخملتلفة.
ومت تقدمي مسودة مهنا اإىل ادلول ا ألعضاء يف  2سبمترب و 02أأكتوبر  .0221كام مت تقدميها اإىل املنظامت غري احلكومية
واملنظامت احلكومية ادلولية والصناعة يف  02أأكتوبر  .0221وفامي يتعلق ابملنتدى رفيع املس توى للخرباء ادلوليني ،جرت
مناقشة اختصاصات ومعايري اختيار اخلرباء رمسيا مع منسقي اجملموعات ا إلقلميية يف  01أأكتوبر  .0221وستتاليق لك هذه
ا ألنشطة يف تنظمي منتدى اخلرباء يف أأوائل عام  .0225واكن الهدف من ذكل هو اس تخدام الهنج التدرجيي املتعلق ابملنظامت
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املعمتدة والرشاكء اجلدد املشاركني يف مجيع جوانب نقل التكنولوجيا ،واس تكشاف طرق جديدة لإقامة تعاون دويل بشأأن
امللكية الفكرية وتفامه مزتايد وتوافق يف الآراء بشأأن مبادرات امللكية الفكرية املمكنة أأو الس ياسات الالزمة لتعزيز نقل
التكنولوجيا .وسيمت دمج نتاجئ املرشوع يف ا ألنشطة اخلاصة ابلويبو بعد أأن تنظر اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية فهيا
وتقدم أأي توصيات حممتةل اإىل امجلعية العامة .وانتقلت ا ألمانة اإىل مرشوع توس يع املشاريع التعاونية والامنذج القامئة عىل امللكية
الفكرية .واستند املرشوع اإىل التوصية  “ 36تبادل التجارب حول املرشوعات التعاونية مثل مرشوع اجملني البرشي وكذا
مناذج امللكية الفكرية “ .واكن النشاط ا ألول يتعلق ابإعداد دراسة حتليلية – تصنيفية بشأأن املشاريع التعاونية املفتوحة والامنذج
القامئة عىل امللكية الفكرية .ومشلت مراجعة شامةل ل ألدبيات ذات الصةل حول موضوع الابتاكر املفتوح هبدف رمس وجتميع
وحتليل وربط خمتلف املبادرات التعاونية املفتوحة ومناذج امللكية الفكرية املبنية علهيا .وتضمن النشاط الثاين تنظمي الاجامتعات
مفتوحة العضوية مع ادلول ا ألعضاء .ومت تنظمي اجامتعني ،مبا يف ذكل اجامتع غري رمسي عىل هامش ادلورة التاسعة للجنة
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بتارخي  22مايو  ،0220واجامتع الويبو الرمسي بتارخي  22يونيو  .0220واكن النشاط الثالث
يتعلق ابإعداد دراسة تقيميية متعمقة .وقد أأجريت هذه ادلراسة من قبل فريق من اخلرباء بقيادة الربوفسور اإيلني اإنلك ،رئيس
معهد د .مانفريد بيشوف لإدارة الابتاكر مبجموعة ايرابص ورئيس اإدارة الابتاكر جبامعة زبلني ،فريديريشافن ،أأملانيا .وتضمن
النشاط الرابع تنظمي اجامتع خرباء يف شلك مؤمتر ويبو بشأأن توس يع الابتاكر :املشاريع التعاونية ومس تقبل املعرفة .ومض 27
متحدث رفيع املس توى من البدلان املتقدمة والنامية وكذكل مناقشات مائدة مس تديرة بشأأن الابتاكر املفتوح .واكن النشاط
اخلامس يتعلق بتطوير منصة تفاعلية .ويف هذا الصدد ،مت تلكيف فريق من مؤسسة ا ألنظمة اجملمتعية ،نيويورك ،الولايت
املتحدة ا ألمريكية بدراسة حول “التدفقات العاملية للمعرفة” هبدف اإدراهجا يف املنصة التفاعلية .وهذه ادلراسة متاحة يف هذه
ادلورة .واكن الهدف الهنايئ من املرشوع هو اإنشاء منصة تفاعلية لتبادل املعلومات والتجارب واملامرسات الفضىل ،والعمل
أأيضا عىل الهنوض بفهم لالس تخدامات احملمتةل لامنذج وإاجراءات امللكية الفكرية بغية اإنعاش الابتاكر احمليل .وميكن أأن يكون
املرشوع مبثابة لبنة مفيدة يف تطوير ش باكت تعاونية لالبتاكر .و أأن نتاجئ املرشوع سوف تدمج يف أأنشطة الويبو ذات الصةل.
ومن املعقول اإذن توقع أأن مقاربة “املرشوع التعاوين املفتوح” سوف تطلق عنان املزيد من اإماكنيات الابتاكر ،ل س امي يف
البدلان النامية اليت عرفت تطورا هائال يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت.
 .36وقدمت ا ألمانة (الس يدة كرويال) حملة عامة عن التقرير الصادر بشأأن تعزيز وتمنية القطاع السمعي البرصي يف بوركينا
فاصو وبعض البدلان ا ألفريقية .و أأشارت اإىل أأن املرشوع يسعى اإىل وضع اإطار مس تدام للقطاع السمعي البرصي يف  3بدلان
رائدة ،يه بوركينا فاصو والس نغال وكينيا ،عىل أأساس حتسني ا ألسواق والهيالك املهنية والبيئة التنظميية .ويسعى املرشوع
أأيضا اإىل تعزيز التفامه والاس تخدام الاسرتاتيجي لنظام امللكية الفكرية أكداة رئيس ية لتشجيع الإنتاج والتسويق والتوزيع يف
القطاع السمعي البرصي ا ألفريقي .ووفقا لالختصاصات ،مت تنس يق تنفيذ املرشوع يف لك دوةل من ادلول عن طريق نقطة
اتصال حددهتا احلكومة .واكنت نقطة التصال للك من ادلول الثالثة  -بوركينا فاصو والس نغال وكينيا  -حارضة .واكن
النشاط ا ألول للمرشوع بشأأن اإعداد ادلراسات و أأوراق حتديد النطاق .ومت اإجراء هذا العنرص ووضع اللمسات الهنائية عليه
يف نفس وقت اس تكامل ادلراسة بشأأن “مناقشة احلقوق والإدارة امجلاعية للحقوق يف القطاع السمعي البرصي” اليت أأعدهتا
الس يدة /كوسكينني -اولسون .وسيمت عرض هذه ادلراسة يف وقت لحق هبده ادلورة .واكن النشاط الثاين يتعلق بورش
معل التدريب والتطوير املهين .وعُقدت ثالث ورش معل تدريبية يف الس نغال وبوركينا فاصو وكينيا .وخالل تصممي ورش
العمل ،أأخذت يف الاعتبار توصيات ادلراسة الاس تطالعية (الوثيقة  )CDIP/12/INF/3اليت عرضت عىل اللجنة يف
العام املايض .واكنت السلطات الوطنية للبدلان املس تفيدة ،مبا يف ذكل نقطة التصال الوطنية املعينة من قبل لك دوةل،
وماكتب حق املؤلف والهيئات الوطنية املسؤوةل عن القطاع السمعي البرصي ،مثل جلنة السيامن يف كينيا ،مشاركة عن كثب
يف مجيع مراحل تنظمي وتسلمي برامج التدريب .كام اس تفادت ورش العمل التدريبية أأيضا من خربات اخلرباء ادلوليني
وا ألفريقيني احملددين .كام مت تأأسيس التعاون أأيضا مع رشيك دويل خاريج دليه خربة ملموسة يف هذا اجملال .وارتبطت
“املنظمة ادلولية للفرنكوفونية” مع املنظمة ومع برامج الندوات يف واجادوجو ودااكر .و أأوحضت ردود الفعل اليت وردت من
املشاركني ،استنادا اإىل اس تبيان رسي مت توزيعه يف هناية لك ورشة معل بأأن املرشوع اكن يف الوقت املناسب وذي صةل.
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اكنوا راضني للغاية عن التدريب اذلي اكن معليا يف معظمه .وميكن دمج املهنجيات اليت مت املشاركة هبا يف ورش العمل
مبارشة يف ممارساهتم املهنية .و أأفادوا بأأهنم يرغبون يف اس مترار التدريب .كام أأفاد املشاركون أأيضا بأأن املرشوع سيسهم يف
مساعدة صناعة السيامن عىل الانتقال اإىل مس توى أأعىل من التطوير املهين يف اس تخدامه الاسرتاتيجي ألطر حق املؤلف
الوطنية وادلولية ،وتطوير نظام أأعامل أأكرث أأمهية من خالل اإنشاء واثئق حقوق املؤلف وسلسةل من احلقوق للك صفقة
أأساس ية فردية مرتبطة ابإنتاج وتوزيع احملتوى السمعي البرصي .واكنت لك ورشة معل مبثابة نقطة انطالق تدريبية لتعزيز
حوار منظم بني مجيع ممثيل سلسةل القمية السمعية البرصية بدءا من املديرين ومرورا ابجلهات الفاعةل وموزعي املنتجني وجتار
التجزئة واملنصات الش بكية واملذيعني وصول اإىل ممثيل القطاع املرصيف والمتويل .واعتربوا أأن ورش العمل متثل فرصا فريدة
لالجامتع مع ممثيل احلكومة هبدف التصدي للتحدايت اليت تواهجها هذه الصناعة .ويمت اإجراء حتول معيق عىل الإطار
الاقتصادي والتكنولويج يف أأفريقيا من خالل التقنيات الرمقية وتطوير السوق .واكنت معلية اإنشاء وتوزيع املصنفات عىل
امجلهور تواجه قضااي جديدة مثل التحول الرمقي اذلي اكن مقررا أأن يمت تنفيذه يف أأفريقيا يف يونيو  .0225اإن التحول يؤدي
اإىل منو اخلدمات اجلديدة ،مبا يف ذكل املزيد من خدمات الفيديو والطلب .وهو يؤثر أأيضا عىل احلاجة اإىل مواصةل تطوير
احملتوى احمليل .واكنت هناك حاجة لتطوير املامرسات املهنية اجلديدة حيث أأن احملتوى اكن مبثابة احملور يف هذا املشهد اجلديد.
وذلكل ،من املهم التأأكيد عىل تعزيز مناذج ا ألعامل اخلاصة جبميع أأحصاب املصلحة ابإطار قانوين مناسب وقواعد اإدارة شفافة
وعقود متينة تشلك ا ألساس خللق قمية اقتصادية يف الصناعة السمعية البرصية .واكن ذكل هو الطريقة الوحيدة لإجياد
مستمثرين من القطاع اخلاص لمتويل احملتوى يف عامل ل يعد المتويل العام وموارد هجات البث اكفية لمتويل احملتوى السمعي
البرصي احمليل .وسيمت الاس مترار يف تنفيذ املرشوع داخل هذا الس ياق.
 .37وقدمت ا ألمانة (الس يد رواك اكمبانيا) حملة عامة عن التقرير املرحيل ملرشوع تعزيز التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف
جمال امللكية الفكرية والتمنية فامي بني البدلان النامية وأأقل البدلان منوا .و أأفادت ا ألمانة بأأنه مت تقيمي املرشوع بشلك مس تقل يف
وقت سابق من هذا العام ومت تقدمي تقرير التقيمي الهنايئ يف ادلورة املاضية .ومت تنفيذ العديد من ا ألنشطة يف الفرتة قيد
املراجعة .ويف شهر نومفرب  ،0223مت تنظمي املؤمتر الس نوي الثاين حول التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية
والتمنية يف جنيف .وقدم املؤمتر فرصة ملراجعة نتاجئ الاجامتع املشرتك ا ألقالميي الثاين بشأأن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب
حول براءات الاخرتاع والعالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية والامنذج الصناعية وإانفاذها اذلي عقد يف القاهرة يف
مايو  0223ومناقشة مس تقبل املرشوع .كام واصلت ا ألمانة تطوير املنصة وا ألدوات القامئة عىل ش بكة الإنرتنت فامي بني
بدلان اجلنوب ،مبا يف ذكل من خالل اإدخال وظائف فامي بني بدلان اجلنوب يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية
وقاعدة بياانت مقارنة التمنية للملكية الفكرية وقامئة استشاريي الويبو .وابلتعاون مع قسم املشاريع اخلاصة املسؤول عن شعبة
تطوير وصيانة قواعد البياانت وشعبة التصالت ،مت اإنشاء صفحة عىل الانرتنت خاصة ابلويبو وخمصصة لتوفري مرفق واحد
ألنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية .كام واصلت ا ألمانة متابعة أأنشطة منظومة ا ألمم املتحدة يف
جمال التعاون بني بدلان اجلنوب والتنس يق مع مكتب ا ألمم املتحدة للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب .وشاركت الويبو يف معرض
التمنية العاملي بني بدلان اجلنوب اذلي عقد يف نريويب يف أأكتوبر  .0223واكن الغرض الرئييس منه هو تبادل أأفضل املامرسات
وتسليط الضوء عىل الرشااكت الثالثية واحللول الناحجة بني بدلان اجلنوب اخلاصة بتحدايت التمنية حول موضوع “بناء
الاقتصادات اخلرضاء الشامةل :التعاون فامي بني بدلان اجلنوب من أأجل التمنية املس تدامة والقضاء عىل الفقر” .كام شاركت
املنظمة يف منتدى التمنية رفيع املس توى للتعاون الإمنايئ واملائدة املس تديرة ل ألصول وتبادل التكنولوجيا العاملية فامي بني بدلان
اجلنوب .ومتش يا مع اجلدول الزمين ملراجعة املشاريع ،مت تقيمي املرشوع يف الربع ا ألول من عام  .0221ومت تقدمي تقرير التقيمي
الهنايئ اإىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية للمناقشة يف ادلورة املاضية .وبعد املناقشات ،وافقت اللجنة عىل متديد
املرشوع لس نة واحدة للسامح ابس تكامل ا ألنشطة املعلقة مضن مزيانية املرشوع املتبقية .ومنذ شهر مايو ،اكنت ا ألمانة تركز
عىل صقل ا ألدوات القامئة عىل ش بكة الإنرتنت بناء عىل ردود فعل املس تخدم هبدف وتشجيعها فامي بني املس تخدمني احملمتلني
ورمس خريطة ل ألنشطة القامئة فامي بني بدلان اجلنوب يف اإطار الويبو ودراسة املامرسات اجليدة داخل منظامت ا ألمم املتحدة
ا ألخرى .وس تواصل ا ألمانة العامة متابعة ا ألنشطة عىل مس توى منظومة ا ألمم املتحدة يف جمال التعاون بني بدلان اجلنوب
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والتنس يق مع مكتب ا ألمم املتحدة للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب هبدف ضامن اس مترارية الروابط اليت أأنشئت خالل
املرشوع .ومتش يا مع توصيات تقرير التقيمي ،س تقوم ا ألمانة أأيضا ابإعداد مرشوع خارطة الطريق املقرتحة لتعممي التعاون فامي
بني بدلان اجلنوب اكسرتاتيجية تسلمي لس تكامل الهنُ ج القامئة يف الويبو للنظر فهيا من قبل ادلول ا ألعضاء.
 .32وقدمت ا ألمانة (الس يدة زراجا) حملة عامة عن التقدم اذلي مت اإحرازه يف املرشوع التجرييب بشأأن امللكية الفكرية
وإادارة التصممي لتمنية ا ألعامل يف البدلان النامية و أأقل البدلان منوا .و أأفادت ا ألمانة بأأن املرشوع اكن مبنيا عىل اقرتاح قدمه
وفد مجهورية كوراي يف ادلورة احلادية عرشة للجنة .وهيدف املرشوع اإىل دمع املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،اليت تقوم
ابإنشاء وتسويق التصاممي بشلك نشط يف جمال الاس تخدام الفعال لنظام امللكية الفكرية وتطوير الاسرتاتيجيات اليت من
شأأهنا تشجيع الاستامثر يف التصاممي .ومن خالل التعاون الوثيق مع الواكلت الرائدة يف ادلولتني املشاركتني ،س يقوم املرشوع
بتعزيز الاس تخدام الاسرتاتيجي حلقوق امللكية الفكرية ،لس امي حقوق الرسوم والامنذج الصناعية من خالل املؤسسات
الصغرية واملتوسطة يف تكل ادلول ،مما يشجع عىل اتباع هنج استبايق يف حامية التصاممي يف ا ألسواق احمللية وأأسواق التصدير.
وهيدف املرشوع اإىل حتقيق أأثر طويل ا ألجل يف البدلان الرائدة وميكن تكراره يف ادلول ا ألعضاء ا ألخرى .ومت اختيار
ادلولتني املشاركتني وهام ا ألرجنتني واملغرب بعد حتليل املرشوع املقرتح للك دوةل عىل أأساس معايري الاختيار احملددة ،مبا يف
ذكل وجود صناعات قامئة عىل التصممي أأو رشاكت مصنعة يف ادلوةل ووضع مؤسسات حامية التصاممي والإطار الترشيعي
والبنية التحتية ،اإىل جانب احلاجة الفعلية دلمع رشاكت التصممي يف جمال تطوير اسرتاتيجيات امللكية الفكرية واحلصول عىل
حامية نشطة للملكية الفكرية اخلاصة مبخططاهتم يف ا ألسواق الوطنية وادلولية وإاماكنية تويل والاس مترار يف املرشوع بعد
الانهتاء من املرشوع املبديئ فضال عن تكراره يف ادلول ا ألعضاء ا ألخرى .ومت حتديد الواكلت الرائدة يف البدلان املعنية،
وهام املعهد الوطين للملكية الصناعية يف ا ألرجنتني ومكتب امللكية الصناعية والتجارية ابملغرب .وبد أأ املرشوع يف مايو
 .0221وتوصلت الويبو والواكلت الرائدة اإىل اتفاق بشأأن تقرير “بيان نطاق املرشوع” ،اذلي يتضمن املراجعات املنتظمة
واملناقشات بني الطرفني هبدف اإجياد فهم مشرتك واحض لنطاق املرشوع وا ألهداف املشرتكة .كام ركزت املرحةل ا ألوىل من
املرشوع أأيضا عىل أأمهية نطاق املرشوع يف س ياق اسرتاتيجيات التمنية للملكية الفكرية الوطنية اخلاصة ابدلول املشاركة.
وسيسامه املرشوع التجرييب يف حتقيق ا ألهداف املؤسس ية للواكلت الرائدة وا ألهداف الوطنية يف جمال تطوير حامية
التصاممي اخلاصة ابمللكية الفكرية .ومعلت ا ألمانة بشلك وثيق مع جلنة توجهيية ومع املنسق القطري للمرشوع يف لك دوةل.
ومت صياغة اسرتاتيجيات حامية التصاممي الوطنية وخطط التوعية واسرتاتيجيات اخلروج لالك ادلولتني .و أأجريت دراسات
اجلدوى مع توجيه أأس ئةل اإىل الواكلت الرائدة املعنية .ومت اإرسال اس تبيان مسحي اإىل  255مؤسسة صغرية ومتوسطة يف
ا ألرجنتني و 022مؤسسة صغرية ومتوسطة يف املغرب هبدف تقيمي احتياجاهتا وتوقعاهتا واهامتهما ابملرشوع .وعُقدت ندوة
دولية حول التصممي الصناعي يف بوينس أآيرس يف سبمترب  .0221واكن ذكل هو نشاط التوعية ا ألول يف ا ألرجنتني
والانطالقه اخلاصة هبذا املرشوع الرائد يف ا ألرجنتني .ومت تقدمي املرشوع من قبل الويبو واملعهد الوطين للملكية الصناعية
اإىل  232مشاراك ،من بيهنم  72مؤسسة صغرية ومتوسطة .واعتربت السلطات الوطنية أأن الندوة هممة جدا ،ومت افتتاهحا
بواسطة وزير الصناعة .و أأشار التقرير اإىل أأن  23%من ردود الفعل اخلاصة بـ  22مؤسسة اليت مشلها الاس تطالع اكنت
هممتة هبذا املرشوع الرائد .ويف املغرب ،مت تقدمي املرشوع من قبل الويبو ومكتب امللكية الصناعية والتجارية يف مؤمتر حرضه
املصممون واملؤسسات الصغرية واملتوسطة احملمتل أأن تكون مس تفيدة .كام مت تقدميه أأيضا اإىل أأحصاب املصلحة الرئيس يني يف
اجامتع مائدة مس تديرة .وشارك ممثلون عن وزارة الصناعة والتجارة والاستامثر والاقتصاد الرمقي ووزارة احلرف ووزارة
الاقتصاد الاجامتعي والتضامن واحتاد غرف التجارة والصناعة واخلدمات واملدارس وغريها من أأحصاب املصلحة يف جمال
الصناعات الرئيس ية .واكن مجيع املشاركني يفضلون املشاركة يف املرشوع وجشعوا ش بكة املؤسسات الصغرية واملتوسطة عىل
املشاركة يف املرشوع .وهكذا انطلق املرشوع بنجاح يف ا ألرجنتني واملغرب بأأنشطة التوعية ا ألولية هذه ،وسامهت هذه
ا ألنشطة أأيضا يف رفع الوعي حول حامية التصاممي .واكنت ادلولتان بصدد القيام بعملية اختيار اخلرباء الوطنيني والرشاكت
املس تفيدة ومت اإاتحة اثنني من املنشورات هبدف تعزيز املرشوع يف ا ألرجنتني واملغرب خارج القاعة.
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 .32وقدمت ا ألمانة (الس يد اإسالم) حملة عامة عن التقدم اذلي مت اإحرازه يف مرشوع بناء القدرات يف جمال اس تخدام
املعلومات التقنية والعلمية احملددة حسب التكنولوجيا املالمئة كحل لتحدايت التمنية اليت مت حتديدها  -املرحةل الثانية .و أأشارت
ا ألمانة اإىل أأن التنفيذ يسري عىل أأساس اخلربة املكتس بة يف املرحةل ا ألوىل والتوجهيات اليت قدمهتا اللجنة من خالل القرار
اذلي مت اختاذه واعامتد املرحةل الثانية من املرشوع .و أأفادت بأأن تنفيذ املرحةل الثانية يتطلب مسؤوليات اإضافية من جانب
ا ألمانة .ويتعني عىل ادلول أأيضا أأن تتحمل مسؤوليات معينة ،مبا يف ذكل حتديد جمالت الاحتياج اليت لها صةل خبطط
التمنية الوطنية .وتلقت ا ألمانة طلبات من خمتلف ادلول ا ألعضاء اليت أأبدت اهامتما قواي ابملشاركة يف املرشوع .وتقوم ا ألمانة
ابإجراء مشاورات معها يف اإطار املسؤوليات اليت اضطلعت هبا مجيع ا ألطراف .واكنت ا ألمانة بصدد مراجعة الطلبات
املقدمة ،مبا يف ذكل النظر يف جمالت الاحتياج احملددة وصلهتا ابحتياجات التمنية يف البدلان املعنية .وبعد هذه اخلطوة ،سيمت
توقيع اتفاقية مع البدلان املس تفيدة .ومل حيدث هذا يف املرحةل ا ألوىل .وس يؤدي ذكل اإىل اإضافة هيلك لتنفيذ املرشوع.
وس تقوم ا ألمانة برفع تقرير عن تنفيذ املرشوع يف ادلورات املقبةل.
 .12و أأشار وفد الياابن ،نيابة عن اجملموعة ابء ،اإىل التقرير املرحيل ملرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت
املشرتكة – بناء احللول .و أأشار الوفد اإىل أأنه فامي يتعلق ابلنشاط رمق ( )1مت اإدراج ما ييل يف القسم الوارد حتت عنوان
"التقدم اذلي مت اإحرازه يف تنفيذ املرشوع"" :امتثال للجدول الزمين ،سوف يبد أأ العمل من أأجل اإعداد وتوفري املواد والامنذج
و أأدوات التدريس وغريها من الوسائل الناجتة عن التوصيات اليت اعمتدها املنتدى رفيع املس توى للخرباء ادلوليني بعد عقد
املنتدى املذكور" .ومع ذكل ،ورد ما ييل يف الفقرة  52من ورقة املرشوع (الوثيقة “ :)CDIP/9/INF/4اإن اإعداد وتقدمي
ورقة املفاهمي للتعليق علهيا من قبل اخلرباء ادلوليني ،وتوفري املواد والامنذج و أأدوات التدريس وغريها من الوسائل الناجتة عن
التوصيات املعمتدة يف اجامتع اخلرباء ،سوف تتبع الانهتاء من ادلراسات .وميكن أأن يشمل ذكل احملتوايت واملشاريع القطرية
امللموسة اليت تتعلق بتصممي وتطوير البنية التحتية الالزمة لإدارة أأصول امللكية الفكرية فامي يتعلق بنقل التكنولوجيا .وسوف
متثل الورقة وا ألدوات قواعد املناقشة يف منتدى اخلرباء ادلوليني رفيع املس توى اليت سيمت تقدميها اإىل اللجنة لعامتدها”.
واستنادا اإىل التقرير املرحيل ،فاإن اإعداد وتوفري ا ألدوات لن يبد أأ اإل بعد عقد منتدى اخلرباء رفيع املس توى .ومع ذكل ،يبدو
أأن ورقة املرشوع قد نصت عىل أأن اإعداد ا ألدوات سيمت قبل املنتدى رفيع املس توى هبدف توفري ا ألساس للمناقشات
داخل املنتدى .ويبدو أأن ترتيب العمل غري متناسق يف هذا الصدد .وذلكل ،طلب وفد اجملموعة من ا ألمانة توضيحا بشأأن
هذه النقطة .وسوف ينظر الوفد يف التفسري بعد تقدميه من قبل ا ألمانة وميكن أأن يعود اإىل هذه النقطة يف املناقشة بشأأن
ورقة املفاهمي اخلاصة ابملرشوع حيث أأهنا تتعلق بتكل الورقة.
 .12ورصح وفد املغرب بأأن بالده بذلت هجودا كبرية لتعزيز القطاع السمعي البرصي .و أأفاد بأأن بالده حتاول زايدة اإنتاج
ا ألفالم .وستس متر اجلهود الرامية اإىل تعزيز حقوق امللكية الفكرية يف هذا اجملال من أأجل تشجيع الابتاكر وتعزيز اإنتاج
ا ألفالم واملصنفات السمعية البرصية ا ألخرى .وحيتاج اس تخدام امللكية الفكرية يف الإنتاج السيامنيئ اإىل التعزيز .واهمتت
املغرب ابملشاركة يف مرشوع تعزيز وتمنية القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاصو وبعض البدلان ا ألفريقية .و أأعرب الوفد
عن رغبته يف تعزيز معارفه وقدراته التقنية يف هذا اجملال.
 .10و أأشار وفد السلفادور اإىل مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة – بناء احللول .و أأعرب
الوفد عن اهامتمه الكبري ابملرشوع ورغبته يف تكرار تنفيذ التجربة يف السلفادور .ولفت الوفد انتباه ا ألمانة اإىل هذه احلقيقة.
و أأعرب الوفد أأيضا عن رغبته يف توفري فرصة ملناقشة جتارب املرشوع مع ا ألمانة هبدف معرفة املزيد عن أأنشطة املرشوع
وكيفية تنفيذها.
 .13و أأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تقديره للتقدم اذلي مت اإحرازه يف مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت
املشرتكة  -بناء احللول .و أأفاد بأأنه س يقوم بتقدمي املزيد من التعليقات عند مناقشة الورقة املفاهميية ملنتدى اخلرباء رفيع
املس توى .و أأعرب الوفد عن تقديره أأيضا للتقدم اذلي مت اإحرازه يف مرشوع تعزيز وتمنية القطاع السمعي البرصي يف بوركينا

CDIP/14/13
17

فاصو وبعض البدلان ا ألفريقية ومرشوع تعزيز التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية والتمنية فامي بني البدلان
النامية و أأقل البدلان منوا .واكن املرشوع ا ألخري همم جدا ابلنس بة جلنوب أأفريقيا واجملموعة ا ألفريقية .وطلب الوفد من ا ألمانة
توضيحا بشأأن الوقت اذلي سيمت فيه تزويد ادلول ا ألعضاء خبارطة الطريق اخلاصة بتعممي التعاون فامي بني بدلان اجلنوب عىل
أأنشطة الويبو .وطلب الوفد أأيضا من ا ألمانة رشح طبيعة ومدى العالقة بني الويبو ومكتب ا ألمم املتحدة للتعاون فامي بني
بدلان اجلنوب .و أأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة ما اإذا اكن قد مت التوقيع عىل مذكرة تفامه بني الويبو ومكتب ا ألمم املتحدة
للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب.
 .11و أأشار وفد كوت ديفوار اإىل مرشوع تعزيز وتمنية القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاصو وبعض البدلان ا ألفريقية.
و أأفاد الوفد بأأن بالده ترغب يف الاس تفادة من املرشوع و أأهنا تقدمت بطلب للمشاركة يف املرشوع و أأن القطاع السمعي
البرصي يف كوت ديفوار يتوسع وجيري تنفيذ برامج خمتلفة من داخل القطاع .و أأفاد أأن مساعدة الويبو يف تطوير القطاع
س تكون مفيدة جدا ،وان البالد ترغب يف الاس تفادة منه.
 .15ودعا الرئيس ا ألمانة للرد عىل أأس ئةل الوفود وتعليقاهتا.
 .16و أأشارت ا ألمانة (الس يد اجلزائري) اإىل سؤال طرحه وفد الياابن نيابة عن اجملموعة ابء ،بشأأن املواد اليت قد تكون
مس متدة من أأفاكر أأو توصيات منتدى اخلرباء رفيع املس توى .و أأكدت ا ألمانة عىل أأنه سيمت تطوير هذه املواد أأو ا ألدوات
نتيجة ألفاكر أأو توصيات منتدى اخلرباء رفيع املس توى .وذلكل ،جيب تطويرها قبل ذكل .وفامي يتعلق ابلتعليقات اليت أأدىل
هبا وفدي السلفادور وجنوب أأفريقيا ،أأفادت ا ألمانة بأأنه سيمت تقدمي مزيد من التفاصيل بشأأن املرشوع خالل مناقشة ورقة
املفاهمي.
 .17و أأشارت ا ألمانة (الس يدة كرويال) اإىل الاهامتم اذلي أأبدته وفود املغرب وكوت ديفوار ابملشاركة يف مرشوع تعزيز
وتمنية القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاصو وبعض البدلان ا ألفريقية .واكدت ا ألمانة جمددا أأنه مرشوع جترييب يف ثالثة
بدلان مس تفيدة ،عىل النحو املتفق عليه من قبل اللجنة .واكنت هذه ادلول املشاركة يف املرشوع التجرييب يه بوركينا فاصو
والس نغال وكينيا .وميكن النظر يف الطلبات املقدمة من وفدي املغرب وكوت ديفوار بعد تقيمي املرشوع.
 .12و أأشارت ا ألمانة (الس يد رواك اكمبانيا) اإىل ا ألس ئةل اليت طرهحا وفد جنوب أأفريقيا .وفامي يتعلق خبارطة الطريق اخلاصة
بدمج التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف أأنشطة الويبو ،أأفادت ا ألمانة أأنه اكن من املتوقع أأن يمت الانهتاء مهنا حبلول
مايو  ،0225بهناية مدة متديد املرشوع املعمتدة من قبل اللجنة .وفامي يتعلق مبتابعة ا ألنشطة مع مكتب ا ألمم املتحدة للتعاون
فامي بني بدلان اجلنوب ،جاء يف تقرير املرشوع أأن الويبو ستس متر يف متابعة ا ألنشطة اخلاصة بنطاق منظومة ا ألمم املتحدة يف
جمال التعاون بني بدلان اجلنوب والتنس يق مع مكتب ا ألمم املتحدة للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب وذكل لضامن اس مترارية
الروابط اليت تأأسست خالل املرشوع .ومنذ بداية املرشوع ،اكنت الويبو تتعاون مع مكتب ا ألمم املتحدة للتعاون فامي بني
بدلان اجلنوب .وشاركت يف أأنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب عىل املس توى العاملي .كام شاركت املنظمة بنجاح يف
نشاطني رئيس يني .ا ألول هو املعرض العاملي للتمنية فامي بني بدلان اجلنوب .وقد مت تنظميه عىل أأساس س نوي .ومت تقدمي
حلول التعاون فامي بني بدلان اجلنوب خالل املعرض .ويف العامني املاضيني ،اكن الرتكزي عىل الاقتصادات اخلرضاء وتغري
املناخ .وكام هو مبني يف التقرير املرحيل ،شاركت املنظمة يف املعرض العاملي للتمنية بني بدلان اجلنوب اذلي اس تضافه برانمج
ا ألمم املتحدة للبيئة يف أأكتوبر  .0223وعادة ما اكن املعرض جيمع صانعي الس ياسات واملسؤولني احلكوميني وممثلني عن
املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية والقطاع اخلاص واجملمتع املدين لتبادل أأفضل املامرسات وإابراز ا ألنشطة
الناحجة للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب .كام شاركت الويبو يف يف املعرض العاملي للتمنية بني بدلان اجلنوب اذلي اس تضافته
منظمة ا ألمم املتحدة للتمنية الصناعية يف عام  .0220وفامي يتعلق fجمال الاقتصادات اخلرضاء وتغري املناخ ،اكنت املنظمة
تشارك يف ندوة الارتقاء .ومت تقدمي املنصة اخلرضاء للويبو خالل الندوة .ومت دعوة الويبو اإىل عقد اجامتعات رفيعة املس توى
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اليت ُمثلت فهيا مبادرات البدلان واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية يف جمال التعاون بني بدلان اجلنوب.
و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن الويبو مل توقع عىل مذكرة التفامه أأو اتفاقية تعاون مع مكتب ا ألمم املتحدة للتعاون فامي بني بدلان
اجلنوب.
 .12و أأكد وفد الياابن جمددا ،نيابة عن اجملموعة ابء ،بأأن الفقرة  52من وثيقة املرشوع (الوثيقة )CDIP/9/INF/4
أأعطت انطباعا بأأنه سيمت جتهزي ا ألدوات أأو الامنذج قبل املنتدى الرفيع املس توى وذكل لتوفري أأساس للمناقشات يف املنتدى.
ونصت الوثيقة بوضوح عىل ما ييل“ ،سوف متثل الورقة وا ألدوات أأسس املناقشة يف منتدى اخلرباء ادلويل رفيع املس توى
واليت س تعرض عىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية للموافقة علهيا” .و أأعرب الوفد عن رغبة اجملموعة يف أأن تطالب
ا ألمانة ابلتوسع يف تفسريها لتكل الفقرة.
 .52و أأكدت ا ألمانة (الس يد اجلزائري) بأأن تكل املواد سوف تكون مس متدة من أأفاكر أأو توصيات منتدى اخلرباء رفيع
املس توى .و أأفاد بأأن املواد املتاحة تكل يه اليت انبثقت عن املشاورات ا إلقلميية اخملتلفة .واكنت هذه املواد أأيضا مبثابة جزء
من املواد اليت س تكون متاحة للمناقشة يف منتدى اخلرباء رفيع املس توى.
 .52ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي تقارير الإجناز املدرجة يف الوثيقة.
 .50و أأشارت ا ألمانة (الس يد رواك اكمباان) اإىل تقرير الإجناز اخلاص ابملرشوع بشأأن النفاذ اإىل قواعد البياانت املتخصصة
ودمعها  -املرحةل الثانية .و أأفادت ا ألمانة أأن املرحةل ا ألوىل للمرشوع بد أأت يف عام  ،0222ومت متديده يف وقت لحق اإىل
املرحةل الثانية .واستند املرشوع اإىل التوصية رمق ( )2من جدول أأعامل التمنية اليت طالبت الويبو "ابإبرام اتفاقيات مع
املؤسسات البحثية والرشاكت اخلاصة هبدف مساعدة املاكتب الوطنية يف البدلان النامية ،لس امي أأقل البدلان منوا ،وكذكل
منظامت امللكية الفكرية ا إلقلميية ودون ا إلقلميية يف النفاذ اإىل قواعد البياانت املتخصصة ألغراض البحث يف الرباءات" .وبأأخذ
ذكل بعني الاعتبار ،دمعت الويبو اإنشاء وتطوير مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر والش باكت املرتبطة هبا يف العديد من
البدلان النامية و أأقل البدلان منوا .و أأفاد (الس يد تشايكوفسيك) بأأن الهدف الرئييس من املرحةل الثانية هو ضامن الاس تدامة
طويةل ا ألجل ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وقدرهتا عىل تقدمي اخلدمات التكنولوجية عالية اجلودة واملناس بة ودمع
الابتاكر .ومت حتقيق هذا الهدف من خالل الاس مترار يف برانمج التدريب اذلي مت تنفيذه يف املرحةل ا ألوىل من تطوير مراكز
دمع التكنولوجيا والابتاكر ،مبا يف ذكل التدريب يف املوقع ودورات التعمل عن بعد وتعزيز اس تخدام قواعد البياانت
املتخصصة اخلاصة ابلرباءات وغري الرباءات ومواصةل تطوير فرص الوصول اإلهيا من خالل النفاذ اإىل معلومات املتخصصة
للرباءات والنفاذ اإىل ا ألحباث اخلاصة بربامج التمنية والابتاكر وإانشاء منصة جديدة إلدارة املعرفة اخلاصة مبراكز دمع
التكنولوجيا والابتاكر هبدف تسهيل التبادل بني مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر عىل املس توايت الوطنية وا إلقلميية
وادلولية .ومت تنفيذ  56ورشة معل تدريبية وطنية و 2ندوات إاقلميية يف املرحةل الثانية .واكن العدد الإجاميل لدلورات
التدريبية يف املوقع بشأأن مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر من بداية املرشوع يف عام  0222اإىل هناية عام ( 0223مبا يف ذكل
تكل ادلورات اليت عقدت يف املرحةل ا ألوىل) هو  22ورشة معل تدريبية وطنية و 20مؤمتر إاقلميي .وخالل هذه الفرتة ،مت
اإطالق ما مجموعه  32ش بكة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ،أأي تكل املراكز اليت وقعت اتفاقية مس توى اخلدمة وتلهتا
عىل ا ألقل ورشة معل تدريبية أأوىل .وتشري التقديرات اإىل أأنه خالل هذه الورش واملؤمترات مت تدريب أأكرث من 5.222
مشارك .وعالوة عىل ذكل ،ويف تعاون وثيق مع أأاكدميية الويبو ،مت تقدمي دورات تعمل عن بعد دون أأي تلكفة من جانب
موظفي مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر املعمتدة .وهبذه الطريقة ،قام أأكرث من  0.522مشارك ابلتسجيل يف دورات التعمل
عن بعد منذ عام  .0222وقدم برانمج النفاذ اإىل ا ألحباث اخلاصة بربامج التمنية والابتاكر ،اذلي سهل النفاذ اإىل التقارير
العلمية والتقنية ،فرصة نفاذ اإىل  027مؤسسة مسجةل بهناية عام  .0223واعتبارا من  22نومفرب تضاعف ذكل الرمق تقريبا
ليصل تقريبا اإىل  122مؤسسة مسجةل .ووفر النفاذ اإىل ا ألحباث اخلاصة بربامج التمنية والابتاكر حوايل  02.222تقرير
وكتاب اإلكرتوين مقارن .واس متر برانمج النفاذ اإىل معلومات املتخصصة للرباءات ،اذلي سهل النفاذ اإىل قواعد بياانت

CDIP/14/13
19

الرباءات التجارية ،يف جذب املزيد من املس تخدمني عىل الرمغ من سريه بوترية أأبطأأ مقارنة ابلنفاذ اإىل ا ألحباث اخلاصة بربامج
التمنية والابتاكر .وإاجامل ،اكن ما يزيد قليال عن  62مس تخدم مسجل ،مهنم  02مؤسسة مضن املس تخدمني النشطني
لقواعد البياانت املتوفرة من خالل النفاذ اإىل معلومات املتخصصة للرباءات يف هناية عام  .0223وإاجامل ،اكن هناك أأكرث من
 62مؤسسة مس تخدمة مسجةل ،مهنا  02مؤسسة نشطة .واكنت تكل املؤسسات نشطة يف هناية عام  .0223واعتبارا من
 22نومفرب  ،0221اكنت هناك  07مؤسسة مس تخدمة نشطة ومت اإطالق منصة اإدارة املعرفة اخلاصة "مبراكز دمع التكنولوجيا
والابتاكر الإلكرتونية" دلمع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف نومفرب .0220
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 .ويف هناية  ،0223بلغ عدد أأعضاء مراكز
دمع التكنولوجيا والابتاكر الإلكرتونية  652عضوا .وحىت  22نومفرب اكن العدد قد منا اىل  2.225عضوا .وخالل املرحةل
الثانية ،أأعيد تصممي موقع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر متاما هبدف زايدة نطاقه وزايدة النفاذ اإىل املعلومات املتاحة عىل
الإنرتنت ،مبا يف ذكل دليل مفصل ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف مجيع أأحناء العامل .كام ميكن النفاذ اإىل الربانمج التعلميي
الإلكرتوين التفاعيل بشأأن اس تخدام واس تغالل املعلومات املتعلقة ابلرباءات من خالل املوقع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر
وقد مت الوصول اإليه أأكرث من  5222مرة .ومت توزيع ما يقرب من  0222نسخة حسب الطلب عىل مراكز دمع التكنولوجيا
والابتاكر وعىل ا ألفراد يف شلك اسطواانت مضغوطة منذ اإطالقه يف أأكتوبر  .0220واكنت النسخة الفرنس ية من الربانمج
التعلميي ا إللكرتوين متاحة منذ بداية هذا العام .وتعمل ا ألمانة عىل النسخة الاس بانية .واقرتحت ردود الفعل املنتظمة اليت
تأأيت من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وجود أأثر اإجيايب مس متر عىل مؤسساهتا ومس تخدمهيا ،كام هو موثق يف التقرير
املسحي املوجز بشأأن الاحتياجات اخلاصة ابلتقدم واس تبيان التقيمي .ومت تعممي مرشوع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف
أأنشطة الويبو العادية اعتبارا من  2يناير .0221
 .53وعرضت ا ألمانة (الس يد دي بيرتو بريالتا) تقرير اإمتام املرشوع التجرييب لإنشاء أأاكدمييات امللكية الفكرية الوطنية
“املبتدئة”  -املرحةل الثانية .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن الهدف من املرحةل الثانية هو اس تكامل التعاون اذلي بد أأ مع س تة دول
يه كولومبيا وامجلهورية ادلومينيكية ومرص وإاثيوبيا وتونس وبريو ،هبدف مساعدهتا عىل اإنشاء مراكز تدريب وطنية معنية
ابمللكية الفكرية .و أأشارت ا ألمانة اإىل النتاجئ الإجاملية للمرشوع يف هذه ادلول .هناك مخسة مراكز تدريب وطنية معنية
ابمللكية الفكرية يف كولومبيا وامجلهورية ادلومينيكية ومرص وبريو وتونس تقدم حاليا برامج لتدريب امجلهور اخلاريج ابس تخدام
تقنيات التعمل عن بعد والتدريب وهجا لوجه وا ألشاكل اخمللوطة من التدريب .واكنت مجيع مؤسسات التدريب اليت ُأنشئت
تقدم برامج تدريبية يف جمال امللكية الفكرية واملوضوعات املتعلقة جبدول أأعامل التمنية ،هبدف تعزيز املناقشات حول
الاس تخدام ا ألمثل لنظام امللكية الفكرية وذكل لتعزيز التوازن العادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة ،ا ألمر اذلي
يليب متطلبات التوصية رمق ( )22من جدول أأعامل التمنية .وحصل املدربون احملددون من البدلان امخلسة عىل تدريب مصمم
خصيصا هبدف تعزيز هماراهتم التعلميية (بشلك عام ،مت تقدمي  222ساعة تدريبية يف البدلان امخلسة) .وحصل  22مدراب
رئيس يا من خمتلف البدلان عىل منح دراس ية اكمةل لربامج املاجس تري ادلولية يف جمال قانون امللكية الفكرية .ومت اعامتد 26
مدراب يف جمال طرق التدريس واجلوانب املوضوعية للملكية الفكرية .وحصل أأربعة من مديري مراكز التدريب الوطنية املعنية
ابمللكية الفكرية عىل تدريب مصمم خصيصا .ويقوم حاليا  72مدرب وطين ممن حصلوا عىل اعامتد الويبو بتصممي وتقدمي
برامج تدريبية للجمهور اخلاريج .وحصلت مجيع مراكز التدريب الوطنية املعنية ابمللكية الفكرية الس تة عىل املطبوعات
ا ألساس ية الالزمة للمكتبات الوطنية اخلاصة ابمللكية الفكرية .وأأصبحت مجيع تلك املراكز أأعضاء يف الش بكة العاملية
لأاكدمييات امللكية الفكرية .واكن أأكرث من  2122مواطن من البدلان امخلسة الرائدة قد تلقوا تدريبا يف جمال امللكية الفكرية
من قبل مؤسسات التدريب الوطنية الرائدة املعنية ابمللكية الفكرية .وبلغ معدل تنفيذ املرشوع  .26%ومت تعممي املرشوع
ابتفاقية اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ،يف برانمج ومزيانية الويبو لـ  .0225-0221و ُأجري تقيمي خاريج هنايئ وسيمت
تقدمي التقرير يف اليوم التايل.
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 .51وعرضت ا ألمانة (الس يد رافو) تقرير الإجناز اخلاص مبرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية.
و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن املرشوع تناول توصيات جدول أأعامل التمنية رمق ( 35و .)37و أأجريت ست دراسات قُطرية يف اإطار
املرشوع .واكنت البدلان اليت أأجريت فهيا ادلراسات يه الربازيل وش ييل والصني ومرص واتيلند و أأوروغواي .وتناولت مجيع
ادلراسات القطرية التعاون الوثيق مع ا ألمانة واحلكومة والباحثني احملليني وادلوليني فضال عن العديد من أأحصاب املصلحة.
واكنت هذه ادلراسات مبثابة ممارسة منتجة للغاية .ومت عرض بعض ادلراسات يف ادلورة السابقة .و أأفاد بأأن ا ألمانة مل تقدم أأي
تفاصيل حول نتاجئ املرشوع ألنه سيمت مناقشة ادلراسات يف وقت لحق يف هذه ادلورة .و أأبلغت ا ألمانة اللجنة بأأنه سيمت
عقد حدث جانيب يف اليوم التايل من الساعة  2:22حيت  3:22مساءا هبدف تقدمي حملة عامة عن ادلراسة وكذكل بعض
عينات ادلراسات .ودُعيت مجيع الوفود للحضور .ومت اإجراء تقيمي خاريج وسيمت تقدمي التقرير للمناقشة يف هذه ادلورة.
و أأشار التقرير اإىل أأن العملية اكنت منتجة للغاية .وذلكل ،سيمت تقدمي مرشوع املرحةل الثانية للنظر فيه من قبل اللجنة.
 .55و أأشارت ا ألمانة (الس يد رواك اكمبانيا) اإىل تقرير الإجناز اخلاص مبرشوع تطوير أأدوات للنفاذ اإىل املعلومات املتعلقة
ابلرباءات  -املرحةل الثانية .وتناول املرشوع توصيات جدول أأعامل التمنية رمق (  22و 32و .)32واكن الغرض من املرحةل
الثانية هو صقل بعض ا ألدوات اليت مت تطويرها يف املرحةل ا ألوىل .واكن هيدف اإىل الاس مترار يف اإعداد تقارير عن نطاق
براءات الاخرتاع وتعزيز أأنشطة النرش وبناء القدرات ووضع مبادئ توجهيية لإعداد تقارير نطاق براءات الاخرتاع .و أأحاط
(الس يد /ميالندر) من ا ألمانة اللجنة علام بأأن تقرير التقيمي اخلاريج للمرحةل الثانية سوف يعرض يف وقت لحق يف هذه
ادلورة .وسوف يمت تقدمي املزيد من التفاصيل عن ا ألنشطة املنفذة يف املرحةل الثانية .وسلطت ا ألمانة الضوء عىل بعض
البنود .وتضمن املرشوع اس تخدام حتليالت براءات الاخرتاع يف توفري تقارير نطاق براءات الاخرتاع .وتقدم التقارير نظرة
اثقبة عن أأنشطة الابتاكر وتصف جوانب مثل امتالك التقنيات وجغرافيا امحلاية ومدى وجود التقنيات يف اجملال العام.
وميكن اس تخداهما يف دمع مناقشات الس ياسة العامة ونقل التكنولوجيا .وميكن أأن تكون تقارير نطاقات براءات الاخرتاع
مبثابة أأدوات لس تغالل املعلومات املتعلقة ابلرباءات .و أأجريت ثالثة أأنواع من ا ألنشطة .واكن النشاط ا ألول هو تطوير
تقارير نطاقات براءات الاخرتاع .ومت اإعداد التقارير ابلتعاون مع الرشاكء اخلارجيني ،مبا يف ذكل املنظامت احلكومية ادلولية
واملنظامت غري احلكومية .عىل سبيل املثال ،مت اإعداد التقرير اذلي نرش يف العام املايض بشأأن التقنيات الإلكرتونية لإعادة
تدوير النفاايت ابلتعاون مع برانمج ا ألمم املتحدة للبيئة ،لس امي أأمانة اتفاقية ابزل بشأأن التحمك يف نقل النفاايت اخلطرة
والتخلص مهنا عرب احلدود .واكنت اإحدى اجلوانب الهامة لنرش واس تخدام لك تقرير تمتثل يف إارشاك لك رشيك تعاوين بعد
اإعداد التقرير .عىل سبيل املثال ،بعد حدث اإطالق التقرير ،نظمت أأمانة اتفاقية ابزل حداث خاصا ومت تقدمي التقرير .وبعد
فرتة وجزية ،مت حتميل التقرير من قبل حوايل  0222هجة يف غضون أأس بوع .وبشلك منفصل ،سيمت عرض تقرير نطاق
براءات الاخرتاع بشأأن املوارد الوراثية احليوانية يف هناية الشهر .ومت تطوير ذكل ابلتعاون مع شعبة الصحة احليوانية يف
منظمة ا ألغذية والزراعة .واكن ممكال للتقرير بشأأن املوارد الوراثية النباتية اذلي مت اإعداده يف أأماكن أأخرى .اكن ذكل مبثابة
مثالني عىل تقارير نطاقات براءات الاخرتاع اليت مت تطويرها يف املرحةل الثانية .واكن اجلزء الثاين من ا ألنشطة معنيا بتعزيز
موقع تقارير نطاقات براءات الاخرتاع التابع للويبو عىل الإنرتنت .ورمبا اكن هو املورد الأكرث مشول للحصول عىل جمالت
براءات الاخرتاع املتاحة للجمهور .ويف العامني املاضيني ،اكن هناك أأكرث من  05 222تزنيل من املوقع .واكن اجلزء الثالث
من ا ألنشطة معنيا مبجال بناء القدرات .وتضمن زايدة الوعي دلى املؤسسات يف البدلان النامية بشأأن اس تخدام حتليالت
براءات الاخرتاع وصياغة املبادئ التوجهيية لفائدة اإعداد تقارير نطاقات براءات الاخرتاع يف تكل املؤسسات .ويف هذا
الصدد ،مت عقد ورش يت معل إاقلميية حول حتليالت براءات الاخرتاع يف الربازيل والفلبني يف عام  .0223وخالل هاتني
الورش تني ،شاركت ماكتب امللكية الفكرية من خمتلف البدلان يف تكل املناطق وعرضت الاهامتمات والتحدايت
والاحتياجات واخلربات اخلاصة هبا يف جمال حتليالت براءات الاخرتاع .مل يُنظر بعد اإىل حتليالت براءات الاخرتاع عىل أأهنا
أأداة هامة يف العامل النايم .ومع ذكل ،اكنت متثل أأنشطة هممة يف البدلان الصناعية حيث اكنت تمت يف الغالب من جانب
مؤسسات القطاع اخلاص .عىل سبيل املثال ،اكنت تس تخدم من قبل رشاكت يف مراقبة أأنشطة الرشاكت ا ألخرى .وخالل
ورشة العمل اليت عقدت يف مانيال ،أأصبحت السلطات يف مالزياي جفأأة تدرك أأمهيته تطوير البنية التحتية لالبتاكر و أأمهية
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ا ألنشطة اخلاصة بتحليالت براءات الاخرتاع .ونتيجة ذلكل ،جيري اإعداد تقرير نطاق براءات الاخرتاع بشأأن زيت النخيل
مع حكومة مالزياي ابلتعاون مع مكتب امللكية الفكرية .واكن ذكل ميثل جمال همام ابلنس بة ملالزياي وبعض ادلول ا ألخرى يف
املنطقة .مث اقتنصت ا ألمانة الفرصة لتقدمي حتديث للمعلومات بشأأن مرشوع امللكية الفكرية واملكل العام اليت مت اإجنازه.
وركزت ادلراسة اخلاصة برباءات الاخرتاع واملكل العام عىل مدى توافر بياانت الوضع القانوين .اكنت واحدة من توصياهتا
تتعلق ابإنشاء بوابة لتسهيل النفاذ اإىل جسالت الرباءات الوطنية .وقامت ا ألمانة ابملتابعة بشأأن التوصية و أأنشأأت بوابة جديدة
للنفاذ اإىل جسالت الرباءات الوطنية .واكنت البوابة متوفرة من خالل ركن الرباءات .وعىل سبيل املثال ،س متكن تكل البوابة
املس تخدمني من معرفة ما اإذا اكن التطبيق اخلاص مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت تغطي اإحدى براءات الاخرتاع الهامة
املتعلقة اب ألدوية قد مت منحه يف دوةل معينة وما اإذا اكنت امحلاية ل تزال سارية.
 .56و أأعرب وفد الاكمريون عن رضائه التام عن برانمج مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .و أأفاد بأأن العدد املزتايد من
ا ألعضاء يعكس اهامتم اجلامعات ومراكز البحوث هبذه ا ألداة .كام أأيد الوفد اس تنتاجات ادلراسات اليت أأجريت يف العديد من
البدلان يف اإطار مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية .و أأفاد ابن التوصيات تسمح للبدلان بتحسني توجيه
أأطر امللكية الفكرية حنو اقتصادها .ووافق الوفد عىل الاقرتاح اخلاص ابملرحةل الثانية من املرشوع .و أأعرب عن رغبة بالده
يف اختيارها للمشاركة يف املرحةل الثانية.
 .57و أأشار وفد غواتاميل اإىل املرشوع التجرييب لإنشاء أأاكدمييات امللكية الفكرية الوطنية “املبتدئة” .و أأفاد بأأن هذا
املرشوع همم جدا ألن هل أأهداف ملموسة ،حيث سيسمح للبدلان بتحديد اجلهود املطلوبة من حيث التدريب والتوعية يف
جمال امللكية الفكرية .ويعد ذكل من بني أأفضل الاسرتاتيجيات لتشجيع اس تخدام أأنظمة امللكية الفكرية .كام أأن اإنشاء ش بكة
من املدربني هو أأيضا من بني أأفضل الطرق لتحسني الوضع وتشجيع الابتاكر .وذلكل ،أأعرب عن اعتقاده بأأنه ينبغي أأن
يتحول املرشوع اإىل أأداة مفيدة مجليع البدلان.
 .52و أأشار وفد السلفادور أأيضا اإىل املرشوع التجرييب لإنشاء أأاكدمييات امللكية الفكرية الوطنية “املبتدئة” ،و أأعرب عن
رغبته يف تكراره يف بدلان أأخرى .و أأفاد بأأنه مرشوع هام لتعزيز أأنظمة امللكية الفكرية الوطنية .وأأفاد بأأنه يف السلفادور ،عىل
سبيل املثال ،يمت ابس مترار بذل اجلهود لتدريب موظفي اخلدمة املدنية تشارك يف هذه ا ألنواع من مشاريع التعلمي اخلاصة
ابمللكية الفكرية .و أأعرب عن رغبته يف أأن تس تطيع املؤسسات الأاكدميية الوطنية يف بالده الوصول اإىل مس توى مرتفع من
اخلربة هبدف املساعدة يف تطوير س ياسة ملكية فكرية فعاةل يف البالد.
 .52و أأعرب وفد ش ييل عن دمعه لدلراسات اليت أأجريت يف اإطار مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية
والاجامتعية .و أأبرز الوفد الزتام ش ييل ابإعداد ادلراسات القطرية بشأأن اس تخدام امللكية الفكرية والعالمات التجارية و أأسامء
النطاقات والرباءات الصيدلنية ا ألجنبية .وأأفاد بأأن ش ييل اكنت واحدة من ادلول اليت اس تفادت من املرشوع .وقد بُذلت
هجودا هائةل أأيضا لتطوير قاعدة البياانت مبكتب امللكية الفكرية يف ش ييل .وميكن اس تخدام قاعدة البياانت ألغراض خمتلفة.
واكن هناك الكثري من الاهامتم بتعزيز معل دراسة عن اس تخدام امللكية الفكرية يف ش ييل .و أأشار الوفد اإىل أأن صناعة
التعدين اكنت الصناعة الأكرث نشاطا من حيث براءات الاخرتاع ،حيث هتدف ش ييل اإىل حتسني الإنتاجية والقدرة
التنافس ية لهذا القطاع .وحاولت حتويل صناعاهتا اإىل صناعات عاملية .ونظرا لالهامتم املتجدد بصناعة التعدين ،س يكون من
املفيد جدا اإجراء دراسات متعمقة عىل ما مت حتقيقه وكذكل بشأأن الس ياسات وا ألدوات العامة اليت مت اس تخداهما يف هذا
الصدد.
 .62و أأشار وفد ابكس تان اإىل املرشوع التجرييب لإنشاء أأاكدمييات امللكية الفكرية الوطنية “املبتدئة” .ور أأى أأن الهدف من
املرشوع هو تنفيذ التوصية رمق ( )22من جدول أأعامل التمنية ،اليت اكن الهدف مهنا هو مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل تطوير
القدرات املؤسس ية للملكية الفكرية من خالل تطوير البنية التحتية وتشجيع املزيد من التوازن بني حامية امللكية الفكرية
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واملصلحة العامة .وطلب الوفد توضيحني يف هذا الصدد .و أأعرب عن رغبته يف أأن يعرف ما اإذا اكن قد مت اإجراء تقيمي حول
كيفية مسامهة برامج التدريب املعنية ابمللكية الفكرية ابلفعل يف حتقيق هذا الهدف ،وما اإذا اكنت الأاكدمييات اليت أأنشئت
مبوجب املرشوع اكنت تمتتع ابلس تدامة املالية .وإاذا مل يمت ذكل ،فاإن الوفد يرغب يف معرفة دور الويبو املس تقبيل يف هذا
الصدد.
 .62ودمع وفد اإكوادور اس مترار ا ألنشطة يف اإطار املرشوع التجرييب لإنشاء أأاكدمييات امللكية الفكرية الوطنية “املبتدئة”.
و أأفاد بأأن الفكرة متثلث يف حتسني قدرات املؤسسات الوطنية من حيث ا ألدوات واملوارد البرشية حبيث تصبح هذه
املؤسسات أأكرث فعالية .وسيساعد هذا الامر يف حتقيق توازن مناسب بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة .وجيب أأن
يكون لهذا النوع من الأاكدمييات املعنية ابمللكية الفكرية رؤيهتا اخلاصة بشأأن التمنية .و أأفاد الوفد بأأن بالده تشارك يف مرشوع
الويبو اذلي وقعت بشأأنه اتفاقا مع املنظمة يف سبمترب  .0221واكنت اإكوادور مس تعدة لتقدمي لك ما بوسعها للمنظمة هبدف
تنفيذ املرشوع يف أأرسع وقت ممكن .و أأفاد الوفد بأأن املسأأةل املتعلقة بدمع هذه املراكز واس تدامهتا هممة جدا للحفاظ عىل
تواجد دامئ.
 .60و أأشار وفد جورجيا اإىل املرشوع التجرييب إلنشاء أأاكدمييات امللكية الفكرية الوطنية "املبتدئة" .ور أأى الوفد بأأن
املرشوع هل أأثر اإجيايب جدا عىل حامية امللكية الفكرية ولعب دورا هاما يف رفع مس توى الوعي العام .و أأفاد بأأن املشاريع
التجريبية انحجة بشلك عام .وهناك حاجة اإىل توس يع املرشوع .و أأشار الوفد اإىل أأن وفودا أأخرى قد أأكدت عىل ذكل ،و أأن
السلطات اجلورجية قد حفزت معلية املفاوضات وتأأمل يف أأن يؤدي دمع الويبو اإىل تقدم اخلطط حنو مراحل التنفيذ .و أأفاد
بأأنه مت القيام بأأعامل حتضريية كبرية يف جورجيا و أأن البيئة جاهزة .وذلكل ،اكنت السلطات اجلورجية واثقة من أأن هناك فرصة
جيدة لإنشاء أأاكدميية ذاتية الاس تدامة معنية ابمللكية الفكرية يف البالد اإذا ما مت اختيار جورجيا كواحدة من ادلول املس تفيدة
القادمة من املرشوع .وافاد بأأن دمع الويبو س يكون ذو أأمهية كبرية ،لس امي يف مرحةل البدء .ودعا الوفد الويبو اإىل توس يع هذا
املرشوع املهم واذلي س يكون هل تأأثري كبري عىل تعزيز القدرات الوطنية واملؤسس ية واملوارد البرشية.
 .63ودعا الرئيس ا ألمانة للرد عىل أأس ئةل الوفود وتعليقاهتا.
 .61و أأشارت ا ألمانة (الس يد دي بيرتو بريالتا) اإىل املرشوع التجرييب لإنشاء أأاكدمييات امللكية الفكرية الوطنية “املبتدئة”،
و أأفاد بأأنه ميكن مناقش ته القضااي مبزيد من التفصيل خالل مناقشة تقرير التقيمي اخلاريج يف اليوم التايل .ومت اإدراج منوذج
لس تدامة الأاكدمييات املبتدئة يف املرحةل الثانية من املرشوع .ومشل هذا المنوذج أأنشطة التدريب وغريها من ا ألنشطة اليت مت
القيام هبا مع منسقي مؤسسات التدريب املعنية ابمللكية الفكرية .وابلإضافة اإىل ذكل ،عقب اختتام املرحةل ا ألوىل يف هناية
عام  ،0223مت التخطيط ملرحةل الإلغاء التدرجيي لدلمع ،حيث س تقوم أأاكدميية الويبو بدمع مؤسسات التدريب املعنية ابمللكية
الفكرية يف العامني ا ألولني فقط .و أأشارت ا ألمانة اإىل الاهامتم اذلي أأبدته بعض الوفود ابملشاركة يف املرشوع.
 .65وقامت ا ألمانة (الس يد رافو) بتسجيل اإحاطة بطلب من وفد الاكمريون للمشاركة يف املرحةل الثانية من مرشوع تمنية
امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية .و أأفاد بأأنه سيمت مناقشة الطلب اإذا ما مت اعامتد املرحةل الثانية .وأأشارت
ا ألمانة اإىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد ش ييل و أأفادت بأأهنا تعزتم مواصةل بعض ا ألنشطة اليت ن ُفذت يف املرحةل ا ألوىل مثل
بناء البياانت .ومع ذكل ،قصدت ا ألمانة تركزي معظم املوارد يف املرحةل الثانية عىل تنفيذ العمل يف البدلان املس تفيدة اجلديدة.
و أأفادت بأأنه ميكن مناقشة لك هذه القضااي أأثناء مناقشة تقرير التقيمي اخلاريج.
 .66واختمت الرئيس النقاش حول اس تكامل التقارير وانتقل اإىل الفقرة التالية حول وصف مساهامت هيئات الويبو املعنية
يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ذات الصةل.
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النظر يف وثيقة  CDIP/14/10وصف مساهامت هيئات الويبو املعنية يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ذات الصةل
 .67رصح الرئيس بأأن الوثيقة اكنت تقوم عىل أأطروحات قامت هبا خمتلف هيئات الويبو يف ادلورة السادسة وا ألربعني
للجمعية العامة للويبو .وقررت امجلعية العامة اإرسال الفقرات ذات الصةل اإىل اللجنة وفقا لآلية التنس يق .ودعا اللجنة اإىل
الإحاطة ابلوثيقة.
 .62ورصح وفد الياابن ،متحداث نيابة عن اجملموعة ابء ،بأأن الوثيقة تضمنت معلومات هامة حول كيفية اإسهام هيئات
الويبو اخملتلفة يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ذات الصةل وصورة شامةل ومناس بة .وجيب أأن يمت احلفاظ عىل مهنجية
اإعداد التقارير هذه .وعكس الوصف أأن توصيات جدول أأعامل التمنية قد مت تنفيذها بنجاح .وعربت اجملموعة عن اعتقادها
بأأن جدول أأعامل التمنية قد حققت هدفها املتعلق بضامن أأن اعتبارات التمنية متثل جزءا ل يتجز أأ من أأعامل الويبو.
 .62واس متر وفد كينيا ،متحداث نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،يف النظر بقلق اإىل اخلالفات املتعلقة بتنفيذ قرار امجلعية العامة
يف  0222واذلي دعا هيئات الويبو املعنية ابإعداد تقارير اإىل امجلعية العامة حول اإسهاماهتا املتعلقة بتنفيذ توصيات جدول
أأعامل التمنية .وعربت اجملموعة عن أأملها يف أأن يمت التعامل مع املسأأةل بصورة مس تقةل أأثناء ادلورة .وسوف ميكن ذكل اللجنة
من التقدم يف معلها مع اللجان اخملتلفة دون الوصول اإىل طرق مسدودة غري رضورية .وتعترب معلية تعممي جدول أأعامل التمنية
يف اكفة أأعامل الويبو من ا ألمور الهامة .وطالب ابإعداد تقارير منتظمة حول كيفية القيام بذكل .وجيب أأن تلعب اكفة جلان
الويبو دورا يف العملية وجيب علهيا تقدمي تقارير اإىل امجلعية العامة وتتالىف العمل عىل حتقيق أأهداف متعارضة.
 .72و أأشار وفد اإيطاليا ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،اإىل أأن الوثيقة تضمنت معلومات هامة حول كيفية
اإسهام هيئات الويبو اخملتلفة يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ذات الصةل وصورة شامةل ومناس بة .وجيب أأن يمت احلفاظ
عىل مهنجية اإعداد التقارير هذه .وعكس الوصف أأن توصيات جدول أأعامل التمنية قد مت تنفيذها بنجاح .وعربت اجملموعة عن
اعتقادها بأأن جدول أأعامل التمنية قد حققت هدفها املتعلق بضامن أأن اعتبارات التمنية متثل جزءا ل يتجز أأ من أأعامل املنظمة.
 .72وذكر وفد ابكس تان ،متحداث نيابة عن مجموعة دول أآس يا واحمليط الهادي ،بقرار امجلعية العامة حول الشؤون املتعلقة
ابللجنة ادلامئة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية مبا يف ذكل أآلية التنس يق واذلي متت املوافقة عليه ابلإجامع من قبل اكفة ادلول
ا ألعضاء .وابلرمغ من ذكل ،مل يمت بعد تسوية ا ألمور املتعلقة بلجنة الربانمج واملزيانية وجلنة املعايري واليت تعد أأمورا هامة
ابلنس بة لتحقيق جدول أأعامل التمنية .وقد اكن الوقت مناس با حلل املشلكة وامليض قدما .وقد دمع غالبية أأعضاء اجملموعة بقوة
حاجة جلنة الربانمج واملزيانية واجلنة املعايري اإىل اإعداد تقارير حول اإسهاماهتام يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية اإىل اللجنة املعنية
ابلتمنية وامللكية الفكرية من خالل امجلعية العامة .وقد تطلب هذا ا ألمر الانهتاء منه من أأجل ضامن اس مترار معل اللجنة
احلقيقي.
 .70ودمع وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) بيان وفد ابكس تان ابلنيابة عن مجموعة دول أآس يا واحمليط الهادئ .ويف عام
 0227قامت امجلعية العامة بتبين  15توصية حول جدول أأعامل التمنية وقامت ابإنشاء اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية
لتنفيذ هذه التوصيات .ويف عام  ،0222قامت امجلعية العامة بتبين أآليات تنس يق ومتابعة وطرق تقيمي وإاعداد تقارير هبدف
تعممي جدول أأعامل التمنية يف اكفة هيئات الويبو ابلإضافة اإىل متابعة وتقيمي تنفيذ جدول أأعامل التمنية .واكن الهدف من اإعداد
تقارير للجمعية العامة وما تال ذكل من نقل التقرير اإىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية هو اإجراء مناقشات حقيقية
حول العمل اذلي تضطلع به خمتلف هيئات الويبو لتنفيذ جدول أأعامل التمنية أأو حول كيفية تنفيذ خمتلف توصيات جدول
أأعامل التمنية من خالل أأنشطة هذه الهيئات .واكن من املؤمل أأن تؤدي املناقشات اليت جتري يف امجلعية العامة اإىل متكني
اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية من تكوين نظرة شامةل عن تنفيذ جدول أأعامل التمنية يف خمتلف هيئات الويبو
والتنس يق حول كيفية حتسني التنفيذ .ومت ختصيص وقت طويل لوضع أآلية تنس يق .وابلرمغ من ذكل ،مل يرس ا ألمر كام
ينبغي .ول جيب النظر اإىل أآلية التنس يق عىل أأهنا مشلكة لكن عىل أأهنا حل للقضاء عىل تكرار معل اللجان يف جمال ا ألنشطة
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التمنوية .وذلكل ،جيب أأن تشلك توصيات جدول أأعامل التمنية جزء ل يتجز أأ من معل جلنة املعايري وجلنة الربانمج واملزيانية.
و أأكد الوفد عىل أأمهية أآلية التنس يق لتعممي جدول أأعامل التمنية يف اكفة هيئات الويبو .وقد أأاثر عدم وجود تقارير من جلنة
املعايري وجلنة الربانمج واملزيانية اإىل امجلعية العامة خماوف خطرية .و أأصبحت ا ألولوية تتعلق ابلتوصل اإىل حل معيل.
 .73وعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تأأييده لبيان وفد كينيا نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .ووجد أأن هناك بعض التعليقات
احملبطة اليت مت التعبري عهنا يف احلجرة .وشعر الوفد ابلإحباط بسبب الوثيقة اليت مل تفي حق العمل اذلي قامت به ا ألمانة.
ورصحت بعض الوفود بأأنه جيب احلفاظ عىل مهنج اإعداد التقارير .واكن هذا ا ألمر حمبطا ألن الهنج مل يساعد ادلول ا ألعضاء
أأو املنظمة .واكن ا ألمر أأش به بعرض البياانت اليت مت تقدميها من قبل ادلول ا ألعضاء يف اللجان ذات الصةل برتتيب خمتلف.
ومل يكن جمداي .و أأكد الوفد عىل أأن ا ألمانة يف حاجة اإىل تقدمي حتليال شامال ل إالسهامات اليت قدمهتا خمتلف الهيئات ،ل أأن
تقوم بعرض البياانت اليت مت تقدميها برتتيب خمتلف .وقد تكون ا ألمانة تقوم بعمل جيد لكن ذكل مل يظهر يف الوثيقة .واكن
لبد من تغيري هنج اإعداد التقارير .كذكل مل تظهر املناقشات والبياانت اليت قدمت يف امجلعية العامة يف التقرير .وذلكل ،مل
يظهر يف الوثيقة أأيضا ما متت مناقش ته يف امجلعية العامة فامي يتعلق بأآلية التنس يق .وتضمنت الوثيقة نفس البياانت اليت مت
اإرسالها اإىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لإرسالها للجمعية العامة ومتت اإعادهتا مرة اثنية للجنة .وطالب الوفد من
اللجنة ابختاذ قرار يتعلق حباجة ا ألمانة اإىل تغيري طريقة اإعداد التقارير .وعرب الوفد عن موافقته التامة مع الوفود ا ألخرى أأن يمت
تنحية أآلية التنس يق جانبا وليس تطبيقها بصورة اكمةل حىت تصبح اكفة اللجان املعنية جزءا مهنا ،مبا يف ذكل جلنة املعايري
وجلنة الربانمج واملزيانية .وفامي يتعلق ابلطبيعة اخلاصة لآلية التنس يق وطريقة تنفيذها ،رصح الوفد بأأن هناك حاجة للتوصل
اإىل حل دامئ ذلكل .وقد يتعرض معل هذه اللجان لعقبات اإذا مل يمت التوصل اإىل حل دامئ .ودعا الوفد الوفود ا ألخرى
للتوصل اإىل هنج لإعداد التقارير يكون مقبول للجميع.
 .71ورصح وفد الربازيل بأأن تقرير هيئات الويبو حول اإسهاماهتا يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ،اكن طريقة
جيدة لتقيمي ما مت يف تنفيذ الالزتامات اليت مت تقدميها عند تبين جدول أأعامل التمنية .وابلرمغ من ذكل ،أأكد الوفد أأيضا عىل
عدم وجود تقارير من جلنة املعايري وجلنة الربانمج واملزيانية .ومل يرغب الوفد يف اإعادة احلجج املتعلقة بسبب أأمهية هاتني
اللجنتني لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ألن هناك جمالت عديدة متت تغطيهتا من جانب هذه الهيئات عالوة عىل ادلمع
الفين املتعلق جبدول أأعامل التمنية .وتعترب أآليات التنس يق واملتابعة املتفق علهيا وطرق التقيمي وإاعداد التقارير أأدوات هامة
لضامن أأن توصيات جدول أأعامل التمنية سيمت تعمميها يف أأعامل الويبو بصورة تدرجيية .وحىت تؤدي الآليات اإىل النتاجئ املتوقعة
اكن من الرضوري ابلنس بة لاكفة هيئات الويبو أأن تظل تعمل وفقا جملال معلها مبا يف ذكل جلنة املعايري وجلنة الربانمج
واملزيانية .وقد عرب الوفد عن أأسفه العميق ملا وصلت اإليه املناقشات يف اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية ا ألخري .وعرب عن أأمهل
يف أأن تصل ادلول ا ألعضاء اليت مل تدرك أأمهية جلنة الربانمج واملزيانية وجلنة املعايري لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية اإىل
نفس التفامه حىت يمت تضمني هذه اللجان يف تقرير العام التايل.
 .75وعرب وفد اإندونيس يا عن تأأييده الاكمل لبياانت وفود الربازيل وإايران (مجهورية – الإسالمية) وكينيا نيابة عن اجملموعة
ا ألفريقية وابكس تان .وقد مت اإنشاء الويبو من أأجل الرتوجي محلاية امللكية الفكرية بناء عىل املادة رمق  3من اتفاقية الويبو.
وابلرمغ من ذكل ،عرب الوفد عن اعتقاده بأأن هذا الهدف جيب النظر اإليه يف س ياق الويبو أكحد الواكلت املتخصصة يف ا ألمم
املتحدة .وهناك الزتامات قانونية للويبو ودولها ا ألعضاء تتعلق بدمع التعاون من أأجل التمنية .وقد ورد هذا املعيار القانوين يف
املادتني  55و 56ن ميثاق ا ألمم املتحدة والتفاقية املربمة بني الويبو وا ألمم املتحدة .و أأشار الوفد اإىل اجامتعات اللجنة ادلامئة
املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة و أأكد عىل وجوب حتقيق التوازن بني الفقرات اليت جيب مناقش هتا يف جدول ا ألعامل.
وجيب أأخذ مدخالت ادلول ا ألعضاء يف احلس بان .و أأشار الوفد اإىل ادلورة ا ألخرية للجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف
واحلقوق اجملاورة و أأوىص بأأن يمت وضع املناقشات املتعلقة بتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية أكول بند من بنود جدول
ا ألعامل .كام جيب تغيري جدول أأعامل اجامتع اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة القادم اذلي يعقد يف
ديسمرب .ويف هذا الصدد ،اقرتح الوفد مناقشة القيود والاس تثناءات املتعلقة ابملكتبات ودور احملفوظات واملؤسسات
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التعلميية والبحثية وا ألفراد ذوي الإعاقة قبل مناقشة حامية هيئات البث .وابلإشارة اإىل اللجنة احلكومية املعنية ابمللكية
الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفللكور وجلنة املعارف التقليدية ،رصح الوفد بأأنه يشعر ابلقلق العميق كام أأنه
يشعر اب ألسف بسبب عدم قدرة امجلعية العامة يف دورهتا ا ألخرية عىل التقدم بتوصية حول معل جلنة املعارف التقليدية يف
عام  .0225وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن ذكل يشكك يف مصداقية الويبو مكنظمة متعددة ا ألطراف تعاملت مع مسأأةل امللكية
الفكرية والتمنية .واكنت حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفللكور من ا ألمور الهامة للتغلب عىل ومنع الاختالس أأو
سؤ الاس تخدام .وذلكل ،طالب الوفد من اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية تقيمي معل جلنة املعارف التقليدية وخاصة يف
تنفيذ التوصية رمق  22من توصيات جدول أأعامل التمنية .ويف املس تقبل ،ميكن اعتبار جلنة املعارف التقليدية جلنة دامئة .وعرب
الوفد عن أأمهل يف أأن تمت مناقشة املسأأةل يف ادلورة القادمة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .واحتفظ الوفد حبقه يف
التعليق عىل القضااي ا ألخرى.
 .76و أأيد وفد أأثيوبيا بيان وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .كام عرب عن تأأييده الاكمل لبيان وفد جنوب أأفريقيا .وقد
قر أأ الوفد التقرير ولحظ أأنه مل يذكر الكثري عن تنفيذ وتعممي جدول أأعامل التمنية .و أأكد الوفد عىل موقفه املتعلق برضورة تعممي
جدول أأعامل التمنية .و أأكد كذكل عىل رضورة تعممي جدول أأعامل التمنية .كام أأكد أأيضا عىل موقفها املتعلق بأأن يظل جدول
أأعامل التمنية وتوصياهتا مبادئ توجهيية لعملية تنفيذ أأنشطة ادلمع الفين واليت اكنت تس هتدف بصفة خاصة القضاء عىل جفوات
امللكية الفكرية وساعدت ادلول النامية و أأقل البدلان منوا .ومل يتضمن التقرير أأي أأمور هامة.
 .77وكرر وفد مرص اخملاوف اليت عربت عهنا الوفود ا ألخرى بشأأن رضورة حتسني مهنجية اإعداد التقارير لمتكني اللجنة
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بتكوين وهجة نظر شامةل عن تنفيذ جدول أأعامل التمنية من قبل خمتلف هيئات الويبو
والتنس يق بشأأن كيفية حتسني معلية التنفيذ .ومنذ تبين أآلية التنس يق مل يكن هناك اتفاق بشأأن الهيئات اليت تعترب معنية
بأأعداد التقارير للجمعية العامة حول اإسهاهما يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية .وعرب الوفد عن أأمهل يف التوصل اإىل اتفاق بشأأن
هذه املسأأةل .كام أأكد عىل أأنه جيب عىل جلنة الربانمج واملزيانية اإعداد تقرير حول اإسهاهما يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية .و أأشار
الوفد اإىل املامرسة احلالية اليت تقوم هبا امجلعية العامة لتلقي تقريرا حول الآراء اليت عربت عهنا خمتلف ادلول حول اإسهام
اإحدى هيئات الويبو يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية و أأشار اإىل أأن التقرير اذلي مت اإرساهل اإىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية
الفكرية مل يتضمن تفاصيل حول املناقشات اليت جرت يف امجلعية العامة .وعرب عن أأمهل يف أأن يمت تضمني مثل هذه
املناقشات يف التقارير املس تقبلية .ودمع الوفد بيان كينيا نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية.
 .72و أأشار الرئيس اإىل املواقف املعروفة جيدا اليت عربت عهنا الوفود .و أأراد أأن تقوم اللجنة مبناقشة مهنجية اإعداد التقارير
ملعرفة ما اإذا اكنت هناك أأماكنية للتوصل لتفاق .وسوف يكون هذا ا ألمر مبثابة توجهيات ل ألمانة يف معلية اإعداد التقارير
املس تقبلية.
 .72و أأكد وفد الياابن ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،أأن املهنجية احلالية لإعداد التقارير اكنت مناس بة .عالوة عىل ذكل،
مت نقل التقرير عن طريق امجلعية العامة بناء عىل قرار أأصدرته امجلعية العامة .ومل تكن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية
يف موقف يسمح لها ابختاذ أأي قرارات حول اإعداد التقارير للجمعية العامة .واكن هذا أأمرا خيص امجلعية العامة وليس اللجنة
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.
 .22و أأكد وفد كينيا ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،أأن املهنجية احلالية اليت ظهرت فقط يف البياانت اليت قدمهتا الوفود حول
كيفية اعتقادمه أأن جلنة من اللجان قد أأسهمت يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل ا أللفية مل يكن اكفيا للتعرف عىل الصورة
الاكمةل .ويف هذا الصدد ،اكنت اللجنة يف حاجة اإىل اختاذ قرار حول الطريقة املثىل للتعرف عىل العمل اجليد اذلي تقوم به
خمتلف اللجان والهيئات لتقوم بتنفيذ توصيات جدول أأعامل ا أللفية .لقد مت القيام ابلكثري ومت معل كثري من قبل العديد من
اللجان .واكنت هناك حاجة اإىل حتليل ما قامت به هذه اللجان .وسوف يساعد ذكل أأيضا عىل تتبع ما مت القيام به خبصوص
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ا ألرصدة اخملصصة لنفقات التمنية .ومل يفي النظام احلايل حبق العمل اذلي مت فامي يتعلق ابلتوصية رمق  15من توصيات جدول
أأعامل التمنية .واكنت اللجنة مبثابة املنتدى اذلي تمت فيه مناقشة واملوافقة عىل أآلية اإعداد التقارير املنتظمة اليت تقوم برسد اكفة
ا ألنشطة والعمل اذلي يمت يف خمتلف الهيئات ،وتقدم اإىل امجلعية العامة بصورة متكن امجلعية العامة من تقيمي ما مت اجنازه .وعرب
الوفد عن اإميانه العميق بأأن اللجنة قادرة عىل التعامل مع هذه املسأأةل وتويص بأآلية جديدة لتقدمي التقارير.
 .22واقرتح وفد اندونيس يا التفكري يف مصفوفة تتضمن وصفا للك توصية من توصيات جدول ا ألعامل امخلسة وا ألربعني
من جانب ،وخمتلف اللجان عىل اجلانب العمودي .وميكن ذكر ا ألنشطة اليت تقوم هبا لك جلنة .كام ميكن أأن تتضمن أأيضا
ا ألنشطة احلالية واملس تقبلية اليت متت مناقش هتا .وميكن اس تخدام املعلومات املوجودة يف املصفوفة يف الاجامتع التايل للجنة
الربانمج واملزيانية.
 .20ورصح وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) بأأن التقرير اذلي مت نقهل من خالل امجلعية العامة اإىل اللجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية مل يكن اكفيا .و أأشار الوفد أأن هذا ا ألمر قد عربت عنه العديد من الوفود ا ألخرى مبا فامي مرص ،وكينيا ابلنيابة
عن اجملموعة ا ألفريقية ،وجنوب أأفريقيا .ولبد أأن يكون التقرير تقريرا حتليليا .كام جيب أأن تقوم ا ألمانة بتضمني تفاصيل الآراء
اليت عربت عهنا ادلول ا ألعضاء حول تقرير تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية.
 .23ورصح وفد جنوب أأفريقيا بأأن البياانت اليت تقدمت هبا الوفود جيب أأن ترسل اإىل امجلعية العامة .وكام ذكر وفد اإيران
(مجهورية – الإسالمية) ميكن ل ألمانة أأن تقوم بعمل حتليل دقيق لكيفية قيام لك جلنة ابلإسهام يف تنفيذ توصيات جدول
أأعامل التمنية .وميكن أأن تعزز البياانت اليت تقدمت هبا ادلول ا ألعضاء التحليل اذلي سيمت اإرساهل اإىل امجلعية العامة .وسوف
ميد امجلعية العامة بصورة واحضة بكيفية اإسهام لك جلنة يف توصيات جدول أأعامل التمنية ذات الصةل هبا .وكام هو احلال ،فقد
قامت امجلعية العامة بتلقي البياانت اليت تقدمت هبا ادلول ا ألعضاء فقط .وهناك جمال لإدخال حتسينات .وميكن ل ألمانة يف
هناية ا ألمر تقدمي هذا التحليل .ومن مضن صالحيات اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية أأن تصدر توصية اإىل امجلعية
العامة بأأن تقوم امجلعية العامة ابختاذ قرار لإبالغ اللجان ا ألخرى بكيفية القيام ابإعداد التقارير.
 .21و أأشار وفد كينيا ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،اإىل املصفوفة اليت اقرتهحا وفد اندونيس يا ورصح بأأهنا ميكن
أأن متثل نقطة بداية لإعداد تقارير منتظمة .وميكن اس تكشاف مهنج املصفوفة بيشء من التفصيل .وميكن حتسني عنارصها
حبيث تأأخذ يف احلس بان مسأأةل التحليل اذلي ذكرته العديد من الوفود.
 .25واختمت الرئيس النقاش حول هذا البند ألنه مل تكن هناك أأية حتفظات من احلضور .كام دعا اللجنة ابلسري قدما يف
تقرير التقيمي اخلاص ابملرشوع املتعلق ابلنفاذ اإىل قواعد البياانت املتخصصة ودمعها -املرحةل الثانية.
النظر يف وثيقة  -CDIP/14/5تقرير تقيمي ملرشوع النفاذ اإىل قواعد البياانت املتخصصة ودمعها – املرحةل الثانية.
 .26قدم املستشار (الس يد أأونيل) حملة عامة عن تقرير التقيمي اخلاص ابملرحةل الثانية من املرشوع .ويف أأعقاب اس تكامل
املرحةل ا ألوىل ( ،)0220-0222بد أأت املرحةل الثانية يف مايو  0220ومت اس تكاملها يف ديسمرب  .0223ويف أأعقاب اس تكامل
املرحةل الثانية ،مت تعممي املرشوع عىل أأنشطة قسم دمع الابتاكر والتكنولوجيا يف ا ألمانة .وقد اعمتد التقيمي عىل مزجي من
املناجه مبا يف ذكل مراجعة املستندات وعقد لقاءات مع املوظفني املعنيني يف ا ألمانة ابلإضافة اإىل اللقاءات الهاتفية مع 20
منسقا وموظفي مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر من  22بدلان .وانتقل املستشار اإىل النتاجئ الرئيس ية للتقيمي .وفامي يتعلق
بفاعلية املرشوع ،مت تدشني  22مركز دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف املرحةل الثانية ،وهو ما جتاوز الهدف املقرتح وهو 20
مركز .وقد مت اإنشاء اإجاميل عدد  32مركز دمع تكنولوجيا وابتاكر يف املرحةل ا ألوىل والثانية .ومت اإجراء دراسة اس تقصائية
حول مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف عام  .0223ومن بني املراكز اليت مشلهتا ادلراسة ،قدم  27%مهنا فرصا
للنفاذ(احلايل أأو املس تقبيل) اإىل قواعد البياانت املتخصصة و 26%خدمات البحث يف براءات .وقامت بعض مراكز دمع
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التكنولوجيا والابتاكر بتطوير املزيد من اخلدمات واكنت قدرهتا عىل القيام بذكل متوقفة عىل نضج ش بكة مراكز دمع
التكنولوجيا والابتاكر وعوامل خارجية دلمع الويبو .ومن املؤرشات ا ألمه عىل الاس تدامة عىل املدى الطويل ،قدرة
املس تخدمني عىل اس تغالل املعلومات اليت نفذوا اإلهيا من أأجل حفز الابتاكر .ويف غالبية احلالت ،اكن الوقت ل يزال مبكرا
لرؤية هذه املؤرشات .وابلرمغ من ذكل ،لوحظت بعض ا ألمثةل الإجيابية يف الفلبني واملغرب ،حيث ازداد عدد طلبات
الرباءات املودعة منذ اإنشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .وابلرمغ من أأن دمع الويبو أأسايس لس تدامة مراكز دمع
التكنولوجيا والابتاكر عىل املدى الطويل ،يكتسب دمع ماكتب امللكية الفكرية الوطنية والسلطات الوطنية
واحمللية/احلكومية واملؤسسات املضيفة نفس القدر من ا ألمهية .وقد تضمن التقرير تفاصيل حول اكفة النتاجئ .وانتقل املستشار
اإىل الاس تنتاجات ا ألربعة للتقيمي .أأول ،اس تطاع املرشوع حتقيق أأهدافه بل جتاوزها يف املرحلتني ا ألوىل والثانية .مت النظر
للمرشوع بصورة اإجيابية داخل ويبو .وكام نرى يف ا ألمثةل يف املغرب والفلبني ،ميكن للمرشوع أأن يقدم اإسهامات ملموسة يف
دورة الابتاكر .وابلرمغ من ذكل ،حىت يمت حتقيق ذكل عىل نطاق واسع ،جيب هتيئة بعض الظروف .اثنيا ،اإن هتيئة
الظروف الرضورية من أأجل اس تدامة املرشوع وتقدمي مساهامت ملموسة خيرج ،اإىل حد كبري ،عن إارادة الويبو ،وا ألمر
منوط ابملاكتب الوطنية للملكية الفكرية واملؤسسات املضيفة .اثلثا ،تدمع النتاجئ قرار الويبو ابلس مترار يف تطوير ودمع ش بكة
مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر لزايدة فاعليهتا يف توفري احتياجات املبتكرين احملليني عند سعهيا لتحقيق الاس تدامة.
و أأخريا ،ليك تس تطيع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر أأن حتقق أأهدافها ابلاكمل ،تشري املؤرشات اإىل رضورة دجمها يف
مبادرات تكنولوجيا وابتاكر أأمشل برشط أأن يكون جانب النفاذ اإىل قواعد املعلومات اخلاصة ابلرباءات وغري اخلاصة
ابلرباءات جمرد أأحد عنارص دورة الابتاكر .ومتت مشاهدة أأمثةل يف بعض مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر احلالية .وانتقل
املستشار اإىل التوصيات ا ألربعة للتقيمي .أأول ،متت التوصية بأأن تس متر ا ألمانة يف دمع املرشوع أكحد ا ألنشطة املعممة يف
قطاع البنية ا ألساس ية العاملية .اثنيا ،متت التوصية بقيام ادلول ا ألعضاء وماكتب امللكية الفكرية اخلاصة هبا اليت تقوم حاليا أأو
ختطط يف املس تقبل لإنشاء ش بكة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر بتقدمي ادلمع الرضوري من أأجل تشجيع اس تدامهتا عىل
املدى الطويل .اثلثا ،متت التوصية بقيام قسم دمع التكنولوجيا والابتاكر يف ا ألمانة ابلنظر يف كيفية تكييف أأنشطته بصورة
تدمع الاس تدامة طويةل املدى ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .وقد مت تقدمي عددا من ا ألمثةل يف هذا الصدد .و أأخريا ،متت
التوصية بقيام اكفة أأحصاب املصلحة من املرشوع ( ا ألمانة وادلول ا ألعضاء وماكتب امللكية الفكرية الوطنية واملؤسسات
املضيفة) ابلنظر يف كيفية القيام ابملزيد من ادلمج ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف مبادرات تكنولوجيا وابتاكر أأمشل
ابس تخدام ا ألمثةل املدرجة يف الاس تنتاج الرابع للتقيمي.
 .27ورصح وفد الاحتاد الرويس بأأن املرشوع يعترب مثال انحجا عىل تطبيق جدول أأعامل التمنية .ومت اإحراز نتاجئ هامة يف
مرحليت املرشوع .ومتتكل روس يا خربة واسعة يف جمال اإنشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .ومن هذا املنظور ،دمع الوفد
الاس تنتاج القائل بأأن ماكتب امللكية الفكرية الوطنية واملؤسسات املضيفة لعبت دورا هاما يف ضامن اس تدامة مراكز دمع
التكنولوجيا والابتاكر .ويف هذا الصدد ،اكن من املهم التوسع يف اخلدمات اليت تقدهما مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر.
وميكن القيام بذكل عىل سبيل املثال من خالل تقدمي دمع معلومايت للرباءات وخدمات استشارية حول احلصول عىل الرباءات
يف اخلارج .وتتضمن أأولوايت تطوير ش بكة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر تطوير البنية التحتية ،والتدريب وإاقامة رشااكت
وإانشاء نظام متابعة مع وجود مؤرشات رئيس ية ل ألداء .وقد عرب الاحتاد الرويس عن اس تعداده للتعاون مع الويبو يف تطوير
قدرات حبث وتطوير دلى ادلول من خالل ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر.
 .22وقام وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بتقدمي تعليقات عىل التقرير .وتقوم الولايت املتحدة ا ألمريكية بتقدمي ادلمع
بصورة مس مترة للمرشوع منذ اعامتده يف  .0222وعرب الوفد عن رسوره ملعرفة أأن هناك  32مركز دمع تكنولوجيا وابتاكر مت
اإنشاؤها يف املرحةل ا ألوىل والثانية من املرشوع ،و أأن هناك  652مس تخدم مسجل يف الربانمج الالكرتوين اخلاص ابإدارة
معلومات مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .و أأشار تقرير التقيمي اإىل عدد من التحدايت اليت واهجهتا مراكز دمع التكنولوجيا
والابتاكر مثل قةل عدد املوظفني املتفانني ،وقةل الوعي خبدمات مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وعدم وجود ثقافة ملكية
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فكرية وابتاكر ومشالكت متعلقة اب إلنرتنت والنفاذ للكومبيوتر ،وعدم الزتام الإدارة وعدم توافر املزيانية والنفاذ اإىل قواعد
البياانت .وس تكون ماكتب امللكية الفكرية الوطنية واملؤسسات املضيفة يف أأفضل وضع يؤهلها للتعامل مع هذه التحدايت اإذا
قامت الويبو بتقدمي تدريب ودمع لبناء القدرات .واتفق الوفد يف الر أأي مع توصيات القامئ عىل التقيمي وجشع ادلول ا ألعضاء
اليت متتكل ابلفعل مراكز دمع تكنولوجيا وابتاكر أأو اكنت ختطط لإنشاهئا ،عىل تقدمي دمع اكمل اإىل املراكز والنظر يف دمج
مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف مبادرات تكنولوجيا وابتاكر أأمشل.
 .22و أأكد وفد الياابن عىل اجنازات املرشوع و أأمهية اإنشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .و أأشار اإىل الاس تنتاج التايل
يف الفقرة  22من التقرير “وكام ر أأينا يف ا ألمثةل يف املغرب والفلبني ،فاإن املرشوع قد أأظهر أأنه ميكنه أأن يقدم اإسهامات
ملموسة اإىل دورة الابتاكر واليت مثلت ،يف هذه احلالت ،زايدة يف عدد طلبات الابتاكر ”.و أأبلغ الوفد اللجنة بأأن الياابن
اكنت تدمع أأيضا مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر بناء عىل أأنشطة الصناديق الاستينانية الويبو -الياابن .ومن بني أأنشطهتا
اإقامة حلقة معل ملدة ثالثة أأايم عقدت يف يوليو و أأغسطس  0223يف مملكة تزنانيا املتحدة .وقد حرض حلقة العمل 52
مشارك من بيهنم مسؤولون حكوميون وابحثون ورجال أأعامل .ومن ا ألمثةل ا ألخرى هناك اجامتع مراكز دمع التكنولوجيا
والابتاكر بشأأن تطوير مرشوع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر والبحث يف قواعد بياانت اليومية العلمية والفنية اليت
عقدت يف زامبيا يف يوليو  .0223وقد حرض الاجامتع  35مشاراك من مؤسسات حكومية و أأاكدميية .ومن خالل أأنشطة بناء
القدرات هذه ،تعمل الياابن عن كثب مع الويبو لبناء البنية التحتية ا ألساس ية لمتكني العاملني من التدريب يف مراكز دمع
التكنولوجيا والابتاكر ملساعدة املبدعني يف ادلول النامية عىل اس تغالل املعلومات التكنولوجية املوجودة يف قواعد املعلومات.
 .22و أألقى وفد اإيطاليا ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،بياان عاما حول تقارير التقيمي (مستندات رمق
 CDIP/14/3و CDIP/14/4و CDIP/14/5و .)CDIP/14/6ورحبوا ابلتقيمي اخلاريج للمرشوعات ذات الصةل.
واكنت تقارير التقيمي مبثابة أأدوات هامة لتحديد التحسينات اليت ميكن اإدخالها والعيوب اليت ميكن تالفهيا يف املرشوعات
املس تقبلية .ويف هذا الصدد ،أأكد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء عىل أأمهية الفعالية والكفاءة والشفافية والاس تدامة يف
اإدارة املرشوعات.
 .22و أأبلغ وفد رواندا اللجنة بأأن بالده اس تضافت مرشوع مراكز دمع تكنولوجيا وابتاكر يف العام املايض .واكن مرشوعا
جيدا .وطالب الوفد من الويبو العمل عن كثب مع رواندا حىت يس تطيع املرشوع أأن يسهم ابلفعل يف رؤية احلكومة لعام
 0202اخلاصة ابلتمنية.
 .20ورصح وفد غواتاميل بأأن الابتاكر مرادف للتمنية .وقد اكن مرشوع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر مفيدا للغاية يف
تطوير الابتاكر .وساعد عىل تلبية احتياجات ملموسة يف هذا اجملال وساعد البالد عىل تطبيق اسرتاتيجية امللكية الفكرية
الوطنية .واكنت غواتاميل أأحد املس تفيدين من املرشوع .ويؤدي النفاذ إاىل تكنولوجيا املعلومات اإىل تشجيع توليد أأفاكر
جديدة وميكن خمتلف أأطراف جمال امللكية الفكرية من العمل معا .كام سيساعد أأيضا عىل دمع التمنية والاستامثر وخلق
أأشاكل جديدة من التوظيف .وعرب الوفد عن أأمهل يف أأي يرى اس مترار املرحةل الثانية من تطبيق املرشوع يف بالده.
 .23ورصح وفد تزنانيا بأأن دولته اكنت أأحد اجلهات املس تفيدة من املرشوع .و أأشار الوفد اإىل مسأأةل الاس تدامة ورصح
بأأن مرشوعا من هذا النوع لبد أأل ينظر اإليه فقط من خالل خمرجاته لكن من خالل نتاجئه أأيضا .واكنت هناك حاجة لوجود
عالقة طويةل املدى من أأجل حتقيق الاس تدامة للمزااي .ومن احملبط أأن يمت اإنشاء مرشوع ملدة عامني أأو ثالثة فقط .ولبد
من وجود مبادرة طويةل املدى حىت نرى أأن املرشوع يعمل بصورة تريض املتلقي .ويف تزنانيا ،اكن مكتب امللكية الفكرية
الوطين وجلنة العلوم والتكنولوجيا تقوم عىل ا إلرشاف عىل املرشوع.
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 .21ودمع وفد مرص و أأكد عىل القمية املضافة ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .و أأشار الوفد اإىل التوصية املتعلقة بتعممي
املرشوع يف معل الويبو وتساءل عام اإذا اكن س يخضع اإىل مزيد من معليات التقيمي اخلاريج يف املس تقبل أأم أأن ا ألمر قد
اعترب أأنه قد مت ابلفعل.
 .25ورصحت ا ألمانة (الس يد ابلوش) بأأن مهنجية املرشوع تتضمن معليات تقيمي ذايت وتقيمي خاريج يقوم به هجات تقيمي
مس تقةل يف هناية املرشوع .واكن ذكل وفقا للمهنجية اليت تعمتد عىل املرشوع واخلاصة بتطبيق توصيات جدول أأعامل التمنية.
وانقشت امجلعية تقارير التقيمي وبناء عىل القرار اذلي سيمت اختاذه بشأأن هذه التقارير وتقرير اس تكامل املرشوع ،فقد يمت البدء
يف مرحةل اثنية أأو يمت تعمميه يف أأنشطة الربامج املعتادة للمنظمة .ويف هذه احلاةل ،يكون التقيمي اخلاريج قد مت وانهتيى ا ألمر.
وبعد ذكل ،وبناء عىل قرار اللجنة ،وإاذا أأصبح جزءا من أأنشطة الربامج املعتادة يف املنظمة ،يمت اإعداد تقرير عنه يف تقرير
أأداء الربامج .ويصبح جزء من أأنشطة الربانمج واملزيانية وجزء من خطط العمل اخلاصة مبختلف الشعب والقطاعات .وتقوم
مجيعها بتقدمي تقارير يف صورة تقرير أأداء برانمج يقدم اإىل جلنة الربانمج واملزيانية .اكفة ادلول ا ألعضاء يه أأعضاء يف جلنة
الربانمج واملزيانية وميكهنا أأن ترى ما مت كنوع من املتابعة لهذه ا ألنشطة يف املنظمة.
النظر يف وثيقة  -CDIP/14/6تقرير تقيمي حول مرشوع تطوير أأدوات للنفاذ ملعلومات الرباءات – املرحةل الثانية
 .26قامت املستشارة (الس يدة موانجل) بتقدمي تقرير تقيمي املرشوع اخلاص بتطوير أأدوات للنفاذ ملعلومات الرباءات –
املرحةل الثانية .وقد متت صياغة املرشوع وفقا لتوصيات جدول أأعامل التمنية رمق  22و 32و .32ويف املرحةل ا ألوىل ،مت اإعداد
تسعة تقارير واقع براءات يف جمالت الصحة العامة والغذاء والزراعة والطاقة والبيئة .وتضمن املرشوع أأيضا تطوير برانمج
تعلمي اإلكرتوين ومشاركة يف  5مؤمترات إاقلميية للهنوض مبراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .أأما تقيمي املرحةل الثانية فقد قامت به
شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة يف الويبو (وثيقة  .)CDIP/10/6وقام بتنفيذ املرشوع قسم معلومات الرباءات يف شعبة
النفاذ اإىل املعلومات واملعرفة يف قطاع البنية التحتية العاملية يف الويبو .وركزت املرحةل الثانية عىل تطوير املزيد من تقارير واقع
الرباءات و أأدوات أأخرى ابلإضافة اإىل أأنشطة تطوير قدرات هتدف اإىل دمع النفاذ اإىل معلومات الرباءات أأي تطوير مبادئ
توجهيية حول أأفضل املامرسات يف تقارير واقع الرباءات وحلقة معل إاقلميية وبني ا ألقالمي .ويتطلب اإعداد تقارير واقع الرباءات
خربة متخصصة يف جمال البحث والإحصاءات املتعلقة ابلرباءات مدعوما ابلنفاذ اإىل قواعد بياانت الرباءات ذات الصةل
ابلإضافة اإىل توافر أأدوات البحث والتحليل .وغالبا ما تواجه ادلول النامية و أأقل البدلان منوا حتدايت يف تطوير تقارير واقع
براءات يامتىش مع أأولوايهتا الوطنية .وينتج ذكل عن عدد من العوامل واليت قد تتضمن اخنفاض الوعي بفائدة تقارير واقع
الرباءات يف ماكتب الرباءات والإدارات احلكومية ا ألخرى ،وقةل توافر بياانت الرباءات الوطنية ،وحمدودية النفاذ اإىل قواعد
بياانت البحث التجارية وا ألدوات الإحصائية .وقد قام مستشارون ابإعداد تقارير واقع الرباءات يف املرحةل ا ألوىل واملرحةل
الثانية وذكل ابلتعاون مع رشاكء خارجيني (منظامت حكومية دولية ومنظامت غري حكومية ) .وقد ركزت تقارير واقع الرباءات
بصفة أأساس ية عىل جمالت هامة تتعلق ابلس ياسات العامة عىل مس توى العامل مبا يتضمن الصحة والبيئة كام وردت يف قسم
النتاجئ الرئيس ية يف التقرير .واكن الغرض من اإعداد تقارير واقع الرباءات هو زايدة الوعي بني ادلول النامية ،و أأقل البدلان منوا
واجملمتع ادلويل بأأمهية وفائدة تقارير واقع الرباءات والتقارير التحليلية للرباءات بصورة عامة .ومتاش يا مع القرار املتعلقة بتعممي
جدول أأعامل التمنية يف معل الويبو ،اقرتح الربانمج واملزيانية للعامني  0225/0221أأن يمت تعممي العديد من املرشوعات اليت
مت تطبيقها يف العامني املاضيني يف الربامج ذات الصةل ،بناء عىل تقيمي املرشوعات .ومت اإدراج املرشوع .ويف الفرتة اليت
أأعقبت املرحةل الثانية ،اس متر التعاون اخلاريج وإاعداد تقارير واقع الرباءات مع اإعداد املزيد من تقارير واقع الرباءات ابلتعاون
مع املؤسسات العامة يف ادلول النامية يف اجملالت التكنولوجية ذات ا ألولوية الوطنية وا إلقلميية .عالوة عىل ذكل ،اس متر
العمل يف مساعدة ادلول النامية و أأقل البدلان منوا عىل النفاذ اإىل قواعد البياانت مفتوحة املصدر وا ألدوات اليت متكهنا من
القيام بعمليات حتليل الرباءات ،اإىل جانب أأنشطة بناء قدرات أأخرى .وتضمنت معلية التقيمي العديد من اجملالت مبا يف ذكل
تصممي املرشوع وإادارته و أأمهيته وفاعليته واس تدامته وتطبيق توصيات جدول أأعامل التمنية .وانتقل املستشار اإىل اس تنتاجات
التقيمي .أأول ابلنس بة لتصممي وإادارة املرشوع ،لوحظ أأن املرشوع اكن طموحا بصورة أأكرب من الالزم ابلنس بة للفرتة املسموح
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هبا .وابلرمغ من ذكل ،اكن التسلمي جبودة عالية ،بل وجتاوز التوقعات يف بعض ا ألحيان .وقد عا ى املرشوع بسبب املزيانية
غري الاكفية لرتمجة ونرش خمرجات املرشوع ،مبا يف ذكل من خالل مشاركة العاملني يف أأنشطة خارجية .وقد مت دمع العديد
من هذه ا ألنشطة من قبل الشعب واملنظامت ا ألخرى .واكنت مشاركة العاملني يف أأنشطة خارجية من ا ألمور الهامة أأيضا
ابلنس بة لتحديد املوضوعات اخلاصة بتقارير واقع الرباءات الهامة لدلول ا ألعضاء .اثنيا ،لوحظ أأنه يف الك مرحلىت املرشوع،
فاإن ا ألفاكر املتعلقة بتقارير واقع الرباءات أأتت بصورة كبرية من خالل فريق املرشوع ،من خالل نقاشات مع الرشاكء
ادلاخليني واخلارجيني .واكنت تقارير واقع الرباءات ا ألولية ختص جمالت الس ياسات العامة الهامة عىل الصعيد العاملي و أأفادت
املناقشات العاملية يف جمال الصحة والبيئة ،من بني قضااي أأخرى .وقد أأشارت اللقاءات واخلربات اإىل أأنه مع اإعداد واس تخدام
املزيد من التقارير فاإن ادلول ا ألعضاء والرشاكء اخلارجيني احملمتلني س يصبحون أأكرث وعيا بقميهتا وفائدهتا ،وبناء عليه،
يصبحون أأكرث فاعلية يف حتديد واقرتاح موضوعات لتقارير واقع الرباءات .وقد اتضح هذا الاجتاه يف املرحةل الثانية ،مع ظهور
بعض ا ألفاكر اخلاصة بتقارير واقع الرباءات من خالل رشاكء خارجيني اذلين اطلعوا عىل تقرير واقع براءات يف جمال خمتلف
من جمالت التكنولوجيا .مث أأصبحوا قادرين عىل اإدراك قمية اإعداد تقرير واقع براءات يف جماهلم .عالوة عىل ذكل ،تلقت ا ألمانة
العديد من الطلبات لتحديث التقارير احلالية ،مع اقرتاح أأمهيهتا ابلنس بة للمس تخدمني .كام تلقت ا ألمانة أأيضا طلبات ملشاركة
أأفضل املامرسات للبدلان اليت قامت ابس تخدام حتليالت الرباءات بصورة فعاةل ،كام تقوم ابلإضافة ذلكل بتوفري تدريب عىل
النفاذ واس تخدام أأدوات البحث والتحليل مفتوحة املصدر وقواعد البياانت .ويف الفرتة اليت أأعقبت املرحةل الثانية ،بد أأت
ا ألمانة العمل عىل تقارير واقع الرباءات ا ألخرى مع دول معينة .واكن يمت اإعداد تقرير واقع براءات حول زيت النخيل ابلتعاون
مع حكومة مالزياي .و ألن قمية حتليالت الرباءات مل تكن مفهومة عىل نطاق واسع من قبل غري العاملني مبجال امللكية الفكرية،
اكن من الطبيعي أأن يس تغرق املرشوع بعض الوقت حىت حيتل املوقع املناسب .ول ينبغي النظر اإىل تطوير تقارير واقع
الرباءات وحلقات العمل وبرانمج التعلمي الالكرتوين ابلإضافة اإىل وضع مبادئ توجهيية للمهنجية عىل أأهنا عوامل هامة يف
ذاهتا لكهنا تعترب عوامل مساعدة لتحقيق فهم أأوسع بأأمهية وقمية تقارير واقع الرباءات اخلاصة ابلس ياسة العامة والتطوير
الاسرتاتيجي ونقل التكنولوجيا .اإن امجلهور املس هتدف الطبيعي واملناسب لهذا املرشوع اكن اكرب ماكتب امللكية الفكرية
الوطنية .وعندما مت اإعداد واس تخدام املزيد من التقارير اكن من احملمتل أأن تصبح ادلول ا ألعضاء والرشاكء اخلارجيني أأن
يصبحوا أأكرث اإدرااك بقميهتا وفائدهتا ،وبناء عليه ،يصبحوا أأكرث فاعلية يف حتديد واقرتاح موضوعات لتقارير واقع الرباءات .ول
بد أأل نقلل من أأمهية الرتمجة يف ضامن فائدة التقارير للمس تخدمني ،ودمع فائدة املرشوع ،والكفاءة والفاعلية .وابلنس بة
للفاعلية لوحظ أأن املس توى العام ملا يمت تقدميه اكن مرتفعا بصفة عامة .وابلنس بة ملؤرشات عديدة ،فقد مت جتاوز الكثري من
التوقعات كام هو احلال ابلنس بة لإحصاءات التزنيل اخلاصة بتقارير واقع الرباءات والإسهام يف منتدايت التفاوض ادلولية ومك
وكيف حلقات العمل واخنراط فريق املرشوع يف أأنشطة ادلمع اخلاريج .وقد حصلت تقارير واقع الرباءات وحلقات العمل
عىل تقياميت عالية عىل حنو مس متر من انحية وجاههتا وجودهتا .وبصفة عامة ،أأعترب أأن أأنشطة املرحةل الثانية تسهم يف زايدة
الاستيعاب لقمية تقارير واقع الرباءات واكنت مبثابة بداية ا ألسس اليت تقوم عىل أأساسها ادلول ا ألعضاء وأآخرين بتحديد
جمالت التكنولوجيا اليت ميكن لتقارير واقع الرباءات أأن تفيد من خاللها معلية صناعة القرارات عىل املس توى الوطين .أأما
ابلنس بة لالس تدامة ،لوحظ أأن املرشوع قد تضمن العديد من املزااي اليت دمعت ذكل .ولبد من الاس مترار يف تعزيز هذه
املزااي يف املرحةل اليت تعقب املرحةل الثانية .كذكل جيب أأن تركز ا ألنشطة املس تقبلية بصورة أأكرب عىل بناء القدرات وتعزيز
التعلمي عن بعد والنفاذ اإىل ا ألدوات .وسوف يؤدي ذكل اإىل وصول املرشوع اإىل عدد أأكرب من ادلول ا ألعضاء ،وعدد أأكرب
من الإدارات احلكومية ،وعدد أأكرب من العاملني يف الإدارات املعنية وعدد أأكرب من أأحصاب املصلحة مبا يف ذكل املنظامت غري
احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية والقطاع اخلاص واملؤسسات البحثية يف ادلول النامية و أأقل البدلان منوا .و أأخريا،
ابلنس بة لتطبيق توصيات جدول أأعامل التمنية رمق  22و 32و ،32هناك اعتقاد شائع بأأن املرشوع قد أأسهم بصورة اإجيابية يف
حتقيق ا ألهداف املوضوعة يف هذه التوصيات .وجيب فهم املرشوع عىل أأنه مرشوع هل طبيعة بطيئة يف املراحل ا ألوىل.
وابلرمغ من ذكل ،فاإنه سيتطور بصورة متسارعة وتزيد قدرته عىل زايدة التأأثري عندما يمت دمج ماكسب املراحل املبكرة .مث
انتقل املستشار اإىل التوصيات املتضمنة يف التقرير .أأول ،متت تقدمي توصية ل ألمانة بوجوب القيام بعمليات تقيمي املرشوع
بطريقة تضمن أأن الشعب اليت تقوم ابلتطبيق ميكهنا النفاذ اإىل توصيات التقيمي ذات الصةل بتصممي مراحل املرشوع التالية يف
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مرحةل صياغة مقرتحات املرشوع ،وقبل مطالبهتا بتقدمي مقرتحات املرشوع اإىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية
لعامتدها .اثنيا ،متت توصية ادلول ا ألعضاء وا ألمانة بأأنه ابلرمغ من أأنه ليست هناك رضورة لرتمجة اكفة املواد وا ألنشطة اإىل
اكفة اللغات الرمسية ،فاإن درجة دمع الرتمجة ألهداف املرشوع وكفاءة املرشوع وفاعليته جيب أأن تدرس عىل أأساس لك
خمرجات عىل حدا .وجيب اإدماج بنود اكفية يف املزيانية للرتمجة يف مقرتحات املرشوع .اثلثا ،متت توصية ادلول ا ألعضاء
وا ألمانة بأأمهية نرش خمرجات املرشوع ابلنس بة لفائدة وفاعلية املرشوع وجيب وضع بنود ذلكل يف املوازنة .رابعا ،متت توصية
ا ألمانة بوجوب القيام ابملزيد من النظر والتقيمي لاكفة اخليارات اخلاصة بتتبع خربة املس تخدم .وجيب النظر يف تعزيز تعريف
اإجنازات املرشوع اإىل املشاركني بصورة مبارشة يف املرشوع .وقد يتضمن ذكل عىل سبيل املثال تطوير نرشة الكرتونية
للمرشوع و /أأو القيام ابلتحديث بصورة أأكرث تواترا للموقع عىل الانرتنت وعىل ش باكت التواصل الاجامتعي .خامسا ،متت
التوصية ل ألمانة أأنه من خالل تعممي املرشوع ،لبد من النظر اإليه عىل أأنه مرشوع لتقدمي خدمة يتطلب همارات وخربة
متخصصة .وجيب تنظميه وتزويده ابلعاملني وفقا ذلكل .و أأخريا ،وبدون املساس ابملداولت اليت قامت هبا ادلول ا ألعضاء،
متت التوصية بأأن تقوم الويبو ودولها ا ألعضاء ابلنظر يف القيام بأأنشطة مس تقبلية يف هذا اجملال واليت تقوم عىل ا ألسس اليت
أأقميت يف املرحةل ا ألوىل واملرحةل الثانية ،مبا يف ذكل من خالل الاس مترار يف دمع املداولت اخلاصة ابلس ياسات ادلولية من
خالل تطوير تقارير واقع الرباءات ابلإضافة اإىل العمل مع ادلول ا ألعضاء عىل حتديد جمالت تكنولوجية معينة لتطوير تقارير
واقع الرباءات ،والتأأكيد عىل بناء القدرات مبا يف ذكل من خالل تطوير املزيد من ا ألدوات الإلكرتونية .وميكن أأن يتضمن
ذكل تطوير وحدات تدريب متطورة ميكن تقدميها من خالل أأاكدميية الويبو ويمت تضميهنا يف وحدات تدريب منتظمة يف
مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ،وتسهيل معل طامق التعلمي لتطوير املهارات يف جمال احلث والتحليل املتعلق ابلرباءات مع
مالحظة أأن ذكل قد يتطلب استامثرات متواضعة من الويبو من خالل املشاركة يف ا ألدوات التجارية قواعد البياانت
املتخصصة ،وتسهيل النفاذ اإىل والتدريب عىل اس تخدام أأدوات البحث والتحليل مفتوحة املصدر واملتعلقة ابلرباءات ،وضامن
اس هتداف ا ألنشطة حبيث تصل اإىل مجهور أأكرب من أأحصاب املصلحة يتضمن اإدارات حكومية رئيس ية ،والقطاع اخلاص يف
ادلول النامية و أأقل البدلان منوا واملنظامت غري احلكومية واملؤسسات البحثية ،ودمع تبادل اخلربات و أأفضل املامرسات بني
ادلول.
 .27وقد وجد وفد الياابن أأن التوصيات املوجودة يف تقرير التقيمي مفيدة .وتعترب معلية نرش نواجت املرشوع من ا ألمور
الرضورية ألن تقارير واقع الرباءات واملبادئ التوجهيية اخلاصة بأأفضل املامرسات هامة فامي يتعلق بوضع أأسس للمناقشات
اخلاصة ابلس ياسات واسرتاتيجيات البحث والتطوير يف القطاع اخلاص .وفهم الوفد أأمهية الإحصاءات ابلنس بة للملكية
الفكرية .ومن هذا املنظور ،اكن مكتب الياابن لرباءات الاخرتاع يقوم مبساعدة ادلول النامية .ومن أأمثةل ذكل ،حلقة العمل
اليت عقدت يف ديسمرب  0223يف الفلبني .ومت تنظميها ابلتعاون مع الويبو ومكتب امللكية الفكرية يف الفلبني .وقام حبضور
حلقة العمل  00مشارك من  20دوةل .ووفقا لدلراسة الاس تقصائية اليت مت اإعدادها يف أأعقاب اإقامة حلقة العمل اكن %26
من املشاركني راضني متاما عن الندوة .وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يمت حتقيق املزيد من نرش الوعي بأأمهية البياانت الإحصائية
يف جمال امللكية الفكرية.
 .22وقام وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بتقدمي مالحظات قليةل عىل التقرير .وقد اكن الوفد يدمع بصورة مس مترة
املرشوع منذ عام  .0222وقد أأكد عىل أأمهية قمية تقارير واقع الرباءات ودمع دور الويبو يف اإعداد هذه التقارير .وعرب الوفد
عن رسوره إازاء معرفته أأنه خالل املرحةل الثانية مت اس تكامل س تة تقارير أأخرى ابلتعاون مع رشااكت تعاون جديدة ،كام متت
اإضافة  02تقرير واقع براءات اإضايف خاص ابلويبو وهجات خارجية اإىل املوقع عىل الانرتنت خالل املرحةل الثانية ،ومت عقد
مؤمترين إاقلمييني ،ومتت صياغة املبادئ التوجهيية املهنجية اخلاصة ابإعداد تقارير واقع الرباءات .واتفق الوفد مع توصيات القامئ
عىل التقيمي وجشع اللجنة عىل النظر يف ا ألنشطة املس تقبلية اليت يوىص بتطبيقها ،واليت مصمت خصيصا لتضمن اس تدامة
املرشوع.
 .22ودعا الرئيس املستشار ألخذ اللكمة للرد عىل التعليقات.
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 .222و أأشارت املستشارة (الس يدة موانجل) اإىل تعليقات وفد الياابن ورصحت بأأن هناك رغبة يف الاس مترار يف تبادل
اخلربات بني ادلول اليت متتكل خربة وادلول اليت تود اكتساب املزيد من اخلربة .وفامي يتعلق بتعليقات وفد الولايت املتحدة،
رصحت املستشارة بأأن اس تدامة هذه املرشوعات تعد أأمرا رضوراي يضمن الاس تخدام ا ألمثل ملوارد ادلول ا ألعضاء .وعربت
عن رسورها بسبب العدد الكبري للعنارص اليت تدمع الاس تدامة واملتضمنة يف املرشوع.
 .222و أأشار وفد اجلزائر اإىل أأن املرشوع من املقرتح أأن ينفذ التوصية رمق  22جلدول أأعامل التمنية .ورصح الوفد بأأن
التوصية حتدثت عن نقل التكنولوجيا والنفاذ اإلهيا .وعرب عن فهمه بأأن املرشوع عىل وشك القيام ابإعداد تقارير واقع براءات.
لكن مل يكن من الواحض ما اإذا اكنت هذه التقارير تساعد ابلفعل يف تسهيل النفاذ اإىل التكنولوجيا أأم ل .وطالب الوفد من
املستشارة تقدمي مزيد من املعلومات يف هذا الصدد.
 .220وذكرت املستشارة (الس يدة موانجل) مبحتوى التوصية رمق  22ويه “الرشوع يف مناقشات حول كيفية العمل ،مضن
اختصاص الويبو ،عىل امليض يف تسهيل نفاذ ادلول النامية و أأقل البدلان منوا للمعرفة والتكنولوجيا  ،للهنوض ابلإبداع
والابتاكر وتعزيز تكل ا ألنشطة املنجزة يف اإطار الويبو .ورصحت بأأن العالقة بني التوصية رمق  22وتقارير واقع الرباءات
ترتبط ارتباطا وثيقا مبوضوع تقرير واقع براءات معني .ومت توضيح أأهنا اس مترت يف تعزيز القدرات املتعلقة بتحليالت الرباءات
بصورة قد تعزز قدرات ادلوةل عىل تطوير اس تخدام تقارير واقع الرباءات يف جمالت ميكن أأن تدمع الإبداع والابتاكر وتسهل
النفاذ اإىل املعرفة والتكنولوجيا .وسوف يظهر ذكل مبزيد من الوضوح عىل مس توى ادلول يف الفرتة اليت تعقب املرحةل الثانية.
ويف السابق ،ركزت العديد من تقارير واقع الرباءات عىل جمال الس ياسات ادلولية .ومن أأمثةل ذكل تقرير واقع الرباءات
اخلاص بزيت النخيل اذلي أأوحض العالقة بني التوصية رمق  22وتقارير واقع الرباءات .اإن القدرة عىل حتليل الاجتاهات يف
جمال الرباءات رضورية ملساعدة املؤسسات العامة يف أأحباهثا كام أأهنا هامة ابلنس بة للقطاع اخلاص لختاذ القرارات املتعلقة
بتمنية التكنولوجيا .لقد اكنت متثل جزءا من الإطار العام ل ألنشطة اليت تدمع النفاذ اإىل املعرفة والتكنولوجيا وتعزز الإبداع
ابلإضافة اإىل الابتاكر.
النظر يف الوثيقة  –CDIP/14/4تقرير حول مرشوع جترييب خاص ابإنشاء أأاكدمييات ملكية فكرية وطنية "انش ئة" –
املرحةل الثانية والوثيقة  -CDIP/14/3تقرير تقيمي بشأأن مرشوع تطوير امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية
 .223ودعا الرئيس املستشارة لتقدمي تقرير التقيمي املتعلق ابملرشوع التجرييب اخلاص ابإنشاء أأاكدمييات ملكية فكرية وطنية
"انش ئة" -املرحةل الثانية.
 .221وقدمت املستشارة (الس يدة أأوس تني) اس تعراضا للتقرير .اكنت مهنجية التقيمي موحدة اإىل حد ما .ومت معل لقاءات مع
فريق املرشوع ،وكبار املدراء يف الويبو ،وممثيل ادلول ا ألعضاء وممثيل الأاكدمييات .ومت بذل حماولت من أأجل الوصول اإىل
ممثلني عىل مس توى ادلول يف ادلول املشاركة ومت معل لقاءات مع أأحصاب املصلحة من كولومبيا ومرص وبريو وامجلهورية
ادلومينيكية ،نظرا لتوافرمه .مت اس تعراض الواثئق الرئيس ية وحفصها لتحديد البياانت املتعلقة اب ألداء وتصممي املرشوع وإادارة
املرشوع والنتاجئ والتنفيذ .ومت حتليل البياانت اليت مت مجعها ومت تقدمي مسودة تقرير تقيمي اإىل ا ألمانة يف هناية شهر يوليو .ومت
تضمني التوضيحات الوقائعية اليت قدمهتا ا ألمانة يف تقرير التقيمي الهنايئ .واكن الهدف من التقيمي هو فهم ا ألمور اليت جنحت
يف املرشوع وا ألمور اليت مل تنجح من خالل تقيمي اإطار تصممي املرشوع ،وإادارة املرشوع وقياس النتاجئ اليت مت حتقيقها حىت
الآن وتقيمي اإماكنية اس تدامة النتاجئ احملققة .وتناول املرشوع توصية رمق  22جلدول أأعامل التمنية .واكنت هتدف اإىل تعزيز
القدرات املؤسس ية الوطنية وا إلقلميية وقدرات املوارد البرشية من خالل زايدة تطوير البنية التحتية واملرافق ا ألخرى يف س تة
دول وقع علهيا الاختيار ويه غامبيا وامجلهورية ادلومينيكية ومرص و أأثيوبيا وبريو وتونس .وقامت اللجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية ابملوافقة عىل املرشوع يف مايو  .0220وبد أأ التنفيذ يف مايو  0220ومت اس تكامهل بصورة مبدئية يف
ديسمرب  0223مع متديد لبعض ا ألنشطة بدون مزيانية اإضافية يف ثالثة دول مضيفة حىت عام  .0221واكن املرشوع هيدف
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اإىل مساعدة ادلول الست اليت وقع علهيا الاختيار عىل اإنشاء مراكز تدريب يف جمال امللكية الفكرية قادرة عىل تقدمي برانجمي
تدريب منتظمة عىل ا ألقل يف القضااي الناش ئة يف جمال امللكية الفكرية .وتضمنت العنارص اخملتلفة للمرشوع بناء موارد برشية
أأساس ية قادرة عىل تطوير وتقدمي برامج تدريب يف جمال امللكية الفكرية مع أأخذ حتدايت التمنية الوطنية وا ألولوايت
والاحتياجات احمللية والتوازن العادل بني حقوق امللكية الفكرية والصاحل العام يف الاعتبار .وتضمنت ا ألنشطة تدريب
املدربني عىل تقدمي الربامج وتدريب الإداريني عىل اإدارة مراكز التدريب اليت مت اإنشاؤها .ومن عنارص املرشوع ا ألخرى اإعداد
مواد مناس بة ملراكز التدريب مبا يف ذكل اإنشاء وتطوير مكتبة للملكية الفكرية .وهدف املرشوع أأيضا اإىل تطوير مجموعة من
ا ألدوات والإرشادات اليت ميكن اس تخداهما مكراجع لدلول ا ألعضاء ا ألخرى املعنية ابإنشاء مؤسسات تدريبية خاصة هبا.
و أأخريا ،اكن املرشوع هيدف اإىل الإسهام يف عقد منتدى للنقاش حول اس تخدام امللكية الفكرية يف التمنية الاجامتعية
والاقتصادية عىل املس توى الوطين وا إلقلميي .وسار املرشوع من املرحةل ا ألوىل املتعلقة ابدلمع اإىل اإنشاء أأاكدمييات ملكية
فكرية وطنية “انش ئة” ومت اعامتده يف عام  0222من قبل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .وطالبت  02دوةل ابنضامهما
للمرشوع ومت اختيار ست دول مهنا للمشاركة .ومت تنفيذ املرشوع حتت إارشاف مدير املرشوع (مدير أأاكدميية الويبو) بدمع
من موظف مشاريع متفرغ .وقد ركز التقيمي عىل ثالثة جمالت ويه :تصممي وإادارة املرشوع ،والفاعلية ،والاس تدامة .ومت
التوصل اإىل أأربعة نتاجئ يف جمال تصممي وإادارة املرشوع .أأول ،واثئق املرشوع وهنجه اكنت ذات طبيعة مفصةل وتضمنت
بعض ،وليس لك ،التوصيات الناش ئة عن تقيمي املرحةل ا ألوىل .فقد مت عالج مسأأةل اس تخدام مصطلحات غري حمددة يف
املرحةل ا ألوىل عىل سبيل املثال؛ ومت البدء يف العمل عىل وضع مجموعة من ا ألدوات واملهنجيات لس تخداهما من قبل ادلول
ا ألعضاء يف املرحةل الثانية؛ وتضمني هذا النشاط كربانمج دامئ يف أأاكدميية امللكية الويبو .اثنيا ،مت التنبؤ بعدد من اخملاطر
ادلاخلية واخلارجية احملمتةل من خالل مستندات املرشوع واليت ميكن أأن تعيق تنفيذ وإاجناز املرشوع .وتضمنت هذه اخملاطر
عدم وجود متويل حميل ملؤسسات تدريب امللكية الفكرية بعد فرتة تعاون الويبو وهو ما قد هيدد الاس تدامة طويةل املدى.
ويف هذا الصدد ،جشعت الويبو ادلول ا ألعضاء عىل اإجياد هجات ماحنة .ومت تقدمي تدريب أأيضا يف جمال همارات مجع
التربعات .وتضمنت اخملاطر أأيضا عدم توافر عدد اكيف من املدربني .ويف هذا الصدد متت مطالبة ادلول املس تفيدة بتطبيق
تدابري فعاةل لضامن حضور  22%عىل ا ألقل من املدربني اذلين مت حتديدمه حلضور برانمج تدريب املدربني .ومن اخملاطر
احملمتةل ا ألخرى أأن تؤدي معلية اإعادة الهيلكة للمؤسسات الوطنية وعدم الاس تقرار الس يايس اإىل اإعاقة تنفيذ املرشوع .ويف
هذا الصدد حاولت الويبو تعديل اجلداول الزمنية يف احلالت اليت أأصبحت فهيا هذه اخملاطر واقعا .اثلثا ،اكن دور بعض
ماكتب الويبو ا إلقلميية يف املرحةل الثانية حمدودا عىل الرمغ من دورها الهام بوصفها اجلهات الراعية لسرتاتيجيات امللكية
الفكرية الوطنية .قامت أأاكدميية الويبو بعمل حماولت للتعاون مع املاكتب لكن املشاركة اكنت خمتلفة ابختالف املناطق.
و أأخريا ،عانت ثالثة دول يف فرتة تنفيذ املرشوع واليت اس مترت  02شهرا من تأأخري يف التنفيذ واكن السبب الرئييس وراء
ذكل هو أأس باب خارجة عن س يطرة املرشوع .ويف دولتني مت اس تكامل بعض ا ألنشطة بعد الإطار الزمين للمرشوع
وابلنس بة لدلوةل الثالثة مت تنفيذ أأنشطة حمدودة فقط .وقد مت تطبيق تدابري ملطفة للتعامل مع حالت التأأخري .ومل يمت طلب
أأي مزيانية اإضافية .واكنت هناك مخسة نتاجئ رئيس ية يف جمال الفاعلية .وقد اعترب أأن ذكل معيارا ملدى حتقيق املرشوع
ألهدافه املشار اإلهيا أآنفا .أأول ،تبني أأن هناك مؤرشات حمدودة يف واثئق املرشوع ملا ميثل مركز تدريب اذلايت الاس تدامة.
وقد ركزت املؤرشات املتضمنة يف الواثئق عىل النواجت وليس عىل النتاجئ .و أأشارت الويبو اإىل أأن ثالثة دول من بني ادلول
الس تة قد أأقامت مراكز تدريب انش ئة مس تدامة يف املرحةل الثانية ،بيامن اكنت هناك ثالثة دول يف سبيلها لتحقيق ذكل .وقد
مت توفري برامج تدريب منتظمة متعلقة ابمللكية الفكرية يف اثنني من املراكز .اثنيا ،مت اعامتد  26مدراب مكدربني مؤهلني لتوفري
تدريب للآخرين نتيجة للمرشوع ابلرمغ من وجود حتدايت تواجه ضامن اس تغالل هماراهتم .وقامت الأاكدمييات بتقيمي املدربني
لتقيمي هماراهتم التدريبية .اثلثا ،قام أأربعة منسقني أأاكدمييني وطنيني ابس تكامل التدريب عىل اإدارة مراكز التدريب .واكن ذكل
ميثل  67%من العدد املتوقع يف املرشوع .رابعا ،مت اإنشاء صفحة الوييك لس تضافة مواد التدريب اليت مت تطويرها خالل
املرحةل الثانية .وابلرمغ من ذكل ،مل يكن هناك مرشف للصفحة .ومل يمت اإطالق صفحة الوييك بصورة رمسية لكهنا متوافرة من
خالل موقع الويبو .وقد وقف ذكل عقبة يف سبيل نرش املواد اليت مت اإعدادها لإفادة ادلول ا ألخرى اليت تسعى اإىل اإنشاء
مراكز تدريب يف جمال امللكية الفكرية .وفامي يتعلق مبسامهة املرشوع يف منتدايت النقاش ،متت دعوة ممثيل اكفة الأاكدمييات
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الناش ئة للمشاركة يف ش بكة أأاكدمييات امللكية الفكرية العاملية من أأجل تعزيز اس مترار املناقشات .و أأخريا ،مل يمت وضع أأي
اإرشادات خاصة ابخلطوات والعمليات الالزمة من أأجل اإنشاء مؤسسة تدريب يف جمال امللكية الفكرية خالل الإطار الزمين
للمرشوع .وابلرمغ من ذكل ،جيب مالحظة أأن العمل يسري وقد طلب مدير املرشوع إاعطاء فرصة حىت هناية العام احلايل
لإعداد الإرشادات .وقدم تقرير التقيمي نظرة عامة عىل تنفيذ ا ألنشطة يف وقت اإعداده .وقد مت اعامتد  2121خشصا من خالل
تدريب قام بتقدميه  72مدراب معمتدا من بني  26مدراب وقام بتنس يق التدريب مدراء الأاكدمييات امخلسة اذلين مت تدريهبم من
خالل املرشوع .وتقوم كولومبيا وامجلهورية ادلومينيكية بتقدمي برامج تدريبية منتظمة يف جمال امللكية الفكرية .ومت جتميع
وحدات التدريب املتعلقة ابلتطورات ا ألخرية يف جدول أأعامل تمنية الويبو ومبهنجيات التدريب عىل موقع عىل الإنرتنت ومت
جعلها متاحة للجمهور .ومت تطوير س تة برامج تدريب يف جمال امللكية الفكرية .واكنت هناك نتيجة تتعلق ابلس تدامة .وقد
ركزت أأحد ا ألهداف الرئيسة للمرشوع عىل اس تدامة أأاكدمييات امللكية الفكرية عند توقف دمع الويبو .وتبني أأن هناك
مؤرشات حمدودة يف مستندات املرشوع تقيس الاس تدامة .ونتيجة لوضع تنفيذ خمتلف مراكز التدريب فاإنه من املبكر للغاية
أأن نصدر حكام بشأأن اس تدامة لك من تكل املراكز .وابلرمغ من ذكل ،يمت تقدمي التدريب يف أالاكدمييات اليت مت اإنشاؤها بعد
حسب دمع الويبو بعدة شهور وبعد تطبيق معلية تقدمي دورات مقابل رسوم يف حماوةل لضامن الاس تدامة .وانتقلت املستشارة
اإىل اس تنتاجات التقيمي .وقد مت تطبيق املرشوع بصورة انحجة يف مبقارنته بعدد من النواجت اخملطط لها .ومتت مواهجة بعض
التحدايت يف بعض ادلول نتيجة لعوامل خارجة عن س يطرة الويبو نتجت عن تأأخر يف التنفيذ .وقامت الويبو ابختاذ
اإجراءات ملطفة للتعامل مع حالت التأأخري .وجعل الإدراج احملدود ملؤرشات متابعة النتاجئ ولعمليات مراقبة حمددة لقياس
النتاجئ من الصعب تقيمي مدى فاعلية حتقيق الربانمج ألهدافه .وفامي يتعلق ابلنتاجئ ،مت تدريب  26مدراب عىل تقدمي تدريب
متعلق ابمللكية الفكرية يف مخسة من ادلول الست املشاركة يف املرشوع .ومت تدريب منسق أأاكدميي يف لك دوةل .ومت تزويد
اكفة املراكز التدريبية مبواد مرجعية لإنشاء مكتبات خاصة هبا .وقامت املستشارة ابلنتقال اإىل التوصيات املتضمنة يف تقرير
التقيمي .واكنت هناك س تة توصيات متعلقة ابلعمل املس تقبيل .أأول ،بعد القيام بتقياميت املرشوع ،لبد للويبو أأن تفكر يف
وضع خطط معل أأو خطط اإدارة للتعامل مع هذه التوصيات .وجيب أأن تقود هذه العملية اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية
الفكرية وا ألمانة .وجيب أأن تسمح هذه اخلطط بوجود مهنج موثق يتعلق بسبب قبول الويبو لبعض التوصيات وعدم قبول
بعضها الآخر ،مع حتديد خشص معني أأو فريق ليتابع تنفيذ لك توصية ،وتشجيع حتديد جدول زمين لتنفيذ التوصية .اثنيا ،يف
املرشوعات املس تقبلية املامثةل ،سواء مت متويلها بوصفها مشاريع خاصة أأو من خالل مزيانية الويبو املعتادة ،لبد من تعزيز دور
املاكتب ا إلقلميية خالل الفرتة الزمنية لتنفيذ املرشوع .وميكن تقدمي الآراء يف خمتلف املراحل التمنوية للمرشوع من أأجل ضامن
الالزتام اذلي من شأأنه أأيضا أأن يساعد عىل ضامن الاس تدامة .واكنت املاكتب يف ماكنة تؤهلها لتقدمي النصح حول أأفضل
أأماكن لإنشاء الأاكدمييات الناش ئة (سواء يف ماكتب امللكية الفكرية الوطنية أأو يف الوزارة حكومية املعنية) ،ابلإضافة اإىل
النصح بشأأن هيالك احلومكة عىل املس توى الوطين .واكنت املاكتب أأيضا يف ماكنة تؤهلها دلمع اإدماج مراكز التدريب .اثلثا،
ابلتنس يق مع أأاكدميية الويبو واملاكتب ا إلقلميية ،جيب تطوير مؤرشات لقياس ما اإذا اكن مركز تدريب مت اإنشاؤه يف حاجة اإىل
تطويره وخاصة يف ضوء اإدراج النشاط كجزء معتاد من مزيانية الويبو .وجيب أأن تكون املؤرشات حمددة وقابةل للقياس وقابةل
للتحقيق وذات صةل وحمددة املدة وجيب أأن تركز عىل النواجت والنتاجئ .رابعا ،من أأجل دمع مراكز التدريب اليت مت اإنشاؤها
حديثا ،جيب عىل أأاكدميية الويبو ،ابلتنس يق مع املاكتب ا إلقلميية املعنية ،تطوير شلك تقيميي ملشاركته مع املراكز من أأجل
تكييفه واس تخدامه يف التقيمي سواء اكن املدربني اذلين مت تدريهبم ميتلكون املهارات والقدرات الاكفية للقيام ابلتدريب فامي بعد.
وسوف يضمن الزتام الويبو بعد اس تكامل التدريب .وميكن توظيف املستشارين املس تقلني اذلين متت الاس تعانة هبم يف
تطوير املرشوعات للقيام بعمليات تقيمي مس تقل ملن مت تدريهبم وذكل ملعرفة ما اإذا اكنت وحدات ومناذج التدريب اليت مت
تبنهيا قد حققت ا ألهداف املتعلقة ببناء موارد برشية قادرة عىل تطوير وتقدمي برامج تدريبية يف جمال امللكية الفكرية .خامسا،
جيب أأن تقوم الويبو ابإطالق صفحة الوييك اخلاصة ابملرشوع بصورة رمسية والرتوجي لها بني ادلول ا ألعضاء .وجيب حتديد
مرشف لصفحة الوييك من أأجل تطوير ومتابعة املناقشات واملدخالت املتعلقة ابإنشاء مؤسسات تدريب يف جمال امللكية
الفكرية والتدريب اذلي يمت فهيا .و أأخريا ،جيب قيام فريق املرشوع ،ابلتنس يق الوثيق مع املاكتب ا إلقلميية ،ابلنهتاء برسعة من
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وضع املبادئ التوجهيية اليت مت تطويرها حول العمليات املطلوبة من أأجل اإنشاء مركز تدريب مس تدام ذاتيا يف جمال امللكية
الفكرية .وجيب تطوير املبادئ التوجهيية ابلزتامن مع خطة نرش لها والرتوجي لها بني ادلول ا ألعضاء.
 .225وقامت املستشارة (الس يدة كيالر) بتقدمي تقرير التقيمي حول املرشوع اخلاص ابمللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية
والاقتصادية .ومت تبين املرشوع أأثناء اجللسة اخلامسة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف أأبريل  .0222وبد أأ التنفيذ يف
 2يوليو  0220وانهتيى يف ديسمرب  0223بعد س تة أأشهر متديد متت املوافقة علهيا من قبل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية
الفكرية يف دورهتا العارشة .وتضمنت أأمه العنارص اليت يقدهما املرشوع دراسات وحلقات معل وندوة .ومتاش يا مع ممارسات
التقيمي املوحدة ،مت القيام ابلتقيمي بناء عىل أأربعة معايري رئيس ية ويه الوجاهة والكفاءة والفاعلية والاس تدامة .ومت اس تخدام
أأدوات تقيمي خمتلفة لضامن اإجراء تقيمي نوعي وكيفي مقرون اب ألدةل .وتضمن املزجي املهنجي وجود دراسات مكتبية ولقاءات
فردية (عرب الهاتف وخالل لقاءات خشصية) واملالحظات املبارشة .وقد مت اس تكامل غالبية النواجت مؤخرا بصورة نسبية .ذلا
اكن من املبكر للغاية أأن نقوم بتقيمي النتاجئ فامي يتعلق ابس تخدام النواجت وأآاثر القيام بذكل .وانتقلت املستشارة اإىل اس تنتاجات
التقيمي .أأول ،فاإن املرشوع اكن خمطط هل ومدار بشلك جيد من الناحية العملية .وتضمنت وثيقة املرشوع هنج واحض ومتعمق
ومدروس جيدا ويرشح اخلطوات اخملتلفة الالزمة لتحقيق النواجت املطلوبة .واكنت بعض حالت التأأخر يف التنفيذ انمجة
أأساسا عن عوامل خارجية مثل التحدايت املتعلقة ابلتنس يق واليت خترج عن س يطرة الويبو .وابلرمغ من حتديد أأهداف
واحضة فاإن اس تخدام أأدوات التخطيط للمشاريع املعتادة يف الويبو (وخاصة الإطار املنطقي) يف مرحةل التصممي و أكساس
لإعداد التقارير ترك الفرصة لإدخال حتسينات .اكن املرشوع ذو وجاهة شديدة ابلنس بة لدلول ا ألعضاء فامي يتعلق مبساعدهتا
عىل مجع معلومات عن اس تخدام امللكية الفكرية عىل املس توى اجلزيئ مكدخالت لعملية صناعة القرار وللربط بني اس تخدام
امللكية الفكرية اب ألداء الاقتصادي والاجامتعي .اإن توافر بياانت اإحصائية دقيقة يف ادلول النامية اكن همام أأيضا ابلنس بة
لالحتياجات املعلوماتية اخلاصة بأأحصاب املصلحة من امللكية الفكرية يف ادلول املتقدمة .ومن خالل احامتل مساعدة ادلول
ا ألعضاء عىل القيام بواجباهتا املتعلقة ابإعداد التقارير ،ميكن أأن يكون املرشوع ذو صةل ابحتياجات ا ألمانة لتقدمي بياانت عالية
اجلودة لدلول ا ألعضاء .اثلثا ،واخنرطت البالد املس تفيدة بشلك كبري يف املرشوع  .وقد وجد التقيمي اإسهامات عينية هامة
قدمهتا املاكتب املس تفيدة فامي يتعلق بتوفري موارد برشية هامة وإانشاء همام مكرسة مجلع وحتليل البياانت الاقتصادية .وقد
عربت املؤسسات املس تفيدة بوضوح عن احتياجاهتا وتقدمي النوع الصحيح من ادلمع عايل اجلودة ابلطريقة الصحيحة .واكنت
ادلراسات اليت مت اإعدادها خالل املرشوع ذات جودة مرتفعة .واكن من املناسب اس تخدام هنج لهيلكة ورمقنة املعلومات
املتعلقة بطلب س ندات امللكية الفكرية ومنحها مع اإماكنية اس تخدام رمز موحد ،مما ميكّن من ربط بياانت امللكية الفكرية تكل
ببياانت جزئية أأخرى من ماكتب الإحصاءات .واكن هذا الهنج شديد الابتاكر ابلنس بة لدلول متوسطة ادلخل وعكس
أأفضل املامرسات املس تخدمة يف ادلول النامية .وقد جنح املرشوع يف دمع الطاقات داخل ماكتب امللكية الفكرية الوطنية وبني
اخلرباء احملليني يف ادلول املس تفيدة اخلاصة بتحقيق فهم أأكرب للعوامل احملددة لس تخدام امللكية الفكرية .كام ساعدت أأيضا
عىل خلق وعي بني صناع القرار يف ادلول املس تفيدة حول كيفية اس تخدام البياانت الاقتصادية يف صناعة القرار .وقد أأكد
املس تفيدون أأن ادلراسات وفرت مدخالت مفيدة لعملية صناعة القرار وادلليل عىل ذكل أأنه يف اإحدى احلالت مت ادماج
نتاجئ ادلراسة يف مسودة لتعديل ترشيعات امللكية الفكرية .وقد ساعد املرشوع عىل خلق ش بكة بني ادلول املس تفيدة وربطها
ابلويبو .خامسا ،املهنج اذلي مت جتريبه بصورة انحجة يف عدد حمدود من البدلان من املمكن تطبيقه يف دول أأخرى .وابلرمغ
من ذكل ،فاإن دمج وتوس يع النتاجئ ا ألولية الواعدة سوف يتطلب تكرار املساعدة من خالل مرشوع متابعة ملدها اإىل ادلول
ا ألخرى .وقد اكن فهم أأمهية اس تخدام البياانت الاقتصادية يف صناعة القرار حمدودا يف بعض ادلول .واكنت أأنشطة زايدة
التوعية اليت تس هتدف صناع القرار سوف تؤدي اإىل زايدة اإماكانت اس تخدام ادلراسات يف معلية صناعة قرار تستند
ل ألدةل .وميكن زايدة كفاءة مرحةل املتابعة احملمتةل بصورة كبرية من خالل اس تغالل اخلربة اليت مت بناؤها يف ادلول املس تفيدة من
املرشوع ملساعدة ادلول ا ألخرى .و أأخريا ،فاإن اإدماج أأنشطة بناء القدرات يف املرشوع من احملمتل أأن تؤدي اإىل زايدة
اس تدامة النتاجئ .ومن احملمتل أأن يؤدي التدريب املقدم وإاضفاء الصبغة املؤسس ية عىل التحليل الاقتصادي يف ماكتب امللكية
الفكرية اإىل الإسهام يف اس تدامة النتاجئ ا ألولية .عالوة عىل ذكل ،فاإن مهنجية مجع وتنظيف ودمج وحتليل وتركيب واس تخدام
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البياانت املتعلقة ابمللكية الفكرية واليت يمت ربطها ابلبياانت اجلزئية ا ألخرى من أأجل حتليل بعض الاجتاهات واملمزيات اخلاصة
ابمللكية الفكرية قد مت تدويهنا ابلتفصيل وميكن تكرارها بشلك كبري .وانتقلت املستشارة اإىل التوصيات املوجودة يف تقرير
التقيمي .أأول ،متت توصية ا ألمانة ابإعداد مرشوع متابعة من أأجل توس يع ودمج النتاجئ احلالية .وجيب القيام بذكل من خالل
اخلطوط التالية :الاس مترار يف مساعدة ماكتب امللكية الفكرية يف ادلول ا ألخرى مبا يف ذكل أأقل البدلان منوا خللق قواعد
بياانت لس تخدامات امللكية الفكرية وربطها بقواعد البياانت الاجامتعية والاقتصادية ا ألخرى ،اإجراء دراسات اإضافية يف
دول أأخرى مبا يف ذكل أأقل البدلان منوا ،ابس تخدام قواعد البياانت اليت مت اإعدادها مع الرتكزي بصفة خاصة عىل املوضوعات
اليت مل يمت دراس هتا بعد ،والاس مترار يف اس تخدام ا ألسلوب املهنجي املطبق يف املرشوع ،مع الرتكزي بصفة خاصة عىل زايدة
التوعية بني صناع القرار قبل التفاق بشأأن الاختصاصات ابلنس بة للك دراسة ،ونرش ملخص لاكفة ادلراسات اليت متت
حتت مظةل املرشوع ويف مرحةل املتابعة ،والاس تفادة من اخلربات احمللية اليت تكونت خالل املرشوع لتقدمي املساعدة الفنية
لدلول ا ألخرى ،واس تكشاف خيار اإدراج التدريب الإحصايئ يف أأاكدمييات امللكية الفكرية واملدعومة يف املرشوع
 DA_10_02مىت أأمكن ،والاس مترار يف تدريب ادلول املس تفيدة احلالية من املرشوع عىل أأساس الطلب ،وإاعداد
خارطة طريق لتنظرها ادلول ا ألعضاء وذكل لتعممي يف معلية بناء واس تخدام مجموعات بياانت يف أأنشطة الويبو املعتادة .اثنيا،
متت التوصية بأأن توافق اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية عىل مرشوع متابعة لمتكني ادلول ا ألعضاء من وضع واس تخدام
بياانت امللكية الفكرية الإحصائية بغض توفري أآراء ملتخذي القرار وفقا للخطوط احملددة بفعالية .اثلثا ،لبد عىل ا ألمانة أأن تقوم
بتعزيز اس تخدام أأدوات التخطيط واملتابعة .ولبد من تعزيز معلية التحمك يف جودة املرشوع يف مرحةل التصممي لضامن
التطبيق املالمئ ألدوات ختطيط املرشوع احلالية .ولبد عىل ا ألمانة أأن تفكر يف اإدخال الإطار املنطقي أكساس دلورة اإدارة
املرشوع .رابعا ،متت التوصية بأأن تقوم ماكتب امللكية الفكرية يف ادلول املس تفيدة ابلس مترار يف تدريب متخصصني جدد
للحفاظ عىل ونقل املعلومات اليت مت اكتساهبا خالل املرشوع مع ختفيف خماطر دوران املوظفني .عالوة عىل ذكل ،فاإن
معليات اإنشاء قواعد البياانت جيب أأن تدون بوضوح لضامن التحديث املس متر.
 .226و أأشار وفد الولايت املتحدة اإىل املرشوع التجرييب اخلاص ابإنشاء أأاكدمييات ملكية فكرية وطنية “انش ئة” ورصح
بأأنه أأيد املرشوع يف مرحلتيه ا ألوىل والثانية .وعرب الوفد عن رسوره ل إالسهام يف املدخالت من خالل تطور املرشوع .وعرب
عن اعتقاده بأأن هذا النوع من التدريب وتطوير املناجه ميكن أأن يكون مفيدا للغاية ابلنس بة ملس تخديم امللكية الفكرية
و أأحصاب املصلحة وواضعي الس ياسات عىل املس توى الوطين ملساعدهتم يف أأن يتفهموا بصورة أأفضل أأنظمهتم اخلاصة
ابس تخدام وحامية امللكية الفكرية .ومل تكن هناك فرصة يف هذا الاجامتع لسامع ر أأي أأي من ادلول املس تفيدة نفسها حول
تطوير أأاكدمييات امللكية الفكرية الوطنية يف بدلاهنم .واكن الوفد همامت بسامع أأي تعليقات من أأي من هذه الوفود .ورصح
الوفد بأأنه ابلرمغ من انه لوحظ أأن هناك ابلقطع عدد من النجاحات للمرشوع ،مبا يف ذكل الرمق املهبر وهو  2122خشص مت
تدريهبم و أأن أأكرث من  62%من املدربني اذلين مت تدريهبم اكنوا من النساء ،فقد أأشار تقرير التقيمي أأيضا اإىل العديد من
ا ألش ياء اليت أأبطأأت أأو حدت من التنفيذ الاكمل للأاكدمييات .و أأشار التقرير اإىل أأن هناك حاجة لوجود مؤرشات ميكهنا
قياس اس تدامة أأاكدمييات امللكية الفكرية الوطنية ابلإضافة اإىل احلاجة اإىل وضع معايري لتقيمي ما اإذا اكن املدربني املتدربني
دلهيم همارات وقدرات اكفية للقيام ابلتدريب يف املس تقبل .واكن هناك تأأكيد كبري أأيضا يف التقرير عىل الالزتام القوي الالزم
من ادلول ا ألعضاء املس تفيدة من أأجل جعل الأاكدمييات فعاةل ومس تدامة .و أأشار تقرير التقيمي أأيضا اإىل اخلطوات والعمليات
ذات الصةل واملطلوبة لإنشاء مؤسسة تدريب يف جمال امللكية الفكرية .وهذه أأمور ميكن ملدير املرشوع وادلول الست
املس تفيدة التعاون من أأجل حتقيقه حىت يمت التوسع يف نطاق هذا املرشوع ليوفر النصح دلول أأخرى حول كيفية القيام ابإنشاء
أأاكدمييات ملكية فكرية وطنية هبا .وعرب الوفد عن تقديره للآاثر ا ألولية الإجيابية ملرشوع اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية
ومتنت اس مترار النجاح بيامن تس متر أأاكدمييات امللكية الفكرية الوطنية يف السري قدما يف معلية تطبيقها .ورصح الوفد بأأنه قد
يكون دليه بعض التعليقات عىل املرشوع الثاين لكنه هيمت بسامع التعليقات والإجاابت عىل هذه ا ألس ئةل حول املرشوع
ا ألول.
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 .227و أأشار وفد بريو اإىل املرشوع التجرييب اخلاص ابإنشاء أأاكدمييات ملكية فكرية وطنية "انش ئة" .وبد أأ التنفيذ يف بريو
يف عام  0222حتت إارشاف املعهد الوطين لدلفاع عن التنافس وحامية امللكية الفكرية .ومنذ ذكل احلني ،أأصبحت الأاكدميية
أأكرث مشاركة يف اجملمتع املدين .وقدمت التدريب يف جمال امللكية الفكرية إاىل  227مواطن من بريو .كام مت التدريب عىل
جدول أأعامل التمنية ،وفقا للتوصية رمق  .22و أأشار الوفد اإىل أأن ذكل مل يرد يف تقرير التقيمي .وفامي يتعلق بتدريب املدربني،
قامت بريو بتنظمي دورة حول الرباءات .وحرضها  25مشارك من املنطقة .وسوف يمت تنظمي دورة أأيضا حول حقوق املؤلف.
واكنت هذه يه هجود الأاكدميية الوطنية .وابلرمغ من أأن تقرير التقيمي اكن يتضمن معلومات جيده ،اكن من املهم أأن نس متع اإىل
أآراء ادلول املس تفيدة من املرشوع .وهذه يه النتاجئ امللموسة .وأأشار الوفد اإىل التوصيات املتضمنة يف تقرير التقيمي .وعرب
عن اعتقاده بأأن التوصيتني  3و 1تطلبتا بعض العنارص الإضافية اليت اكنت غائبة .و أأشارت التوصية  3اإىل املؤرشات بيامن
اكنت التوصية  1حول منوذج التقيمي .ودعت التوصيات اإىل تطوير هذه العنارص من خالل أأاكدميية الويبو ابلتنس يق مع
املاكتب ا إلقلميية .وجيب أأن تأأخذ اجلهود يف الاعتبار الوضع يف لك دوةل .وذلكل ،اإقرتح الوفد مشاركة حكومات و أأاكدمييات
امللكية الفكرية الوطنية يف ادلول املس تفيدة يف تطوير املؤرشات والمنوذج .وسوف يؤدي ذكل اإىل اس تكامل التوصيات
بصورة مناس بة.
 .222و أأشار وفد الهند اإىل املرشوع اخلاص ابمللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية .و أأشار الوفد ابرتياح اإىل
الاس تنتاجات والتوصيات املتضمنة يف تقرير التقيمي .وابلرمغ من ذكل ،فقد ركز الوفد أأيضا عىل التقييدات املوجودة يف
التقيمي ألهنا متعلقة ابملرشوعات املس تقبلية ،وخاصة الفقرة رمق  07واليت نصت عىل ما ييل "مل يمت القيام بأأي زايرات ميدانية.
ركزت أأنشطة تقيص احلقائق عىل ا ألطراف الرئيس ية املشاركة بصورة مبارشة يف املرشوع (ا ألمانة وماكتب امللكية الفكرية يف
ادلول املس تفيدة وخرباء الويبو) فقط .ومل يتضمن مجع املعلومات عدد كبري من أأحصاب املصلحة مثل مس تخديم امللكية
الفكرية يف ادلول النامية ألهنم غري مس هتدفني بصورة مبارشة" .ركز الوفد عىل أأن هذه اجلوانب اليت مت اإلقاء الضوء علهيا يف
التقرير جيب الاهامتم هبا من أأجل توفري تقيمي أأكرث دقة لعملية التمنية الاقتصادية والاجامتعية املتعلقة ابمللكية الفكرية يف
ادلول اليت سيمت اختيارها يف املرحةل الثانية.
 .222و أأشار وفد امجلهورية ادلومينيكية اإىل املرشوع التجرييب اخلاص ابإ نشاء أأاكدمييات ملكية فكرية وطنية "انش ئة" و أأيد
تعليقات وفد بريو حول تطوير املؤرشات .واكن املرشوع هاما ابلنس بة دلولته .واكن هناك الزتام وطين بدمع املبادرات من
خالل أأاكدميية امللكية الفكرية الوطنية هناك .واكنت قادرة عىل تقدمي نطاق واسع من فرص التدريب من أأجل الوصول اإىل
عدد أأكرب من الناس ودمع خلق ثقافة ملكية فكرية يف البالد .ومنذ اإنشاء أأاكدميية امللكية الفكرية قامت بتدريب حوايل
 2522خشصا .ومت تطوير أأكرث من  35وحدة أأاكدميية .ومت توجهيها لتخدم املهن يف خمتلف اجملالت والقطاعات مثل مراكز
البحث واجلامعات .ومت تنظمي ندوات وحلقات معل ومؤمترات وحمارضات .و أأكد الوفد عىل أأن املرشوع همم ابلنس بة دلولته.
وقد مت اإحراز نتاجئ هامة .ووصل اإىل خمتلف قطاعات الشعب و أأفاد معلية تمنية القطر.
 .222ورصح وفد تركيا بأأن دولته حققت منوا مس مترا يف طلبات تسجيل العالمات التجارية والتصماميت يف العقد املايض.
ويقوم مكتب امللكية الفكرية ابلتعامل مع عدد هائل من الطلبات .ويقوم املكتب بزايدة قدراته بصورة مس مترة ليتواكب مع
عدد الطلبات .وتنترش املعرفة املتعلقة ابمللكية الفكرية يف ادلوائر املعنية يف تركيا .وابلرمغ من ذكل ،فاإن هذا املس توى ل
يتناسب مع احتياجات القطر .ويقوم مكتب امللكية الفكرية ،ابلتعاون مع املنظامت احلكومية وغري احلكومية الوطنية وادلولية
املعنية ،ببذل قصارى هجده لعالج القصور باكفة الطرق املمكنة .ويف هذا الس ياق ،أأراد املكتب البدء يف اثنني من أأنشطة
التعاون مع الويبو يف  .0222أأحدهام اكن يتعلق ابإنشاء أأاكدميية ملكية فكرية من خالل املرشوع التجرييب اخلاص ابإنشاء
أأاكدمييات ملكية فكرية وطنية “انش ئة” .وابلرمغ من ذكل ،فاإنه مل يس تفد من مرحليت املرشوع .بيد أأن الوفد اس متر يف تقدمي
دمعه القوي لس مترار املرشوع حىت قبل املرحةل الثانية .واكنت تقييدات املرشوع معروفة يف هذا الوقت .و أأشار الوفد اإىل
تقرير التقيمي .واكنت بعض نتاجئ املرشوع جديرة ابلهامتم .وكام ورد يف تقرير التقيمي ،مت اعامتد أأكرث من  2222خشص مع
تقدمي تدريب من قبل  72مدراب من بني  26مدرب معمتد وتنس يق التدريب املقدم خالل املرشوع من قبل مدراء
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الأاكدمييات امخلسة .وانهتيى املرشوع ومت تعمميه يف برانمج ومزيانية الويبو لعام  .0225-0221ويف أأعقاب موافقة اللجنة
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا التاسعة ،مت اإعطاء ا ألولوية لحتياجات ادلول ا ألقل منوا وادلول اليت شاركت ابلفعل
يف املرحةل ا ألوىل من املرشوع بقدر الإماكن .وعرب الوفد عن اعتقاده برضورة أأخذ نتاجئ وتوصيات املستشارة بقدر الإماكن
من هذا املنظور .اكنت النتاجئ الرئيس ية رمق  5و 2و 2هامة .و أأشار الوفد اإىل أأن النتيجة الرئيس ية رمق  5تؤكد عىل احلاجة
اإىل حتديد املؤرشات ملا يعترب مركز تدريب مس تدام .أأما النتيجة الرئيس ية رمق  2فقد اكنت عن صفحة الوييك اليت
تس تضيف املواد التدريبية اليت مت اإعدادها يف املرحةل الثانية .ومل يكن للصفحة منسق ومل يمت اإطالقها بصورة رمسية .وقد أأدى
ذكل اإىل منع نرش املواد اليت أأعدت لتفيد ادلول ا ألخرى .أأما النتيجة الرئيس ية رمق  2فقد أأكدت عىل احلاجة اإىل تطوير
مبادئ توجهيية حول اخلطوات والعمليات ذات الصةل واخلاصة ابإنشاء مؤسسة تدريب يف جمال امللكية الفكرية .ومل يمت
تطوير هذه العنارص يف خالل اجلدول الزمين للمرشوع .و أأكد الوفد عىل اس تعداد بالده للمشاركة يف أأي أأعامل ومبادرات
أأاكدميية مس تقبلية .وقدم دعام قواي لإنشاء أأاكدمييات ملكية فكرية جديدة واس مترار العمل اذلي بد أأ يف ادلول املهمتة.
 .222وعرب وفد الصني عن اعتقاده بأأن هذه املرشوعات قد جلبت الكثري من املنافع لدلول املس تفيدة .ورصح الوفد بأأن
الصني شاركت يف مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية .وقامت الويبو بتنظمي العديد من ا ألنشطة مبا يف
ذكل ندوة وحلقة معل مثلت فرصة ملمثلني من دول خمتلفة لتبادل الآراء .و أأشار الوفد اإىل أأن تقرير التقيمي تضمن توصيات.
وعرب عن أأمهل يف أأن تقوم الويبو بتحليل التوصيات من أأجل الاس تفادة هبا يف العمل املس تقبيل .كام عرب عن أأمهل يف أأن تقوم
الويبو ابلهامتم ابخلربة املكتس بة يف املرحةل ا ألوىل وهتمت ابس تدامة هذا العمل .كام عرب الوفد عن أأمهل أأيضا يف أأن جتد الويبو
طريقة فعاةل لنرش نتاجئ ادلراسات حىت ميكن الاس تعانة هبا يف ادلول ا ألخرى.
 .220و أأشار وفد الربازيل اإىل مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية وعرب عن ارتياحه للنتاجئ .ورصح
الوفد بأأن الربازيل قد قامت ابملشاركة بفاعلية يف املرشوع .ومت اإعداد ثالثة ورقات من قبل شعبة الاقتصاد والإحصاءات
يف الويبو ابلتنس يق مع املؤسسات الربازيلية .وتضمنت :امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية -دراسة قطرية
للربازيل (وثيقة  ،)CDIP/11/INF/3دراسة حول اس تخدام امللكية الفكرية و أأداء التصدير للرشاكت الربازيلية
(وثيقة  ،)CDIP/14/INF/5وتقرير حول اس تخدام امللكية الفكرية يف الربازيل ()0222-0222
(وثيقة  .)CDIP/14/INF/6وتضمنت املؤسسات املشاركة يف معل ادلراسات مكتب امللكية الفكرية ابلربازيل ومعهد
ا ألحباث الاقتصادية التطبيقية .ومثلت الورقات الثالثة أأساسا جيدا للقيام مبزيد من التحليل لتأأثري اس تخدام امللكية الصناعية
يف الربازيل .كام قدمت التقارير فهام جيدا ملا اكن حيدث عىل أأرض الواقع و أأعطى منظورا أأفضل لس تخدام منظومة امللكية
الفكرية يف الربازيل .كام دمع الوفد أأيضا النتاجئ ا ألخرى الهامة .واكن أأمهها اإنشاء قاعدة بياانت للملكية الفكرية ل ألغراض
الإحصائية .ومت تطوير هذه ا ألداة من خالل مكتب الربازيل ابلتعاون مع الويبو .وقد أأدى ذكل لتسهيل النفاذ اإىل البياانت
املتعلقة بأأصول امللكية الفكرية يف الربازيل منذ عام  .0222وميكن لقاعدة البياانت أأن تقدم معلومات اسرتاتيجية حول
املؤسسات الربازيلية لس تخداهما يف معليات صناعة القرار اخلاصة هبا .وقد عربت املؤسسات الربازيلية املشاركة يف املرشوع
عن تقديرها للتعاون مع شعبة الاقتصاد والإحصاءات يف الويبو .وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يكون هذا العمل اجليد بداية
لعالقة قوية وممثرة تتعلق ابإعداد بياانت اقتصادية وإاحصائية خاصة حبقوق امللكية الفكرية .كذكل اكنت الربازيل هتمت اهامتما
كبريا ابإعداد مناجه مامتسكة لقياس تأأثري معلية حامية امللكية الفكرية عىل خمتلف جمالت الشؤون الاجامتعية والاقتصادية.
وعرب الوفد عن هذه املشاعر شاركت فهيا اكفة ادلول ا ألعضاء.
 .223و أأشار وفد السلفادور اإىل التوصيات الواردة يف تقرير التقيمي فامي يتعلق مبرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية
والاقتصادية .اكن الوفد همامت ابلتوصيات وخاصة التوصية املوهجة ل ألمانة ابلس مترار يف مساعدة ماكتب امللكية الفكرية يف
اإعداد قواعد البياانت حول اس تخدام امللكية الفكرية وربطها بقواعد البياانت الاقتصادية والاجامتعية والتوصية اإىل ماكتب
امللكية الفكرية ابلس مترار يف أأنشطة التدريب .وقد اعترب الوفد أأن هذه أأحد املهام اليت يقوم تقوم بتنفيذها ماكتب امللكية
الفكرية اإىل جانب هممهتا الرئيسة .وانتقل الوفد اإىل تقرير التقيمي اخلاص ابملرشوع التجرييب لإنشاء أأاكدمييات ملكية فكرية
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وطنية “انش ئة” .و أأشار اإىل التوصيات املتضمنة يف التقرير و أألقى الضوء عىل التوصيات اخلاصة ابإعداد خطط معل للتعاون
مع لك توصية يف تقرير التقيمي ،وإاعداد مؤرشات لقياس ما اإذا مت اإنشاء مراكز تدريب مس تدامة أأم ل ،والتوصية اخلاصة
بصفة الوييك اخلاصة ابملرشوع وإاطالقها رمسيا من قبل الويبو من أأجل نرش املواد لدلول ا ألخرى اليت هتدف اإىل اإنشاء
مراكز تدريب يف جمال امللكية الفكرية .و أأيد الوفد تعليقات وفدي بريو وامجلهورية ادلومينيكية ،وخاصة املتعلقة بتطوير
مؤرشات حول ما يعترب مركز تدريب ذايت الاس تدامة.
 .221و أأيد وفد ش ييل الآراء اليت مت التعبري عهنا يف تقرير التقيمي ابلنس بة ملرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية
والاقتصادية .و أأكد الوفد عىل أأن تطوير قواعد بياانت جديدة يف البدلان اليت شاركت يف املرشوع اكنت من ين النتاجئ الهامة
للمرشوع .واكنت املعرفة املتعلقة ابإعداد قواعد البياانت من بني النتاجئ امللموسة للمرشوع .وميكن تكرار النتاجئ يف دول
أأخرى ابس تخدام املهنجية اليت مت تطبيقها .وقد ساعد املرشوع عىل خلق وعي بني صناع القرار حول كيفية اس تخدام
البياانت الاقتصادية يف معلية صناعة القرار .وسوف تكون املعلومات اليت مت مجعها أأثناء املرشوع هامة لتطوير اسرتاتيجية
وطنية للملكية الصناعية .و أأكد الوفد عىل اجلهود املتضافرة اليت قام هبا املعهد الوطين للملكية الفكرية بش ييل والويبو لتنفيذ
املرشوع يف ش ييل.
 .225و أأشار وفد كولومبيا اإىل املرشوع التجرييب اخلاص ابإنشاء أأاكدمييات ملكية فكرية وطنية "انش ئة" و أأيدت بياانت
وفدي بريو وامجلهورية ادلومينيكية  .واكنت كولومبيا دوةل مس تفيدة من املرشوع .واكنت هذه املبادرات هامة ابلنس بة
لكولومبيا ودول أأخرى اكنت يف حاجة لتعزيز قدراهتا يف جمال امللكية الفكرية .واكن التدريب ميثل أأحد ا ألدوات الهامة يف
هذا الصدد .واكن التدريب يتضمن التدريب الفعيل والتدريب الافرتايض .واس تفادت كولومبيا من دورات وبرامج الويبو
وقامت بتكييفها لتالمئ وضعها واحتياجاهتا .وقامت كولومبيا بتدريب حوايل  5252خشص من خالل  222مركز تدريب يف
عام  .0223وقد ترتفع هذه ا ألرقام هذا العام .ويف كولومبيا اكن مكتب حقوق املؤلف منفصال عن مكتب امللكية الصناعية.
وقد ساعد املرشوع عىل وضع اسرتاتيجيات وتنظمي اجامتعات اجيابية من خالل التعاون يف جمال امللكية الفكرية .ودمعت
الويبو أأاكدميية امللكية الفكرية من خالل خرباء تيسري ومن خالل توفري مواد تعلميية وكتب ونفاذ اإىل قواعد البياانت .ونتيجة
ذلكل اس تطاعت الأاكدميية أأن حتقق درجة من درجات الاس تدامة اذلاتية .وستس متر الأاكدميية يف الاحتياج اإىل دمع الويبو
لهذه املبادرات .واكن من املهم تطوير مؤرشات قادرة عىل قياس فاعلية وكفاءة هذه املرشوعات.
 .226وقام وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بتقدمي تعليقات حول مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية.
و أأيد الوفد املرشوع عند أأول اقرتاح هل يف عام  0222واكن يلح عىل مراجعة خمتلف ادلراسات اليت نتجت عن املرشوع
والتعليق علهيا .وقد مسع من بعض ادلول اليت مت اإعداد ادلراسات هبا لكنه اكن همامت ابلسامع أأكرث من ادلول املس تفيدة
ا ألخرى عن نتاجئ ادلراسات اليت متت يف هذه ادلول وخاصة يف ظل تعليقات القامئ ابلتقيمي املتعلقة بأأن الإعداد املتأأخر
لدلراسات يف فرتة املرشوع قد جعل من الصعب حتليل النتاجئ واس تغالل هذه ادلراسات .اكن الوفد همامت مبعرفة املزيد عن
كيفية تلقي ادلراسات من قبل أأحصاب املصلحة وواضعي الس ياسات وكيف سيمت الاس مترار يف اس تخدام النتاجئ يف
املس تقبل .ومن بني أأكرث اجلوانب الساحرة يف املرشوع أأن ادلراسات قد تضمنت تطوير قواعد بياانت ومعلومات اإحصائية
أأخرى حول امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية واليت ميكن زايدهتا وتطويرها مبرور الزمن .واكن الوفد همامت بأأن
يسمع املزيد عن اس تدامة واس مترارية هذه اجلهود .و أأشار تقرير التقيمي اإىل بعض اجملالت اليت ميكن تعزيزها وهو ما سزييد
انتشار وفاعلية واس تدامة نتاجئ املرشوع .وقد أأشار التقرير بصفة خاصة اإىل قمية التعاون بني دول اجلنوب يف التوصية
املتعلقة ابلس تفادة من اخلربة احمللية اليت مت بناؤها من خالل املرشوع لتقدمي ادلمع الفين لدلول ا ألخرى .كام أأشار التقرير اإىل
احلاجة اإىل زايدة التدريب الإحصايئ يف مقررات أأاكدمييات امللكية الفكرية الوطنية وتعمميها يف اخلدمات العادية للويبو وادلمع
الفين املس تخدم يف بناء قواعد البياانت واس تخداهما بصورة مناس بة .ومت تشجيع ماكتب امللكية الفكرية املس تفيدة عىل
تدريب خمتصني جدد عىل احلفاظ عىل ونقل املعرفة اليت مت اكتساهبا من خالل املرشوع .وهذا النوع من ادلراسات سوف
يكون هل أأقىص قدر من التأأثري عندما يكون هناك تعاون ومعلومات ودمع اكمل من خمتلف أأحصاب املصلحة وواضعي
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الس ياسات يف ادلول املس تفيدة .وقد عرب الوفد عن تقديره ألن هذا ا ألمر قد أأصبح أأحد نقاط الرتكزي الرئيس ية طوال
املرشوع.
 .227ودعا الرئيس املقميني عىل الرد عىل املالحظات وا ألس ئةل.
 .222و أأشارت املستشارة (الس يدة أأوس تني) اإىل دمع وتأأييد الوفود اإىل التوصيات الواردة يف تقرير التقيمي حول املرشوع
التجرييب اخلاص ابإنشاء أأاكدمييات ملكية فكرية وطنية “انش ئة” .و أأشارت يف هذا الصدد اإىل أأن التوصية رمق  2املتعلقة
بتطوير خطط معل قد أأيدها وفد السلفادور .أأما التوصية رمق  3واملتعلقة بوضع مؤرشات لقياس ما اإذا مت اإنشاء مراكز
تدريب ذاتية الاس تدامة أأم ل فقد ذكرها عدد من الوفود مهنا وفود بريو والسلفادور والولايت املتحدة ا ألمريكية وتركيا
وامجلهورية ادلومينيكية وكولومبيا .وذكر وفدي بريو والسلفادور التوصية رمق  .1و أأشار اإىل التوصية رمق  5وفدي تركيا
والسلفادور .وذكر التوصية رمق  6وفدا تركيا والولايت املتحدة ا ألمريكية .و أأشارت اإىل أأن وفدي بريو وامجلهورية ادلومينيكية
قد أأشارا عىل سبيل املثال اإىل عدد ا ألشخاص اذلين مت تدريهبم يف خمتلف مراكز التدريب .وقدم التقرير رمقا شامال ومل يقدم
تفصيال ألعداد املتدربني من لك دوةل .والسبب يف ذكل هو أأن اختصاصات التقيمي قد أأشارت بوضوح اإىل أأنه جيب تقيمي
املرشوع كلك وليس تقيمي لك نشاط عىل حدا يف املرشوع .مث أأشارت اإىل التوصيتني رمق  3و 1املتعلقتني ابإعداد مؤرشات
وتطوير شلك تقيميي وطلب ادلول ا ألعضاء اخلاص ابملشاركة يف هذه ا ألنشطة .ورصحت بأأن التوصية قد اقرتحت مشاركة
أأاكدميية الويبو واملاكتب ا إلقلميية كبداية .وسوف تؤدي مشاركة ادلول ا ألعضاء يف هذه العملية ابلطبع اإىل تعزيز معلية اإعداد
املؤرشات والشلك التقيميي.
 .222و أأشار املستشار (الس يد موهنني) اإىل تعليقات وفد الهند حول تقرير التقيمي املتعلقة مبرشوع امللكية الفكرية والتمنية
الاجامتعية والاقتصادية .ورصح بأأنه مل يمت معل لقاءات مع مس تخديم امللكية الفكرية ألن املرشوع اس هتدف تقليص الفجوة
اليت يواهجها واضعو الس ياسات يف هذه ادلول يف تصممي وتنفيذ أأنظمة امللكية الفكرية اليت تعزز المنو .وذلكل ،فاإن املس تفيد
ا ألول من املرشوع اكن ماكتب امللكية الفكرية وواضعي الس ياسات .و أأوىص التقرير ابإعداد مرشوع متابعة مبا يف ذكل
الاس مترار يف مساعدة ماكتب امللكية الفكرية يف ادلول ا ألخرى عىل اإعداد قواعد بياانت حول اس تخدام امللكية الفكرية
وربطها مع قواعد البياانت الاجامتعية والاقتصادية ا ألخرى .وميكن اس تخدام قواعد البياانت من قبل الأاكدمييني وواضعي
الس ياسات من أأجل حتديد ما اإذا اكن هناك ارتباط بني اس تخدام امللكية الفكرية وحتقيق تمنية اجامتعية واقتصادية .واكنت
هناك دروسا كثرية مت تعلمها وجيب الاس مترار يف هذه اجلهود .ذلكل متت التوصية بأأن تقوم ماكتب امللكية الفكرية بتوجيه
عناية خاصة لالس مترار يف تدريب أأخصائيني جدد للحفاظ عىل ونقل املعرفة اليت مت اكتساهبا من خالل املرشوع وتقليل
خماطر دوران العاملني.
 .202واختمت الرئيس النقاش بأأنه ليس هناك مزيد من املالحظات من احلضور.

البند  7من جدول ا ألعامل :النظر يف برانمج العمل اخلاص بتنفيذ التوصيات اليت مت تبنهيا.
النظر يف وثيقة  CDIP/14/7مرشوع خاص ابمللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية – املرحةل الثانية
 .202قامت ا ألمانة (الس يد فينك) بعرض اقرتاح املرشوع .واكن املرشوع عبارة عن متابعة للمرشوع حول امللكية الفكرية
والتمنية الاجامتعية والاقتصادية واذلي مت اس تكامهل يف هناية عام  .0223وسوف يس متر املرشوع يف كونه مظةل لدلراسات
الوطنية وا إلقلميية اليت تسعى اإىل تقليل الفجوة املعرفية اليت يواهجها واضعو الس ياسات يف تصممي وتنفيذ نظام ملكية فكرية
يعزز التمنية .وقد مت وضع اإطار ألهداف املرشوع من خالل التوصيتني رمق  35و .37واكن الهدف هو اكتساب فهم أأفضل
للآاثر الاجامتعية والاقتصادية محلاية امللكية الفكرية يف ادلول النامية .واكن هناك هدف جانيب يمتثل يف وضع واحلفاظ عىل
قدرات حتليلية يف ادلول اليت مل يمت فهيا حىت الآن اإجراء دراسات اقتصادية كثرية حول امللكية الفكرية .ومن خالل البناء

CDIP/14/13
41

عىل النتاجئ اليت مت حتقيقها يف املرحةل ا ألوىل قامت املرحةل الثانية من املرشوع عىل دعامتني .فس يقوم بتعزيز اس تدامة معليات
البحث اليت جرت يف املرحةل ا ألوىل من خالل دمع أأعامل املتابعة اليت تس تفيد من مجموعات البياانت الصغرية اليت مت اإعدادها
يف املرحةل ا ألوىل .وس تقوم مبد العمل اإىل دول ومناطق جديدة تتضمن عىل ا ألقل دوةل من أأقل البدلان منوا ابلإضافة اإىل
تغطية موضوعات مل تمت تغطيهتا يف املرحةل ا ألوىل .وستسعى ادلراسات اإىل اإلقاء مزيد من الضوء التجرييب عىل دور منظومة
امللكية الفكرية .ويتطلب هذا ا ألمر وجود استامثرات أأول لوضع مجموعات بياانت جديدة .وميكن تكييف النتاجئ وفقا
لحتياجات واضعي الس ياسات احملليني .وسوف تسرتشد بتوافر البياانت ل إالجابة عىل ا ألس ئةل ذات ا ألمهية ابلنس بة للبحث.
وسوف تمت مراجعة لك دراسة من قبل نظراء ميثلون خرباء دوليني معرتف هبم عىل أأل يكونوا جزء من فرق البحث .وسوف
يمت تبين بعض الاسرتاتيجيات ا ألخرى يف املرحةل الثانية .أأما أأنشطة املتابعة اليت سيمت تطبيقها يف ادلول اليت اس تفادت من
املرحةل ا ألوىل فسيمت توجهيها بصورة أأساس ية اإىل ضامن اس تدامة العمل اذلي مت بدؤه يف املرحةل ا ألوىل وخاصة احلفاظ عىل
واس تخدام مجموعات البياانت الصغرية .وسوف تكون ا ألمانة أأقل مشاركة يف املرحةل الثانية ابملقارنة ابملرحةل ا ألوىل ويف
دراسات اخلاصة ابملس تفيدين اجلدد يف املرحةل الثانية .ويف خالل املرحةل الثانية ،سيمت اإطالق مرشوعات يف أأربعة أأو مخسة
دول جديدة .ومتت دعوة ادلول املعنية اإىل التصال ب ا ألمانة وحتديد اهامتماهتم الإحصائية والبنية التحتية احلالية للبياانت
وكيف ميكهنا أأن تفيد معلية تنفيذ املرشوع والتنس يق بشأأن ذكل .وقد عربت بعض ادلول ا ألعضاء ابلفعل عن اهامتهما هبذا
الشأأن .وإاذا جتاوز عدد ادلول ا ألعضاء العدد املس هتدف ستس تعني ا ألمانة مبساعدة املنسقني ا إلقلمييني يف اختيار ادلول
املس تفيدة .وقد أأحاطت ا ألمانة علام ابلتوصيات الواردة يف تقرير التقيمي وخاصة تكل اليت تتعلق ابإدارة املرشوع ومتابعة
وتطبيق اإطار منطقي .وسوف يمت تطبيق هذه التوصيات.
 .200و أأشار وفد الهند اإىل أأن املرشوع اس هتدف التعامل مع التوصية رمق  35من خالل تقيمي الآاثر الاقتصادية
والاجامتعية والثقافية لس تخدام امللكية الفكرية يف ادلول املس تفيدة .وسعى إاىل تقليل الفجوة املعرفية اليت يواهجها واضعو
الس ياسات يف تصممي وتنفيذ أأنظمة ملكية فكرية تعزز التمنية .ويف هذا الصدد ،أأشار الوفد اإىل تعليقاته عىل تقرير تقيمي
املرحةل ا ألوىل واذلي ركز عىل أأوجه القصور اليت قام املقميون بتحديدها .وعرب الوفد عن اعتقاده بأأهنا تنطبق أأيضا عىل
املرحةل الثانية .وسوف يصبح واضعو الس ياسات يف ادلول املس تفيدة أأكرث اس تعدادا لتقيمي تأأثري اس تخدام امللكية الفكرية يف
اإنشاء نظام ملكية فكرية يعزز التمنية اإذا تلقوا أأيضا تعقيبات من مس تخديم امللكية الفكرية و أأحصاب املصلحة الآخرين.
 .203و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل تعليقاته عىل تقرير التقيمي اخلاص ابملرحةل ا ألوىل و أأكد عىل أأنه هممت بسامع
املزيد من ادلول املس تفيدة عن ادلراسات .واكن يتطلع بصفة خاصة اإىل كيفية اس تقبال ادلراسات من قبل أأحصاب املصلحة
وصانعي القرار وكيفية اس تخدام النتاجئ يف املس تقبل .واقرتح تقرير التقيمي الرتكزي بصفة أأكرب عىل زايدة الوعي بني صانعي
الس ياسات يف ادلول املس تفيدة قبل املوافقة عىل لك اختصاصات يف لك س ياسة ونرش ملخص للك دراسة من ادلراسات
اليت جرت يف ظل املرشوع .وهذه الاقرتاحات جديرة ابلهامتم .و أأشار الوفد اإىل أأن وثيقة املرشوع اخلاصة ابملرحةل الثانية
أأشارت اإىل أأن هناك أآلية سيمت تطبيقها وتسمح للمس تفيدين من املرشوع بتقدمي تعقيبات نوعية حول تصممي وتنفيذ وتأأثري
أأنشطة ادلراسات .واقرتح الوفد بأأل يمت السامح فقط بتقدمي هذا النوع من التعقيبات ولكن التشجيع عىل تقدميها أأيضا بقوة
ألن ذكل أأمر هام يف معلية حتسني ادلراسات نفسها ابلإضافة اإىل املرشوعات وادلراسات املامثةل يف املس تقبل .و أأشار الوفد
اإىل توصية يف تقرير التقيمي تتعلق ابحلاجة اإىل زايدة التدريب الإحصايئ والتدريب عىل اإنشاء واس تخدام قواعد البياانت.
و أأكد الوفد عىل أأنه وجد أأمهية يف تضمني هذا التدريب يف برانمج املساعدات الفنية املعتادة للويبو ابلإضافة اإىل اقرتاح
تشجيع ماكتب امللكية الفكرية املس تفيدة عىل تدريب أأخصائيني جدد للحفاظ عىل ونقل املعرفة اليت مت حتصيلها خالل هذه
املرشوعات .وجشع الوفد ا ألمانة عىل أأن تضع هذه ا ألمور يف احلس بان بيامن تسري حنو تنفيذ املرحةل الثانية .وأأشار الوفد اإىل
فكرة تضمني املزيد من ادلراسات املتعلقة بقطاع حق املؤلف .ابلرمغ من أأن هناك البعض ،غري أأن الوفد عرب عن اعتقاده بأأن
هذا ليس جمال الرتكزي القوي ورمبا تكون هناك فائدة من وراء النظر بصورة أأمعق يف الآاثر الاجامتعية والاقتصادية جملال
حق املؤلف .و أأشار الوفد أأيضا اإىل طلب متويل عقد ندوة أأحباث أأخرية يف جنيف يف هناية املرحةل الثانية .و أأراد ا ألمانة أأن
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تبحث عن س بل لتوس يع نطاق تغطية هذه الندوة والاس تعانة ابملوارد بصورة أأكرث فاعلية .ولبد من الاهامتم بعقد الندوة
عىل هامش اجامتع اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية او أأي اجامتع أآخر للويبو يسمح بعدد أأكرب من ممثيل ادلول ا ألعضاء
ابحلضور .وينبغي عىل ا ألمانة أأن تفكر يف الاس تفادة بصورة اكمةل من ا ألدوات الافرتاضية مثل البث احلي عىل الانرتنت
وتقدمي ا ألس ئةل من خالل الانرتنت وعقد املؤمترات ابس تخدام الفيديو الرمقي عىل الإنرتنت أأو أأي وسائل أأخرى تسمح
ابلوصول اإىل أأكرب قدر من امجلهور مع التقليل يف نفس الوقت تلكفة سفر طرف اثلث .وقام الوفد بطرح عدة أأس ئةل حول
مهنجية مكتب كبري اخلرباء الاقتصاديني يف تنفيذ ادلراسات الاقتصادية .و أأشار اإىل أأن العمل اذلي قامت اإدارة مكتب كبري
اخلرباء الاقتصاديني به وا إلرشاف عليه قد مت عىل أأمكل وجه وبدقة اإحصائية مبا أأعطاه توازن ومصداقية .وذلكل ،عرب الوفد
عن اعتقاده بأأنه مفيد بصورة أأكرب .وذكل عىل النقيض من بعض ادلراسات اخلارجية واليت مت اس تكاملها مؤخرا يف أأماكن
أأخرى من الويبو واليت افتقدت اإىل ادلقة الأاكدميية ومل يبدو أأهنا متسقة مع أأفضل املامرسات املتبعة يف ا ألوراق البحثية.
ووفقا لهذا الس ياق ،طالب الوفد من كبري اخلرباء الاقتصاديني مشاركة خربته خبصوص املهنجية واملامرسات املتبعة يف مكتبه
يف اإدارة وإاعداد ادلراسات اخلارجية .وتساءل الوفد عام اإذا اكن س يقوم ابلتعليق عىل نوع أأفضل املامرسات املتعلقة مبراجعة
النظراء املوجودة يف جمال ادلراسات الاقتصادية .واكن يريد أأن يعرف ما اإذا اكنت هذه املامرسات متبعة يف الويبو أأم ل.
واكن يريد أأن يعرف أأيضا كيف ميكن للمامرسات احلالية دلراسات الويبو ،اليت يمت اإعدادها داخليا أأو خارجيا ،أأن تتحسن
لضامن توفري قمية ابلنس بة مجلهور ادلراسة املتنوع .و أأراد الوفد أأن يعرف كيف مت أأخذ أآراء ومالحظات وتعليقات مراجعة
النظراء يف احلس بان من قبل مؤلفي ادلراسات اليت متت حتت اإدارة مكتبه.
 .201ودمع وفد الربازيل و أأيد املرحةل الثانية .وعرب عن تقديره لنتاجئ املرحةل ا ألوىل ور أأي أأن هناك قمية كبرية يف التوسع يف
املبادرة لمتكني عددا أأكرب من ادلول ا ألعضاء من الاس تفادة من اإعداد ادلراسات القطرية اليت تتعلق بأأثر حامية امللكية
الفكرية عىل التمنية الاجامتعية والاقتصادية .ادلراسات اليت مت اإعدادها خالل فرتة املرشوع اكنت مفيدة من حيث أأهنا مدت
السلطات احمللية مبعلومات أأفضل لختاذ قرارا أأفضل تتعلق ابلس ياسات .كام أأهنا قدمت صورة أأفضل لتبعات القواعد املتعددة
ا ألطراف يف جمال امللكية الفكرية .واكنت هذه املبادرة تمتتع ابلقدرة عىل اإنتاج اإحصاءات ومناجه أأفضل و أأكرث صالبة لقياس
تأأثري حامية امللكية الفكرية عىل التمنية الاجامتعية والاقتصادية .وقد عرب الوفد عن أأمهل يف أأن يمت تبين املرحةل الثانية أأثناء
ادلورة.
 .205أأما وفد اإيطاليا ،متحداث ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،فقد رحب ابملرحةل الثانية وعرب عن أأمهل يف
تطبيق ادلروس املس تفادة من تقرير تقيمي املرحةل ا ألوىل وفقا للحاجة.
 .206و أأشار وفد أأوروغواي اإىل ادلراسة القطرية اليت مت تقدمي عرض توضيحي لها يف  2أأكتوبر  .0221وقد حرض العرض
التوضيحي لدلراسة وزير الصناعة .كام حرض أأيضا ممثلون من احلكومة والأاكدمييني والقطاع اخلاص وا ألمانة .واكن عىل
السلطات الوطنية تقدمي تعليقاهتا ألن ادلراسة قد مت عرضها منذ شهر فقط .وابلرمغ من ذكل ،فاإن التقيمي ا ألويل اكن اإجيابيا
للغاية .و أأكد الوفد عىل أأن ادلراسات اليت مت اإعدادها حتت مظةل املرشوع قد ساعدت واضعي الس ياسات يف بدلان مثل
أأوروغواي عىل وضع دراسات خاصة هبا .واكنت ادلراسات ابلإضافة اإىل البياانت اليت مت جتميعها مفيدة ،وخاصة عند افتقار
ادلوةل ملتخصصني يف هذا اجملال .وقام الوفد ابإبالغ اللجنة بأأن ادلراسة سوف يمت عرضها ومناقش هتا بصورة أأكرث تفصيال يف
الندوة اليت تقام عىل هامش املؤمتر يوم امخليس.
 .207و أأكد وفد الياابن ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،بأأنه اكن من الرضوري ابلنس بة ل ألمانة أأن تقوم بعمل مراجعة
نظراء دقيقة ابلنس بة ألي تقرير خاريج أأو دراسة قامت املنظمة ابإعطاء أأوامر ابإجراهئا أأو بمتويلها حىت تس متر يف كوهنا
مرجعية دولية ابلنس بة للمعلومات والتحليالت اخلاصة ابمللكية الفكرية كام هو مشار اإليه يف الهدف الاسرتاتيجي رمق .5
واكنت اجملموعة هممتة للغاية بسامع وهجة نظر كبري الاقتصاديني حول النقاط اليت أأاثرها وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية حول
مهنجية العمل اخلاصة ابإعداد ادلراسات مبا يف ذكل معلية مراجعة النظراء.
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 .202ورصح وفد امجلهورية التش يكية ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،بأأن املعلومات
املتخصصة املتناسقة املتعلقة ابلآاثر الاقتصادية والاجامتعية والثقافية لس تخدام أأنظمة امللكية الفكرية عىل التمنية جيب أأن
تكون نقطة البداية لتبين أأي قرار يتعلق ابلس ياسات يف جمال حامية امللكية الفكرية والس ياسات املتعلقة بذكل عىل املس توى
الوطين وا إلقلميي وادلويل .ورحبت اجملموعة بأأنشطة فرق البحث املعنية مبا يف ذكل كبري الاقتصاديني يف هذا الصدد.
وذلكل ،دمعت اجملموعة املرحةل الثانية للمرشوع .ويف نفس الوقت عربت اجملموعة أأيضا عن دمعها الطويل لضامن خروج نواجت
تمتزي ابدلقة واجلودة العالية .ودمعت اجملموعة اخلطوات اليت مت اختاذها يف هذا الاجتاه.
 .202ودمع وفد ش ييل املرحةل الثانية من املرشوع .و أأكد الوفد عىل أأن تكرار العمل يف ادلول ا ألعضاء ا ألخرى س يكون ذو
أأمهية كبرية كام اكن ا ألمر ابلنس بة لش ييل .واكنت ادلوةل هممتة ابملرحةل الثانية بسبب نتاجئ املرحةل ا ألوىل .واكنت صناعة
التعدين يه أأكرث الصناعات نشاطا ابلنس بة للرباءات .وميكن ملكتب امللكية الصناعية أأن حيدد جمالت جديدة للتمنية نتيجة
للعمل اذلي مت مع الويبو واذلي ميكن تكراره يف املرحةل الثانية.
 .232و أأكد وفد الاكمريون أأنه يقدر جودة العمل اذلي مت اجنازه حتت مظةل املرشوع .واكن راضيا بصورة اكمةل عن املهنج
اذلي حاول النظر يف خصائص وخصوصية احتياجات لك دوةل .وميكن أأن تس تفيد ادلول ا ألخرى أأيضا من هذا النوع من
العمل .ودمع الوفد املرحةل الثانية من املرشوع ابلإضافة اإىل دمج التوصيات الواردة يف تقرير التقيمي اخلاص ابملرحةل ا ألوىل.
و أأكد الوفد عىل اهامتمه ابملشاركة يف املرحةل الثانية.
 .232وجشع وفد دوةل كوراي عىل املوافقة عىل املرحةل الثانية .و أأشار الوفد اإىل أأن املرحةل الثانية ركزت عىل التوسع يف
املرشوع وتطبيقه يف دول جديدة لتعظمي نتاجئ املرشوع .وابلرمغ من ذكل ،جيب تفصيل نطاق ومهنجية البحث قبل البدء يف
العمل عىل املرشوع.
 .230ودمع وفد اإيطاليا ،متحداث نيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،التساؤل املطروح من وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية املتعلقة مبناجه العمل و أأفضل املامرسات يف اإعطاء أأمر بتنفيذ دراسات خارجية .واكن الاحتاد ا ألورويب ودوهل
ا ألعضاء همامت ابدلقة يف ا ألمر بتنفيذ دراسات خارجية ويف جودة النواجت الهنائية لضامن أأن ادلراسات توفر خلفية موثوقة
وموضوعية للمناقشات اليت جتري يف اللجنة.
 .233ودعا الرئيس ا ألمانة للرد عىل ا ألس ئةل والتعليقات املطروحة من احلضور.
 .231ووافقت ا ألمانة (الس يد مينك) عىل غالبية املالحظات املتعلقة التوجه املوضوعي للمرشوع .و أأشارت ا ألمانة اإىل
تعليق وفد الهند ورصح بأأنه جيب ا ألخذ يف احلس بان أآراء احلكومات ومس تخديم منظومة امللكية الفكرية وعدد كبري من
أأحصاب املصلحة مبا يف ذكل اجملمتع بصفة عامة .ويتضمن ا ألفراد اذلين لن يس تخدموا منظومة امللكية الفكرية لكهنم سيتأأثرون
به .واكن من املهم أأن يمت اإجراء الكثري من املشاورات قبل البدء يف املرشوع .واكن هذا ا ألمر أأحد ادلروس املس تفادة من
املرحةل ا ألوىل .واكنت أأفضل طريقة للقيام بذكل يه تنظمي حلقات معل لتجميع اكفة أأحصاب املصلحة معا وصياغة البحث
اذلي سيمت اإجراؤه .واكن من املهم الاس امتع اإىل أآراء اكفة أأحصاب املصلحة يف هذا الشأأن .وقدم تقرير التقيمي بعض التعقيبات
ا ألولية املتعلقة بتأأثري ادلراسات واكن تقريرا قامي .ويف املرحةل الثانية ،سيتضمن النظر اإماكنية تلقي معلومات أأولية حول تأأثري
ادلراسات .ومن بني التحدايت الرئيس ية اليت واهجت املرشوع :قياس الآاثر .فقد يس تغرق وقتا طويال لتحقيقه كام أأن حتليل
الآاثر قد يتطلب يف ظل بعض الظروف قدر من املوارد يساوي ما تتطلبه دراسة اكمةل .وذلكل ،اكن جيب املوازنة بني هذه
الاعتبارات .و أأشارت ا ألمانة اإىل تعليق وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية حول حق املؤلف واعرتفت بأأن هذا اجملال قد مت
جتاههل نوعا ما يف املرحةل ا ألوىل .وقد نتج ذكل عن اس تخدام هنج جترييب يف املرشوع .وقد توافرت الكثري من املعلومات من
خالل أأشاكل امللكية الفكرية ا ألخرى بسبب معلية التسجيل .وابلرمغ من ذكل ،و ألن معلية تسجيل حق املؤلف اكنت من
العمليات الاختيارية يف غالبية البدلان فاإن البياانت املسجةل يف جسالت حق املؤلف مل تكن شامةل .وابلرمغ من ذكل ،اكنت
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هناك مصادر أأخرى للمعلومات مثل ادلراسات امليدانية اليت جرت يف بعض ادلول .و أأشارت ا ألمانة اإىل احلاجة اإىل البحث
عن بعض ا ألدةل املتعلقة بأآاثر منظومة امللكية الفكرية يف املرحةل الثانية .و أأشارت ا ألمانة اإىل ا ألس ئةل اليت طرهحا وفد
الولايت املتحدة ا ألمريكية حول مهنجية ادلراسات وأآليات مراجعة النظراء .وابلنس بة للمهنجية فقد رصحت ا ألمانة بأأن
ادلراسات اكن لها قمية مضافة من خالل توفري بياانت جتريبية حول ا ألمور اليت متد واضعو الس ياسات اخلاصة ابمللكية
الفكرية ابملعلومات .ولهذا السبب اكن من املهم اإعداد بياانت بطريقة متكن من اس تخداهما يف التحليل الاقتصادي .ويف حاةل
البياانت التشغيلية اخلاصة ابمللكية الفكرية فاإن ذكل قد يتطلب الكثري من الاستامثرات وتنس يق ا ألسامء وبناء جسور مع
مصادر املعلومات ا ألخرى .وابلنس بة للتساؤلت الإحصائية فاإن املهنجية سيمت توجهيها اإىل أأحدث ما مت التوصل اإليه يف
املؤلفات املوضوعة يف جمال الاقتصاد .وحاولت ا ألمانة إارشاك بعض أأفضل اخلرباء يف العامل عندما اكن من املطلوب اس تخدام
خرباء عامليني يف معلية تنفيذ ادلراسات .واكن من املمكن الاس تفادة من الكثري من املدخالت الإحصائية من أأاكدمييني
مؤهلني من اكفة أأحناء العامل .وجيب أأن تسرتشد صياغة ادلراسات اب ألدةل التجريبية .واكن من املهم أأن خنلق الكثري من ا ألدةل
الوصفية .وقد مت ذكل يف ادلراسات اليت متت حول اس تخدام امللكية الفكرية يف خمتلف البدلان .واكنت ا ألدةل الوصفية عامال
قامي فامي يتعلق بفهم الصورة العامة .وقد اكنت املناقشات اليت متت خالل ادلراسات مدفوعة ابلبياانت لكن أأحياان اكنت
الاس تنتاجات غري مرحية .وابلرمغ من ذكل ،فاإن املؤلفني لبد أأل يقفزوا اإىل اس تنتاجات ليس لها ما يربرها .وقد أأكدت
ا ألمانة دامئا عىل وجوب احلذر يف التأأثري السبيب .ول تعىن العالقة الإحصائية املتبادةل ابلرضورة وجود س ببية بني متغريين.
وعندما ل يمت إاثبات الس ببية ل جيب أأن تذكر ادلراسات خالف ذكل ،وينبغي تضمني احملاذير املناس بة أأيامن اكن ذكل
رضوراي .ورصحت ا ألمانة بأأن هذه يه بعض اخلطوط العريضة اليت مت أأخذها يف احلس بان ،داخليا وخارجيا ،عند صياغة
ادلراسات .وقد مت معل مراجعة النظراء لاكفة ادلراسات اليت مت تقدميها اإىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف املرحةل
ا ألوىل .واكن القامئني عىل مراجعة النظراء خرباء دوليني .وقد اس تعانت ا ألمانة بأأاكدمييني عامليني فقط هلم شهرة من خالل
مطبوعاهتم .ومت اإرسال مسودة ادلراسات وادلراسات الهنائية اإىل احلكومات املعنية إلبداء تعليقاهتا .ويف العديد من احلالت،
مت تقدمي مسودات متوسطة يف حلقات معل حملية وهو ما خلق تعليقات قمية .ويف حاةل أأو حالتني ،ومبوافقة احلكومات ،مت
عرض املسودات يف مؤمترات أأاكدميية .وقد أأدى ذكل أأيضا اإىل خلق تعقيبات مفيدة .وقد فكرت ا ألمانة يف بداية ا ألمر يف
معلية مراجعة مماثةل لتقدمي مسودات ا ألوراق البحثية اإىل اجملالت الأاكدميية .ويف غالبية احلالت ،يقوم مبراجعة هذه ا ألوراق
مجموعة من الأاكدمييني الآخرين اذلين ل يفصح عن أأسامهئم .ويقوم احملرر ابختاذ قرار بشأأن قبول املقال من عدمه ،أأو يطلب
تنقيحها أأو رفضها بناء عىل مراجعة النظراء .وابلرمغ من ذكل فاإن مراجعة النظراء دون الإعالن عن هوية صاحهبا لن تفلح مع
هذه ادلراسات لإهنا س تثري كثري من التساؤلت .ويف غالبية ا ألحيان يمت ذكر أأسامء املراجعني يف احلوايش ويشار اإلهيم عىل
أأهنم املراجعني .ويكون عىل املؤلف أأن يقوم بتنفيذ التعليقات بدقة .ويف غالبية احلالت ،فاإن هذا ا ألمر يكون مبارشا .وإاذا
قام املراجع ابلإشارة اإىل عدم دقة يف احلقائق أأو لعنارص جيب التفكري فهيا ،فاإن املؤلفني عادة ما يقومون بذكل .أأما اإذا
اختلفت أآراء القامئ مبراجعة النظراء مع أآراء املؤلف ،تلعب ا ألمانة دورا هاما وهو دور الوس يط يف مناقشة التعليقات مع
املؤلفني وتقوم بتشجيعهم عىل أأخذ التعليقات يف احلس بان .وإاذا اكنت التعليقات مبنية عىل فهم خاطئ للبياانت ،تويص
ا ألمانة املؤلف بعدم رضورة أأخذها يف احلس بان .وقد يتطلب ذكل مزيد من التواصل مع القامئ بعملية مراجعة النظراء.
وابلرمغ من ذكل ،لك هذه افرتاضات نظرية ألن هناك حاةل أأاثر فهيا تعليق قام به القامئ مبراجعة النظراء حاةل من اجلدل .فاإذا
اختلفت أآراء املؤلف واملراجع حول تفسري بياانت جتريبية ،فاإن الاختالفات قد تنعكس أأيضا يف امللخص بدون أأخذ موقف
ابلرضورة حيال ا ألمر .ومن املهم أأن تكون هناك شفافية يف امللخص .وجيب تدوين اكفة املراجع البياانت بصورة تمتزي
ابلشفافية .وجيب أأن تأأخذ املناقشة القارئ خالل اكفة احلجج اليت مت تقدميها .واكن ذكل أأمرا هاما .ويف هذا الصدد ،رصحت
ا ألمانة بأأنه متت مواهجة حتدي يتعلق ابللغة وجيب أأن يمت أأخذه يف احلس بان يف املرحةل الثانية .ومل يكن اخلرباء احملليني
ابلرضورة يتحدثون الإجنلزيية بطالقة .وابلرمغ من أأنه ليس من الرضوري كتابة ادلراسات ابللغة الإجنلزيية فاإن الكثري من
املؤلفات السابقة قد كتبت ابللغة الإجنلزيية .وغالبا ما يكون اخلرباء احملليون حريصون عىل الكتابة ابللغة الإجنلزيية حىت
يرتضون دراس هتم عىل مجهور أأكرب .وابلرمغ من ذكل ،فاإن اللغة الإجنلزيية املس تخدمة يف الكتابة ل تكون بنفس مس توى
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اإجنلزيية أأهل اللغة .وذلكل ،تريد ا ألمانة جتنيب بعض ا ألرصدة للحصول عىل خدمات حمرر لضامن أأن اكفة ادلراسات قد
كتبت بطريقة جيدة ويسهل فهمها.
 .235ودعا الرئيس اللجنة للموافقة عىل الوثيقة .ومتت املوافقة علهيا ألنه مل تكن هناك أأي اعرتاضات من احلضور.
النظر يف الوثيقة  –CDIP/13/8امللكية الفكرية والس ياحة :دمع أأهداف التمنية وحامية الرتاث الثقايف يف مرص ويف ادلول
النامية ا ألخرى
 .236ذكر الرئيس بأأن املرشوع قد خلق الكثري من الاهامتم يف ادلورة السابقة .وطالبت بعض ادلول ا ألعضاء أأيضا ببعض
الإيضاحات ،كام هو مذكور يف الفقرة رمق  2من املوجز املقدم من الرئيس يف هذه ادلورة .ويف رساةل موهجة اإىل ا ألمانة ،عرب
وفد مرص عن رغبته يف اس تئناف املناقشات حول املقرتح القامئ عىل املسودة احلالية .ودعا الرئيس ا ألمانة لتقدمي املستند.
 .237وذكرت ا ألمانة (الس يدة توسو) بأأن املستند مت تقدميه ومناقش ته يف ادلورة السابقة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية
الفكرية .واكن يقوم عىل اقرتاح تقدمت به مرص .وقد أأخذ املستند يف احلس بان العديد من الاعتبارات املتعلقة بدور امللكية
الفكرية يف جمال الس ياحة .الس ياحة تعترب مصدر دخل أأسايس يف العديد من ادلول النامية .ويف عامل يمتزي ابلعوملة عالية
التنافس ية ،أأصبحت الس ياحة تمتزي ابلطلب املصمم حسب الرغبة عىل منتجات وخدمات متباينة .وميكن ألحصاب املصلحة
يف جمال الس ياحة لعب دورا رئيس يا يف تقدمي منتجات وخدمات عالية اجلودة للساحئني من خالل الاس تجابة اإىل اهامتماهتم
واحتياجاهتم اخلاصة .ومن خالل القيام بذكل ،ميكهنم ان يس تفيدوا بقوة من الاس تخدام الاسرتاتيجي ملنظومة امللكية
الفكرية .لقد اكن الهدف العام من املرشوع هو حتليل ودمع وتعزيز الوعي بدور منظومة امللكية الفكرية و أأدواهتا يف الرتوجي
للس ياحة وحامية الرتاث الثقايف يف س ياق المنو الوطين و أأهداف التمنية .ويوجد هل هدفني حمددين .أأول ،خلق قدرات دلى
أأحصاب املصلحة الرئيس يني يف جمال الس ياحة ودلى السلطات الوطنية مبا يف ذكل ماكتب امللكية الفكرية حول كيفية
اس تخدام أأدوات واسرتاتيجيات امللكية الفكرية لإضافة قمية وتنويع ا ألنشطة الاقتصادية املتعلقة ابلس ياحة مبا يف ذكل
ا ألنشطة املتعلقة حبامية الرتاث الثقايف .اثنيا ،زايدة الوعي بني أأفراد اجملمتع الأاكدميي بشأأن التداخل بني امللكية الفكرية
والس ياحة يف اإطار المنو احمليل وس ياسات التمنية ،بغرض تطوير مواد تعلميية وتعزيز اإدماج مناجه متخصصة يف مدارس اإدارة
الس ياحة ويف أأاكدمييات امللكية الفكرية الوطنية .وسوف يمت تنفيذ املرشوع عىل ثالثة مراحل رئيس ية .وتضمنت املرحةل
ا ألوىل أأنشطة البحث والتوثيق لتحديد أأدوات امللكية الفكرية القامئة واحملمتةل دلمع الس ياحة وحامية الرتاث الثقايف .وسوف
تقوم ا ألمانة بوضع مبادئ توجهيية حول الاس تفادة من منظومات امللكية الفكرية و أأدواهتا يف الس ياحة ويف حامية الرتاث
الثقايف بناء عىل اخلربة يف جمال العالمات التجارية والتصماميت وحقوق املؤلف ومعايري امللكية الفكرية واملبادئ املتعلقة
ابملعارف التقليدية وجمالت امللكية الفكرية ا ألخرى .وسوف تتضمن املبادئ التوجهيية دراسات حاةل توحض أأفضل املامرسات
من خالل الاس تخدام الناحج ملنظومة امللكية الفكرية الوطنية من أأجل حتقيق املزية التنافس ية لقطاع الس ياحة وحامية الرتاث
الثقايف .وسوف يتبع ذكل مرحلتني أأخريني يمت تطبيقهام عىل املس توى الوطين .وسوف يمت اختيار مرص وثالثة دول أأخرى
للمشاركة يف هذه املراحل .أأما املرحةل الثانية فتتعلق بأأنشطة بناء القدرات ابلنس بة ألحصاب املصلحة الرئيس يني يف جمال
الس ياحة وللسلطات احمللية .وتتضمن املرحةل الثالثة أأنشطة زايدة التوعية بدور امللكية الفكرية يف الرتوجي للس ياحة وحامية
الرتاث الثقايف .ويعمتد اختيار الثالثة دول التجريبية ا ألخرى عىل معايري تتضمن وجود س ياسات تمنية وطنية /إاقلميية تعترب
الس ياحة أأحد أأدوات التمنية العمرانية ،والقضاء عىل الفقر ،وخلق فرص معل ،ومتكني املر أأة والش باب ،والتمنية الاقتصادية
والاجامتعية والثقافية بصفة عامة ،ووجود بيئة معل يف موقع يمتزي بظروف ثقافية وبيئية وتقليدية أأو اترخيية فريدة جتتذب
الس ياحة لكهنا لزالت غري مس تغةل ،أأو معرضة خلطر الاختالس أأو الإهامل ،و أأظهرت اهامتم عىل مس توى املرشوعات
واملس توى الس يايس (الوطين/ا إلقلميي/احمليل) لزايدة التنافس ية وقدرات الابتاكر يف ا ألنشطة الاقتصادية املتعلقة ابلس ياحة
من أأجل حتقيق التمنية الوطنية .ومتت دعوة ادلول املهمتة لتقدمي مقرتحات اإىل ا ألمانة هبذه العنارص أأو أأي عنارص أأخرى ،مع
الإشارة اإىل الهيئة/املؤسسة الرئيس ية املسؤوةل عن تنس يق ا ألنشطة عىل مس توى القطر ،ووصف موجز لالهامتمات
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الس ياحية يف القطر وبيئة املرشوعات السائدة املتعلقة ابلس ياحة ،وقدرات املؤسسة الرئيس ية وأأحصاب املصلحة الآخرين
املتعلقة ابلس مترار يف تنفيذ الاسرتاتيجيات املقرتحة عند انهتاء املرشوع .وتقوم الويبو ابإقامة عالقات اسرتاتيجية وتشغيلية
مع الهيئات ا ألخرى خالل تنفيذ املرشوع وخاصة منظمة اليونسكو التابعة ل ألمم املتحدة واملنظمة العاملية للس ياحة من خالل
اإطار صالحياهتام املتعلقة حبامية الرتاث الثقايف غري املادي واحلفاظ عىل الرتاث الثقايف ،ودور الس ياحة يف تعزيز التمنية
الوطنية ،عىل التوايل .واكن املرشوع مرتبطا بصفة خاصة بس ياق جدول أأعامل التمنية .وسعى اإىل اإظهار كيفية اس تفادة ادلول
النامية من أأدوات امللكية الفكرية للرتوجي للس ياحة وحامية الرتاث الثقايف .وسوف تس تعرض كيف يؤثر الاس تخدام
الاسرتاتيجي ألدوات امللكية الفكرية عىل املرشوعات وتنويع ا ألسواق ويساعد يف حامية الرتاث الثقايف واحملتوى الثقايف
وخيلق سالسل قمية وحيفز التمنية الوطنية.
 .232وتطلع وفد مرص اإىل عقد لقاء بناء خبصوص الوثيقة .وسوف يس متع ابإنصات اإىل التعليقات واكن يأأمل أأن تبين
املرشوع خالل ادلورة .وتعترب الس ياحة جمال هاما من جمالت التمنية يف مرص ويف العديد من ادلول ا ألخرى مبا يف ذكل
ادلول النامية .وتعترب الس ياحة جمال تمنية حممتل ابلنس بة للك مهنا.
 .232و أأكد وفد كينيا ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،أأن الس ياحة تعترب أأحد اجملالت الهامة ابلنس بة لعملية التمنية ليس يف
ادلول النامية حفسب ولكن أأيضا ابلنس بة للبدلان املتقدمة .واكن املرشوع مفيدا للغاية وجيب اإعطاؤه ما يس تحقه من التفكري.
واكنت اجملموعة تتطلع اإىل تبين املرشوع خالل ادلورة.
 .212وفهم وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه لن تكون هناك تنقيحات للوثيقة  CDIP/13/8و أأن التعليقات واخملاوف
اليت عربت عهنا ادلول ا ألعضاء يف ادلورة ا ألخرية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية مل يمت التعامل معها .وذلكل ،أأكد الوفد
عىل موقفه اذلي يتعلق بوثيقة املرشوع .و أأكد عىل أأمهية الس ياحة ابلنس بة لالقتصادايت الوطنية مبا يف ذكل اقتصاد بالده
ور أأي أأن اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية يف الرتوجي للس ياحة هو أأمر واعد .وابلرمغ من ذكل ،اكن دليه عدد من اخملاوف
املتعلقة مبقرتح املرشوع .أأول ،ل ميكن أأن يدمع أأي معل يف جمال املعرفة التقليدية ووسائل التعبري الثقايف التقليدية ألهنا
موضع مفاوضات جلنة املعارف التقليدية اجلارية .كام انه لن يدمع وضع مبادئ توجهيية و /أأو معايري ومبادئ تتعلق ابمللكية
الفكرية ألن لك دوةل من ادلول ا ألعضاء يه دوةل ذات س يادة وعلهيا أأن تتخذ القرارات املتعلقة بس ياساهتا .وبصفة عامة،
قبل قيام اللجنة ابلتعهد بأأي مرشوع يتعلق ابمللكية الفكرية والس ياحة اكن من الرضوري القيام بدراسة اس تكشافية حول
فائدة امللكية الفكرية جملال الس ياحة .ومل يكن من الواحض ما يه أأدوات امللكية الفكرية ،فامي عدا العالمة التجارية ،اليت ميكن
اس تخداهما يف الرتوجي للس ياحة .وطلب الوفد توضيحا حول ما اإذا اكنت هناك تلكفة خشصية من وراء تطبيق املرشوع أأم
ل .واعتقد الوفد أأن املقرتح هل اإماكانت و أأراد تنقيح وثيقة املرشوع مع أأخذ تعليقاته وخماوفه يف احلس بان .وعرب الوفد عن
رسوره يف أأن يقدم تعليقات اإىل ا ألمانة ووفد مرص حىت تقوم اللجنة ابلتفكري يف كيفية السري قدما ابلنس بة لالقرتاح يف
ادلورة التالية.
 .212ودمع وفد الإكوادور معلية املوافقة عىل الوثيقة .واكنت الس ياحة غاية يف ا ألمهية ابلنس بة لبالده .واكنت الس ياحة أأحد
مصادر ادلخل الرئيس ية .وتود الأكوادور أأن يمت اختيارها للمشاركة يف املرشوع مبجرد املوافقة عىل الوثيقة .واكنت هناك محةل
كبرية دلمع الإكوادور .واكن التأأثري كبريا .فقد اكنت الإكوادور لها خربات يف جمال تسميات املنشأأ ووسائل التعبري الثقايف
التقليدية .ومتتكل الإكوادور موارد طبيعية ابلإضافة اإىل قطاع الس ياحة .وميكن أأن يساعد املرشوع الإكوادور عىل الاس تفادة
من امللكية الفكرية أكداة من أأدوات التمنية يف هذه اجملالت.
 .210ورصح وفد املكس يك بأأن الس ياحة تعد أأحد القطاعات الاسرتاتيجية ابلنس بة لتمنية الاقتصاد يف بالد مثل بالده.
واكن القطاع هاما ابلنس بة لقتصاده .فقد لعب دورا هاما يف خلق فرص معل وتطوير البنية التحتية واحلفاظ عىل املوارد
الطبيعية والرتاث الثقايف .وقد أأعطت املكس يك أأمهية كبرية لتطوير الس ياحة و أأكدت عىل أأن اسرتاتيجيات امللكية الفكرية
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وفرت اإماكانت متنوعة لزايدة القمية ،والتنافس ية والقدرة عىل الابتاكر يف القطاع .ويف املكس يك ،مت اس تخدام العالمات
التجارية لتحديد والتفرقة بني املنتجات واخلدمات املتعلقة ببعض اجملالت الس ياحية املمتزية يف القطر .وقد قام املعهد ا ألمرييك
للملكية الصناعية مؤخرا مبنح عالمات جتارية لامثنية بدلايت يف ولية تشيباس جنوب املكس يك .ومتزيت بأأهنا مقاصد س ياحية
بسبب تقاليدها وطبيعهتا وثقافهتا و أأالكهتا واترخيها .واكنت العالمات التجارية أأدوات تساعد اجملمتعات عىل أأن تصبح أأكرث
أأمهية عىل املس توى الوطين وادلويل ،والرتوجي لنفسها عىل أأهنا مواقع س ياحية هامة ،وتعزيز التمنية الاقتصادية للسكن
احملليني .واكنت املكس يك تس تغل امللكية الفكرية يف تعزيز منو اقتصادها الوطين والرتوجي للس ياحة.
 .213ورصح وفد إاندونيس يا بأأن قطاع الس ياحة لعب دورا هاما يف تمنية الاقتصاد الوطين .ويف بعض ادلول مبا فهيا
اندونيس يا تزتايد مسامهة قطاع الس ياحة يف التمنية الاقتصادية .وذلكل ،رحب الوفد مبقرتح املرشوع .وعرب الوفد عن أأمهل يف
أأن يوجه املرشوع النقاشات اليت تتعلق ابلس ياسات ويزيد من الوعي بأأمهية امللكية الفكرية يف الرتوجي للس ياحة وحامية
الرتاث الثقايف .كام عرب عن أأمهل يف أأل يفيد املرشوع مرص وادلول ا ألخرى اخملتارة فقط ولكن دول أأخرى أأيضا.
 .211وعرب وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) عن ر أأيه بأأن املرشوع املقرتح اكن مضن نطاق معل اللجنة .وميكن أأن يفيد
املرشوع ادلول ا ألعضاء ألنه س يقوم بتحليل ودمع وتعزيز التوعية بدور منظومة امللكية الفكرية و أأدواهتا يف الرتوجي للس ياحة
وحامية الرتاث الثقايف .وقد اس تحق الاقرتاح الرتحيب من اكفة ادلول ألن هبا مجيعا صناعة س ياحة بغض النظر عام اإذا اكنت
دور انمية أأم متقدمة .لقد اكنت الس ياحة مصدرا هاما من مصادر ادلخل يف اإيران (مجهورية – الإسالمية) .وأأسهمت يف
اإجاميل الناجت القويم إليران (مجهورية – الإسالمية) .وميكن للمرشوع أأن يعزز ويزيد من نطاق اس تغالل امللكية الفكرية يف
جمال جديد مل يمت اكتشافه .لقد اكن هنجا جديدا ومشوقا دلراسة اس تخدام امللكية الفكرية يف التمنية .لقد اكنت الس ياحة أأحد
قطاعات التمنية الهامة للغاية يف العامل وليس يف ادلول النامية حفسب.
 .215وعرب وفد الياابن ،نيابة عن اجملموعة ابء ،عن أأنه يرى أأن املرشوع هاما وذا قمية .وميكن للملكية الفكرية أأن تلعب
دورا اإجيابيا يف جمال الس ياحة .وابلرمغ من ذكل ،قامت اجملموعة يف ادلورة ا ألخرية بطرح قلقها بشأأن اإدماج املعرفة التقليدية
ووسائل التعبري الثقايف التقليدية يف نطاق املرشوع .ويف هذا الوقت ،أأوحض وفد مرص أأن الغرض مل يكن ربط املرشوع
مبفاوضات جلنة املعارف التقليدية اجلارية .وقد أأحاطت اجملموعة علام ابلتفسري .وابلرمغ من ذكل ،مل يكن هناك مفهوم شائع أأو
فهم عام محلاية املعارف التقليدية ووسائل التعبري الثقايف التقليدية يف س ياق الويبو ألن املناقشات اكنت ل تزال جارية .وبدون
وجود مفهوم شائع وتفامه مشرتك حول حامية املعارف التقليدية ووسائل التعبري الثقايف التقليدية اكن من الصعب رؤية
عنارص هذا املرشوع ويه يمت متابعهتا بطريقة مناس بة .ذلكل اكن قلقها ل يزال قامئا .و أأشارت اجملموعة اإىل امللخص اذلي
قدمه الرئيس بشأأن ادلورة السابقة وقد رصح بوضوح بأأن اللجنة قررت مناقشة املرشوع املنقح يف جلس هتا التالية .ومن
هذا املنظور ،تطلعت اجملموعة اإىل اإجراء مزيد من املناقشات للمرشوع بناء عىل وثيقة منقحة تتناول أأوجه القلق اليت
طرحت يف ادلورة السابقة.
 .216ودمع وفد رواندا املرشوع بقوة .فرواندا دوةل تعمتد عىل الس ياحة .ودلهيا س ياسة خاصة ابلس ياحة .وهناك مرشوع
قانون بشأأن الرتاث الوطين يف انتظار اإقرار الربملان .وتود رواندا اختيارها للمشاركة يف املرشوع.
 .217وعرب وفد اإيطاليا ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،عن أأسفه لعدم تغيري الوثيقة ألن املقرتح اكن ش يقا
وميكن أأن يضيف قمية للتنافس ية والتمنية يف ادلول املشاركة يف املرشوع .ويف هذا الصدد ،رحبوا ابنفتاح وفد مرص واكنوا
راغبني يف تقدمي مالحظات اإىل ا ألمانة ولوفد مرص .و أأكد الوفد ،متحداث بصفته الوطنية ،عىل أأمهية ذكر اكفة حقوق امللكية
الفكرية املعرتف هبا دوليا يف مقرتح املرشوع .وميكن بدل من ذكل اس تخدام قامئة غري حرصية أأو لغة أأكرث حيادية.
 .212وقام وفد الهند بدمع مقرتح املرشوع .و أأشار اإىل أأن العديد من املداخالت قد أأشارت اإىل فائدة اس تخدام أأدوات
امللكية الفكرية يف دمع قطاع الس ياحة وخاصة يف ادلول النامية .كام أأن هذا ا ألمر هاما ابلنس بة لاكفة دول العامل .كام أأشار
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الوفد أأيضا اإىل أأوجه القلق اليت عربت عهنا بعض الوفود بشأأن اس تخدام معايري امللكية الفكرية ومبادهئا فامي يتعلق ابملعارف
التقليدية ووسائل التعبري الثقايف التقليدية ألهنا متت مناقش هتا يف جلنة أأخرى من جلان الويبو .ويف هذا الصدد ،اقرتح الوفد
استبدال الصياغة ابلإشارة اإىل احرتام التقاليد الوطنية وا إلقلميية واحمللية .ويه متثل جزء من الرتاث والتقاليد الثقافية .وأأكد
الوفد عىل أأن الهند أأيضا متتكل قطاع س ياحة نش يط وميكن أأن تفكر يف طرح اقرتاح مبجرد موافقة اللجنة عىل املرشوع
املقرتح.
 .212واس متر وفد تزنانيا يف تأأييده للمرشوع .وقد وامئ الوفد تعليقاته مع تعليقات وفد كينيا بصفته الوطنية وابلنيابة عن
اجملموعة ا ألفريقية .لقد اكن املرشوع يمتتع ابإماكانت جناح .ويف هذه املرحةل ،ل جيب عىل الوفود اإصدار أأحاكم مس بقة عىل
مدى تطبيق أأدوات امللكية الفكرية يف أأثناء تنفيذ املرشوع .اإن امللكية الفكرية طبيعهتا شامةل .وذلكل ،فاإن تطبيق أأدوات
امللكية الفكرية ل ميكن أأن يقترص عىل املعارف التقليدية ووسائل التعبري الثقايف التقليدية .فهيي قد تثري بعض القضااي أأثناء
امليض قدما .ومل يكن من املمكن التنبؤ ببعض القضااي اليت قد تظهر أأثناء تنفيذ املرشوع .و أأشار الوفد اإىل أأنه ميكن اختيار
ثالثة دول من أأجل املرشوع التجرييب .وعرب عن اعتقاده بأأن هناك العديد من املقرتحات اليت ميكن أأن تطرح .وذلكل ،ميكن
التفكري يف مد املرحةل التجريبية لتشمل املزيد من ادلول.
 .252ورصح وفد السلفادور بأأن الس ياحة مصدر رئييس من مصادر ادلخل ابلنس بة للعديد من ادلول .ويه تدمع
اقتصادايهتا وخاصة يف حاةل ادلول النامية .وعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه ميكن أأن يصبح قطاعا هاما ابلنس بة لدلول ا ألخرى يف
املس تقبل القريب .وميكن أأن يسهم اس تخدام ا ألدوات املتعلقة ابمللكية الفكرية يف تمنية قطاع الس ياحة يف خمتلف ادلول.
وذلكل ،دمع الوفد املوافقة عىل الوثيقة .وميكن أأن تسهم العالقة بني امللكية الفكرية والس ياحة يف تطوير العديد من
الاقتصادايت.
 .252و أأعلن وفد كينيا عن موافقته الاكمةل عىل البيان اذلي قام ابإلقائه نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .تعترب الس ياحة أأحد
القطاعات الرئيس ية اليت تسهم يف اقتصاد كينيا .واكن من املهم أأن نفهم العالقة بني امللكية الفكرية والس ياحة ابس تخدام
أأدوات امللكية الفكرية .و أأكد عىل املغزى من وراء اس تخدام امللكية الفكرية أكداة من أأدوات التمنية الاقتصادية .ودمع الوفد
الاقرتاح واكن يتطلع اإىل تنفيذه.
 .250و أأيد وفد الس نغال البيان اذلي أألقاه وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ورحب ابملبادرة اليت قام هبا وفد مرص
ابقرتاح مرشوع يف قطاع هام ابلنس بة لاكفة ادلول .فقد لعبت الس ياحة دورا هاما يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية يف
الس نغال .وتعترب الس ياحة املصدر الثاين للعمةل ا ألجنبية ووفرت العديد من فرص العمل .و أأشار الوفد اإىل أأن املرشوع اكن
يعمتد عىل التوصيات رمق 2و  22و 20و 12من توصيات جدول أأعامل التمنية .ويف الس نغال ،تراجع قطاع الس ياحة يف
الس نوات العرش املاضية .ولهذا السبب قامت احلكومة بوضع خطة اسرتاتيجية وطنية ل ألعوام  .0200-0220و أأكد الوفد
عىل دمعه للمرشوع .و ألن أأهداف املرشوع تامتىش مع خطته الوطنية لإعادة تفعيل قطاع الس ياحة تريد الس نغال الاس تفادة
من املرحةل التجريبية .ودعا الوفد اإىل تبين املرشوع يف هذه ادلورة.
 .253ور أأي وفد غواتاميل أأن املرشوع مبتكر ألنه سيسهم يف التمنية الاقتصادية لدلول وخاصة تكل ادلول اليت تمتتع برتاث
ثقايف كبري وإاماكانت س ياحية .وسوف يؤدي تبين املرشوع اإىل مساعدة العديد من الاقتصادايت الوطنية عىل دمع صناعة
الس ياحة هبا.
 .251ودمع وفد الاكمريون البيان اذلي أألقاه وفد كينيا نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .ويعرف عن الاكمريون وجود تنوع كبري هبا
حىت أأهنا تعترب صورة مصغرة ألفريقيا .ويه غنية ابلفللكور والتقاليد .وقد معلت احلكومة عىل وضع اسرتاتيجية أأكرث كفاءة
من أأجل تطوير قطاع الس ياحة .وقد أأشارت البياانت املتعلقة ابلس ياحة اإىل أأن الفللكور يعترب أأحد ا ألس باب اليت جتعل
الساحئني يفضلون مقاصد س ياحية جديدة .واكن املرشوع يامتىش مع أأهداف الويبو اخلاصة بتشجيع ادلول عىل الاس تخدام
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الاسرتاتيجي للملكية الفكرية يف معلية التمنية .ولكن مازال الوقت مبكرا لستبعاد أأو التقليل من شأأن مسامهة املرشوع يف
تمنية قطاع الس ياحة .وقد عرب الوفد عن تأأييده للمرشوع .وميكن ان تساعد اخلربة املكتس بة من خالل املرشوع ادلول
ا ألخرى عىل تطوير جوانب ملكية فكرية يرون أأهنا مناس بة.
 .255و أأعطى وفد تونس أأمهية كبرية للمرشوع .فتونس يه أأحد املقاصد الس ياحية .ويه دوةل تعمتد اعامتدا كبريا عىل
الس ياحة .فتونس دوةل تطل عىل البحر املتوسط ويوجد هبا مناطق اترخيية عديدة .وعربت تونس عن رغبهتا يف أأن تصبح
أأحد ادلول املس تفيدة من املرشوع املقرتح.
 .256ورصح وفد أأسرتاليا بأأنه يمثن الرتاث الثقايف والس ياحة ألنه يعترب قطاعا هاما يف أأسرتاليا .وابلرمغ من ذكل ،فاإنه ،مثل
وفدي الولايت املتحدة والياابن ،جيد من الصعب عليه أأن يؤيد الورقة املعروضة ألهنا مل تتناول القضااي اليت متت اإاثرهتا يف
ادلورة السابقة.
 .257وقام وفد رسي لناك بتأأييد البياانت اليت أألقهتا الوفود ومن بيهنا بياانت وفود اندونيس يا وإايران
(مجهورية  -الإسالمية) واملكس يك ورواندا .كام أأيد اقرتاح وفد الهند املتعلق ابستبدال مصطلح "الرتاث الثقايف".
ورسي لناك دوةل غنية ابلرتاث الثقايف القدمي والشواطئ واحلياة الربية واليت جتتذب العديد من الساحئني من اكفة دول العامل
طوال العام .وتعترب الس ياحة مصدرا رئيس يا من مصادر ادلخل يف رسي لناك .وذلكل ،دمع الوفد املرشوع بصورة اكمةل.
واكنت رسي لناك هممتة ابملشاركة يف املرشوع.
 .252ووجد وفد سويرسا أأن فكرة اس تخدام امللكية الفكرية يف تشجيع الس ياحة من ا ألمور الش يقة .وتوقع الوفد تنقيح
املرشوع للتعامل مع أأوجه القلق اليت قد ل تزال قامئة .ورحب برغبة الوفود يف العمل معا للتوصل اإىل لغة مقبوةل للجميع.
 .252وعرب وفد كندا عن جدارة املرشوع .وابلرمغ من ذكل ،فاإنه كام عربت وفود الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء به
والياابن وسويرسا والولايت املتحدة ا ألمريكية ،فاإن بعض املوضوعات اليت متت تغطيهتا يمت حتليلها يف جلنة املعارف التقليدية.
وقد مت الترصحي بذكل يف ادلورة ا ألخرية .وعرب الوفد عن أأمهل يف أأي يرى مرشوعا منقحا يف ادلورة التالية .واكن يرغب يف
تقدمي تعليقات بناءة اإىل اللجنة حبيث يكون دلهيا مرشوعا تقبل به اكفة ادلول ا ألعضاء.
 .262ودرس وفد ش ييل املرشوع وفكرة التوصل اإىل جوانب امللكية الفكرية اليت ترتبط ابلس ياحة وتكون هامة ابلنس بة
لدلول .وذلكل ،جيب أأخذ التعليقات اليت مت تقدميها يف هيذه ادلورة بعني الاعتبار حىت يصبح املرشوع مقبول لاكفة ادلول
ا ألعضاء.
 .262و أأشار وفد مرص اإىل ادلمع الكبري للمرشوع .و أأشارت بعض الوفود إاىل املرشوع املنقح .و أأراد الوفد عقد مشاورات
مع الوفود اليت دلهيا تعليقات أأو خماوف معينة .وابلرمغ من ذكل ،مل يمت ذكل وفقا لقيود معينة .وعرب عن أأمهل يف أأن يقوم
بذكل أأثناء ادلورة .وطالب الوفد بفرصة ابلتواصل مع هذه الوفود مبساعدة ا ألمانة حبيث ميكهنا العمل معا عىل التعامل مع
هذه اخملاوف قبل اختتام بند جدول ا ألعامل .ورد الوفد عندئذ عىل بعض التعليقات اليت مت طرهحا .وفامي يتعلق ابخملاوف اليت
مت التعبري عهنا خبصوص املرشوع ومعل جلنة املعارف التقليدية ،أأكد الوفد عىل أأن املرشوع سوف يتجاوز معل جلنة املعارف
التقليدية .ومل تتضمن أأهداف املرشوع معلية وضع معايري .وجيب دراسة الاقرتاح من خالل س ياق الس ياحة .و أأشار الوفد
اإىل أأن اكفة الوفود تقريبا أأن جمال الس ياحة هو أأحد اجملالت الهامة ابلنس بة للتمنية .وهناك نقطة التقاء بني امللكية الفكرية
والس ياحة ميكن اس تغاللها يف حتقيق بعض ا ألهداف التمنوية .ول يس هتدف املرشوع القيام بأأنشطة وضع معايري .والهدف من
املرشوع هو اس تغالل ا ألمور الهامة اليت ميكن اس تنباطها من احلياة احلقيقية واخلربات العملية من أأجل الرتوجي للس ياحة.
وقدم الوفد بعض ا ألمثةل من منظور الساحئني .وقام بزايرة عدة أأماكن يف أأورواب بسبب شهرهتا ببعض ا ألمور مثل شهرة
مورانو ابلزجاج ونورماندي مبصنع الكريس توفل وبرشلونة ابلفالنميكو وجروير ابجلنب .وقد ساعدت هذه ا ألمور عىل الرتوجي
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للس ياحة واكنت ذات صةل ابلبتاكر .واكنت تتعلق اب ألفاكر اجلديدة وكيفية توليد دخل ومزااي اقتصادية من خالل هذه
ا ألفاكر .كام قام أأيضا بزايرة فلورنسا بعد قراءة أآخر رواية للاكتب دان براون بعنوان” ”Infernoأأو اجلحمي حيث قام بوصف
املدينة ابلتفصيل .وقد متت حامية الرواية من خالل حقوق املؤلف .وقد ختطت هذه ا ألمثةل نطاق العالمات التجارية .و أأشار
الوفد اإىل املعارف التقليدية وقدم مثال عىل الساكن ا ألصليني يف الصحراء الغربية يف مرص واذلين اكنوا يس تخدمون الرمال
وماء البحريات يف العالج .واكن الهدف هو مساعدة هؤلء الناس عىل توليد دخل من واقع حياهتم وليس من خالل وضع
املعايري .فاإذا متكن هؤلء الناس من توليد دخل من هذه املعارف والتقاليد فس يحموهنا وحيافظون علهيا .وقد ل يقومون بذكل
اإذا مل حيصلوا عىل دخل من وراء ذكل .وذلكل ،فاإن الفكرة يه دمع الاس تفادة من ا ألصول للرتوجي للس ياحة وجذب
الساحئني .ومل يقم املرشوع ابلتعرض لعملية وضع املعايري .وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تقترص املناقشات عىل النطاق احملدد
عالية .واكن من املتاح تنقيح املستند للتعامل مع أأوجه القلق .وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تقوم ا ألمانة ابملساعدة عىل تنظمي
اجامتع ملناقشة كيفية تنقيح املستند .وسوف يقوم الوفد أأيضا ابلتواصل مع الوفود بصورة ثنائية ملناقشة اخملاوف .وعرب عن
أأمهل يف اس تكامل املرشوع وتبنيه خالل هذه ادلورة .وس يظل الوفد يتقبل أأي أأفاكر.
 .260و أأعرب وفد نيجرياي عن تأأييده ألهداف التمنية وحامية الرتاث الثقايف يف مرص ،وكذكل عن رغبة نيجرياي يف املشاركة
يف املرشوع.
 .263و أأيد وفد جنوب أأفريقيا املرشوع والبيان اذلي أأدىل به وفد كينيا .واكن الوفد قد ساند املرشوع يف ادلورة املاضية.
وانل املرشوع دعام واسعا من العديد من الوفود بشأأن املوافقة عليه .ومع ذكل ،اكن دلى عدد قليل من الوفود مشالك مع
الصياغة وكذكل مع القضااي املتعلقة ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ويف هذا الصدد ،جاءت التعليقات
اليت أأدىل هبا وفد مرص معلية جدا .ومل تكن هناك حاجة اإىل الانتظار حىت ادلورة املقبةل ألن املرشوع نوقش متاما يف ادلورة
السابقة .و أأيد الوفد الاقرتاح اذلي قدمه وفد مرص بشأأن التشاور مع الوفود اليت دلهيا مشالكت مع املرشوع ومعرفة ما اإذا
اكن ميكن حل تكل املشالكت بهناية ا ألس بوع من أأجل املوافقة عىل املرشوع.
 .261ودعا الرئيس وفود الولايت املتحدة ا ألمريكية والياابن واسرتاليا وكندا للرد عىل العرض اذلي تقدم به وفد مرص
لإجراء مشاورات واخلروج بأأسلوب يكون مقبول مجليع الوفود.
 .265وكرر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية القول بأأنه سوف يسعده أأن يقدم تعليقات .وطالب الوفد بأأن تنعكس شواغهل
يف الوثيقة املنقحة .وتوقفت مسأأةل ما اإذا اكن الوفد س يدمع الوثيقة أأم ل عىل حمتوايت املرشوع املنقح .و أأعرب الوفد عن
اس تعداده للعمل مع ا ألمانة ووفد مرص .واكن دلى الوفد قامئة من التعليقات و أأبدى سعادته للقيام بذكل بشلك غري رمسي.
 .266وقال الرئيس اإنه سيمت ا إلعالن يف وقت لحق عن شلك املشاورات وتوقيهتا وماكن انعقادها .ودعا ا ألمانة للرد عىل
التعليقات املقدمة من الوفود.
 .267وقد أأحاطت ا ألمانة (الس يدة توسو) علام ابلتعليق اذلي أأدىل به وفد اإيطاليا بأأن يمت مراعاة اكفة أأدوات امللكية الفكرية
يف معلية تنفيذ املرشوع .وفامي يتعلق بعدد البدلان اليت ستشارك يف املرحةل التجريبية ،ذكرت ا ألمانة أأنه اكن علهيا التوصل اإىل
أأكرب عدد ممكن من البدلان .ومع ذكل ،س يكون دلى ادلول ا ألخرى فرصة للمشاركة يف وقت لحق .وميكن تقامس ادلروس
املس تفادة مع البدلان اليت مل تكن مضن الاختيار ا ألويل .وسيمت مراعاة املعايري املبينة يف الوثيقة يف معلية اختيار البدلان.
و أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه سيمت النظر خالل املرحةل التجريبية يف الاهامتم اذلي أأبدته بعض الوفود .ودعت مجيع ادلول ا ألعضاء
اإىل تقدمي مقرتحاهتا .و أأشارت ا ألمانة أأيضا اإىل أأن أأغلبية كبرية من الوفود دمعت املرشوع.
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اختصاصات املراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية
 .262ودعا الرئيس اللجنة للنظر يف اختصاصات املراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية .و أأشار اإىل أأن
توجيه انئب الرئيس السابق مشل الكثري من ا ألمور .واكن قد مت توزيع النص الهنايئ عىل الوفود .واكنت اجملموعات قد
حفصت النص .وكام هو متفق عليه ،سيمت الرشوع يف تبادل وهجات النظر يف اجللسة العامة قبل البدء يف املشاورات غري
الرمسية بشأأن املواصفات .واكن التفاق عىل الاختصاصات قد طال انتظاره .واكن ميكن أأن يؤثر بقاء نقاط الغموض
الاسرتاتيجية يف النص تأأثريا سلبيا عىل التقدم.
 .262وحتدث وفد امجلهورية التش يكية نيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق و أأعرب عن اعتقاده بأأن نتاجئ
التفاوض شلكت أأساسا جيدا ملواصةل واختتام املناقشة بشأأن النص الهنايئ لالختصاصات .وكررت اجملموعة ذكر توقعاهتا فامي
يتعلق ابملراجعة املس تقةل .وينبغي حتديد شلك ونطاق النتاجئ بوضوح لضامن أأن توفر املراجعة قمية مضافة ،ولتجنب
الازدواجية مع تقارير التقيمي السابقة فضال عن املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون
ألغراض التمنية .وينبغي أأن يكون اختيار مستشارين مس تقلني لفريق املراجعة وفقا لإجراءات الويبو املعمول هبا .ويف هذا
الشأأن ،سرتحب اجملموعة بتقدمي ا ألمانة العامة رشحا أأكرث تفصيال بشأأن مزيانية املستشارين .ور أأت أأن الفعالية من حيث
التلكفة وكذكل النتاجئ املبنية عىل احلقائق وا ألدةل للمراجعة املس تقةل س تكون ذات فائدة للمنظمة و أأحصاب املصلحة الآخرين.
واكن قد مت بذل هجود كبرية .واس تعدت اجملموعة لإهناء العملية ابلتعاون مع اجملموعات ا إلقلميية ا ألخرى وادلول ا ألعضاء.
 .272وحتدث وفد الياابن نيابة عن اجملموعة ابء ،وذكر أأنه عىل الرمغ من اإمضاء ساعات طويةل من اجللسات غري الرمسية
لصياغة الاختصاصات ،اإل أأن املناقشة توزعت عىل قضية واحدة .وتعلقت مبا اإذا اكن رضوراي أأن يكون دلى أأحد أأعضاء
فريق املراجعة اخلربة العملية الالزمة يف املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية ألغراض التمنية .واكن من املؤسف عدم متثيل
لك اجملموعات يف املشاورات غري الرمسية يف  07أأكتوبر عام  ،0221استنادا اإىل التفاق اذلي مت التوصل اإليه يف ادلورة
املاضية .وذلكل ،مل يكن هناك سبيل لتضييق الفجوات من خالل املشاورات غري الرمسية .وظلت اجملموعة ملزتمة ابلخنراط
يف العملية لوضع ملسة هنائية عىل مسودة الاختصاصات يف هذه ادلورة بروح بناءة وتعاونية .واكن لعمل الويبو صالت قوية
ابلعامل احلقيقي ألنظمة امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل واضعو الس ياسات واملامرسون والصناعات ذات الصةل ،واكن لزاما عليه أأن
يكون دليه مثل تكل الصالت .واكن رضوراي أأن تسامه املراجعة يف حتقيق هدف املنظمة .ومل يكن ابلإماكن حتقيق ذكل اإذا
مل يكن دلى فريق املراجعة خربة معلية .وشلكت املساعدة التقنية جزءا أأساس يا من أأنشطة الويبو التمنوية .و أأقرت اجملموعة
بأأمهية الاس امتع اإىل أآراء أأولئك اذلين اكنوا املس تفيدين الفعليني من املساعدة التقنية يف العوامص .ومن مث ،أأيدت الزايرات
امليدانية احملمتةل .ومع ذكل ،مل يكن من املمكن اإجراء تقيمي لفعالية املشاريع اليت تقميها الويبو يف البدلان بشلك حصيح اإذا مل
يكن دلى فريق املراجعة أأي خربة معلية يف تنفيذ املشاريع يف هذا اجملال .ومل ميكهنا أأن تفكر يف أأي أأس باب من شأأهنا أأن
جتعل هذه اخلربة العملية تقوض معل فريق املراجعة يف هذا الصدد .ومل يس بق لها أأن مسعت مطلقا اإىل جحة مقنعة تفيد بأأن
مثل هذا الرشط املطلوب توفره يف فريق املراجعة من شأأنه أأن يؤثر سلبا عىل معلهم يف ضوء هدف هذه املنظمة .وواصلت
اجملموعة اعتقادها بأأن اخلربة العملية شلكت عنرصا أأساس يا اكن لزاما أأن يتوفر دلى فريق املراجعة كفريق واحد.
 .272وحتدث وفد اإيطاليا نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأعرب عن اس تعدادمه لالخنراط يف وضع
اللمسات ا ألخرية عىل اختصاصات املراجعة املس تقةل .وظلوا عىل ثقة من اإماكنية التوصل اإىل اتفاق حول القضااي العالقة.
وليس هناك رضورة ألن تكون املراجعة املس تقةل مرهقة ،بل جيب أأن تكون قصرية وموجزة .وينبغي أأن تتيح الاختصاصات
دراسة فعاةل ومعلية .وينبغي أأن تركز املراجعة املس تقةل عىل تقيمي ا ألنشطة امللموسة اليت تبذلها الويبو ،ول س امي مشاريع
املساعدة التقنية .وجيب أأن تأأخذ بعني الاعتبار أآراء املس تفيدين الفعليني من هذه ا ألنشطة .وبناء عليه ،يتعني أأن يكون دلى
فريق املراجعة خربة واسعة يف اإدارة الربامج واملشاريع ،مبا يف ذكل اخلربة يف تنفيذ املشاريع اليت يمت اإقامهتا يف هذا اجملال.
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واستنادا اإىل الاختصاصات ،اس تطاعت ا ألمانة امليض قدما يف حتديد فريق املراجعة ا ألنسب واملؤهل من خالل معلية
توظيف مفتوحة وشفافة.
 .270وحتدث وفد ابكس تان نيابة عن مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،وعلق أأمهية كربى عىل وضع اللمسات ا ألخرية عىل
اختصاصات املراجعة املس تقةل .ومن شأأن القيام مبراجعة شامةل أأن يوفر فرصة لتقيمي وتقدير التقدم احملرز وحتديد أأوجه
القصور .و أأعربت اجملموعة عن أأملها يف أأن تبين عىل التقدم اذلي حتقق يف ادلورات السابقة و أأن تناقش القضااي املتبقية اليت
اثر حولها اختالف يف الر أأي .وحثت مجيع الوفود عىل املسامهة مع اإبداء أأقىص قدر من املرونة لتحقيق النتاجئ املرجوة.
 .273وحتدث وفد كينيا نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،و أأعرب عن اعتقاده بأأن اخلالفات ميكن التغلب علهيا يف أأثناء ادلورة.
واكن من املالمئ أأكرث اإجراء مراجعة شامةل نظرا ألن العمل اجلاري تنفيذه مبوجب توصيات جدول أأعامل التمنية جتاوز
املشاريع .واس تلزمت بعض ا ألعامل القيام بأأنشطة ختص وضع املعايري .واكنت التوصية اليت تتعامل مع معل اللجنة احلكومية
ادلولية مثال عىل ذكل ،ومل يمت التعامل من خالل أأي مرشوع مع املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدية واملوارد
الوراثية .واكن جيري النظر يف هذه القضااي يف اللجنة احلكومية ادلولية .وينبغي أأن تكون هذه القضااي وغريها الكثري جزءا من
معلية املراجعة .ويف هذا الصدد ،ميكن أأن يشلك الرتكزي عىل العمليات يف حد ذاهتا خطرا يمتثل يف استبعاد العنارص الهامة.
ومل يمت تنفيذ أأي مرشوع كغاية يف حد ذاته ،ولكن كوس يةل لتعزيز امللكية الفكرية ألغراض التمنية .وتود اجملموعة اإجراء
مراجعة شامةل من أأجل أأن معرفة كيف ميكن حتسني العمل ولتعممي ما مت اإجراؤه يف مشاريع خمتلفة داخل معل الويبو .ومل
يكن هناك أأي تناقض من حيث ما اكن مقصودا .وينبغي أأن يمت القيام بعمل جيد وشامل من أأجل أأن تساعد املراجعة ادلول
بناء يف املناقشات .ور أأت أأنه ميكن الانهتاء من املوصفات خالل تكل ادلورة.
ا ألعضاء واملنظمة .وستبذل اجملموعة هجدا ً
 .271و أأعرب وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد ابكس تان نيابة عن مجموعة أآس يا واحمليط
الهادئ .وكجزء من أآلية التنس يق ،قررت امجلعية العامة يف عام  0222أأن جتري جلنة التمنية مراجعة مس تقةل لتنفيذ توصيات
جدول أأعامل التمنية يف هناية الثنائية  .0223-0220وحتقيقا لهذه الغاية ،حظيت معليتا وضع اللمسات الهنائية عىل
الاختصاصات واختيار خرباء مس تقلني متخصصني يف امللكية الفكرية والتمنية من قبل اللجنة بأأمهية كبرية .وشدد الوفد عىل
أأن املراجعة ينبغي أأل تتناول املساعدة التقنية حفسب ،ولكن أأيضا جوانب معل الويبو فامي خيص تنفيذ جدول أأعامل التمنية ،مبا
يف ذكل معل جلنة التمنية ومعل ا ألمانة بشأأن أأنشطة جدول أأعامل التمنية اليت مت اإجراؤها أأو التخطيط لها وكذكل جوانب
جدول أأعامل التمنية اليت مل تعاجل حىت الآن وغريها .وقررت اللجنة يف دورتهيا الثانية عرشة والثالثة عرشة مواصةل املناقشات
بشأأن الاختصاصات يف دوراهتا املقبةل .واكنت هناك رضورة ملحة لتخصيص وقت اكف لوضع اللمسات ا ألخرية عىل
الاختصاصات خالل ادلورة هبدف تنفيذ قرار امجلعية العامية يف ضوء حقيقة أأنه اكن من املفرتض أأن يمت اإجناز ذكل حبلول
هناية الثنائية  .0223-0220ويف هذا الس ياق ،جشع الوفد مجيع الوفود عىل املشاركة الفعاةل والبناءة يف املداولت املنوط هبا
حل بعض القضااي العالقة ووضع اللمسات ا ألخرية عىل نص الاختصاصات يف هذه ادلورة متهيدا لإجناز التفويض املمنوح من
امجلعية العامة.
 .275ور أأى وفد الربازيل أأن املراجعة املس تقةل ستساعد عىل حتسني تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية .كام أأهنا ستساعد
أأيضا عىل تعممي التوصيات داخل معل الويبو .وبناء عليه ،حث الوفد مجيع الوفود عىل املشاركة بطريقة بناءة يف املناقشة من
أأجل التغلب عىل قليل من املأآزق املتبقية والتوصل اإىل نص يصلح ملراجعة شامةل.
 .276وشدد وفد الصني عىل رضورة النظر اإىل املايض واس تخالص ادلروس املس تفادة منه من أأجل امليض قدما يف لك
معل همم من أأعامل اللجنة .واكنت املراجعة املس تقةل هممة لتحسني معلية تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية وتعمميها يف
ا ألنشطة العادية للويبو .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يمت التوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأن الاختصاصات من أأجل اإمتام
املراجعة املس تقةل.
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النظر يف الوثيقتني  CDIP/14/11و - CDIP/12/5قرار امجلعية العامة للويبو بشأأن املسائل املتعلقة بلجنة التمنية
 .277وفتح الرئيس ابب املناقشات حول قرار امجلعية العامة للويبو بشأأن املسائل املتعلقة بلجنة التمنية.
 .272وحتدث وفد كينيا نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية وأأشار اإىل أأن اللجنة قد تعاملت مع هذه القضية لفرتة من الوقت .وقد
انتقلت ذهااب وإااياب من امجلعية العامة اإىل اللجنة .واكن من الرضوري للغاية أأن يمت حل القضية مرة واحدة وإاىل ا ألبد .واكن
لعدم قدرة اللجنة عىل حلها تأأثري دامئ عىل معل اللجان ا ألخرى .وكررت اجملموعة القول بأأن مجيع اللجان اكن علهيا مسؤولية
متثلت يف اإبالغ امجلعية العامة ابلطريقة اليت اكنوا يتبعوهنا يف نفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية .واستند هذا عىل حقيقة أأن
بعض املشاريع اليت مت الانهتاء مهنا مت تعمميها يف العمل العادي للمنظمة .ومل يقترص التعممي عىل بعض اللجان نظرا ألنه استند
إاىل املاكن اذلي يصلح لقضية معينة .ومل يتسن اإعفاء بعض اللجان من هذه املسؤولية عندما اكن الهدف الهنايئ يمتثل يف
تعممي بعض املشاريع اليت مت الانهتاء مهنا .واكنت هناك أأيضا مبادئ اكن ميكن أأن تنطبق عىل اللجان اخملتلفة بغض النظر عن
جوهر معلهم .واكنت هذه قضية بس يطة جدا ومل حتتج اللجنة اإىل التعامل معها .ومل تُلحق معلية الإبالغ رضرا بعمل أأي
جلنة .ومت تسجيل البياانت اليت قدمهتا الوفود التابعة للجان مثل جلنة حق املؤلف واللجنة احلكومية ادلولية وجلنة الرباءات
وإارسالها اإىل امجلعية العامة حيث متت مناقش هتا .ومل يكن هناك أأي أآاثر ضارة عىل معل تكل اللجان .وذلكل ،ل ينبغي أأن
يكون هناك أأي خماوف حول احامتل أأن تؤدي الآراء اليت أأعربت عهنا ادلول ا ألعضاء بشأأن الكيفية اليت ر أأوا هبا مسامهة
جلنة معينة اإىل تقويض معل تكل اللجنة .ومل يكن لهذه اخملاوف أأي أأساس وينبغي إازالهتا من أأجل امليض قدما يف هذه
املسأأةل.
 .272وحتدث وفد الياابن نيابة عن اجملموعة ابء ،وظل مقتنعا بأأن ادلور العام للجنة متثل يف مناقشة قضااي حمددة يف جمال
امللكية الفكرية والتمنية .وحىت الآن ،مت إاجناز ذكل من دون جدول ا ألعامل اجلديد املقرتح .ول ميكن ألحد أأن ينكر هذه
احلقيقة .ولقد أأعربت اجملموعة عن تقديرها جلهود مجموعة جدول أأعامل التمنية يف مراجعة اقرتاهحا (الوثيقة )CDIP/12/11
لكهنا مل تتطرق اإىل القلق املذكور ومل تعاجله .وسوف تواصل اللجنة التنفيذ الاكمل للولية املمنوحة بقرار امجلعية العامة
الصادر يف عام  0227من خالل اإبراز قضااي فردية حمددة ومواصةل مناقش هتا فامي يتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية .وفامي يتصل
بأآليات التنس يق ،والرصد والتقيمي والإبالغ ،ظلت اجملموعة تعتقد بأأن هيئات الويبو املعنية مل تكن مجيعها هيئات اتبعة للويبو.
واتضح ذكل جليا من ا ألسلوب .وقد حددت لك هيئة الصةل من تلقاء نفسها .ويف قرار امجلعية العامة بشأأن أآلية التنس يق،
وهجت امجلعية هيئات الويبو املعنية بأأن تدرج يف تقريرها الس نوي املقدم للجمعيات وصفا ملسامههتم يف تنفيذ توصيات جدول
أأعامل التمنية اخلاصة هبم .ومن مث ،اكن من الواحض أأن هيئات الويبو املعنية ذات الصةل ميكن أأن تبلغ عن مسامههتا بطريقهتا
اخلاصة ومل يكن هناك جمال ألن تعاجل ا ألمانة ذكل .و أأشارت اجملموعة اإىل بياهنا الافتتاي و أأكدت أأن اللجنة ل ينبغي أأن
متيض الكثري من الوقت يف التكرار يف نفس املناقشة .وينبغي تأأجيل القضية إاذا مل يكن هناك اإماكنية لرؤية الصفات املمزية
ل ألفاكر اجلديدة يف اجلوةل ا ألوىل من تبادل وهجات النظر.
 .222وحتدث وفد اإيطاليا نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأحاط علام بقرار امجلعية العامة للويبو بشأأن
املسائل املتعلقة بلجنة التمنية يف دورهتا السادسة وا ألربعني اليت وافقت فهيا امجلعية العامة عىل الطلب املقدم من اللجنة
ملواصةل املناقشات .و أأشار الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه اإىل أأن الويبو قد حققت تقدما كبريا يف تنفيذ جدول أأعامل
التمنية ،وفقا ملا أأبرزه املدير العام عدة مرات .وطبقا للتعريف ،متثل الهدف ا ألسايس للجنة التمنية يف مناقشة امللكية الفكرية
والتمنية .وقد جنحت يف القيام بذكل و أأوفت متاما بوليهتا يف هذا الصدد .وقد أأنفقت اللجنة وغريها من الهيئات الكثري من
الوقت يف مناقشة تنفيذ أآلية التنس يق .و أأشاروا اإىل وجود تفسريات خمتلفة حول معىن مصطلح “هيئات الويبو املعنية”.
وكرر الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه موقفهم املمتثل يف أأن هيئات الويبو مل تكن لكها معنية وينبغي أأن حيددوا بأأنفسهم
ما اإذا اكنوا معنيني بأآلية التنس يق .ول ينبغي أأن تعطل املناقشات بشأأن صةل هيئات الويبو معل هذه الهيئات .وسوف
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تس تغرق املناقشات املطوةل حول هذا املوضوع يف اللجنة وقتا طويال اإىل جانب مزيد من املناقشات امللموسة الهادفة بشأأن
مشاريع جدول أأعامل التمنية.
 .222وحتدث وفد امجلهورية التش يكية نيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،ودعا اإىل خامتة انحجة للنقاش حول
املسائل املتعلقة بلجنة التمنية وتنفيذ أآلية التنس يق .ومن شأأن ذكل أأن يكون مفيدا مجليع الوفود ورضوراي لمتكني اللجنة من
الرتكزي أأكرث عىل أأعاملها الفعلية .واكن جدول أأعامل جلنة التمنية مثقال ابملستندات ابس مترار .وينبغي أأن يكون الوقت اخملصص
للقضااي القانونية أأو الإجرائية متوازان .وينبغي ختصيص املزيد من الوقت ملشاركة اخلرباء الوطنيني يف مناقشات اللجنة.
وواصلت اجملموعة اإيالء اهامتم ملسأأةل ا ألمور ذات الصةل بلجنة التمنية .و أأيدت اس مترار معل اللجنة بشأأن هذه ا ألمور ذات
الصةل عىل أأساس خمصص .واكن هذا هو الهنج الأكرث مناس بة ملناقشة املسائل اجلديدة املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية .ومل
يعق هذا الهنج ولية اللجنة .وعىل العكس من ذكل ،مكن اللجنة من الوفاء ابلركزية الثالثة من وليهتا بطريقة أأكرث مرونة
وفعالية .ومكّن هذا الهنج من رفع كفاءة هجود اللجنة .ومسح بتحديد أأولوايت معقوةل للمسائل املعنية ذات الصةل وساعد عىل
جتنب الازدواجية يف العمل ،وقدمت الويبو ،مكنظمة توهجها ادلول ا ألعضاء ،الفرصة ملناقشة أأي مسأأةل تتعلق ابمللكية
الفكرية والتمنية .ومل يكن هناك أأي مؤرش عىل حذف أأو استبعاد أأي مادة متعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية من جدول أأعامل
اللجنة .واكنت اجملموعة عىل قناعة بأأن ولية اللجنة اكنت جيري الوفاء هبا هبذه الطريقة يف الواقع .ومل تكن يف حاجة اإىل بند
جديد من بنود جدول ا ألعامل ملعاجلة املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية .و أأكدت اجملموعة عىل اس تعدادها ملناقشة أأية
قضية متعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية تدخل مضن ولية اللجنة هبذه الطريقة .و أأعربت اجملموعة عن تفضيلها لختتام النقاش
حول هذه املسأأةل خالل ادلورة .وفامي يتعلق بأآلية التنس يق ،اعتربت اجملموعة أأن اللجنة يه أأنسب حمفل لدلول ا ألعضاء
لتبادل اخلربات يف جمال امللكية الفكرية والتمنية .وذلكل ،ينبغي أأن يمت تكثيف العمل املتعلق بتوصيات جدول أأعامل التمنية يف
اللجنة .و أأعربت عن قناعهتا بأأن اللجنة اكنت مسؤوةل عن املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية داخل املنظمة .وينبغي أأل
يمت تقامس هذه املسؤولية مع اللجان ا ألخرى .ومل تر اجملموعة أأية قمية اإضافية يف اإطالق اللجنة ملزيد من املبادرات لتحريك
معلية تنفيذ جدول أأعامل التمنية .وينبغي أأن تبقى هذه الاسرتاتيجية مبثابة الاسرتاتيجية الأكرث كفاءة لدلول ا ألعضاء واملنظمة
و أأحصاب املصلحة الآخرين.
 .220وحتدث وفد ابكس تان نيابة عن مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،ور أأى بأأن عدم قدرة اللجنة عىل الوفاء بقرار امجلعية
العامة مل يظهر بوضوح ،واكن مييل اإىل عرقةل ا ألمور يف ماكن أآخر .وينبغي اإعطاء ا ألولوية اإىل حل املسأأةل بدل من تأأجيلها
ابس مترار من أأجل ضامن حتقيق تقدم بشأأن املسائل الفعلية.
 .223و أأحاط ممثل ش بكة العامل الثالث علام بأأنه بعد انعقاد أأكرث من  23جلسة للجنة التمنية ،مل يكن هناك أأي تقدم فامي
يتعلق ابإنشاء أآلية للتنس يق والرصد والإبالغ .واكنت تكل ولية منحهتا امجلعية العامة .وعىل سبيل املثال ،فاإن جلنة املزيانية مل
تبلغ امجلعية العامة يف اإطار أآلية التنس يق .واختذت قرارات حامسة بشأأن ختصيص املوارد فامي يتعلق بنفقات التمنية .واكن من
املهم للغاية ابلنس بة للجنة املزيانية أأن تتلقي التوجيه من خالل أآلية التنس يق يف املداولت اليت اكن لها تأأثري عىل جدول
أأعامل التمنية .واكنت هناك مسأأةل هامة أأخرى متثلت يف تنفيذ الركزية الثالثة من قرار امجلعية العامة .وتعلق ذكل ببند قامئ من
بنود جدول ا ألعامل حول امللكية الفكرية والتمنية .ومل يمت تنفيذ هذا اجلانب من قرار امجلعية العامة منذ اعامتد توصيات جدول
أأعامل التمنية قبل أأكرث من س بع س نوات .و أأدى الإخفاق يف القيام بذكل اإىل خلق “نقص يف الثقة” يف املنظمة.
 .221واكن وفد املكس يك عىل دراية ابحلاجة لس تكامل املناقشات حول أآلية التنس يق من أأجل الوفاء ابلولية املمنوحة من
امجلعية العامة .ويف هذا الس ياق ،ردد الوفد التعليقات اليت أأدلت هبا مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب والوفود ا ألخرى
خالل ادلورة حيث أأن مناقشة املتعلقة بتنفيذ أآلية التنس يق ينبغي أأن تمت داخل جلنة التمنية .و أأعرب الوفد عن اهامتمه
الشديد بتطور ا ألحداث يف الاجامتع ا ألخري للجنة املعايري .ومل تمت املوافقة عىل جدول أأعامل هذا الاجامتع بسبب عدم
التفاق عىل أآلية التنس يق .و أأشار الوفد اإىل أأن القرار امجلعية العامة حول أآلية التنس يق مشل ما ييل“ :ينبغي أأن يكون

CDIP/14/13
55

تنس يق جلنة التمنية مع هيئات الويبو ا ألخرى املعنية مران واكفيا وفعال وشفافا ومعليا .وينبغي أأن ييرس معل جلنة التمنية
وهيئات الويبو املعنية” .واكن للنقاش حول أآلية التنس يق يف جلنة املعايري نتيجة عكس ية ألنه حال دون تطوير ادلورة
وعكس عدم مرونة شامل يف حتقيق أأي تقدم بشأأن هذه النقطة .ومل يكن اإبقاء جدول ا ألعامل حمصورا يف حدود معل جلنة
واحدة وس يةل لتحقيق تقدم بشأأن أآلية التنس يق .وفامي يتعلق ابقرتاح بعض الوفود حول رضورة تطبيق أآلية التنس يق أأيضا
عىل جلنة املزيانية ،اكن الوفد قد نظر يف اإماكنية ذكل وميكنه أأن يامتىش مع الفكرة طاملا أأن النقاش حول هذا املوضوع
س يجري يف اإطار املناقشات بشأأن خمرجات الربانمج .ومن شأأن ذكل أأن يتفق مع القرار اذلي اختذته امجلعية العامة حول
أآلية التنس يق .ومل يكن من الرضوري اإدراج بند مس تقل عىل جدول أأعامل جلنة املزيانية لهذا الغرض .وكرر الوفد أأن جلنة
التمنية اكنت يه الهيئة اخملتصة إابجراء مناقشات مفصةل بشأأن أآلية التنس يق .ويف هذا الس ياق ،اقرتح الوفد حال وسطا
لتنفيذ أآلية التنس يق .ويف ختام العمل الفعيل جللسة لك جلنة ،سيمت ختصيص وقت لدلول ا ألعضاء ملناقشة أأنشطة اللجنة
اليت أأسهمت يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية .وميكن أأن يطلق عىل بند جدول ا ألعامل مسمى “مسامهة اللجنة يف
تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية” .ومت اس تخدام نفس الصيغة يف مجموعات العمل ا ألخرى .وس يقوم رئيس لك جلنة بتجميع
البياانت املقدمة من ادلول ا ألعضاء ولن تكون خاضعة ألية مفاوضات من جانب ادلول ا ألعضاء .ولن ختضع أآلية التنس يق
عىل هذا النحو للمناقشة والبحث اإل داخل اللجنة .ومل يتسن مناقشة تنفيذ أآلية التنس يق يف جلان الويبو ا ألخرى ألن جلنة
التمنية اكنت املنتدى اخملتص واملناسب للقيام بذكل .و أأعرب الوفد عن اس تعداده للمشاركة يف أأي نقاش أأو مناقشة تتعلق
بأآلية التنس يق ولن يعيق تنفيذ العمل الفعيل لهيئات الويبو ا ألخرى.
 .225و أأشار وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) اإىل قرار امجلعية العامة بشأأن اعامتد التوصيات الـ 15جلدول أأعامل التمنية
وإانشاء جلنة التمنية .ووفقا للقرار ،مشلت ولية اللجنة ثالث راكئز .وذكر الوفد أأن اثنني من تكل العنارص انعكسا يف جدول
أأعامل اللجنة ،وهام لوضع برانمج معل لتنفيذ التوصيات ال 15املعمتدة ورصد تنفيذ مجيع التوصيات املعمتدة وتقيميها ومناقش هتا
وتقدمي تقرير حولها .ومتثلت الركزية الثالثة يف مناقشة القضااي ذات الصةل ابمللكية الفكرية والتمنية ،كيفام اتفقت عليه اللجنة.
واكن هذا جزءا هاما من ولية اللجنة .واكن الوفاء به من خالل اإجراء نقاش واحض بشأأن امللكية الفكرية والتمنية همام للغاية.
ووفقا لولية اللجنة ،ينبغي علهيا أأن تقدم توصيات اإىل امجلعية العامة .ودون مناقشات حول امللكية الفكرية والتمنية ،لن
تمتكن اللجنة من تقدمي توصيات معلية للجمعية العامة يف جمال وضع املعايري املوهجة حنو التمنية .واكن الوقت قد حان ملشاركة
اللجنة يف مناقشات حول الهدف ا ألويل من اإنشاهئا ومس تقبلها .وينبغي عىل جلنة التمنية تقيمي الفوائد امللموسة إلنشاهئا اليت
تعود عىل البدلان النامية واس تكشاف ما اإذا اكنت اللجنة ومعلها قد لبيا توقعاهتم .و أأيد الوفد أأيضا بقوة الاقرتاح املقدم من
مجموعة جدول أأعامل التمنية (الوثيقة  )CDIP/6/12Revلإدراج بند دامئ يف جدول ا ألعامل بشأأن القضااي ذات الصةل
ابمللكية الفكرية والتمنية .واكن هذا رضوراي لتنفيذ الركزية الثالثة من ولية اللجنة اليت قررهتا امجلعية العامة يف عام .0227
 .226و أأعرب وفد الربازيل عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد كينيا نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .و أأقر أأنه مت اإحراز تقدم يف
تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ،حس امب ذكر وفد امجلهورية التش يكية يف حديثه نيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى
والبلطيق .ومع ذكل ،من أأجل العمل للحفاظ عىل امليض قدما ،اكن من الرضوري أأن يمت ابلاكمل تنفيذ الركزية الثالثة من
ولية جلنة التمنية وأآلية التنس يق .وفامي يتعلق اب ألخرية ،كرر الوفد القول بأأن العديد من اجملالت اليت تغطهيا جلنة املزيانية وجلنة
املعايري اكنت مرتبطة جبدول أأعامل التمنية .وذلكل ،ينبغي أأن ترفع هذه اللجان تقاريرها اإىل امجلعية العامة بشأأن تنفيذمه
لتوصيات جدول أأعامل التمنية.
 .227و أأعرب وفد جنوب أأفريقيا أأيضا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد كينيا نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .وكرر الوفد أأنه
اكن من املهم للجنة التمنية أأن تتوصل اإىل اتفاق حول أآلية التنس يق كلك دون املساس بعمل اللجان اخملتلفة حيث مل يكن
هناك اتفاق حول مناقشة اإسهامات لك مهنا يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية .وكرر القول أأيضا بأأن جلنة املزيانية وجلنة
املعايري اكان عىل عالقة مبارشة بتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية .ومت تقدمي احلجج يف تكل اللجان .و أأعطيت أأمثةل فامي
يتعلق ابلتوصيات اليت ميكهنام املسامهة فهيا ،وخصوصا جلنة املعايري .وستس متر هذه املشالك طاملا مل يمت تنفيذ أآلية التنس يق
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يف مجملها ،وفقا لقرار امجلعية العامة .كام حث الوفد اللجنة بشدة عىل تنفيذ الركزية الثالثة من وليهتا ،واليت متثلت يف مناقشة
الصةل بني امللكية الفكرية والتمنية .وظل الوفد منفتحا ملزيد من املناقشة حول هذا اجلانب ابذلات من ولية اللجنة .و أأيد
الوفد التعليقات اليت أأدىل هبا وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) حول هذه النقطة ابذلات .و أأشار الوفد اإىل املقرتحات اليت
قدهما وفد املكس يك وطلب أأن يمت تشاركها كتابة.
 .222واس تفرس الرئيس عام اإذا اكن وفد املكس يك س يكون قادرا عىل القيام بذكل.
 .222ووافق وفد املكس يك عىل مشاركة بيانه كتابة.
 .222و أأعرب وفد الهند عن دمعه مجليع املداخالت اليت قامت هبا الوفود اليت ترغب يف التوصل إاىل حل ودي لهذه القضية
املعلقة .و أأعرب الوفد عن اس تعداد للمشاركة يف أأية مشاورات حلل هذه املشلكة حىت لو مل يمت اإجراؤها خالل هذه ادلورة،
ولكن قبل انعقاد امجلعية العامة .و أأعرب الوفد عن قلقه أأيضا إازاء عدم اإدراج جلنة املعايري وجلنة املزيانية يف أآلية التنس يق.
واكنت جلنة املزيانية معنية وذكل بسبب قيام ا ألمانة ابحتساب حصة التمنية ابملزيانية اللكية للويبو لك س نتني .واكنت جلنة
املعايري معنية أأيضا حيث أأكدت ا ألمانة أأنه مت أأخذ توصيات جدول أأعامل التمنية ذات الصةل يف الاعتبار خالل معل اللجان.
وذلكل ،اكنت هناك حاجة اإىل التوصل اإىل حل ودي يف أأقرب وقت ممكن .و أأعرب الوفد عن اس تعداده للمشاركة يف
مشاورات غري رمسية حىت بعد انهتاء ادلورة.
 .222و أأيد وفد السلفادور البيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك.
 .220وحتدث وفد الياابن نيابة عن اجملموعة ابء ،و أأشار اإىل الاقرتاح املقدم من وفد املكس يك .واكن دامئا عىل اس تعداد
ملناقشة مقرتحات بشأأن أأي بند من بنود جدول ا ألعامل .ومع ذكل ،مت تقدمي الاقرتاح للمرة ا ألوىل يف اجللسة العامة وسيمت
تقدميه كتابة يف مرحةل لحقة .ومن مث ،قد يكون من املفيد اإجراء نقاش يف اليوم التايل أأو يف مرحةل لحقة بعد اإعطاء لك
اجملموعات فرصة لإجراء مزيد من التنس يق.
 .223و أأعرب وفد غواتاميل عن تأأييده لالقرتاح اذلي تقدم به وفد املكس يك .وقال اإنه س يكون خيارا جيدا للميض قدما يف
هذه املسأأةل.
 .221واس تفرس الرئيس حول ما اإذا اكن ميكن للجنة أأن توافق عىل اس تئناف املناقشات بشأأن هذا البند يف اليوم التايل
بعد دراسة الاقرتاح املقدم من وفد املكس يك اذلي سيمت مشاركته مع مجيع الوفود بعد ظهر ذكل اليوم .ومت التفاق عىل
ذكل ،يف ضوء عدم وجود اعرتاضات من الوفود.
املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية
 .225وفتح الرئيس ابب املناقشات بشأأن املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية .و أأشار اإىل أأن اللجنة مل تمتكن من
التوصل اإىل اتفاق بشأأن قامئة املتحدثني يف املؤمتر وقررت مواصةل النقاش يف هذه ادلورة.
 .226وحتدث وفد الياابن نيابة عن اجملموعة ابء ،وذكر أأن معلية اختيار املتحدثني اكنت واحضة جدا .وميكن للمجموعة أأن
توافق عىل القامئة احلالية للمتحدثني .وقد مت اإعدادها وفقا للعملية اليت مكنت ا ألمانة من اإعداد قامئة متوازنة .وقبلت اجملموعة
القامئة عىل الرمغ من أأهنا مل تكن حتظى متاما برضا مجيع املتحدثني املدرجني ابلقامئة .ومت التفاق عىل الهيلك العام للمؤمتر .ومل
يسمح إابضافة متحدثني جدد عىل النحو املقرتح من قبل الآخرين .وابلإضافة اإىل ذكل ،مل تكن اجملموعة قد اس متعت اإىل جحة
ملموسة وموضوعية ومقنعة لتربير اإضافة املتحدثني اذلين تفضلهم مجموعة معينة .كام أأن الاخنراط املفرط لدلول ا ألعضاء يف
معل ا ألمانة سوف يقوضه ويعطل معل املنظمة .واكنت هذه قضية مبد أأ وليس قضية وحيدة للمؤمتر .وعقدت الويبو العديد
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من املؤمترات والندوات وورش العمل حول موضوعات خمتلفة .ومتثل السبب يف حدوث املأأزق حول املؤمتر يف حماوةل
التدخل يف إادارة املنظمة .وتسبب ذكل يف حدوث خماوف بأأماكن أأخرى .وينبغي الإبقاء عىل الهنج ا ألصيل و أأن ترتك القضية
حلكامء ا ألمانة العامة .وقد مرت فرتة طويةل منذ أأعدت ا ألمانة قامئة املتحدثني يف املؤمتر .واكن من املنطقي أأن تفرتض أأن
بعضهم لن يمتكن من حضور املؤمتر .وذلكل ،اكن أأفضل الس بل للميض اإىل ا ألمام و أأكرثها اتساقا أأن تمت مطالبة ا ألمانة
ابلتحقق من جاهزية املتحدثني املدرجني يف القامئة للحضور وسد الثغرات املتوقعة بنفس الطريقة كام فعلت عندما أأعدت
القامئة ا ألصلية وترك الفرصة ألن ينعقد املؤمتر ابلقامئة املنقحة.
 .227وحتدث وفد امجلهورية التش يكية نيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وواصل تأأييده لعقد املؤمتر يف
جنيف وفقا لالختصاصات السابقة املتداوةل .و أأيدت اجملموعة هذا املؤمتر عىل الرمغ من أأنه بدا حىت اترخيه أأن النتاجئ الواعدة
للنقاش الطويل اذلي دار حول تنظمي املؤمتر ،اذلي اقرتحته يف ا ألصل مجموعة جدول أأعامل التمنية ودمعه العديد من ا ألنصار
ال آخرين من البدلان النامية ،قد فقدت .وميكن أأن يمت من خالل مثل هذه املؤمترات الأاكدميية اإلقاء نظرة أأكرث معقا عىل
القضااي ذات الصةل ابمللكية الفكرية والتمنية ،مع الرتكزي عىل الكيفية اليت سامهت هبا امللكية الفكرية بشلك اإجيايب يف التمنية
الاقتصادية والثقافية والاجامتعية .وميكن أأن يكون ذكل وس يةل مناس بة لتنفيذ ولية اللجنة .وقد مت استامثر اجلهود املشرتكة
يف املناقشة طويةل ا ألمد حول اقرتاح أأعدته ا ألمانة يتضمن موائد نقاش مواضيعية وقامئة املتحدثني .ومن أأجل تنظمي املؤمتر
بطريقة فعاةل ،ينبغي أأن تقوم اللجنة ابإرشاد ا ألمانة وحدها حول نطاق املوضوعات وكذكل النطاق املتعلق بتحديد املزيانية.
ويف الوقت نفسه ،اكنت اجملموعة مقتنعة بأأن املسأأةل الاسرتاتيجية اخلاصة بكيفية امليض قدما يف جدول أأعامل التمنية داخل
املنظمة ل ينبغي أأن تولك اإىل أأي هيئة أأخرى من هيئات الويبو.
 .222وحتدث وفد اإيطاليا نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،واكن عىل ثقة من أأن املؤمتر من شأأنه أأن يوفر
منصة جديرة ابلهامتم لتبادل جاد للآراء بشأأن هذه املسأأةل الهامة .واكنوا عىل يقني من أأن املؤمتر س يوفر فرصة هممة للجميع
للتفكري يف الكيفية اليت ميكن هبا حتقيق المنو الاقتصادي والتمنية والإبداع من خالل حامية امللكية الفكرية .و أأدركوا أأن جلنة
التمنية ظلت يه الهيئة الرئيس ية املنوط هبا اختاذ قرارات معل الويبو بشأأن امللكية الفكرية والتمنية .ويف حني أأقر الاحتاد
ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه قامئة املتحدثني اليت أأعدهتا ا ألمانة العامة ،اإل أأهنم اعرتفوا أأيضا بأأهنا اكنت قدمية جدا ورمبا حتتاج
اإىل حتديث .وينبغي أأن متيض الويبو قدما يف تنظمي املؤمتر يف أأقرب وقت ممكن .و أأعربوا عن أأملهم يف اإماكنية الانهتاء من قامئة
املتحدثني يف أأقرب وقت ممكن.
 .222وحتدث وفد كينيا نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية وقال إان أأمه جانب من جوانب هذه القضية متثل يف معاجلة الشواغل
اليت أأاثرهتا اجملموعات اخملتلفة من أأجل التوصل اإىل قامئة هنائية اكنت مقبوةل دلى مجيع ادلول ا ألعضاء .ومل تكن مثل هذه
املؤمترات أأو ا ألحداث غاايت يف حد ذاهتا .واكنت هناك حاجة اإىل النظر بعناية يف ما أأرادت ادلول ا ألعضاء حتقيقه من
خالل املؤمتر ألهنم أأرادوا اإحراز تقدم يف معل املنظمة .واكن من املهم وجود وهجة نظر متوا نزة من حيث التحدايت والفرص.
وقد يكون لقامئة املتحدثني تأأثري عىل نتاجئ أأحد املوضوعات .وإاذا مل تكن قامئة املتحدثني متوازنة ،فاإن الآراء املعروضة لن
تكون متوازنة ولن يمت حتقيق أأي يشء .وجيب عرض لك وهجات النظر من أأجل التوصل اإىل أأرضية مشرتكة .واكن هذا همام
ألن ادلول ا ألعضاء اكن دلهيا وهجات نظر خمتلفة حول القضااي .ونظرت اجملموعة يف هذه املسأأةل بطريقة معلية ،ألهنا مل ترد أأن
ينهتيي ا ألمر ابللجنة اإىل نقاش ل هناية هل حول نتاجئ املؤمتر .و أأرادت اجملموعة أأن تكون بناءة ومنفتحة بشأأن مناقشة القضية
بطريقة مقبوةل دلى مجيع ادلول ا ألعضاء.
 .022وقال ممثل ش بكة العامل الثالث إانه اكن من املهم اإجياد توازن يعكس أآراء البدلان النامية .وينبغي أأل يعكس املؤمتر
اجلوانب الإجيابية للملكية الفكرية ألغراض التمنية حفسب ،ولكن أأيضا العوائق اليت تواجه التمنية اليت حققها نظام امللكية
الفكرية وكيفية التغلب علهيا .وذلكل ،اكن من املهم وجود توازن بني جدول ا ألعامل واملتحدثني .واكن من املهم أأيضا أأن يكون
للمتحدثني خربة يف قضااي امللكية الفكرية والتمنية وفهم لتحدايت التمنية اليت تواهجها البدلان النامية .ومن مث ،اكن من ا ألمهية
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مباكن أأن يكون لدلول ا ألعضاء ر أأي واحض يف اختيار املتحدثني .وينبغي أأن تعكس القامئة نوااي وتطلعات البدلان النامية اليت
شلكت غالبية أأعضاء املنظمة.
 .022وذكر وفد الصني أأن املؤمتر اكن همام جدا .ومن شأأنه أأن يساعد أأعضاء اللجنة عىل حتسني فهمهم لقضااي امللكية الفكرية
والتمنية .وقد اعرتف امجليع بذكل .وقد بذلت ادلول ا ألعضاء وا ألمانة العامة هجودا هائةل فامي يتعلق اب ألعامل التحضريية للمؤمتر.
ومل تكن هناك مشالك اإل يف قامئة املتحدثني .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تبذل مجيع ا ألطراف هجودا للتغلب عىل
اخلالفات املوجودة بيهنم بشأأن هذه املسأأةل من أأجل أأن يتس ىن عقد املؤمتر .واكنت ا ألمانة قد أأشارت ابلفعل اإىل أأن بعض
اخلرباء قد ل يكونوا قادرين عىل حضور املؤمتر .وقد يساعد يف هذا الصدد وجود جزء اإضايف للقامئة .وستشارك الصني
بفاعلية يف املؤمتر وتتعاون مع ابيق ادلول ا ألعضاء بشأأن قضااي امللكية الفكرية والتمنية .واكن هذا موضوعا همام جدا.
 .020و أأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .و أأعرب عن أأسفه من أأن اللجنة مل جتد
وس يةل للخروج من املأأزق نظرا ألمهية املؤمتر ونتاجئه احملمتةل .واكن واحضا أأن وهجات النظر اختلفت حول قامئة املتحدثني .ومع
ذكل ،ينبغي أأن يعرتف امجليع بأأن نطاق املوضوع اذلي سيمت مناقش ته يف املؤمتر اكن نطاقا واسعا .وذلكل ،جيب أأن تعكس
القامئة لك جوانب املسأأةل من أأجل الوفاء بأأهداف املناقشات .وحث الوفد مجيع ادلول ا ألعضاء عىل العمل بشلك بناء من
أأجل اإجياد أأرضية مشرتكة .واكن قد مت تقدمي مبادرة واعدة يف ادلورة املاضية .ورمبا تمتكن اللجنة من حماوةل العمل عىل يشء
من هذا القبيل .واكنت هناك حاجة اإىل أأن تكون منفتحة بشأأن صياغة القامئة.
 .023واس تفرس الرئيس حول ما اإذا اكن دلى ا ألمانة أأية معلومات مفيدة ميكن أأن تقدهما بشأأن القامئة ا ألصلية.
 .021و أأشارت ا ألمانة (الس يد ابلوش) اإىل قصة القامئة .فبعد املناقشات اليت دارت يف ادلورتني احلادية عرشة والثانية
عرشة للجنة التمنيةُ ،طلب من ا ألمانة أأن تعد قامئة ابملتحدثني وتشاركها مع منسقي اجملموعات والوفود .واستند التفاق اذلي
مت التوصل اإليه يف ادلورة العارشة للجنة التمنية إاىل أأربع جلسات غري رمسية ُعقدت بني ادلورتني احلادية عرشة والثانية عرشة
للجنة .ويف وقت لحق ،أأعدت ا ألمانة قامئة .ومل تتصل بأأي من املتحدثني .واتضح هذا عندما مت اإعداد القامئة .واكن من
املمكن أأن ل يكون البعض مس تعدا للحضور أأو همامت إابلقاء لكمة يف املؤمتر .ومع ذكل ،مل تمتكن ا ألمانة من تأأكيد هذا .ولو
طلب ذكل من ا ألمانة ألمكهنا أأن تراجع ا ألمر مع أأولئك املوجودين عىل القامئة لتعرف ما اإذا اكن س ميكهنم حضور املؤمتر أأم
ل .وإاذا مل يكن بعض املتحدثني س يحرضون ،اكن لدلول ا ألعضاء احلق يف اقرتاح كيفية سد هذه الثغرات .وينبغي أأن تبقى
اخلربة املطلوبة للموضوعات اليت قررهتا ادلول ا ألعضاء موضع اعتبار .فعىل سبيل املثال ،اإذا مل يكن أأحد املتحدثني جاهزا
للتحدث يف اإطار املوضوع  ،6اكن لبد من اإجياد متحدث بديل يكون قادرا عىل التحدث حول هذا املوضوع .واكنت هناك
حاجة لتحديد ا ألشخاص اذلين ميكهنم أأن حيلوا حمل ا ألفراد املرحشني لهذه املواضيع.
 .025و أأشار وفد جنوب أأفريقيا اإىل أأن اللجنة ظلت تناقش هذه املسأأةل عىل مدار عدد من اجللسات .وقد وافقت اللجنة
عىل عدد من املواضيع .واكنت القضية الوحيدة املعلقة تمتثل يف قامئة املتحدثني .وقد وافقت اللجنة عىل أأن تقوم ا ألمانة بوضع
قامئة .وعندئذ تعطى الفرصة ملنسقي اجملموعات ا إلقلميية دلراسة القامئة واملوافقة أأو التصديق علهيا .ويف ادلورة املاضية ،اكن
وفد أأوروغواي قد قدم اقرتاحا حملاوةل كرس امجلود بشأأن هذه املسأأةل .واكنت القامئة مسهبة تقريبا ألهنا وضعت منذ وقت
طويل .وذلكل ،احتاجت ا ألمانة لإعداد القامئة من جديد .ومن أأجل التعامل مع هذا املأأزق ،مت السامح لدلول ا ألعضاء أأو
اجملموعات بتقدمي أأسامء ل ألمانة للنظر فهيا .وسوف يتعني التصديق عىل القامئة الهنائية من جانب منسقي اجملموعات ا إلقلميية.
و أأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه لو مت اتباع هذا السبيل ،ألمكن يف هناية املطاف عقد املؤمتر .واكن واحضا متاما أأن القامئة قد
انهتت صالحيهتا تقريبا .ور أأى الوفد وبعض الوفود ا ألخرى أأنه اكنت هناك حاجة عىل ا ألقل لإعطاء ادلول ا ألعضاء فرصة
ألن يوصوا بأأسامء لإدراهجا يف القامئة .و أأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه لو أأمكن للجنة أأن توافق عىل اإعطاء ادلول ا ألعضاء هذه
الفرصة و أأن تقرتح ا ألمانة موعدا لعقد املؤمتر ،اكن ميكن بعد ذكل أأن يوافق منسقو اجملموعات ا إلقلميية عىل القامئة.
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 .026ور أأى وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) أأن املتحدثني ينبغي أأن يكون دلهيم خربة يف التعامل مع قضااي امللكية الفكرية
والتمنية .وينبغي أأن يكون دلهيم أأيضا فهم لتحدايت التمنية اليت تواهجها البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .واكن مجليع ادلول
ا ألعضاء احلق يف اختيار املتحدثني يف املؤمتر .وينبغي أأن يعقد املؤمتر ليس فقط من أأجل الوفاء بقرار امجلعية العامة أأو بأأحد
بنود جدول ا ألعامل ،ولكن أأيضا عىل أأساس أأن اللجنة اكنت حتاول التوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأن كيفية امليض قدما.
ومتثلت القضية الرئيس ية يف الكيفية اليت ميكن للجنة أأن تس تفيد هبا من املؤمتر .ول ينبغي أأن ميثل اختيار املتحدثني مشلكة
بناء ومفيدا لعمل اللجنة .و أأيد الوفد الاقرتاح املقدم من وفد الهند بأأن
كبرية اإذا قررت جلنة التمنية أأن املؤمتر ينبغي أأن يكون ً
يعقد الرئيس مشاورات غري رمسية لتسوية القضااي القامئة منذ فرتة طويةل .وميكن أأن تعقد املشاورات فامي بني ادلورتني.
وميكن بعد ذكل ذكر النتاجئ يف ادلورة القادمة وتقدميها اإىل امجلعية العامة للموافقة علهيا.
 .027و أأشار وفد أأوروغواي اإىل أأن عدة وفود أأظهرت مرونة بشأأن هذه املسأأةل .واكن هذا أأمرا هاما من أأجل أأن جتد
اللجنة سبيال للميض قدما .واكنت مجيع ادلول ا ألعضاء هممتة بعقد املؤمتر .وينبغي التوصل لتفاق قريبا .و أأشار الوفد اإىل أأنه
س يكون من الصعب عىل ا ألمانة أأن تتصل ابملتحدُ ثني دون معرفة موعد انعقاد املؤمتر .وذلكل ينبغي حتديد موعد قبل
التصال ابملتحدثني ملعرفة ما اإذا اكنوا عىل اس تعداد للحضور .ومبجرد معرفة جاهزية أأولئك املوجودين عىل القامئة للحضور،
ميكن للجنة أأن تنتقل اإىل قضااي أأخرى .و أأوحض الوفد أأن الاقرتاح اذلي حظي بدمع وفد جنوب أأفريقيا اكن مقدما من مجموعة
بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وليس وفد أأوروغواي .ومت حسب الاقرتاح يف ادلورة املاضية .ور أأت اجملموعة أأنه اكنت هناك
روح بناءة أأكرث يف الغرفة بعد ظهر ذكل اليوم .وذلكل ،اقرتح الوفد أأن يمتكن الرئيس من العمل عىل الاقرتاح .ور أأى الوفد
أأن اللجنة اكنت قريبة جدا من التوصل اإىل اتفاق.
 .022وقال وفد أأملانيا اإن اللجنة قد وافقت عىل اإجراء لإعداد القامئة .وقامت بتحديد الطرق اليت شاركت من خاللها ادلول
ا ألعضاء يف اإعداد القامئة .ومل يس تطع الوفد أأن يفهم ملاذا ل ينبغي احلفاظ عىل هذا الإجراء .ومل يكن قد مسع أأي جحج دامغة
ضد اتباع الإجراء املتفق عليه واذلي يطالب ا ألمانة ابإعداد قامئة وإارسالها للمصادقة علهيا .ومل يمت تقدمي جحج ضد بعض
املتحدثني املوجودين ابلقامئة .ومن مث اقرتح الوفد اإماكنية مطالبة ا ألمانة ابلتصال بأأولئك املوجودين عىل القامئة للتحقق من
جاهزيهتم للحضور .وميكن للجنة أأن تقرر فامي بعد كيفية امليض قدما اعامتدا عىل عدد الوظائف الشاغرة .وينبغي أأن يمتثل
الهدف ا ألسايس يف متابعة الإجراءات اليت مت التفاق علهيا منذ وقت طويل.
 .022وحتدث وفد كينيا نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،وطلب اإعادة توزيع القامئة عىل الوفود لفحصها .و أأدركت اجملموعة أأنه مل
يمت التصال بأأي من املتحدثني املوجودين ابلقامئة .وهذا ما أأكدته ا ألمانة .واكن الإجراء ل يزال يف مرحةل اكن من املفرتض أأن
تقوم فهيا ادلول ا ألعضاء ابلتصديق عىل القامئة قبل أأن يمت التصال ابملتحدثني .ويف هذا الصدد ،أأشارت اجملموعة اإىل
الاقرتاح املقدم من وفد جنوب أأفريقيا اذلي اكن يستند اإىل الاقرتاح املقدم من وفد أأوروغواي نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب يف ادلورة ا ألخرية ملعرفة ما اإذا اكن ميكن اإجياد وس يةل ألن تضيف ادلول ا ألعضاء متحدثني اإىل القامئة .وقد
ميكن مواصةل النقاش حول هذه القضية يف اإطار غري رمسي ،عىل النحو اذلي اقرتحه وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية).
واكنت أأسهل طريقة للتعامل مع القضية تمتثل يف النظر يف القامئة احلالية واملقرتحات الواردة من ادلول ا ألعضاء حول اإعداد
قامئة جديدة .وميكن القيام بذكل بشلك جامعي يف إاطار غري رمسي .واكن ميكن ل ألمانة التصال ابملتحدثني عندما مت التفاق
عىل القامئة .ور أأت اجملموعة أأن العملية اكنت بس يطة وميكن الانهتاء مهنا خالل ادلورة دون اخلوض يف السبب اذلي حيمت
معل ذكل ألن ذكل ا ألمر مل يكن جيد .واكنت هذه يه الطريقة العملية الوحيدة حلل القضية بطريقة منفتحة.
 .022وكرر وفد ش ييل التعليق اذلي أأدىل به وفد أأوروغواي بأأن اخلطوة ا ألوىل ميكن أأن تمتثل يف حتديد موعد للمؤمتر .وفامي
يتعلق بقامئة املتحدثني ،ذكر الوفد أأنه مل يكن هناك اتفاق حول القامئة يف ادلورة املاضية .وقد انعكس ذكل يف تقرير تكل
ادلورة .واكن اليشء الوحيد اذلي تقرر هو مواصةل النقاش يف هذه ادلورة .وبناء عليه ،ل تزال القضية مفتوحة .وأأشار الوفد
اإىل الاقرتاح املقدم من وفد كينيا نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية بأأن يمت اإعادة توزيع القامئة احلالية عىل الوفود دلراس هتا .ومن شأأن
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ذكل أأن يكون خطوة اإجيابية .وميكن بعد ذكل اإجراء معلية لتحديد القامئة واملوافقة علهيا .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يمت
ذكل خالل ادلورة.
 .022وحتدث وفد الياابن نيابة عن اجملموعة ابء ،ور أأى أأن العديد من ا ألفاكر اكنت ترتدد واكن هناك جو موات لإجياد
حل .ومن أأجل ا إلرساع يف مناقشة هذه املسأأةل ،طلبت اجملموعة عرش دقائق للسامح مجليع اجملموعات إابجراء مشاورات
بشأأن هذه املسأأةل.
 .020وسأأل الرئيس ا ألمانة عن مقدار الوقت اذلي سيس تغرقه توزيع القامئة ا ألصلية عىل الوفود.
 .023وقالت ا ألمانة (الس يد ابلوش) إان ا ألمر ل ينبغي أأن يس تغرق أأكرث من عرش دقائق للقيام بذكل.
 .021ودعا الرئيس الوفود اإىل اإجراء مشاورات يف أأثناء انتظار توزيع القامئة.
 .025واس تأأنف الرئيس املناقشة .ودعا وفد الياابن ملشاركة نتاجئ املشاورات اليت جرت.
 .026وحتدث وفد الياابن نيابة عن اجملموعة ابء ،وذكر أأن اجملموعة اكنت تعمل عىل يشء ما واكن دلهيا أأمل بأأن يس توعب
ذكل الشئ الشواغل اليت أأبدهتا مجيع ادلول ا ألعضاء بشأأن هذا املوضوع .ومع ذكل ،اكنت هناك حاجة لإجراء املزيد من
املشاورات مع أأعضاء أآخرين .ومن هذا املنظور ،اقرتحت اجملموعة أأن يمت تأأجيل هذا البند .عىل أأن تعود اللجنة اإليه يف
اليوم التايل يف اجللسة العامة.
 .027واس تفرس الرئيس حول ما اإذا اكن ميكن للجنة أأن توافق عىل الاقرتاح املقدم من وفد الياابن نيابة عن اجملموعة ابء.
ومت التفاق عىل الاقرتاح نظرا لعدم وجود اعرتاضات من الوفود .وحتول الرئيس اإىل املراجعة اخلارجية بشأأن املساعدة التقنية
اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية.
النظر يف الواثئق التالية:
 - CDIP/8/INF/1املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية
 - CDIP/9/14اس تجابة الإدارة للمراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية
(الوثيقة )CDIP/8/INF/1
 - CDIP/9/15تقرير الفريق العامل اخملصص املعين ابملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون
ألغراض التمنية
 - CDIP/9/16اقرتاح مشرتك من مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة ا ألفريقية بشأأن املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو
يف جمال التعاون ألغراض التمنية
 - CDIP/11/4الوضع اخلاص بتنفيذ بعض التوصيات املس تخلصة من تقرير املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما
الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية
 .022و أأشار الرئيس اإىل أأن املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية قد جرت
يف س ياق تعزيز اإطار الويبو ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ .وطلبت اللجنة ،يف دورهتا العارشة ،من ا ألمانة اإعداد وثيقة لدلورة
املقبةل حتدد التوصيات اليت اكنت يف مرحةل التنفيذ وتقدمي تقرير عن التقدم احملرز يف هذا الشأأن .ومت اإعداد الوثيقة
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 CDIP/11/4عىل أأساس املدخالت الواردة من خمتلف قطاعات الويبو .وطلبت اللجنة ،يف جلس هتا احلادية عرشة ،من
ا ألمانة أأن تقدم تقريرا حول القضااي املذكورة يف الفقرة  7من ملخص الرئيس .و أأحاطت اللجنة علام ،يف دورهتا الثانية عرشة،
ابلكتيب اخلاص بتقدمي املساعدة التقنية املقدمة من الويبو (الوثيقة  )CDIP/12/7والعروض التوضيحية بشأأن اإعادة هيلكة
موقع الويبو وكذكل قاعدة بياانت املساعدة التقنية .ويف دورهتا الثالثة عرش ،انقشت اللجنة هذه املسأأةل .ومل تمتكن من
التوصل اإىل اتفاق وقررت النظر يف املسأأةل يف هذه ادلورة.
 .022وحتدث وفد الياابن نيابة عن اجملموعة ابء ،وذكر أأن هذا اكن أأحد بنود جدول ا ألعامل طويةل ا ألمد ،وقد ذكرت
اجملموعة يف بياهنا الافتتاىح الكيفية اليت ينبغي عىل اللجنة أأن تتعامل هبا مع هذه العنارص من أأجل أأن تدير ادلورة بطريقة
فعاةل .واكنت ا ألمانة تقوم بعمل ممتاز يف جمال املساعدة التقنية .واكنت هناك تطورات هامة يف اجتاه جيد ،كام هو مبني يف
الوثيقة  .CDIP/11/4ويف ادلورة احلادية عرشة ،أأمضت اللجنة عدة أأايم يف مناقشة اقرتاح مشرتك مقدم من مجموعة
جدول أأعامل التمنية واجملموعة ا ألفريقية وكذكل الواثئق ا ألخرى للمساعدة التقنية .و أأقرت ابلعمل الهام اذلي قامت به ا ألمانة
يف تفهم وقبول العديد من التوصيات الواردة يف تقرير دير-رواك .ومع ذكل ،ونتيجة للعمل الشاق ،متكنت اللجنة من التوصل
إاىل حل وسط بشأأن ثالثة اإجراءات اإضافية يتعني عىل ا ألمانة اختاذها .وفامي يتعلق ابلبنود ا ألخرى لالقرتاح املشرتك اليت
استندت إاىل وانبثقت من توصيات تقرير دير-رواك اليت حددهتا اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية يف ادلورات
املاضية ،ذكرت اجملموعة أأن بعضها اكن ابلفعل يف سبيهل للتنفيذ من جانب ا ألمانة  .وذكرت اجملموعة أأن البنود ا ألخري مل تكن
ذات جدوى ،سواء من منظور معيل أأو من حيث املبد أأ ،مع أأخذ هدف املنظمة بعني الاعتبار ،عىل النحو املنصوص عليه
يف اتفاقية الويبو .وذلكل ،مل تكن يف وضع يسمح لها بقبول اختاذ اللجنة ملزيد من الإجراءات بشأأن تكل البنود .ور أأت
اجملموعة أأن العمل الفعيل واملفيد اذلي يتعني متابعته عىل أأساس التوصيات الواردة يف تقرير دير-رواك اقترص عىل مجموعة من
أأفضل املامرسات اخلاصة ابلويبو واملساعدة التقنية املقدمة من هجات أأخرى غري الويبو .والتنس يق عىل الصعيدين ادلاخيل
وادلويل ،وتدابري الكفاءة من حيث التلكفة ،كيفام ورد يف الاقرتاح اذلي قام بتوزيعه الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه
يف اجللسة املاضية .واكن اقرتاح اجملموعة املقدم يف ادلورة العارشة بشأأن تبادل أأفضل املامرسات شديد الارتباط ابلعنرص
ا ألول من اقرتاح الاحتاد ا ألورويب وميكن مواصةل النظر فيه مضن هذا الس ياق.
 .002وحتدث وفد كينيا نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،وأأشار اإىل الاقرتاح املشرتك املقدم من مجموعة جدول أأعامل التمنية .ويف
ادلورة العارشة ،متكنت اللجنة من التفاق حول بعض عنارص هذا الاقرتاح ،مبا يف ذكل العنرص رمق ( أأ )0-بشأأن اإعداد
كتيب شامل عن تقدمي املساعدة التقنية ،والعنرص رمق (و )2-بشأأن ترقية موقع الويبو من أأجل أأن يعمل كوس يةل أأكرث فعالية
لنرش أأنشطة التعاون الإمنايئ اليت تقوم هبا الويبو ومكورد ،والعنرص رمق (ز )2-بشأأن خطوات اإعادة تصممي قاعدة بياانت
املساعدة التقنية .واقرتح أأيضا أأن تتوىل ا ألمانة تنفيذ العنارص ا ألخرى ،مبا يف ذكل العنرص رمق ( أأ )3-بشأأن وضع س ياسة
متهيدية ،ابلتشاور مع ادلول ا ألعضاء ،حول الكيفية اليت ينبغي أأن تتبعها الويبو يف ختطيط وتنظمي ا ألنشطة التدريبية
والفعاليات مثل املؤمترات والاجامتعات وورش العمل واحللقات ادلراس ية ،والعنرص رمق (ج )2-بشأأن عرض مسودة
الرشااكت واسرتاتيجية تعبئة املوارد عىل جلنة املزيانية ملراجعهتا واملصادقة علهيا ،والعنرص رمق (ج )0-بشأأن اإعداد س ياسة
متهيدية حول املوارد اليت من خارج املزيانية مبا يف ذكل الصناديق الاستينانية لتنظر فهيا جلنة املزيانية ،والعنرص رمق (د)0-
بشأأن الانهتاء الرسيعة من "حتليل الثغرات” ملهارات املوظفني وكفاءاهتم ملعرفة ما يفتقرون اإليه من همارات وكفاءات وخربات
ذات صةل بتحسني توجه أأنشطة التعاون الإمنايئ وتأأثريها وإادارهتا ،والعنرص رمق (هـ )0-بشأأن اإعداد مبادئ توجهيية لضامن
اتباع اإجراءات شفافة لختيار اخلرباء اخلارجيني ،والعنرص رمق (هـ )3-بشأأن التحديث املنتظم لقامئة اخلرباء الاستشاريني
عىل الإنرتنت وحتسني القامئة أأو اإعادة تصمميها .وذكرت اجملموعة أأن البنود املتفق علهيا مبدئيا اكنت أأساس ية .وميكن أأن يقال
اليشء نفسه ابلنس بة لغريها من البنود اليت مت اقرتاح النظر فهيا .ور أأت اجملموعة أأنه س يكون من املمكن التعامل مع بعض
القضااي والتحدايت املتعلقة بقامئة املتحدثني اإذا مت تنفيذ البنود مثل البند (هـ )0-والبند (هـ .)3-وميكن أأن تفيد هذه العنارص
العملية مجيع ادلول ا ألعضاء يف سعهيم للتصدي للتحدايت اليت واهجهتم يف س ياق مناقشاهتم .ور أأت اجملموعة أأن ادلول
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ا ألعضاء ميكهنم أأن يتفقوا عىل هذه العنارص .و أأبدت مرونة فامي يتعلق ابملناقشات ور أأت أأن هناك جمال للتقارب بشأأن بعض
جوانب الاقرتاح .وكررت اجملموعة القول بأأن املساعدة التقنية اكنت وس يةل لتحقيق غاية ما .واعتربهتا اجملموعة مبثابة أآلية
تساعد عىل حتقيق النتاجئ وا ألهداف اليت اكنت تصب يف مصلحة البدلان .واكن من الرضوري التفكري بعناية فامي اإذا اكن
الوقت مناس با للحديث عن أأفضل املامرسات نظرا ألن النية اكنت تتجه لمتكني البدلان النامية من الارتقاء والابتعاد عن
التبعية .وإاذا مت تقدمي املساعدة التقنية بشلك حصيح ،فاإن هذه ادلول سوف تقوم ،عند مرحةل واحدة ،بتمنية قدراهتا وتصبح
يف وضع ميكهنا من اإدارة شؤوهنا اخلاصة .ولن تكون هناك حاجة اإىل أأفضل املامرسات اإذا مت تقدمي املساعدة التقنية بشلك
حصيح .ور أأت اجملموعة أأنه اكن من السابق ألوانه مناقشة أأفضل املامرسات حيامن مل تكن اللجنة قد تصدت لعدد من
التحدايت والقيود املتعلقة ابإيصال املساعدة التقنية .وقد ورد ذكر مسأأةل املساعدة التقنية أأيضا يف جمالت أأخرى مثل
اختصاصات املراجعة املس تقةل .واكن من املهم دراسة بعض املقرتحات من أأجل معاجلة التحدايت احلرجة يف جمالت أأخرى
من معل اللجنة.
 .002وحتدث وفد اإيطاليا نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وواصل الاعتقاد بأأن توصيات اجملموعة ابء
الواردة يف اس تجابة الإدارة (الوثيقة  )CDIP/11/4لتقرير دير-رواك اس تلزمت مواصةل النظر وجيب أأن تكون حمور اهامتم
اللجنة .وفامي يتعلق بتناول املساعدة التقنية ،متثل قلق الوفد البالغ يف احلفاظ عىل نقاش عايل املس توى .وذلكل ،اس متروا يف
الاعتقاد بأأن جلنة التمنية سوف تس تفيد من اإجراء مراجعة ومن مناقشة أأفضل املامرسات مضن نطاق أأوسع للمساعدة الفنية
اخلاصة ابمللكية الفكرية ،كام هو مقرتح يف تقرير دير-رواك .و أأكد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه أأن النقاش ينبغي أأن
يركز عىل حتديد أأفضل املامرسات وادلروس املس تفادة من الويبو واملساعدة التقنية املقدمة من هجات غري الويبو ،وكذكل
عىل طرق حتسني التعاون عىل الصعيدين ادلاخيل وادلويل ،وعىل تدابري الكفاءة من حيث التلكفة .وينبغي أأيضا توفري فرصة
لتقدمي عروض توضيحية مشرتكة حول مشاريع املساعدة التقنية من قبل البدلان النامية واملتقدمة بغض النظر عام اإذا اكنت
قد نفذت بطريقة ثنائية أأو متعددة ا ألطراف .وتطلع الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه اإىل اإجراء مثل هذه املناقشة اليت
من شأأهنا ضامن قدر أأكرب من الشفافية واملساءةل يف مجيع جمالت ختطيط املساعدة التقنية وتقدميها.
 .000وقال ممثل ش بكة العامل الثالث إان املساعدة التقنية اكنت هممة لتعممي توصيات جدول أأعامل التمنية .واكنت املراجعة
اخلارجية قد أأشارت اإىل وجود أأوجه قصور كبرية يف برانمج الويبو للمساعدة التقنية .فقد افتقر اإىل الشفافية واملساءةل .ومل
تكن هجود ا ألمانة اكفية ملعاجلة الثغرات اليت أأبرزهتا املراجعة اخلارجية .واكن تنفيذ ا ألمانة للتوصيات الواردة يف التقرير اذلي
يتناول املراجعة اخلارجية يمت اإىل حد كبري من خالل الإجراءات الإدارية .ومل تكن تكل الإجراءات اكفية لتغيري تنفيذ املساعدة
التقنية بطريقة موضوعية .واكنت هناك حاجة ملحة ملناقشة الاقرتاح املشرتك املقدم من مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة
ا ألفريقية لوضع بعض املبادئ التوجهيية واملعايري بشأأن املساعدة التقنية بناء عىل توصيات املراجعة اخلارجية .ومل تكن هناك
مقرتحات رمسية أأخرى مطروحة عىل الطاوةل .وذلكل ،اكن من املهم أأن تركز املناقشات عىل الاقرتاح املشرتك .واكن التأأخري
املفرط يف مناقشة هذا املوضوع الهام يؤخر إاصالح املساعدة التقنية .واكن الوضع الراهن بشأأن املساعدة التقنية يؤخر تعممي
توصيات جدول أأعامل التمنية .واكنت هناك حاجة ملحة ألن تناقش اللجنة بقية املقرتحات الواردة يف الاقرتاح املشرتك وتتخذ
القرارات بشأأهنا.
 .003وكرر وفد الربازيل القول بأأن تنفيذ جدول أأعامل التمنية اكن معلية .وعىل هذا النحو ،اكن من املهم مواصةل امليض
قدما .وينبغي أأيضا أأن ينظر اإىل املراجعة اخلارجية يف ضوء ذكل .واكن هناك تقدم يف تنفيذ ا ألمانة للتوصيات الواردة يف
التقرير اخلاص ابملراجعة اخلارجية .ومع ذكل ،ينبغي أأن يوضع يف الاعتبار أأن التوصية ا ألوىل من توصيات جدول أأعامل
التمنية ذكرت أأن املساعدة التقنية جيب أأن تكون موهجة حنو التمنية .وبناء عليه ،حث الوفد أأعضاء اللجنة عىل امليض قدما يف
تنفيذ اخلطوات الواردة يف الاقرتاح املشرتك املقدم من مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة ا ألفريقية بشأأن هذه املسأأةل .و أأقر
بأأن اعامتد أأبسط البنود الواردة يف الاقرتاح اكن خطوة يف الاجتاه الصحيح .ومع ذكل ،اكن من املهم عدم التوقف عند هذا
احلد.
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 .001و أأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد كينيا نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .واكنت املراجعة اذلي
مت اإجراؤها هممة واس تلزمت اهامتم اللجنة .و أأيد الوفد الاقرتاح املشرتك املقدم من مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة
ا ألفريقية .كام أأعرب عن تأأييده أأيضا لقيام وفد كينيا بتنفيذ هذه البنود املذكورة ،ويه ( أأ )3-و(ج )2-و(ج )0-و(د)0-
و(هـ  )0-و(هـ .)3-وينبغي أأن تركز اللجنة متاما عىل مناقشة الاقرتاح املشرتك حيث اكن الاقرتاح الوحيد املطروح عىل
الطاوةل من جانب ادلول ا ألعضاء.
 .005وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه يف أأثناء الإعداد لدلورة ،قد اس تعرض التقرير املقدم حول ادلورة العارشة
و أأشار اإىل أأن اللجنة أأمضت عدة أأايم يف مراجعة الاقرتاح املشرتك والتطلع ملعرفة ما اإذا اكنت هناك مناطق ميكن التفامه
بشأأهنا .ومل تكن املرشوعات الثالثة املتفق علهيا ،ويه قاعدة بياانت املساعدة التقنية وموقع الويبو وكتيب املساعدة التقنية،
تضم عنارص من أأجزاء خمتلفة من الاقرتاح املشرتك ،وليس جمرد البنود احملددة املدرجة من جانب بعض الوفود اليت اكنت قد
حتدثت سابقا .ورمبا اكنت هذه أأبعد منطقة ميكهنا أأن تتفامه بشأأهنا حول اختاذ مزيد من الإجراءات بشأأن الاقرتاح املشرتك.
و أأيد الوفد أأيضا الفكرة اليت ذكرها وفد الياابن نيابة عن اجملموعة ابء ،حول تبادل أأفضل املامرسات .وقد مت تقدمي هذه الفكرة
اكقرتاح من أأعضاء اجللسة يف أأحد ادلورات السابقة .واكن الاحتاد ا ألورويب قد قدم أأيضا اقرتاحا .وبذكل ،اكن هناك عدد
من ا ألفاكر اليت مت تداولها .وس يكون من املفيد أأن تؤخذ مجيعها يف احلس بان وليس جمرد الاقرتاح املشرتك اذلي نوقش لعدة
أأايم يف ادلورة العارشة.
 .006واس تفرس الرئيس عام اإذا اكن وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اكن ميكنه أأن يقرتح وس يةل لإجراء مزيد من ادلراسة
ل ألفاكر اليت قال اإهنا اكن يمت تداولها.
 .007وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن اللجنة قد حتدثت كثريا حول توصيات اجملموعة ابء مبثابة أأهنا املنطقة اليت
ر أأت ا ألمانة أأهنا جمدية وتس تلزم مزيدا من الاهامتم ،وقد نوقشت يف اجللسة يف ذكل اليوم .ومل ير الوفد أأنه اكن هناك الكثري
من التأأييد للمجموعة ابء والقضااي املتبقية اليت جيري املطالبة هبا من خالل الاقرتاح املشرتك .ومع ذكل ،اإذا اكن عىل اللجنة
أأن تركز عىل توصيات اجملموعة ابء ،فاإن ذكل قد يوفر سبيال للميض قدما.
 .002واقرتح الرئيس رضورة أأن تواصل الوفود املناقشات فامي بيهنم عىل أأساس ا ألفاكر اليت مت تبادلها و أأن يعودوا اإىل هذه
املسأأةل يف مرحةل لحقة يف ادلورة .ومت التفاق عىل ذكل ،نظرا لعدم وجود اعرتاضات من احلضور.
النظر يف الوثيقة  - CDIP/14/12 REVالتقرير املنقح حول قياس ا ألهداف الإمنائية ل أللفية يف واكلت ا ألمم املتحدة
ا ألخرى والواكلت املتخصصة ،وحول مسامهة الويبو يف تنفيذ ا ألهداف الإمنائية ل أللفية
 .002وقدمت ا ألمانة (الس يدة ابخرن) التقرير املنقح حول قياس ا ألهداف الإمنائية ل أللفية يف واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى
والواكلت املتخصصة ،وحول مسامهة الويبو يف تنفيذ ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .و أأحاطت جلنة التمنية علام ،يف دورهتا الثانية
عرشة ،بوثيقة قياس ا ألهداف الإمنائية ل أللفية يف واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى ومسامهة الويبو يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية
(الوثيقة  .)CDIP/12/8وعقب املناقشات ،مت مطالبة ا ألمانة بتنقيح الوثيقة وتوس يع ادلراسة املسحية الواردة يف املرفق
ا ألول من الوثيقة لتشمل التصالت اليت تمت من خشص اإىل خشص مع املوظفني يف الواكلت اليت مشلهتا ادلراسة ،حسب ما
تقتضيه احلاجة ،من أأجل معرفة املزيد عن الكيفية اليت من خاللها قاسوا مساهامهتم يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ،وإاضافة
بعض منظامت وبرامج ا ألمم املتحدة ،وكذكل اإدراج ملخص تنفيذي ابملعلومات الواردة يف املرفق الثاين (القسم  )2من
الوثيقة .وقد مت اإدراج لك هذه ا ألش ياء يف التقرير املنقح.
 .032وحتدث وفد الياابن نيابة عن اجملموعة ابء ،وذكر أأن ا ألعامل ا ألخرى اليت تقوم هبا ا ألمانة أأكدت أأن احملصةل اخلتامية
للمراجعة املبدئية (الوثيقة  )CDIP/12/8اليت راجعهتا غالبية الواكلت مل تقم بصياغة نتاجئ أأو مؤرشات أأو معايري قياس
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أأخرى فامي خيص ا ألهداف الإمنائية ل أللفية يف ممارساهتم لقياس اإسهاماهتم التنظميية يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية.
وابلنظر اإىل نتاجئ ادلراسة املسحية املنقحة اليت مت تقدميها يف هذه ادلورة وربطها بنتاجئ ادلراسات السابقة اليت أأخفقت يف
اإقامة عالقة مبارشة بني أأنشطة الويبو وا ألهداف الإمنائية ل أللفية ،وإاناكر رضورة اس تحداث مجموعة اإضافية من مؤرشات
ا ألهداف الإمنائية ل أللفية يف اإطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ احلايل اذلي يمتزي حبسن ا ألداء ،اكنت احملصةل اخلتامية واحضة،
أأي مل تكن هناك حاجة ألن تنظر الويبو يف اس تحداث نتاجئ أأو مؤرشات أأو معايري قياس أأخرى جديدة ختص ا ألهداف
الإمنائية ل أللفية .ومل يكن هناك رضورة للقيام مبزيد من العمل يف هذا اجلانب .وينبغي أأن تواصل الويبو تركزي هجودها عىل
حتقيق ا ألهداف والغاايت الاسرتاتيجية للمنظمة وفقا ل إالطار احلايل ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ ،فاإنه من شأأنه أأن يسامه يف
ا ألهداف الإمنائية ل أللفية من خالل السعي لتحقيق تكل ا ألهداف والغاايت.
 .032وحتدث وفد اإيطاليا نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وذكر أأن الوثيقة قارنت بشلك واحض بني الكيفية
اليت سامهت من خاللها واكلت ا ألمم املتحدة يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية والكيفية اليت سامهت من خاللها الويبو بشلك
فعال حىت الآن .وينبغي أأن تواصل الويبو الرتكزي عىل حتقيق أأهدافها الاسرتاتيجية اليت تسامه يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية
وفقا إلطار النتاجئ احلايل .واكنت ا ألهداف الإمنائية ل أللفية قد سامهت بشلك كبري يف زايدة مس توى الوعي العام وا إلرادة
الس ياس ية وتعبئة املوارد من أأجل حتقيق الهدف العام للمنو الاقتصادي والتمنية .وظل الاحتاد ا ألورويب ملزتما اإىل حد ما
بدمع حتقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية عىل مس توى العامل حبلول عام .0225
 .030و أأفاد وفد أأملانيا أأن الوثيقة تس تعرض بوضوح كيف أأسهمت الويبو يف تنفيذ ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ابتباع أأهدافها
الاسرتاتيجية .ذلا ،كام س بق أأن تقدّمت به وفود أأخرى ،فاإن مؤرشات حمددة لقياس مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف
الإمنائية ل أللفية مل تكن لزمة ،بل عىل الويبو أأن تركّز عىل أأهدافها اخلاصة هبا .ومن خالل حتقيق هذه ا ألهداف ،س تواصل
الويبو اإسهاهما يف تنفيذ تكل ا ألهداف.
 .033و أأعرب وفد الولايت املتحدة عن تقديره حلجم العمل اذلي أأجنزته الويبو لتقيمي ما قامت به واكلت ا ألمم املتحدة
ا ألخرى ،اليت يبلغ عددها اثنني وعرشين ،من قياس اإسهاهما يف تنفيذ ا ألهداف الإمنائية ل أللفية وتقدمي تقارير عهنا .لقد اكن
هذا العمل مفيد ،اإذ اكن ابإماكنه الإحاطة ابلطريقة اليت أأسهمت هبا واكلت ا ألمم املتحدة واليت ستسهم هبا يف املس تقبل ،ألن
ا ألمم املتحدة قد جتاوزت ا ألهداف الإمنائية ل أللفية وانتقلت اإىل املرحةل التالية ملراجعة تطوير ا ألهداف يف .0225وفامي يتعلق
بتحليل الويبو بشأأن كيفية قياس واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى لإسهاماهتا يف تنفيذ ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ،لحظ الوفد أأن ّه
متت مراجعة اثنني وعرشين واكةل .فعدّة واكلت ركّزت عىل تكل ا ألهداف يف صفحاهتا الش بكية و أأشارت اإىل اإسهاماهتا يف
تنفيذها يف تقاريرها الس نوية ،عىل غرار ما قامت به الويبو .و أأشارت واكلت عديدة اإىل ا ألهداف الإمنائية ل أللفية اإشارة عامة
يف خططها الاسرتاتيجية وواثئق برانجمها ،كام قامت به الويبو ،ما عدا واكةل واحدة ،ويه واكةل رائدة غري حمددة ،فقد دجمت
ا ألهداف الإمنائية ل أللفية حمددة الولية يف اإطار نتاجئها .واكن هذا فقط يف املس توى ا ألعىل لإطار معلها .أأما الواكلت
ا ألخرى فقد اختلفت من عدم تقدمي تقارير البتة اإىل حتديد روابط عامة ،حيث تناولت القليل من تكل ا ألهداف أأو بعضها
أأو مجيعها استناد ًا اإىل اختصاص املنظمة املعنية ووليهتا .ور أأى الوفد أأنه من املثري لالهامتم أأن املقابالت وهج ًا لوجه قد جتلّت
عهنا معلومات اإضافية بشأأن التحدايت يف قياس اإسهام منظمة ما يف تنفيذ الاهداف الإمنائية ل أللفية .و أأفاد ا ألشخاص اذلين
أأجريت معهم مقابالت أأنه اكن من الصعب ربط الإجنازات بعمل منظمهتم اخلاص بسبب وجود العديد من أأحصاب املصلحة
اذلين يسهمون يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية وقياس هذه الإجنازات عىل املس توى احمليل يف البدلان ،يف حني أأن
التقارير الصادرة عن املنظامت اكنت عىل مس توى عاملي .و أأعرب الوفد أأيض ًا عن تقديره للجهود املبذوةل لقياس اإسهام املنظمة
وتلخيصها ل ألهداف الس تة يف اإطار الاهداف الإمنائية ل أللفية  2و 6و ،2اإىل جانب هذا الرسد الإضايف كام طلبته ا ألمانة
وقدّمته .لقد اكن ا ألمر مدهش ًا وينبغي ثناء ا ألمانة عىل اجلهود اليت بذلهتا يف هذا الصدد .وجيب توجيه الشكر اإىل اللجنة
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اليت جعلت الويبو تعتنق الطريقة الفعاةل هذه لقياس اإسهامات املنظمة امللحوظة يف تنفيذ
ا ألهداف الإمنائية ل أللفية.
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 .031و أأفاد وفد كينيا ،متحد ًاث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،أأن الويبو ،ابعتبارها واكةل من واكلت ا ألمم املتحدة ،قد اكن لها دور
يف تنفيذ تكل ا ألهداف .وابلرمغ من أأن املرحةل ا ألوىل س تنهتيي يف عام  ،0225اكن عىل الويبو التحضري واملشاركة فعلي ًا يف
ا ألهداف الالزم اتباعها فامي بعد  0225اإذ ابإماكهنا الإسهام يف البعض مهنا .وتناولت املنظمة قطاعي الصحة والتعلمي أأيض ًا.
ومشلت غريها من املسائل ذات الصةل كيفية تعزيز الابتاكر وتعزير الربط بني الرباءات والصحة .وذلكل ،اإن النظر بطريقة
انتظامية اإىل اإسهامات الويبو يف تنفيذ ا ألهداف املتفق علهيا عىل الصعيد ادلويل اكن حاسامً فامي يتعلق ابلإسهام يف تعزيز المنو
ومواهجة حتدايت التمنية يف البدلان النامية .واكن من املهم أأن الويبو قد فكّرت خالل املرحةل التالية للعملية ور أأت ما يناس هبا
فامي يتعلق اب ألهداف الالزم اتباعها فامي بعد .0225فيجب تطوير املؤرشات يف مرحةل مبكرة بغية توفري طريقة واحضة
للمنظمة يك تسامه يف ذكل ،نظرا لقدرهتا الهائةل عىل تناول بعض املسائل .وعىل الويبو أأن يستبق ا ألمور يف هذا الصدد.
 .035و أأشار وفد الهند اإىل التقرير املنقح و أأفاد أأنه مت حتسينه .ولحظ أأن وسائل و أأساليب متنوعة قد اعمتدهتا واكلت
خمتلفة لقياس مساهامهتا يف ا ألهداف ا إلمنائية ل أللفية .وينبغي للويبو أأن تواصل تقدمي التقارير بشأأن طريقة العمل اذلي
أأحرزته املنظمة من خالل خمتلف جلاهنا وبراجمها ومشاريعها وكيف سامه هذا العمل يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .ومن
املمكن أأن يصاغ جدول لهذا الغرض .وعىل الرمغ من أأن ا ألهداف الإمنائية ل أللفية س تنهتيي يف عام  ،0225س يوافق عىل
جدول أأعامل فامي بعد .0225وذلا ،يؤيد الوفد التعلق اذلي أأدىل به وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية مفاده أأنه ينبغي
هيم ادلول ا ألعضاء وكذكل
للويبو أأن حتيط ادلول ا ألعضاء اإحاطة فعاةل هبذه التقارير يف املس تقبل .ومن شأأن ذكل أأن ّ
املنظمة .وقد يؤثر ا ألمر أأيض ًا عىل منظامت ا ألمم املتحدة ا ألخرى لتقدمي تقارير انتظامية بشأأن هذا اجلانب البلغ ا ألمهية من
جوانب التمنية.
 .036و أأشار وفد اجلزائر أأيض ًا اإىل أأن التقرير املنقح قد استند بأأغلبيته اإىل الوثيقة .CDIP/12/8وتضمن جتميع ًا للمعلومات
اليت تلقهتا ا ألمانة من املنظامت ا ألخرى .وخلص الاس تعراض اإىل أأن العديد من واكلت ا ألمم املتحدة مل تورد ا ألهداف
الإمنائية ل أللفية حمددة النتاجئ ،أأو املؤرشات أأو غريها من معايري القياس يف ممارساهتا ،مع أأنه اكنت هناك هجود ملواءمة معلها
مع حتقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .ور أأى الوفد أأن هذا ا ألمر ميثل اس تنتاج ًا من الاس تنتاجات الرئيس ية اليت خلص اإلهيا
الاس تعراض .وبذلت املنظامت هجود ًا ملواءمة أأنفسها ومعلها مع تنفيذ ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .و أأشار الوفد اإىل قياس
مسامهة الويبو يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ،سلّط الضوء عىل مثال ورد يف التقرير .فيتعلق اب ألهداف الإمنائية ل أللفية،
الهدف  ،6.Bاذلي يريم اإىل اإاتحة العالج لفريوس نقص املناعة املكتس بة الإيدز اإاتحة عاملية .وربطت ا ألمانة هذا الهدف
ابلنتاجئ املتوقعة املتعلقة ببناء احرتام امللكية الفكرية وكذكل امللكية الفكرية والتحدايت العاملية عىل نطاق واسع .وابلرمغ من
ذكل ،مل يبني كيف سامهت هذه الربامج و أأنشطهتا يف تنفيذ هذا الهدف من ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .ول نزال نفتقر اإىل
معلومات ملموسة يف هذا الصدد .و أأكد الوفد أأن الكثري من واكلت ا ألمم املتحدة اكنت عىل مواءمة أأنفسها ومعلها يف حتقيق
ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .وابلتايل ،طلب الوفد من ا ألمانة تقدمي املزيد من املعلومات امللموسة ،ول روابط واسعة ،بشأأن ما
أأجنزته من معل لتحقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ،وخباصة ا ألهداف الإمنائية ل أللفية  2و 6و.2
 .037و أأشار وفد ش ييل اإىل مسامهة الويبو يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .ومل تكن امللكية الفكرية غاية يف حد ذاهتا.
بل ينبغي أأن تسهم يف التمنية الوطنية .واكن من املهم ل ألمانة أأن تواصل تقدمي هذه التقارير .ومن شأأن هذه التقياميت أأن
تكون مفيدة لعمل اللجنة .وشدد الوفد عىل التعاون الثاليث بني الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية يف
جمال الصحة .ومن ا ألنشطة املضطلع هبا دراسة فنية مشرتكة وندوة بشأأن اإاتحة ا ألدوية .وينبغي احلفاظ عىل هذه املبادرات
وإاصدار تقرير بشأأهنا ،مبا أأن الويبو تعترب واكةل من واكلت ا ألمم املتحدة املسامهة .و أأعرب الوفد عن تطلعه إاىل املزيد من هذه
التقارير يف املس تقبل.
 .032و ّكرر وفد اإندونيس يا أأن الويبو ،ابعتبارها واكةل من واكلت ا ألمم املتحدة املتخصصة ،اضطرت لتنفيذ مفهوم التمنية وفق ًا
مليثاق ا ألمم املتحدة والتفاق بني الويبو وا ألمم املتحدة .وذلكل ،ينبغي أأن تندرج ا ألهداف الإمنائية ل أللفية يف معل الويبو .وذكر
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الوفد أأن هناك حتس نا كبري ًا يف التقرير .بيد أأن الوفد يرغب يف تسلط الضوء عىل بعض النقاط اليت ميكن مناقش هتا فامي بعد.
وتواءم الوفد مع الترصحيات اليت أأدلت هبا وفود اجلزائر وش ييل والهند وكينيا ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .وينبغي أأن تندرج
مجيع ا ألهداف الإمنائية ل أللفية يف معل الويبو .وذلكل ،اقرتح الوفد أأن توفر ا ألمانة مصفوفة أأو قامئة عن ا ألنشطة اليت تضطلع
هبا الويبو لتحقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .وينبغي أأن تشمل ،عىل سبيل املثال ،وصف ًا للمسائل اليت جيري التفاوض بشأأهنا
وكذكل املرونة املتعلقة ابلرباءات وما اإذا اكنت قد أأخذت يف الاعتبار ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .وميكن بعد ذكل اإجراء املزيد
من املناقشات بشأأن الطريقة اليت ميكن للويبو أأن تسامه هبا يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية يف تكل املناطق .واحتفظ الوفد يف
حقه يف تقدمي املزيد من التعليقات عىل هذه املسأأةل.
 .032واس تمكل ممثل ش بكة العامل الثالث البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر .مل ّ
يعرب التقرير تعبري ًا اتم ًا عن طريقة مسامهة
الويبو يف الهنوض يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .فعىل سبيل املثال ،وعىل الرمغ من وضع الروابط بني معل الويبو واحل ّد من
الفقر ،مل ّيبني التقرير كيف سامهت الويبو مسامهة مبارشة يف تكل ا ألهداف .واكن العام  0221يقرتب اإىل هنايته .وينبغي
وضع جدول أأعامل ما بعد  0225حبلول العام القادم .و أأشار املمثل اإىل توصيات الفريق العامل املفتوح العضوية ،و أأفاد أأن
التكنولوجيا أأدّت دور ًا هام ًا .وذكرت التكنولوجيا يف أأكرث من عرشة أأهداف .واكنت هناك أأيض ًا روابط غري مبارشة
ابلتكنولوجيا يف الوثيقة اخلتامية للتوصيات الصادرة عن اجملموعة .وذلكل ،اكن من املهم للويبو وضع مهنجية حيث ميكنه أأن
يقدم تقريرا دقيقا اإىل ادلول ا ألعضاء بشأأن مسامهة املنظمة يف تقدّم جدول أأعاملها .وعدم وجود مهنجية يف املنظامت ا ألخرى
ل يشلك عذر ًا لتفادي تقدمي هذه التقارير.
 .012وواءم وفد جنوب أأفريقيا نفسه مع الترصحيات اليت أأدلت هبا وفود اجلزائر والهند وكينيا نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية،
فض ًال عن ممثل ش بكة العامل الثالث .اإذ اكن هناك جمال للتحسني .كام جشع الوفد ا ألمانة عىل اإحاطة اللجنة ابس مترار مبعلومات
حمدثة عن طريقة مسامهة الويبو يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية يف ادلورات املقبةل .وذكر التقرير أأن املنظامت اكنت مشغوةل
مبناقشة جدول أأعامل مرحةل ما بعد .0225ويود الوفد اإحاطته بطريقة مسامهة ا ألمانة يف تكل املناقشات .ويرغب أأيض ًا يف
اإحاطته بطريقة مسامهة ا ألمانة يف فرقة العمل املعنية اب ألهداف الإمنائية ل أللفية .ووافق الوفد مع ممثل ش بكة العامل الثالث
عىل أأن عدم وجود مهنجية يف املنظامت ا ألخرى ل يشلك عذر ًا للويبو لعدم وضع اسرتاتيجية بشأأن اإحاطة ادلول ا ألعضاء
مبساهامهتا يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .واكن هناك جمال للتحسني .وميكن ل ألمانة أأن تواصل اإحاطة ادلول ا ألعضاء
ابملس تجدات عىل حنو انتظايم.
 .012وقد رصح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأن اللجنة اكن علهيا أأن حتول انتباهها اإىل املرحةل التالية من معلية أأهداف
التمنية املس تدامة و أأن تبتعد عن املطالبة بأأي تكرار لرفع تقارير عن ا ألهداف الإمنائية ل أللفية بعد الآن ،حيث أأن عام 0225
اكن عىل ا ألبواب .وقد اكنت الويبو ابلفعل تتطلع اإىل ذكل ،بعد أأن شاركت يف فريق ادلمع املعين ابلقصور يف أأهداف التمنية
املس تدامة ويف العمليات الكبرية ل ألمم املتحدة اخلاصة بتطوير أأهداف التمنية املس تدامة .وجشع الوفد الويبو عىل الاس مترار يف
املشاركة يف تكل العملية .اإل أأن الوفد مل ير أأي رضورة ألن تس متر الويبو يف رفع تقارير عن ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .رمبا يف
اجللسة التالية قد تمتكن الويبو من تقدمي تقرير عن مشاركهتا يف فريق ادلمع املعين ابلقصور .وقد يكون التقرير يف صيغة رسد
يرشح ما اذلي مت معهل وكيف سارت ا ألمور .وقد يوفر هذا بعض املعلومات املفيدة للجنة التمنية وامللكية الفكرية .وفامي يتعلق
بفكرة املؤرشات املنفصةل ،فقد ذكر الوفد أأن املهنجية اليت اس تخدمت ،واليت حددت ا ألهداف الفرعية الس تة املندرجة حتت
ا ألهداف الإمنائية ل أللفية  2و 6و 2بوصفها ا ألهداف الأكرث ار ً
تباطا وقابلية للقياس يف اإطار الويبو ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ،
قد استندت بوضوح اإىل تقيمي العالقات بني نشاطات الويبو وا ألهداف الإمنائية ل أللفية ابس تخدام ثالث واثئق رئيس ية
ويه :اإعالن ا أللفية وتقرير ساكس و تقرير فريق ادلمع التقين املعين ابلعلوم والتكنولوجيا والابتاكر .وعىل مدى الس نوات
القليةل املاضية فقد أأصدرت جلنة التمنية وامللكية الفكرية دراس تني منفصلتني حول تكل املسأأةل .وقد عرف لك من الس يد/
أأونيل والس يد /ماساجنو  -يف تقريرهام بشأأن املسأأةل  -اس تخدام هذه الثالثة أأهداف الإمنائية ا أللفية وا ألهداف الفرعية اليت
تندرج حتهتا .حيث ورد يف تقرير الس يد /أأونيل "لن ننصح ابإدخال املؤرشات املنفصةل ل ألهداف الإمنائية ا أللفية وذكل لعدة
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أأس باب" .وقد وحض الس يد /أأونيل والس يد ماساجنو بأأنه مل تكن هناك عالقة س ببية مبارشة بني نشاطات الويبو وا ألهداف
الإمنائية ل أللفية .بل عىل العكس ،فقد اس تخدمت واثئق أأساس ية /كام هو موحض أأعاله ،لدللةل عىل أأن دور الويبو اكن
مر ً
تبطا بوضوح اب ألهداف  2و 6و 2من ا ألهداف الإمنائية ا أللفية .وميكن الربط بني هذه ا ألهداف الإمنائية الثالثة وا ألهداف
الفرعية املندرجة حتهتا والعديد من أأهداف الويبو ونتاجئها .ويف العام  ،0223-0220مت قياس س تة أأهداف و 21نتيجة فرعية
الويبو إلظهار التقدم اذلي مت يف ا ألهداف الفرعية ل ألهداف الإمنائية ا أللفية .اكن هذا التحليل اذلي أأجنزته ا ألمانة ،واكن
مبثابة تقيمي ملموس ملسامهة الويبو يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية ا أللفية .ومل ير الوفد أأنه من املفيد أأو الفعال ل ألمانة أأن حتاول
أأن تنجز هذا التحليل املستند اإىل الإدارة القامئة عىل النتاجئ ل ألهداف الإمنائية ا أللفية ا ألخرى ،واليت مل تتناسب الكثري مهنا
بسهوةل وضوح مع بياانت ا ألداء اخلاصة الويبو .وذلكل وعند هذه النقطة ،مل ير الوفد رضورة املزيد من التقارير عن
ا ألهداف الإمنائية ل أللفية كام مل ير أأن تكل التقارير ستساعد بأأي شلك يف دمع فكرة خلق مؤرشات منفصةل مرتبطة هبذه
ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .اإل أأهنا تساند مشاركة الويبو املس مترة يف معلية تطوير ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ،حيث تتطلع ويبو
اإىل مناقشة تكل العملية بصورة أأكرب يف الاجامتعات القادمة للجنة التمنية وامللكية الفكرية.
 .010ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل الرد عىل ا ألس ئةل والتعليقات.
 .013وقد أأشارت ا ألمانة العامة (الس يد /ابتشرن) اإىل ا ألس ئةل املتعلقة مبشاركة الويبو مع ابيق أأهجزة ا ألمم املتحدة حول
ا ألهداف الإمنائية ل أللفية وجدول أأعامل التمنية للعام  0225القادم .فامي يتعلق اب ألهداف الإمنائية ل أللفية فقد سامهت الويبو يف
معل فريق ادلمع املعين ابلقصور يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية وتقاريره اذلي جاء اس تجاب ًة لطلب من جلنة التمنية وامللكية
الفكرية .واكنت الويبو تعمل عىل هذه العملية ابس مترار ،ابلإضافة اإىل أأهنا أأدت دور املراقب يف مجموعة ا ألمم املتحدة الإمنائية
اليت تعمل عىل ا إلرساع يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .وقد معلت الويبو يف هذه العمليات ابلفعل مس بقًا .فامي خيتص
ابإطار العمل التمنوي للعام القادم  ،0225فقد دمعت الويبو معل فريق معل ا ألمم املتحدة ،حيث سامهت الويبو يف املهمة
الفكرية اليت أأطلق علهيا "العمل والتكنولوجيا والابتاكر من أأجل التمنية املس تدامة يف الرشاكة العاملية من أأجل التمنية فامي بعد
 ."0225كام اشرتك يف ادلمع منظامت أأخرى مثل الاحتاد ادلويل لالتصالت وا ألونكتاد واليونسكو .كام سامهت الويبو أأيضً ا
يف املهمة الفكرية بعنوان “العمل والتكنولوجيا والابتاكر وحقوق امللكية الفكرية :الرؤية حنو التمنية” وشارك يف املسامهة معها
منظامت أأخرى مثل واكةل الطاقة اذلرية والاحتاد ادلويل لالتصالت واليونيسكو ومكتب ا ألمم املتحدة لشؤون الفضاء
اخلاريج .ويف خالل عايم  0220و ،0223شاركت الويبو أأيضً ا يف سلسةل من ا ألحداث املوضوعية عالية املس توى حول
جدول أأعامل التمنية للعام  0225اليت نظمها رئيس امجلعية العامة ل ألمم املتحدة .حيث شاركت مكراقب يف اجامتعات مجموعة
العمل املفتوحة بشأأن ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ،مع الرتكزي بصفة خاصة عىل اجللسات املعنية ابلهدف رمق  27من ا ألهداف
الإمنائية ل أللفية بشأأن التكنولوجيا وغريها من ا ألهداف اليت ارتبطت ابنتداب الويبو .ابلإضافة اإىل أأن الويبو اكنت عضو ًا يف
فريق ا ألمم املتحدة لدلمع الفين املشرتك بني املنظامت ،مع الإسهام بصفة خاصة يف موضوع التكنولوجيا والابتاكر.
 .011وذكر وفد الهند أأنه اإذا مل توافق اللجنة عىل اس مترار تقدمي التقارير من ا ألمانة العامة ،حىت يف شلك جدول أأو تقرير
غري شامل ،فاإنه لن يعرف عن مجيع ا ألنشطة اليت تضطلع هبا الويبو يف هذا الصدد .مل تكن ادلول ا ألعضاء يف حاجة اإىل دمع
مشاركة الويبو يف هذه ا ألنشطة كام اكنت املنظمة ُملزمة ابلقيام بذكل بصفة اإحدى واكلت ا ألمم املتحدة .اكنت ادلول
ا ألعضاء يف حاجة اإىل الرتكزي عىل ما ينبغي أأن تس متر الويبو يف تقدمي تقارير عنه هلم .مل يرى الوفد أأي رضر يف الاس مترار
يف تقدمي التقارير.
 .015وذكر وفد تزنانيا أأن هناك الكثري من العمل اذلي قامت به الويبو ميكن أأن يمت ربطه بتحقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية.
جيب أأن يكون هناك أأسلوب مهنجي للنظر يف ا ألنشطة اليت ترتبط ارتباط ًا مبارش ًا بتحقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .رمبا
ميكن وضع مصفوفة لهذا الغرض .ومن فرط العمومية جمرد القول بأأن ا ألنشطة اكنت ذات روابط مع ا ألهداف الإمنائية
ل أللفية .جيب أأن تقوم الويبو بتقدمي تقارير عن كيف سامه معلها ابلفعل يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية.
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 .016واس تفرس الرئيس عام اإذا اكن وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية يود الرد عىل املعلومات الإضافية املقدمة من ا ألمانة
العامة واملساهامت من مجهور احلارضين.
 .017ووجد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية املعلومات الإضافية اليت قدهما وفد الهند مفيدة جد ًا .وجشع وفد الهند اس مترار
مشاركة الويبو واس مترار املعلومات من الويبو يف اجلوةل املقبةل من ا ألهداف .وفامي يتعلق ابملصفوفة اليت اقرتهحا وفد تزنانيا،
ذكر الوفد أأن ذكل مل يكن واحض ًا .وفامي يبدو أأن املصفوفة اليت مت تطويرها استناد ًا اإىل اإطار نتاجئ عايم  ،0223 - 0220اليت
بدت عىل وجه التحديد يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية  2و 6و ،2يف شلك مصفوفة مطوةل ومفصةل .وقد ورد يف الوثيقة اليت
قيد النظر .واكنت ا ألمانة قادرة عىل اإضافة بعض الرسد بشأأن ا ألهداف ا ألخرىُ ،
حيث قد قامت اللجنة مرتني ابإجراء
ادلراسات اخلاصة بشأأن هذه املسأأةل .والكهام عاد ابس تنتاج مفاده أأنه ابلنظر اإىل معل الويبو ،اكنت هذه املناطق أأفضل ما
ميكن رؤيته من الربط اب ألهداف الإمنائية ل أللفية .واكنت هذه ا ألماكن اليت فهيا ميكن للويبو رؤية اإطار النتاجئ وتقدمي مصفوفة
من املعلومات عام مت اإجنازه وكيفية مساهامهتا .وابلتايل ،عىل ا ألقل يف اإطار نتاجئ عايم  ،0223 - 0220اكن قد مت تقدمي
التقارير بقدر كبري من التفصيل .واكنت ا ألمانة قد قدمت أأيض ًا تقارير اإضافية عىل أأساس هذا الإطار .واكن تقدمي التقارير
اكم ًال للغاية .وعليه ،فاإن الوفد مل يعرف ابلرضورة ماهية نوع املصفوفة الإضافية اليت سيمت اإنتاهجا.
 .012و أأشار وفد إاندونيس يا اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،وشارك يف فهم أأن هناك روح ملواصةل
العمل عىل العالقة بني ا ألهداف الإمنائية ل أللفية والويبو ،وكذكل معل املنظمة يف حتقيق أأغراض ا ألهداف الإمنائية ل أللفية.
تضامن الوفد مع البيان اذلي أأدىل به وفد الهند .وميكن أأن يشمل اجلدول أأو املصفوفة املقرتحة املفاوضات اجلارية بشأأن
القضااي العالقة يف لك جلنة .عىل سبيل املثال ،ميكن ل ألمانة حتديد كيف مت ربط القضااي العالقة يف اللجنة ادلامئة املعنية بقانون
الرباءات أأو اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة أأو جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد
الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور بتحقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .و أأشار حتديث تقرير ا ألمانة اإىل الاس تعداد ملواصةل
النقاش بشأأن هذه املسأأةل .النظر يف الوثيقة  – CDIP/14/12 REVالتقرير املنقح عن قياس ا ألهداف الإمنائية ل أللفية يف
الواكلت ا ألخرى التابعة ل ألمم املتحدة والواكلت املتخصصة ،وعن مسامهة الويبو يف تنفيذ ا ألهداف الإمنائية ل أللفية (يُتبع)
اس تعراض الوثيقة  - CDIP/14/12 REVالتقرير املرا َجع بشأأن قياس تنفيذ ا ألهداف الإمنائية ل أللفية يف واكلت ا ألمم
املتحدة وواكلهتا املتخصصة ا ألخرى وإاسهام الويبو يف حتقيق تكل ا ألهداف (تمتة)
 .012ودعا الرئيس املدير العام خملاطبة اللجنة قبل اس تئناف النقاش حول الوثيقة.
 .052واعتذر املدير العام لعدم احلضور يف افتتاح ادلورة يوم الثننيُ ،
حيث اكن بعيدً ا يف هممة .و أأكد املدير العام عىل
أأمهية اللجنة والعمل الاس تثنايئ اذلي أأجنز يف اإطار توجهيات الرئيس .واعتقد أأن املنظمة قد أأجنزت قدر ًا كبري ًا فامي يتعلق
بتنفيذ توصيات  .DAوذلكل ،فاإنه من الرضوري أأن جند طريقة ملواصةل هذه العملية وامليض قدم ًا نتيجة اللقاء اذلي يعقد
هذا ا ألس بوع .اكن هناك عدد ل بأأس به من القضااي املعلقة يف املنظمة مل تكن ادلول ا ألعضاء قادرة عىل التفاق بشأأهنا.
وس يكون من اجليد جدً ا اإذا اكن الاجامتع لإرسال اإشارة اإجيابية للتقدم التدرجيي ،واليت مل ختلق جمال أآخر للخالف ،وإامنا
جمال قد وجد فيه بعض احللول .واعتقد أأن هناك قضيتان عىل وشك الاختفاء .واكن اخلالف مينع أأي اإجراء بشأأن هاتني
القضيتني .وتتعلق القضية ا ألوىل بـ  TORلالس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات  .DAويود امجليع مواصةل الاس تعراض
املس تقل ،ولكن مل ميكن تنفيذه بسبب عقبة اإجرائية .وذلكل ،حث اللجنة للقضاء عىل العقبة من خالل العثور عىل وس يةل
التفاق عىل  .TORوهذا من شأأنه أأن يكون خطوة اإىل ا ألمام ،وسوف حيرر بعض العمل اذلي يتعني القيام به .واكنت
القضية ا ألخرى بشأأن طرائق اختيار املتلكمني يف املؤمتر ادلويل بشان امللكية الفكرية والتمنية .والعقبة الإجرائية املطلوب حلها
قبل العمل اكن ميكن القيام هبا لتنظمي املؤمتر .وحث اللجنة عىل العثور عىل وس يةل للقضاء عىل العقبة من أأجل مواصةل
املضمون احلقيقي لهذه املسأأةل ،ويه لعقد املؤمتر اذلي ميكن أأن ينري مجيع ا ألطراف فامي يتعلق ابلعالقة الهامة بني امللكية
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الفكرية ومسامههتا يف التمنية الاقتصادية والتمنية الاجامتعية والثقافية .وعىل الرمغ من نظر اللجنة يف العديد من القضااي
ا ألخرى ،بدت هاتني القضيتني من فئة خاصة ألن جوهر العمل ل ميكن أأن يتواصل حىت يمت التوصل اإىل اتفاق بشأأن تكل
املسائل الإجرائية .و أأعرب عن أأمهل ابإماكنية وجود بعض املرونة يف هذه املناطق .عىل الرمغ من أأن النتيجة اكنت غري مرحج
أأن تكون ابلضبط مثلام أأرادت أأي جامعة معينة ،فاإهنا س تكون ملصاحل اكفة اجملموعات .ومن املؤكد أأهنا تساعد اإذا خرجت
الوفود من اللقاء برساةل اإجيابية من التفاق بني ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق هبذه املسائل الهامة جد ًا.
 .052واس تأأنف الرئيس املناقشات بشأأن التقرير املنقح .وذكر أأنه مل يمت اإعطاء أأي توجهيات واحضة اإىل ا ألمانة بشأأن كيفية
امليض قدم ًا وتباينت الآراء عن الكيفية اليت ينبغي أأن تعاجل هذا اجملال .و أأبلغ اللجنة أأن ممثل ا ألمانة اكن يف الغرفة وقد يقدم
أأي توضيحات أأو معلومات اإضافية قد تكون مطلوبة .و أأغلق املناقشة ابلنظر اإىل أأنه ليس هناك تعليقات أأخرى من مجهور
احلارضين.
النظر يف الوثيقة – CDIP/14/8 REVمبثابة ورقة املفاهمي بشأأن املرشوع املتعلق ابمللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:
التحدايت املشرتكة  -بناء احللول (التوصيات  22و 05و 06و)02
 .050وقدمت ا ألمانة (الس يد اجلزائري) الوثيقة .ويستند املرشوع اإىل توصيات جدول أأعامل التمنية  22و 05و 06و.02
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 .وكام هو مبني يف الوثيقة ا ألصلية للمرشوع ( )CDIP/6/4 REVاليت وافقت علهيا اللجنة يف عام  ،0222فقد
اكن الهدف من املرشوع هو “اس تكشاف طرق جديدة لإقامة تعاون دويل بشأأن امللكية الفكرية ،وتعزيز التفامه وتوافق
الآراء حول مبادرات امللكية الفكرية املمكنة أأو الس ياسات الهادفة اإىل تعزيز نقل التكنولوجيا” .واكن من املقرر أأن يمت تنفيذ
املرشوع خالل مخس مراحل متتالية ،حبيث يشمل ذكل تنظمي مخسة اجامتعات إاقلميية تشاورية؛ وإاعداد ست دراسات
حتليلية لس تعراض ا ألقران؛ وتنظمي منتدى خرباء رفيع املس توى؛ وإانشاء منتدى عىل ش بكة الإنرتنت؛ وإادراج اكفة النتاجئ
النامجة عن ا ألنشطة املذكورة أأعاله يف برامج الويبو بعد أأن تنظر فهيا جلنة التمنية وامللكية الفكرية واكفة التوصيات احملمتةل اليت
قد تصدر عن اللجنة اإىل امجلعية العامة .حيث دخل املرشوع اإىل مراحهل الهنائية .وإاذا ما متت املوافقة عىل ورقة املفاهمي،
فسيمت عقد منتدى خرباء دويل رفيع املس توى هبدف توفري اإطار حلوار مفتوح بني خرباء البدلان النامية والبدلان املتقدمة
املطلعني عىل جمال نقل التكنولوجيا يف القطاعني العام واخلاص .اإن الهدف هو حتديد التحدايت املشرتكة وتطوير حلول متفق
بشأأهنا ،مع ا ألخذ بعني الاعتبار عنوان املرشوع“ ،التحدايت املشرتكة  -حلول البناء” .وعقب املناقشات اليت س تجري يف
منتدى اخلرباء ،س ُتعرض خمرجات املرشوع عىل اللجنة للمناقشة ،مبا يف ذكل نتاجئ الاجامتعات ا إلقلميية التشاورية امخلس،
وادلراسات التحليلية الس تة ونتاجئ منتدى اخلرباء .من الناحية النظرية ،تس تطيع اللجنة بعد ذكل التفاق عىل التدابري
الواجب اختاذها لإقامة تعاون دويل بشأأن امللكية الفكرية ،وتعزيز التفامه وتوافق الآراء حول مبادرات امللكية الفكرية املمكنة
أأو الس ياسات الهادفة اإىل تعزيز نقل التكنولوجيا .وعقب مناقشة وموافقة اللجنة عىل هذه التدابري ،ينبغي أأن ترشع ا ألمانة
يف حتقيق ا ألهداف الهنائية للمرشوع ،أأل ويه توفري املواد والامنذج و أأدوات التدريس وغريها من الآليات لتنفيذ هذه التدابري
مبا يامتىش مع املرحةل اخلامسة من املرشوع اليت هتدف اإىل دمج اكفة النتاجئ النامجة عن ا ألنشطة يف برامج الويبو بعد أأن
تنظر فهيا اللجنة واكفة التوصيات احملمتةل اليت قد تصدر عن اللجنة اإىل امجلعية العامة .وقد طلب من اللجنة املوافقة عىل
ورقة املفاهمي (وثيقة  .)CDIP/14/8 REVواليت تتضمن ملخصا بأأمه اإجنازات املرشوع ،مبا يف ذكل نتاجئ الاجامتعات
ا إلقلميية التشاورية امخلس وادلراسات التحليلية الس تة .ل تعرب الآراء الواردة يف هذه ادلراسات اإل عن أآراء كتاهبا فقط ول
تعكس ابلرضورة أآراء ا ألمانة أأو أأي من ادلول ا ألعضاء يف املنظمة .ولقد متت دعوة الكتاب اإىل تقدمي دراساهتم يف منتدى
اخلرباء ،حىت يتاح هلم تقدمي مجيع التوضيحات اليت قد تكون مطلوبة .وسوف يمت نقل التعليقات املقدمة من قبل الوفود
خالل دورة اللجنة اإىل الكتاب .وس تخضع مجيع ادلراسات لس تعراض النظراء ،طبقا ملا قبلت به اللجنة عندما وافقت عىل
الوثيقة ا ألصلية املرشوع .يعرف لك مراجع من النظراء من هو مؤلف ادلراسة والعكس ابلعكس .ومن املقرر أأن ينعقد
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منتدى اخلرباء مبدئيا يف يناير  .0225ومتاش يا مع الوثيقة  ،CDIP/9/INF/4اليت وافقت علهيا اللجنة يف دورهتا التاسعة،
وعقب مشاورات غري رمسية مع مجيع املنسقني ا إلقلمييني يف  01أأكتوبر  ،0221مت الامتس موافقة ادلول ا ألعضاء بشأأن
املعايري املقرتحة لختيار اخلرباء اذلين ستمت دعوهتم للمنتدى .ويف هذا الصدد ،متت الإشارة اإىل الفقرة  01من الوثيقة .مت
تعيني الرشوط املرجعية املقرتحة ابلنس بة للخرباء يف الفقرة  05من الوثيقة .لقد اس تفادت ورقة املفاهمي من عدة جولت من
املشاورات الرمسية وغري الرمسية ،مبا يف ذكل مشاورات مع خرباء دوليني يف مارس 0221؛ ودورات اإعالمية غري رمسية
للبعثات ادلامئة يف جنيف يف  2سبمترب و 02أأكتوبر  ،0221ومشاورات غري رمسية مع املنسقني ا إلقلمييني يف  01أأكتوبر
0221؛ ولقاء مع املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية وامجلعيات املهنية وخرباء خمتارين يف  02أأكتوبر .0221
 .053و أأبدى وفد أأوروغواي ،متحداث ابمس مجموعة دول أأمرياك الالتينية ،بعض املالحظات .اإذ اكنت اجملموعة هممتة
ابملرشوع .و أأعربت عن ارتياهحا دلخول املرشوع املراحل الهنائية .فقد تساعد التوصيات امللموسة عىل تشجيع الابتاكر ونرش
التكنولوجيا عىل املس توايت الوطنية وا إلقلميية واملتعددة ا ألطراف .و أأشارت اجملموعة اإىل املعايري املقرتحة لختيار اخلرباء اذلين
ستمت دعوهتم اإىل املنتدى ادلويل الرفيع املس توى .وترى أأنه س يكون من املناسب اختيار متحدثني ذوي بياانت تعريفية
خمتلفة من مجيع مناطق العامل .و أأعربت عن اقتناعها بأأن اخلرباء اذلين سيمت اختيارمه من منطقهتم سيسامهون بشلك ملموس
يف املؤمتر ،من خالل تسليطهم الضوء عىل دراسات احلالت وكذكل ادلروس املس تفادة .ومن شأأن هذا بدوره ،أأن يسامه
يف معليات التقيمي والتحليل واملبادرات عىل املس توى املتعدد ا ألطراف .و أأشارت اجملموعة اإىل الاس تنتاجات اليت توصلت
إالهيا الاجامتعات ا إلقلميية .ويف اجامتع مونتريي ،اكن موضوع اس تخدام املرونة يف اتفاق تريبس من أأجل زايدة فرص احلصول
عىل التكنولوجيا من بني النقاط املذكورة فامي خيص الإطار التنظميي ،وذكل عىل النحو املبني يف الصفحة  03من النسخة
الإنلكزيية من ورقة املفاهمي .ومع ذكل ،مل يُدرج هذا الاس تنتاج يف “اجلدول  :2ملخص من "ا ألفاكر" املقرتحة يف
الاجامتعات ا إلقلميية التشاورية امخلس” .واكت تود اجملموعة أأن ينعكس ما س بق يف هذا اجلدول اذلي يرد يف ورقة املفاهمي.
 .051واعرتف وفد امجلهورية التش يكية ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق ،ابلنتاجئ السابقة
للمرشوع ،وخاصة الاجامتعات ا إلقلميية التشاورية امخلس بشأأن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا وادلراسات الست اليت مت
اإعدادها .وترى اجملموعة أأن موضوع دمع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا يعد موضوعا هاما ابلنس بة ألعضاهئا اذلين متر
اقتصاداهتم مبرحةل انتقالية .حيث معلوا عىل تقوية أأنظمة حامية امللكية الفكرية؛ مبا يف ذكل ا ألطر القانونية والهيئات العامة،
ووضعوا تدابري اإنفاذ وبنيات حتتية للمعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية .ومع ذكل ،ويف كثري من ا ألحيان اكن مس توى الوعي
ابمللكية الفكرية أأقل نسبيا يف داخل منظامت البحث والتطوير العامة التابعة هلم .ومل يكن هناك أأيض ًا تعاون اكف بني
مؤسسات البحث والتمنية ( ،(R & Dواجلامعات ،وسلطات ادلوةل مثل ماكتب امللكية الفكرية و أأهجزة ادلوةل ا ألخرى،
والقطاع اخلاص ،مبا يف ذكل قطاع ا ألعامل ،والرشاكت الصغرية واملتوسطة يف الاقتصادات احمللية واملستمثرين مثل البنوك
و أأحصاب رؤوس ا ألموال والرشاكت والرشاكء التجاريني .وذلكل ،اكن مس توى نقل التكنولوجيا يف الاقتصادات اليت متر
مبرحةل انتقالية ميثل حتداي كبريا .ومن هذا املنطلق ،أأكدت اجملموعة أأنه س يكون من دواعي امتناهنا عرض موضوع امللكية
الفكرية ونقل التكنولوجيا يف الاقتصادات اليت متر مبرحةل انتقالية أأمام منتدى اخلرباء الرفيع املس توى اخملطط هل أأن ينعقد يف
العام املقبل يف جنيف ،وذكل عىل سبيل املثال ،من خالل دعوة اخلرباء ذوي الصةل وختصيص جلنة مكرسة لهذا املوضوع
حتديدا .وترحب اجملموعة بتبادل اخلربات مع ادلول ا ألعضاء ا ألخرى بشأأن الس ياسات وا ألدوات اليت هتدف اإىل دمع امللكية
الفكرية ونقل التكنولوجيا يف املؤمتر .كام تتطلع اإىل وقائع ونتاجئ املنتدى اذلي ينبغي أأن يرتكز عىل العنارص املوضوعية .تدمع
اجملموعة مجيع التوصيات الواردة يف الصفحة  22من ورقة املفاهمي ،واليت مت تقدميها يف الاجامتع ا إلقلميي التشاوري الثالث
للويبو حول امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا املنعقد يف اسطنبول يف أأكتوبر ُ ،0223وطلب من ا ألمانة تنفيذها .فقد مت
اإعدادها هبدف إارشاكها يف معلية تنفيذ التوصيات املعنية داخل الويبو ،مع الرتكزي عىل امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا يف
البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية .تولت اجملموعة أأيض ًا هممة العمل عىل اإدراج بعض التوصيات املذكورة يف أأعامل الويبو العادية
بعد مزيد من النظر من قبل ادلول ا ألعضاء.
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 .055و أأعرب وفد الياابن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،عن تقديره حلقيقة أأن النسخة املنقحة من ورقة الاستشارة قد متت
صياغهتا من خالل التفاعل مع ادلول ا ألعضاء .ومع ذكل ،لزال هناك بعض النقاط اليت حتتاج ملزيد من التحسني فامي خيص
هذه الورقة .أأو ًل ،فامي يتعلق بتعريف “نقل التكنولوجيا” املشار اإليه يف الفقرتني الثالثة والرابعة واخلامسة من الوثيقة ،حيث
فهمت اجملموعة بأأن التعريف قد مت وضعه فقط ألغراض هذا املرشوع .اإذ ل يعد تعريفا عامليا ملصطلح “نقل التكنولوجيا” .ل
ميكن للويبو وحدها ،بدون التعاون مع املنظامت ا ألخرى ذات الصةل بشأأن نقل التكنولوجيا ،أأن تضع تعريفا مشرتاك لـ “نقل
التكنولوجيا” ،ومل يكن هذا ا ألمر رضوراي للمرشوع .ويف هذا الصدد ،ينبغي الاس تعاضة عن الفقرتني الثالثة والرابعة من
ورقة املفاهمي ابلفقرتني التاسعة والعارشة من الوثيقة ( ،)CDIP/9/INF/4كام ينبغي حذف عبارة “تعريف مشرتك” الواردة
يف الفقرة اخلامسة من ورقة املفاهمي .اثني ًا ،جيب حذف الإشارة اإىل التوصية كنتيجة ملنتدى اخلرباء ادلويل رفيع املس توى
واليت ل تزال واردة يف الفقرة  .32كام جيب استبدال لكمة “توصيات” بلكمة “ أأفاكر” .اإذ ل ميكن أأن توافق اجملموعة عىل
ورقة املفاهمي قبل رؤية نسخة منقحة مهنا تعكس هذه التغيريات .وفامي خيص معايري اختيار اخلرباء دلعوهتم للمنتدى ،أأيدت
اجملموعة املعايري الواردة يف الفقرة  01من ورقة املفاهمي .كام ينبغي ترك اإجراءات الاختيار بشلك اكمل اإىل ا ألمانة من أأجل
جتنب وضع املنتدى يف طريق مسدود .وفامي يتعلق ابلرشوط املرجعية اخلاصة ابخلرباء اليت اقرتحهتا ا ألمانة ،فقد انتابت
اجملموعة بعض الشكوك حول رضورهتا ألن ادلول ا ألعضاء ل تقوم عادة بتحديد الرشوط املرجعية ألعضاء الهيئة أأو
املتحدثني يف الندوات واملؤمترات واملنتدايت وورش العمل .حفىت لو حاولت ادلول ا ألعضاء وضع الرشوط املرجعية خلبري ما،
فينبغي أأن تتفادى حتديد قامئة من الاقرتاحات ابعتبارها نتيجة للمنتدى .ومن شأأن تقرير واقعي أأن يكون اكفي ًا ومناس ب ًا
ابعتباره من النتاجئ اليت ميكن أأن تس تخدهما ادلول ا ألعضاء مكورد ل ألفاكر يف اللجنة .اإذ تعترب الويبو من املنظامت اليت
حيركها ا ألعضاء .وينبغي عىل ادلول ا ألعضاء بنفسها اإجياد مقرتحات من خالل دراسة أأفاكر اخلرباء .و ابلإضافة اإىل ذكل،
اقرتحت اجملموعة الاس تفادة من وهجات نظر املراجعني من النظراء لدلراسات يف منتدى اخلرباء رفيع املس توى .اإذ ميكهنم
املسامهة يف املنتدى ،عىل سبيل املثال ،كام هو احلال ابلنس بة للمرشفني عىل املناقشات .و أأخري ًا وليس أآخر ًا ،انتقلت اجملموعة
اإىل مسأأةل نوعية ادلراسات .و أأشارت اإىل الرشح اذلي قدمه رئيس اخلرباء الاقتصاديني يف اإطار هذا البند من جدول
ا ألعامل بشأأن املرحةل الثانية من املرشوع املتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية واذلي أأوحض بأأن نظام
مراجعة النظراء املناسب قد مت بد أأ العمل به عىل ادلراسات بتلكيف من مكتبه .و أأعربت اجملموعة عن تقديرها نظر ًا ألنه سيمت
اإجراء نظام اس تعراض النظراء عىل ادلراسات اليت مت اإعدادها يف هذا الس ياق .اإذ تعتقد بشدة بأأن هذه املامرسة جيب أأن
تطبق عىل اكفة التقارير أأو ادلراسات اخلارجية بتلكيف ومتويل من الويبو عىل نطاق املنظمة كلك .ويعد اس تعراض النظراء
أأمرا همام وحاسام من أأجل احلفاظ عىل جودة ادلراسة وذكل من خالل ضامن كون احلجج التجريبية مدعومة ابحلقائق.
 .056و أأكد وفد اإيطاليا ،متحد ًاث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،أأن الاجامتعات ا إلقلميية التشاورية امخلس
أأنتجت مجموعة واسعة من التعليقات اجلوهرية ،وا ألفاكر والطلبات .مما شلك قاعدة مالمئة ملنتدى اخلرباء رفيع املس توى
هبدف النظر فهيا .حيث جيب أأن تصب املعلومات الواردة يف اجلدول رمق  2واملالحق يف املناقشات .ومع ذكل ،اكن دلى
الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه بعض اخملاوف فامي خيص عنارص أأخرى من الورقة .و أأشاروا اإىل أأن عدد ًا من ا ألهداف
الرئيس ية القابةل للتحقيق يف ورقة املرشوع ا ألصيل مل يمت اختاذها أأو مت الانهتاء جزئي ًا .عىل سبيل املثال ،اكن ينبغي تطوير
ادلراسات التحليلية للمرشوع ابلتعاون مع هيئات ا ألمم املتحدة والهيئات ادلولية ا ألخرى ذات الصةل .واكن هذا العنرص قد
اختفى من أآخر أأهداف املرشوع القابةل للتحقيق ومل يظهر حىت يمت اختاذه يف الطريق اذلي وضعته اللجنة .ابلإضافة اإىل
ذكل ،تفاوتت نوعية ادلراسات بشلك كبري حيث بدت العديد من ادلراسات كام لو اكنت تقوم عىل أأيديولوجية معينة بدل
من ا ألدةل ،وابلتايل ،توصلت اإىل اس تنتاجات غري موثقة مبا فيه الكفاية .ولقد اكن هناك تباين واحض يف تعريف “نقل
التكنولوجيا” بني ما هو موحض يف ورقة املفاهمي وما س بق عرضه عىل اللجنة .ويرد التعريف الوحيد اذلي اكنت ادلول
ا ألعضاء قد شهدته حىت الآن يف ورقة املرشوع (الوثيقة  .)CDIP/9/INF/4ولقد متزي هذا التعريف ابلوضوح بغض
النظر عن كونه مناس ب ًا فقط لغرض القيام هبذا املرشوع .حيث مل يمت التفاق أأبد ًا حول التعريف املشرتك ا ألوسع نطاق ًا املذكور
يف الفقرات الثالثة والرابعة واخلامسة من ورقة املفاهمي .و أأعربوا عن اعتقادمه بأأن الفقرات الثالثة والرابعة واخلامسة اكنت غري
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دقيقة ومضلةل .وهو ا ألمر اذلي س يحتاج اإىل املراجعة قبل أأن يمتكنوا من دمع الورقة .ويف هذا الصدد ،اقرتحوا بعض
التغيريات الواقعية .ينبغي حذف الفقرتني الثالثة والرابعة واستبداهلام ابلتعريف الاكمل اذلي ورد ذكره يف الفقرتني التاسعة
والعارشة من ورقة املرشوع (الوثيقة  .)CDIP/9/INF/4وطلبوا أأيض ًا حبذف عبارة “املتفق عليه املشرتك” من الفقرة
اخلامسة .كام ل يود الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه تأأخري املرحةل املقبةل من هذا املرشوع .ومع ذكل ،فاإهنم يعتقدون
أأن هناك حاجة ماسة اإىل مزيد من العمل لإعادة مواءمة ورقة املفاهمي مع ورقة املرشوع ا ألصلية.
 .057ورصح وفد الربازيل بأأن نقل التكنولوجيا يعترب موضوع ًا هاما ابلنس بة اإىل الربازيل ،وتعد اللجنة مبثابة املنتدى
املناسب ملناقشة عالقة هذا املوضوع ابمللكية الفكرية .ينبغي أأن يقدم املرشوع هنجا شامال لهذه املسأأةل ،مما ميهد الطريق
لس تنتاجات وتوصيات متوازنة ومنتجة .كام قدم الوفد بعض التعليقات احملددة عىل ورقة املفاهمي .وفامي يتعلق بنتاجئ
الاجامتعات ا إلقلميية التشاورية ،يرى الوفد بأأنه ينبغي توس يع جمال نطاق ا ألفاكر اليت مت تلخيصها يف اجلدول رمق  2يف
الصفحة الرابعة من النسخة الإنلكزيية من الوثيقة .وكام ذكر وفد الباراغواي متحد ًاث ابمس مجموعة أأمرياك الالتينية والاكرييب ،فاإن
اجلدول ل يشمل اس تخدام املرونة يف نظام امللكية الفكرية مضن ا ألفاكر اليت انبثقت عن اجامتع منطقة أأمرياك الالتينية
والبحر الاكرييب واذلي انعقد يف مونتريي يف ديسمرب املايض .ويعترب الوفد هذه املرونة واحدة من أأمه ا ألدوات الالزمة لتعزيز
نقل التكنولوجيا ويطالب ابإضافة هذه النقطة اإىل اجلدول رمق  .2وفامي يتعلق بتعريف نقل التكنولوجيا ،أأكد الوفد أأن الورقة
تضمنت توضيحا يقيض بأأن التعريف يتأألف من مفهوم مشرتك ألغراض مرشوع جدول أأعامل التمنية اخلاص ابلويبو .فاكن
من املهم التأأكيد عىل هذه النقطة .ولقد حاول أأعضاء منظمة التجارة العاملية منذ فرتة طويةل وضع تعريف لنقل التكنولوجيا يف
هيئات خمتلفة من هذه املنظمة لكن مل تلكل مساعهيم ابلنجاح .ومل يكن هناك نقاش اكيف لتربير اس تخدام هذا التعريف
خارج نطاق املرشوع .وميكن أأن يسهم املنتدى الرفيع املس توى اإسهام ًا كبري ًا يف نتاجئ املرشوع ،استناد ًا اإىل لك مراحهل
السابقة .بيد أأنه جيب مراعاة عاملني اثنني .ويتعلق ا ألول مبعايري اختيار اخلرباء .مفن الرضوري اإعداد قامئة متوازنة ومتنوعة من
املدعوين ،تنطوي عىل مجيع وهجات النظر اخملتلفة املتعلقة هبذه املسأأةل ،مع اإيالء اهامتم خاص لختيار اخلرباء املطلعني عىل
التحدايت اليت تواهجها البدلان النامية .أأما العامل الثاين ،فيتعلق مبشاركة ادلول ا ألعضاء يف هذا احلدث .وحث الوفد
املنظمني عىل تشجيع املساهامت اليت تنطلق من أأرض الواقع حىت يتس ىن للجمهور التفاعل مع اخلرباء من أأجل اس تخالص
الاس تنتاجات املتوازنة اليت هتم مجيع اجملالت.
 .052وذكر ممثل ش بكة العامل الثالث أأنه من املهم مناقشة التنفيذ الناحج للمرشوع وامليض قدما فيه .و أأبرز املمثل بعض
القضااي ذات الصةل بورقة املفاهمي .اإذ ركزت الفقرة السادسة فقط عىل الابتاكر البييئ .وكذكل ا ألمر ابلنس بة للفقرة الثامنة
اليت أأشارت فقط اإىل القنوات الرمسية وفشلت يف تقدير أأمهية القنوات غري الرمسية لنقل التكنولوجيا مثل الهندسة العكس ية
وهو ما يعد أأمرا همم يف مرحةل الرشوع يف تطوير التكنولوجيا .وتضمنت الفقرة التاسعة بيان عام حول الكيفية اليت تس تطيع
من خاللها امللكية الفكرية التقاط القمية الاقتصادية للتمنية وتيسري احلد من الفجوة املعرفية .وهو ما فشل يف تقدير أأمهية
املرونة واحلواجز اليت أأنشأأهتا امللكية الفكرية لنقل التكنولوجيا .ففي مرحةل التمنية ،غالب ًا ما يسامه غياب حامية امللكية الفكرية
بشلك كبري يف تسهيل اللحاق ابلركب التكنولويج .اإذ يعترب هذا ا ألمر حقيقة مؤكدة يف تمنية البدلان احلديثة العهد ابلتصنيع
وبعض الاقتصادات الآس يوية .وتشري الفقرة عرشة اإىل عامل الرشاكت و أأمهية ملكية ا ألصول من أأجل احلفاظ عىل القدرة
التنافس ية .وهذا أأمر ل يعين اإطالقا معظم البدلان النامية اليت عادة ما تكون مس توردة للملكية الفكرية الصافية بدل من أأن
تكون مصدرة لها .وتنص الفقرة  27عىل أأن امللحق يوفر قامئة شامةل من ا ألفاكر والتوصيات اليت مت التفاق علهيا يف
الاجامتعات ا إلقلميية التشاورية .غري أأنه ل ينبغي النظر اإىل القامئة يف امللحق الثاين ابعتبارها قامئة شامةل من التوصيات،
ولكهنا جمرد قضااي أأو أأفاكر انبثقت عن الاجامتعات .ودمعت اللغة املس تخدمة يف امللحق الثاين هذا ا ألمر من أأجل تسليط
الضوء عىل بعض التوصيات القابةل للتنفيذ .ويتضمن امللحق الثالث حملة موجزة عن ادلراسات .ومع ذكل ،مل يشمل ملخصات
لدلراسات .وس يكون من املفيد اإدراج هذه امللخصات يف امللحق .وتنص الفقرة  01عىل ما ييل“ :جيب أأن يبد أأ اخلرباء بأأقل
القوامس املشرتكة بني مجيع وهجات النظر و أأن يستندوا يف مثل هذه ا ألفاكر اإىل عنارص واقعية ومفيدة ومقبوةل للجميع كنقطة
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انطالق لبناء حلول مشرتكة” .وهذا يضع عوائقا أأمام أآراء اخلرباء .لقد اكنت الفكرة العامة للمنتدى الرفيع املس توى يه دعوة
اخلرباء والسامح هلم ابلتعبري عن أآراهئم دون تثبيط ملساعدة ادلول ا ألعضاء وا ألطراف ا ألخرى عىل اإجراء مناقشة واعية
وللوصول اإىل نقاط مس تنرية وقابةل للتنفيذ .ذلكل ،اكن من املهم أأن تعمل ا ألمانة عىل توضيح معىن هذه امجلةل ابذلات .ومن
املهم أأيض ًا أأن تتضمن رشوطا مرجعية خاصة ابخلرباء اذلين س يدعون اإىل املؤمتر .فبدون وجود رشوط مرجعية ،قد تصبح
العروض التقدميية خارجة عن الس ياق املعين .اإذ ينبغي اختاذ الرشوط املرجعية عىل حنو علين.
 .052و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تقديره لورقة املفاهمي اليت أأعدهتا ا ألمانة .و أأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به
وفد الياابن ابمس اجملموعة ب .لقد اكن هذا املرشوع همام جد ًا ابلنس بة اإىل مجيع ادلول ا ألعضاء .ولقد أأيد الوفد املرشوع منذ
مناقش ته ألول مرة يف ادلورة الرابعة للجنة .وقد ساعد تطبيق الس ياسات السلمية املتعلقة ابمللكية الفكرية يف تعزيز نقل
التكنولوجيا وفق رشوط طوعية متفق علهيا بصورة متبادةل ،وتوفري نرش التكنولوجيات اجلديدة لصاحل اجملمتع .ومتثل هدف
املرشوع يف املساعدة يف حتديد مثل هذه الس ياسات اخلاصة ابمللكية الفكرية وممارساهتا واليت قد تس تخدم لتشجيع النقل
الطوعي ونرش التكنولوجيا يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا .ومبا أأن املرشوع همم جد ًا ويؤثر عىل مجيع ادلول ا ألعضاء،
فقد شعر الوفد ابلقلق اجتاه التأأخري وجودة اخملرجات .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تنظر اإدارة الويبو يف املرشوع بعناية أأكرب من
أأجل وضعه مرة أأخرى عىل املسار الصحيح وحتسني نوعية اخملرجات .وكام هو احلال دامئ ًا ،ف إان الوفد جاهز لتقدمي املساعدة
اإذا لزم ا ألمر .وبوجه أأكرث حتديداً ،اكن هناك سؤال وبعض املالحظات بشأأن التخطيط الشامل للمرشوع وإادارته وكذكل
بعض اخملرجات املعينة للمرشوع .ووفقا لوثيقة املرشوع ،جيب اإنشاء منتدى عىل ش بكة الإنرتنت منذ حنو س تة أأشهر قبل
املنتدى الرفيع املس توى ومل يتضح من ورقة املفاهمي ما اإذا اكن العمل قد بد أأ أأم ل .كام مل يتضح ما اذلي سيش متل عليه
املنتدى عىل ش بكة الإنرتنت .وطالب الوفد ا ألمانة بتوضيح هاتني النقطتني .ومن شأأن الوفد تقدمي تعليقات حمددة بشأأن
ادلراسات اليت مت التلكيف ابإجنازها يف اإطار املرشوع عندما تمت مناقش هتا اإما يف وقت لحق من نفس اليوم أأو يف اليوم
التايل .ومع ذكل ،أأظهر املرشوع بوضوح احلاجة املاسة اإىل حتسني نوعية ومصداقية ادلراسات املنجزة بتلكيف من الويبو.
وتنفق املنظمة مئات الآلف من الفرناكت السويرسية لك عام عند تلكيف مؤلفني خارجيني ابإجناز ا ألوراق البحثية حول
مواضيع تتعلق ابمللكية الفكرية .يرى الوفد أأن العديد من منتجات هذه ا ألعامل مل ختضع ألية مراقبة رمسية من حيث اجلودة،
بل متت مراجعهتا فقط من قبل خشص واحد يف ا ألمانة العامة .ولقد اكنت العديد من أأوراق الس ياسات اليت مت التلكيف
ابإجنازها خارجيا من النوعية الرديئة وغري متوازنة سواء من حيث التحليل أأو ا ألدةل املقدمة .ومع ذكل ،مت نرشها عىل
الانرتنت ابعتبارها واثئق رمسية للويبو ،وابلتايل ،قد ينظر اإلهيا كام لو اكنت اعمتدهتا الويبو .وليست لهذه ا ألوراق فقط
انعاكسات سيئة عىل املنظمة ،بل يه ذات قمية مشكوك ابلنس بة اإىل صناع الس ياسة احملليني والباحثني وغريمه يف جممتع
امللكية الفكرية .ومن الناحية الإجيابية ،اكنت اللجنة قد اس متعت من رئيس اخلرباء الاقتصاديني يف اليوم السابق بشأأن
املامرسات اجليدة اليت اس تخدهما مكتبه للحصول عىل أأوراق خارجية .يشجع الوفد الويبو عىل وضع س ياسة واحضة بشأأن
اإجراء اس تعراض النظراء ووضع الصيغة الهنائية ل ألوراق اليت مت اس تعراضها .ويبدو أأن هنج اس تعراض النظراء ابلنس بة اإىل
مجيع ا ألوراق املنجزة بتلكيف من الويبو من قبل اثنني عىل ا ألقل من ا ألفراد من ذوي اخلربة واملعرفة يف هذا اجملال س يعمل
عىل حتسني جودة ومصداقية أأوراق الويبو بوجه عام .وينبغي أأن يمت النظر يف تعليقات املراجعني ومعاجلهتا من قبل املؤلفني
قبل الانهتاء من املسودات ونرشها عىل موقع الويبو .وابلإضافة اإىل ذكل ،ينبغي أأن تكون هناك حدود لصفحات ا ألوراق
من أأجل حتسني مالءمهتا وتركزيها ،ومصداقيهتا وفائدهتا .ومن شأأن هذا أأيض ًا أأن يسهل فعالية ترمجة ا ألوراق من حيث
التلكفة .وجيب أأن تكون ا ألوراق مركزة وغري زائدة عن احلاجة .كام ينبغي أأن تكون متوازنة ،ومنظمة تنظامي جيدا ،ذات
مصادر معتربة ،ومكتوبة جيدا ومت تدقيقها فعلي ًا .وهذا من شأأنه أأن يساعد عىل جعل أأوراق الويبو أأكرث فائدة لصانعي
الس ياسات والباحثني وغريمه من املعنيني بقضااي امللكية الفكرية.
 .062و أأعرب وفد ا ألرجنتني عن قلقه إازاء تعريف نقل التكنولوجيا املقرتح يف ورقة املفاهمي .اإذ ينبغي أأن يأأخذ التعريف يف
الاعتبار تعريفات أأخرى مثل ذكل اذلي وضعته ا ألونكتاد .اإذ تعترب العالقة بني نقل التكنولوجيا وامجلهور مبثابة مسأأةل
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مركزية .فالوصول اإىل التكنولوجيات املتنوعة بطريقة غري مقيدة اكن واحدا من أأكرث الطرق فعالية لنقل التكنولوجيا .وذلكل،
ينبغي أأن تكون هناك خيارات قابةل للتطبيق وفعاةل لتعزيز نقل املعرفة اليت حتمهيا حقوق امللكية الفكرية ،يف الوقت اذلي يمت
فيه حتقيق التوازن بني حامية امللكية الفكرية وتعزيز الابتاكر املس متر من خالل جمال عام ميكن الوصل اإليه .و أأعرب الوفد عن
تأأييده الشامل للبيان اذلي أأدىل به وفد اإكوادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
 .062و أأعرب وفد املكس يك عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
و أأشار الوفد اإىل الاجامتعات ا إلقلميية التشاورية امخلس .وقد عقد أأحدها يف مونتريي يف ديسمرب  .0223ويف هذا املنتدى،
اكن دلى خرباء امللكية الفكرية القادمني من  05دوةل فرصة ملعاجلة مشالك بعيهنا من منظور إاقلميي ،وخاصة تكل اليت تتصل
ابلتكنولوجيا ونقل املعرفة ،والابتاكر ،والعلوم وامللكية الفكرية عىل املس توى العاملي .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يمت ا ألخذ
اب ألفاكر اليت أأعرب عهنا يف الاجامتع اذلي عقد يف مونتريي لإثراء املناقشات يف منتدى اخلرباء الرفيع املس توى يف عام
 .0225ومن املأأمول أأيض ًا أأن تس تخدم نتاجئ هذا املرشوع أكساس لتوضيح وتعزيز املناقشات بشأأن نقل التكنولوجيا يف
الويبو ويف واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى.
 .060و أأشار وفد اجلزائر اإىل أأن ورقة املفاهمي قد أأعدت من أأجل تنظمي منتدى خرباء رفيع املس توى .ومع ذكل ،مل تدرج
التفاصيل املهمة املتعلقة مبنتدى اخلرباء .فاكن ينبغي وضع مسائل مثل الرشوط املرجعية للمنتدى وللخرباء اذلين ستمت
دعوهتم يف ورقة املفاهمي .واكن الغرض من هذه الوثيقة هو احلصول عىل موافقة من اللجنة لتنظمي منتدى اخلرباء .و أأشارت
الوثيقة اإىل أأن ا ألمانة تعزتم “الاقرتاب من منسقي اجملموعات ا إلقلميية هبدف السعي اإىل اإرشادمه بشأأن اإنشاء أآلية ممكنة
للحصول عىل موافقة من ادلول ا ألعضاء حول مجموعة من معايري الاختيار والتشاور مع ادلول ا ألعضاء بشأأن اختصاصات
اخلرباء اذلين ستمت دعوهتم ملنتدى اخلرباء ادلويل الرفيع املس توى” .وفامي يتعلق ابختيار املواضيع واخلرباء ،تنص وثيقة
املرشوع (الوثيقة  )CDIP/9/INF/4عىل ما ييل" :ينبغي أأن يس تفيد منتدى اخلرباء الرفيع املس توى أأيض ًا من املشاورات
مع ادلول ا ألعضاء .وفامي يتعلق بأأعضاء املنتدى املذكور ،ل بد للويبو من أأن تنتقي أأبرز اخلرباء يف العامل من اخملتصني مبختلف
جوانب املوضوع وفقا ملعايري منصفة توافق علهيا ادلول ا ألعضاء مبا يضمن تقدّم املرشوع وابلنس بة اإىل اجامتع اخلرباء ،فستمت
دعوة اخلرباء من الك القطاعني العام واخلاص .وسوف تتقرر الرشوط املرجعية للخرباء ابلتشاور مع ادلول ا ألعضاء” .وذلكل،
اكن من املهم ابلنس بة اإىل ادلول ا ألعضاء حتديد الرشوط املرجعية ملنتدى اخلرباء وحتديد أأي من اخلرباء ينبغي أأن يشارك يف
الاجامتع .فاكن من املهم حصوهلم عىل حقهم هذا .و أأشار الوفد اإىل الفقرتني الثالثة والرابعة من ورقة املفاهمي حول تعريف
"نقل التكنولوجيا" وكذكل التعليقات اليت أأدلت هبا بعض الوفود ا ألخرى يف هذا الصدد .حيث اكن مرتدد ًا يف اس تخدام
مصطلح “التوافق ":أأو الإشارة اإىل التعريف بأأنه مقبول معوم ًا من قبل ادلول ا ألعضاء .يرى الوفد أأن التعريف مل يكن سوى
ألغراض املرشوع .وذلكل ،ينبغي أأن حتذف من الوثيقة أأية اإشارة تفيد التوصل اإىل اإجامع بشأأن التعريف املقرتح .و أأشار
الوفد اإىل الفقرة  02من ورقة املفاهمي اليت تنص عىل ما ييل؛ “ استناد ًا اإىل نتاجئ الاجامتعات ا إلقلميية التشاورية امخلس فامي
يتعلق بنقل التكنولوجيا ،ودراسات اس تعراض النظراء الس تة وخربة اخلرباء العامليني يف جمال نقل حقوق امللكية الفكرية يف
ا ألوساط الأاكدميية والصناعة ،س يقدم املنتدى اإطارا حلوار مفتوح” .ويبدو أأن ورقة املفاهمي س تحد من املناقشات يف
املنتدى حبسب نتاجئ الاجامتعات ا إلقلميية ،وادلراسات وخربة اخلرباء يف ا ألوساط الأاكدميية والصناعة .ولكن ،وكام مت التفاق
عليه يف وثيقة املرشوع ا ألصيل )" ،(CDIP/9/INF/4س يكون منتدى اخلرباء الرفيع املس توى عىل شلك مؤمتر دويل
للرشوع يف املناقشات بشأأن كيفية مواصةل تيسري الوصول اإىل املعرفة والتكنولوجيا ،يف اإطار اختصاصات الويبو ،ابلنس بة
للبدلان النامية وا ألقل منوا ،مبا يف ذكل يف املناطق الناش ئة ،وكذكل املناطق ا ألخرى ذات ا ألمهية اخلاصة ابلنس بة اإىل لبدلان
النامية ،مع مراعاة التوصيات  22و 05و 06و( 02ا ألغذية والزراعة ،وتغري املناخ) .وس يكون املنتدى اإطار ًا يدور فيه حوار
مفتوح بني خرباء مس تقلني من البدلان النامية والبدلان املتقدمة مل ّمني بنقل التكنولوجيا يف القطاع العام واخلاص” .وينبغي
أأن يكون هذا هو الغرض من املنتدى .وذلكل ،يود الوفد مراجعة الفقرة  02لرتد فهيا الصيغة ادلقيقة يف وثيقة املرشوع
ا ألصيل اليت اتفق علهيا.
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 .063وكرر وفد ش ييل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد ابراغواي ابمس بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأيد أأيض ًا التعليق اذلي
أأدىل به وفد الربازيل والوفود ا ألخرى القايض بأأن تعريف “نقل التكنولوجيا” يف ورقة املفاهمي قد وضع فقط ألغراض هذا
املرشوع .و أأيد الوفد التعليقات اليت أأدىل هبا وفد ا ألرجنتني بشأأن العالقة بني نقل التكنولوجيا وامللكية العامة واكن مكتب
امللكية الصناعية يف ش ييل أأنشأأت أأداة حبث للوصول اإىل املعلومات يف نطاق امللكية العامة ،مبا يف ذكل ما يتعلق ابلبتاكر
والتكنولوجيا .وميكن اس تخدام ا ألداة يف س ياق نقل التكنولوجيا ،وميكهنا أأيض ًا أأن تس تخدم يف بدلان أأخرى.
 .061وحتدث وفد كينيا ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية و أأشار اإىل أأمهية نقل التكنولوجيا ابلنس بة اإىل اجملموعة .ويتعني أأن
تكون توصيات املؤمتر معلية من أأجل امليض قدما يف معل الويبو يف هذا اجملال .كام ينبغي أأن تس تفيد البدلان النامية من
النتاجئ .وينبغي أأن يعقد املؤمتر ملدة ثالثة أأايم بد ًل من يومني ،كام هو متفق عليه يف ابدئ ا ألمر .كام ينبغي أأن يكون اختيار
املتحدثني متواز ًان من حيث المتثيل اجلغرايف ووهجات النظر .وحتتاج بعض التعليقات اليت أأدلت هبا ادلول ا ألعضاء اإىل مزيد
من التفكري .لقد اكنت اجملموعة مس تعدة للعمل مع أأعضاء أآخرين حىت تصبح ورقة املفاهمي مقبوةل .وينبغي تقدمي رشوط
مرجعية واحضة ابلنس بة للخرباء .وينبغي أأن يكون املؤمتر ممثر ًا .اإذ ينبغي أأن يساعد ادلول ا ألعضاء ،وخاصة فامي يتعلق
ابلهنوض هبذا املوضوع اذلي حيمل فائدة هائةل للبدلان النامية.
 .065و أأخذ وفد اإندونيس يا علامً ابلتعليقات اليت أأبدهتا الوفود .لقد اعترب الورقة مفيدة وجاءت يف وقت مناسب جد ًا .كام أأن
اختيار املتحدثني اكن أأمر ًا حاسامً وساعد يف حتقيق الغرض من املنتدى .ويف هذا الصدد ،جيب أأن تراعي ا ألمانة بعض
املبادئ املعينة عند اإعداد قامئة املتحدثني .وحيق مجليع ادلول ا ألعضاء اقرتاح متحدث .وينبغي أأن يمتتع هؤلء املتحدثون
املقرتحون خبلفية مناس بة مع قدر من الكفاءة يف جمال امللكية الفكرية والتمنية .وجيب أأن تكون قامئة املتحدثني متوازنة من
حيث المتثيل اجلغرايف ومس توى التمنية يف بدلاهنم ا ألصلية.
 .066وذكر وفد تركيا أأن الاجامتع ا إلقلميي التشاوري الثالث حول امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا انعقد يف اسطنبول
يويم  01و  05أأكتوبر  .0223حيث اكن هناك حوار مفتوح ورصحي بني ممثلني عن  06دوةل ابلإضافة اإىل مشاركني حمليني.
ونوقشت حتدايت وحلول نقل التكنولوجيا يف املنطقة ،ول س امي خالل حلقات النقاش .ويرى الوفد أأن منتدى اخلرباء رفيع
املس توى اذلي سينعقد يف يناير  0225وس يوفر نتاجئ انحجة لالجامتعات ا إلقلميية امخلس .وينبغي أأيض ًا أأن تراعي اللجنة يف
مناقشاهتا العمل اذلي تقوم به احملافل ادلولية ا ألخرى ،وخاصة اب ألمم املتحدة .ويف هذا الس ياق ،أأبلغ الوفد اللجنة بأأن تركيا
عرضت اس تضافة بنك التكنولوجيا والعلوم وهو أآلية دمع التكنولوجيا والابتاكر يف البدلان ا ألقل منو ًا يف ظل رعاية ا ألمم
املتحدة.
 .067وقدم ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات ومنتجي ا ألدوية (اإي.اإف.يب.اإم.اإيه) مثا ًل لنقل التكنولوجيا يشمل اإحدى الرشاكت
ا ألعضاء يف الاحتاد ،ويه اييل ليليل ورشاكه .لقد اخنرطت اإييل لييل منذ أأكرث من عقد من الزمن ،يف برانمج نقل
التكنولوجيا الرايم اإىل متكني البدلان النامية من اإنتاج أأدوية عالج السل املقاوم للعقاقري املتعددة .وخالل العقد املايض ،أأسفر
هذا الربانمج عن نقل انحج للتكنولوجيا لمتكني الرشاكت النوعية احمللية يف هذه املناطق من اإنتاج ا ألدوية ا ألنسب ملعاجلة
هذه ا ألزمة وفق معايري اجلودة العاملية .وابلإضافة اإىل ذكل ،دمعت رشاكة السل املقاوم للعقاقري املتعددة ()MDRTB
تدريب أأكرث من  222 222من العاملني يف جمال الرعاية الصحية يف املناطق الأكرث ترضر ًا ومسحت ابإدارة هذا املرض
املعقد ،فض ًال عن اإدارة املراحل املبكرة من البحوث حول ا ألدوية اجلديدة .وقد لحظ املمثل أأن مثل هذه الربامج ل ميكن
أأن تنجح اإل عندما تكون طوعية متام ًا .لقد اكنت اإييل لييل قادرة عىل اختيار ادلول اليت تدمع من خالل رشاكهتا هبم بناء
الثقة مع الرشاكء احملليني اذلين اكنوا أأيض ًا حريصني عىل التعاون ليكون النجاح مشرتاكً .وتعترب معلية تدفق املعرفة
والتكنولوجيا معلية ذات اجتاهني ،ول ميكن أأن تكون اإجبارية .ويقدم هذا الاس تقالل مس توى من الثقة والثبات ،حبيث ل
ميكن أأن ينجح مثل هذا الربانمج بدوهنام .حيث اكنت صناعهتم ملزتمة وبقوة يف جمال نقل التكنولوجيا .ودلهيم اعتقاد راخس
بأأن هذه الرشااكت س تحمل الفوز مجليع املعنيني.
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 .062ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل الرد عىل أأس ئةل الوفود والتعاليق اليت أأدلت هبا.
 .062و أأشارت ا ألمانة (الس يد ماتيس) اإىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد ابراغواي ووفود أأخرى حول اإحدى التوصيات أأو
ا ألفاكر الناجتة عن الاجامتع اذلي عقد يف مونتريي واليت مل تكن مدرجة يف اجلدول رمق  .2وس يكون من دواعي رسور
ا ألمانة أأن يدرج يف اجلدول .اإذ حاولت أأن تقدّم املساعدة من خالل اإدراج اجلدول يف املنت الرئييس لهذه الوثيقة عىل وجه
يسمح بوضع ملخص للتوصيات اليت انبثقت عن الاجامتعات ا إلقلميية امخلس .اإذ مل يكن هناك نية عىل الإطالق ملنح ا ألولوية
ألي من التوصيات .و أأكدت ا ألمانة من جديد عىل أأن مجيع التوصيات وادلراسات واملدخالت اليت قدمهتا ادلول ا ألعضاء
تعترب أأمر ًا جدير ًا ابلتفكري .وسيناقش هذا ا ألمر يف منتدى اخلرباء الرفيع املس توى وعندئذ ستناقش اللجنة النتاجئ .ومث ميكن
لدلول ا ألعضاء التفاق عىل اإجراءات ملموسة اإذا رغبت يف ذكل .وفامي يتعلق بتعريف مصطلح “نقل التكنولوجيا” يف
الفقرات  3و  1و  5من الوثيقة ،قالت ا ألمانة بأأن العديد من الوفود قد أأشارت اإىل أأنه ابلرمغ من أأن التعريف قد ات ّفقت
عليه ادلول ا ألعضاء يف جلسة سابقة ،اإل اإنه ل ميكن تطبيقه اإل يف اإطار املرشوع .و أأوحضت ا ألمانة أأن نيهتا مل تكن تتجه
للربط بني التعريف املتّفق عليه و أأي مسأأةل أأخرى غري املرشوع .وس يكون من دواعي رسورها توضيح هذا ا ألمر يف الوثيقة.
كام اقرتحت اجملموعة الثانية ،ميكن الاس تعاضة عن هذه الفقرات ابلنص الوارد يف الفقرتني  2و  22من الوثيقة
) (CDIP/9/INF/4واذلي أأوحض أأن هذا التعريف قد اتفقت عليه ادلول ا ألعضاء فقط ألغراض هذا املرشوع .و أأشارت
ا ألمانة اإىل اقرتاح اجملموعة الثانية ابستبدال لكمة “توصيات” بلكمة “ أأفاكر” يف الفقرة  32من الوثيقة .واكنت تس تخدم لكمة
“توصيات” يف ورقة املرشوع ا ألصلية اليت وافقت علهيا اللجنة يف دورهتا  6ابعتبارها نتيجة ملموسة وحصيةل متوخاة من
منتدى اخلرباء .بيد أأن ا ألمانة س تكون سعيدة اإذا استبدلت لكمة “ أأفاكر” اليت وردت يف أأجزاء أأخرى من الوثيقة .وبشأأن
التعليقات اليت أأدىل هبا وفد اجلزائر ،ذكرت ا ألمانة أأ ّن ما تقدّم به اكن مقتبس ًا عن النص ا ألصيل للوثيقة .كام ورد يف الوثيقة
املنقحة (الوثيقة  ،)CDIP/14/8 REVاإن الرشوط املرجعية للمتحدثني اذلين س يدعون اإىل املنتدى الرفيع املس توى
ومعايري الاختيار قد نوقشت مع مجيع املنسقني ا إلقلمييني يف جلسة غري رمسية .وخالل اجللسة ،اكن هناك اتفاق بني مجيع
املنسقني ا إلقلمييني من أأجل السعي اإىل احلصول عىل موافقة ادلول ا ألعضاء عىل معايري الاختيار والرشوط املرجعية
للمتحدثني .ولقد ورد يف النسخة ا ألصلية أأن ا ألمانة هتدف اإىل التشاور مع ادلول ا ألعضاء .ولقد مت ذكل ،كام هو موحض يف
النسخة املنقحة من الوثيقة اليت استندت اإلهيا املناقشات اجلارية .أأما بشأأن التعليق اذلي أأدىل به وفد اجلزائر القايض بأأن
الفقرة  02من الوثيقة تشري اإىل أأن نطاق املناقشات يف املنتدى الرفيع املس توى قد يقترص عىل خمرجات املشاورات ا إلقلميية،
تكرر ا ألمانة بأأن هذا مل يكن يف نيهتا .بل س يكون هناك حوار مفتوح من شأأنه أأن يراعي ادلراسات واخملرجات الناجتة عن
املشاورات ا إلقلميية .ومع ذكل ،فاإن مساهامت املتحدثني اذلين س يدعون حلضور املنتدى لن تقترص عىل املسائل اليت
يودون احلديث فهيا .فليست هناك أأي نية للحد من هذا النطاق .وس يكون من دواعي رسور ا ألمانة النظر يف صيغة الفقرة
 02جلعل ذكل أأكرث وضوح ًا .أأما بشأأن التعليق اذلي أأدلت به اجملموعة ا ألفريقية فامي يتعلق بفرتة منتدى اخلرباء ،ذكرت ا ألمانة
أأنه من املتوقع أأص ًال أأن يس متر احلدث ملدة ثالثة أأايم .ومع ذكل ،فاإهنا تعتقد بأأنه من ا ألنسب أأن يس متر احلدث ليومني
ور أأت من خالل املناقشات مع املنسقني ا إلقلمييني أأن امجليع قد قبل ابلقرتاح .وس تكون ا ألمانة سعيدة اإذا اس تغرقت
اجللسة ثالثة أأايم اإذا رغبت ادلول ا ألعضاء يف ذكل لإاتحة املزيد من الوقت للمناقشات.
 .072و أأشارت ا ألمانة (الس يد اجلزائري) اإىل النقطة اليت أأاثرها وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية حول املنتدى عىل ش بكة
الانرتنت .و ُأدرج اجلدول الزمين املعدل للمرشوع يف التقرير املرحيل (الوثيقة .)CDIP/12/2و أأشري يف الصفحة س بعة اإىل
أأن املنتدى عىل ش بكة الإنرتنت نشط بعد منتدى اخلرباء رفيع املس توى .و أأنشئ املنتدى عىل ش بكة الإنرتنت مع صياغة
مفهوم ادلراسة .وبد أأت ا ألمانة العمل يف املنتدى عىل ش بكة الإنرتنت .و أأنشئ موقع جترييب .ويش متل ابلفعل عىل النتاجئ ا ألولية
والإجنازات اليت حتققت حىت الآن .وجيب الانهتاء من املنتدى عىل ش بكة الإنرتنت خالل الفصل اذلي يعقد فيه منتدى
اخلرباء رفيع املس توى .و أأشارت ا ألمانة اإىل اختيار اخلرباء وذكرت أأهنم س ُيختارون بطريقة متوازنة ،من مجيع املناطق
الرئيس ية ،مبا يف ذكل البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية .وتعترب خمرجات مجيع الاجامتعات ا إلقلميية ،مبا يف ذكل اجامتع
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اسطنبول ،مواد قابةل للنظر .هذه يه مدخالت منتدى اخلرباء رفيع املس توى اليت سرياعوهنا اخلرباء .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن
اقرتاح انضامم اجملموعة ب اإىل املراجعني واملرشفني احملمتلني لبعض اجللسات تعترب فكرة جيدة وس تؤخذ بعني الاعتبار .وفامي
يتعلق ابملسائل املثارة فامي يتعلق ابدلراسات ومعلية مراجعة النظراء ،ذكرت ا ألمانة أأهنا س تعمل مع ادلول ا ألعضاء لتحسني
هذه العملية.
 .072وذكر ممثل برانمج الصحة والبيئة ان منتدى اخلرباء يعترب همم جد ًا ابلنس بة اإىل البدلان ا ألفريقية وادلول النامية
ا ألخرى .لقد اكنت حباجة اإليه .وتعد هذه خطوة إاجيابية قد متكّن البدلان ا ألخرى ،مبا فهيا البدلان املتقدمة من مساعدة
البدلان يف املنطقة ا ألفريقية للميض قدما .و أأبرز املمثل التعليق اذلي أأدىل به وفد كينيا يف املناقشات بشأأن احلاجة اإىل التوازن
ا إلقلميي.
 .070وقال وفد كينيا ،متحداث ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،أأنه يفضل مصطلح "توصيات" عوضا عن “ أأفاكر" .وجيب
احلفاظ عىل الفكرة ا ألصلية للتوصيات الناجتة عن املنتدى رفيع املس توى.
 .073وسأأل الرئيس ا ألمانة عن الوقت الالزم لوضع اللمسات ا ألخرية عىل النص املعدل استناد ًا اإىل املالحظات اليت أأبدهتا
ادلول ا ألعضاء.
 .071و أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه ميكن تقدميها يف وقت لحق اليوم.
 .075وذكر الرئيس أأنه س مينح ادلول ا ألعضاء فرصة دلراسة الوثيقة املنقحة يف وقت لحق من اليوم نفسه.
وابلنظر اإىل الوثيقة  – CDIP/14/INF/2املتعلقة بدراسة التفاوض امجلاعي للحقوق والإدارة امجلاعية للحقوق يف القطاعني
السمعي البرصي
 .076وذكرت ا ألمانة (الس يدة كرويال) أأنه قد اضطلع ابدلراسة يف اإطار مرشوع لتعزيز وتمنية القطاع السمعي البرصي يف
بوركينا فاصو وبعض البدلان ا ألفريقية (الوثيقة .)CDIP/9/13و أأعدت ادلراسة الس يدة اترجة كوسكينن – أأولسون،
مستشارة دولية مبكتب  Olsson & Koskinenالاستشاري يف هلس نيك ،بفنلندا .ويريم الهدف املرشوع الهنايئ اإىل
تعزيز الإبداع يف بدلان أأفريقية خمتارة من خالل حتسني اإدارة احلقوق السمعية البرصية واحلقوق الرحبية للنسخ واحلقوق
املتعلقة بأأساس املعامالت .والبدلان اخملتارة يه بوركينا فاصو والس نغال وكينيا .ودعت ا ألمانة املستشار اإىل تقدمي النقاط
الرئيس ية لدلراسة.
 .077وقامت املستشارة (الس يدة كوسكينني اولسون) بعرض ادلراسة .وتعد أأفريقيا مليئة ابلإبداع .اإذ يعقد املهرجان
السيامنيئ يف واغادوغو لك س نتني ،حيث يتواجد مؤلفون مشهورون ل ألفالم يف مجيع البدلان ا ألفريقية .ومتثلت ا ألهداف
الرئيس ية لدلراسة يف تقدمي تقيمي وقائعي موضوعي للتحدايت الراهنة اليت تواهجها البدلان الثالثة اخملتارة يف اإدارة حقوق
املؤلفني والفنانني واملنتجني يف القطاع السمعي البرصي ،مع مراعاة املامرسات ادلولية واملعايري اخلاصة هبذا القطاع؛ وحتديد
اجملالت ذات ا ألولوية واقرتاح احللول اليت ميكن معاجلهتا يف اإطار املرشوع لتحسني اإدارة احلقوق السمعية البرصية واحلقوق
الرحبية وحق املؤلف واحلقوق ذات الصةل ابملعامالت يف تكل البدلان .واكنت املصنفات السمعية البرصية نتيجة جلهود تعاونية
من قبل املتعاونني املبدعني ورشاكء المتويل .والكهام ل غىن عهنام يف اإنتاج ا ألفالم واملصنفات السمعية البرصية ا ألخرى.
و ُحدّدت حقوق امللكية يف املصنفات السمعية البرصية يف القوانني الوطنية .واكن الرتكزي عىل خشصية املؤلفني يف البدلان
ا ألفريقية الناطقة ابلفرنس ية مع أأنظمة القانون املدين .ويشمل ذكل املدراء أأو مؤلفي الشاشة أأو املوس يقي .ويف البدلان اليت
يُط ّبق فهيا القانون ،عىل سبيل املثال كينيا ،فقد اكن الرتكزي عىل منتج الفيمل اذلي اهمت جبميع الإجراءات املطلوبة لإنتاج الفيمل.
واكن املمثلون أأيض ًا مجموعة هامة للغاية .وفامي يتعلق حبقوقهم ،فاإن معاهدة بكني اليت اعمتدت مؤخرا بشأأن ا ألداء السمعي
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البرصي تعترب ابلغة ا ألمهية ألهنا تناولت ابلتحديد حقوق ممثيل ا ألداء السمعي البرصي .ومن املهم أأيض ًا ضامن أأجور املمثلني
والراقصني والفنانني الآخرين .واكن مفهوم ا ألجر العادل لفناين ا ألداء جزء ًا ل يتجز أأ من معاهدة بكني .ونُفّذ ابلفعل يف بدلان
مثل كينيا وغاان .وللعقود يف القطاع السمعي البرصي دور ذو أأمهية قصوى ّ
بغض النظر عن النظم القانونية .ويقتيض ذكل
ينص العقد يف اجملال السمعي البرصي عىل أأن يلقى
وضوح فامي يتعلق حبقوق ملكية الاس تغالل و أأنواع املدفوعات .وعادةّ ،
املتعاونون املبدعون راتبا ألداهئم النيص أأو الإخراج .ومع ذكل ،فاإن املشلكة احلقيقية يف التسييل تمكن يف احلصول عىل
مدفوعات الاس تغالل الالحقة .وتس تخدم ا ألفالم واملصنفات السمعية البرصية ا ألخرى يف معظم البدلان من خالل السيامن
والتلفزيون وا ألمقار الصناعية والاكبالت و أأهجزة الفيديو املزنلية واملشاهدة والتحميل والعروض العامة الصغرية .ويف العديد من
البدلان ا ألفريقية ،تعرض املصنفات السمعية البرصية عىل نطاق واسع يف مرافق صغرية مكراكز تصفيف الشعر واملتاجر
واملطامع واملؤسسات املالية واحلافالت وغريها .وحتتاج العروض العامة الصغرية أأيض ًا اإىل حتقيق دخل .وهناك أأيض ًا خمطط
للماكفأأة عن النسخ اخلاصة يف البدلان الرائدة الثالثة .ويف البدلان ا ألفريقية اخملتارة ،جرى التفاوض يف العقود عىل أأساس
فردي بني املتعاون املبدع واملنتج .ففي البدلان اليت تمتتع جبمعيات ونقاابت قوية ،متثل اجلهات الإبداعية املتعاونة ورشاكء
المتويل ،جترى املفاوضات عادة بني الهيئات المتثيلية وتُسمى تكل املامرسة “التفاوض امجلاعي بشأأن احلقوق" .واكن هناك أأيض ًا
نظام يسمى “الإدارة امجلاعية للحقوق” حيث يرصح أأحصاب احلقوق ملنظمة الإدارة امجلاعية ( )CMOبرتخيص لك أأو بعض
حقوق الاس تغالل ومجع ا ألجر الناجت عهنا .وهناك أأطر قانونية ل إالدارة امجلاعية يف البدلان ا ألفريقية الناطقة ابلفرنس ية .ويف
هذه البدلان ،اكنت الإدارة امجلاعية تسمى ابملنظامت املتعددة اليت تدير احلقوق يف مجيع فئات ا ألعامل مبا يف ذكل املصنفات
السمعية البرصية .ويف بوركينا فاصو والس نغال ،ل يمتتع أأحصاب احلقوق السمعية البرصية يف معظم احلالت حبقوق
الاس تغالل احلرصي .ودلهيم فقط احلق يف احلصول عىل ماكفأأة عادةل ،من البث التلفزيوين عىل سبيل املثال .واملس توى
احلايل ل ألجور يف الس نغال هو .1%اإذ جيب أأن يتبادل أأحصاب احلقوق السمعية والبرصية هذه املعلومات مع املوس يقى
والنصوص ولك يشء أآخر .واكن دلهيم مجموعة من احلقوق احلرصية لبيئة الإنرتنت .أأما صورة أأفريقيا الناطقة ابللغة الإنلكزيية
فاكنت خمتلفة بعض اليشء .اإذ هناك يف بعض البدلان منظامت س ميس ( )CMOSذات اإدارة جامعية متعددة ا ألغراض.
وتعترب بوتسواان مثال عىل ذكل .وتوجد منظامت س ميس جديدة جد ًا يف لك من غاان ونيجرياي و أأوغندا .وتعد نيجرياي بدلا همام
للفيمل .ومؤخرا ،وافقت جلنة حقوق التأأليف والنرش النيجريي عىل منظامت الإدارة امجلاعية اجلديدة ،كام هو مطلوب مبوجب
القانون .وتوجد أأيض ًا منظامت مسو ( )CMOجديدة نوعا ما يف ا ألداء يف كينيا .واكنت تقوم عىل اإطار قانوين واحلق يف
ماكفأأة عادةل .مث قدمت املستشارة ملخصا عن النتاجئ وتوصيات ادلراسة الرئيس ية .أأو ًل ،فامي يتعلق ابلعالقة التعاقدية بني
املتعاونني املبدعني واملنتجني ،فقد اكن من املطلوب حتقيق نتيجة متوازنة حيث أأن للمنتجني مجيع حقوق الاس تغالل اليت
متكهنم من بيع أأفالهمم أأيامن أأرادوا وياكفأأ املتعاونون املبدعون اإىل احلد اذلي يمتكنون فيه من الاس مترار يف الإبداع .وطلبت
أأدوات العمل املناس بة .ومبا أأن النقاابت القوية غري موجودة يف البدلان التجريبية ،مفن املفيد وضع مناذج وقوامئ للمراجعة.
ووضعت الويبو لتسهيل املناقشات بني أأحصاب املصلحة يف هذه البدلان لإنتاج عقود لئقة .ومن شأأن ذكل أأن ميكّن
املنتجني من المتتع حبقوقهم .مفن دون هذه العقود ،ل يوجد دليل عىل مسح مجيع حقوق النرش .ول يشرتي التجار ادلوليني
فيلامً ،اإذا اكن س يعرضهم خلطر املقاضاة بهتمة انهتاك حقوق النرش .وذلكل ،فاإن العقود توحض رشطا مس بق ًا لهذه التجارة.
واثني ًا ،جيب أأن تقوم منظامت الإدارة امجلاعية بوضع خطط معل واحضة .وجيب أأن نعرف كيفية معاجلة هذه احلقوق .ويعترب
املذيعون املس تخدمون الرئيس يون للمصنفات السمعية البرصية ،ول غىن عن احلوار معهم .وتشمل اجملالت الهامة ا ألخرى
أأجر النسخ اخلاص والعروض العامة الصغرية .ويقتيض ا ألمر تدريبا عىل املس توايت الوطنية وا إلقلميية يف هذا الصدد .ومرة
أأخرى ،فاإن الويبو يف وضع جيد جد ًا يف تنظمي الندوات ا إلقلميية والوطنية .وجيب أأن تعمل منظامت الإدارة امجلاعية عىل حنو
اكف ،و أأن تكون مسؤوةل أأمام املس تخدمني و أأحصاب احلقوق من أأجل تعزيز التجارة .واثلثا ،تداولت ا ألفالم ابلفعل عىل
الانرتنت .وتواجدت املنابر الوطنية ا ألفريقية وادلولية .وطلبت املواد ا ألفريقية .وحيتاج أأحصاب احلقوق اإىل حقوق حرصية
للتجارة بفعالية مع حقوقهم يف الطبع والنرش يف بيئة الإنرتنت .ومن الواجب أأيض ًا توضيح ما اإذا اكن املنتج أأو منظامت مسو
دلهيا صالحية برتخيص العمل .اإذ ل هيم حق ًا من هو طاملا اكن هناك وضوح وحقوق اكفية حلقوق الطبع والنرش .ومتثلت
اإحدى التوصيات يف أأن تنظم الويبو ورش معل بشأأن ممارسات الرتخيص عىل الانرتنت للمصنفات السمعية البرصية .وحيتاج
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أأحصاب احلقوق يف البدلان الرائدة أأيض ًا اإىل الاطالع عىل أأحدث املعلومات املتعلقة مبعدلت التبادل التجاري .ورابع ًا ،فامي
يتعلق ببناء احرتام امللكية الفكرية ،مل يكن من املمكن احلد من الاس تخدام غري املرشوع عىل حنو فعال اإل اإذا مت الرتخيص
للمنتجات يف السوق .واكن الرتخيص رشطا أأساس يا للحد من الاس تخدام غري القانوين .واكنت ممارسات الرتخيص خلدمات
الانرتنت وبناء احرتام امللكية الفكرية مرتبطة يف هذا الصدد .وينبغي للبدلان ا ألفريقية الاس تفادة من قدراهتم الإبداعية يف
القطاع السمعي البرصي .وينبغي تعزيز الإيرادات .وهناك حاجة لإجياد مقارابت جديدة للتعاون مع املتعاونني املبدعني
واملنتجني .ويقتيض ذكل اإبرام عقود واحضة ووضع قاعدة صلبة ل إالدارة امجلاعية يف البدلان الرائدة من أأجل تعزيز معدلت
التبادل التجاري وتقدمي حقوق منافع املؤلف واحلقوق املتعلقة هبا يف الصناعات الإبداعية اإىل البدلان املعنية.
 .072وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه قد قر أأ الورقة ابلقرتان مع ادلراسة الاس تطالعية السابقة اليت أأعدّت
للمرشوع .وحرض الوفد أأيض ًا عدة أأحداث جانبية مثرية لالهامتم ومرتبطة ابملرشوع أأظهرت ثراء قطاع السيامن ا ألفريقية.
وخلصت ادلراسة الاس تطالعية السابقة أأن حق املؤلف غالب ًا ما هيمل يف صناعة السيامن يف البدلان املشاركة .ونتيجة ذلكل،
فقد اكن واحضا احامتل ضئل التفاوض امجلاعي أأو الإدارة امجلاعية حلقوق املؤلف يف بوركينا فاصو والس نغال والقطاعات
السمعية البرصية يف كينيا .و أأوصت ادلراسة الاس تطالعية اليت تركزت علهيا الويبو ،عىل تمنية همارات الرتخيص العملية ،مبا
يف ذكل سلسةل من الواثئق والإدارة املالية واحملاس بة ،والتعاون عرب احلدود وبناء الوعي يف اس تخدام املعامالت القامئة عىل
حق املؤلف لبيع وتصدير أأعامهل السمعية البرصية اإىل ا ألسواق ا ألجنبية ،وبناء الوعي ابدلور اذلي ميكن أأن يؤديه املؤلف يف
تعزيز القطاع السمعي البرصي .وس يدمع الوفد املزيد من ا ألعامل بعد أأن يتتبّع مؤلفو ادلراسة الاس تطالعية مسار املوضوع.
وطلبت اللجنة من ا ألمانة أأن تنظر يف وضع وثيقة مرشوع مع طرائق حمددة وتفاصيل املزيانية .وإاذا أأقرران بأأن العديد من
ادلول ا ألخرى ا ألعضاء قد أأعربت عن رغبهتا يف املشاركة يف املرشوع ،فاإن الوفد يأأمل أأيض ًا بأأن يكون للمرشوع التجرييب
يف هناية املطاف تأأثري مس تدام يف بوركينا فاصو وكينيا والس نغال .ومبجرد جتيل ذكل ،فاإن الوفد س يكون سعيدا للنظر يف
توس يع نطاق املرشوع ليشمل دول أأعضاء اإضافية .بيد أأ ّن الوفد قد حذر أأيض ًا يف هذه املرحةل من أأن تقوم اللجنة ،يف معلها
يف هذا اجملال ،بطلب الويبو لتحديد مناذج جتارية معينة أأو مسامهني معينني يف السوق .لنئ ل يوجد يقني يف السوق،
فينبغي أأن حتدد اجلهات احمللية الطريقة اليت ينبغي أأن تعمل هبا هذه الرتتيبات.
 .072وذكر وفد تونس أأن ادلراسة اكنت هممة جد ًا .وتضمنت التوصيات حتسني اإدارة احلقوق السمعية والبرصية ورحبية
املؤلف واحلقوق املتعلقة ابملعامالت وحتولها يف القطاع السمعي البرصي يف البدلان الرائدة .ويود الوفد أأن يعرف ما اإذا اكن
اب إلماكن اإدراج تونس يف ادلراسة.
 .022وذكر وفد الس نغال أأن ادلراسة س تكون مفيدة جد ًا .وهذا هو سبب طلبه ترمجة ادلراسة اإىل الفرنس ية .ويعد القطاع
السمعي البرصي يف أأفريقيا ضعيفا من حيث املامرسات التعاقدية ومنظامت الإدارة امجلاعية .أأما التفاوض امجلاعي فاإما مل
حيدث أأو أأنه اكن اندرا جد ًا .والقوانني اكنت اإما قدمية أأو جديدة جد ًا .وذلكل ،واجه القطاع السمعي البرصي الكثري من
الصعوابت فامي يتعلق ابمللكية الفكرية .وس يضم التحول الرمقي يف يونيو عام  ،0225اذلي س يعزز المنو يف القطاع السمعي
البرصي .ويطرح ذكل مشالك حامسة جد ًا .فيعترب املرشوع أأمر ًا هام ًا وأآن أأوانه .مما ميكن أأن يساعد يف اإجياد حلول ملشالك
خطرية تتعلق ابلتحول الرمقي .واكن هذا املرشوع مفيد ًا .ذلكل ،فاإنه ينبغي تعزيز البدلان املس تفيدة والامتداد اإىل بدلان
أأفريقية أأخرى .و أأيد الوفد طلبات لك من كوت ديفوار وتونس ودول أأخرى للمشاركة يف املرشوع .ودلى القطاع السمعي
ليطوره فامي يتعلق حبجم السوق .و ألس باب التارخييةّ ،قسمت أأفريقيا اإىل البدلان الصغرية ،اإذ ل ميكن أأن
البرصي الكثري ّ
يتوسع القطاع السمعي البرصي اإىل حد كبري يف ا ألسواق الوطنية الصغرية.
 .022و أأعرب وفد كينيا عن تقديره عىل اختيار كينيا ابعتبارها واحدة من البدلان الرائدة للمرشوع .واكنت اإدارة احلقوق هممة
جد ًا .واكنت دراسات يف الوقت املناسب حيث أأن هذه الصناعة السمعية البرصية اكنت تمنو بصورة طردية يف كينيا.
وتساعد هذه ادلراسة يف اإدارة امجلاعية للحقوق داخل القطاع .ويف كينيا ،بد أأت منظمة حقوق فناين ا ألداء ابلفعل يف مجع
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نيابة عن فناين ا ألداء السمعي البرصي .و أأشار الوفد اإىل النقاط اليت وردت عن املستشار بشأأن مسأأةل العالقات التعاقدية.
واكنت هذه نقطة هممة جد ًا لضامن أأن اإدارة احلقوق يف هذا القطاع مس مترة .ولقد اكن املطلوب من خطط العمل منح
أأحصاب احلقوق وماليك  CMOSفرصة لالس تفادة اإىل أأقىص حد من .CMOSواكنت ممارسات الرتخيص خلدمات
الانرتنت جما ًل هام ًا .فض ًال عن المنو يف خدمات النطاق العريض واس تخدام الهاتف احملمول ،فاكن اس تخدام املصنفات
السمعية البرصية يف هذا اجملال كبري .وتساعد ا ألطر القانونية والإدارية الواحضة عىل ضامن منو القطاع السمعي البرصي
وتواصهل.
 .020وذكر ممثل ش بكة العامل الثالث أأنه تنتقد اجملمتعات النامية اإىل حدّ كبري بسبب عدم اإعطاء املؤلفني أأو الفنانني ما يكفي
من املال .وعىل الرمغ من أأن ا ألموال اليت مت مجعها من قبل اجملمتعات ،اإل أأهنا مل تترسب اإىل امليل ا ألخري .وتساءل املمثل عام
اإذا اكن املستشار قد تعهد ابإجراء مسح أأو أأي نوع من مجع البياانت أأثناء اإعداد ادلراسة لإثبات مقدار املال اذلي يتلقاه
الفنان أأو املؤلف يف الس ياق ا ألفريقي .وورد انتقاد أآخر ُو ِّ ّجه اإىل اجملمتعات النامية وهو اجتاهها للخارج يف بعض ا ألحيان ،عىل
سبيل املثال ،من خالل اإجبار الناس عىل دفع مثن أأداء أأو عزف املوس يقى يف املناس بات الاجامتعية اإذا مسح هلم بذكل.
ويرغب املمثل يف معرفة ما اإذا وقعت مثل هذه احلوادث يف أأفريقيا أأيض ًا.
 .023ويعتقد ممثل برانمج الصحة والبيئة أأن منطقة وسط أأفريقيا منس ية اإىل حد ما يف هذا اجملال .و ّيود ّ
لك من الاكمريون
والغابون وتشاد ودول وسط أأفريقيا ا ألخرى الاس تفادة من املرشوع .وهناك حاجة اإىل املزيد من الوعي ابلإدارة امجلاعية يف
هذا القطاع .فدامئ ًا ما حيرض صانعو ا ألفالم من املنطقة همرجان فيمل  FESPACOيف بوركينا فاصو .ومع ذكل ،ختلفت بدلان
وسط أأفريقيا يف هذه املسائل .وذلا ،فاإهنم يرغبون يف تضميهنا يف املرشوع.
 .021و أأكد وفد املغرب طلبه يف تضمني املغرب يف املرشوع .و أأعرب الوفد عن ثقته يف أأن املرشوع س يكون مفيد ًا .ومن
شأأنه أأن يساعد عىل اإضافة قمية للقطاع السمعي البرصي يف أأفريقيا.
 .025ورصح وفد كوت ديفوار أأن بدله اكن همامت جد ًا هبذه ادلراسة .وميكن أأن تساعد البدلان ا ألفريقية لس تخالص فوائد
أأكرب من القطاعات السمعية البرصية اخلاصة هبم .واكنت دوةل كوت ديفوار منصة اترخيية للتلفزيون والسيامن واملصنفات
السمعية البرصية .واكن يوجد اإطار قانوين لهذا القطاع .ومع ذكل ،فاكن من املطلوب مساعدة الويبو لتعظمي الاس تفادة من
املواهب احمللية .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف اختيار كوت ديفوار للمرحةل الثانية من هذا املرشوع.
 .026وذكر وفد الاكمريون أأن ادلراسة قد أأبرزت الصعوابت اليت تواهجها البدلان ا ألفريقية يف اإدارة احلقوق يف القطاع
السمعي البرصي .وفامي يتعلق ابلإدارة امجلاعية ،أأشار الاستشاري اإىل طلب هيالك قوية لإدارة احلقوق .ويود الوفد أأن
يعرف سبب ضعف تكل الهيالك وكيف ميكن أأن تعاجل تكل القضااي املشار اإلهيا .و أأبرزت ادلراسة مشلكة أأخرى ابلغة ا ألمهية
يف أأفريقيا .اإذ تتعلق بعرض ا ألفالم يف أأماكن صغرية ،مبا يف ذكل يف أأماكن غري رمسية .وهو أأمر يصعب الس يطرة عليه .ويود
الوفد أأن يعرف طريقة معاجلة هذه القضية للتأأكد من أأن أأحصاب احلقوق ياكفؤون اإىل حد ما بعرض أأفالم يف تكل ا ألماكن.
و أأيد الوفد متابعة ا ألعامل لتعزيز القطاع السمعي البرصي يف البدلان الرائدة وتوس يع املرشوع اإىل البدلان ا ألخرى اليت اكنت
هممتة للمشاركة فيه.
 .027ورصح وفد غواتاميل أأن ادلراسة قد أأبرزت أأمهية هيالك اإدارة احلقوق امجلاعية .واكنت نتاجئ ادلراسة مثرية جد ًا
لالهامتم .ويود الوفد أأن يعرف ما اإذا اكنت هناك خطط لإعداد دليل أأو كتيب ملساعدة البدلان فامي يتعلق ابلتدابري اليت ميكن
أأن تعمتدها لتعزيز هيالك اإدارة احلقوق امجلاعية دلهيا.
 .022وذكر وفد مجهورية تزنانيا املتحدة أأن هناك مشالك مرتبطة ابإدارة احلقوق يف املناطق اليت أأنشئت فهيا منظامت الإدارة
امجلاعية .ويوجد منظامت مسو يف تزنانيا .ومع ذكل ،اكن هناك الكثري من املشالك املرتبطة ابإدارة احلقوق .وذلكل ،فاإنه يرغب
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يكرر يف ادلول ا ألخرى ا ألعضاء .و أأشارت ادلراسة اإىل أأنه عىل الرمغ من تباين ا ألنظمة ،اإل
يف معرفة ما اإذا اكن املرشوع س ّ
أأنه جيب أأن يس تفيد أأحصاب حقوق التأأليف والنرش من معلهم .رمبا ميكن اإعادة التفكري يف كيفية تكرار هذا العمل من أأجل
تطوير هنج مشرتك.
 .022ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل الرد عىل أأس ئةل الوفود وتعليقاهتا.
 .022و أأشار املستشار (الس يد كوسكينني  -اولسون) اإىل ا ألس ئةل اليت طرهحا ممثل ش بكة العامل الثالث .يوجد حدود
للتجمعات ،وذكل ألن القوانني املنصوص علهيا يف مجيع البدلان متنع من اس تخدام املوس يقى واملصنفات السمعية البرصية يف
املناس بات دون اإذن املؤلف .والنسخ اخلاص للمواد من التلفزيون مثال عىل ذكل .والسؤال عن الشخص اذلي تقدّم هل
ا ألموال هل عالقة ابملساءةل والشفافية واحلمك الرش يد ملنظامت الإدارة امجلاعية .وقامت الويبو بتنفيذ مبادرة يف هذا اجملال.
وهناك مرشوع هيدف اإىل ضامن أأن تكون منظامت الإدارة امجلاعية شفافة وخاضعة للمساءةل واحلمك اجليد .ومن شأأن هذه
العنارص التأأكد من أأن ا ألموال سوف تقدّم ملن يس تحقها .ويرى املستشار أأنه سيمت قريب ًا اإاتحة تكل املواد لدلول ا ألعضاء
والقطاع اخلاص بشأأن أأفضل املامرسات اليت تعمتد يف خمتلف البدلان .و أأشار اإىل سؤال طرحه وفد الاكمريون بشأأن نقاط
الضعف املذكورة عىل سبيل املثال .وجاء يف قانون يف الس نغال بوضوح أأنه ينبغي مجليع املذيعني تويل املعلومات وتوفريها
بشأأن ما يؤدونه عىل ش باكهتم .ومع ذكل ،مل تقم بذكل ا ّإل فئة صغرية جد ًا .وجيب وضع أآليات التنفيذ يف املاكن املناسب
لضامن أأن أأولئك اذلين اكنوا من املفرتض أأن يدفعوا ،س يفوا مبتطلباهتم .أأما عن سؤال وفد غواتاميل املتعلق ابدلليل ،فذكر
املستشار أأن ا ألمانة تع ّد برانمج التعمل عن بعد .ويف العام املقبل ،س يكون من املمكن ألحصاب املصلحة وصناع القرار
دراسة الإدارة امجلاعية عىل الإنرتنت .و أأشارت اإىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد مجهورية تزنانيا املتحدة .وتوجد مشلكة ذات
الصةل ابلشفافية واملساءةل وحمك منظامت الإدارة امجلاعية واكنت هيئة املساءةل من املنظامت ،مبا يف ذكل جممتع حقوق الطبع
والنرش من مجهورية تزنانيا املتحدة ،اإىل اجلهات املعنية واجملمتع كلك عنرصا هاما يف ضامن معل الإدارة امجلاعية كام جيب .ول
تعدّ الإدارة امجلاعية حال للك مشلكة يف القطاع السمعي البرصي .وتعترب العقود الواحضة واحدة من ا ألولوايت ا ألوىل اليت
جيب أأن تتبعها الإدارة امجلاعية.
 .022واختمت الرئيس املناقشات حول ادلراسة حيث مل تكن هناك أأية تعليقات اإضافية من الوفود.
 .020وقدم وفد بوركينا فاصو مداخةل مكتوبة حول ادلراسة ،عىل النحو التايل:
"وتعترب النتاجئ اليت خلصت اإلهيا الس يدة أأولسون يف هذه ادلراسة ابلغة ا ألمهية ومتثل حتد ًاي قو ًاي
ابلنس بة اإلينا .اإننا نعدّ ابس تخداهما جيدا لتعزيز اإدارة احلقوق امجلاعية وحتسني التجارة يف املصنفات
السمعية البرصية يف بدلان.
و أأضاف "اإننا حنتاج اإىل بعض التوضيحات:
"وتشري الس يدة أأولسون اإىل أأهنا قدّمت مالحظة يف بوركينا فاصو والس نغال بشأأن الإدارة امجلاعية،
واليت تفيد بأأن أأحصاب احلقوق السمعية البرصية اندرا ما يمتتعون حبقوق الاس تغالل احلرصي
وحيصلون فقط عىل ماكفأأة عادةل.
"ويف بوركينا فاصو ،فامي يتعلق حبقوق التأأليف والنرش ،اإننا نعمل أأن تنظمي اإدارة احلقوق امجلاعية تسمح
ألحصاب احلقوق بنرش ا ألعامل عن طريق العقود العامة املوقعة مع املذيعني ورشاكت اإسقاط الفيديو
واملوزعني ابلإشارات املشفرة وعدد قليل من دور السيامن اليت ل تزال وظيفية ،استناد ًا اإىل ا ألسعار
اليت يصدر قرار وزاري بشأأن حتديدها.

CDIP/14/13
82

"ويف هذا الس ياق اإن حقوق البث اجملاورة تتكون من املاكفأأة عن النسخ اخلاص وا ألجر العادل.
"وسؤالنا هو :يف أأية مرحةل حتديد ًا تقع هذه الإدارة ابلستناد اإىل حقوق الطبع والنرش ،ابلنظر اإىل أأن
هناك مسأأةل اإذن مس بق؟"
النظر يف الوثيقة  - CDIP/13/11اقرتاح تنفيذ بشأأن اإضافة أأنشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق ابلنتفاع حبق املؤلف
للهنوض ابلنفاذ اإىل املعلومات واملواد الإبداعية
 .023و أأشار الرئيس اإىل أأنه نظر ًا لضيق الوقت ،لن ينظر يف الوثيقة اليت أأعدهتا اللجنة يف دورهتا الثالثة عرش .ودعا ا ألمانة
اإىل تقدمي الوثيقة.
 .021وذكرت ا ألمينة (الس يدة لنرتي) أأنه جيري اإعداد ادلراسة عن طريق حقوق التأأليف والنرش لتعزيز الوصول اإىل
املعلومات واحملتوى الإبداعي يف اإطار عنرص حقوق الطبع والنرش ملرشوع امللكية الفكرية واملعلومات وتكنولوجيا التصالت
(تكنولوجيا املعلومات والتصالت) والهوة الرمقية والوصول اإىل املعرفة .وعُرضت ادلراسة عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة اليت
عقدت يف شهر مايو  ،0220اإل أأن ضيق الوقت حال دون مناقشة ادلراسة خالل تكل ادلورة .وطلبت اللجنة تقيامي
جلدوى للويبو بشأأن الاضطالع بأأنشطة جديدة ميكن أأن تساعد ادلول ا ألعضاء عىل حتقيق أأهدافها الإمنائية يف املناطق
املشموةل يف ادلراسة ،ويه التعلمي والبحث والربجميات واملعلومات يف القطاع العام .وقدّم التقيمي خالل ادلورة ال  22من
اللجنة .وحتتوي الوثيقة ) ،(CDIP/11/6اليت أأعدّها مستشار خاريج ،عىل قامئة من س تة أأنشطة ميكن للويبو القيام هبا
يف هذه اجملالت .وبناء عىل طلب ادلول ا ألعضاء ،أأعدّ اقرتاح أأكرث تفصيال لتنفيذ (الوثيقة .)CDIP/12/9ونوقش املوضوع
أأثناء انعقاد ادلورة العارشة للجنة يف شهر نومفرب  0223وطلب من ا ألمانة أأن تواصل تنقيح الوثيقة لتوضيح املقرتح وعرضه
يف ادلورة املقبةل للجنة .وينطوي املستند احلايل ومرفقاته عىل نسخة منقحة من خطة التنفيذ .و أأخذت املالحظات اليت أأبدهتا
ادلول ا ألعضاء بعني الاعتبار .وقد ُاقرتحت عناوين جديدة ل ألنشطة  2و 0و 3و 5بغرض بلورة حمتوايهتا بدقة أأكرب.
 .025و أأشار وفد اإيطاليا ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،اإىل أأن الوثيقة تضمنت خطط التنفيذ لس تة
أأنشطة متعلقة ابس تخدام حقوق الطبع والنرش لتعزيز الوصول اإىل املعلومات واحملتوى الإبداعي .وفامي يتعلق اب ألنشطة  2و،0
فاإهنم لحظوا أأنه ل يزال يطلب من الويبو اإنشاء ومجع وعقد مكيات كبرية من املعلومات وإااتحهتا للجمهور ،من الناحيتني
املهنية وغري همنية ،بطريقة أأسهل .وفامي يتعلق ابلنشاط  ،2فقد رحبوا ابلبتعاد عن اإنشاء قاعدة بياانت مركزية لعدد من
قواعد البياانت ،وفامي يتعلق النشاط  ،0قاموا بتوضيح نطاق أأنشطة الويبو احملمتةل .وليس واحضا ابلنس بة اإىل الوفد كيف ميكن
لهذه ا ألنشطة ولتطبيق الرتاخيص املفتوحة عىل املصنفات املشموةل ابمحلاية التأأثري عىل حقوق أأحصاب حق املؤلف .اإذ
حيتاجون لبعض الضامانت ا ألخرى يف هذا الصدد قبل أأن يمتكنوا من تأأييد ا ألنشطة  2و ،0ولبعض الإيضاحات أأيض ًا بشأأن
الآاثر املرتتبة علهيا يف املزيانية .وفامي يتعلق اب ألنشطة  3و  ،1فقد رحبوا ابإدخال التوازن يف طائفة من الآراء واملعلومات
املقدمة من ا ألمانة العامة بشأأن الآاثر املالية املرتتبة عىل هذه ا ألنشطة .ونتيجة ذكل ،قاموا بتأأييد ا ألنشطة  3و .1وفامي يتعلق
ابلنشاط  ،5رحبوا ابحلد من النشاط يف اإعداد املعلومات ليس تخدهما الويبو ادلاخيل ،وفامي يتعلق ابلنشاط  ،6رحبوا ابلرتكزي
عىل تكل البدلان ا ألقل منوا اليت اكنت عىل اس تعداد أأكرث لتنفيذ أأي س ياسة يف هذا املوضوع .بيد اهنم حباجة اإىل املزيد من
التوضيح بشأأن النطاق ادلقيق ل ألنشطة  5و  6وكذكل الآاثر املرتتبة يف املزيانية قبل أأن يكونوا يف وضع ميكهنّ م من اإقرارها.
 .026وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن ادلراسة توحض ا ألنشطة املقرتحة .واقرتح الوفد أأن تقوم اللجنة بتقليل
ا ألنشطة الس تة املقرتحة لعدد أأقل ّيؤدي عىل ا ألرحج اإىل نتاجئ مفيدة وتوفري تأأثري مس تدام .وكام لوحظ يف ادلورات السابقة
للجنة ،فاإن أأثر النشاط  2املقرتح قد يكون حمدود ًا ألنه يركز عىل ثالث دول أأعضاء مع املؤسسات احمللية اليت وفرت موارد
تعلمي وحبوث متعلقة ابمللكية الفكرية .ويود أأن يعرف ما اإذا اكنت ا ألمانة عىل عمل بأأي طلب لهذا النوع من املساعدة من
ادلول ا ألعضاء .وابلنس بة اإىل النشاط املقرتح  ،0أأعرب الوفد عن تقديره دلور القيادة اذلي تؤديه الويبو للفريق احلكويم
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ادلويل العامل بشأأن ترخيص حق املؤلف .ويبدو ا ألمر كام لو ّمت الانهتاء فعلي ًا من الرتخيص .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 اخلربة يف جمال حق املؤلف ،يف اختيار اتفاق الرتخيص املطوع لتلبية احتياجاهتم وتنفيذه يف حني مل يرغب الوفد يف
اإفساد معل ا ألمانة ،اإل أأنه اكن من الواحض ملاذا حتتاج الويبو اإىل مثل هذه املزيانية الكبرية لسفر املوظفني يف اإطار هذا
النشاط .فالعديد من املنظامت احلكومية ادلولية مقرها جنيف ورمبا ل يكون من الرضوري انتقال ا ألشخاص بأأنفسهم اإىل
مقرها يف بدلان أأخرى يف العرص الرمقي .وبناء عىل مناقشة أأنشطة املنظامت احلكومية ادلولية
املنظامت ا ألخرى اليت يقع ّ
لس ياسة النفاذ املفتوح يف تقرير املدير العام ،فاإنه يبدو أأن هذا العمل يف متناول يد الويبو بشلك جيد .ويكون الوفد همامتً
بفهم هذا املرشوع اجلديد وادلعوة اإىل متويل اإضايف مما يتعلق هبذه ا ألنشطة اجلارية .وابلنس بة اإىل النشاطني  3و ،1ابإماكن
الوفد دمع التدابري اليت تتخذها الويبو بغية اإذاكء الوعي ابلرتاخيص مفتوحة املصدر بوصفها مصدر ًا همامً من مصادر الابتاكر مبا
يف ذكل التدريب التقين من خالل الويبو .أأما فامي يتعلق ابلمنوذج اجلديد املبني يف النشاط  ،3فاإنه حيتاج اإىل املزيد من
التوضيح .ويود الوفد أأن يعرف ما اإذا اكن القصد من هذا المنوذج أأن تكون هناك دورة عىل ش بكة الإنرتنت أأو مواد
مطبوعة .وفامي خيص النشاط املقرتح  ،5دمع الوفد من حيث 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.
وس يدمع الوفد دعام قواي هذه املساعدة التقنية ألي من ادلول ا ألعضاء املهمتة هبا .ولكن الوفد طلب طمأأنته بضامانت توافر
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 اخليارات املتاحة أأماهما وفقا
للك حاةل عىل حدة .وينبغي أأن تعاجل القضااي املوضوعية حلق املؤلف ،مبا يف ذكل تطوير أأحاكم المنوذج املعياري يف اللجنة
ادلامئة .وعالوة عىل ذكل ،تعترب املهنجيات الثالثة للوصول اإىل املعلومات يف القطاع العام والواردة يف ادلراسة ا ألساس ية
مفصةل مبا فيه الكفاية لزتود الويبو و أأي من ادلول ا ألعضاء املهمتة ابلامنذج املناس بة للتنفيذ عىل املس توى الوطين .وقد يكون
عقد مؤمتر وفق ًا لالقرتاح املقدم يف النشاط  6أأمر سابق ألوانه .فيجب أأن تكون البدلان ا ألقل منو ًا 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.
رس الوفد أأن تتناول ا ألمانة
 .027واعتذر وفد الربازيل عن عدم اإماكنية دراسة الوثيقة يف دورة  CDIPاملاضية .وقد ّ
اخملاوف اليت أأاثرها ا ألعضاء .واقرتاح أأن ينظر يف لك نشاط ابنفراد .واكن هذا التغيري يف الإجراءات مناس ب ًا للغاية ،اإذ أأاتح
حفص لك نشاط عىل حنو مس تقل وفقا حليثياته .مما جعل العملية أأسهل و أأكرث تنظاميً .ويف هذا الس ياق ،ركز الوفد عىل
النشاط “ ،2املرشوع الرائد يف توفري ادلمع القانوين والتقين لإنشاء قواعد بياانت جلعل موارد التعلمي والبحث العلمي متاحة
عىل أأساس الوصول املفتوح" .وقد معل الوفد مع ا ألمانة العامة عىل ضبط بعض التفاصيل حول كيفية توفري هذا النشاط
للموارد ا ألساس ية الالزمة ملساعدة املعلمني يف البدلان النامية .وأأوحض الوفد سبب اهامتمه اخلاص هبذا النشاط .وقد جنحت
الربازيل يف خلق العديد من الربامج يف جمال الس ياسات الاجامتعية للموارد التعلميية املفتوحة .وميكن للمرشوع أأن يساعد
البالد عىل تبادل اخلربات يف هذا اجملال .و أأبرز الوفد بعض املبادرات القامئة يف الربازيل لتقدمي املواد التعلميية عىل أأساس
النفاذ املفتوح عىل صعيد الاحتاد والولايت والبدلايت .ومت عرض بوابة املعمل .واكن هذا الربانمج عىل ش بكة الإنرتنت حبيث
ساعد يف تدريب املعلمني من خالل توفري املواد للفئات وتوفري مساحة لتبادل اخلربات .وتس تقبل البوابة حالي ًا أأكرث من
 0مليون زائر شهراي من  223بدل ًا .واس تطاع املعلمون املس تخدمون لهذا النظام الوصول اإىل أأكرث من  20 222اقرتاح
لدلروس أأعدّها الزمالء يف مجيع ادلول وشاركوا فهيا .و أأنشئ أأيض ًا برانمج بعنوان “البنك ادلويل ألدوات التعمل" .والبنك عبارة
عن مس تودع حيتوي عىل مواد تعلميية للوصول املفتوح بأأشاكل خمتلفة يف مجيع مس توايت التعلمي .وحىت الآن ،مت نرش أأكرث

CDIP/14/13
84

من  26 222من ا ألدوات مع حوايل  0 222أأخرى جيري تقيميها أأو ينتظر الإذن من مؤلفهيا لنرشها .أأما تلفزيون املدرسة،
فهيي قناة عامة تقع مسؤوليهتا عىل عاتق وزارة الرتبية والتعلمي .وتساعد املعلمني والطالب من خالل اس تكامل الفصول .واكن
احملتوى اذلي تبثه قناة تلفزيون املدرسة متاح ًا يف املس تودع العام للوصول املفتوح .وتضمنت الربامج ا ألخرى معايري البياانت
الوصفية لتعمل أأساس يات الاكئنات واملس تودعات الرمقية من الإنتاج الفكري واملكتبة الرمقية الربازيلية وتوس يع نظام اجلامعة
للنظام الوطين للصحة واملكتبة العلمية الالكرتونية عىل الإنرتنت ومركز التكنولوجيا ونرش املعرفة .هذه بعض العنارص اليت
تود الربازيل مشاركهتا اإذا وافقت اللجنة عىل الاس مترار يف هذا النشاط .وشدد الوفد عىل أأن النشاط سيبد أأ مع املرشوع
التجرييب اذلي تقدم هل الويبو املساعدة القانونية ،وذكل بغية وضع اإطار قانوين لإنشاء قاعدة بياانت متاحة .وبعد أأن يمت
الانهتاء من املرحةل ا ألوىل ،فاإن قاعدة البياانت تصبح أأداة ل ألعضاء لتبادل مجيع املواد التعلميية بلغات خمتلفة .وقد يؤثر ذكل
تأأثري ًا كبري ًا عىل الفصول اليت تدرس يف البدلان النامية .و أأيد الوفد بشدة هذا النشاط .و أأعرب عن أأمهل يف كون هذا البذرة
ا ألوىل للمرشوع ،من املمكن أأن تودل مثارا عديدة يف املس تقبل.
 .022ولفت ممثل رشكة نودلج اإيكولويج اإنرتانش يوانل انتباه اللجنة مرة أأخرى اإىل مبادرة العقد ابلشرتاك مع منظمة
اليونسكو والويبو يف عام  ،2276لس امي قانوين تونس المنوذيج بشأأن حقوق التأأليف والنرش للبدلان النامية .ويف ضوء
الهدف ا ألسايس من هذا املرشوع اذلي يريم اإىل مجع املعلومات واس تكشاف اإماكنيات نظام حقوق املؤلف ،مبا يف ذكل
املرونة ومناذج خمتلفة لتعزيز الوصول اإىل املعرفة ،اقرتح املمثل أأنه كجزء من تنفيذه املس تقبيل للمرشوع ،فاإنه ميكن للويبو
اإجراء دراسة اس تطالعية للتأأكد من جدوى الإنتاج اس تكامل لهذا القانون المنوذيج وتكييفه مع البيئة الرمقية .وسعى القانون
المنوذيج لس نة  2276اذلي صاغه اخلرباء 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 القانون المنوذيج بعض أأمه القضااي يف جمال حق املؤلف ،مبا يف ذكل حامية الفوللكور وكذكل القيود
والاس تثناءات من احلقوق مثل تكل املوجودة يف القسم  7من الاس تخدام العادل والقسم  3من ا ألعامل الغري محمية و /أأو
القسم  22من احلد من حقوق الرتمجة .قدم القانون المنوذيج أأساس ًا محلاية حقوق املؤلف ،مبا يف ذكل ا ألحاكم الواسعة
اخلاصة برتخيص ا ألعامل وإانفاذ احلقوق والصيغة املقرتحة بشأأن معامةل ابينت العامة يف القسم .27وابلرمغ من أأن منوذج قانون
 2276اكن مفيدا ،اإل أأن الكثري من ا ألحداث قد طر أأت يف الس نوات الـ  32املاضية ،ويبدو أأنه من املناسب النظر يف
حتديث نص هذا القانون غري امللزم ،وخاصة يف ضوء التطورات اجلديدة يف القانون ادلويل ،مبا يف ذكل القواعد الواردة يف
اتفاق تريبس ملنظمة التجارة العاملية ،لعام  2226ومعاهدات الويبو ل إالنرتنت فضال عن معاهدات بكني ومراكش .ومن بني
املواضيع ا ألخرى ،تتوافر الفرصة لصياغة أأحاكم منوذجية لتناول التقييدات والاس تثناءات اخلاصة حبق املؤلف يف جمال التعلمي
والبحث لتشمل املؤسسات مثل املكتبات واحملفوظات اليت تدمع التعلمي والبحث ،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  0.11من اتفاق تريبس والاس تثناء اذلي ينص عليه اتفاق تريبس للبدلان
ا ألقل منوا فرصا أأمام س بل جديدة لتنفيذ الاس تثناءات اخلاصة حبق املؤلف ،مبا يف ذكل بعض الهنج اليت قدمهتا مجموعة
البدلان ا ألفريقية يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
 .022و أأيد وفد نيبال املقرتح املنقح املتعلق بأأنشطة الويبو اجلديدة احملمتةل .وشدد الوفد عىل خطة لتنفيذ النشاط  ،6اذلي
اقرتح خصيص ًا للبدلان ا ألقل منوا.
 .322وذكر ممثل ش بكة العامل الثالث أأن املرشوع التجرييب لتوفري ادلمع القانوين والتقين من أأجل اإنشاء قواعد بياانت جلعل
موارد التعلمي والبحث العلمي متاحة عىل أأساس الوصول املفتوح ابلغ ا ألمهية .ويعمتد الوصول اإىل موارد التعلمي والبحث العلمي
يف املؤسسات ابلبدلان النامية اإىل حدّ كبري عىل الوصول اإىل املصنفات املنشورة أأو اليت تنتجها املؤسسات يف البدلان
املتقدمة .وذلا ،ينبغي توس يع نطاق املرشوع لس تكشاف كيفية اإماكن املؤسسات يف البدلان املتقدمة أأن تسامه يف جعل
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املوارد التعلميية والبحثية متاحة للبدلان النامية عىل أأساس الوصول املفتوح.
 .322ودعا الرئيس ا ألمانة للرد عىل أأس ئةل الوفود وتعليقاهتا.
 .320و أأشارت ا ألمانة (الس يدة وودز) اإىل النشاط  2يف املرشوع التجرييب لإنشاء قواعد البياانت .وعىل سبيل مثال
العديد من املشاريع الرائدة ا ألخرى ،فاإن الفكرة قد تبد أأ صغرية عن طريق جتربهتا يف بدل واحد أأو عدد قليل من البدلان.
وميكن للجنة أأن تقرر مواصةل تطويرها ملرة واحدة مث الإبالغ عن العمل اذلي تقوم به اإىل اللجنة .ومن املمكن دامئ ًا العثور
عىل ادلروس املس تفادة اليت ميكن تطبيقها عىل نطاق أأوسع يف بدلان أأخرى .وميكن لدلول ا ألخرى ا ألعضاء اس تعراض
التقرير وحتديد الس بل لتطبيق املبادئ املس متدة من املرشوع التجرييب ألنشطته .وميكن لدلول ا ألعضاء أأن ختتار أأيض ًا توس يع
املرشوع اإذا تبني أأنه ذو قمية للبدلان ا ألخرى .واكن النشاط  0يتعلق بتطبيق نظام الرتخيص املفتوح للمحتوى اذلي تنتجه
املنظامت ادلولية .و أأبلغت ا ألمانة اللجنة أأن الويبو اكنت قريبة جد ًا من اإصدار س ياسة الوصول املفتوح .وكام س بق ذكره ،فقد
مت العمل لبعض الوقت ابلإبداعات الشائعة وستس تخدم تراخيصها يف س ياسة الوصول املفتوح .وقد وضعت هذه الرتاخيص
ليس فقط لتطبيق الويبو بل جملموعة واسعة من املنظامت ادلولية .ويعمل هذا املرشوع عىل حنو وثيق مع املنظامت احلكومية
ادلولية ا ألخرى لتبادل اخلربات وحقوق التأأليف ونرش خربة الويبو .وينطبق عىل هذه الرتاخيص لتكل الوظيفة الفريدة من
نوعها للويبو وادلول ا ألعضاء اليت تتطلب يف كثري من ا ألحيان من املنظمة العمل أأكرث مع املنظامت ادلولية ومنظامت ا ألمم
املتحدة ا ألخرى .و أأشارت ا ألمانة اإىل املزيانية املقرتحة للسفر .واكنت مزيانية  14 000فرنك سويرسي عىل مدى عامني.
واكنت الفكرة لشخص يعمل عىل نشاط حضور عدد من التجمعات ادلولية اليت وقعت ابلفعل ،وخاصة بني اجملموعات
املنترشة داخل كياانت ا ألمم املتحدة واجملموعات اليت قد يكون املس تخدمني هبا أأكرث تفاع ًال مع اس تخدام ترخيص املنظامت
احلكومية ادلولية من أأجل تبادل اخلربات والتعمل من بعضهم البعض ومن الويبو لتبادل اخلربات بشأأن حقوق ملكية املؤلف.
وحصيح أأن العديد من ا ألنشطة س يضطلع هبا دون تلكفة ،س يكون مقرها جنيف .ومع ذكل ،اكنت فكرة مشاريك الويبو
حلضور فعاليات مثل معرض فرانكفورت للكتاب عند حصولها عىل مجيع كياانت النرش ،والإبداعات الشائعة ،واملؤمتر
الس نوي ل إالبداع اذلي اش متل عىل لوحة تركز عىل املنظامت احلكومية ادلولية .و أأشارت ا ألمانة اإىل نشاط  3و أأشارت اإىل
عدم وجود أأس ئةل أأخرى بشأأن هذا النشاط .واكن هناك تأأكيد عىل أأمهية التوازن والتأأكد من أأن مجيع وهجات النظر س ّ
يعرب
عهنا .وس يكون هذا ابلتأأكيد ابلطريقة اليت اكن يدار هبا املرشوع .وس تديره شعبة قانون حق املؤلف حىت لو مت اس تخدام
املستشارين .وابملثل ،فاإنه مل يظهر الكثري من الاهامتم ابلنشاط  1اإل اإذا اكن هناك توازن يف التنفيذ .ومن املؤكد أأن ا ألمر
قد لوحظ .واكن النشاط  5حول اإعداد املعلومات عن الس ياسات واملامرسات واملشاريع القامئة يف ادلول ا ألعضاء عن
اس تخدام املعلومات يف القطاعني العام واملفتوح .ويعد الاهامتم الرئييس هو ضامن أأن هذا النشاط أأو أأي نشاط تضطلع به
الويبو متعلق بتقدمي املساعدة القانونية لدلول ا ألعضاء س يكون مدفوع ًا ابلطلب .و أأكدت ا ألمانة للجنة أأن املساعدة القانونية
قد قدّمت عىل هذا ا ألساس .وفامي يتعلق مبسأأةل ما اإذا اكن هناك طلب لهذا النشاط ،ذكرت ا ألمانة أأنه كثري ًا ما توصلت
بطلبات واسعة اإىل احلصول عىل املساعدة لتطوير قانون حقوق الطبع والنرش اجلديد .واكن هذا موضوع من املواضيع اليت
قد ي ّمت اإدراهجا .ويوجد أأيض ًا طلبات حمددة للحصول عىل املساعدة بشأأن الاحتياجات واملناقشات اليت جرت يف البدلان
املتعلقة ابلوصول املفتوح .ووهجت تكل ا ألس ئةل اإىل ا ألمانة حيث جرت بعض املناقشات دون النظر اإىل الآاثر املرتتبة عىل
حق النسخ .ويمتثل أأحد ا ألمور اذلي ينبغي القيام به يف اإطار هذا املرشوع يف النظر يف كيفية أأخذ حقوق الطبع والنرش يف
الاعتبار دلى بعض ادلول ا ألعضاء مبوجب أأنشطة الوصول املفتوحة .وتمكن الفكرة يف اس تخدام هذه املادة لتقدمي املساعدة
اإىل مزيد من ادلول ا ألعضاء بناء عىل الطلب .واكن النشاط رمق  6مؤمترا حول البدلان ا ألقل منوا .وفامي يتعلق ابلسؤال بشأأن
ما اإذا اكن من السابق ألوانه عقد مثل هذا املؤمتر ،فرست ا ألمانة العامة ذكل أأن النشاط اكن مقرتحا ألنه قد يكون مفيدا
للرتكزي أأو ًل عىل ا ألاثر املرتتبة عىل حقوق الطبع والنرش نظر ًا ألن هذا اجلانب مل يؤخذ أأحياان يف الاعتبار عند تطوير
س ياسات النفاذ احلر للمعلومات .ومع ذكل ،فقد لحظت ا ألمانة العامة أأن العديد من ا ألس ئةل قد طرحت بشأأن توقيت
هذا النشاط .واكن هناك أأيض ًا اإدراك بأأن الرتكزي س يكون عىل رضورة مشاركة البدلان ا ألقل منو ًا اليت اكنت تعمل ابلفعل يف
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هذا اجملال و أأبدت اهامتم ًا يف تطوير القانون يف هذا اجملال .وبناء عىل اقرتاح تطوير قانون تونس المنوذيج ،أأعلنت ا ألمانة
العامة أأهنا خارج نطاق املرشوع املقرتح اإىل حد كبري .لكهنا قد تعود مرة أأخرى اإىل النشاط رمق  5املتعلق بتطوير أأحاكم
القانون المنوذيج .وقد يكون هذا اجلانب من النشاط رمق  5منفص ًال عن ادلراسة الاس تطالعية للنشاط .و أأوجزت ا ألمانة
العامة أأهنا تعتقد أأن هناك اإجامع عىل امليض قدما .أأما فامي يتعلق ابلنشاط  ،2فاقرتحت ا ألمانة أأنه س يوضع اقرتاح أأكرث
تفصيال مع ادلول املهمتة بتنفيذ مرشوع جترييب يف بدلان معينة مع مراعاة التعليقات اليت أأبدهتا ادلول ا ألعضاء .ويف النشاط
 ،0تعتقد ا ألمانة العامة أأنه قد يكون امليض قدما لتنفيذ املرشوع عقب تفسريه وقد تنتظر رد فعل ادلول ا ألعضاء بشأأن
ذكل .أأما ابلنس بة اإىل النشاطني رمق  3و ،1فتقرتح ا ألمانة العامة امليض قدم ًا يف املرشوع كام وصف ،ألنه مل يعرتض عليه اإىل
جانب دمع البعض هل .وفامي خيص النشاط رمق  ،3بدا القلق واحض ًا بشأأن تطوير وتقدمي الامنذج الترشيعية .وبناء عىل ذكل،
اقرتحت ا ألمانة العامة تقس مي هذا املرشوع اإىل النصف ،وتبد أأ ابدلراسة املتعلقة بدراسة اس تقصائية عن القوانني وممارسات
ادلول ا ألعضاء .وفامي أأشري اإليه ،مشل تطوير املرشوع بداية س بع دول .ومع ذكل ،من املفيد امليض قدم ًا ىف دراسة النوع
املعمول به يف اللجنة ادلامئة حيث طلب املستشارون اإجراء ادلراسة الاس تقصائية يف مجيع املناطق والقوانني املوجودة حالي ًا.
وبدل من أأن تطلب مهنم تطوير أأحاكم منوذجية ،قد تعمل ا ألمانة العامة بناء عىل املعلومات اليت حصلت علهيا من ادلراسة،
اليت قد تكون انفعة يف تقدمي املساعدة الترشيعية اإذا مت تطوير دراسة من هذا النوع ،فاإهنا قد تكون مقبوةل من أأجل القيام
بنرشها وتكون متاحة لدلول ا ألعضاء وليس الاحتفاظ هبا عىل أأهنا معلومات انفعة ل ألمانة العامة للمساعدة يف الترشيعات.
ويف النشاط رمق ّ ،6
جتىل عىل ما يبدو بعض اخملاوف بشأأن ما اإذا اكنت جاهزة للتنفيذ ىف هذا الوقت .وبناء عىل ذكل،
تقرتح ا ألمانة العامة تعليقها حىت يمت تنفيذ ا ألنشطة ا ألخرى .وقد يعاد النظر يف هذا النشاط.
 .323تساءل الرئيس ما اإذا اكن مسار العمل اذلي حددته ا ألمانة العامة مقبول دلى مجيع ادلول ا ألعضاء.
 .321وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن الطريقة اليت مت اتباعها تبدو معقوةل.
 .325وذكر وفد الربازيل أأن مسار العمل املقرتح بدا معقول وهو يدمعه.
 .326واختمت الرئيس املناقشات نظر ًا لعدم وجود تعليقات أأخرى من الوفود .ودعا اللجنة اىل الاهامتم ابدلراسات اليت
أأجريت يف اإطار مرشوع امللكة الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية.
النظر يف الوثيقة  - CDIP/14/INF/3العالمات التجارية العشوائية :شواهد من ش ييل؛ الوثيقة - CDIP/14/INF/4
دراسة بشأأن تأأثري مناذج املنفعة يف اتيلند؛ الوثيقة  - CDIP/14/INF/5دراسة بشأأن اس تخدام امللكية الفكرية وتصدير
أأداء الرشاكت الربازيلية .الوثيقة  - CDIP/14/INF/6تقرير بشأأن اس تخدام امللكية الفكرية يف الربازيل ()0222-0222؛
الوثيقة  - CDIP/13/INF/5دراسة بشأأن تأأثري امللكية الفكرية عىل الصناعة ادلوائية يف ا ألوروغواي؛ الوثيقة
 - CDIP/13/INF/8دراسة بشأأن دور براءات الاخرتاع يف اسرتاتيجيات ا ألعامل التجارية :البحث بشأأن دوافع الرشاكت
الصينية من أأجل تسجيل براءات الاخرتاع؛ وتنفيذ براءات الاخرتاع وبراءات التصنيع؛ والوثيقة - CDIP/13/INF/9
دراسة بشأأن اسرتاتيجيات تسجيل براءات الاخرتاع ادلولية ابلنس بة للمقميني الصينيني.
 .327ذكرت ا ألمانة (الس يد فينك) أأن ادلراسات قد أأعدّت يف اإطار مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية
والاجامتعية ( )CDIP/5/7 Revاذلي يستند اإىل التوصيتني رمق  35و 37من جدول أأعامل التمنية .واكن جممتع البحوث
الاقتصادية حماط اإحاطة جيدة بأأن تأأثري أأنظمة امللكية الفكرية ختتلف ابختالف مس توى التمنية الاقتصادية .ومع ذكل ،يفتقر
واضعو الس ياسات يف البدلان النامية اإىل القدرة عىل اختاذ القرارات  -املس ندة ابلبينات .وهناك الكثري من ا ألحباث
الاقتصادية اليت متحورت حول أأثر اإصالحات س ياسة امللكية الفكرية .ولكن اضطلعت اجلامعات وماكتب امللكية الفكرية
هبذه البحوث يف الغالب يف البدلان املتقدمة .ويتوافر العديد من ماكتب امللكية الفكرية عىل وحدات حبثية اقتصادية .ومع
ذكل ،مل يكن هناك قدرة اكفية عىل دراسة دور نظام امللكية الفكرية جتريبيا يف املزيد من البيئات ذات املوارد احملدودة.
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وهناك الكثري من ا ألدةل الأاكدميية بشأأن الروابط بني امللكية الفكرية والتمنية تتكون من أأدةل الاقتصاد القيايس عرب البالد
واليت اكن علهيا عدد من القيود املهنجية وتعمتد عىل افرتاضات قوية نسبيا و أأدةل قولية .ومتثلت أأمه مسامهة يف املرشوع يف
عرض ا ألدةل الصغرية عىل طاوةل املفاوضات .اإذ اعترب عنرصا أأساس يا يف دراسات تطوير قواعد البياانت الصغرى اجلديدة
اليت تعمتد بوجه أأسايس عىل املعلومات الناجتة عن ماكتب امللكية الفكرية ،وتبين اجلسور أأيض ًا اإىل مصادر أأخرى من
البياانت الإحصائية ،ولس امي ادلراسات الاس تقصائية الثابتة ،وادلراسات الاس تقصائية املبتكرة وقواعد البياانت القطاعية.
لقد اكن املرشوع مفتوحا أأمام أأي دوةل عضو هممتة برؤية ادلراسات اليت أأقميت .ويف البداية ،معلت ا ألمانة العامة يف اإطار
مشاورات مكثفة لإحاطة الاحتياجات التحليلية للحكومات اليت معلت معها اإحاطة أأفضل ،وكذكل البنية التحتية للبياانت
املوجودة وتقيمي جدوى ما ميكن اإجنازه من خالل هذه ادلراسات .ولقد معلت ا ألمانة بطريقة وثيقة مع مجيع الواكلت احلكومية
املعنية ،ول س امي ماكتب امللكية الفكرية والوزارات ذات الصةل .وشارك أأيض ًا الباحثون احملليون واملؤسسات البحثية واخلرباء
ادلوليون اذلين يس تطيعون توظيف أأحدث املناجه من حيث ا ألساليب املهنجية .وعادة ما اكنت تعقد ورش العمل يف
املرحلتني املتوسطة والهنائية .وقد اكنت هناك أآليات مراجعة خمتلفة ،مبا يف ذكل أآلية اس تعراض النظراء الرصحية ويه أآلية
قدمت ردود فعل بشأأن املهنج التحلييل وادلراسات .ولقد مت الرتكزي بصورة كبرية عىل تطوير قواعد البياانت الصغرى اجلديدة
فامي خيص اس تخدامات امللكية الفكرية .كام قامت ا ألمانة بتعبئة مصادر بياانت أأخرى لإجراء ادلراسات .ويف بعض احلالت،
مت اعامتد هنج دراسة احلاةل .فعىل سبيل املثال ،يف حاةل دراسة بشأأن قطاع الغاابت يف أأوروغواي ،فاإن البياانت املتاحة
تكون حمدودة .واكن السبيل الوحيد مجلع بعض ا ألدةل هو هنج دراسة احلاةل اليت تستند اإىل حد كبري اإىل مقابالت مع اجلهات
املعنية الرئيس ية .وهذا ما يس تمكل ا ألدةل التجريبية اليت تنتج عن حتليل قواعد البياانت الصغرى.
 .322وقدمت ا ألمانة (الس يد رافو) حملة عامة عن دراسة حول اس تخدام امللكية الفكرية وتصدير أأداء الرشاكت الربازيلية
(الوثيقة  )CDIP/14/INF/5وتقرير حول اس تخدامات مللكية الفكرية يف الربازيل ()0222-0222
(الوثيقة .)CDIP/14/INF/6وبد أأت ا ألمانة ابلوثيقة ا ألوىل .واكنت هذه يه ادلراسة الثانية اليت أأجريت يف الربازيل.
واكنت احلكومة هممتة بدراسة اس تخدامات امللكية الفكرية من خالل الرشاكت املصدرة ،واليت تعترب رشحية ذات أأمهية
مزتايدة يف قطاع الصناعة التحويلية .وقد أأرشف عىل ادلراسة املعهد الربازييل ل ألحباث الاقتصادية التطبيقية .حيث مت اإعداده
ابلتعاون الوثيق مع ا ألمانة العامة واجلامعة البابوية الاكثوليكية يف ريو دي جانريو .واعمتدت املهنجية اإىل حد كبري عىل
ادلراسات الاس تقصائية املبتكرة .وجرى اس تخدام ثالث جولت من ادلراسات الاس تقصائية املبتكرة .وقد اس تمكلت
املعلومات من خالل بياانت تفصيلية عن املنتجات اليت تصدرها الرشاكت .واكن لهذا بعض القيود .فمل يقم التحليل سوى
عىل الرشاكت الكبرية اليت ّ
توظف  522موظف أأو أأكرث .ومسح هذا ابلتحليل ادلقيق للمتغريات الكثرية اليت حدثت عرب
الس نني .كام لوحظ وجود عالقة اإجيابية بني أأداء اخلرباء واس تخدامات امللكية الفكرية يف بعض النتاجئ .واكن الارتباط أأقوى
و أأكرث فعالية من حيث اس تخدام براءات الاخرتاع من قبل الرشاكت الربازيلية املصدرة .ومع ذكل ،مل تكن العالقة ابلرضورة
س ببية .أأما الوثيقة الثانية فتعترب تقرير ًا وصفي ًا بشأأن اس تخدامات امللكية الفكرية يف الربازيل .واعمتدت املهنجية يف الغالب عىل
وحدة تسجيل بياانت امللكية الفكرية .وللتغلب عىل القيود املفروضة عىل ادلراس تني السابقة ،مت اإجراء قدر كبري من العمل
من أأجل تنظيف قواعد بياانت اإنتاج امللكية الفكرية يف مكتب امللكية الفكرية الربازييل من أأجل اإنشاء قاعدة بياانت
اإحصائية تكون مناس بة للتحليل الاقتصادي والإحصايئ .وتضمنت الوثيقة امللحق اذلي وصف العمل اذلي مت القيام به من
أأجل تنظيف ووضع قاعدة للبياانت معا .وورد يف التقرير اس تخدام خمتلف ألدوات امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل براءات
الاخرتاع ومناذج املنفعة والامنذج الصناعية والعالمات التجارية والعالمات امجلاعية واملؤرشات اجلغرافية وغريها .وجتاوزت
التغطية اجلغرافية للتقرير الربازيل كلك .واطلعت أأيض ًا عىل الوضع داخل الولايت الربازيلية.
 .322وقدمت ا ألمانة (الس يد فينك) دراسة عنواهنا واضعو اليد عىل العالمات التجارية :شواهد من
ش ييل"(الوثيقة .)CDIP/14/INF/3وذكرت ا ألمانة بأأن التقرير عن اس تخدامات امللكية الفكرية يف الش ييل قد قدّم يف
ادلورة الـ 22للجنة .وهناك دراسة بشأأن براءات اخرتاع ا ألدوية يف ش ييل ل زالت معلقة وس تقدّم قريب ًا .وركزت دراسة
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"واضعي اليد عىل العالمة التجارية" عىل سلوك معني يرتبط بشلك حمدد من أأشاكل امللكية الفكرية .ولقد بدا يف دراسة
"وضع اليد عىل العالمة التجارية " ،حاةل جرت فهيا حماولت لتسجيل العالمات التجارية املس تخدمة من قبل رشاكت
أأخرى من أأجل احلصول اجملاين عىل مسعة العالمة التجارية .ويف حاةل الش ييل ،اكنت هناك أأدةل عىل حدوث وضع اليد عىل
العالمة التجارية يف كثري من ا ألحيان .واكنت احلكومة هممتة ابلنظر يف هذه الظاهرة لكون الش ييل ماضية قدما يف معلية
اإصالح ترشيعات العالمات التجارية .ولقد قدمت ادلراسة مسامهة جتريبية مثرية لالهامتم يف هذه العملية .ومتثل الهدف من
هذه ادلراسة يف تقيمي اإىل أأي مدى اكن وضع اليد عىل العالمة التجارية موجودا بصورة مهنجية وكيف يؤثر ذكل عىل أأحصاب
العالمات التجارية .وركزت ادلراسة عىل وضع اليد ابعتباره سلواك اقتصاداي ،بغض النظر عن رشعيته .وقد ترفض ماكتب
العالمات التجارية يف كثري من احلالت طلبات وضع اليد عىل العالمات التجارية ،أأو أأن أأحصاب العالمات التجارية ا ألصلية
تنجح يف اإبطال تسجيل العالمات التجارية اليت مت وضع اليد علهيا يف احملمكة ،يف حني أأنه ل جيوز أأن تكون هذه احلاةل دامئ ًا.
لقد سعت قوانني العالمات التجارية لتحقيق التوازن بني حامية احلقوق احلرصية ألحصاب العالمات التجارية وحىت ل يمت
وضع تقييد غري مالمئ دلخول العالمات التجارية اجلديدة .أأما يف املامرسة العملية ،فغالب ًا ما تكون احلدود غري مرسومة بوضوح
بني حماولت سيئة النية للحصول اجملاين عىل العالمة التجارية وادلخول حبسن النية اإىل العالمات التجارية اجلديدة .ومن املهم
النظر يف أأن ادلراسة ركزت عىل وضع اليد كظاهرة اقتصادية .اإذ اعمتد الهنج التجرييب .وتودلت البياانت املس تخدمة يف
ادلراسة خالل املرحةل ا ألوىل انطالق ًا من هذا املرشوع .ويه تعمتد عىل قاعدة بياانت اإحصائية تستند اإىل بياانت التشغيل
دلى مكتب امللكية الفكرية الش ييل .ويه تعمتد أأيض ًا عىل أأسامء ميكن من خاللها تتبع سلوك العالمة التجارية ملقدم الطلب
مع مرور الوقت .لقد أأشارت النتاجئ اإىل أأن وضع اليد عىل العالمة التجارية يعترب ظاهرة متكررة .وتقدر بتحفظ يف حدود
2%من مجيع الإيداعات يف املتوسط يف أأي س نة من الس نوات اليت متت فهيا حماولت وضع اليد ،واليت بلغت  322طلب
س نو ًاي .ورمغ أأن هذا ل يبدو عددا خضام ،فقد اكن هل تأأثري كبري جد ًا .لقد قامت ادلراسة ابلكشف عن بعض السالسل
الس ببية ،عىل ا ألقل بقدر ما اكن الهنج التجرييب معنيا .لقد تبني أأن مقديم الطلبات مترضرين من وضع اليد اذلي يغري
لحق ًا سلوك تقدمي مطالباهتم .ولقد مت حتديد ذكل من خالل حتليل املعطيات املعارضة .و أأشار التحليل اإىل أأن أأحصاب
العالمات التجارية مترضرين من وضع اليد اذلي يغري لحقا سلوك تقدمي مطالباهتم .واقرتحت ا ألدةل الإحصائية اليت قدموها
املزيد من التطبيقات وسامه هذا يف استيفاء عدد أأكرب من الطبقات .وهذا يشري اإىل أأن وضع اليد مل يكن همامً فقط ألنه
ظاهرة يف حد ذاته ،ولكنه يؤثر أأيض ًا عىل سلوك تقدمي مطالبات أأحصاب العالمات التجارية.
 .322وقدمت ا ألمانة (الس يد تشو) دراسة حول دور براءات الاخرتاع يف اسرتاتيجيات ا ألعامل التجارية :حبث بشأأن
دوافع الرشاكت الصينية لتسجيل براءات الاخرتاع وتنفيذ براءات الاخرتاع وتصنيع براءات الاخرتاع نيابة عن مكتب ادلوةل
للملكية الفكرية ( )SIPOيف الصني .و أأعد مركز حبوث وتمنية امللكية الفكرية التابع ملكتب ( )SIPOادلراسة .ويف الس نوات
ا ألخرية ،شهدت تقدمي اإيداعات الرباءات يف الصني منو ًا رسيع ًا جنب ًا اإىل جنب مع التمنية الاقتصادية .ومع ذكل ظلت
التساؤلت حول كيف ميكن أأن جيري وضع براءات الاخرتاع قيد الاس تخدام وكيف اس تخدمت الرشاكت هذا النظام
للتنافس مع الآخرين .واكن الغرض من هذه ادلراسة هو حماوةل فهم ما اذلي دفع الرشاكت الصينية اإىل اإيداع طلبات براءات
الاخرتاع ،وكيف اس تخدمت براءات الاخرتاع اخلاصة هبا وما يه الفوائد املالية اليت اس متدهتا من تكل الرباءات .واستند
املرشوع بصورة رئيس ية عىل املسح الس نوي لرباءات الاخرتاع يف الصني .ويعد املسح مرشوع ًا كبري ًا قام به مكتب SIPO
منذ عام .0222اإذ استند اإىل عينة من براءات الاخرتاع اليت منحت يف العام السابق .ففي لك عام ،أأدرجت حوايل
 12 222اإىل  52 222براءة اخرتاع يف العينة اليت تغطي براءات الاخرتاع ومناذج املنفعة والتصاممي الصناعية .وشلكت
براءات الاخرتاع جزء ًا رئيس ي ًا من التحقيق .فامي شلكت مناذج املنفعة والتصاممي الصناعية حصص ًا أأصغر .لقد اكن
الاس تطالع انحج ًا جد ًا .وجتاوز معدل الاس تجابة .22%وتراوحت ا ألس ئةل الواردة يف املسح بني ادلافع ا ألسايس لتقدمي
براءات الاخرتاع ،والإنفاق عىل البحث والتطوير املرتبط اب ألحباث اليت تؤدي اإىل براءة الاخرتاع ،وكيف ي ُس تفاد من براءات
الاخرتاع وما يه العائدات الناجتة عن هذه الرباءات .لقد اكن املسح وس يةل هامة للحصول عىل معلومات تتعلق بأأنشطة
تسجيل براءات الاخرتاع يف الصني ،وكيف مت تنفيذ هذه الرباءات .وقد أأجرى مركز حبوث وتمنية امللكية الفكرية التابع لـ
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 SIPOالتحليل ،و أأسفر عن بعض النتاجئ املثرية لالهامتم .أأو ًل ،بلغ دامئ ًا معدل تنفيذ براءات الاخرتاع حوايل  72%يف
الصني .وقد ُحدّد التنفيذ عىل أأنه الاس تخدام  -اذلايت ألغراض الإنتاج وكذكل الاس تخدام ألغراض اسرتاتيجية مثل
الرتخيص ،والرتخيص املشرتك ،ودمج براءات الاخرتاع يف معايري واحتياطيات تكنولوجيا البناء .واكن أأعىل معدل تنفيذ
خيص مقديم الطلبات التابعني للرشاكت .لقد جتاوز  22%فامي نفذت اجلامعات أأقل من  32%فقط من براءات الاخرتاع
اخلاصة هبا .ويعكس هذا عدم وجود أأشاكل تعاون ممكنة بني اجلامعات والصناعات .ومن بني ا ألمور املثرية لالهامتم أأن
نالحظ أأن معدلت التنفيذ اخلاصة بامنذج املنفعة والتصاممي الصناعية اكنت أأعىل بقليل من براءات الاخرتاع .وهو أأمر ّ
يعرب
عن اس تخدام هذين النظامني اس تخدام ًا مكثف ًا يف الصني .واثني ًا ،أأشار الاس تطالع اإىل التحول من الاس تخدام البس يط
لرباءات الاخرتاع اإىل الاس تخدام الأكرث تطورا لهذه الرباءات .ويظل الاس تخدام  -اذلايت بقصد الإنتاج هو ادلافع ا ألسايس
لتقدمي براءات الاخرتاع يف الصني ،حيث يس تخدم أأحصاب الرباءات براءات الاخرتاع اخلاصة هبم لتأأمني حصهتم يف السوق
ومنع التقليد من قبل الآخرين .بيد أأن الاس تخدام الاسرتاتيجي لرباءات الاخرتاع يف الس نوات ا ألخرية اكتسب شعبية
كبرية .اإذ مشل هذا الاس تخدام؛ الرتاخيص ،وادلمج يف املعايري ،وبناء مجموعات براءات الاخرتاع ،وجحب التقدم التكنولويج
أأمام املنافسني وما اإىل ذكل .ومل تكن هذه ا ألمور من الاس تخدامات املبارشة لرباءات الاخرتاع .بل اإن الغرض من ذكل هو
تعزيز ماكنة الرشكة يف هذا اجملال .و أأشار املسح اإىل أأنه جرى اعامتد حوايل  3 222براءة اخرتاع خالل عام  ،0220ختص
لكها املعايري احمللية أأو الصناعية أأو الوطنية أأو ادلولية .ولقد أأدّى أأحصاب الرشاكت الكبرية دورا قياداي يف اإدراج براءات
الاخرتاع يف املعايري ،يف حني أأن عدد الرشاكت الصغرية واملتوسطة اكن ضعيفا نسبيا يف هذا الصدد .وقدم املرشوع وهجات
نظر مفيدة حول دوافع الرشاكت الصينية لتقدمي براءات الاخرتاع وكيف تس تخدم .وقىض الاس تنتاج بأأن هذه الرباءات قد
اس تخدمت ابلفعل ،خالفا ملا قاهل البعض .وخيتلف امليل حنو اس تخدام براءات الاخرتاع ما بني الرشاكت واجلامعات .وجيب
أأن ينظر صانعو الس ياسات يف س بل تقوية العالقات بني اجلامعات والصناعات لتعزيز اس تخدام اجلامعات لرباءات
الاخرتاع .ورشعت الرشاكت الصينية يف اس تخدام براءات الاخرتاع ألغراض اسرتاتيجية اإىل ما بعد الاس تخدام املبارش.
وابلرمغ من ذكل ،فهيي ل تزال يف حاجة اإىل مزيد من اخلربة مقارنة مع املس تخدمني يف البدلان املتقدمة.
 .322وقدمت ا ألمانة (الس يد ونش فنسنت) دراسة بشأأن اسرتاتيجيات تسجيل براءات الاخرتاع ادلولية ابلنس بة اإىل
املقميني الصينيني .وقد أأجريت ابلتوازي مع ادلراسة اليت قدمت للتو .اإذ يشهد تسجيل براءات الاخرتاع يف الصني منو ًا
رسيعا .وركزت دراسات اقتصادية كبرية عىل الارتفاع يف تسجيل براءات الاخرتاع احمللية يف الصني .ولكن ياكد أأل يكون
هناك أأي دراسات حول اإيداعات الرباءات من قبل املقميني الصينيني يف اخلارج .لقد اكن الهدف من هذه ادلراسة وصف
براءات الاخرتاع الصينية يف اخلارج وحتليلها .اإذ أأعدت قاعدة بياانت كبرية ومجموعات بياانت لإجراء ادلراسة .و أأنشئت قاعدة
بياانت ألرس براءات الاخرتاع ا ألجنبية املوهجة من أأجل حتليل براءات الاخرتاع الصينية يف اخلارج .ولقد قاد التحليل اإىل
عدة نتاجئ .ففي بداية التسعينات ،اكن العدد الإجاميل ألرس براءات الاخرتاع الصينية ا ألجنبية املوهجة عىل قدم املساواة مع
تكل اليت وجدت يف غريها من الاقتصادات املتوسطة ادلخل اليت تشهد منوا رسيعا .ولكن ،قبل مطلع القرن ،انفصلت
الصني عن الاقتصادات الرسيعة المنو ا ألخرى ،وبد أأت تظهر كطرف رئييس يف جمال براءات الاخرتاع ادلولية .لقد ازداد منو
اإيداعات الرباءات الصينية يف اخلارج ازدايدا ملحوظا بعد عام .0222ويف البداية ،ربط الكثري من أأرس براءات الاخرتاع
ا ألجنبية املوهجة بامنذج املنفعة .ومع حلول عام  ،0222ارتبطت حوايل  22%من أأرس براءات الاخرتاع ا ألجنبية املوهجة
املقدمة من قبل املقميني الصينيني بتطبيقات براءات الاخرتاع .واكنت حصة براءات الاخرتاع الصينية املودعة يف اخلارج ل
تزال متثل جزء ًا صغريا من اإجاميل براءات الاخرتاع املودعة يف الصني نفسها .وبلغت حصة أأرس براءات الاخرتاع ا ألجنبية
املوهجة من بني مجيع أأرس براءات الاخرتاع اليت يقدهما املقميون الصينيون ما بني  5%و.6وشهدت البدلان ذات ادلخل
املرتفع مثل أأملانيا والولايت املتحدة ا ألمريكية حصصا أأعىل بكثري من براءات الاخرتاع ا ألجنبية املوهجة ابلنس بة اإىل مجموع
أأرس براءات الاخرتاع .وتراوحت ما بني  62%و 52%عىل التوايل .وابلرمغ من ذكل ،جتدر الإشارة اإىل أأن البياانت مل
تُس تمكل سوى يف هناية عام .0222غري أأنه لو جرى حتديث البياانت ،مفن املرحج أأن تكون حصة براءات الاخرتاع الصينية
املودعة يف اخلارج أأعىل من ذكل بكثري .وتبني أأن حوايل  72%من أأرس براءات الاخرتاع ا ألجنبية املوهجة اليت يقدهما
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املقميون الصينيون قد أأرسلت اإىل مكتب ملكية فكرية أأجنيب واحد فقط وليس عدة ماكتب كام يف حاةل بدلان مثل الولايت
املتحدة أأو أأمرياك و أأملانيا .ومع ذكل ،تغري هذا التوجه برسعة أأيض ًا .كام أأن حصة أأرس براءات الاخرتاع الصينية املقدمة اإىل
أأكرث من مكتب خاريج قد ارتفعت من حوايل  %5يف الس بعينات اإىل  %36يف عام  .0222وشهد قطاع تكنولوجيا
املعلومات والتصالت أأكرب عدد من أأرس براءات الاخرتاع ا ألجنبية املوهجة .ومل يشارك سوى عدد قليل من القطاعات
ا ألخرى .لقد شهدت جمالت مثل تكنولوجيا النانو بعض المنو ولكن ذكل اكن بصورة منخفضة جد ًا .كذكل قامت ادلراسة
بتحليل اس تخدامات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ألغراض الإيداع ابخلارج .ويبدو أأن حصة أأرس براءات الاخرتاع
ا ألجنبية املوهجة اليت يقدهما املقميون الصينيون قد ترتبط بتطبيق واحد عىل ا ألقل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .و أأخري ًا،
ومبساعدة من  SIPOودليل اس تبيان املقابالت ،أأجريت مقابالت مع عدد من كبار املودعني لتجاوز البياانت املتاحة فقط
حىت عام  .0222وعىل غرار ادلراسة ا ألوىل ،أأشارت هذه ادلراسة اإىل التحول من الرغبة يف حامية التقنيات اإىل اعتبارات
أأكرث اسرتاتيجية مثل بناء مجموعات براءات الاخرتاع لتجنب التقايض وإااتحة التعاون مع رشاكت أأخرى .واكن هناك أأيض ًا
اهامتم ًا وليدا برتخيص امللكية الفكرية .وإاضافة اإىل ذكل ،اكن هناك اهامتم ابس تخدام اإيداعات الرباءات لتمنية مسعة الرشكة
ابعتبارها جمددة .وميكن النظر اإىل هذا ابعتباره ممارسة للتسويق حيث تربز الرشكة قدرهتا عىل الابتاكر من خالل اإيداعات
الرباءات.
 .320ذكرت ا ألمانة (الس يد فينك) أأن ادلراس تني بشأأن الصني وادلراسة بشأأن أأوروغواي اليت ستناقش يف وقت لحق قد
قدمت يف ادلورة السابقة للجنة .ومع ذكل ،مل يمت عرضها نظر ًا لضيق الوقت .ومت تقدمي ادلراسة يف مرص خالل اجللسة
السابقة .وقدمت ادلراسة ا ألوىل بشأأن اس تخدام مناذج املنفعة يف اتيلند خالل ادلورة الـ  20للجنة .أأما الثانية فاكنت
دراسة  -متابعة .ونظر يف ا ألثر الاقتصادي لامنذج املنفعة املستندة عىل البياانت اليت أأنشئت خالل املرحةل ا ألوىل من
املرشوع.
 .323وقدمت ا ألمانة (الس يدة محدان-ليفرامينتو) دراسة حول تأأثري مناذج املنفعة يف اتيلند
(الوثيقة .)CDIP/14/INF/4واس تمكلت ادلراسة الوثيقة اليت قدمت يف ادلورة الـ 20أأمام اللجنة (الوثيقة
.)CDIP/12/INF/6ومعل مكتب رئيس اخلرباء الاقتصاديني بتعاون وثيق مع الإدارة التايلندية للملكية الفكرية ومعهد
حبوث التمنية التايلندية مجلع وتنظيف وتنس يق وحدة جسل البياانت فامي خيص تسجيالت منوذج املنفعة التايلندية ابتداء من
 2226اإىل .0220وتقدم الوثيقة  CDIP/12/INF/6حتليال وصفيا لتنفيذ واس تخدامات مناذج املنفعة يف اتيلند .وجرت
مناقشة ،عىل وجه اخلصوص ،كيف اكنت تس تخدم أأداة امللكية الفكرية هذه ،ومن اكن يس تخدهما ويف أأي من القطاعات.
و أأسفر هذا التحليل الوصفي عن ثالث نتاجئ مثرية لالهامتم .أأو ًل ،اإن معظم املس تخدمني لمنوذج املنفعة مه من الساكن
احملليني .واثني ًا ،تبني أأن نس بة كبرية من املتقدمني يس تخدمون نظام امللكية الفكرية للمرة ا ألوىل .واثلثا ،يع ّد الإقبال عىل أأداة
امللكية الفكرية رسيع نسبيا .وبوصف هذه ادلراسة مبثابة دراسة متابعة ،حفاولت اإظهار ما اإذا اكن اس تخدام أأدوات امللكية
الفكرية س يرتمج اإىل ماكسب اقتصادية وارتفاع يف مبيعات الرشاكت احمللية .واستند الباحثون اإىل وحدة بياانت السجل اليت
قدمهتا الإدارة التايلندية للملكية الفكرية ،ومقديم الطلبات التابعني للرشاكت اليت مت حتديدها مث طابقوا هذه السجالت مع
البياانت عىل مس توى الرشكة .وقاموا بفحص ما اإذا اكنت هناك سامت معينة للرشكة من املمكن أأن تشري اإىل ميلها حنو
تقدمي اإيداع من أأجل حامية منوذج املنفعة استناد ًا اإىل معر الرشكة وجحمها والقطاعات الصناعية التابعة لها وموقعها اجلغرايف.
وقد مت ذكل بناء عىل مقابالت ومناقشات مع مسؤولني من الإدارة التايلندية للملكية الفكرية ومس تخدمني خمتلفني محلاية
منوذج املنفعة .ووصفت هذه النتاجئ يف الوثيقة .وبوجه عام ،لوحظ وجود عالقة اإجيابية بني الرشاكت اليت تقدمت بطلب
احلصول عىل حامية منوذج املنفعة ومت منحه لها و أأداهئا املايل .وبعبارة أأخرى ،يبدو أأن أأداء الرشاكت اليت تس تخدم حامية
منوذج املنفعة يصبح أأفضل بعد اإيداع طلبات حامية منوذج املنفعة .ومع ذكل ،مفن املهم أأن نشري اإىل أأن العالقة الس ببية غري
مثبتة .وعىل وجه التحديد ،اكن الباحثون غري قادرون عىل أأن يثبتوا بأأن املاكسب اليت حققهتا هذه الرشاكت ،بعد أأن
أأودعت طلب حامية منوذج املنفعة ومنحها اإايه ،اكنت بسبب تفردها يف السوق أأو بسبب حامية منوذج املنفعة.
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 .321وقدمت ا ألمانة (الس يد رافو) دراسة بشأأن تأأثري امللكية الفكرية عىل الصناعة ادلوائية اب ألوروغواي
(الوثيقة .)CDIP/13/INF/5لقد اعتربت حكومة ا ألوروغواي جمال الصناعة الصيدلنية قطاع ًا اسرتاتيجي ًا للبالد .وبذلت
هجودا كبرية لختاذ وحدة جسل بياانت امللكية الفكرية كلك من مكتب امللكية الفكرية اب ألوروجواي بشأأن براءات الاخرتاع
والتصاممي الصناعية ومناذج املنفعة والعالمات التجارية ،وامجلع بني ذكل ومعلومات السوق حول ا ألدوية اليت مت تسويقها يف
أأوروغواي .غري أأن هذه املهمة مل متض قدما مبارشة .ومعلت ادلراسة كذكل عىل اس تخدام بياانت امللكية الفكرية يف مجيع
أأحناء العامل .وابلإضافة اإىل ذكل ،معلت ادلراسة عىل اس تخدام البياانت التارخيية استناد ًا اإىل منشور اإدارة ا ألغذية والعقاقري
ابلولايت املتحدة ا ألمريكية واملعروف ابمس الكتاب الربتقايل .وربطت املنتجات ومكوانهتا الفعاةل مع براءات الاخرتاع
املمنوحة يف الولايت املتحدة .و أأنشئ رابط بني تكل املكوانت وا ألدوية الفعاةل ،وا ألدوية اليت مت تسويقها يف أأوروغواي .اإذ
اس تخدمت موارد وطنية ذلكل .وتداول احلديث ابلتفصيل عن مجموعات البياانت الهنائية ورشهحا يف ملحق هذه الوثيقة.
وينقسم التحليل اإىل قسمني .ويتناول اجلزء ا ألول من التحليل التحقيق يف ما اإذا اكن قانون براءة الاخرتاع اجلديد يف
أأوروغواي ،اذلي ووفق عليه يف عام  2222و أأصبح انفذا منذ عام  ،0222هل تأأثري عىل صناعة املس تحرضات الصيدلنية.
وقد تبني أأن القانون اكن هل أأثر كبري عىل الصناعة من حيث اإيداعات الرباءات .اإذ مل يقدم سوى عدد قليل جد ًا من طلبات
براءات الاخرتاع الصيدلية قبل تطبيق القانون .وقدمت حوايل  22%من اإيداعات الرباءات يف أأوروغواي قبل رشاكت
ا ألدوية ا ألجنبية .ولوحظ كذكل أأن طلبات العالمات التجارية فامي خيص صناعة املس تحرضات الصيدلنية شلكت جزء ًا كبريا
من طلبات العالمات التجارية يف أأوروغواي .وقدمت رشاكت ا ألدوية الوطنية العديد من تكل الطلبات .ويشري هذا اإىل
الاس تخدام املكثف من جانب منتجي ا ألدوية الوطنيني .ومع ذكل ،لوحظ أأيض ًا ،ل س امي يف حاةل براءات الاخرتاع ،أأن
معدل التسويق ل يزال منخفضا .وهناك عدد قليل جد ًا من براءات الاخرتاع اليت مينحها املكتب ا ألورويب لرباءات الاخرتاع
ُسوق يف سوق أأوروغواي .ومع ذكل ،فاإن معدل التسويق املنخفض ليس فقط ظاهرة خاصة
واليت ميكن ربطها مبنتج ي ّ
بأأوروغواي .ويف الواقع ،اإن عدد براءات اخرتاع ا ألدوية املمنوحة يف الولايت املتحدة اليت ميكن أأن تكون ذات صةل مبنتج
وافقت علهيا اإدارة ا ألغذية والعقاقري ياكد ل يذكر ابملقارنة مع براءات الاخرتاع املمنوحة يف جمال املس تحرضات الصيدلنية .أأما
اجلزء الثاين من التحليل التجرييب فقد تناول العالقة بني اس تخدام امللكية الفكرية و أأوضاع السوق .ولوحظ أأن ا ألدوية
املسجةل متيل اإىل أأن تكون تلكفهتا أأكرب ،بغض النظر عن كوهنا محمية برباءات الاخرتاع يف أأوروغواي أأو عدمه .وجسلت نتاجئ
مماثةل فامي يتعلق ابملنافسة .وعىل الرمغ من كون امللكية الفكرية تعترب عامال للنظر فامي يتعلق بظروف السوق يف هذه
الصناعة ،اإل أأهنا ليست عامال اقتصاداي رئيس يا .واكن لعوامل أأخرى مثل أأسعار الرصف تأأثري ًا أأكرث أأمهية.
 .325وذكرت ا ألمانة (الس يد فينك) أأنه قد اختمتت املرحةل ا ألوىل من املرشوع الشامل بعد تقدمي هذه ادلراسات.
و أأوحضت ا ألمانة العامة ثالثة اس تنتاجات شامةل .وقد أأحرزت تقدم ًا .فقد نتج عن املرشوع رؤى جديدة مثرية لالهامتم،
وخاصة فامي يتعلق ابس تخدام ا ألمناط الصغرى للملكية الفكرية و أأداهئا الاجامتعي والاقتصادي .وكام ذكر سابق ًا ،فالكثري من
ا ألدةل اليت اكنت موجودة سابق ًا تنبع من أأدةل الاقتصاد القيايس عرب البدلان .وقدم املرشوع خطوة هامة اإىل ا ألمام يف هذا
الصدد .كام انبثقت مجموعة بياانت جديدة عن املرشوع .واكنت هذه مبثابة املنتجات الهامة واملتاحة اليت س تكون مفيدة حىت
خارج اإطار العمل اذلي ُأجنز .كام أأسهمت يف خلق قدرات حبثية عىل ا ألقل يف تكل البدلان اليت دمعت ا ألمانة هبا العمل
البحيث احمليل .ولكن اكن هناك حاجة لالعرتاف ببعض القيود ،خصوصا بقدر ما اكنت العالقة الس ببية معنية .وتأأمل ا ألمانة
يف مواصةل الاخنراط يف هذا العمل يف املرحةل الثانية من املرشوع اذلي متت املوافقة عليه يف وقت سابق من هذا ا ألس بوع.
 .326وذكر وفد ش ييل أأن املرشوع اس تفاد من مشاركة اخلرباء .وقدمت ادلراسات بياانت هممة ملساعدة سلطاهتا يف حتديد
الس ياسات العامة ذات الصةل بشأأن امللكية الفكرية .واكنت ادلراسة املتعلقة بوضع اليد عىل العالمات التجارية يف الش ييل
مثرية لالهامتم ومبتكرة .وميكن تكرارها يف ادلول ا ألعضاء ا ألخرى وفقا للمهنجية املعمتدة .وذلكل ،فاإن الوفد يود أأن ترتمج
ادلراسة وتتاح مجليع ادلول ا ألعضاء .ومشلت ادلراسة بياانت من  2222حىت  .0222وخالل معظم ذكل الوقت ،اكن يف
ش ييل مكتب ملكية صناعية أآخر .وتأأسس املعهد الوطين للملكية الصناعية يف عام  .0222وتوسع نطاق معل هذا الكيان
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املس تقل اإىل ما جتاوز الإيداعات .واكن يضم أأكرث من  222موظف ًا ،ومعظمهم اكنوا من الفاحصني لرباءات الاخرتاع
ودربوا لضامن اجلودة خالل حفص الطلبات .وميكن للفاحصني متابعة الإيداعات أأيض ًا .وحبثت ادلراسة يف
والعالمات التجاريةّ .
الظروف والنتاجئ املرتتبة عىل وضع اليد عىل العالمة التجارية يف ش ييل .كام أأن املهنجية املس تخدمة لتعريف سلوك وضع اليد
اكنت جيدة جد ًا .واقرتحت ادلراسة مهنجية تسمح بتحديد واضعي اليد عىل العالمات التجارية يف أأي جسل للعالمات
التجارية .واكن أأمه اس تنتاج يف ادلراسة هو أأن وضع اليد مل يسامه فقط يف خلق اختاللت عن طريق تأأخري دخول السوق،
بل دفع أأيض ًا أأحصاب العالمات التجارية لتقدمي املزيد من هذه العالمات .وعىل الرمغ من أأن وضع اليد ميثل  %2من
اإيداعات العالمات التجارية يف الفرتة اليت تشملها ادلراسة ،اإل أأن الإشارة جتدر اإىل أأن ادلراسة وجدت أأن هذا الاجتاه قد
اخنفض بعد عام  .2227لقد أأصبح أأقل من النصف يف عام  .0222وعىل الرمغ من اجلهود اليت تبذلها الويبو و ،INAPIفاإنه
مل يكن من املمكن التحقق من السبب .يف ش ييل ،مت تقدمي مرشوع قانون ملعاجلة وضع اليد عىل العالمات التجارية اإىل
اجمللس الوطين .وس يكون من املهم يف ادلراسات املس تقبلية ،أأن ننظر اإىل تأأثري وضع اليد عىل اإدخال العالمات التجارية
اجلديدة .وركزت ادلراسة عىل وضع اليد ابعتباره سلواك اقتصاداي ،بغض النظر عن رشعيته .وقدمت وهجات نظر جديدة
حول سلوك يبدو أأكرث ش يوعا مما اكن يعتقد وهو ما يتطلب اهامتم ًا مزتايد ًا .وينبغي أأن تمت متابعة هذه ادلراسات من أأجل
قياس التغريات املس تقبلية يف الاجتاهات اليت مت حتديدها يف ادلراسة .وميكن لدلراسات أأيض ًا أأن تساعد ادلول ا ألعضاء عىل
حتديد تدابري لتحسني أأنظمة امللكية الفكرية اخلاصة هبا .و أأكد الوفد عىل رغبة الش ييل يف مواصةل املشاركة يف املرشوع.
 .327وذكر وفد الصني أأن ادلراسات اليت أأجريت يف بدله خلصت اإىل معلومات قمية .ستسهم يف مس تقبل نظام امللكية
الفكرية يف الصني ،وستساعد يف اختاذ القرارات الس ياس ية .أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تواصل الويبو تشجيع ادلراسات.
ومن املأأمول أأيض ًا أأن تشارك مهنجيات البحث مع ادلول ا ألعضاء حىت تمتكن من الاس تفادة مهنا.
 .322وذكر وفد اتيلند أأن ادلراسة املتعلقة بتأأثري مناذج املنفعة يف اتيلند اكنت نتيجة هجد مشرتك بني املعهد التايلندي
لبحوث التمنية ووزارة التجارة والويبو .ويشارك الوفد نتيجة ادلراسة ،ذكل أأن مناذج املنفعة ميكن أأن تكون مفيدة لتشجيع
الانتفاع ابمللكية الفكرية يف اتيلند .و أأظهرت ادلراسة كيف أأثرت مناذج املنفعة عىل الرشاكت التايلندية والصناعات اليت
اس تخدمهتا .و أأشار الوفد اإىل اجلدول رمق  2يف الوثيقة  CDIP/12/INF/6وطلب تصحيحا بس يطا يف هذا الشأأن .ذكل
أأن املدى ا ألقىص محلاية مناذج املنفعة يف اتيلند هو عرش س نوات من اترخي تقدمي الطلب ،وليس مثاين س نوات كام ورد يف
ادلراسة .وذلكل ،ينبغي تعديل السطر ا ألخري من الفقرة  0ليصبح نصها كام ييل" :اإن املدة القصوى محلاية اخرتاعات مناذج
املنفعة يه عرش س نوات من اترخي تقدمي الطلب".
 .322و أأحاط وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية علام ابدلراسة اليت حتمل عنوان "واضعي اليد عىل العالمات التجارية :شواهد
من الش ييل" .وعىل النحو املذكور يف ادلراسة ،يرد عدد كبري من ا ألحاكم القانونية وخيارات التصممي املؤسس ية اليت حتدد
احامتلت جناح واضعي اليد ،مبا يف ذكل املعايري املس تخدمة لتقيمي ما اإذا اكنت العالمات التجارية مؤهةل لتصبح  -مشهورة
أأم ل ،نوع ومدى الفحص املوضوعي اذلي يلزتم به املكتب ،وإاىل أأي درجة اكن يتعني عىل مقدم الطلب أأن يثبت
اس تخدامه من قبل تسجيل العالمة التجارية للمكتب ،وتفاصيل اإجراءات الاعرتاض والإلغاء .اكنت رشاكهتا قلقة للغاية
بشأأن سوء نية اإيداع العالمات التجارية يف مجيع أأحناء العامل .وتبادل مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية
أأفضل املامرسات مع ماكتب امللكية الفكرية ا ألخرى بشأأن موضوع سوء النية ،مبا يف ذكل اجملالت اليت تبدو أأهنا مفيدة يف
ماكحفة الإيداعات سيئة النية مثل متطلبات الاس تخدام قبل التسجيل أأو بيان التحقق من حسن نية الاس تخدام واملعايري
املرنة لتحديد سوء النية بناء عىل أأدةل ظرفية ،والإجراءات اليت تعمل عىل تبس يط اإجراءات الاعرتاض والإلغاء .وحث الوفد
ادلول ا ألعضاء ا ألخرى عىل النظر جبدية يف مسأأةل مراجعة هذه ا ألدوات ملاكحفة وضع اليد وامليض قدما حنو تنفيذها مضن
أأنظمهتا .ذلكل ،يعترب وضع اليد مشلكة تؤثر عىل لك أأحصاب العالمات التجارية يف مجيع البدلان.
 .302وذكر وفد أأوروغواي أأن ادلراسات اكنت أأدوات هامة لتعزيز املعرفة حول تأأثري امللكية الفكرية يف البدلان ،وخاصة
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البدلان النامية ،ذكل أأهنا قدمت اإسهاما هاما لإعداد الاسرتاتيجيات الوطنية .ويف العقد املايض ،شهدت ا ألوروغواي
اإصالحا جوهراي ألنظمة امللكية الفكرية والرعاية الصحية والتأأمني العام .ويف هذا الس ياق ،أأصبحت صناعة ا ألدوية صناعة
وثيقة الصةل هبذا ا ألمر للغاية .ومعلت احلكومة دامئ ًا عىل تشجيع العلوم والتكنولوجيا والابتاكر .مفن املفهوم أأنه ل ميكن أأن تمت
التمنية دون الابتاكر .ذلكل ،معلت عىل تعزيز الاس تخدام الاسرتاتيجي ألدوات امللكية الفكرية .ومن شأأن هذا أأيض ًا أأن
جيعل رشاكهتا أأكرث قدرة عىل املنافسة .وفامي يتعلق ابدلراسة ،ذكر الوفد أأنه مت تقدمي نتاجئ املرشوع يف أأوروغواي يف أأكتوبر
املايض حبضور مسؤولني من وزارة الصناعة والطاقة والتعدين ،فضال عن الواكلت احلكومية ا ألخرى والأاكدمييني وممثيل
القطاع اخلاص وموظفي الويبو .لقد تسلمت الهيئات الوطنية ادلراسة .واكنوا قادرين عىل تقدمي تعليقات واقرتاحات فامي يتعلق
ادلراسة .ويامتىش هذا املرشوع مع تنفيذ التوصيتني  35و 37من جدول أأعامل التمنية.
 .302و أأشار وفد الربازيل اإىل ادلراسة املتعلقة ابس تخدامات امللكية الفكرية وتصدير أأداء الرشاكت الربازيلية والتقرير عن
اس تخدامات امللكية الفكرية يف الربازيل (.)0222-0222اإذ اكنت الفرصة ساحنة للتعليق عىل هذه ادلراسات خالل احلدث
اجلانيب اذلي عقد يوم الثالاثء .واكنت ادلراسات مفيدة جد ًا من حيث توفري املعلومات لصانعي القرار يف الربازيل .وتعترب
ادلراسة املتعلقة ابس تخدام امللكية الفكرية وتصدير أأداء الرشاكت الربازيلية دراسة مبتكرة .ويرجع هذا يف معظمه اإىل املهنجية
املس تخدمة يف حتليل العالقة بني اس تخدام حقوق امللكية الفكرية و أأداء الصادرات يف الربازيل .وعىل الرمغ من القيود املشار
اإلهيا يف هذه ادلراسة ،يوفر اس تخدام الإحصاءات الناجتة عن املسح التكنولويج اذلي أأعده املعهد الربازييل ل إالحصاء أأساسا
جيدا لرصد التطور يف اس تخدامات حقوق امللكية الفكرية من قبل القطاع اخلاص يف الربازيل .كذكل قدمت ادلراسة بياانت
عن الصةل بني الابتاكر والصادرات .وخلصت اإىل أأن  21.6%من الرشاكت املبتكرة اكنت من الرشاكت املصدرة .واكنت
الرشاكت املصدرة متثل حنو 2.0%من الرشاكت غري املبتكرة فقط .و أأشار الوفد اإىل التقرير بشأأن اس تخدام امللكية الفكرية يف
الربازيل ،وذكر أأنه اكن منشورا شامال يتعلق ابس تخدامات حقوق امللكية الصناعية يف الربازيل .و أأع ّد هذا التقرير ابلتعاون
مع مكتب براءات الاخرتاع الربازييل .ويعترب املنتج الرئييس لإنشاء قاعدة بياانت اإحصائية للملكية الفكرية .واكنت السلطات
الربازيلية قد اختذت تدابري لضامن اس تدامة املرشوع مع اإنشاء الهيلك ادلاخيل لضامن اس مترارها .وسيمت اتباع نفس املهنجية.
واكن جيري تبادل املعلومات اليت حصل علهيا من قاعدة البياانت مع ش بكة من املؤسسات البحثية ،اليت اكنت تتكون
معظمها من اجلامعات ذات القدرة عىل نرش فوائد اس تخداماهتا.
 .300و أأشار ممثل ش بكة العامل الثالث اإىل ادلراسة املتعلقة ابس تخدامات امللكية الفكرية وتصدير أأداء الرشاكت الربازيلية،
واكن يرغب يف أأن يعرف ما اإذا اكن قد اس تخدمت حقوق امللكية الفكرية يف الربازيل أأو يف أأسواق التصدير .واستندت
البياانت املس تخدمة يف ادلراسة اإىل ثالثة اإحصاءات س نوية ،اكن أآخرها يف عام .0222وابلتايل ،اكنت البياانت قدمية قليال.
كام أأشار املمثل اإىل ادلراسة املتعلقة ابسرتاتيجيات تسجيل براءات الاخرتاع ادلولية للمقميني الصينيني ،قال اإنه يود أأن
يعرف ما اإذا اكن قد مت اإجراء مقارنة مع الرشاكت ا ألجنبية يف الصني اليت قدمت براءات الاخرتاع هناك ،وإاذا ما اكنت
هناك أأية بياانت متاحة هبذا اخلصوص .وفامي يتعلق بدراسة تأأثري امللكية الفكرية عىل الصناعة ادلوائية يف ا ألوروغواي ،أأشار
املمثل اإىل أأن ادلراسة أأظهرت أأن تقدمي براءات ا ألدوية من قبل املقميني اكن أأمرا اندرا .حيث اكنت حنو  22%من الطلبات
مقدمة من اخلارج .ومع ذكل ،فاإن ا ألرقام الواردة يف ادلراسة ل تتطابق مع نس بة  .02% :22%ولقد متت ا إلشارة أأيض ًا يف
ادلراسة اإىل أأنه عىل الرمغ من أأن ا ألدوية املسجةل متيل اإىل أأن تكون أأكرث تلكفة ،فاإن هناك عوامل أأخرى تؤثر أأيض ًا يه
ا ألخرى عىل ا ألسعار .واكن املمثل يرغب يف معرفة ما مت اس تخدام نوع من ا ألدةل للوصول اإىل هذا الاس تنتاج ،وإاذا اكن
هناك أأية بياانت تقارن بني تلكفة ا ألدوية اليت ليس دلهيا منافسة عامة يف سوق ا ألوروغواي مع غريها من ا ألدوية اليت ختضع
للمنافسة.
 .303و أأشارت ممثةل برانمج الصحة والبيئة اإىل ادلراسة املتعلقة بتأأثري امللكية الفكرية عىل الصناعة ادلوائية يف أأوروغواي
واليت مل تشمل القرصنة .حيث ذكرت أأن املنتجات احلاصةل عىل براءة اخرتاع اكنت أأكرث تلكفة من غريها من املنتجات .وتود
املمثةل معرفة ما هو املقصود مبصطلح “املنتجات ا ألخرى" ،وما اإذا اكن يشمل ا ألدوية املزيفة .كام أأعربت عن رغبهتا يف أأن
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يمت تقدمي مزيد من املعلومات بشأأن صادرات الرشاكت متعددة اجلنس يات املوجودة يف ا ألوروغواي .واكنت املمثةل هممتة
مبعرفة ما اذا اكنت هناك دراسات ركزت عىل أأفريقيا ،وخاصة البدلان ا ألفريقية الناطقة ابلفرنس ية مثل الاكمريون .ويف حال
اإجراء تكل ادلراسات ،تود املمثةل من ا ألمانة أأن تعقد مشاورات مفتوحة بشأأن ادلراسات مع املنظامت غري احلكومية اليت
تعمل يف هذا اجملال .اإذ أأساء الساكن احملليون فهم امللكية الفكرية يف تكل املناطق .وهناك قدر هائل من العمل اذلي يتعني
القيام به .كام أأن املنظامت غري احلكومية ل تتلقى المتويل الاكيف .فاكن علهيا أأن جتد وسائل حلضور الاجامتع .وتود املمثةل أأن
تعرف ما اذلي ميكن أأن تقوم به الويبو وما هو ادلور اذلي تؤديه املنظامت غري احلكومية يف ادلراسات .كام أأرادت أأن تعرف
ما اإذا اكن ابإماكن الباحثني املس تقلني املشاركة يف جمال مجع البياانت لضامن أأن ادلراسات اكنت شفافة قدر الإماكن.
 .301وقدم وفد الصني بعض التعليقات بشأأن ادلراسة اليت حتمل عنوان “واضعي اليد عىل العالمات التجارية :شواهد من
ش ييل" .لقد اكنت املهنجية وس يةل جيدة دلراسة هذا املوضوع .ومشلت ادلراسة بعض أأوصاف العالمات التجارية الصينية .اإل
أأهنا مل تكن دقيقة متاما .و أأشري أأيض ًا يف ادلراسة اإىل أأن تدقيق النظر يف خمتلف العالمات التجارية ليس أأمرا خاضعا للمراجعة
يف الصني .وذكر الوفد أأن هناك معلية تدقيق جتري يف الصني.
 .305و أأشار وفد مجهورية تزنانيا املتحدة اإىل الرتابط املوجود بني قانون املنافسة وحامية امللكية الفكرية .وذكل أأن
اس تخدامات حقوق امللكية الفكرية ختضع لقانون املنافسة .وهناك يف بعض ا ألحيان رصاعات بني قوانني املنافسة وقوانني
امللكية الفكرية.
 .306ودعا الرئيس ا ألمانة للرد عىل أأس ئةل الوفود وتعليقاهتا.
 .307و أأشارت ا ألمانة (الس يد فينك) اإىل عدم ادلقة الواقعية اليت أأشار اإلهيا وفد اتيلند ،وذكر أأنه سيمت تصحيح ذكل.
و أأشارت ا ألمانة اإىل التعليق اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن وضع اليد عىل العالمات التجارية .لقد جاء
البحث من خالل ا ألدةل القولية عن وضع اليد يف مجيع أأحناء العامل .وتعترب ادلراسات واملهنجيات منافع عامة .وميكن ا ألخذ
ابملهنجية املقرتحة يف ادلراسة املتعلقة بوضع اليد عىل العالمات التجارية لتحديد واضعي اليد يف جسل العالمات التجارية
واذلي ميكن اعامتده من قبل هجات قضائية أأخرى .وفامي يتعلق ابلسؤال اذلي طرحه ممثل ش بكة العامل الثالث بشأأن ما اإذا
اكن قد جرت مقارنة بني سلوك الإيداع اخلاص ابلرشاكت الصينية احمللية وفروع الرشاكت ا ألجنبية ،ذكرت ا ألمانة أأنه مل يكن
من املمكن حتديد فروع الرشاكت ا ألجنبية يف البياانت .بيد أأن ادلراسة الش يلية اس تطاعت ،ولو بطريقة حمدودة ،النظر يف
اسرتاتيجيات تقدمي الرشاكت متعددة اجلنس يات .وقد تبني أأن الرشاكت متعددة اجلنس يات تودع انطالقا من مقرها يف معظم
احلالت .وميثل اس تخدام الفروع احمللية للرشاكت من أأجل تقدمي الطلبات درجة صغرية نسبيا ل س امي يف حاةل براءات
الاخرتاع .ويف حاةل العالمات التجارية ،اكنت حصة مقديم الطلبات احملليني اذلين ميثلون يف الواقع الرشاكت متعددة
اجلنس يات يه ا ألعىل نسبيا .اإل أأن ا ألمانة ليس دلهيا اإحصاءات حمددة عن حاةل الصني .اإذ أأن البياانت ا ألولية غري موجودة
حقا .وفامي يتعلق ابلتعليقات اليت أأدلت هبا ممثةل برانمج الصحة والبيئة حول الشفافية ومشاركة خمتلف اجلهات املعنية ،مبا يف
ذكل املنظامت غري احلكومية ،و أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه قد مت اإجراء ورش معل يف ما يتعلق جبميع ادلراسات .وقد جرى أأيض ًا
حتديد أأحصاب املصلحة املعنيني وإاحضارمه .اإذ تعترب امللكية الفكرية موضوعا متخصصا ذلكل اكنت ادلراسات اليت مت اإجراؤها
فنية اإىل حد ما .واكن معظم الباحثني احملليني املعنيني من الأاكدمييني ومن معاهد البحوث احمللية ألهنم ميتلكون املهارات
الالزمة .ومن حيث العملية وعرض النتاجئ ،فقد أأشار وفد أأوروغواي اإىل ورشة العمل اليت عقدت يف أأوروغواي .كام
عقدت ورشات معل مماثةل يف بدلان أأخرى .واكنت ورش معل مفتوحة اإىل حد ما أأمام املداخالت من خمتلف اجلوانب.
 .302و أأشارت ا ألمانة (الس يد رافو) اإىل ا ألس ئةل املطروحة فامي يتعلق ابدلراسة حول تأأثري امللكية الفكرية عىل الصناعة
ادلوائية يف ا ألوروغواي .وفامي يتعلق بفروق ا ألسعار ،فاإن البياانت تسمح للباحثني بتحديد لك ا ألدوية القابةل للبيع يف
ا ألوروغواي ،مبا يف ذكل عندما تُباع عىل شلك خمتلف من حيث التعبئة والتغليف .وتسمح هلم كذكل بأأن يروا العنرص
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النشط يف لك دواء عىل حدة .اإذ ميكن حتديد أأوجه التشابه عىل خمتلف املس توايت .كام قورنت ا ألدوية احملمية مبوجب
امللكية الفكرية مع ا ألدوية املشاهبة .وميكن أأن يكون التشابه مضبوطا بدقة .واكن هذا عن املقارنة بني ا ألدوية اليت تعترب
متاحة يف سوق ا ألوروغواي من الناحية القانونية .وقد أأبلغ البائعون عن ا ألسعار .ومل يكن ا ألمر يتعلق بزتوير املنتجات .وفامي
يتعلق ابلعوامل ا ألخرى اليت تؤثر عىل ا ألسعار ،ذكرت ا ألمانة بأأن ادلراسة قد تناولت هذا املوضوع .فعىل سبيل املثال،
اكنت هناك تغيريات كبرية يف النظام الصحي يف ا ألوروغواي خالل 22اإىل  25س نة املاضية .ومشل هذا اإنشاء نظام حصي
موحد ووحدة مشرتايت مركزية لرشاء ا ألدوية .وطر أأت تغيريات كثرية .و أأثر هذا عىل مجموعة كبرية من ا ألدوية .كام أأثر عىل
ا ألسعار والسلوكيات .وفامي يتعلق حبامية امللكية الفكرية واملنافسة ،أأشارت ا ألمانة اإىل وجود عالقة مبارشة غري ملحوظة بني
ا ألدوية احملمية برباءات الاخرتاع وعدد املوردين من خمتلف الفئات العالجية .فهناك العديد من الفئات العالجية دون ا ألدوية
احملمية برباءات الاخرتاع .ولكن ل يوجد سوى عدد قليل جد ًا من املوردين .وجشعت ا ألمانة الوفود عىل النظر يف ادلراسة
ألهنا تتضمن معلومات مثرية لالهامتم .وتريم ا ألمانة اإىل جعل البياانت متاحة للباحثني .وتعمل عىل ذكل ابلتعاون مع حكومة
ا ألوروغواي ،وبوجه خاص مع مكتب امللكية الفكرية.
 .302و أأشارت ا ألمانة (الس يد فينك) اإىل التعليق اذلي أأدىل به وفد تزنانيا بشأأن قانون املنافسة .اإن ادلراسات مل تنظر حقا
يف قانون املنافسة .ومع ذكل ،فقد مت حتليل املنافسة .وتعترب ادلراسة املتعلقة ابملنتجات الصيدلنية يف ا ألوروغواي وادلراسة
املتعلقة بوضع اليد عىل العالمات التجارية يف الش ييل أأمثةل جيدة لكيفية حتليل امللكية الفكرية فامي يتعلق ابملنافسة يف
السوق .ومع ذكل ،فاإن النتاجئ ل تذهب اإىل ما يوي ابإجياد س بل الانتصاف القانونية .ففي حال دراسة وضع اليد عىل
العالمة التجارية ،تناول الباحثون ادلراسة من خالل القضية اليت عاجلهتا حممكة املنافسة يف الش ييل .حيث تبني بوضوح
وجود صةل مع قانون املنافسة .لكن مل تؤد أأاي من ادلراسات اإىل أأية اس تنتاجات معيارية بشأأن اس تخدام قانون املنافسة فامي
يتعلق امللكية الفكرية.
 .332و أأشارت ا ألمانة (الس يد رافو) اإىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد الربازيل وممثل ش بكة العامل الثالث فامي يتعلق ابدلراسة
بشأأن اس تخدام امللكية الفكرية وتصدير أأداء الرشاكت الربازيلية .مما يوحض مواطن القوة والقصور يف املهنجية .وقام املكتب
الإحصايئ الربازييل بتغطية جيدة للغاية فامي يتعلق ابلتقارير الإحصائية وجودة البياانت اليت اكنت ممتازة .كام تطلبت ادلراسات
الاس تقصائية الكثري من الوقت .ففي حاةل ادلراسة الاس تقصائية املبتكرة ،مشلت العينة  22 222رشكة .فاكنت هذه العملية
خضمة .وقد مشلت اإرسال الاس تبياانت واس تقبال البياانت .أأما جحم ادلراسات الاس تقصائية الصناعية فقد اكن أأعىل من
ذكل .وتطلب العمل يف الصني أأيض ًا الكثري من اجلهد فامي يتعلق ابإرسال الاس تبياانت وكذكل اس تقبال ومعاجلة البياانت.
وابلتايل اكن هناك دامئ ًا جفوة زمنية ملدة بضع س نوات اإذا ما مت اس تخدام بياانت ادلراسات الاس تقصائية .وقام املعهد الوطين
ل إالحصاء أأيض ًا ابلكثري من التدقيق قبل أأن يمتكن الباحثون اخلارجيون من الاس تفادة من البياانت .ومع ذكل ،اكن هذا هو
أأفضل وس يةل للمقارنة بني املس تخدمني وغري املس تخدمني لنظام امللكية الفكرية .وصدرت عن وحدة جسل بياانت امللكية
الفكرية بياانت حمدثة بصورة أأكرب تتعلق ابمللكية الفكرية .وتتضمن الطلبات والتسجيالت واملنح فامي يتعلق مبختلف أأشاكل
امللكية الفكرية .وهذا هو السبب يف بذل اجلهود لإدراج الك الهنجني يف مجيع ادلراسات اليت ُجترى يف ادلول ،وخباصة يف
الربازيل.
 .332واختمت الرئيس مناقشة ادلراسات نظر ًا لعدم وجود تعليقات أأخرى من الوفود .مث دعا اللجنة اإىل دراسة ورقة املفاهمي
املنقحة للمرشوع املتعلق ابمللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة  -بناء احللول.
 .330وقدم ممثل مجعية أأمرياك الالتينية للصناعات ادلوائية مداخةل مكتوبة بشأأن ادلراسة املتعلقة بأأثر امللكية الفكرية عىل
الصناعة ادلوائية يف ا ألوروغواي ) ،)CDIP/13/INF/5عىل النحو التايل:
"حنن نتحدث نيابة عن مجعية أأمرياك الالتينية للصناعات ادلوائية ،واليت من بني أأعضاهئا رابطة
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اخملتربات الوطنية بأأوروغواي .وتضم  ALNبدورها خمتربات ا ألوروغواي و أأمرياك الالتينية واليت توفر
حوايل  22يف املائة من الوحدات الفزيايئية املس هتلكة يف ا ألوروغواي ،واليت يصنع معظمها حمليا.
"وحنن نعتقد بأأن وجود هذه الصناعة احمللية يف البالد اكن وسيبقى رضوراي لضامن حق مواطن
ا ألوروغواي يف الصحة ،من خالل احلصول عىل أأدوية أآمنة وفعاةل وذات جودة ،بأأقل متوسط
ل ألسعار يف أأمرياك الالتينية.
"وابلتايل ،فاإن الصناعة ادلوائية ممثةل يف رابطة أأمرياك الالتينية للصناعات الصيدلنية ترحب حبرارة
بتقيمي هذه اللجنة ألثر امللكية الفكرية عىل صناعة ا ألدوية أأوروغواي .وذلكل حنن ممتنون خاصة اإىل
ا ألمانة ،عىل أأساس أأن العمل املطروح علينا هو النظر يف الوثيقة  CDIP/13/INF/5ابعتبارها
نقطة الانطالق للمهمة اليت ميكن مواصةل اس تكشافها بل وينبغي ذكل أأيض ًا.
"وحتقيقا لهذه الغاية ابلضبط ،فقد قدمنا التعليقات التالية ،وحنن نأأمل بأأن نكون قادرين يف املس تقبل
عىل المتسك الاكمل ابلعالقات املعقدة وادليناميكية بني براءات الاخرتاع وصناعة ا ألدوية ،فضال عن
كوننا قادرين عىل حتديد ما اإذا اكنت بعض اخلصائص اليت لوحظت يف سوق معينة ميكن تعمميها عىل
لك ا ألسواق أأم أأن ذكل يعود ببساطة اإىل خصائص هذا السوق بشلك خاص.
"ومن بني النتاجئ ا ألولية للتقرير هو أأن اإدخال حامية الرباءات يف أأوروغواي مل يكن هل تأأثري كبري عىل
أأوضاع سوق ادلواء ،يف حني ،عىل العكس من ذكل ،اكن تأأثريه عىل اس تخدام امللكية الفكرية كبريا.
وعىل الرمغ من أأننا نتفق مع تكل النتيجة ،فاإننا نعتقد بأأنه ميكننا أأن نسامه ببعض ا ألفاكر الإضافية
لرشح أأس باب هذا التأأثري املنخفض نسبيا يف سوق أأوروغواي.
"وتشري اخلربة اليت منتلكها يف سوق أأوروغواي اإىل أأن السبب الاكمن وراء هذا التأأثري احملدود هو أأن
ا ألوروغواي قامت ابس تخدام مكثف وحكمي لقواعد املرونة املنصوص علهيا يف اتفاق تريبس من أأجل
اإرساء الالزتامات املتعلقة برباءات اخرتاع ا ألدوية يف ترشيعاهتا ادلاخلية .وذكل أأن دمج قواعد املرونة
هذه  -أأو رمبا يتعني علينا أأن نقول الامتثال الصارم للتوازن بني احلقوق والواجبات اليت تضمهنا اتفاق
تريبس  -يف معلية حبث طلبات براءات الاخرتاع ،قد يفرس كذكل اخنفاض معدلت الرباءات
املمنوحة ،لصاحل اجملال العام.
"عند هذه النقطة ،فاإننا نعتقد أأيض ًا أأنه من املناسب أأن نبدي بعض املالحظات بشأأن بنية وتسعري
أأسواق ا ألدوية من أأجل املسامهة ،ابلنس بة ألي معل مقبل ،يف لك من املصادقة عىل النتاجئ اليت
تتعلق برشوط معينة من املنافسة يف اإطار عالقهتا مع امللكية الفكرية ،وحىت ميكن الاس تفادة من هذه
النتاجئ يف بدلان انمية أأخرى.
" أأو ًل ،نعترب أأنه من املناسب يف مثل هذا النوع من ادلراسات اتباع املهنجية املعتادة للسلطات
املنافسة يف حتديد ا ألسواق ذات الصةل حىت املس توى  3من تصنيف املنتجات ) (ATCملنظمة
الصحة العاملية.
"وعالوة عىل ذكل ،فاإننا نفهم أأيض ًا أأنه فامي يتعلق بتوريد العقاقري ،فيجب أأن تراعي مقارنة السوق أأن
العديد من العقاقري غري قابةل للتبديل ،عىل الرمغ من كوهنا تنمتي اإىل نفس الفئة  ،ATC03عىل سبيل
املثال.
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"وهذا ما يعد ذو أأمهية خاصة ل ألدوية مع حامية براءات الاخرتاع ،حيث إان ممارسات العديد من
السلطات املنافسة هدفها هو حتليل سوق املنتجات عىل مس توى  ،ATC05من أأجل تقيمي ما اإذا
اكن من املمكن أأن حتل حمل العنرص الفعال احلاصل عىل براءة اخرتاع بأآخر من اجملال العام.
"ويف هذا الس ياق ،يبدو من الرضوري أأيض ًا احلصول عىل بياانت احلصص السوقية يف لك مس توى
من املس توايت ،وهو متغري رضوري لتحليل ظروف املنافسة.
"وعند تطرقنا حتديدا لقضية سوق ا ألوروغواي ،نود تسليط الضوء عىل بعض اجلوانب اليت نعتربها
هامة لتحديد قدرته التنافس ية:
 )2يعد أأوروغواي بدلا صغريا نسبيا ،عدد ساكنه حوايل  3.1مليون نسمة .بيامن حتدد ادلراسة النطاق
كعامل من املمكن أأن يؤثر عىل ظروف املنافسة/الاحتاكر ،واحلقيقة يه أأن بعض ا ألسواق يف
الاوروغواي يه صغرية جد ًا دلرجة أأن وجود أأكرث من مورد واحد هو أأمر غري اقتصادي.
 )0تتكيف العديد من ا ألسواق مع تركزيات أأعىل من التكنولوجيا ،عىل سبيل املثال ،رضورة وجود
مصانع اإنتاج أأو خطوط فقط لصناعة بعض ا ألدوية ،مثل مضادات الفريوسات والرسطان؛ أأو مبارشة
ابس تخدام التقنيات اليت ل تتوفر دلى الرشاكت احمللية.
 )3أأس باب تنظميية ابملعىن ادلقيق لللكمة ،مثل اشرتاط تقدمي دراسات حول التوافر البيولويج
والتاكفؤ احليوي واليت ل يربرها جحم السوق ومعدل العائد املتوقع من حيث التلكفة.
“ويف اخلتام ،نؤكد ،س يدي الرئيس ،من جديد عىل بياننا ا ألول .حيث نرى أأن أأمهية هذه ادلراسة
تتجىل يف كوهنا مبثابة نقطة انطالق وليس نقطة هناية .إاهنا ليست مسأأةل اإعادة تقيمي لنتاجئ ادلراسة،
ولكن اب ألحرى هو اس تكشاف ل ألفاكر الناش ئة عن ادلراسة نفسها ،مثل حتديد الآاثر املرتتبة عىل
منح  22براءة اخرتاع تتعلق ،وفقا لدلراسة ،بتسويق العقاقري يف ا ألوروغواي (اجلدول  A-2من
امللحق).ومن بني هذه الرباءات  ،22ل يوجد سوى عدد قليل فقط من املنتجات اليت متنع املنافسة
عىل حنو فعال؛ أأما البايق الآخر فهيي معليات براءات الاخرتاع ،عديدة ا ألشاكل ،اخل .حبيث تعوق،
ولكن ل حتول دون تسويق أأدوية مماثةل من خالل اسرتاتيجية عدم انهتاك مناس بة.
“ويف الوقت اذلي نوجه فيه الشكر مرة أأخرى ل ألمانة العامة عن هذه ادلراسة الهامة ،فاإننا نؤكد مرة
أأخرى عىل ا ألمهية اليت نعلقها عىل مواصةل اس تكشاف بعض القضااي املذكورة أأعاله .وبطبيعة احلال،
لك من  ALNو ALIFARعىل اس تعداد للتعاون مع ا ألمانة يف أأي دراسات مس تقبلية وميكهنام توفري
مواد ومعلومات أأخرى تعترب ،حبمك طبيعهتا ،خارج نطاق هذه ادلراسة”.
النظر يف الوثيقة  - CDIP/14/8 REVورقة مفاهمي للمرشوع بشأأن امللكية الفكرية  ،IPونقل التكنولوجيا :حتدايت
مشرتكة  -حلول البناء (اتبع)
 .333وقدمت ا ألمانة (الس يد ماتيس) الوثيقة املنقحة اليت مت تعمميها ابعتبارها وثيقة غري رمسية.وجرت حماولت دلمج
التعليقات اليت أأدىل هبا الوفود يف املناقشة السابقة .واكنت هناك تغيريات يف ثالثة أأجزاء من الوثيقة .تتعلق اجملموعة ا ألوىل
من التغيريات ابلفقرات  5 ،1 ،3من الوثيقة .واكنت التغيريات لستيعاب التعليقات اليت أأدلت هبا الوفود اخملتلفة حول
تعريف مصطلح ’’نقل التكنولوجيا‘‘ ولتوضيح أأنه قد مت التوصل اإىل اتفاق حول التعريف فقط من أأجل املرشوع وليس ألي
غرض أآخر غري ذكل .وتأأمل ا ألمانة أأن التغيريات احملرزة يف الفقرة  ،3وحذف الفقرة  1والتغيري الطفيف احملرز يف ما اكن
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يُعرف ابمس الفقرة  5قد راعت اكفة التعليقات اليت مت تقدميها خبصوص تكل الفقرات .وورد التغيري التايل اذلي يتعلق بتدخل
وفد اجلزائر فامي يتعلق ابلنص فامي يُعرف الآن ابلفقرة  ،02وجيب التوضيح أأن املتحدثني ونطاق احملاداثت يف منتدى اخلرباء
لن يكون مقصورا عىل نتاجئ الاجامتعات التشاورية ا إلقلميية ودراسات اخلرباء .ومت اإدراج عبارة ’’مضن أأمور أأخرى‘‘ يف
امجلةل ا ألخرية من تكل الفقرة .و أأخري ًا ،جرى تغيري فامي يُعرف الآن ابلفقرة  05ليك تتضمن التعليق اذلي أأدلت به اجملموعة
الإفريقية بأأنه اكن هناك تفضيل بني ادلول ا ألعضاء للعودة اإىل ما اكن متصورا أأصال ،وهو أأن يُعقد منتدى اخلرباء كحدث
مدته ثالثة أأايم بد ًل من يومني.
 .331وسعى وفد الياابن ،متحد ًاث نيابة عن اجملموعة ابء ،للحصول عىل توضيح ًا من السكرترية حول نقطتني .أأو ًل ،مشلت
الفقرة اجلديدة رمق  02عبارة "توصيات منتدى اخلرباء ادلوليني رفيعي املس توى" .وكررت اجملموعة مطالبهتا بوجوب
الاس تعاضة عن لكمة "توصيات" بلكمة" أأفاكر" .و أأشارت اإىل أأن ا ألمانة قد أأكدت هذه النقطة لتحقيق التوافق والتناسق
مع ا ألجزاء ا ألخرى من الوثيقة .اثني ًا ،أأشارت اجملموعة اإىل الفقرة  01من الوثيقة و أأكدت أأن دلهيا شكوك تتعلق برضورة
وجود رشوط مرجعية .كام أأكدت أأيض ًا أأنه حىت لو اكنت ادلول ا ألعضاء حتاول وضع رشوط مرجعية ،فيجب تفادي التعبري
عن ’’قامئة املقرتحات والتدابري املمكنة‘‘ حيث أأن النتيجة املناس بة ملنتدى اخلرباء رفيعي املس توى من شأأهنا أأن تكون تقرير ًا
وقائعي ًا.
 .335وذكرت ا ألمانة (الس يد ماتيس) الاقرتاح اذلي قدمه وفد الياابن ،نيابة عن اجملموعة ابء ،وهو استبدال مصطلح
’’توصيات‘‘ يف الفقرة  02ابملصطلح " أأفاكر" .و أأكدت ا ألمانة جمددا أأنه ابلرمغ من سعادهتا للقيام بذكل ،اإل أأن وفد كينيا،
نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،أأعربت عن عدم موافقهتا عىل ذكل التغيري .كام ذكر أآنفا ،مت اس تخدام مصطلح "توصيات" يف
ورقة املرشوع ا ألصلية اليت اعمتدهتا جلنة التمنية وامللكية الفكرية يف عام .0222و أأشارت تكل الوثيقة اإىل أأن النتيجة املتوقعة
من منتدى اخلرباء يه تبين قامئة من الاقرتاحات والتوصيات والتدابري املمكنة لتعزيز نقل التكنولوجيا .ذلكل ،ر أأت ا ألمانة أأنه
مل يكن دلهيا قاعدة حلذف ذكل املصطلح يف هذه املرحةل .وفامي يتعلق برضورة تقدمي رشوط مرجعية للمتحدثني ،ذكرت
ا ألمانة أأن الفكرة ا ألصلية لطلب التشاور مع ادلول ا ألعضاء بشأأن تقدمي الرشوط املرجعية املمكنة للمتحدثني استندت اإىل
طلب ورد توضيحه يف وثيقة املرشوع املعمتدة من قبل جلنة التمنية وامللكية الفكرية .وطلبت اللجنة من ا ألمانة احلصول عىل
موافقهتا عىل املعايري اخلاصة ابختيار املتحدثني والتشاور مع ادلول ا ألعضاء بشأأن الرشوط املرجعية .ووضعت هذه اجلوانب
يف الاعتبار ورسدها يف الفقرة  01من الوثيقة املنقحة .و أأشارت ا ألمانة اإىل تعبري "قامئة من الاقرتاحات والتدابري املمكنة‘‘
و أأكدت جمددا عىل أأنه اكن يس تخدم أأيض ًا يف وثيقة املرشوع ا ألصلية املعمتدة من قبل جلنة التمنية وامللكية الفكرية .وعىل
النحو املذكور ،لقد ورد يف تكل الوثيقة أأن النتيجة املتوقعة ملنتدى اخلرباء تمتثل يف اعامتد قامئة من الاقرتاحات والتوصيات
والتدابري املمكنة لتعزيز التكنولوجيا.
 .336و أأكد وفد كينيا ،املتحدث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،رغبته يف أأن تكون التوصيات جزء ًا من نتاجئ منتدى اخلرباء.
و أأشارت اجملموعة اإىل الفقرة  07من الوثيقة املنقحة“ ،يف أأعقاب أأي توصيات صدرت عن منتدى اخلرباء ادلوليني رفيعي
املس توى ،عىل النحو املتصور وفقا لورقة املرشوع املعمتدة من قبل اللجنة ،وسيمت اإعداد املواد والامنذج وا ألدوات التعلميية
وغريها من ا ألدوات ودجمها يف اإطار بناء القدرات الويبو العاملي" .كام أأشارت أأيض ًا اإىل الفقرة ’’ ،02يف أأعقاب أأي توصيات
صدرت عن منتدى اخلرباء ادلوليني رفيعي املس توى ،عىل النحو املتصور وفق ًا لورقة املرشوع املعمتدة من قبل جلنة التمنية
وامللكية الفكرية ،سوف تدمج أأي نتاجئ انمجة عن ا ألنشطة املذكورة أأعاله يف نطاق معل املنظمة ،بعد النظر فهيا واعامتدها
من قبل جلنة التمنية وامللكية الفكرية وكذكل أأي توصيات حممتةل تصدر عن اللجنة وتقدميها اإىل امجلعية العامة" .واكنت هناك
أأهداف ملنتدى اخلرباء ورشحت أأمهية النتاجئ املرجوة بوضوح .واكن من املهم ملناقشات منتدى اخلرباء أأن تكون ممثرة حىت
يتثىن حتقيق ا ألهداف .وينبغي أأن تكون التوصيات جزء ًا من النتاجئ .واكن التوازن يف وهجات النظر والمتثيل اجلغرايف حاسام
لضامن أأن النتاجئ سوف تساعد يف ذكل عىل النحو املبني يف الفقرات  07و.02
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 .337و أأشار وفد الياابن ،متحداث ابمس اجملموعة ب ،اإىل التفسري اذلي قدمته ا ألمانة .وسينظر يف تكل النقاط .واحتفظت
اجملموعة حبقها يف التعليق علهيا يف مرحةل لحقة.
 .332و أأكد وفد كينيا ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،أأنه س يكون من املفيد تلخيص نتاجئ ادلراسات الواردة يف الوثيقة.
سوف يساعد ذكل ادلول ا ألعضاء واملشاركني عىل مطالعة نتاجئ تكل ادلراسات.
 .332وذكرت ا ألمانة (الس يد ماتيس) أأنه قد مت اإجراء ادلراسات بواسطة خرباء مس تقلني .وتعرب الآراء الواردة يف هذه
ادلراسات عام ورد عن أأحصاهبا ول تعرب ابلرضورة عن أآراء ا ألمانة أأو أأي من ادلول ا ألعضاء يف املنظمة .ذلا ،فاإنه من غري
املناسب ل ألمانة أأن تُلخص ادلراسات ابلشلك اذلي جياوز ما ورد اإدراجه يف امللحق الثالث من الوثيقة .لقد ذكرت أأن
الكتاب قدموا ملخصا موجزا ملوضوع ادلراسات وسلطوا الضوء عىل حقيقة أأن ادلراسات راجعها النظراء .و أأكدت ا ألمانة
جمددا أأن ادلول ا ألعضاء ميكهنم التعليق عىل ادلراسات يف هذه ادلورة .وس تقدم التعليقات اإىل الكتاب .عندئذ ،ميكن أأخذ
التعليقات بعني الاعتبار يف منتدى اخلرباء .وسوف يعرض الكتاب دراساهتم خالل منتدى اخلرباء .كام سيتواجدون أأيض ًا
لتلقي ا ألس ئةل والإجابة علهيا يف هناية عروضهم التقدميية.
 .312واقرتح وفد كينيا ،املتحدث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،أأن مينح ادلول ا ألعضاء الفرصة ملطالعة الوثيقة املنقحة .وميكن
للجنة الرجوع اإلهيا يف اليوم التايل.
 .312و أأشار الوفد الإيطايل ،املتحدث ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،اإىل ادلراسات و أأكد أأمهية ضامن ادلقة عند
التلكيف ابإجراء دراسات خارجية وجودة النتاجئ الهنائية .و أأشار اإىل املناقشة اليت جرت مع رئيس اخلرباء الاقتصاديني وشدد
عىل رضورة انهتاج أأفضل املامرسات يف اس تعراض النظراء وتعمميها عىل مجيع مس توايت املنظمة.
 .310واس تفرس الرئيس ما اإذا اكن ميكن للجنة املوافقة عىل الاقرتاح املقدم من وفد كينيا نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ابلعودة
اإىل الوثيقة املنقحة يف اليوم التايل .وقد مت التفاق عىل هذا نظر ًا لعدم وجود أأي اعرتاضات .مث انتقل اإىل ادلراسات اإطار
هذا املرشوع.
النظر يف الوثيقة  - 7//N/21//PI/7دراسة بشأأن اقتصادايت امللكية الفكرية  /Nونقل التكنولوجيا ادلولية؛ الوثيقة
 - 7//N/21//PI/2املبادرات والس ياسات املرتبطة ابمللكية الفكرية يف البدلان املتقدمة لتعزيز نقل التكنولوجيا؛ الوثيقة
- 7//N/21//PI/2دراسات حاةل بشأأن التعاون والتبادل بني مؤسسات  D&/يف البدلان املتقدمة والبدلان النامية؛
الوثيقة  - 7//N/21//PI/22الس ياسات ادلامعة ملشاركة رشاكت ا ألعامل يف نقل التكنولوجيا؛ الوثيقة
 - 7//N/21//PI/22نقل التكنولوجيا ادلولية :حتليل من منظور البدلان النامية؛ والوثيقة - 7//N/21//PI/20
بدائل لنظام براءات الاخرتاع املس تخدمة دلمع هجود  ،D&/واليت تشمل أآليات الشد واجلذب ،مع الرتكزي بشلك خاص
عىل جوائز الابتاكر والتحفزي ومناذج التمنية املفتوحة املصدر.
 .313و أأكدت ا ألمانة (الس يد جزايري) جمدد ًا أأنه قد ُذكر بوضوح عىل الصفحة ا ألوىل من لك دراسة أأن الآراء الواردة هبا
تعرب عن أآراء كتاهبا ول تعكس ابلرضورة أآراء ا ألمانة العامة أأو أأي من ادلول ا ألعضاء يف املنظمة .ومت توجيه ادلعوة اإىل
الكتاب لعرض دراساهتم يف منتدى اخلرباء كام أأكدان عىل رضورة تواجدمه لتلقي ا ألس ئةل والإجابة علهيا يف هناية عروضهم
التقدميية .وقد ترغب الوفود أأيض ًا يف التعليق عىل ادلراسات يف هذه اجللسة .وسيمت عرض تكل التعليقات عىل الكتاب.
ومتت مراجعة مجيع ادلراسات من قبل النظراء ،وفقا ملا اتفقت علية جلنة التمنية وامللكية الفكرية عندما صدقت عىل وثيقة
املرشوع ا ألصلية .واكنت معلية مراجعة النظراء شفافة بقدر الإماكن .اطلّع ٌ
لك مراجع من النظراء عىل هوية الاكتب
والعكس ابلعكس .ومت منح املراجعني النظراء شهرين تقريبا لتقدمي تعليقاهتم عىل مشاريع ادلراسات .ومنح كتاب ادلراسات
فرصة دلمج التعليقات يف النسخة الهنائية لدلراسات .ومت حتميل تكل ادلراسات عىل املوقع الإلكرتوين للجنة التمنية وامللكية
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الفكرية اإىل جانب مراجعات النظراء اليت مت إارفاقها يف هناية لك دراسة .سوف يُطلب أأيض ًا من اكتيب ادلراسات دمج
التعليقات يف عروضهم التقدميية يف منتدى اخلرباء.
 .311و أأدىل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بتعليقني عىل دراس تني .أأعرب الوفد عن تقديره دلراسة اقتصادايت امللكية
الفكرية ونقل التكنولوجيا ادلولية اليت أأعدها دكتور داموداران وراجعها ادلكتور ليسوين .وكام ذكر أآنف ًا ،يعترب املرشوع ومجيع
ملحقاته ذو أأمهية كربى لدلول ا ألعضاء حيث من املتوقع مهنم مساعدة واضعي الس ياسات الوطنية يف حتديد الس ياسات
واملامرسات املتعلقة ابمللكية الفكرية اليت قد تس تخدم لتشجيع نقل وتعممي التكنولوجيا يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا.
ويؤمن الوفد بشدة أأنه جيب أأن يكون نقل التكنولوجيا تطوعيا وقامئا عىل رشوط متفق علهيا من أأجل توفري حوافز لالبتاكر
يف املس تقبل .لقد اكن خميبا للآمال أأن تفشل ادلراسة يف تلبية التوقعات وعدم تقدميها حتليال اقتصاداي لنقل التكنولوجيا
وامللكية الفكرية .بدل من ذكل ،فقد قدمت نظرة حمدودة العمق أأحادية اجلانب ،وطويةل بشلك ل يصدق وسيئة التنظمي
للمؤلفات والعديد من توصيات الس ياسات واليت مل يكن ملعظمها عالقة ابلقضية املطروحة .وتتكون ادلراسة من ثالث
ورقات .وتتكون لك ورقة من مجموعة من ا ألفاكر اليت كثري ًا ما تكررت يف النص بأأمكهل .اإنه ملن الصعب ،اإن مل يكن
مس تحيال أأن نقر أأ ونفهم هذا لكه .فبدل من الرتكزي عىل نقل التكنولوجيا يف اجملالت اليت قد حظت ابهامتم أأقل وفقا ملا هو
مطلوب يف وثيقة املرشوع ،ركزت دراسات احلاةل الواردة يف املالحق عىل املوضوعني الذلين قد حظيا بقدر أأكرب من
الاهامتم ،وهام الصناعات ادلوائية والتقنيات الصديقة للمناخ .وطلب الوفد من خرباء اقتصاد مكتب الولايت املتحدة
للرباءات والعالمات التجارية مراجعة ادلراسة وقد قدموا املالحظات التالية" :قدمت ادلراسة اس تعراضات موجزة ولكهنا
ليست اثقبة للغاية للعديد من ا ألحباث العلمية والس ياس ية .وبيامن قدمت ا ألحباث اليت متت مناقش هتا يف س ياق قانوين
وزمين ،اإل أأن نتاجئ هذه ا ألحباث اكنت متضاربة يف كثري من ا ألحيان .ومل توفق ادلراسة بني النتاجئ املتعارضة كام مل تطورها
لتصل اإىل حتليل يركز عىل أآاثرها املرتتبة .وابلتايل ،عىل ما يبدو مل يكن هناك مهنج مامتسك لتغطية ادلراسة ومشولها ل ألحباث
كام مل تقدم أأي أأساس أأو دليل دلمع التوصيات املذكورة .و أأخفقت ادلراسة يف معاجلة الآاثر طويةل املدى للتوصيات اخلاصة
ابلتحفزي عىل الابتاكر .يف حال تسهيل اإطار العمل املوىص به لعملية نقل التكنولوجيا عىل املدى القصري ،فمل يكن هناك
حتليل واحض حول كيفية حتفزي التكنولوجيا املنتجة للكياانت ابلشلك ا ألمثل .و أأخفقت ادلراسة يف معاجلة احامتلية أأن تكون
املاكسب قصرية املدى لنقل التكنولوجيا عىل حساب اجلهود الابتاكرية طويةل املدى ".وعندما متت مراجعة ادلراسة من قبل
النظراء ،اقرتح املراجع اختصار وحشذ ادلراسة .كام حدد أأيض ًا أأوجه القصور الرئيس ية .وعىل سبيل املثال ،اعمتد الاكتب غالب ًا
عىل أأربعة مصادر واليت تشمل معهل اخلاص .واكن بعض املواضيع اليت جرى تداولها ذا أأمهية ل تذكر ابلنس بة اإىل قضية
تطوير نقل التكنولوجيا ادلولية .ومل يتضح اإذا ما متت مراجعة ادلراسة لتأأخذ بعني الاعتبار تعليقات املراجعني ،وإاذا مل يكن
ا ألمر كذكل ،ملاذا مل يكن هذا هو احلال حيث أأن ذكل ا ألمر مأألوفا يف معلية مراجعة النظراء .واكن هذا سؤالا موهجا
ل ألمانة يك جتيب عليه وتوحض ا ألمر .اكنت هناك حاجة واحضة وملحة لتحسني جودة ومصداقية دراسات منظمة امللكية
الفكرية العاملية املنوطة .واكنت هناك رضورة لإجراء معلية مراجعة النظراء الصارمة ابلإضافة اإىل التحقق من املسائل
ا ألساس ية والتحرير حبثا عن ا ألخطاء النحوية والتكرار .وجيب أأن تكون ا ألحباث ذات عدد حمدد من الصفحات من أأجل
حتسني مالءمهتا ولسهوةل قراءهتا وحتصيل الفائدة املنشودة مهنا فض ًال عن تسهيل التلكفة الفعلية لعملية الرتمجة .واكنت
ا ألوراق املكتوبة كتابة سيئة أأو حتتوي عىل حتليل غري متوازن وغري معمتد أأو قد تناولت بعض جوانب القضية وجتاهلت
البعض الآخر حمل تساؤل من املراجعني املعمتدين .وتعرب ا ألوراق رديئة النوع مثل هذه عن اس تعامل أأموال املنظمة وادلول
ا ألعضاء اس تعام ًل سيئ ًا .واكن من املمكن اس تعامل ا ألموال يف مشاريع مفيدة ملموسة يف جمال التطوير وامللكية الفكرية .وانتقل
الوفد اإىل ادلراسة اليت أأجريت عىل الس ياسات واملبادرات املتعلقة ابمللكية الفكرية يف ادلول املتقدمة لتعزيز نقل التكنولوجيا.
وقد وجد الوفد أأن ملخصات جدول القوانني والس ياسات مفيدة اإىل حد ما .ومع ذكل جسل الوفد أأنه قد مت استبعاد الكثري
من القوانني والس ياسات واملبادرات يف ادلول املتقدمة اليت هتدف اإىل تعزيز نقل التكنولوجيا من ادلراسة .فعىل سبيل
املثال ،أأخفقت ادلراسة يف ذكر قوانني نقل التكنولوجيا ،وا ألوامر التنفيذية والس ياسات السارية عىل اخملتربات الفدرالية يف
الولايت املتحدة ا ألمريكية .عالوة عىل ذكل ،قامت بعض ادلول مثل ادلمنارك والياابن بتطوير منصات سوق التكنولوجيا
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عىل ش بكة الانرتنت لتيسري معلية الرتخيص ونقل التكنولوجيا .وعرضت دول أأخرى ختفيض رسوم احملافظة عىل براءات
الاخرتاع يف مقابل تقدمي ترخيص احلق .ومل يمت ذكر أأي من ذكل يف ادلراسة .وعوضا عن ذكل ،مت ختصيص الفصل بأأمكهل
ذلكر الس ياسات والهنج اخلاصة ابلصادرات والبضائع قيد النقل .اقرتح الاكتب أأن تعيد ادلول املتطورة نظرها يف س ياساهتا أأو
اإعادة تصحيحها فامي يتعلق بفرض حقوق براءات الاخرتاع اخلاصة ابلبضائع اخملصصة للتصدير أأو البضائع املنقوةل .مبا أأن
حقوق براءات الاخرتاع اكنت حملية ،مل يتضح ما يفكر به الاكتب .وبدا أأن املراجع أأيض ًا يف حرية بشأأن هذا البيان .وطالب
الوفد الاكتب أأو ا ألمانة بتقدمي مثال من الواقع حول هذه الس ياسات وكيف يمت تطبيقها عىل البضائع املصدرة والبضائع
املنقوةل.
 .315ورصح ممثل دول العامل الثالث أأنه اكن من املهم جتميع اكفة الآراء والتعليقات عىل ادلراسات حىت يتثىن للكتاب
وادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة الآخرين تكوين ر أأي مس تنري حول ادلراسات .وميكن اإاتحة هذه الآراء عىل منصة ما.
و أأشار املمثل اإىل دراسة اقتصادايت امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا ادلولية وركز عىل بعض املالحظات اليت وضعها الزميل
املراجع واليت جيب دجمها .ورصح الزميل املراجع يف اجململ ما ييل“ :يشري ذكل اإىل أأن بعض املوضوعات الغري متضمنة يف
هذه املصادر مل يمت تغطيهتا .فعىل سبيل املثال ،عندما يتعلق ا ألمر مبناقشة اس تخدام امللكية الفكرية يف نقل التكنولوجيا من
اجلامعة للصناعة ،ل توجد مناقشة حول اإماكنية وجود أآاثر عامة مضادة أأو تعريض اإعفاءات ا ألحباث اجلامعية للخطر؛ ول
يوجد تعقب للنقاض املس متر املتعلق خبلل حقوق امللكية الفكرية بصفهتا حقوق ملكية (حقوق امللكية الفكرية بصفهتا مصدر
الشك)”.كام قدم الزميل املراجع مرجعا بشأأن خلل حقوق امللكية الفكرية بصفهتا حقوق ملكية .واكن من املهم اإدراج هذه
اجلوانب .ل جيب وضع قيود عىل مدار ادلراسة .اإذا اس تلزم ا ألمر تقدمي أأدةل عىل ادلراسات و أأن تكون ادلراسات مدروسة
جيد ًا ،يكون للكتاب جتميع ا ألش ياء مع ًا .عندها س يكون عىل اللجنة اختاذ القرار .وجيب أأن يكون العمل اجليد حمل تقدير
بغض النظر عن عدد الصفحات .و أأظهرت اإحدى ادلراسات املتعلقة بنقل التكنولوجيا اليت أأجراها كيث ماسكس حقيقة عدم
وجود رابط مبارش بني حقوق امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا .كام أأظهرت دراسات احلاةل بوضوح حقيقة أأن حقوق امللكية
الفكرية يه مبثابة عائق لنقل التكنولوجيا خاصة يف حاةل قطاع الصناعات ادلوائية .واس تعمل املمثل بشأأن ما اإذا اكنت الوفود
تس تطيع تقدمي تعليقات مكتوبة حول هذه ادلراسات.
 .316ورصح ممثل برانمج الصحة والبيئة بأأن نقل التكنولوجيا مثلت مشلكة عويصة يف أأفريقيا .وسامه نقل التكنولوجيا يف
حتسني القدرة التنافس ية واكن همم للغاية ابلنس بة اإىل ادلول النامية .و أأيد املمثل الاقرتاح اذلي قدمته اجملموعة ا ألفريقية
ابلرجوع اإىل هذا املوضوع يف اليوم التايل لوجود الكثري من احلديث حول ما يتعلق مبا حيدث يف امليدان .واكنت البياانت
امليدانية متوفرة .واكنت تعترب امللكية الفكرية يشء جديد يف أأفريقيا ابلرمغ من أأهنا وجدت منذ وقت طويل .واكن ساكن
أأفريقيا يف حاجة اإىل ذكر احتياجاهتم ،خاصة من مه يف منطقة أأفريقيا الوسطى مثل الاكمريون .وجيب أأن يشارك اخلرباء
ا ألفارقة يف مناقشة املشالكت يف أأفريقيا وليس فقط يف مناقشة الآخرين ملا جيب فعهل يف أأفريقيا.
 .317و أأشار وفد اجلزائر اإىل التعليقات اليت أأجراها وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية فامي يتعلق بدراسة اقتصادايت امللكية
الفكرية ونقل التكنولوجيا ادلولية .ومل يوافق الوفد عىل هذه التعليقات .وابلرمغ من طول ادلراسة ،اإل أأهنا اكنت مصاغة
صياغة جيدة ومثرية لالهامتم للغاية .وقد وضع الاكتب توصيات حمددة حول ثالث أأفاكر ،خاصة حول فكرة  0اليت تتعلق
ابلبتاكر وأآليات المتويل ونقل التكنولوجيا .اإذ اكنت التوصيات ا ألخرى املتضمنة يف ادلراسة مبثابة توصيات قمية ملؤسسة
الويبو .ومت اقرتاح رضورة دراسة هذه الآلية يف منتدايت أأخرى .وقُدمت توجهيات واحضة بشأأن هذه املسأأةل .ورغب الوفد
يف مراعاة ادلراسة يف منتدى اخلرباء لكوهنا تتضمن توصيات واحضة .واس تعدّ الوفد ملناقشة اجلوانب املهمة يف ادلراسة مع
وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .ومل يس تغل وقت اللجنة لعمل ذكل .و أأشار الوفد اإىل دراسة نقل التكنولوجيا ادلولية :حتليل
من وهجة نظر ادلول النامية .وقد أأشارت ادلراسة اإىل عدم وجود دليل عىل أأن حقوق امللكية الفكرية تُيرس نقل التكنولوجيا
يف ادلول النامية ،خاصة يف ادلول الأكرث فقر ًا .ل جيب النظر اإىل مسأأةل نقل امللكية مبنأأى عن احتياجات اجملمتع .واحتاجت
ادلول النامية اإىل نقل التكنولوجيا والقدرة التكنولوجية والوصول اإىل التكنولوجيا املناس بة لحتياجاهتا اإىل التطوير .وذلكل اكن
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من املهم أأن تتناول ادلراسة كيفية اس تفادة ادلول النامية ابلاكمل من املرونة يف قوانني امللكية الفكرية لتيسري نقل التكنولوجيا.
ويف هذا الس ياق ،جيب أأن تركز توصيات املراجعة اخلارجية عىل اس تثناءات وقيود حق النرش .ويساعد ذكل يف موازنة
اس تنتاجات ادلراسة.
 .312ودعا الرئيس ا ألمانة للرد عىل أأس ئةل الوفود وتعليقاهتا.
 .312و أأشارت ا ألمانة (الس يد ماثيس) اإىل التعليق اذلي وضعه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن ما اإذا اكن اكتب
ادلراسة أأخذ يف اعتباره التعليقات اليت وضعها الزميل املراجع .ورصحت ا ألمانة أأهنا مل تتدخل يف معلية مراجعة ا ألقران
للتحقق مما اإذا اكن الاكتب قد أأخذ يف اعتباره التعليقات يف النسخة ا ألخرية من ادلراسة .وجسلت ا ألمانة أأن التعليقات
ا ألخرى اليت وضعهتا الوفود تتعلق يف ا ألساس مبضمون ادلراسات .ومل تكن ا ألمانة يف ماكنة ختولها ابلرد عىل أأي مهنا.
وسوف تُتاح التعليقات ل ُكتاب ادلراسات وسوف يُطلب مهنم تناول هذه التعليقات يف منتدى اخلرباء.
 .352واكن وفد الربازيل يأأمل بتخصيص مزيد من الوقت ملناقشة ادلراسات حيث تساعد املدخالت يف تعزيز املادة املراد
مناقش هتا يف منتدى اخلرباء .و أأشار الوفد اإىل دراسات احلاةل عن التعاون والتبادل بني مؤسسات البحث والتطوير يف البدلان
املتقدمة والنامية .ويف دراسة احلاةل اليت تتعلق مبرشوع دواء فريوس نقص املناعة البرشية ملرة واحدة يف اليوم ،حدد ال ُكتاب
مبادرة جيلياد اخلاصة ابلرتخيص الطوعي كربانمج وصول هيدف اإىل توفري أأدوية معاجلة فريوس نقص املناعة البرشية يف
ادلول ذات ادلخل املنخفض واملتوسط .وجسل الوفد غياب أأي تعليق عىل اجلدال اذلي نشأأ عن الرتخيص الطوعي اذلي
يتضمن املكون النشط سوفوس بوفري اذلي ي ُس تخدم يف عالج الهتاب الكبد يس.و أأدى سوفوس بوفري اإىل زايدة فرصة عالج
مرىض الالهتاب الكبدي يس بشلك ملحوظ ،مما ضاعف من معدل النجاح مقارنة اب ألدوية ا ألخرى املس تخدمة يف الوقت
احلايل يف الربازيل .ولكن لقد مت تشويه اس تخدام هذا املنتج بسبب اجلدال يف املبادرات القانونية اليت تشكك يف اإماكنية
حصول هذه التكنولوجيا عىل براءة الاخرتاع .وا ألمه من ذكل مت التشويه بسبب السعر الباهظ لدلواء بسبب هذا املكون
اذلي نتج عنه اس تجاابت قوية حىت يف ادلول املتقدمة .ووفق ًا للبعض ،ميكن النظر ل إالجراءات اليت اختذهتا الرشكة ابعتبارها
اس تجابة ملؤرشات دول بعيهنا تشري اإىل أأنه لن يمت منح براءة الاخرتاع .وقد تضمنت التدابري منوذج السعر املتدرج لتوزيع
ا ألدوية النوعية الصادرة مبوجب اتفاقية الرتخيص اليت استبعدت  52دوةل متوسطة ادلخل من الاس تفادة من منتجاهتا .ذلكل
فاإن املالحظة املتضمنة يف ادلراسة واليت تفيد بأأن الهدف الرئييس للمرشوع مل يكن هو الرحب عىل الإطالق مل تكن دقيقة
.كام أأن ادلراسة أأوحضت أأن أأحد ا ألس باب الرئيس ية اليت جعلت رشاكء كثريون حيافظون عىل ولهئم يف التعاون مع جيلياد
يه أأنه من خالل برانمج الوصول ،يسهل احلصول عىل املوافقة التنظميية بواسطة ا ألهجزة التنظميية احمللية ومتطلبات التأأهيل
اخلاصة مبنظمة الصحة العاملية مما خيترص الوقت للوصول اإىل السوق مقارنة بنسخ ادلواء وعرضه يف السوق بشلك منفرد .مل
يوافق الوفد عىل أأن ادلواء املرخص بواسطة رشكة جيلياد يسهل احلصول عىل موافقة الهيئات التنظميية ألن هذه الهيئات ل
جيب أأن تفرق بني اجلهات املنتجة .عالوة عىل ذكل ،ا إلرصار يعطي انطباع بأأن جودة بعض ا ألدوية النوعية اكنت أأفضل من
البعض الآخر بسبب أأهنا مت اعامتدها بواسطة املن ِّتج .وذكل مل يكن حصيح ًا .و أأشار الوفد اإىل التعليق اذلي أأضافه
انئب-الرئيس التنفيذي لشؤون الرشكة والشؤون الطبية برشكة جيلياد حول الاختالف بني ا ألدوية اجلديدة يف مقابل
التحس نات الطفيفة يف الرتاكيب الكمييائية املوجودة .ومت اقتباس التعليق يف ادلراسة .ورصح املسؤول الرمسي يف رشكة
جيلياد بأأن ادلواء ا ألخري اكن من السهل تطويره ،واكن أأرخص بكثري ،ويف حالت كثرية س يكون مفيد ًا بشلك أأكرب
للمرىض ،ولكن جشع نظام امللكية الفكرية عىل تطوير ا ألدوية اجلديدة بد ًل من ذكل بسبب حقيقة أأهنا أأسهل يف احلصول عىل
براءة الاخرتاع .ورصح الوفد بأأنه يف هذه احلاةل مل تكن ا ألدوية اجلديدة أأسهل يف احلصول عىل براءة اخرتاع .وبشلك معيل،
فاإن هذه ا ألدوية امتثلت امتثال عاما وبسهوةل أأكرب ملتطلبات اجلدة والنشاط الابتاكري.
 .352ووجد وفد كينيا ،متحد ًاث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،أأن بعض التعليقات من احلضور تعترب قوية للغاية .وترغب اجملموعة
يف أأن يمت دعوة ال ُكتاب للحضور ومناقشة دراساهتم يف جلسة جلنة التمنية وامللكية الفكرية القادمة .ومت اس تخدام هذه
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املامرسة يف املايض .حيث قُدمت ادلراسات بشلك رمسي بواسطة خرباء خالل جلسات جلنة التمنية وامللكية الفكرية ومت منح
ادلول ا ألعضاء الفرصة للرد عىل ادلراسات .وساعد ذكل يف ضامن الشفافية عند مراجعة ادلراسة.
بناء عىل قرار جلنة التمنية
 .350ور أأى وفد الياابن ،متحد ًاث ابمس اجملموعة ب ،أأن ادلراسات مت تلكيفها بواسطة ا ألمانة ً
بناء عىل ورقة املفاهمي .ومن خالل وهجة النظر هذه،
وامللكية الفكرية كقاعدة للمناقشات يف جلنة اخلرباء واليت سيمت اإجراهئا ً
سوف يكون منتدى اخلرباء هو املاكن ا ألمثل لعقد هذه املناقشات حول ادلراسات .وتساءلت اجملموعة بشأأن ما اإذا اكن من
املناسب تقدمي ادلراسات يف جلنة التمنية وامللكية الفكرية حيث أأن ذكل قد يؤدي اإىل تكرار العمل.
 .353ورصح ممثل دول العامل الثالث أأن ادلراسات مل يمت تقدميها رمسيا اإىل جلنة التمنية وامللكية الفكرية .وذكل أأثّر سلب ًا عىل
جودة املناقشات بشأأن ادلراسات يف جلنة التمنية وامللكية الفكرية .وقام املمثل بدمع الترصحيات اليت قدهما وفدي الربازيل
وكينيا حول احلاجة ملناقشة لك دراسة يف جلسة جلنة التمنية وامللكية الفكرية .واكن منتدى اخلرباء حد ًاث غري رمسي .وقدمت
ادلراسات بتلكيف من جلنة التمنية وامللكية الفكرية .وذلكل جيب تقدميها اإىل اللجنة .و ُانت ِّقدَ ت ادلراسات من قبل البعض
لكوهنا قامئة عىل ا أليدلوجية وليس عىل ا ألدةل .اإن وجد أأي دليل عكيس يتعلق ابلتأأكيدات اليت وردت يف ادلراسات ،جيب
تقدميه بواسطة الوفود.
 .351و أأغلق الرئيس ابب النقاش نظر ًا لعدم اإدلء احلضور بأأي مالحظات أأخرى .عندئذ دعا الرئيس اللجنة ملراعاة
ادلراسات املدرجة يف س ياق املرشوع عىل املرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية الفكرية.
النظر يف الوثيقة  - 311FID/I1/PIDCتدفقات املعرفة العاملية ووثيقة  - 311FID/I1/PID/دراسة تقمي معمقة للمرشوع
عىل املرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية الفكرية
 .355وقدمت ا ألمانة (الس يد جزايري) دراسة حول تدفقات املعرفة العاملية .ومت تلكيف ادلراسة تبع ًا ملناقصة دولية.
وقدمت ادلراسة اس تقصاء لبعض معليات تبادل املعرفة عىل نطاق عاملي وتأألفت من خالصة وافية لصور وخرائط ورسوم
بيانية عالية اجلودة ودراسات حاةل ومقابالت حول ا ألمناط التقليدية لتدفق املعرفة مثل الرتخيص (لرباءات الاخرتاع،
والعالمات التجارية ،وحق النرش ،وا ألرسار التجارية) ،واملشاريع املشرتكة ،والعقود التعاونية للبحث والتطوير ،ومنح
الامتيازات ،والتقايض ،واحتادات براءة الاخرتاع؛ فض ًال عن هنج متكني الانرتنت لنقل املعرفة مثل التعهد امجلاعي ،وجوائز
التحفزي عىل الابتاكر ،واملرشوعات التعاونية املفتوحة ،واملوارد التعلميية املفتوحة .رمبا تقدم ادلراسة أأفاكر لإقامة ورش معل
ملؤسسة الويبو يف املس تقبل القريب حول التعاوانت املفتوحة ،اليت قد تكون اإحدى النتاجئ اليت تنشأأ عن املرشوع اذلي
ميكن دجمه يف برامج الويبو .وانتقلت ا ألمانة اإىل دراسة تقيمي معمقة للمرشوع عىل املرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج
القامئة عىل امللكية الفكرية .وهدفت ادلراسة اإىل عرض سلبيات وإاجيابيات املرشوعات القامئة بواسطة اس تخراج مناذج ملكية
فكرية متأأصةل للبيئات التعاونية املفتوحة الناحجة .ومت اإس نادها اإىل فريق من اخلرباء برئاسة الربوفسور اإيلني اإنكيل ،رئيس
معهد ادلكتور مانفريد بيشوف لإدارة ابتاكر مجموعة ايرابص ،رئيس اإدارة الابتاكر ،جامعة زبلن ،فريدريتششافان ،أأملانيا.
وتأألفت ادلراسة من حملة عامة عن تطور مفاهمي أأوجه التعاون املفتوحة ،واس تعراض لالبتاكر املفتوح منذ ابتاكر املفهوم 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 برامج الويبو من دمع البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا للتغلب
عىل التحدايت اليت تواهجها يف مسارات الابتاكر للتعاون املفتوح .واستندت ادلراسات القامئة يف الغالب عىل أأمثةل الابتاكر
املفتوحة يف العامل .وقدم بروفيسور اإنكيل عدة أأمثةل من أأفريقيا واليت أأوحضت أأن الابتاكر املفتوح ابلفعل متقدم جد ًا يف العامل
النايم.
 .356واختمت الرئيس املناقشات اخلاصة ابدلراسات حيث مل ترد أأية مالحظات اإضافية عن الوفود.
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النظر يف الوثيقة  - CDIP/14/8 REVورقة مفاهمي للمرشوع تدور حول امللكية الفكرية  ،IPونقل التكنولوجيا :حتدايت
مشرتكة  -حلول البناء (اتبع)
 .357و أأشارت ا ألمانة اإىل أأهنا قد أأدرجت التغيريات اليت مت اإجراؤها يف الوثيقة .فقد اس تغلت الفرصة لإعادة اإدخالها .بعد
املناقشات السابقة ،طلبت مجموعة بدلان أأمريكيا الالتينية والاكرييب توضيحا بشأأن سبب عدم الاس تجابة لطلهبا ابإدراج
اإحدى التوصيات املنبثقة عن اجامتع مونتريي يف اجلدول .2و أأوحضت ا ألمانة أأنه مل يمت اإدراجه ألن مجيع التوصيات املنبثقة عن
الاجامتعات التشاورية ا إلقلميية جيب أأن تكون عىل قدم املساواة من حيث الثقل وا ألمهية .اإن نقل أأي توصية من امللحق
الثاين اإىل الهيلك ا ألسايس للوثيقة قد يؤدي اإىل نقل توصيات أأخرى .ويرسد اجلدول الوارد يف الفقرة  27من الوثيقة بعض
التوصيات حفسب .وميكن حذفه ملعاجلة هذا ا ألمر .وسوف يمت عرض مجيع التوصيات أأو ا ألفاكر املنبثقة عن الاجامتعات
بناء عىل ردود
التشاورية ا إلقلميية يف امللحق .IIوتعتقد ا ألمانة أأن هذا من شأأنه أأن يكون مقبول دلى مجيع ادلول ا ألعضاء ً
الفعل الواردة .ذلكل ،اقرتحت حذف اجلدول.
 .352و أأشار وفد الياابن ،املتحدث ابمس اجملموعة ب ،اإىل الاقرتاح املقدم من جانب بعض الوفود بشأأن طرح ادلراسات يف
ادلورة املقبةل للجنة التمنية وامللكية الفكرية .و أأكدت اجملموعة جمددا أأن هذا قد يؤدي اإىل ازدواجية العمل حيث أأعدّت
ادلراسات الست من أأجل مناقش هتا يف منتدى اخلرباء .ومع ذكل ،اإذا ر أأت الوفود ا ألخرى رضورة عقد املزيد من املناقشات
حيث مل تُستنفذ قواها بعد ،جيب أأن يمت اإجراء املناقشات قبل منتدى اخلرباء .وذلا ،اإذا اكنت ادلراسات ستناقش يف ادلورة
املقبةل للجنة التمنية وامللكية الفكرية ،مفا يه الطريقة اليت ميكن من خاللها تأأجيل منتدى اخلرباء.
 .352و أأوحض وفد كينيا ،املتحدث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،أأنه قد أأاثر مس بق ًا القضية بسبب وهجات النظر القوية اليت
طرهحا الوفد ا ألمرييك .اإذا مت التعبري عن وهجات النظر هذه يف منتدى اخلرباء ،فاإنه من املمكن أأن تؤثر عىل الس ياق العام
والنتاجئ املرتتبة عىل هذا احلدث .وذلكل ،تعتقد اجملموعة أأنه من ا ألفضل ابلنس بة اإىل اخلرباء أأن يطرحوا دراساهتم عىل اللجنة
مما يسمح لدلول ا ألعضاء ابلتعبري عن أآراهئم .سوف تصبح اللجنة قادرة عىل مناقشة ادلراسات مناقشة اكمةل .و أأدركت
اجملموعة أأنه قد مت تقدمي ادلراسات اإىل اللجنة للحصول عىل معلومات وليس لإجراء مناقشة اكمةل .سوف يصبح اخلرباء
قادرون عىل الاس تجابة للمسائل املثارة حيث أأن ا ألمانة ليست يف وضع يسمح لها بذكل.
 .362و أأعرب وفد الولايت املتحدة عن أأمهل يف أأن تقدم ا ألمانة التعليقات اخلاصة به اإىل واضع ادلراسة .كام أأعرب أأيض ًا
عن أأمهل يف أأن يمت حتسني ادلراسة قبل منتدى اخلرباء ،أأو عىل ا ألقل مقدمة ادلراسة.
 .362ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل الرد عىل تعليقات احلضور.
 .360وذكرت ا ألمانة (الس يد ماتيس) أأن ا ألمر برمته يف أأيدي ادلول ا ألعضاء .وميكن دعوة اخلرباء اإىل تقدمي دراساهتم اإىل
جلنة التمنية وامللكية الفكرية .وميكن لدلول ا ألعضاء طرح أأس ئةل وتعليقات بشأأن ادلراسة .ومع ذكل ،هناك حاجة بعد ذكل
اإىل تأأجيل منتدى اخلرباء .كام س يكون هناك أأيض ًا أآاثر مرتتبة عىل املوارد .وينبغي أأن يؤخذ هذا يف الاعتبار .ابلرمغ من
هذا ،من املمكن استيعاب الك الاحامتلني.
 .363و أأوحض وفد الياابن ،املتحدث ابمس اجملموعة ب ،أأنه مل يطالب بتأأجيل منتدى اخلرباء .اإذا طالبت وفود أأخرى أأيض ًا
بناء عىل ذكل ،اإذا
مناقشة ادلراسات يف جلنة التمنية وامللكية الفكرية ،فيجب أأن جتري املناقشة قبل انعقاد منتدى اخلرباء .و ً
مل تطالب أأي دوةل أأخرى من ادلول ا ألعضاء اإجراء تكل املناقشة ،تصبح اجملموعة يف وضع ل يسمح لها بطلب تأأجيل
منتدى اخلرباء .ويعمتد ا ألمر برمته عىل طلب ادلول ا ألعضاء الآخرين أأو عدم طلهبم اإجراء املزيد من املناقشات بشأأن
ادلراسات يف جلنة التمنية وامللكية الفكرية.
 .361واس تفرس الرئيس عن اإماكنية الإبقاء عىل التوارخي احملددة يف ورقة املفاهمي .سوف يُمنح اخلرباء فرصة لإعداد
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اس تجابة هنائية أأو حىت حتسني مسامههتم يف منتدى اخلرباء وفقا للتعليقات اليت أأدىل هبا ادلول ا ألعضاء .وميكن بعد ذكل
املوافقة عىل ورقة املفاهمي .فهو يود أأن يعرف اإذا اكنت اللجنة ميكهنا املوافقة عىل مسار العمل ذكل.
 .365ول تزال هناك بعض الشكوك دلى وفد اململكة املتحدة بشأأن ادلراسات والتنقيحات اليت متت واللغة اجلديدة
املقرتحة .وس يكون من الصعب التفاق عىل أأي يشء ينطوي عىل الكثري من الشكوك .ذلكل ،أأيّد الوفد فكرة احلصول عىل
الوثيقة الهنائية للجنة يك تمت املوافقة علهيا .ويف هذه املرحةل ،مل تكن واحضة ماهية ما ستتفق عليه اللجنة.
 .366وذكر الرئيس أأنه مت توزيع الوثيقة ابعتبارها وثيقة غري رمسية .ومنحت الوفود فرصة دلراس هتا.
 .367وتبادل وفد اململكة املتحدة الآراء نفسها .ابلرمغ من ذكل ،مت أأيض ًا الإدلء مس بق ًا بتعليقات بشأأن الفقرة .02ومل يعرف
الوفد الوضع اخلاص بتكل الفقرة.
 .362وتعتقد ا ألمانة (الس يد ماتيس) أأن وفد اململكة املتحدة اكن يشري اإىل التعليق اذلي أأدلت به اجملموعة ب حول
اس تخدام مصطلح "توصيات" بدل من " أأفاكر" .و أأكدت ا ألمانة جمددًا أأنه مت الإبقاء عىل مصطلح "توصيات" استناد ًا اإىل
حقيقة أأنه قد مت اس تخدامه منذ بداية املرشوع يف مجيع الواثئق اخلاصة ابملرشوع .ووفقا ملا أأقرته جلنة التمنية وامللكية الفكرية
عام  ،0222جيب أأن تنبثق التوصيات امللموسة عن منتدى اخلرباء .ويف ضوء ذكل ،اعتقدت ا ألمانة أأنه اكن هناك اإجامع
عىل رضورة الإبقاء عىل املصطلح.
 .362وذكر وفد اململكة املتحدة أأن املرشوع قد تطور والتف أأو تغري بوضوح منذ مرحلته ا ألولية .ذلكل ،ليس من
الرضوري الإبقاء عىل نفس اللغة .فامي يتعلق ابلفقرة  ،02أأعربت اجملموعة ب وغريها من اجملموعات عن العديد من اخملاوف.
وقدمت أأيض ًا اقرتاحات نصية .ذلا ،س يكون من اجليد معرفة ما اكنت عليه اللغة الهنائية .و أأعرب الوفد عن تأأييده ليشء ما
أأكرث بساطة من اللغة املس تخدمة يف الوثيقة املنقحة.
 .372و أأشار وفد كينيا ،املتحدث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،اإىل عدم تأأييده ألي تغيريات تطر أأ عىل اللغة احلالية.
 .372وذكر وفد الياابن ،املتحدث ابمس اجملموعة ب ،أأنه بعد سامع الإيضاحات اليت قدمهتا ا ألمانة يف اليوم السابق ،أأحاط
الوفد علامً ابلتفسري واحتفظ حبقه يف مواصةل ا ألخذ بعني الاعتبار النقاط اليت أأوحضهتا ا ألمانة .ووردت أأي تعليقات أأدىل هبا
ا ألعضاء يف هذا الس ياق.
 .370و أأشار وفد اململكة املتحدة اإىل التعليق اذلي أأدىل به وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .لقد اكن من املفيد معرفة
مواقف اجملموعات ا ألخرى .واقرتح الوفد أأن يمت تعديل جزء من الفقرة  02لتصبح ]........[ ،اليت مت اعامتدها من قبل جلنة
التمنية وامللكية الفكرية ،وسوف تنظر اللجنة يف أأي نتاجئ انمجة عن ا ألنشطة املذكورة أأعاله.
 .373وذكر وفد كينيا ،املتحدث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،أأنه اإذا بد أأت بعض الوفود يف اإجراء تغيريات ،فقد حيتاج البعض
الآخر أأيض ًا اإىل اإجراء تغيريات .وقد حتتاج اجملموعات بعد ذكل اإىل التشاور مع أأعضاهئا ملعرفة اإماكنية قبول أأي من هذه
املقرتحات .ويف ذكل الس ياق ،مل تكن اجملموعة يف وضع يسمح لها بقبول التغيري املقرتح من جانب وفد اململكة املتحدة.
 .371و أأشار الوفد الهندي اإىل التغيري اذلي اقرتحه وفد اململكة املتحدة .وجاءت اللغة احلالية املس تخدمة يف ذكل اجلزء من
الفقرة  02عىل النحو التايل’’ ،طبق ًا ملا صدقت عليه اللجنة ،سيمت دمج أأي نتاجئ انمجة عن ا ألنشطة املذكورة أأعاله يف أأعامل
املنظمة بعد نظر اللجنة فهيا وكذكل أأي توصيات حممتةل تصدرها اللجنة يف امجلعية العامة ".وبناء عىل ذكل ،لن يمت اإدراج أأي
يشء يف أأعامل املنظمة دون النظر فيه مس بق ًا من قبل اللجنة .و أأشارت الفقرة أأيض ًا اإىل " أأي توصية ممكنة" .ومل تذكر أأنه
جيب أأن تصدر حامت عن اللجنة .ور أأى الوفد أأن اللغة اكنت مناس بة ومرنة ابلقدر الاكف ملنح ادلول ا ألعضاء فرصة مناقشة
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ودراسة النتاجئ يف اللجنة .وذلكل ،مل يرى أأي رضورة لتنقيحها.
 .375و أأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن موافقته التامة عىل البيان اذلي أأدىل به الوفد الهندي .ومل يفهم الاقرتاح املقدم من
جانب وفد اململكة املتحدة حيت أأن الفقرة  02تنص عىل أأن اللجنة ستنظر يف أأي نتاجئ .وذلكل ،مل تتخذ ا ألمانة أأي اإجراء
أآخر حىت النظر يف النتاجئ من جانب اللجنة .كام ميكن للوفد أأيض ًا طلب اإدخال تغيريات عىل الوثيقة .ومل يكن راضي ًا بشلك
اكمل عىل بعض اجلوانب لكن ميكنه قبولها حىت يتس ىن للجنة املوافقة عىل الوثيقة وحتقيق التقدم .وحث الوفد الوفود
ا ألخرى عىل القيام ابليشء ذاته يك يمت التصديق عىل الوثيقة.
 .376و أأعرب وفد اململكة املتحدة عن اعتقاده أأن الوفود اكنت تتحدث بوجه عام عن اليشء نفسه .سوف تنظر اللجنة يف
أأي نتيجة من النتاجئ النامجة عن منتدى اخلرباء .اكنت تكل يه الفكرة الرئيس ية .وس يتبع ذكل أأي توصية ممكنة تصدرها
اللجنة وتقدهما اإىل امجلعية العامة .ومل يطلب الوفد تعديل أأو تغيري هذا اجلزء .وميكن أأن يظل كام هو .وستناقش اللجنة
النتاجئ وتقدم بعض التوصيات .ابلرمغ من هذا ،بدا أأن لك يشء أآخر ميكنه أأن خيل مبا ميكن أأن حيدث .و أأعرب الوفد عن
اعتقاده بأأن مجيع ادلول ا ألعضاء وافقوا عىل أأن تمت مناقشة أأي نتيجة يف اللجنة .واكن هذا مطلب أأعضاء اجملموعة ب أأيض ًا.
و أأفضل طريقة ملناقشة هذا ا ألمر قد تكون خالل اسرتاحة الغداء.
 .377وجشع الرئيس الوفود عىل املشاركة يف مساعدة ا ألمانة يف حماوةل لإجياد الس بل املمكنة للخروج من هذا ا ألمر.
 .372و أأعرب وفد اإيران (امجلهورية  -الإسالمية) عن اعتقاده بأأن اإجراء تغيريات يف بعض امجلل قد يساعد عىل حتقيق
تقدم .وذلكل ،اقرتح الوفد اإجراء تعديل يف الفقرة .02واكن ذكل كام ييل“ ،سيمت دمج أأي نتاجئ انمجة عن ا ألنشطة املذكورة
أأعاله بعد أأن تنظر فهيا جلنة التمنية وامللكية الفكرية و أأية توصيات ممكنة تُقدهما اللجنة اإىل امجلعية العامة يف معل املنظمة”.
مواصفات الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية (اتبع)
 .372ورصح الرئيس بأأن نص مواصفات الاس تعراض املس تقل قد مت تنقيحه تبع ًا للمشاورات غري الرمسية اليت عُقدت يف
الصباح .و أأصبح النص متاح ًا للوفود .وقد أأعطى الوفود مخس دقائق للنظر يف النص.
 .322أأشار وفد كينيا ،متحد ًاث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،اإىل املزيانية و أأوحض أأنه من الرضوري وجود مرونة فامي يتعلق
بأأمور نرش التقرير الهنايئ وترمجته وتوزيعه ابلإضافة اإىل الزايرات امليدانية ألن املزيانية ا ألولية اكنت تستند عىل جحم الوثيقة.
وجاء يف النص املنقح أأن الوثيقة جيب أأن يكون طولها معقول .وميكن الإشارة اإىل املرونة املذكورة سابق ًا يف احلوايش الواردة
أأدانه .واكن ذكل همامً عند نظر اللجنة يف نوع العمل املراد توليه وفرتة الزايرات امليدانية املعمتدة عىل جحم العمل.
 .322وطلب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بعض الوقت للنظر يف النص املنقح املقدم بواسطة وفد كينيا ابلنيابة عن
اجملموعة ا ألفريقية.
 .320ومنح الرئيس مخس دقائق للوفد للنظر يف النص املنقح املقرتح.
 .323و أأدرك وفد كينيا ،ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،أأن طلب احلصول عىل العروض سيمت صياغته ونرشه ليكون متاح
للخرباء الفرديني وليس للرشاكت الاستشارية .وسيمت النظر للك خبري كفرد مس تقل .وتأأمل اجملموعة بأأن ينعكس هذا
الإدراك يف طلب احلصول عىل العروض.
 .321ودونت ا ألمانة (الس يد ابلوتش) ملحوظة عن املالحظة اليت قدهما وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .واكن
الهدف هو اختيار اخلرباء الفرديني .بيامن تنظر اإلهيم ا ألمانة أكفراد مس تقلني ،قد تنظر أأيض ًا اإىل طريقة معل فردين أأو أأكرث مع ًا
يف املايض حبيث اكن التفاعل بيهنام سهل.
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 .325و أأدرك وفد الياابن ،متحد ًاث ابلنيابة عن اجملموعة ب ،أأنه ميكن تقدمي هذا النوع من املرونة يف نطاق املامرسة العادية.
واكن ذكل واحض للغاية .يف سبيل التوضيح ،جيب تضمني مجةل “مع ًال مبوجب املامرسة العادية” بعد لكامت “لتخصيص مزيانية
اإضافية” يف الك احلوايش السفلية .وسوف يتضح أأن هذا النوع من املرونة سيمت تقدميه يف نطاق املامرسة العادية للمنظمة.
 .326واس تعمل الرئيس عام اإذا اكنت اللجنة تس تطيع اعامتد الوثيقة مع التنقيحات املقرتحة من احلضور .ومت اعامتد الوثيقة
ابلنظر اإىل عدم وجود اعرتاضات من احلضور.
النظر يف الوثيقة  - CDIP/14/8 REVورقة مفاهمي للمرشوع تدور حول امللكية الفكرية  ،ونقل التكنولوجيا :حتدايت
مشرتكة  -حلول البناء (اتبع)
 .327و أأبلغ الرئيس اللجنة بأأن أأحد الوفود تقدم اإليه خبصوص ما اإذا اكن سيمت مناقشة ادلراسات يف جلنة التمنية وامللكية
الفكرية أأو اإذا اكن سيمت اإرسالها مبارشة اإىل منتدى اخلرباء ألهنا يف ا ألصل اكن يُفرتض أأن تكون أأساس ًا للمناقشات يف
منتدى اخلرباء .ورصح هذا الوفد ابعرتاضه عىل مناقشة هذه ادلراسات مضن جلنة التمنية وامللكية الفكرية.
 .322وحتدث الوفد الإيطايل نيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء مشري ًا اإىل ورقة املفاهمي .ودار بيهنم نقاش انهتيى
ابلوصول اإىل فكرة طلب بعض التوضيحات خاصة فامي يتعلق ابلفقرة .02واكن من املهم مجليع ا ألعضاء أأن يعرفوا كيف
تصورت ا ألمانة العملية حىت يتس ىن ملنتدى اخلرباء التوصل للتوصيات أأو النتاجئ .كام أأهنم سريغبون مبعرفة ما هو تصور
ا ألمانة ملنتدى اخلرباء ،ودور أأعضاء اللجنة وامجلهور ،وكيف سيمت صياغة النتاجئ ويف أأي وثيقة .وتعترب هذه ا ألمور هامة
حيث ُذكر أأن أأي نتيجة انمجة سيمت دجمها يف معل املنظمة بعد النظر فهيا بواسطة جلنة التمنية وامللكية الفكرية .واكنت هامة
لتوفري مزيد من التوضيح حول هذه ا ألمور ألن ا ألمور الهامة قد تنشأأ عن منتدى اخلرباء.
ورصح ممثل برانمج الصحة والبيئة أأنه جيب وضع هذه التوصيات بواسطة اخلرباء .وميكهنم تنفيذ ذكل من خالل
ّ .322
وثيقة ما .هذه يه املامرسة يف املنظامت ادلولية وينبغي تتبع ذكل.
 .322ودعا الرئيس ا ألمانة للرد عىل أأس ئةل الوفود وتعليقاهتا.
 .322و أأشارت ا ألمانة (الس يد ماثيس) اإىل كيف اكن تصوره لس مترار منتدى اخلرباء .كررت ا ألمانة القول بأأن منتدى
اخلرباء مت ختطيطه يف اإطار وضعته جلنة التمنية وامللكية الفكرية عام  0222عندما اعمتدت ورقة املرشوع وطالبت ابحلصول
عىل توصيات ملموسة واقرتاحات وتدابري لتعزيز نقل التكنولوجيا لتنشأأ من مجيع ا ألنشطة .ويف هذا الس ياق ،وضعت ا ألمانة
تصور لس مترار منتدى اخلرباء ابلتوازي مع اخلربة املكتس بة من الاجامتعات التشاورية ا إلقلميية ،واليت جنحت مجيعها يف
التوصل ألفاكر أأو توصيات متفق علهيا حىت يمت تقدميها للجنة التمنية وامللكية الفكرية مكشاركة ألي توصية حممتةل بواسطة
اللجنة يف اإطار معل املرشوع .واكنت تأأمل بأأن يمتكن منتدى اخلرباء من املوافقة عىل ا ألفاكر والتوصيات والاقرتاحات
والتدابري .وسوف تعد ا ألمانة تقرير وقائعي بشأأن املنتدى .وإاذا مت املوافقة عىل ا ألفاكر والتوصيات والاقرتاحات خالل
املنتدى ،سيمت تضمنهيم يف التقرير .وسوف يمت تقدمي التقرير للجنة التمنية وامللكية الفكرية .وعندها سوف ترى اللجنة كيف
ميكهنا املواصةل واملوافقة عىل التدابري املمكنة ل ألنشطة املس تقبلية للمنظمة.
 .320وطالب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ا ألمانة بتفسري يتعلق بتداول النقاشات يف الاجامتعات ا إلقلميية ألنه مل يشارك
يف أأي مهنا.
 .323ورصح ممثل دول العامل الثالث بأأمهية مناقشة ادلراسات يف جلنة التمنية وامللكية الفكرية .واكنت هذه يه املامرسة
املتبعة يف مجيع اجللسات السابقة .ومت التلكيف ابإجراء العديد من ادلراسات .ومت مناقشة مجيع ادلراسات يف جلنة التمنية
وامللكية الفكرية ول ينبغي وجود أأي معامةل متيزيية عندما يتعلق ا ألمر هبذه ادلراسات الس تة .واكن منتدى اخلرباء منتدى
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غري رمسي .واكن من املهم مناقشة ادلراسات يف جلسة جلنة التمنية وامللكية الفكرية التالية.
 .321و أأشارت ا ألمانة (الس يد اجلزائري) اإىل املسأأةل اليت أأاثرها وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .وعُقد لك اجامتع إاقلميي
خالل يومني .وجرت مناقشات الطاوةل املس تديرة يف اليوم الثاين .ويف أأول اجامتع للطاوةل املس تديرة مت مناقشة التحدايت
واحللول اخلاصة بنقل التكنولوجيا ادلولية .ويف الاجامتع الثاين مت مناقشة التوصيات أأو التدابري أأو ا ألفاكر املطروحة لتعزيز
نقل التكنولوجيا ادلولية .واش متل لك اجامتع طاوةل مس تديرة عىل رئيس جلسة وخرباء .وتتبع منتدى اخلرباء التصممي نفسه،
عىل أأن يقوم اخلرباء ابلتعبري عن أأفاكرمه بشأأن كيفية أأو طريقة تعزيز نقل التكنولوجيا ادلولية و أأن يقدموا أأفاكرمه .وعندها
سوف تُفتح الطاوةل املس تديرة للحضور لإجراء املناقشة .ويف مجيع الاجامتعات التشاورية ا إلقلميية ،مل يمت تضمني يف القامئة
الهنائية أأية توصيات أأو أأفاكر مل يوافق علهيا مجيع أأعضاء جملس الإدارة واملشاركني.
 .325واعترب الوفد الإيطايل ،متحد ًاث ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،أأن املواد اليت س تنبثق عن منتدى
اخلرباء س تكون هممة نظر ًا ألهنا قد تتضمن قامئة ابلنتاجئ أأو التوصيات أأو ا ألفاكر .و أأدرك أأنه قد مت مناقشة أأمر اللغة ابلفعل
يف اجللسة التاسعة للجنة التمنية وامللكية الفكرية .ومع ذكل تساءل عام اإذا اكن هناك مساحة لزايدة دور جلنة التمنية وامللكية
الفكرية ألن مجةل “سوف يمت دمج أأي نتيجة انمجة عن ا ألنشطة السابق ذكرها يف معل املنظمة” اكنت شامةل اإىل حد ما.
وسوف يكون اس تعامل لكمة “رمبا” أأكرث دقة ألن جلنة التمنية وامللكية الفكرية س تؤدي دورا هاما يف ذكل .و لن يُغري هذا
التعديل املادة ألن جلنة التمنية وامللكية الفكرية س متر جبميع املواد .ووفق الصيغة احلالية ،اإذا مل تنفذ جلنة التمنية وامللكية
الفكرية ذكل مصادف ًة ،فس يدخل أأي يشء انجت من منتدى اخلرباء حزي النفاذ يف املنظمة.
 .326ورصح وفد كينيا ،متحد ًاث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،أأن منتدى اخلرباء مل يكن حدث قامئ بذاته  -واكن ذكل
جزء من الربانمج املتفق عليه .واكن من غري املناسب تغيري يشء متفق عليه ابلفعل .واكنت هناك حاجة لاللزتام هبذه
التفاقية حىت تتحقق ا ألهداف املنشودة .وطالبت اجملموعة الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ابللزتام ابللغة املتفق علهيا لمتكني
اللجنة من امليض قدم ًا يف هذه املسأأةل .كام عرضت اجملموعة حتدايت متعلقة ابلوثيقة ولكهنا قبلهتا من أأجل امليض قدم ًا.
وحاولت أأن تكون مرنة فامي يتعلق هبذا ا ألمر .وإاذا اكنت اجملموعة س تقوم ابإجراء تغيريات ،لن يكون هناك اتفاق بشأأن هذه
املسأأةل بعيهنا ألن الآخرين سريغبون أأيض ًا يف تقدمي التغيريات اليت اعتربوها هممة ابلنس بة اإلهيم .وسيمت اإدراج أأي نتيجة يف
أأعامل املنظمة دون النظر فهيا مس بق ًا من قبل اللجنة .ومت تضمني هذا املطلب يف النص.
 .327ودمع وفد اململكة املتحدة الاقرتاح اذلي قدّمه الوفد الإيطايل ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ليشمل
لكمة "رمبا" .واكن ذكل ا ألمر معيل حيث ميكن أأيض ًا تصور املوقف اذلي مبوجبه سوف تكون جلنة التمنية وامللكية الفكرية يف
وضع خيولها للموافقة عىل يشء رمبا مل يكن هل تأأثري بعيد املدى .واكن من املهم عدم اإصدار حمك مس بق عىل ما س تكون عليه
التوصيات .ومل حيدث اس تخدام لكمة “رمبا” تغيريا ملحوظ ًا ألن دمج أأي نتيجة يف معل املنظمة اكن يعمتد عىل القرار اذلي
تتخذه جلنة التمنية وامللكية الفكرية .واكن التغيري همام لتوضيح ا ألمور .وتضمنت الفقرة  02ما ييل" :توصية حممتةل مقدمة
بواسطة اللجنة للجمعية العامة" .ويريد الوفد من ا ألمانة توضيح ما هو املقصود من تكل امجلةل حيث أأن جلنة التمنية وامللكية
الفكرية توافق يف املعتاد عىل املرشوعات وادلراسات وما اإىل ذكل .واعترب الوفد أأهنا مل تكن رضورية يف فقرة .02
 .322وكرر وفد الربازيل النقاط اليت أأشار اإلهيا وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية بشأأن اللغة املتفق علهيا .واكنت اللغة
مناس بة أأيض ًا ألن البنود متت مناقش هتا بدقة يف الاجامتعات ا إلقلميية ومنتدى اخلرباء قبل الوصول اإىل جلنة التمنية وامللكية
الفكرية ملناقش هتا .وذلكل ،اكن من املنطقي الترصحي بأأن التوصيات اليت مت تصفيهتا خالل العملية بأأمكلها سيمت اإدراهجا بعد
النظر فهيا بواسطة جلنة التمنية وامللكية الفكرية .فاإذا مت اس تخدام منوذج خمتلف ،سوف يعين ذكل أأهنا رمبا سيمت اإدراهجا أأو ل
بعد النظر فهيا بواسطة جلنة التمنية وامللكية الفكرية ابلرمغ من املرور ابلعملية بأأمكلها .واكن من الطبيعي اس تخدام اللغة املتفق
علهيا .ومل يرغب الوفد بتغيريها.
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 .322واتفق وفد كينيا ،متحد ًاث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،يف ذكل مع وفد الربازيل .حيث أأوحض ابلفعل ملاذا اكن من غري
املناسب اقرتاح تغيري الصياغة اإىل "رمبا" .ومل يكن الوفد يف ماكنة ختوهل ابملوافقة عىل أأي تغيري .واكنت اجملموعة تريد
الاحتفاظ ابلفقرة كام يه .اإذ مل ترغب ابإدخال أأي تعديل ألنه سوف يغري مقصد الفقرة واملرشوع بأأمكهل .وحثت اجملموعة
الوفود عىل ترك املسأأةل كام يه وامليض قدم ًا.
 .122و أأيّد وفد الهند املوقف اذلي رشحه وفد الربازيل ووفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية.
 .122و أأيد الوفد ا ألمرييك الترصحيات اليت أأدىل هبا الوفد الإيطايل نيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ووفد اململكة
املتحدة .لقد اكن من املناسب تغيري اللغة لتصبح ’’جيوز‘‘ حيث أأن اللجنة قد توافق أأو ل توافق عىل التوصيات وتنفيذها.
وتضمنت اإحدى مراحل املرشوع مناقشة حول هذه الوثيقة يف اللجنة حيث أأن الوفود قد يكون دلهيا اقرتاحات اإضافية
ترغب يف اإضافهتا اإىل الوثيقة .وليست هناك حاجة اإىل أأن تتقيد اللجنة بوثيقة املرشوع .فاإذا اكنت هناك حاجة اإىل القيام
بذكل ،فلن تكون هذه اخلطوة رضورية .وسبب اإجراء هذه املناقشة هو تقدمي اقرتاحات.
 .120وذكر وفد اململكة املتحدة أأن املرشوع اكن يتطور .ومت تصور هذه اخلطوة يف العملية لقيام ادلول ا ألعضاء ابلتغيريات
الرضورية .وبدا املرشوع خمتلفا عام اكن عليه عندما متت صياغته أأصال .ذلكل ،اكنت اللجنة حتسن املرشوع نفسه واكنت
هذه يه هممهتا .واكن املرشوع يتطور واكنت هذه التغيريات رضورية .ول يزال الوفد راغب ًا يف أأن ُجتيب ا ألمانة عىل السؤال
اذلي قد طرحه سابقا .ومل تُسمع أأي جمادلت من جانب الوفود بشأأن اس تخدام "سوف" أأو "جيوز" .و أأشارت بعض الوفود
اإىل أأهنام مامتثلني .ذلكل ،مل يرى الوفد أأن هناك مشلكة .واكن من املهم اس تخدام لكمة "جيوز" حيث ل جيب احلمك مس بق ًا
عىل أأي يشء .وجيب أأن تُرتك مفتوحة .وقد يمت اإدراج أأي نتيجة .وتُرك ا ألمر لدلول ا ألعضاء يك تقدم هذا الطلب يف مرحةل
لحقة .سوف متكهنم لكمة "جيوز" من اختاذ قرار أأكرث اطالع ًا يف تكل املرحةل.
 .123و أأشار وفد كينيا ،متحد ًاث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،اإىل الفقرة .01وتضمنت الفقرة ما ييل’’ ،ينبغي أأن يطلع اخلرباء عىل
ا ألهداف الفعلية للمرشوع القابةل للتحقيق .فعند حتديد ا ألفاكر يك يمت اإدراهجا يف قامئة من الاقرتاحات والتدابري املمكنة
لتعزيز نقل التكنولوجيا ،يك يمت تقدميها اإىل اللجنة للنظر فهيا ،جيب أأن يبد أأ اخلرباء بأأقل القوامس املشرتكة بني مجيع وهجات
النظر ويؤسسوا تكل ا ألفاكر وفقا للعنارص الواقعية املفيدة املقبوةل من الطرفني ابعتبارها نقطة البداية لبناء حلول مشرتكة".
وقدمت اجملموعة تنازل فامي يتعلق هبذا التنبيه .اإذا مل تس تطع ادلول ا ألعضاء التفاق عىل الفقرة  ،02فأأننا نتساءل عام اإذا اكنوا
جادين بشأأن نتاجئ منتدى اخلرباء حيث قد مت اإدراج العديد من التنبهيات والضامانت يف الوثيقة .وينبغي حتريك العنارص
املنبثقة عن أأقل القوامس املشرتكة وادلفع هبا اإىل ا ألمام بعد النظر فهيا واملوافقة علهيا من جانب جلنة التمنية وامللكية الفكرية.
واكنت هناك ضامانت اكفية .لقد اكنت اجملموعة مرنة بشأأن هذه املسأأةل بوجه خاص .وحان الوقت للميض قدما اإذا اكنت
ادلول ا ألعضاء جادة بشأأن املنتدى .وينبغي علهيم توضيح اإذا مل يكونوا يريدون أأي نتاجئ من املنتدى حىت تتوقف اللجنة عن
املناقشة الالهنائية حول هذه القضية .وينبغي للجنة امليض قدما اإىل ا ألمام .ومل تكن اجملموعة راضية عن جزء من النتاجئ ولكهنا
قبلهتا من أأجل امليض قدما .ولن تصبح النتاجئ مفيدة اإذا مت اإضعافها من خالل اإدراهجا ملزيد من الرشوط .و أأعربت اللجنة
عن قلقها إازاء ا إلرصار عىل التقليل من أأمهية يشء ما ابلرمغ من أأنه يعترب هاما جد ًا للبدلان النامية .وتساءلت عام اذلي
قامت به اللجنة إازاء هذه القضية اإذ أأن لك يشء خيضع للمساءةل .والمتست اجملموعة تساهال من وفود الك من اململكة
املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية لتحقيق تقدما خبصوص هذه القضية.
 .121و أأدرك وفد الياابن ،املتحدث ابمس اجملموعة ابء ،أأ ّن ل أأحد أأرص عىل دمج نتاجئ منتدى اخلرباء يف معل املنظمة .اإهنا
حتتاج اإىل النظر فهيا وإاقرارها من جانب جلنة التمنية وامللكية الفكرية .ومن منطلق هذا املنظورّ ،عربت لكمة ’’جيوز‘‘ عن
احلقيقة بطريقة أأكرث دقة .و أأشارت اجملموعة اإىل تعليقاهتا حول العالقة بني منتدى اخلرباء ومناقشة ادلراسات يف جلنة التمنية
وامللكية الفكرية .اإذ أأهنا تود من اللجنة أأن تضع هذا يف اعتبارها.
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 .125وذكر وفد جنوب أأفريقيا أأنه قد مت أأخذ خماوف وفد اململكة املتحدة واجملموعة ب بعني الاعتبار يف الفقرة  02حيث
أأنه مل يكن من املفروغ منه أأن يمت دمج نتاجئ منتدى اخلرباء يف أأعامل املنظمة .اإهنا حتتاج اإىل أأن يمت النظر فهيا من جانب
اللجنة .ول ينبغي للجنة اخلوض يف هذه املسأأةل .اإذا مل ترغب اجملموعة ب يف املوافقة عىل هذه الوثيقة ،جيب أأن تعلن عن
هذا ،مث ميكن للجنة الانتقال اإىل بند أآخر يف جدول ا ألعامل.
 .126ودعا الرئيس ا ألمانة للرد عىل أأس ئةل الوفود وتعليقاهتا.
 .127و أأشارت ا ألمانة (الس يد ماتيس) اإىل السؤال اذلي أأاثره وفد اململكة املتحدة حول معىن عبارة" ،و أأي توصيات حممتةل
من جانب اللجنة اإىل امجلعية العامة" .ولسوء احلظ ،مل يشارك أأي عضو من أأعضاء املنصة يف املرشوع عندما متت املوافقة
عىل وثيقة املرشوع واعامتدها من قبل جلنة التمنية وامللكية الفكرية عام .0222ذلكل ،اضطرت ا ألمانة اإىل تأأييد الافرتاض.
ومن املفهوم دامئ ًا أأن الفقرة بأأمكلها واللغة املس تخدمة يف وثيقة املرشوع قد اش متلت عىل مرحشات مبعىن أأن مجيع نتاجئ املرشوع
اكنت مبثابة مادة للتفكري تناقشها اللجنة يف هناية املطاف ،وإاذا أأمكن ،توافق عىل التدابري املمكنة اخلاصة بتعزيز نقل
التكنولوجيا .سوف يمت تقدمي أأي نتيجة من نتاجئ املشاورات وادلراسات ا إلقلميية ومنتدى اخلرباء اإىل اللجنة ابعتبارها مادة
للتفكري .ومن وهجة نظرها ،مل تكن اللغة مثالية ولكن هذا ل هيم طاملا اكن هناك اتفاق بني ادلول ا ألعضاء أأن مجيع هذه
النتاجئ متثل مواد تفكريية ختضع ملناقش هتا يف اللجنة و أأن شيئا لن حيدث ما مل يوافق التدابري احملددة .واكن اعامتد ورقة املفاهمي
رشط ًا مس بق ًا لعقد منتدى اخلرباء .فلن ينعقد طاملا مل يمت اعامتد ورقة املفاهمي .سوف يظل املرشوع ويس متر .واكن منتدى
اخلرباء الهناية املتوجة للمرشوع قبل تقدمي أأي نتاجئ للمرشوع بأأمكهل اإىل اللجنة .اإذا مل يمت اعامتد ورقة املفاهمي يف تكل اجللسة،
لن يمت انعقاد منتدى اخلرباء يف يناير ولن تكون هناك حاجة اإىل اإعادة النظر يف القضية يف ادلورة املقبةل للجنة.
 .122وذكر وفد اململكة املتحدة أأنه اكن من الغريب فقط معل ربط يف تكل الفقرة .لقد وافقت اللجنة للتو عىل الرشوط
املرجعية لإجراء املراجعة املس تقةل بعد س نوات من النقاش .وطلب الوفد من اللجنة الاس مترار يف اإحراز التقدم .وابلرمغ من
ذكل ،عندما تعلق ا ألمر ابملوافقة عىل املشاريع وغريها من ا ألش ياء ،تعني عىل ادلول ا ألعضاء أأن تكون حذرة للغاية فامي
يتعلق مبا توافق عليه .ول ينبغي أأن يكون هناك أأي جمال للشك أأو الغموض .من هذا املنطلق ل يزال الوفد يعتقد أأنه مل يكن
معليا ابلنس بة اإىل الوثيقة أأن حتمك مس بق ًا عىل ما س يحدث .فعىل سبيل املثال ،انقشت اللجنة توصية .واعتقدت أأهنا فكرة
جيدة من شأأهنا أأن تساعد عىل حتسني عنرص ما يرتبط ابلقدرة عىل البناء أأو شيئا من هذا القبيل .وابلرمغ من ذكل ،مل يكن
سوى حتسينا ملرة واحدة أأو حتس نا يف منطقة معينة .ول يعين هذا أأنه سيمت دجمه يف أأعامل املنظمة .اإن ذكل يعين فقط أأن
ذكل التحسني احملدد سيمت تثبيته بعد مناقشة التوصية والتصديق علهيا من قبل اللجنة .فاكن حياول فقط أأن مينع اللجنة من
أأل تكون يف وضع يسمح لها ابملوافقة عىل يشء ما ل عالقة هل بأأعامل املنظمة لكنه جمرد عنرص .واكن تواجد ادلول ا ألعضاء
هيدف اإىل حتسني وتقوية اكفة الآليات والعنارص .وتوفر لكمة "جيوز" الراحة الاكفية عىل الك اجلانبني لتحقيق ذكل الهدف
ابلفعل.
 .122وحتزي الوفد الاندونييس ملوقف العديد من ادلول النامية فامي يتعلق ابإدراج عبارة "توصيات من جانب اللجنة اإىل
امجلعية العامة" .واكنت امجلعية العامة أأعىل هيئة يف الويبو .وجيب املوافقة عىل أأي قرار أأو اقرتاح من جانب اللجنة والتصديق
علهيا من امجلعية العامة .واكن من املنطقي عرض لك يشء أأمام امجلعية العامة .ولن يمت تقدمي أأي توصية اإىل امجلعية العامة اإذا
مل تتوصل اللجنة اإىل اتفاق .وابلرمغ من هذا ،ميكن للجنة أأن تطلب من امجلعية العامة مناقشة هذا ا ألمر بشلك أأكرب .ذلكل،
اكن لك يشء مفتوحا للمناقشة حىت أأمام امجلعية العامة .وجيب أأن يراعى املبد أأ ا ألسايس .وجيب النظر يف قضية نقل
التكنولوجيا من جانب اللجنة حيث أأهنا ترتبط بنظام امللكية الفكرية.
 .122وذكر وفد مجهورية تزنانيا املتحدة أأن تكل الفقرة حظت حباةل من القلق اذلي أأعرب عنه وفد اململكة املتحدة .واعتقد
أأن وفد اململكة املتحدة ابس تطاعته أأن يكون مر ًان .واكنت التوصية خاضعة للنظر من جانب املتلقى .ومت اإصدار هذه
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التوصية خالل املناقشات .ومل يكن هناك معىن أآخر .وعنيت اللغة ابلقلق اذلي أأعرب عنه وفد اململكة املتحدة.
 .122و أأشار وفد كينيا ،املتحدث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،اإىل أأن وفد الياابن ،املتحدث ابمس اجملموعة ب ،قد ذكر يف
الصباح أأنه لن يقوم ابإجراء أأي تغيريات يف الوثيقة اإذا مل يقم أأي أأحد بذكل .وتساءلت اجملموعة عام اإذا اكن ذكل القرار ل
يزال معمول به.
 .120ومل يتذكر وفد الياابن تقدمي مثل هذا التعليق .و أأشار الوفد اإىل أأنه قدم تعليقا ابمس اجملموعة ب حول العالقة بني
توقيت منتدى اخلرباء ومناقشة ادلراسات يف جلنة التمنية وامللكية الفكرية .ومل يكن أأكرث من ذكل.
خرا .ليس من احلمكة الاس مترار يف مناقشة هذه القضية اإذا اكنت اللجنة يف وضع ل
 .123و أأشار الرئيس اإىل أأنه جاء متأأ ً
ميكهنا من اعامتد ورقة املفاهمي .واكنت العواقب معلومة .وسيمت تأأجيل منتدى اخلرباء.
 .121واقرتح وفد امجلهورية التش يكية اإبقاء مصطلح "سوف" .وميكن تضمن مصطلح "واعامتد" بعد مصطلح "النظر".
واعترب الوفد أأن الصياغة مت اس تخداهما بواسطة بعض الوفود يف بياانهتم .ويشمل هذا اجلزء من امجلةل ما ييل" :سوف يمت
دجمها يف معل املنظمة بعد النظر فهيا واعامتدها بواسطة جلنة التمنية وامللكية الفكرية و أأية توصيات حممتةل تقدهما اللجنة للجمعية
العامة”.
 .125و أأعرب وفد السلفادور عن أأسفه حول عدم توصل اللجنة إاىل اتفاق بشأأن هذه املسأأةل .وإاذ اكنت مس تعدة دامئ ًا
للتعاون حىت يمت التوصل حلل تقبهل مجيع دولها ا ألعضاء.
 .126وطالب وفد الياابن ،متحد ًاث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،احلصول عىل فرصة لعقد مشاورات قصرية بشأأن هذه املسأأةل.
 .127و أأعطى الرئيس الوفود عرشة دقائق للتشاور.
 .122وواصل الرئيس املناقشة.
 .122واعترب وفد الياابن ،متحد ًاث ابمس اجملموعة ب ،أأن عىل اللجنة اإحراز تقدم .وهبذا الشأأن بذلت هجدها عىل ادلوام
لإجياد ّ
حل يسمح للجنة مبواصةل معلها .ومن منطلق هذا املنظور ،حتققت اجملموعة من الإماكنيات وبعض الطرق اليت مكنهتا
من امليض قدم ًا يف املرشوع .ومت إارشاكها بأأمانة يف العملية ملواصةل املرشوع .وهبذا الشأأن ،اس تطاعت اجملموعة تقبل املقرتح
اذلي قدمه وفد امجلهورية التش يكية .و أأشارت اإىل النظام احلقيقي .ولن يمت تنفيذ أأي يشء بدون اعامتده بواسطة جلنة التمنية
وامللكية الفكرية .ولن تواصل اجملموعة ا إلرصار عىل استبدال مصطلح “سوف” مع مصطلح “رمبا” اإذا مت التفاق ابلإجامع
عىل الاقرتاح اذلي قدمه وفد امجلهورية التش يكية .عالوة عىل ذكل ،اعتربت اجملموعة أأنه جيب اعامتد ورقة املفاهمي عند
اس تكامل مجيع أأعامل الإعداد ا ألخرى اخلاصة مبنتدى اخلرباء .ومن منطلق هذا املنظور ،اعتربت اجملموعة أأن اعامتد هذه
الورقة يُقصد هبا عدم تويل أأية أأعامل أأخرى عىل ادلراسات يف اللجنة .وسعت حنو توضيح هذه النقطة .ومتكنت اجملموعة من
اعامتد ورقة املفاهمي وفق ًا لهذين الرشطني ،أأي ،التعديالت املطروحة من قبل وفد امجلهورية التش يكية وتوضيح العالقة بني
اإجراء مزيد من ا ألعامل عىل ادلراسات واعامتد الورقة.
 .102و أأوحض وفد اندونيس يا أأن اقرتاح وفد امجلهورية التش يكية اكن جيد جد ًا .ومع ذكل ،سعى الوفد لتوضيح ما س يحدث
اإذا مل تمتكن جلنة التمنية وامللكية الفكرية من اعامتد نتيجة ما .وعىل حدة ،سلط الوفد الضوء عىل أأن امجلعية العامة اكنت يه
أأعىل هيئة والوحيدة يف الويبو اليت تس تطيع اختاذ قرار بشأأن أأنشطة املنظمة .وهبذا الشأأن ،اقرتح الوفد تضمني مصطلحات
“ملزيد من املناقشة واختاذ القرار” يف هناية امجلةل .وسيشمل هذا اجلزء من امجلةل ما ييل “و أأية توصيات حممتةل تقدهما اللجنة
للجمعية العامة ملزيد من املناقشة واختاذ القرار”.
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 .102و أأشار وفد كينيا ،متحد ًاث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،اإىل التوضيح اذلي طلبه وفد الياابن ابلنيابة عن اجملموعة ب
فامي يتعلق مبا اإذا اكنت مناقشات ادلراسات سوف تنهتيي ابعامتد الورقة .ورصحت اجملموعة بأأن وضع هناية لتصور العمل بعد
منتدى اخلرباء وبعد املناقشات يف جلنة التمنية وامللكية الفكرية سوف يُصدر حمك مس بق عىل نتاجئ هذا املرشوع .وترغب
اللجنة يف أأن تظل منفتحة كام اكنت فامي يتعلق جبميع ادلراسات واملرشوعات ا ألخرى اليت مت تولهيا .اإذا انهتيى نشاط ما حبد
ذاته ،فهو مل خيدم أأي غرض .ومع ذكل ،اإذا مت تويل النشاط بغرض امليض قدم ًا يف معل اللجنة ،جيب عىل ادلول ا ألعضاء
أأن تظل منفتحة فامي يتعلق مبا س تكون عليه النتاجئ .وبعد النظر يف ذكل ،تس تطيع اللجنة اختيار عدم اإجراء مزيد من العمل
أأو اعامتد أأي نتيجة من منتدى اخلرباء بشأأن هذه ادلراسات أأو السعي وراء املزيد من ادلراسات.
 .100ورحب وفد الهند ابلتسوية اليت قدمهتا اجملموعة ابء حول الاقرتاح اذلي قدمته مجموعة التش يك .رمبا مل يقابل الوفد
مشلكة يف املوافقة عىل هذا الاقرتاح حيث اكن من الطبيعي اعامتد نتيجة أأو املوافقة علهيا بعد النظر فهيا .و أأدرك الوفد أأن
مقديم ادلراسة سوف يتواجدون خالل منتدى اخلرباء .وسعى الوفد اإىل احلصول عىل توضيح بشأأن ما اإذا اكن سوف تُعقد
جلسات أأس ئةل وإاجابة ابلإضافة اإىل فرص الإشارة اإىل ادلراسات .والغرض من منتدى اخلرباء اإرشاد اخلرباء اذلين س يقدمون
التوصيات اإىل جلنة التمنية وامللكية الفكرية .وحىت اإذا مت التفاق عىل احلد ا ألد ى املشرتك ،قد تُتيح التوصيات توجهيات
اإضافية للويبو .ومع أأخذ ذكل يف الاعتبار ،سوف يقدم اخلرباء مجموعة من التوصيات .وسوف تُقدم للجنة التمنية وامللكية
الفكرية للنظر فهيا .وقد تُرسل اللجنة بعض التوصيات أأو مجيعها اإىل امجلعية العامة .وقد تنظر يف هذه التوصيات وتعطي
توجيه أأو تُرشد جلنة التمنية وامللكية الفكرية حول مسار العمل .و أأشار الوفد اإىل ادلراسات .وس يكون من املفيد عقد مزيد
من املناقشات يف اللجنة مع تقدمي العروض يف منتدى اخلرباء .وتس تطيع ادلول ا ألعضاء اختاذ قرار رمبا عقب منتدى اخلرباء
ملزيد من التشاور بشأأن ادلراسات .ومن املمكن أأن تنبثق ا ألفاكر عن املنتدى فامي يتعلق ابدلراسات.
 .103و أأوحض وفد كينيا ،متحد ًاث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،أأنه اإذا اكن ذكل هو التغيري ا ألخري اذلي س تطلبه اجملموعة ب
ووفد امجلهورية التش يكية ،فلن يعرتض مسار اإحراز تقدم يف اعامتد الورقة.
 .101ونوهت ا ألمانة (الس يد ماثيس) اإىل التوضيح اذلي سعى اإليه وفد الهند .وكررت ا ألمانة القول بأأن الهدف اكن أأن
يقدم ال ُكتاب دراساهتم اإىل منتدى اخلرباء .وسوف تتاح فرصة اكفية مجليع املشاركني ليطرحوا أأس ئلهتم و أأجوبهتم ومن مضهنم
ادلول ا ألعضاء احلارضة يف احلدث.
بناء عىل النص املنقح املقرتح من
 .105واس تعمل الرئيس عن وجود موافقة ابلإجامع عىل أأن تمت املوافقة عىل ورقة املفاهمي ً
قبل وفد امجلهورية التش يكية ،وسيمت منح ال ُكتاب فرصة للتفاعل مع ادلول ا ألعضاء خالل منتدى اخلرباء وسوف تنظر جلنة
التمنية وامللكية الفكرية يف نتاجئ منتدى اخلرباء .ومت اعامتد ورقة املفاهمي ابلنظر اإىل عدم وجود اعرتاضات من احلضور.
املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية (يتبع)
 .106وواصل الرئيس املناقشات اليت أأجريت بشأأن مؤمتر امللكية الفكرية والتمنية.
 .107وذكر وفد ابراغواي ،متحد ًاث ابلنيابة عن بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،أأن اجملموعة اقرتحت فقرة قرار عىل املؤمتر
يف جلسة جلنة التمنية وامللكية الفكرية السابقة سعي ًا وراء التوصل لتسوية بني ادلول ا ألعضاء .وعُقدت املشاورات يف هذه
اجللسة ملعرفة اإذا اكن من املمكن التوصل اإىل اتفاق بشأأن موعد املؤمتر ،وقامئة املتحدثون ،وإاماكنية اقرتاح ادلول ا ألعضاء
بناء عىل هذه املشاورات ،صاغت اجملموعة بعض العبارات يف حماوةل
تقدمي خرباء والنظر يف ذكل الاقرتاح من قبل ا ألمانة .و ً
لستيعاب املواقف واخملاوف اليت عربت عهنا دول ا ألعضاء .و أأصبح الاقرتاح متاح ًا مجليع املنسقني ا إلقلمييني .وحاولت
اجملموعة جعهل وقائعي وملموس بأأقىص قدر ممكن .كام منحت ا ألمانة مرونة اكفية خبصوص جتهزيات املؤمتر .واكن الاقرتاح كام
ييل "وافقت اللجنة عىل عقد املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية عىل هامش [جلنة التمنية وامللكية الفكرية .]26
ُوطلب من ا ألمانة وضع اللمسات ا ألخرية عىل قامئة املتحدثون كام نصت عليه
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وثيقة  ،WIPO/IPDA/GA/13/INF/1 Provمع ا ألخذ يف الاعتبار الاقرتاحات املقدمة من قبل ادلول ا ألعضاء قبل
[هناية يناير ."]0225واكن الاقرتاح والعنارص بني ا ألقواس حمل نظر ادلول ا ألعضاء .وس يكون من املفيد لو قدمت ا ألمانة
معلومات خبصوص املوارد والعنارص ا ألخرى املتعلقة ابملنظمة املسؤوةل عن املؤمتر .و أأعربت اجملموعة عن أأملها يف تأأييد
اجملموعات ا إلقلميية والوفود ا ألخرى للتسوية املقرتحة.
 .102ورصح وفد الياابن ،متحد ًاث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،أأنه اكن من املهم للغاية لدلول ا ألعضاء أأن تسمح للمنظمة
ابلعمل بطريقة تتسم ابلكفاءة والفعالية للوصول اإىل هدف هذه املنظمة بدون التفصيل الإداري لعملها .وذكل اكن السبب يف
بناء عىل هذا الإدراك وحىت يمت
وجود أأمانة قديرة .وقدمت ا ألمانة توضيحا بشأأن التقدم بطريقة ملموسة يف هذه املسأأةل .و ً
عقد املؤمتر بأأقل قدر من التأأخري ،تس تطيع اجملموعة اإظهار املرونة بشأأن هذه املسأأةل .وتس تطيع قبول الاقرتاح اذلي قدمه
وفد ابراغواي ابلنيابة عن بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب كام اكن.
 .102و أأيد وفد كينيا نيابة عن مجموعة البدلان ا ألفريقية الاقرتاح املقدم من وفد ابراغواي نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب.
 .132وحتدث وفد اإيطاليا نيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء مشري ًا اإىل التفسري املقدم من قبل ا ألمانة يف بداية
بناء عىل هذا املفهوم ،اس تطاع الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء أأيض ًا قبول الاقرتاح اذلي قدمه وفد ابراغواي
ا ألس بوع .و ً
نيابة عن بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب حىت يمت تنظمي املؤمتر يف أأقرب وقت ممكن.
بناء عىل الاقرتاح.
 .132وطلب الرئيس من ا ألمانة توضيح العملية ً
 .130ورصحت ا ألمانة (الس يد ابلوش) بأأهنا اكنت عىل اتصال مع وفود كثرية خبصوص الاقرتاح .وكام اتفقت عليه اللجنة،
فاإن ا ألمانة سوف تتواصل مع املتحدثني املوجودين عىل القامئة احلالية للتأأكد من قابليهتم للحضور .واكملعتاد مت منح املتحدثني
أأس بوعني للرد عىل احامتل سفرمه أأو انشغاهلم .ومبجرد حصول ا ألمانة عىل رد لك مهنم ،سوف حتدد موضع شاغر للمتحدثني
اذلين مل يتواجدوا يف املوضوعات الس تة املتضمنة يف برانمج املؤمتر .ويف الوقت نفسه ،أأحاطت ا ألمانة علام بأأهنا س تتسمل
أأيض ًا مقرتحات ادلول ا ألعضاء .وقد توجد اقرتاحات أأو مصاحل تنافس ية من ادلول ا ألعضاء .وستبذل ا ألمانة أأقىص هجدها يف
حماوةل توحيد مجيع هذه املصاحل والتوصل اإىل قامئة جديدة .وافرتضت ا ألمانة أأهنا قد مت تسلميها املهمة لإعداد قامئة هنائية ومل
يكن من املفرتض العودة اإىل ادلول ا ألعضاء لتصديقها كام اكنت عليه احلال من قبل.
 .133ورصح وفد امجلهورية التش يكية ،متحد ًاث ابلنيابة عن مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيق ،أأنه اكن يف موقف خيوهل
املوافقة عىل املقرتح .وقد اكن الوفد سعيدً ا بأأن القامئة ا ألولية س تكون مبثابة ا ألساس لتحديد الفجوات املمكن سدّها فامي بعد.
 .131و أأعرب وفد الصني عن موافقته عىل املقرتح املقدم من وفد ابراغواي ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية
والاكرييب.
 .135ودمع وفد اإندونيس يا مقرتح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .واقرتح الوفد بعض املبادئ اليت جيب عىل ا ألمانة
وضعها يف الاعتبار عند اختيار املتحدثني .أأو ًل ،جيب أأن يمتتع املتحدثون ابملهارة واملعرفة واخلربة الاكفية يف جمال امللكية
الفكرية والتمنية .واثني ًا ،جيب أأن يوحض املتحدثون يف لك موضوع التوزيع اجلغرايف املتوازن .وجيب جتنب وضع متحدثني من
نفس البدل .واثلثا ،جيب أأن تتضمن املواضيع أأيض ًا املس توايت اخملتلفة للتمنية بني ادلول ا ألعضاء .وقد أأمل الوفد يف أأن يكون
هناك بعض املتحدثني من ادلول النامية وادلول ا ألقل ًمنوا .ورابعا ،يتحدث لك متحدث يف موضوع واحد .و أأخري ًا ،يرغب
الوفد يف أأن يمت اإدراج ممثيل املنظامت ادلولية (منظمة الصحة العاملية ،منظمة التجارة العاملية ،وهيئة الغذاء وادلواء ،اإخل).
واملنظامت غري احلكومية واجملمتعات احمللية يف القامئة.
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 .136و أأشار وفد كينيا ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،اإىل التوضيح اذلي قدمته ا ألمانة .وقد ر أأت اجملموعة أأنه سيتوجب
اإخطار ادلول ا ألعضاء وإابقاهئم عىل اطالع كام متت املوافقة عىل ذكل من قبل .ووافق عىل أأن تقوم ا ألمانة ابإهناء القامئة مع
ا ألخذ يف الاعتبار املقرتحات اليت وضعها ادلول ا ألعضاء .ولكن ل ينفي ذكل أأمهية اإبقاء ادلول ا ألعضاء عىل اطالع عرب
املنسقني ا إلقلمييني مبجرد أأن يمت اإعداد القامئة .واكن من املهم ل ألمانة أأن تعود اإىل ادلول ا ألعضاء بقامئة جديدة .وميكن تقدميها
عرب املنسقني ا إلقلمييني.
 .137ورصح وفد الربازيل أأن مقرتح مجموعة دول بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اكن بس يط ًا .ذكرت فقط أأن ادلول
ا ألعضاء سوف تقرتح أأسامء تضعها ا ألمانة يف اعتبارها عند وضع اللمسات ا ألخرية عىل القامئة .اكنت هناك العديد من الطرق
ألخذ هذه الاقرتاحات بعني الاعتبار .ويف هذا الصدد ،يرغب الوفد يف معرفة اإذا اكن عدد املتحدثني حمدود ًا بطريقة ما أأو
اإذا ما اكن من املمكن زايدة عدد املتحدثني يف لك جلنة من جلان اخلرباء .اكنت هذه اإحدى الس بل املمكنة ألخذ تكل
الاقرتاحات بعني الاعتبار.
 .132وذكر وفد اململكة املتحدة أأنه ميكنه تأأييد اللغة املس تخدمة تأأييد ًا مطلق ًا مع املراعاة التامة للتفسري اذلي قدمته ا ألمانة.
 .132ورصح وفد اجلزائر أأنه مل يشارك تفسري ا ألمانة لالقرتاح .فالقرتاح اكن قصري ًا وواحض ًا .وابلرمغ من هذا ،اكن مفتوح ًا
للتفسري .مل يكن الوفد يتوقع أأن خيتمت بنفس قامئة املتحدثني .لومل يكن ا ألمر فقط جمرد موضوع لسد الثغرات .لقد اكن يتعلق
بأأخذ ا ألمانة يف اعتبارها اقرتاحات ادلول ا ألعضاء مبراجعة ووضعت اللمسات ا ألخرية عىل قامئة املتحدثني .و أأشار الوفد اإىل
التعليقات اليت أأدىل هبا وفد كينيا حول اإحاطة ادلول ا ألعضاء علام بقامئة املتحدثني .وجيب اإضافة بعض العبارات اإىل الاقرتاح
املقدم من جانب مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب لتوضيح أأن ادلول ا ألعضاء سيمت اإبقاهئا عىل عمل خالل مجيع مراحل
معلية وضع اللمسات ا ألخرية عىل القامئة.
 .112و أأشار الوفد الإندونييس اإىل السؤال املطروح من جانب وفد برازيل والتعليقات اليت أأدىل هبا وفد اجلزائر .ور أأى
الوفد أأنه من املمكن مناقشة معايري اختيار املتحدثني بصورة أأكرب .وينبغي أأن تتناول قامئة املتحدثني توزيع ًا جغرافي ًا متواز ًان.
والمتس الوفد من ا ألمانة توضيح ًا بشأأن كيفية حتقيق ذكل .فعىل سبيل املثال ،اكن العديد من ادلول ا ألعضاء أأعضاء يف
مجموعة املساعدة الإمنائية .وإاذا اكنت لك واحدة مهنا س تقرتح متحداث ،يود الوفد أأن يعرف ما اإذا اكنت الاقرتاحات ستناقش
داخل اجملموعة قبل عرض القرار عىل ا ألمانة .كام يود أأيض ًا أأن يعرف ما اإذا اكنت ا ألمانة ستبقي منسقي اجملموعة عىل عمل أأم
ل .ابلإضافة اإىل ذكل ،طلب الوفد من ا ألمانة الرد عىل الاقرتاح املقدم من جانبه بشأأن معايري اختيار املتحدثني.
 .112ونظر وفد جورجيا بعناية يف العرض املقدم من جانب مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .يبدو أأنه اكن عرض ًا
متواز ًان وح ًال وسط ًا .و أأعرب الوفد عن اس تعداده دلمع العرض من أأجل امليض قدم ًا.
 .110واقرتح الرئيس أأن تُرتك اللغة كام يه لتجنب فتح مناقشة جديدة .اكن فهمه للعملية واحض جد ًا .وجيب أأن تبقى ادلول
ا ألعضاء عىل عمل كام جيب أأن تؤخذ مقرتحاهتم بعني الاعتبار .تكل اكنت الطريقة اليت فرس هبا الروح السائدة يف املشاورات
اخملتلفة .و أأدى ذكل اإىل دمع الاقرتاح املقدم من جانب بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وتساءل عام اإذا اكن الاقرتاح املقدم
من جانب مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ميكن اعامتده مع الفهم بأأن ادلول ا ألعضاء جيب اإحاطهتا علام بعملية
الاختيار.
 .113ورصح الوفد الإندونييس عن موافقته عىل الاقرتاح املقدم من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .ور أأى الوفد أأنه
ستمت مالحظة تفسري العروض والاقرتاحات والتعليقات املقدمة من جانب الوفود يف هذه اجللسة ،مبا يف ذكل العرض
اخلاص به بشأأن معايري اختيار املتحدثني ،فض ًال عن التعليقات اليت أأدىل هبا وفد كينيا ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ووفد
اجلزائر ،بشأأن اإبقاء ادلول ا ألعضاء عىل عمل طوال هذه العملية.
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 .111و أأكد الرئيس للوفد الإندونييس أأن املالحظات املقدمة خالل اجللسة سوف تؤخذ بعني الاعتبار كام سيمت عرضها يف
التقرير اخلاص هبذه اجللسة.
 .115ووجدت ا ألمانة (الس يد ابلوش) أأن املناقشة مفيدة للغاية .مل تكن هذه املسأأةل جديدة ،بل متت مناقش هتا يف العديد
من الاجامتعات الرمسية والغري رمسية .وفامي يتعلق ابلسرية اذلاتية للمتحدثني ،أأشارت ا ألمانة اإىل الوثيقة  CDIP/10/16اليت
مت من خاللها عرض نتاجئ أأربعة أأو مخسة اجامتعات غري رمسية بشأأن هذا املوضوع .كام حتدث أأيض ًا مضن مجةل أأمور فامي يتعلق
مبا جيب أأن تكون عليه السرية اذلاتية للمتحدثني .ومل ترتدد ا ألمانة يف قبول وحماوةل متابعة املبادئ التوجهيية الإضافية اليت
بناء عىل قراءهتا لالقرتاح،
متت قراءهتا للتو من جانب الوفد الإندونييس .بل انتقلت اإىل النقطة اليت أأاثرها وفد اجلزائر .و ً
فهمت ا ألمانة أأنه من املطلوب اإهناء قامئة املتحدثني الواردة يف الوثيقة .WIPO/IPDA/GA/13/INF/1وتود ا ألمانة أأن
تعرف اإذا ما اكن من املفرتض أأن تتخذ ذكل أكساس لها وتتصل بأأولئك املتحدثني .وقد ر أأت عرب تداخلها مع وفد اجلزائر أأنه
رمبا ل يكون هذا هو أأساس التواصل مع املتحدثني .والمتست ا ألمانة توجهيا وإارشادًا من ادلول ا ألعضاء حول ما اإذا اكن
ينبغي علهيا أأخذ بعض ا ألسامء من القامئة وانتظار ادلول ا ألعضاء لتقدمي مدخالهتم حبلول شهر يناير أأو مارس ومن مث حماوةل
اخلروج بقامئة جديدة من املتحدثني ،أأو اعامتد اإذا ما اكن هذا املستند هو ا ألساس يف التواصل .اكنت هذه نقطة هممة للغاية.
يتسن عقد املؤمتر .وقد تقرر أأن تقوم ا ألمانة ابإعداد قامئة وتعمميها
وبطريقة منفصل ،اسرتجعت ا ألمانة القرار السابق حيث مل َ
عىل منسقي اجملموعات أأو ادلول ا ألعضاء للتصديق علهيا .ور أأت ا ألمانة أأنه يف هذه املرة مل يكن من املفرتض الاستناد اإىل
ادلول ا ألعضاء للحصول عىل املوافقة .وتود ا ألمانة معرفة ما اإذا اكن فهمها حصيحا أأم ل .وفامي يتعلق ابإبقاء ادلول ا ألعضاء عىل
عمل ،ذكرت ا ألمانة أأنه ميكن وضع اجلدول الزمين للمحافظة عىل مشاركة ادلول ا ألعضاء عىل أأساس منتظم .وإال ميكن
للمندوبني التصال اب ألمانة للحصول عىل املس تجد ًات.
 .116و أأدرك وفد امجلهورية التش يكية أأن البياانت اليت أأدلت هبا الوفود اكنت جزء ًا من حمرض اجللسات وليس من القرار.
و أأشار الوفد اإىل الاقرتاح املقدم من جانب مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وذكر أأن النسخة اليت قد تلقاها تضمنت
بعض ا ألقواس .وعندما قر أأ وفد ابراغواي الاقرتاح نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،مت ذكر جلنة التمنية
وامللكية الفكرية  CDIP 16وهناية يناير  0225عىل وجه التحديد .ويود الوفد أأن يعرف ما اإذا اكن ذكل ما تضعه اللجنة يف
اعتبارها وحتاول أأن تعمتده .و أأشار الوفد اإىل التوجيه اذلي سعت ا ألمانة اإىل احلصول عليه .و أأدرك الوفد أأن
الوثيقة  WIPO/IPDA/GA/13/INF/1 Provاكنت أأساس التواصل مع املتحدثني .سوف حتدد ا ألمانة الثغرات من
خالل تكل القامئة .وسيمت سد الثغرات خالل الإجراء املنصوص عليه يف اجلزء الثاين من القرار .فواهجت ادلول ا ألعضاء
صعوابت يف املايض تتعلق بعملية اإقرار القامئة .وذلكل ،جيب جتنب هذا العنرص.
 .117و أأشار وفد اجلزائر اإىل الإرشاد اذلي سعت ا ألمانة يف طلبه بشأأن قضيتني رئيس يتني وقدم وهجات نظره حول هاتني
القضيتني .واكنت الوثيقة  WIPO/IPDA/GA/13/INF/1 PROVأأساس معلية املراجعة .ستمت مراجعهتا مع مراعاة
الاقرتاحات املقدمة من جانب ادلول ا ألعضاء .ومل يكن ا ألمر جمرد اإجراء لسد الثغرات .حىت لو تواجد مجيع اخلرباء عىل
القامئة ،سوف حتتاج ا ألمانة اإىل مراعاة الاقرتاحات املقدمة من جانب ادلول ا ألعضاء .مل تكن هذه القامئة متوازنة جغرافي ًا .ومل
تكن وهجات نظر اخلرباء حق ًا متوازنة .فهيي حباجة اإىل التغيري حىت لو اكن مجيع املتحدثني موجودين .وفامي يتعلق مبوضوع ما
تغريا هاما خالل هذه اجللسة .ووافقت ادلول
اإذا اكن ينبغي موافقة ادلول ا ألعضاء عىل القامئة ،ذكر الوفد أأنه قد حدث ً
ا ألعضاء عىل أأن تقوم ا ألمانة ابإهناء القامئة ألنه اكن من الواحض أأهنا ل تس تطيع القيام بذكل ا ألمر فامي بيهنا .ابلرمغ من ذكل،
أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن ادلول ا ألعضاء لها حق الاعرتاض اإذا اكن دلهيا خماوف تتعلق بأأي خبري من اخلرباء أأو بأأي
قضية من القضااي .واكنت ا ألمانة بني أأيدي ادلول ا ألعضاء .فاإذا اكن دلى اإحدى ادلول ا ألعضاء اعرتاضات قوية ،فيلزم أأن
تراعهيا ا ألمانة.
 .112و أأشار وفد ابراغواي ،املتحدث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،اإىل املثل القائل" ،يمكن الش يطان دوم ًا
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يف التفاصيل" .وذلكل السبب ،اكن الاقرتاح قصري ًا وبس يط ًا .وميكن اعتبار الوثيقة املذكورة يف الاقرتاح أأساس ًا لإهناء القامئة.
لقد مت تقدميها يف يونيو  0223حيث اكن من املفرتض أأن ينعقد املؤمتر يف نومفرب .0223واكن ذكل قبل أأكرث من عام مىض.
ومن الواحض أأن القامئة لن تكون كام اكنت عليه .اإهنا لن تكون القامئة الهنائية حيث أأن هناك مسؤولني من ا ألمانة لن يكونوا
عىل هذه القامئة .وس تكون هناك تغيريات .وستمت مراجعة القامئة .ومل يمت التصال ابملتحدثني بعد .و أأعربت اجملموعة عن
اعتقادها بأأن ادلول ا ألعضاء ميكهنا الوثوق يف ا ألمانة لإهناء القامئة .سوف يمت اإبقاهئم عىل عمل ابلتقدم احملرز يف هذه العملية.
 .112ووافق وفد جنوب أأفريقيا عىل البياانت اليت أأدىل هبا وفد كينيا نيابة غن اجملموعة ا ألفريقية ووفد اجلزائر .وبدا تفهمهم
واحضا متاما .لن يمت اس تخدام القامئة احلالية من املتحدثني لسد الثغرات ألنه اإذا اكن ا ألمر كذكل ،سوف تستند اللجنة اإىل
املربع رمق  2حيث مل توافق ادلول ا ألعضاء عىل القامئة .وقد طالبت ا ألمانة بتقدمي توضيح .اكن من اجليل أأنه ينبغي عىل ا ألمانة
حتديث القامئة احلالية مع مراعاة الاقرتاحات اليت س تقدهما ادلول ا ألعضاء .وجيب اإبقاء ادلول ا ألعضاء عىل عمل بشلك منتظم.
عندما مت اإعداد مسودة القامئة ،اكن ينبغي عىل ا ألمانة اإبالغ ادلول ا ألعضاء من خالل املنسقني ا إلقلمييني اذلين ميكهنم النظر
يف القامئة وتقدمي تعليقاهتم .كونت املنظمة موهجة من قبل ادلول ا ألعضاء .واكنت دلهيم احلرية يف تقدمي أأي تعليقات يف أأي
وقت مبجرد تقدمي ا ألمانة معلومات عن القامئة.
 .152وذكر وفد كينيا ،املتحدث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،أأن اإحاطته اكنت واحضة للغاية .ومل يمت التصديق عىل القامئة اليت
قُدّمت اإىل ادلول ا ألعضاء .ذلا ،مل يمت قبولها .واكنت هذه مسأأةل تتعلق ابلثقة .ووافقت ادلول ا ألعضاء عىل امليض قدما.
ووافقت عىل أأن تقوم ا ألمانة ابإهناء القامئة مع ا ألخذ يف الاعتبار املقرتحات اليت وضعهتا ادلول ا ألعضاء .مما يعين أأن القامئة
الهنائية للمتحدثني لن تكون نفس هذه القامئة .اإذا اكنت س تظل كام يه ،فسيمت اختاذ قرار خمتلف أأو قد يمت التأأكيد عىل هذه
القامئة .ور أأت اجملموعة أأنه اكن هناك عدة حتدايت يف العملية السابقة .وس يكون هناك معلية اثنية مع أأخذ مقرتحات ادلول
ا ألعضاء يف الاعتبار .وميكن القيام بذكل بأأي طريقة ولكهنا سرتغب يف الاطالع عىل قامئة منقحة .وإاذا اكن ينبغي للجنة أأن
مثريا للجدل .ولن يكون هذا مفيدا للعملية .اإذا اكن يتوجب عىل اللجنة
ختوض يف تفاصيل معلية اإمتام ذكل ،قد يصبح ا ألمر ً
املوافقة عىل ما أأرادته هو قامئة منقحة مع ا ألخذ يف الاعتبار مقرتحات ادلول ا ألعضاء ،فس يكون من املمكن امليض قدما يف
هذا ا ألمر .وجيب أأن يمت اطالع ادلول ا ألعضاء دامئ ًا عىل التطورات علام بأأن املوضوع اكن ذا أأمهية كربى ابلنس بة اإلهيم.
 .152وقد صدق وفد الياابنً ،
متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ب ،عىل التوجيه املقدم من وفد امجلهورية التش يكية ل ألمانة.
وجيب أأن تتجنب ادلول ا ألعضاء أأي اإدارة مصغرة .وعلهيا أأن تؤمن بقدرة ا ألمانة وإاماكانهتا .ويف نفس الوقت ،جيب أأن تؤمن
ا ألمانة بقدراهتا أأيض ًا.
 .150و أأشار وفد الربازيل اإىل مسأأةل اكن قد طرهحا يف أآخر مداخةل هل .ومن اإحدى الطرق اليت ميكن هبا ل ألمانة أأن تأأخذ
يف اعتباراهتا اقرتاحات ادلول ا ألعضاء يه أأن تقوم ابإضافة أأسامء جديدة .وقد رغب الوفد يف معرفة ما اإذا اكن هناك أأي حد
صارم فامي يتعلق بعدد املتحدثني ألن هذه س تكون طريقة ألخذ املقرتحات يف الاعتبار حىت ولو اكن من املعقول افرتاض أأهنا
لن تكون مجي ًعا مدرجة يف القامئة .واكن هناك أأكرث من طريقة ألخذ املقرتحات يف الاعتبار وتكل واحدة من هذه الطرق.
و أأشار الوفد اإىل النقطة اليت أأدىل هبا وفد جنوب أأفريقيا .وحيق للك عضو الإدلء بر أأيه فامي يتعلق بأأي مقرتح أأو وثيقة أأو
اقرتاح أأو معلومات ترد عن ا ألمانة.
 .153و أأشار وفد اململكة املتحدة اإىل أأن اللجنة اكنت تسري سريا متقدما يف نقاش اجللسات السابقة .وقد فشلت ادلول
ا ألعضاء يف الوصول اإىل اتفاق يف هذه املناقشات .وقد قدمت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب مقرتهحا يف بداية
جدول ا ألعامل .وقد دمعه لك من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،واجملموعة ابء ومجموعة أأورواب الوسطى ودول
قرصا ولكنه واحضًا للغاية .فقد أأشار بوضوح اإىل أأنه جيب أأن تقوم
البلطيق واجملموعة ا ألفريقية ووفد الصني .واكن املقرتح ً
ا ألمانة ابإهناء اإعداد القامئة .ومل يتحدث عن أأي تصديقات أأو خيارات قد تعارضها ادلول ا ألعضاء .وقد اكن من املعتاد أأن يمت
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اإخطار ادلول ا ألعضاء ابلقامئة .ومل يكن دلى الوفد أأي مشلكة مع هذا ا ألمر .فقد اكنت هذه اخلطوة الصحيحة يف السري حنو
ا ألمام .وذكر املقرتح أأيض ًا وثيقة اكنت معروفة للجميع .وقد تضمن العديد من املتحدثني .و أأبدى العديد عن عدم مشاركهتم يف
املؤمتر أأو حىت عن عدم رغبهتم يف ذكل .ذلا قد حتتاج ا ألمانة للعثور عىل بدائل .فقد أأشار املقرتح بوضوح اإىل أأن الوثيقة يه
بناء عىل املعايري اليت نوقشت يف العديد من اللقاءات
ا ألساس .وجيب عىل ا ألمانة التأأكد مما مل يعد متا ًحا والعثور عىل بديل ً
ا ألخرى .وقد يؤدي أأي احنراف أآخر عن املقرتح ابدلول ا ألعضاء اإىل النتاجئ اليت خلصت اإلهيا يف اجللسات السابقة.
 .151وحتدث وفد اإيطاليا ابمس الاحتاد ا ألورويب و أأعضائه معر ًاب عن تأأييده للتعليقات اليت أأدىل هبا وفد امجلهورية
التش يكية .و أأشار أأنه ل تزال هناك حماولت لإدارة العملية بشلك مصغر .وقد أأخرت هذه احملاولت معلية تنظمي املؤمتر .وقد
متتع مقرتح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ابلتوازن الصحيح .وقد ترك هامشً ا مناس ب ًا ل ألمانة من أأجل املناورات .لقد
اكن من حق ادلول ا ألعضاء أأن يمت اطالعها عىل ا ألمر .واللكمة ا ألخرية اكنت ل ألمانة وإال س تقع ادلول ا ألعضاء جمددًا يف
نفس املأأزق .و أأعدت ا ألمانة القامئة احلالية بناء عىل معايري حمددة .فقد اختارت أأفرادا مناس بني للحدث .جيب أأن تكون القامئة
احلالية يه أأساس التدريب .وقدمت ادلول ا ألعضاء توجهيًا .وميكن ل ألمانة القيام ابملهمة .ولن تكون اإعادة وضع قامئة جديدة
من العدم طريقة ذات كفاءة يف امليض قدما علام بأأن هذه القامئة نتجت عن أأحباث أأجريت عىل معظم ا ألشخاص املالمئني.
وميكن لدلول ا ألعضاء أأن تقدم أأسامء جديدة ليمت أأخذها يف الاعتبار .ويثق الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ثقة اكمةل يف
ا ألمانة.
 .155و أأشار وفد اإندونيس يا اإىل التوجيه اذلي سعت اإليه ا ألمانة بشأأن قامئة املتحدثني .وقد ذكرت عدة مبادئ لختيار
املتحدثني .فعىل سبيل املثال ،اكن من الرضوري احلصول عىل توزيع جغرايف متوازن .وجيب أأل يكون هناك أأكرث من
متحدث واحد هل نفس اجلنس ية .وجيب أأن يكون من بني املتحدثني أأيض ًا ممثلني من املنظامت غري احلكومية واجملمتعات احمللية.
ويرغب الوفد يف أأن تُطبق ا ألمانة املبادئ اليت اقرتحهتا سابق ًا.
 .156وقد صدق وفد ابراغواي ،متحد ًاث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،عىل التوضيح املقدم من وفد
امجلهورية التش يكية عىل مقرتهحا .و أأكدت اجملموعة عىل أأهنا اقرتحت أأن يمت عقد املؤمتر عىل هامش جلسة جلنة التمنية وامللكية
الفكرية رمق .26وميكن لدلول ا ألعضاء تقدمي مقرتحاهتم حىت هناية يناير من العام التايل.
 .157ورصح وفد أأوروغواي أأن املقرتح اكن واحض ًا ودقيق ًا .كام أأعرب بوضوح عىل أأن ا ألمانة س تقوم ابإهناء القامئة مع ا ألخذ
يف الاعتبار املقرتحات اليت قدمهتا ادلول ا ألعضاء .واكن من املفرتض أأن يعقد املؤمتر يف  21نومفرب .0223ومن الواحض أأنه
سيتحمت اإجراء بعض التغيريات .فقد ل يتواجد بعض املتحدثني .كام اكن هناك أأيض ًا بعض أأعضاء ا ألمانة اذلين لن يكونوا
موجودين ابلقامئة بعد ذكل نظر ًا للتغيريات يف املنظمة .وعىل ادلول ا ألعضاء السامح ل ألمانة القيام بعملها والوثوق هبا .وتعرف
ا ألمانة أأنه جيب أأن يكون هناك ً
متثيال جغراف ًيا متوازانً  .وتضمنت القامئة ممثلني من كياانت خاصة وجامعات ومنظامت دولية
مثل منظمة الصحة العالية ومنظمة التجارة العاملية ومؤمتر ا ألمم املتحدة للتجارة والتمنية وهيئة الغذاء وادلواء .وا ألمانة عىل عمل
مبا يتوجب علهيا القيام به .وحث الوفد ادلول ا ألعضاء عىل جتنب هذا التدريب حيث أأنه لن يؤدي اإىل أأي ماكن .وقد
أأظهرت بعض املرونة .وعىل اللجنة املوافقة عىل املقرتح ومنح اإشارة اإجيابية عىل أأن املنظمة اكنت ستبد أأ التحرك بروح
جديدة.
ورصح وفد جنوب أأفريقيا بأأن ا ألمانة طلبت توضي ًحا من ادلول ا ألعضاء .ووافق الوفد عىل تعليق وفد ابراغواي بأأنه
ّ .152
جيب أأن تقوم ا ألمانة ابإهناء القامئة مع ا ألخذ يف الاعتبار املقرتحات اليت قدمهتا ادلول ا ألعضاء .ومل يتعلق ا ألمر بتواجد أأو
بناء عىل مقرتحات ادلول ا ألعضاء .واكنت الويبو منظمة تقودها
عدم تواجد املتحدثني عىل القامئة .فيجب اإهناء أأمر القامئة ً
ادلول ا ألعضاء وليست منظمة تقودها ا ألمانة .ووهجت ادلول ا ألعضاء ا ألمانة اإىل ما ينبغي لها القيام به .وجيب عىل ا ألمانة
اإخطار ادلول ا ألعضاء ابلعملية والتقدم اذلي ُأحرز يف اختيار املتحدثني .وبعد ذكل ،تنظر ادلول ا ألعضاء يف ما س تقوم به،
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فلن تعيد النظر يف القرار اذلي قد خاختذ .وجيب تزويد ادلول ا ألعضاء ابملعلومات .و أأشار وفد أأملانيا اإىل اقرتاح وفد
اإندونيس يا .وعند اإهناء أأمر القامئة ،عىل ا ألمانة النظر يف مجموعة متنوعة من املتحدثني من املنظامت غري احلكومية وادلول
ا ألعضاء والتفكري جامعيا حىت تمت موازنة القامئة .وميكن اإهناء هذه النقطة عىل أأساس أأنه قد مت منح ا ألمانة تفويض واحض.
أ
وعند اإهناء القامئة ،جيب أأن تأأخذ يف اعتبارها املقرتحات املقدمة من ادلول ا ألعضاء وعدم دعوة املوجودين عىل القامئة للتأكد
من تواجدمه.
 .152ورصح الرئيس بأأنه اكن هناك فرصة كبرية لتقدمي توجه واحض ل ألمانة .وقد تساءل عام اإذا اكنت اللجنة يف موقع خيولها
املوافقة عىل مسودة القرار املقدم يف املؤمتر .ومت اعامتد القرار ابلنظر اإىل عدم وجود اعرتاضات من احلضور.
اعتبارات الوثيقة  -CDIP/13/8امللكية الفكرية والس ياحة :دمع أأهداف التمنية وحامية الرتاث الثقايف يف مرص وادلول النامية
ا ألخرى
 .162و أأخطر وفد مرص اللجنة أأنه مت عقد اجامتعات ثنائية واجامتعات متعددة مع بعض الوفود .ومت تعممي املقرتح املنقح.
و أأخذ الوفد اكفة التعليقات والاهامتمات يف احلس بان .ومت تقدمي تغيريات ابرزة .وعىل الرمغ من أأن الوفد قد ل يكون سعيدً ا
ابلتغيريات ،اإل أأنه سريغب يف التقدم ل ألمام .وقد حصل املرشوع عىل دمع رائع من ا ألعضاء .وظل املرشوع عىل جدول
ا ألعامل ملدة عام .وقد متىن الوفد أأن يمت املوافقة عىل املرشوع يف هذه اجللسة.
 .162ودمع وفد كينيا ،متحد ًاث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،التغيريات اليت طر أأت يف الوثيقة .وعىل اللجنة املوافقة عىل املقرتح.
لقد انلت دمع غالبية ا ألعضاء.
 .160وطلب وفد الهند توضيحا بشأأن التغيريات اليت متت عىل امجلل اليت أأشريت اإلهيا محلاية املعرفة التقليدية وتعبريات
الثقافة التقليدية .واقرتح الوفد أأن يمت تغيري هذه امجلل من أأجل حامية التقاليد احمللية وا إلقلميية والقومية .ولكنه يود معرفة
سبب غياب العامل احمليل .اإذ يشري مصطلح "حميل" تشري اإىل مس توى املدينة أأو املنطقة .ويشري مصطلح " إاقلميي" اإىل
منطقة أأوسع داخل ا ألرايض القومية ومصطلح "قومية" هو ذات املس توى ا ألعىل .فال جيب تفسري مصطلح “ إاقلميي” عىل
أأنه منطقة أأو ماكن عرب احلدود .بل جيب أأن يكون يف نطاق ا ألرايض الوطنية.
 .163و أأشار وفد الياابن ،متحد ًاث ابمس اجملموعة ب ،اإىل أأنه قد مت تعممي املقرتح املنقح صباح ًا .وقد اكنت اجملموعة مشاركة
يف مشاورات غري رمسية صباح ًا وعُقدت مشاورات داخلية أأثناء وقت الغذاء .مل يس تطع بعض أأعضاهئا احلصول عىل تأأكيد
من دوهلم بسبب القيود الزمنية .وقد سعدت اجملموعة ابلتفكري يف املقرتح املنقح من أأجل العثور عىل حل .ومع ذكل ،نظر ًا
للقيود الزمنية ،فمل تس تطع اجملموعة املصادقة عىل الاقرتاح كلك يف هذا الوقت .وس تحتاج بعض الوفود اإىل مزيد من الوقت
لفحص تفاصيل املقرتح املنقح.
 .161و أأعرب وفد تونس عن دمعه للمرشوع .وقد اكن هناك مرونة فامي خيص بعض ا ألعضاء .وقد اكنت التغريات اليت متت
واحضة وحمددة .ذلكل ،حث الوفد الوفود ا ألخرى عىل تبين املقرتح املنقح.
 .165و أأعرب وفد اإندونيس يا عن تأأييده للتنقيحات اليت أأضافها وفد مرص .ومن املعتقد أأن اللجنة قد وافقت عىل املقرتح.
وانضم الوفد اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد الهند .وهو يود توضيح مصطلح " إاقلميي" .ونظر ًا ألنه سيمت تنفيذ املرشوع يف مرص
ويف ثالثة دول أأخرى ،فيبدو أأن العنرص ا إلقلميي مل يكن رضور ًاي .وميكن اإدراج النتاجئ اليت حتققت يف هذه ادلول يف دراسة
مقارنة تتعلق ابس تخدام أأدوات  IPلتعزيز الس ياحة.
 .166و أأشار وفد مرص اإىل التوضيحات اليت طلبهتا وفود الهند وإاندونيس يا .وقد حاول اإدراج العنرص املقرتح من جانب وفد
الهند ودمعه وفد رسيالناك يف وقت سابق يف هذه اجللسة .رمبا مل يفهمه جيد ًا .لقد اكن الوفد مس تعدً ا لتغيري اللغة لتصبح
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ابلصيغة اليت اقرتهحا الوفد الهندي .فقد فهم الوفد معىن املصطلح " إاقلميي" عىل أأنه يشري اإىل اإقلمي بداخل ادلوةل .ومل تتضمن
أأي عنارص عرب احلدود .وميكن تغيري الصيغة لتصبح "حملية وإاقلميية وقومية" .ومن املمكن أأن يعمل الوفد عىل ذكل .لقد اكن
من سوء احلظ أأنه مل تمت املوافقة عىل املرشوع يف هذه اجللسة .وقد أأشارت بعض ادلول اإىل القيود الزمنية .ومل يسمع الوفد
عن أأي خماوف أأساس ية تتعلق ابلتعديالت .ورمبا يشري ذكل اإىل أأنه مل تكن هناك أأي مشالك رئيس ية بشأأن هذا الاقرتاح.
وطلب الوفد عقد اجامتعات بني اجللسات بشأأن املرشوع .كام تفهمت القيود الزمنية .وميكن أأن يساعد الاجامتع عىل إارساع
معلية التفكري يف املرشوع.
 .167وقد ُأجعب وفد الولايت املتحدة ابلتغيريات اليت قام هبا وفد مرص عىل هذا املقرتح .ومع ذكل ،مل تتح هل الفرصة
للتفكري يف جوهر املقرتح املنقح .ذلكل ،لن يكون من العادل أأن نرصح بأأن الوفد مل تساوره أأي خماوف أأساس ية .ولكنه مل
يكن دليه ببساطة الوقت لقراءة املقرتح املنقح.
 .162وقد أأدرك وفد الياابن ،متحد ًاث ابمس اجملموعة ب ،مدى قمية املرشوع .ومن وهجة نظر نظامية ،اإذا مت عقد اجامتع بني
اجللسات .ذلكل لن يكون من اجليد القيام بذكل .وعىل لك الوفود أأن تأأخذ يف اعتبارها أأنه جيب اس تغالل الوقت املتاح بني
الاجامتعات الرمسية للتحضري للجلسة الرمسية.
 .162و أأوحض وفد مرص أأنه قدم طلب ًا لعقد اجامتع بني اجللسات ألن املرشوع ظل معروض ًا عىل طاوةل الاجامتعات منذ
عام .ويعتقد الوفد أأنه س يكون من العدل القيام بذكل ولن يسبب ذكل أأي مشالك نظامية .وقد حاول اإظهار أأقىص درجة
من املرونة ومناقشة اخملاوف قدر الإماكن .ومن سوء احلظ مل يمت الوصول اإىل أأي اتفاق حىت بشأأن الاجامتع بني اجللسات.
وقد شكك الوفد يف مدى جدية املرشوع .ويف جلسة جلنة التمنية وامللكية الفكرية القادمة ،سيستند الوفد اإىل املقرتح
ا ألصيل اذلي مت تقدميه يف بداية هذه اجللسة .ول تزال التعديالت املقدمة تعد مسامهة غري رمسية .ومع ذكل ،س يعود الوفد
اإىل املقرتح ا ألصيل اخلاص به.
 .172و أأعلن وفد الياابن ،متحد ًاث ابلنيابة عن اجملموعة ب ،أأنه اكن دامئ ًا جاد ًا بشأأن لك ما يتعلق بعمل اللجنة .وميكنه رؤية
سيناريو أآخر اإذا ما مت اإعداد أآخر نسخة مبا يامتىش مع التفاق اذلي مت يف اجللسة ا ألخرية .لقد اكنت اجملموعة مس تعدة لفحص
أآخر نسخة من املقرتح املعد بواسطة وفد مرص حىت يمت املوافقة عىل املرشوع يف وقت ابكر للجلسة املس تقبلية.
 .172ونوه وفد اإندونيس يا اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد مرص .وقد متت مناقشة املقرتح عدة مرات .لقد اكن عام ًا واحد ًا اكفي ًا
ملناقش ته .لقد اكنت الفكرة بس يطة جد ًا يسهل فهمها وتنفذهيا .وقد تتعلق املشلكة ابختيار ادلول التجريبية للمرشوع .ويف
هذا الس ياق ،قد يعقد اجامتع غري رمسي قبل جلسة جلنة التمنية وامللكية الفكرية القادمة .وقد تفهم الوفد حاجة اجملموعة ب
ملزيد من الوقت للتفكري يف املقرتح .فس تكون تعليقاهتا ومعطياهتا بشأأن املقرتح قمية ومفيدة .ومع ذكل ،س يكون من ا ألفضل
الاس امتع لها قبل جلسة جلنة التمنية وامللكية الفكرية القادمة.
 .170وكرر وفد الياابن ،متحد ًاث ابلنيابة عن اجملموعة ب ،ر أأيه بأأنه قد تكون هناك قصة أأخرى اإذا مت اإعداد النسخة املنقحة
مبا يامتىش مع التفاق اذلي مت يف اجللسة ا ألخرية .ولقد اكن هذا الر أأي مفتوح ًا دامئ ًا للمناقشات غري الرمسية .اإذا لزم ا ألمر،
ميكن للوفد املرصي عقد مناقشات مع دول أأعضاء أأخرى تكون أأكرث اهامتم ًا اب ألمر ،بشلك ثنايئ وبني أأطراف متعددة وما
اإىل ذكل .ومل يكن من الرضوري اإنشاء اإطار للمشاورات غري الرمسية .فلطاملا اكنت وفود جينيف مقرمه يف جنيف .وقد
اكنت مس تعدة ملناقشة لك يشء بريقة غري رمسية .وميكن اإجراء املناقشات غري الرمسية يف هذا الس ياق.
 .173وقد صادق وفد مرص عىل البيان املقدم من وفد اإندونيس يا .وقد تذكر الوفد أأنه طلب عقد اجامتع بني اجللسات بعد
أآخر جلسة .ولكن مت رفض الطلب .وقد فضل الوفد اللجوء اإىل وفود أأخرى بد ًل من جمرد تقدمي وثيقة .وقد اجمتع ابلوفود
اليت أأبدت اهامتهما عىل مس توى ثنايئ أأو مس توى متعدد ا ألطراف أأثناء هذه اجللسة .ومل يرغب الوفد يف مراجعة الوثيقة عن
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طريق جمرد أأخذ تعليقات احلضور يف احلس بان ،ولكنه فضل الاجامتع مع الوفود .ولكن مت رفض معلية عقد اجامتع بني
اجللسات ومت اإجراء مشاورات أأثناء اجللسة .ونظر ًا للقيود العملية ،مل يس تطع الوفد الاجامتع مع مجيع الوفود .ومع ذكل،
طلب الوفد وضع اإطار معل غري رمسي مضن منظمة امللكية الفكرية العاملية “الويبو” لتسهيل العملية واجامتع غري رمسي واحد
فقط قبل أأن تقوم جلنة التمنية وامللكية الفكرية بتسهيل العملية ألنه اكن من الصعب اللجوء اإىل اكفة الوفود اليت أأبدت
اهامتهما ،اإذ اكن هناك الكثري من ادلول ا ألعضاء .ويود الوفد عىل ا ألقل عقد اجامتع غري رمسي واحد مضن منظمة امللكية
الفكرية العلمية “الويبو” قبل عقد جلسة جلنة التمنية وامللكية الفكرية التالية وفق اقرتاح وفد اإندونيس يا.
 .171ودمع وفد كينيا ،متحد ًاث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،البيان اذلي أأعده وفد مرص .فقد ظل املقرتح متداو ًل عىل طاوةل
الاجامتعات منذ عام .وقد بذل وفد مرص أأفضل مساعيه للتشاور مع الوفود وإاعداد نسخة منقحة .ور أأت اجملموعة أأنه قد مت
التخلص من العنارص املثرية للمشالك .وخالل اجللسة العامة ،مت تقدمي طلب لفصل العمل يف ظل اللجنة احلكومية ادلولية.
ذلكل ،مت حمو أأي اإشارة اإىل املعرفة التقليدية وتعبريات الثقافة التقليدية والإرث الثقايف واستبدلت بلكامت مثل “التقاليد”
و"الثقافة" اليت مل تعترب مصطلحات مثرية للجدل .ومل تر اجملموعة أأي قضااي أأخرى قد تكون مثرية للمشالكت ابلنس بة اإىل
الوفود .كام مت أأيض ًا حمو املشلكة املتعلقة ابلتوجهيات .واس تحق املرشوع مزيدً ا من التفكري .واعتقدت اجملموعة أأن وفد مرص
قد انقش لك هذه اخملاوف عىل حنو اكمل .وجيب أأن تكون اللجنة قادرة عىل اإهناء هذه املشلكة .اإذا مل تس تطع اللجنة القيام
بذكل يف هذه اجللسة ،ستتعاون اجملموعة مع الطلب املقدم من وفد مرص بعقد اجامتع غري رمسي .ورمبا ميكن أأن حيدث ذكل
قبل يوم واحد من عقد اجللسة التالية للجنة التمنية وامللكية الفكرية .وميكن مناقشة مزيد من التعليقات بأأسلوب زمين فامي
بعد .وقد رصحت اجملموعة بأأنه اإذا اكنت التنقيحات اليت قام هبا وفد مرص غري اكفية ،فقد يكون املقرتح الثاين خطوة جيدة
حنو ا ألمام.
 .175ورصح وفد اإيران (امجلهورية  -الإسالمية) أأن جد ًاول ا ألعامل احلالية جللسات جلنة التمنية وامللكية الفكرية اكنت
متخمة بسبب تأأجيل القضااي وإاحالهتا لالجامتعات التالية .وذلكل ،دمع الوفد بقوة مقرتح وفد اإندونيس يا بعقد مشاورات غري
رمسية ليس فقط بغرض تسهيل العملية من أأجل أأن يوافق وفد مرص عىل املرشوع ولكن أأيض ًا حلل القضااي العالقة ا ألخرى
مثل قرار امجلعية العامة بشأأن ا ألمور املتعلقة بلجنة التمنية وامللكية الفكرية وأآلية التنس يق.
 .176ورصح وفد الياابنً ،
متحداث ابمس اجملموعة ب ،أأنه ل أأحد يأأمل يف أأي تأأخري ابلعملية ،ومل يرفض أأحد املناقشات بني
اجللسات مع ا ألعضاء .واكنت املشلكة تمكن يف عقد اجامتع غري رمسي من وهجة نظر نظامية .وميكن لدلول ا ألعضاء دراسة
املقرتح وتقدمي تعليقاهتم ل ألمانة .وس تقوم ا ألمانة ابإعداد نسخة منقحة مع أأخذ هذه التعليقات يف الاعتبار .وجيب أأن يمت ذكل
بصورة جيدة قبل عقد جلسة جلنة التمنية وامللكية الفكرية التالية .وبعد ذكل ميكن مناقشة ا ألمر يف هذه اجللسة عىل أأمل أأن
تمت املوافقة عىل املرشوع .واعتقدت اجملموعة أأن هذه خطوة عىل الطريق الصحيح .وسوف تس تغل الفرتة بني اجللسات
بطريقة فعاةل.
 .177وقد كرر وفد سويرسا قوهل بأأن املرشوع اكن مثري ًا لالهامتم .و أأتيحت النسخة املنقحة يف الصباح .ورمبا اكن ذكل أأمر ًا
مثري ًا للمشالك لبعض الوفود اليت طلبت احلصول عىل تعليقات من دولها .واكن الوفد س يقرتح أأيض ًا فكرة عقد مشاورات
غري رمسية حيث أأن الفوارق مل تكن كبرية .وجيب أأن ت ّ ُِّعرف الوفود اليت أأبدت اهامتهما ابملرشوع للوفد املرصي .وس يعرف بعد
ذكل أأية وفود ينبغي العمل معها يف اجللسة البينية,.قد يساعد ذكل عىل حل أأي مشالك معلقة دون جتاوز احلل املقرتح من
قبل وفد الياابن ابلنيابة عن اجملموعة ابء .وسوف يسعد الوفد اإذا ساعد حل واحد أأو عدة حلول اللجنة عىل امليض قدما يف
هذا املرشوع.
 .172ورصح وفد اإيطاليا ،متحد ًاث ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء ،أأنه قد مت توزيع املقرتح يف هذا اليوم
وبعض الوفود اكنت حباجة اإىل املزيد من الوقت للتفكري فيه بوجه أأمشل .وقد اكن احلل اذلي اقرتحه وفد الياابن ابلنيابة عن
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اجملموعة ب ً
معقول .اإذا اكن ينبغي عىل ا ألمانة وضع مقرتح منقح مقدم ًا ،فسوف يكون هناك مزيد من الوقت قبل أأن تصل
جلسة للجنة التالية اإىل نص حمدد لهذا املرشوع .كام اكن مقرتح وفد مرص ش يق ًا للغاية وقد يضيف قمية للتنافس ية وإاىل تمنية
ادلول املشاركة بصورة أأكرب .وقد حبّذ الوفد املرشوع ويود لو يمت املوافقة عليه .ذلا اكن يرغب يف تقدمي تعليقات واملشاركة
من أأجل املوافقة عىل املرشوع.
 .172و أأشار وفد مرص اإىل اقرتاح وفد الياابن ابلنيابة عن اجملموعة ابء .وميكنه دمع تلقي التعليقات عرب ا ألمانة .ومع ذكل
سريغب يف معرفة ما اإذا اكن سيمت تقدمي التعليقات عىل التعديالت املقرتحة أأو عىل املقرتح ا ألصيل .كام كرر الوفد قوهل أأنه
يود الاستناد اإىل املقرتح ا ألصيل يف احللسة التالية للجنة .طاملا أأن ليس هناك أأية رغبة يف عقد أأي اجامتعات غري رمسية
مضن "الويبو" ،فسوف يسعده الاس مترار يف التشاور وسوف يدرك قمية تلقي التعليقات عىل املقرتح ا ألصيل اذلي قُدم يف
بداية اجللسة.
 .122وقد طلب الرئيس معرفة ما اإذا اكن ميكن للوفود املوافقة عىل تقدمي تعليقات عىل املقرتح ا ألصيل .وسوف يمت تلقهيا
من خالل ا ألمانة.
 .122ومل يرغب وفد اإيطاليا ،متحد ًاث نيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،يف اإعاقة أأي قرار ابلإجامع .لقد تضمن
املقرتح املنقح ًنصا أأفضل كثري ًا .وميكن للوفد املرصي اختيار ما يرغب فيه حيث أأن ذكل اكن اقرتاحه .ومع ذكل ،قد يرغب
الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء اقرتاح أأن تقدم الوفود تعليقات عىل املقرتح املنقح.
 .120ونوه الرئيس اإىل أأنه مل يمت اختاذ أأي اإجراء من قبل وفد مرص .وقد تقرر أأن يمت تلقي املقرتحات عرب ا ألمانة بناء عىل
وثيقة املرشوع ا ألصلية.

البند  2من جدول ا ألعامل :ملخص من اإعداد الرئيس
 .123دعا الرئيس اللجنة اإىل النظر يف مرشوع ملخص الرئيس .وقد بد أأ ابلفقرة رمق .2ومت اعامتد الفقرة نظر ًا لعدم وجود
مالحظات من احلضور .مث انتقل اإىل الفقرة رمق .0
 .121و أأشار وفد كينيا ،متحد ًاث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،اإىل الفقرات من  22اإىل .27ور أأت اجملموعة أأن اللجنة مل تهنيي
املناقشات بشأأن قرار امجلعية العامة املتعلق بشؤون اللجنة والتنقيح اخلاريج للمساعدة التقنية للويبو.
 .125و أأكد الرئيس أأن اللجنة ل ميكهنا اإهناء املناقشات بشأأن املوضوعني .واقرتح الاس مترار يف هذه املناقشات يف اجللسة
التالية بسبب القيود الزمنية .وانتقل الرئيس اإىل الفقرة .0ومت اعامتد الفقرة ابلنظر اإىل عدم وجود مالحظات من احلضور .مث
انتقل اإىل الفقرة رمق .3
 .126و أأشار وفد اإيران (امجلهورية  -الإسالمية) اإىل التعليق اذلي أأدىل به وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية بشأأن
القضااي املعلقة .اإذ اكن يمت تأأجيل هذه القضااي بصورة مس مترة .ذلكل يسعى الوفد لإجياد حل معيل حلل هذه القضااي .ويف
هذا الصدد ،كرر الوفد اقرتاحه بعقد مشاورات غري رمسية يف اجللسات البينية بغرض حل هذه القضااي .وميكن نقل النتاجئ
اإىل جلسة اللجنة التالية.
 .127وقد تساءل الرئيس عام اإذا اكن ميكن للجنة املوافقة عىل املقرتح املقدم من وفد اإيران (امجلهورية  -الإسالمية) بشأأن
عقد اجامتع بني اجللسات حول قرار امجلعية العامة بشأأن ا ألمور املتعلقة ابللجنة واملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية للويبو.
 .122وكرر وفد الياابن قوهل ،متحد ًاث ابمس اجملموعة ب ،أأنه جيب عىل الوفود أأن تأأخذ يف اعتبارها وضع أأولوايت لعمل
الويبو .وجيب حتديد أأولوايت العمل يف س ياق الاجامتعات الرمسية .ومن وهجة نظر نظامية ،مل تكن اجملموعة يف منصب
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يؤهلها للموافقة عىل الاجامتعات غري الرمسية يف أأي قضية هبذه املرحةل .واحتاجت الوفود اإىل التفكري يف وضع أأولوايت العمل
يف أأي جلنة .ور أأت اجملموعة أأنه قد مت حتقيق نتاجئ جيدة يف بعض اجملالت ذات ا ألولوية هبذه اجللسة .وجيب احلفاظ عىل
هذه الروح يف اجللسة القادمة من أأجل فرز القضااي املتبقية.
 .122و أأشار وفد كينيا ،متحد ًاث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،اإىل الاقرتاح املقدم من وفد اإيران (امجلهورية  -الإسالمية).كام مت
مناقشة بعض القضااي أأيض ًا يف مشاورات غري رمسية .وميكن معاجلهتا معاجلة شامةل .وميكن العثور عىل طريقة يمت هبا حل لك
القضااي املتعلقة بأآلية التنس يق مرة واحدة دامئ ًا و أأبدا .وبدل من التعامل مع القضااي بطريقة تدرجيية يف جلان خمتلفة ،ميكن أأن
يكون هناك توجه مشرتك حللها مجيع ًا مرة واحدة.
 .122ومل يرغب وفد الهند أأيض ًا يف الكثري من أأعامل ما بني اجللسات اليت س تجرى يف الويبو حيث أأن جدول ا ألعامل اكن
متخام مبا يكفي واكن هناك الكثري من اللجان اليت س تعقد مس ً
تقبال .واكن هناك بعض القضااي ذات ا ألمهية احليوية ابلنس بة
اإىل معظم ادلول ا ألعضاء وظلت معلقة لفرتة طويةل .وجيب العثور عىل حل ملعاجلة هذه ا ألمور ،عىل وجه اخلصوص ،قرار
امجلعية العامة بشأأن ا ألمور املتعلقة ابللجنة واملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية للويبو .وخالل العامني املاضيني ،اكنت هذه
ذهااب وإا ًاياب بني اللجنة وامجلعية العامة .وابلنظر اإىل طلب وفد مرص السابق عن مقرتح مرشوعه ،أأوحض الوفد
القضااي تنتقل ً
أأنه مل يمت طرحه ألنه اكن هناك عدة قضااي جيب منحها مزيدً ا من ا ألولوية واكن هناك ما ميكن تأأجيلها للجلسة التالية .ومن
تكل وهجة النظر ،دمع الوفد بشدة احلاجة لعقد جلس تني غري رمسيتني مع الرئيس أأو حتت إارشاف ُميرس ا ألعامل .وقد اكنت
تكل قضااي هامة مت تأأجيلها لفرتة طويةل .وجيب أأل ختضع اكفة القضااي لنفس طريقة التعامل.
 .122ووافق وفد امجلهورية التش يكية عىل تعليق وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،أأل وهو معاجلة القضااي املتعلقة
ابللجنة معاجلة لكية وشامةل .وهذا هو سبب انعقاد جلسات اللجنة .وهذا أأيض ًا ما اكن جيب اتباعه مع شؤون اللجنة
بأأسلوب لكي وشامل .مث حتدث الوفد بعد ذكل ابلنيابة عن مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيق .وقد أأشار اإىل مقرتح
اإيران (امجلهورية  -الإسالمية).وسيسعد الوفد ابلتفكري يف املقرتحات اليت من شأأهنا أأن تتجاوز الفجوات احلالية يف هذا
ا ألمر .ومع ذكل ،ل ينبغي أأن تعقد املشاورات غري الرمسية من أأجل ذكل فقط .اإذا اكن هناك أأي مقرتحات من شأأهنا جتاوز
تكل الفجوات ،ستسعد اجملموعة ابلتفكري بشأأهنا ومناقش هتا داخل اجملموعة مع دولها ومع املؤيدين .بيد أأهنا مل تسمع عن مثل
هذا املقرتح خالل ا ألس بوع .ومت وضع بعض املقرتحات اإل أأهنا مل تلق الإجامع والقوة الالزمة ذلكل .وسوف تعمل عىل
اكتشاف طرق أأخرى فامي بعد بشأأن هذه املسأأةل.
 .120و أأشار وفد الهند اإىل تعليق وفد امجلهورية التش يكية عىل املقرتحات اخلاصة حبل هاتني املسأألتني املعلقتني .ومل تكن
املسأأةل اخلاصة بأآلية التنس يق مقرتحا أأو أأمرا ذا أأمهية ألحد اجملموعات أأو لوفود قليةل ،ولكهنا اكنت قرارا صادر عن اجللسة
العامة .كام قدمت ادلول ا ألعضاء ا ألخرى مقرتحات أأخرى .و أأشار الوفد اإىل الاس تعراض اخلاريج للمساعدة التقنية للويبو
وتذكر أأنه اكن هناك مقرتحات جملموعة ما حول هذا ا ألمر مبا فهيا مقرتح الاحتاد ا ألورويب اذلي مل يُقدم بصفة رمسية .وقد اكن
ا ألمر ذا أأمهية للك ادلول ا ألعضاء .ذلا ،توجب علهيا العمل معا للوصول اإىل تفامه مشرتك.
 .123ورصح وفد اململكة املتحدة أأن اللجنة تدبر أأمر العثور عىل حل لقضيتني هامتني بشأأن املؤمتر حول امللكية الفكرية
والتمنية والرشوط املرجعية للمراجعة املس تقةل .فلن يمت وضعها يف جدول أأعامل جلسة اللجنة التالية .ذلا س تكون اجللسة
منتدى مالمئ لتناول قضااي معلقة أأخرى .وعىل اللجنة أأن حتاول أأن تكون فعاةل ومنتجة قدر الإماكن يف اجللسة التالية.
 .121ورصح وفد اإيران (امجلهورية  -الإسالمية) أأنه قد أأصبح من العادات تأأجيل املوضوعات للجلسة التالية .مما جعل
جدول ا ألعامل متخام .وتساءل الوفد كيف سيمت حل هذه املشالك املعلقة منذ أأمد طويل يف اللجنة التالية خاصة و أأنه قد
ُطلب من اللجنة تقدمي بعض التوصيات بشأأن مسائل اجللسة العامة .وميكن أأن تكون املشاورات غري الرمسية طريقة حلل
هذه املسائل.
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 .125ورصح الرئيس أأن اللجنة انقشت طريقة تناول هاتني املسأألتني مناقشة مكثفة .ومع ذكل ،ل ميكنه أأن يرى أأي
تقارب يف الآراء .ذلا فقد اقرتح س يادته أأن يمت عقد جلسة تشاور غري رمسية واحدة حول هاتني املسأألتني قبل عقد جلسة
اللجنة التالية.
 .126ويود وفد أأسرتاليا معرفة كيف سيترصف الرئيس يف ذكل وكيف سيشارك امجليع ،مع ا ألخذ يف الاعتبار عدد املبعوثني
اذلين يعيشون يف مناطق بعيدة .ومل جيد الوفد صعوبة مع هذا املفهوم .ولكنه مل يعرف كيف سينجح فقط.
 .127وقدّر الرئيس حقيقة أأن بعد الوفود أأتت من مسافات بعيدة .اإل أأن املشاورات غري الرمسية عقدت ابلفعل يف املايض
بشأأن قضااي معلقة قبل جلسة اللجنة .وقد أأثبتت هذه املشاورات يف بعض ا ألوقات مك اكنت مفيدة .ويف بعض ا ألوقات ،مل
تكن كذكل .اكن هناك الك الوهجني .وفامي يتعلق اب ألمور املتعلقة ابللجنة ،يف الواقع بذل أأحد الوفود هجد ًا يف التفكر واحلصول
عىل هذا املقرتح يف الهناية .ويف الواقع ،مل يكن هناك أأيض ًا ما يكفي من الوقت ملناقش ته .ومن مث مل يكن من املمكن القول بأأن
املقرتح مل حيصل عىل الاهامتم الاكيف.
 .122ورصح وفد الياابن ،متحد ًاث ابمس اجملموعة ب ،بأأنه قد ّ
تعمل بعض ادلروس يف هذه اجللسة .مل حيدث أأي يشء يف
املشاورات غري الرمسية .ولسوء احلظ ،مل حيرض لك ا ألعضاء اجللسات .ذلا مل يكن هناك مزيد من التطورات بشأأن العنارص
طويةل ا ألجل يف املشاورات الرمسية .اإل أأنه مت حل بعض القضااي ابس تعامل احلمكة امجلاعية مع مشاركة مبعوثني من ادلول.
واكنت هذه يه ادلروس املس تفادة .واكن ينبغي أأن يمت الاحتفاظ هبا يف اذلهن للجلسة القادمة.
 .122و أأشار الرئيس اإىل أأنه مل يكن هناك اإجامع بشأأن املشاورات غري الرمسية .ذلا سيمت نقل املواضيع اإىل جلسة اللجنة
التالية .وانتقل الرئيس اإىل الفقرة .3ومتت املوافقة عىل الفقرة .ومت اعامتد الفقرات  1و 5و 6و 7عىل التوايل ابلنظر اإىل عدم
وجود مالحظات من احلضور .مث انتقل الرئيس بعد ذكل اإىل الفقرة رمق .2
 .522ويود وفد اإندونيس يا أأن يمت اإدراج عبارة “طلب أآخرون معل تعديالت عىل مهنجية تقدمي التقارير” يف السطر الرابع
من الفقرة .وخالل مناقشة هذا العنرص ،مت تقدمي مقرتحات من ادلول ا ألعضاء .ويود الوفد أأيض ًا أأن يمت ذكره ابلفقرة.
 .522ورصح الرئيس بأأنه قد مت اعامتد الفقرة  2مع التعديالت اليت اقرتهحا وفد اإندونيس يا ،نظر ًا ألنه مل تكن هناك
اعرتاضات من احلضور .ومت اعامتد الفقرات  2و 22أأيض ًا نظر ًا لعدم وجود مالحظات من احلضور .وانتقل الرئيس اإىل الفقرة
.22
 .520ورصحت ا ألمانة (الس يد ابلوش) أأنه سيمت إاضافة مجةل اثنية اكلتايل" ،قررت اللجنة اس مترار املناقشات هبذا الشأأن
يف اجللسة التالية”.
 .523ورصح الرئيس بأأنه قد مت اعامتد الفقرة  22ابإدراج امجلةل اليت قر أأها ممثل ا ألمانة ،نظر ًا ألنه مل تكن هناك اعرتاضات من
احلضور .مث انتقل اإىل الفقرة رمق .20
 .521ومل يكن وفد كينياً ،
متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،متأأكد ًا اإذا ما اكن أأمر عدم حصول ا ألمانة عىل املوافقة للمتابعة
حصيحا وإاذا اكن علهيا اإخطار ادلول ا ألعضاء بشأأن جدول أأعامل التمنية فامي بعد .0225وقد اعتقد الوفد أأن هناك اتفاق عىل
أأنه ينبغي للجنة أأن تركز عىل جدول أأعامل التمنية عقب  0225يف التقدم يف هذا ا ألمر.
 .525ورصح وفد اإندونيس يا أأنه مل يكن من الواحض أأنه مل يمت احلصول عىل املوافقة حيث اكن هناك مقرتحات انلت ادلمع من
وفد الولايت املتحدة .وقد اعتقد أأن بند جدول ا ألعامل سيمت مناقش ته مرة أأخرى من أأجل الوصول لتفاق حول كيفية
التقدم ل ألمام أأو الاس مترار يف تقدمي التقارير بشأأن ا ألهداف الإمنائية ل أللفية وجدول أأعامل التمنية عقب .0225
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 .526ورصح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن وفود كينيا والهند اكنت حمقة بأأن الفقرة اكنت خاطئة اإىل حد ما .ورصح
الوفد بأأنه مل يكن همامت ابس مترار التقارير حول ا ألهداف الإمنائية ل أللفية أأو أأي تقارير أأخرى مطلوبة يف معلية ما بعد  0225يف
هذه املرحةل .ومع ذكل ،فقد اعتقد أأن اكفة الوفود متفقة عىل أأهنا رغبت يف تشجيع مشاركة الويبو يف معلية ما بعد .0225ذلا
مل تقرتح أأنه عىل الويبو الاس مترار يف أأن تشارك بفعالية يف معلية ما بعد .0225ويف مرحةل ما يف املس تقبل ،عقب وضع
جدل أأعامل التمنية ملا بعد عام  ،0225ميكن للجنة مناقشة كتابة التقارير املتعلقة ابملرحةل القادمة.
 .527وسأأل الرئيس وفود كينيا والهند عام اإذا اكنت قد تعاونت مع بيان وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .522ومل يفهم وفد الهند يف الواقع ما اذلي يرغب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية يف توضيحه هبذه الفقرة .فامي يتعلق
مبشاركة الويبو يف معلية وضع جدول أأعامل المتية عقب  ،0225مل ير الوفد أأي رضورة ملطالبة الويبو ابملشاركة املس مترة يف
هذه العمليةُ .وطلب من املنظمة القيام بذكل كوهنا جزء من عائةل ا ألمم املتحدة .ومع ذكلُ ،طلب من ا ألمانة تزويد اللجنة
بتقارير مس مترة بشأأن مشاركة الويبو ومسامههتا يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ويف وضع جدول أأعامل التمنية عقب  0225حني
يمت اعامتده .يود الوفد أأيض ًا أأن يمت توضيح ذكل يف الفقرة املعنية.
 .522و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل العبارة ا ألخرية الواردة يف الفقرة القائةل بـ “ومع ذكل ،مل يمت الوصول لتفاق
بشأأن هذا الطلب" .واقرتح الوفد أأن يمت تعديل العبارة السابقة لتصبح اكلتايل“ ،طلبت بعض الوفود من ا ألمانة تزويد
اللجنة بتقارير مس مترة بشأأن مسامهة الويبو يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية" .وعلق الوفد بأأن هذا ا ألمر حقيقي .و أأشار أأيض ًا اإىل
أأن وفد الهند اكن حمقا .كام اكنت جترى بعض ا ألنشطة ا ألخرى مثل املشاركة املس مترة للويبو يف معلية ما بعد  0225وسوف
تس متر تكل ا ألنشطة يف احلدوث .أأما النقطة اليت مل يمت التوصل لتفاق بشأأهنا فهيي املطالبة بكتابة تقارير مس مترة بشأأن
مسامهة الويبو يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية.
 .522وانضم وفد اإندونيس يا اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد الهند .مل تتعلق مناقشة بند جدول ا ألعامل هذا حول مسامهة
الويبو يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية فقط ،ولكن أأيض ًا مبسامههتا يف حتقيق تكل ا ألهداف .وجيب أأن تشري الفقرة اإىل ا ألهداف
الإمنائية ل أللفية وجدول أأعامل التمنية عقب .0225ذلا ،اقرتح الوفد أأن يمت تعديل العبارة ا ألخرية لتصبح اكلتايل" ،طلبت
بعض الوفود من ا ألمانة تزويد اللجنة بتقارير مس مترة حول مسامهة الويبو يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ويف جدول
أأعامل التمنية ملا بعد ."0225وقد تداولت اللجنة أأيض ًا أأمر اإماكنية مناقشة مسامهة الويبو يف تنفيذ وحتقيق جدول أأعامل التمنية
ملا بعد  0225يف الس نوات القادمة .كام جيب ذكر ذكل أأيض ًا يف الفقرة.
 .522ورصح وفد الهند بأأنه مل يمت بعد اعامتد أأهداف جدول أأعامل التمنية ملا بعد  0225ابلرمغ من أأنه اكن هناك بعض
التدخالت املتعلقة ابعامتد هذه ا ألهداف يف املس تقبل .وجيب توضيح ذكل أأيض ًا يف الفقرة .وعىل سبيل املثال ،من املمكن
أأن تتضمن الفقرة ما ييل" ،تقارير بشأأن مسامهة الويبو يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية و أأهداف جدول أأعامل التمنية
عقب  0225مبجرد وكام يمت اعامتدها".
 .520ودعا الرئيس اللجنة اإىل الانتقال اإىل الفقرة  23بيامن اكنت ا ألمانة تنقح الفقرة .20وطلب من ا ألمانة قراءة النتيجة اليت
مت الوصول اإلهيا للتو بشأأن املرشوع املتعلق ابمللكية الفكرية والس ياحة.
 .523ورصحت ا ألمانة (الس يد ابلوش) أأنه بعد العبارة ا ألوىل اليت تتضمن رمق الوثيقة ،سيمت اإدراج عبارة جديدة تنص عىل
التايل“ ،قررت اللجنة تلقي التعليقات من ادلول ا ألعضاء بشأأن املرشوع ومراجعهتا ليمت مناقش هتا يف اجللسة التالية”.
 .521ووافق وفد مرص عىل الفقرة وعىل العبارة اجلديدة املقرتحة من ا ألمانة .وقد رغب يف أأن يمت توضيح دمع املرشوع يف
الفقرة لتصبح اكلتايل" ،وقد أأعربت وفود عديدة عن دمعها لعامتد املرشوع حس امب ورد ابلوثيقة" .ورصح الوفد بأأن هذه
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العبارة يه عبارة واقعية ميكن وضعها قبل العبارة اجلديدة اليت أأشارت اإلهيا ا ألمانة.
 .525ويود وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن يمت اإدراج عبارة“ ،كام أأعربت بعض الوفود عن قلقها” حىت يمت توضيح
النقاش بطريقة دقيقة.
 .526واقرتح وفد اململكة املتحدة عبارة “ ،أأعربت بعض الوفود عن دمعها بني أأعرب البعض الآخر عن خماوفه” ،وذكل من
أأجل اس تخدام نفس اللغة بصورة اثبتة يف جلان الويبو.
بناء عىل التعليقات اليت متت.
 .527و ّنوه الرئيس اإىل أأنه سوف يمت تنقيح الفقرة رمق .23وتساءل عام اإذا اكن ميكن اعامتدها ً
ومت اعامتد الفقرة ابلنظر اإىل عدم وجود مالحظات من احلضور .مث انتقل اإىل الفقرة رمق .21
 .522و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل ا ألنشطة  0و 3و.1وذكر أأنه جيب عىل ا ألمانة تنفيذها تبعا
للوثيقة  CDIP/13/11مع أأخذ تعليقات ادلول ا ألعضاء يف الاعتبار .وقد اكن هناك عدد من التعليقات املتعلقة ابملشاريع
الثالثة من بعض ادلول ا ألعضاء ووافقت ا ألمانة عىل اإدراهجا.
 .522وتساءل الرئيس عام اإذا اكن هناك أأي اعرتاضات عىل تعليقات وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .ومت اعامتد الفقرة 21
مع التعديل اذلي اقرتحه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،نظر ًا ألنه مل تكن هناك اعرتاضات من احلضور .ومت اعامتد الفقرات
 25و 26أأيض ًا ابلنظر اإىل عدم وجود مالحظات من احلضور .وانتقل الرئيس اإىل الفقرة .27
 .502ورصحت ا ألمانة (الس يد ابلوش) أأنه سيمت اإضافة مجةل“ ،قررت اللجنة اس مترار املناقشات هبذا الشأأن يف اجللسة
التالية”.
 .502وقال الرئيس اإنه مت اعامتد الفقرة  27نظر ًا لعدم وجود مالحظات من احلضور .ومت اعامتد الفقرات  22و 22و02
و 02عىل التوايل ابلنظر اإىل عدم وجود مالحظات من احلضور .وانتقل الرئيس اإىل الفقرة .00وطلب الرئيس من ا ألمانة
قراءة قامئة العمل للجلسة التالية.
منوه ًة اإىل أأ ّن القضااي الثالثة ا ألوىل
 .500وقر أأت ا ألمانة (الس يد ابلوش) لحئة القضااي والواثئق اخملصصة لدلورة القادمة ّ
وردت عن هذه ادلورة .واكنت القامئة اكلتايل:
" "2
" "0
" "3
" "1
" "5
" "6
" "7
" "2

قرار امجلعية العامة للويبو بشأأن ا ألمور املتعلقة ابللجنة؛
مراجعة خارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية؛
مرشوع بشأأن امللكية الفكرية والس ياحة مقرتح من وفد مرص؛
تقرير املدير العام بشأأن تنفيذ جدول أأعامل التمنية؛
تقارير تقيمي املرشوعات اليت اقرتب اإهناؤها؛
خمرجات من بعض املرشوعات .وقد تتضمن دراسات ونتيجة منتدى اخلرباء رفيع املس توى يف ظل
مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا" .حتدايت مشرتكة  -حلول البناء"؛
وثيقة بشأأن اثنني من أأوجه املرونة املتعلقة برباءة الاخرتاع .يف اجللسة ا ألخرية ،قررت اللجنة اإعداد
الوثيقة للمناقشة .وسيمت عرضها يف اجللسة التالية؛
مرشوع جترييب بشأأن النشاط رمق  2يف الاقرتاح املنقح حول ا ألنشطة اجلديدة املمكنة للويبو املتعلقة
ابلنتفاع حبق املؤلف للهنوض ابلنفاذ اإىل املعلومات واملواد الإبداعية .وقررت اللجنة أأنه جيب القيام
ببعض العمل يف هذا اجملال.
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 .503وانتقل الرئيس اإىل الفقرة .03ومت اعامتد الفقرة ابلنظر اإىل عدم وجود مالحظات من احلضور .ومت اعامتد الفقرة 01
بعد ذكل ابلنظر اإىل عدم وجود مالحظات من احلضور.
 .501وتساءل وفد الولايت املتحدة عام اإذا اكن قد مت تنقيح الفقرة .20
 .505ورصح الرئيس بأأنه قد مت تنقيحها بناء عىل تعليقات وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .506وقر أأت ا ألمانة (الس يد ابلوش) الفقرة املنقحة و أأصبحت اكلتايل“ ،ونظرت اللجنة يف التقرير املراجع عن قياس تنفيذ
ا ألهداف الإمنائية ل أللفية يف الواكلت والواكلت املتخصصة ا ألخرى ل ألمم املتحدة ،وعن اإسهام الويبو يف تنفيذ تكل
ا ألهداف ،الواردة يف الوثيقة  .CDIP/14/12Revو أأعربت الوفود عن اإجعاهبا ابلتقرير .وطلبت بعض الوفود من ا ألمانة أأن
تقدم للجنة تقارير مس مترة عن مسامهة الويبو يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .ولكن مل يمت الوصول ألي اتفاق بشأأن ذكل
الطلبُ .وطلب من ا ألمانة الإبالغ عن جدول أأعامل التمنية ملا بعد  0225املطلوب اعامتده”.
 .507ومل يعرف وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإذا ما اكنت امجلةل ا ألخرية واحضة متام ًا .ومع ذكل ،اإذا اكنت ا ألمانة تشعر
ابلرتياح بشأأن طلب كتابة تقرير بشأأن معلية ما بعد  ،0225اإذا فهو مطمنئ ذلكل.
 .502ورصح الرئيس أأنه مت اعامتد الفقرة املنقحة أآخذ ًا يف الاعتبار عدم وجود أأي اعرتاضات من جانب ا ألعضاء احلارضين.
البياانت اخلتامية
 .502وذكر الرئيس أأن اجللسة اكنت ممثرة للغاية .وقد اكنت تكل اإشارة اإجيابية عىل قدرهتا عىل الإجناز .ودعا الرئيس املدير
العام اإىل اإلقاء لكمة أأمام اللجنة.
 .532ونوه املدير العام اإىل أأن هذه اكنت اجللسة ا ألخرية اليت يرت أأسها الرئيس بشأأن أأعامل اللجنة .وتذكر أأنه خالل فرتة
ولية الرئيس ،مت اإجناز معل كبري بواسطة اللجنة .وانقشت اللجنة  22وثيقة وثالثة تقارير من املدير العام بشأأن تنفيذ جدول
أأعامل التمنية وثالثة تقارير حول سري العمل ابلإضافة اإىل  12دراسة ووثيقة حتليلية .كام انقشت اللجنة أأيض ًا واعمتدت 6
مرشوعات وقميت  03مرشوعا .لقد اكن ذكل برانمج معل مكثف حقا .فاإن ذكر لك هذه الواثئق عبارة عن العمل اذلي
ُأجنز خالل فرتة وليته .عالوة عىل ذكل ،فقد طورت اللجنة وسائل موثوقة للغاية برصد وتقيمي تنفيذ املشاريع .وقد ساعد
ذكل املنظمة عىل اإحراز تقدم حنو ا ألمام .ومت تنفيذ معل جيد وملحوظ بشأأن قياس مسامهة الويبو يف اإجناز ا ألهداف
الإمنائية ل أللفية .كام مت تويل برانمج معل ممزي بشأأن أأوجه املرونة املتعلقة برباءة الاخرتاع .وخالل هذه اجللسة ،مت الوصول
اإىل اتفاقني هامني يتعلقان ابلرشوط املرجعية للمراجعة املس تقةل وقامئة املتحدثني يف املؤمتر ادلويل بشأأن امللكية الفكرية
والتمنية .وقد طمأأن اللجنة ابلزتام ا ألمانة بتنفيذ القرارات اليت مت اختاذها.
 .532ورصح انئب املدير العام (الس يد أأونياما) بأأن الهدف املشرتك اكن يمتثل يف اس تخدام أأو تسهيل اس تخدام امللكية
الفكرية أكداة لمتكني ادلول النامية من التقدم اجامتعيا واقتصاداي وصناعيا يف هذا الس ياق احملدد .وهو يؤمن بقوة ابلزتام اكفة
ادلول ا ألعضاء الصارم وقناعهتم بأأنه ميكن وينبغي اس تخدام امللكية الفكرية أكداة للتمنية .لقد مت اإجناز الكثري .وقد واهجتنا
الكثري من التحدايت .ومع ذكل اكن العمل يسري يف تقدم ملحوظ واكنت اللجنة متيض قدما .ل يزال هناك الكثري لتحقيقه
واللجنة قادرة عىل حتقيقه .وقد متىن لك اخلري للجنة يف معلها.
 .530و أأشار وفد كينيا ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،اإىل التقدم اذلي أأحرز خالل اجللسة .و أأملت اجملموعة يف أأن يس متر
تقدم العمل يف اللجنة .كام أأملت أأيض ًا أأن تس تطيع اللجنة اإهناء لك تكل القضااي الكثرية اليت مل يمت الوصول لتفاق بشأأهنا.
 .533ورصح وفد الياابن ،ابلنيابة عن اجملموعة ب ،أأن اللجنة أأحرزت تقد ًما ملحوظا متضمنا عدة بنود معلقة منذ فرتة
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طويةل يف هذه اجللسة .و ألول مرة سادت تكل الروح اجليدة لتسوية ا ألوضاع يف قاعة املؤمتر .و أأعربت اجملموعة عن أأملها يف
اس مترار ذكل والسامح ملؤسسة الويبو ابلعمل بطريقة تتسم ابلفعالية والكفاءة للمسامهة يف حتقيق هدف املنظمة .و أأشارت
اجملموعة اإىل القرار املتخذ خبصوص بنود الاس تعراض املس تقل .و أأهنا توقعت أأن يمت تنفيذ الاس تعراض بطريقة تسامه يف
حتقيق هدف املنظمة .وفامي يتعلق ابملؤمتر ادلويل ومنتدى اخلرباء ،اعتربت اجملموعة أأن املناقشات يف هذه الفعاليات سوف
تُركز عىل امللكية الفكرية أكداة للتمنية .ومل ترغب اجملموعة يف اس تخدام لكمة “مأأزق” يف س ياق املنظمة ،ولكن يف الوقت
نفسه مل يكن الوضع اكملعتاد .ومن منطلق هذا املنظور ،اعتربت اجملموعة أأن الاجنازات اليت حتققت يف هذه اجللسة ميكن أأن
جتلب عهد جديد من املناقشات املس تقبلية يف جلان الويبو اخملتلفة .وجيب اس مترار هذه الروح التطلعية اجلديدة لتحقيق
نتاجئ جيدة للمنظمة ومجليع ادلول ا ألعضاء.
 .531و أأعرب وفد ابكس تان ،ابلنيابة عن مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،أأنه اكن من دواعي الارتياح اختتام اجامتع ممثر بعد
فرتة طويةل .ومت حل بعض املشالكت القامئة منذ وقت طويل .و أأعربت اجملموعة عن أأملها يف اس مترار طابع املرونة والتفامه يف
جلسات جلنة التمنية وامللكية الفكرية املس تقبلية والاجامتعات ا ألخرى.
 .535و أأعرب وفد الربازيل عن جناح اللجنة يف اإهناء بعض املشالكت العالقة يف جدول أأعاملها .ومع ذكل ،اكن ذكل مبثابة
خطوة يف الاجتاه الصحيح .و أأتت مواصفات الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية مكثال جيد .وتأألفت
من لغة دقيقة لتوجيه معل اخلرباء .نأأمل بأأن يقوموا ابإعداد تنقيح عايل اجلودة بناء عىل هذه املواصفات .وتتضمن عنوان
الوثيقة املتفق علهيا لكمة "مراجعة" .وابلرمغ من أأمهية الاس تعراض املس تقل واملراجعة ،اكنت هناك خطوات متوسطة
لتحقيق ا ألهداف املراد حتقيقها .وتأأكد الوفد من أأن اخلرباء سوف يتوصلون اإىل تقيمي اثقب للك يشء مت تنفيذه يف املنظمة،
مع الإشارة اإىل املسائل اليت اكنت تسري بشلك جيد واقرتاح طرق حتسني املسائل ا ألخرى اليت قد تسري بشلك أأفضل.
وعندها س يعود ا ألمر اإىل ادلول ا ألعضاء لس تخدام هذه ا ألداة لتنفيذ امخلس وا ألربعني توصية اليت مت التفاق علهيا منذ س بع
س نوات عىل حنو أأفضل .ومن خالل فعل ذكل فقط ،سوف يظلون أأوفياء لهدف تعمميها تدرجيي ًا عىل معل الويبو .وابملثل،
اكنت نتاجئ مناقشات املؤمتر ادلويل بشأأن امللكية الفكرية والتمنية مبرشة للغاية .و أأظهرت أأن ادلول ا ألعضاء ميكن أأن جتد
حلول للمأآزق عندما تُظهر مرونة بشأأهنا .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تضع ا ألمانة قامئة جديدة متت موازنهتا ليس فقط فامي
يتعلق ابلعروض اجلغرافية ولكهنا أأيض ًا تضمنت متحدثني عرضوا عدد ًا كبري ًا من الآراء بشأأن امللكية الفكرية والتمنية .واكن
متأأكد ًا من أأن القامئة س يؤيدها مجيع ادلول ا ألعضاء .ويف الهناية ،اكن الوفد عىل ثقة بأأن مجيع ادلول ا ألعضاء سوف تس تفيد
من املناقشات عىل املس توى العايل ملنتدى اخلرباء حول نقل التكنولوجيا ادلويل .وتأأكد أأيض ًا من وجود مناقشات ممثرة يف
اجللسات املس تقبلية للجنة حول التوصيات اليت س تنتج عن املرشوع.
 .536وانضم وفد امجلهورية التش يكية ،نيابة عن مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيق ،اإىل الوفود ا ألخرى عند التعليق
عىل نتاجئ هذه اللجنة .وذكل مل يتضمن املناقشة املمثرة لدلراسات واملرشوعات وحسب ولكن اش متل أأيض ًا عىل بعض
العنارص الصعبة اليت تطلبت وجود مقدار اكف من املرونة من جانب مجيع ادلول ا ألعضاء .و أأعربت اجملموعة عن أأملها يف أأن
تس متر جلنة امللكية الفكرية والتمنية عىل نفس املنوال يف اجللسات املس تقبلية .واعتربت اجملموعة اللجنة هيئة مسؤوةل عن
تقيمي تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية مضن مؤسسة الويبو .واكنت اللجنة أأنسب حمفل لدلول ا ألعضاء ملشاركة جتارهبا
وأآراهئا يف جمال امللكية الفكرية والتمنية .وجيب أأن تمتركز اخلربات يف هذه املسأأةل املعقدة يف هيئة واحدة من هيئات املنظمة.
واكن من الرضوري حضور اخلرباء من ماكتب امللكية الفكرية احمللية وتقدمي معطياهتم الأكرث تواتراً لتوفري اخلربة وتعزيز
املعرفة يف جمال امللكية الفكرية والتمنية .وسوف ترحب اجملموعة بذكل .وينبغي تقييد املناقشات الإجرائية والقانونية لفرتات
طويةل .وجيب اإظهار متطلبات ماكتب امللكية الفكرية ومس تخديم أأنظمة التمنية الفكرية احلالية و أأحصاب املصلحة الآخرين
بطريقة أأكرث وضوحا يف نقاشات اللجنة .وإاىل جانب اإجراءات التقيمي القامئة ،جيب مراجعة أأساليب وطرائق معل اللجنة
وحتسيهنا .وقد اكن تقدمي أأفضل املامرسات والتعليقات من املس تفيدين املقدمة خالل تنفيذ مرشوعات جدول أأعامل التمنية
حمل التقدير .أأ ّما معلية املراجعة ،فينبغي لها أأن تس متر حىت تكون التقياميت واحضة وشفافة ومقرونة اب ألدةل وذات سبب
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واحض .وجيب أأن تكون املرشوعات وا ألنشطة املتعلقة ابلويبو موهجة حنو متطلبات ادلول ا ألعضاء .وذكل اكن أأحد وهجيي
العمةل .يف حني اكنت جودة وفعالية واس تدامة مرشوعات و أأنشطة جدول أأعامل التمنية يه الوجه الآخر للعمةل .واكنت
املشاركة الاستباقية لدلول ا ألعضاء يف هذه العملية مبثابة رشط مس بق للنجاح خبصوص معل اللجنة عىل تنفيذ جدول أأعامل
التمنية .وذلكل ،اكنت اجملموعة مرحبة بأأي نقاش يدور حول املرشوعات القامئة واقرتاحات املرشوعات اجلديدة بناء عىل
مطالب ادلول ا ألعضاء .وينبغي تعزيز العملية اليت حتركها املطالب هبذه الطريقة لتوضيح املطالب اخملتلفة للبدلان النامية
والبدلان ا ألقل منو ًا وادلول اليت متر مبرحةل انتقالية وادلول ا ألعضاء املوجودة يف أأقالمي جغرافية خمتلفة ،وادلول ا ألعضاء اليت
تشمل أأجحام سوق خمتلفة وكثافة يف اس تخدام أأنظمة امللكية الفكرية اخملتلفة.
 .537و أأعرب وفد ابراغواي ،ابلنيابة عن بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،عن أأن النتاجئ اليت حتققت خالل اجللسة والعمل
اذلي مت يف ظ ّل توجيه الرئيس ،كام ذكر املدير العام ،أأثبتت أأن اللجنة جنحت .واكنت قادرة عىل حتقيق نتاجئ ملموسة.
و أأعربت اجملموعة عن أأملها يف أأن يكون ذكل بداية معلية ديناميكية جديدة يف اللجان اليت ستس متر يف املس تقبل.
 .532و أأعرب وفد ابراغواي عن أأن اللجنة اكنت قادرة عىل اإجياد مساحة للفهم والتفاق .واكنت اللجنة عىل مسار جيد
بروح جديدة .وذكل اكن جلي ًا .و أأظهرت ادلول ا ألعضاء مرونة .هذه الروح البناءة جعلت حتقيق الإجنازات ممكن ًا .و أأعرب
الوفد عن أأمهل يف أأن يس متر ذكل سائد ًا يف اجللسات املس تقبلية لتمتكن اللجنة من التوصل اإىل اتفاقيات أأفضل.
 .532و أأعرب وفد الياابن عن أأمهل يف أأن تس متر روح التعاون سائدة ليك حتقق جلنة امللكية الفكرية والتمنية مزيد من
النجاح يف املس تقبل .و أأعرب الوفد عن اس تعداده للعمل مع الوفود هبذا الشأأن.
 .512و أأعرب وفد نيجرياي عن أأن اللجنة نفذت الكثري من العمل البناء خالل اجللسة .وابلرمغ من عدم توصل الوفود اإىل
اكفة النتاجئ اليت توقعهتا ،اإل أأهنا اكنت جلسة ممثرة للغاية.
 .512وتوجه الرئيس وادلول ا ألعضاء واملدير العام وا ألمانة ابلشكر يف بيانهتم اخلتامية اإىل امجليع عىل مشاركهتم ومعلهم
خالل ادلورة .كام توهجت ادلول ا ألعضاء واملدير العام ابلشكر اإىل الرئيس املنهتية وليته لتوجيه معل اللجنة ،وانئب املدير
العام ،الس يد جيفري أأونياما ،لقضاء  02عام يف معهل مع املنظمة .ومتنوا هلام املزيد من النجاح يف مساعهيام املس تقبلية.
[ييل ذكل املرفق]
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Científicas y Tecnológicas (CICTE), Ministerio de Agricultura, Malabo

HAÏTI/HAITI
Emmelie Ciriaque PROPHETE MILCE (Mme), directeur général, Bureau haïtien du droit
d’auteur, Ministère de la culture, Port-au-Prince

INDE/INDIA
Alpana DUBEY (Mrs.), First Secretary, Economic Division, Permanent Mission, Geneva

INDONÉSIE/INDONESIA
amm , 3Faamn tm temitFr Seemtnm, 3mrimn Fe rmmmmn , Fe ,ASASAS Ptnamr amnnamriF
am ,rF Fta mr 1rim m idm FnFsmnia rtt,im, Ptrtmina Fe 1r dmina, lmnmnim
Surahno SURAHNO, Head, Finance Affairs, Secretariat, Directorate General of Intellectual
Property Rights, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta
SriFrtdm ed t ar1S/aere, amm , Aimr mn temitFr, 1tmsdim Amii mamri mr 1rim m idm
FnFsmnia rtt,im 1tgtmtFr, Ptrtmina Fe PFnmttr Seemtnm, lmnmnim
Zakiyudin ZAKIYUDIN, Head, Center for Technology Assessment and Intellectual Property
Rights, Agency for Industrial Policy, Business Climate and Quality Assessment, Ministry of
Industry, Jakarta
Triyono WIBOWO, Ambassador, First Deputy Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Edi YUSUP, Ambassador, First Deputy Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Razilu RAZILU, Executive Secretary, Directorate General of Intellectual Property Rights,
Ministry of Law and Human Rights, Jakarta
temitFr, 1tmsdim Amii mamri mr 1rim m idm SriFrtdm ed t ar1S/aere, amm , Aimr mn
FnFsmnia rtt,im 1tgtmtFr, Ptrtmina Fe PFnmttr Seemtnm, lmnmnim
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Nina Saraswati DJAJAPRAWIRA (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Erik MANGAJAYA, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
1rimnrmitFrm Amtm 1msmniamri, Ptrtmina Fe ,1tnm iFn Pm,aFd AAPSaS/1 /AlS1, 1msdia
PFnmttr Seemtnm, am,nmr

IRLANDE/IRELAND
3mi,m Ae/3a, 1rim m idm FnFsmnia Siim ,P, Fmnamrmri PtmmtFr, Amrmgm
Eileen CROWLEY (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva

ITALIE/ITALY
Tiberio SCHMIDLIN, Consellor, Permanent Mission, Geneva

JAPON/JAPAN
Hirokazu NAKANO, Director, Multilateral Policy Office, International Policy Division, Policy
Planning and Coordination Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo
Yoshinari OYAMA, Deputy Director, International Policy Division, International Organization
Section, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

JORDANIE/JORDAN
Zain AL AWAMLEH (Mrs.), Acting Director, Industrial Property Protection, Ministry of Industry,
Trade and Supply, Amman

KENYA
Marisella OUMA (Ms.), Executive Director, Kenya Copyright Board, Office of the Attorney
General and Department of Justice, Kenya Copyright Board, Nairobi
Timothy KALUMA, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

LETTONIE/LATVIA
Guntis RAMANS, Director, Department of Examination of Inventions, Patent Office, Riga

LIBYE/LIBYA
Naser ALZAROUG, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
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MAROC/MOROCCO
Meriem KHATOURI (Mme), directrice des études et du développement des médias, Ministère
de la communication, Rabat
Bedreddine RADI, directeur, Bureau marocain du droit d’auteur (BMDA), Direction générale,
Ministère de la communication, Rabat

MAURITANIE/MAURITANIA
Mohamed El Moctar SIDI AHMED, conseiller technique, chargé du patrimoine, Ministère de la
culture, Nouakchott

MEXIQUE/MEXICO
Sara MANZANO MERINO (Sra.), Asistente, Misión Permanente, Ginebra

MONACO
Gilles REALINI, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

NÉPAL/NEPAL
Uttam Kumar BHATTARAI, Secretary, Ministry of Industry, Kathmandu
Suresh ADHIKARI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Lalita SILWAL (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

NICARAGUA
Ada Francis AGUIRRE SÁNCHEZ (Sra.), Analista de Marcas, Registro de la Propiedad
Intelectual, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Managua

NIGER
Ide SITA, directeur général, Bureau nigérien du droit d’auteur (BNDA), Ministère de la culture,
des arts et des loisirs, Niamey

NIGÉRIA/NIGERIA
Umunna H. ORJIAKO, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Hasiya Inusa ISA (Mrs.), Barrister, Senior Assistant Registrar, Commercial Law Department,
Federal Ministry of Industry, Trade and Investment, Abuja
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Chichi U. UMESI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
PAKISTAN
Fareha BUGTI (Ms.), First Secretary, Acting Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva

PANAMA
Zoraida RODRÍGUEZ MONTENEGRO (Sra.), Representante Permanente Adjunta, Misión
Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

PHILIPPINES
Lolibeth MEDRANO (Mrs.), Director III, Patent Bureau, Manila
Enrico FOS, Minister, Permanent Mission, Geneva

POLOGNE/POLAND
Wojciech PIATKOWSKI (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva

PORTUGAL
Filipe RAMALHEIRA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC
Ali DAGHMAN, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA
Daegyeong YANG, Assistant Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual
Property Office (KIPO), Daejeon

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA
Svetlana MUNTEANU (Mrs.), Deputy Director General, State Agency on Intellectual Property of
the Republic of Moldova (AGEPI), Chisinau

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S
REPUBLIC OF KOREA
KIM Myong Hyok, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
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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
Doreen Anthony RWABUTAZA (Mrs.), Chief Executive Officer and Copyright Administrator,
Copyright Society of Tanzania, Ministry of Industry and Trade, Dar es Salaam
David GEOFREY, Trade Officer, Multilateral Trade, Ministry of Industry and Trade,
Dar es Salaam
Hakiel Ombeni GONJA, Assistant Registrar, Business Registrations and Licensing Agency
(BRELA), Dar es Salaam

ROUMANIE/ROMANIA
Mihaela UHR (Mrs.), Legal Advisor, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM),
Bucharest
Petre OHAN, Examiner, Appeals and Revocation Division, State Office for Inventions and
Trademarks (OSIM), Bucharest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM
Jane HIGGINS (Ms.), Senior Policy Advisor, Department for Business, Innovation and Skills,
International Policy Directorate, UK Intellectual Property Office (UK IPO), Newport
Francis ROODT, Senior Policy Advisor, UK Intellectual Property Office (UK IPO), Newport
Beverly PERRY (Ms.), Policy Officer, International Policy Directorate, UK Intellectual Property
Office (UK IPO), Newport

RWANDA
Yves SANGANO, Acting Registrar General, Office of the Registrar General, Rwanda
Development Board, Kigali
Myriam GATSIMBANYI (Ms.), Officer in Charge of Intellectual Property Policy, Trade and
Investment and Intellectual Property, Ministry of Trade and Industry, Kigali

SÉNÉGAL/SENEGAL
Abdoul Aziz DIENG, conseiller technique no. 1, Ministère de la culture et de la communication,
Dakar
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SEYCHELLES
Benjamine Marie-Francee ROSE (Ms.), Principal Secretary, Department of Culture, Ministry of
Tourism and Culture, Victoria
Sybil Jones LABROSSE (Mrs.), Manager, Cultural Property and Copyrights, Department of
Culture, Ministry of Tourism and Culture, Victoria

SLOVAQUIE/SLOVAKIA
Jitka MIKULIČOVÁ (Mrs.), Lawyer, Legal Services and Dispute Procedures Department,
Industrial Property Office, Banská Bystrica

SRI LANKA
Geethanjali Rupika RANAWAKA (Mrs.), Director General, National Intellectual Property Office,
Ministry of Industry and Commerce, Colombo

SUISSE/SWITZERLAND
Olga ALLEMANN (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires internationales,
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
Ursula SIEGFRIED (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires internationales,
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
Jack WILLIAMS, conseillér juridique, Division du droit et des affaires internationales, Institut
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

SURINAME
Kenneth Steven JAKAOEMO, Acting Head, International Relations, Bureau of Intellectual
Property, Ministry of Justice and Police, Paramaribo

THAÏLANDE/THAILAND
Wiboolasana RUAMRAKSA (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent
Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva
Thani THONGPHAKDI, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Chatri ARCHJANANUN, Minister, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission to the
World Trade Organization (WTO), Geneva
Chatri UDOMWICHAIWAT, Minister, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission to
the World Trade Organization (WTO), Geneva
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Sorayut CHASOMBAT (Ms.), Minister, Counsellor, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva
Chakra YODMANI, Minister Counsellor, Permanent Mission to the World Trade Organization
(WTO), Geneva
Varapote CHENSAVASDIJAI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Piyaporn PUTANAPAN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Navarat TANKAMALAS, Trade Officer, Department of Intellectual Property, Bangkok
Chuthaporn NGOKKUEN (Ms.), Second Secretary, Department of International Economic
Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Bangkok

TOGO
Laré Arzouma BOTRE, juriste responsable, Direction de propriété intellectuelle au secrétariat
d’état, chargé de l’industrie, Lomé

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO
Justin SOBION, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

TUNISIE/TUNISIA
Nebil BEN BECHIR, directeur général, Institut national de la normalisation et de la propriété
industrielle (INNORPI), Tunis
Mohamed AMAYRI, chef de service, l’office tunisien de protection des droits auteurs et droits
connexes (OTPDA), Tunis

TURQUIE/TURKEY
Ismail GÜMÜS, Patent Examiner, International Affairs Department, Turkish Patent
Institute (TPI), Ankara

UKRAINE
Oksana SHPYTAL (Ms.), Head, European Integration and International Cooperation Division,
State Intellectual Property Service, Kyiv

YÉMEN/YEMEN
Farook MUFLEH, Director, Patent and Designs Department, Ministry of Industry and Trade,
Sana’a
Mohamed ALQASEMY, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
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II.

ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO)
Jayashree WATAL (Ms.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva
WU Xiaoping (Ms.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva

SOUTH CENTRE
Viviana MUÑOZ TÉLLEZ (Ms.), Manager, Innovation and Access to Knowledge Programme,
Geneva
Carlos CORREA, Special Advisor, Trade and Intellectual Property, Geneva
German VELÁSQUEZ, Special Advisor, Health and Development, Geneva
Nirmalya SIAM, Programme Officer, Innovation and Access to Knowledge Programme, Geneva
Daniela GUERAS (Ms.), Intern, Innovation and Access to knowledge Programme, Geneva

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/AFRICAN
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (AIPO)
Worou Die-Donné ALAGBE, directeur général, Agence nationale de la propriété industrielle
(ANAPI), Ministère de l’industrie, du commerce et des petites et moyennes entreprises,
Cotonou
Luis Maria SABADEL BIZANTINO, vice-président, Conseil de la science et la recherche
technologique, Conseil de recherche scientifique et technologique (CICTE), Malabo

L'UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)
Georges Rémi NAMEKONG, Minister Counsellor, Geneva

UNION EUROPÉENNE/EUROPEAN UNION
Margreet GROENENBOOM (Mrs.), Policy Officer, Directorate General Marketing, Industrial
Property, Legal and Policy Affairs, Brussels
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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)
Nourah ALAJMI (Mrs.), Formal Examiner, Formal Examination, Riyadh
Nourah ALHOKAIR (Ms.), Formal Examiner, Grant and Publishing, Riyadh

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

III.

ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Associación Argentina de Intérpretes (AADI)
Susana RINALDI (Sra.), Directora, Relaciones Internacionales, Buenos Aires
Martin MARIZCURRENA ORONOZ, Consultor, Asuntos Internacionales, Buenos Aires

Association internationale pour le développement de la propriété intellectuelle
(ADALPI)/International Society for the Development of Intellectual Property (ADALPI)
Brigitte LINDNER (Ms.), Chair, Geneva
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students’
Association (ELSA International)
Francesco ARMAROLI, Representative, Brussels
Nikoleta CHRISTOFIDI (Mrs.), Representative, Brussels
Jan DOHNAL, Representative, Brussels
Alexandra MOLITORISOVA (Mrs.), Representative, Brussels
Mine TUNCAY (Mrs.), Representative, Brussels

Association latino-américaine des industries pharmaceutiques (ALIFAR)/Latin American
Association of Pharmaceutical Industries (ALIFAR)
Luis Mariano GENOVESI, Asesor, Buenos Aires
SmmF tmitFr tiiPnmtnm mi mnitmitLdm trimnrmitFrm m LSAS1lI1rimnrmitFrm Atimnmna mr Snitmit SmmF tmitFr
LSAS1l

st iFn /SeaS/, snPmt mri, Fmntm
Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA)
Alfredo CHIARADIA, Director General, Buenos Aires
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Confédération internationale des éditeurs de musique (CIEM)/International Confederation of
Music Publishers (ICMP)
Coco CARMONA (Ms.), Head, Legal and Regulatory Affairs, Brussels

Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International
Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD)
Pedro ROFFE, Senior Associate, Geneva
Ahmed ABDEL LATIF, Senior Program Manager, Geneva
Anand NITHYA (Ms.), Program Assistant, Geneva
Daniel ROBINSON, Visiting Fellow, Geneva

Comité consultatif mondial de la société des amis(CCMA)/Friends World Committee for
Consultation (FWCC)
Jonathan WOOLLEY, Director, Geneva
David ELLIOTT, Programme Assistant, Food and Sustainability, Geneva
Susan BRAGDON (Ms.), Representative, Geneva

Conseil national pour la promotion de la musique traditionnelle du Congo (CNPMTC)
Jacques MATUETUE, président, Kinshasa
Genévieve MBONGO KIESE (Mme), attaché de presse, Kinshasa
Marien MABILA LOLA (Mme), chargé du développement et questions juridiques, Kinshasa

CropLife International
Tatjana R. SACHSE (Ms.), Legal Advisor, Geneva

Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE)/
Ibero-Latin-American Federation of Performers (FILAIE)
Luís COBOS PAVÓN, Presidente, Madrid
José Luís SEVILLANO ROMERO, Presidente del Comité Técnico, Madrid
Paloma LÓPEZ PELÁEZ (Sra.), Miembro del Comité Jurídico, Madrid
Miguel PÉREZ SOLÍS, Asesor Jurídico de la Presidencia, Madrid

Fédération internationale de la vidéo (IFV)/International Video Federation (IVF)
Scott MARTIN, Legal Advisor, Brussels
Benoît MÜLLER, Legal Advisor, Brussels

Fédération internationale de l'industrie du médicament (FIIM)/International Federation of
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)
Manisha DESAI (Ms.), Senior Advisor, Geneva

Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF)/International
Federation of Film Producers Associations (FIAPF)
Bertrand MOULLIER, Senior Advisor, Paris
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Fédération internationale des organismes gérant les droits de
reproduction (IFRRO)/International Federation of Reproduction Rights Organizations (IFRRO)
Olav STOKKMO, Chief Executive and Secretary General, Brussels
Anita HUSS (Mrs.), Legal Consultant, Brussels
Pierre-Olivier LESBURGUERES, Legal Assistant, Brussels

Health and Environment Program (HEP)
Madeleine SCHERB (Mme), économiste, présidente, Genève
Pierre SCHERB, conseiller juridique, Genève

Ingénieurs du Monde (IdM)
François ULLMAN, président, Divonne

International Institute for Intellectual Property Management (I3PM)
Ana Vigouroux (Mrs.), Intellectual Property Lawyer, Munich

International Network for Standardization of Higher Education Degrees (INSHED)
François ULLMAN, President, Geneva

Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)
Thiru BALASUBRAMANIAM, Managing Director, KEI Europe, Geneva

Maloca Internationale
Leonardo Rodríguez-Pérez, Chair, Geneva
Laura Rodríguez-Pérez (Mrs.), Representative, Geneva

Medicines Patent Pool Foundation
Esteban BURRONE, Head of Policy, Geneva
Erika DUENAS (Ms.), Advocacy Officer, Geneva

Third World Network
Gopakumar KAPPOORI, Research Advisor, Geneva

Union internationale des éditeurs(UIE)/International Publishers Association (IPA)
Jens BAMMEL, Secretary General, Geneva
José BORGHINO, Policy Director, Geneva
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IV.

BUREAU/OFFICERS

Président/Chair:

Mohamed Siad DOUALEH (Djibouti)

Secrétaire/Secretary:

Irfan BALOCH (OMPI/WIPO)

V.

SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Francis GURRY, directeur général/Director General
Geoffrey ONYEAMA, vice-directeur général/Deputy Director General
Irfan BALOCH, secrétaire du Comité du développement et de la propriété intellectuelle (CDIP)
et directeur, Division de la coordination du Plan d’action pour le développement/Secretary to the
Committee on Development and Intellectual Property (CDIP) and Director, Development
Agenda Coordination Division
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
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