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 التقرير

 اذلي اعمتدته اللجنة

ىل  20اللجنة( يف الفرتة من (انعقدت ادلورة اخلامسة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية  .1 بريل  24اإ  . 2015اإ

بنغالديش، بيالروس،  اما،هبجزر ال اجلزائر، الأرجنتني، أأسرتاليا، المنسا، وُمثلت ادلول التالية: أأفغانس تان، البانيا، .2
، بوروندي، الاكمريون، كندا، تش ييل، بوركينا فاسو، الربازيل، بلغاراي، س نة والهرسك، بوتسواان، البو بنن زي،بل بلجياك،

، مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية، جيبويت، امجلهورية التش يكيةكوت ديفوار،  الصني، كولومبيا، جزر القمر، الكونغو،
ثيوبيا، فيجي، فرنسا، الغابون، أأملانيا، ا كوادور، مرص، اإ ندونيس يا، اإ يران )مجهورية ليوانن، غواتاميل، هندوراس، الهند، اإ  -اإ

يرلندا، الإسالمية( يطاليا، الياابن، الأردن، اإ ، مدغشقر، مالزياي، مالوي، مايل، لكسمربغ، كينيا، لتفيا، اكزاخس تان، اإ
ي، بريو، الفلبني، بولندا، الربتغال، او ، نيبال، نياكراغوا، نيجرياي، عامن، ابكس تان، بامن، ابراغموزامبيقاملكس يك، موانكو، 

قطر، مجهورية كوراي، مجهورية مودلوفا، رومانيا، الاحتاد الرويس، رواندا، اململكة العربية السعودية، الس نغال، جنوب 
س بانيا، رسي لناك، سويرسا، امجلهورية العربية السورية، اتيلند، ترينيداد وتوابغو، تونس، تركيا، تركام نس تان، أأفريقيا، اإ

 دوةل(.  92اوغندا، اململكة املتحدة، الولايت املتحدة الأمريكية، اوروغواي، فيت انم، زمبابوي )

وشاركت املنظامت احلكومية ادلولية التالية بصفة مراقب: منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية ومركز اجلنوب  .3
(، واملكتب الأورويب UNESCOظمة الأمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة )واملنظمة الإفريقية ادلولية للملكية الفكرية ومن

ومكتب براءات الاخرتاع جمللس  (EAPO) واملنظمة الأوروبية الآس يوية لرباءات الاخرتاع( EPO) لرباءات الاخرتاع
قلميية ( OIC) التعاون دلول اخلليج العربية ومنظمة التعاون الإساليم  (ARIPO) للملكية الفكرية الأفريقيةواملنظمة الإ

 منظمة(. 12الإفريقي والاحتاد الأورويب ) والاحتاد

ومركز جامعة أأنقرة لبحوث ( APP) ارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية بصفة مراقب: واكةل حامية الربامجوش .4
، اجمللس الوطين لتعزيز (AADI) رجنتني، رابطة املرتمجني الفوريني ابلأ (FISAUM)حقوق امللكية الفكرية والصناعية 
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، غرفة التجارة (CEECA) لأورواب الوسطى والرشقية الف حق املللف(، حتCNPMTCو )املوس يقى التقليدية ابلكونغ
قلمي لشعوب اذلاتية القانونية للتمنية اللجنة ،(CCIRF) والصناعة ابلحتاد الرويس  Comisiónالأصليني ) الأنديز اإ

Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos) (CAPAJ)  كروب ليف ،
نة ، جل ELSA)) ، الرابطة الأوروبية لطالب القانون(ECTA) ادلولية، اجملمتعات الأوروبية مجلعيات العالمات التجارية

 الابتاكر، املركز ادلويل للتجارة والتمنيةبصائر ، (HEP) برانمج الصحة والبيئة (،FWCC) الأصدقاء العاملية للتشاور
، امجلعية ادلولية لتمنية (IPA) ، امجلعية ادلولية للنارشين(ALAI) ، امجلعية الأدبية والفنية ادلولية(ICTSD) املس تدامة

ة نودلج رشك، (IVF) ، الاحتاد ادلويل للفيديو(INTA) ، الرابطة ادلولية للعالمات التجارية(ADALPI) للملكية الفكرية
نرتانش يوانل يكولويج اإ نرتانش يوانل، ملسسة براءات الاخرتاع املتعلقة ابلأدوية، منظمة أأطباء بال حدود(KEI) اإ  ، مالواك اإ

(MSF)وصاحبات الأعامل ، رابطة تقاليد الغد واخملرتعات العامليات (WWIEA)، 24 منظمة. 

 .للأرجنتنيوترأأس ادلورة السفري أألربتو دالوتو، املمثل ادلامئ  .5

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

ىل أأن  .6 رحب املدير العام ابلوفود يف ادلورة اخلامسة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )اللجنة(. وأأشار اإ
أأمهية كبرية.  وجود العديد من الوفود هو دليل عىل أأمهية معل اللجنة. واكن هناك عدد كبري من بنود جدول الأعامل ذات

عىل  أأول، تقريره اذلي قدم معلومات واقعية عن الأنشطة واملشاريع اليت متت ابلفعل، فضال عن تأأثري جدول أأعامل التمنية
بشأأن املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية  اجملالت الاخرى اخملتلفة من معل املنظمة. اثنيا، قرار امجلعية العامة للويبو

الفكرية. اثلثا، املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية للويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية. رابعا: اس مترار النقاش حول  وامللكية
مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين متعدد الأطراف. وسيمت تقدمي تقرير عن اثنني من مواطن املرونة اجلديدة 

ىل أأن جدول الأعامل اكن مكتظا للنظر فهيا. وأأخريا،  سيمت أأيضا عرض تقارير التقيمي اخلاصة ابثنني من املرشوعات. وأأشار اإ
ىل البند )  .( من جدول الأعامل بشأأن انتخاب مس ئويل اللجنة2تقريبا. وانتقل املدير العام اإ

 من جدول الأعامل: انتخاب مس ئويل اللجنة 2البند 

 ./ أألربتو دالوتو، املمثل ادلامئ للأرجنتني، بصفة رئيس اللجنةاقرتح وفد الأرجنتني ترش يح السفري .7

، امللحق ادلبلومايس يأأحالم شارخيواقرتح وفد نيجرياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، ترش يح الس يدة/  .8
 .للبعثة ادلامئة للجزائر، بصفة انئب الرئيس

كتب الس ياسات القانوين مل  ستشارامل يح الس يد/ تود ريف، واقرتح وفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، ترش   .9
، بصفة انئب (USPTO) والشلون ادلولية مبكتب براءات الاخرتاع والعالمات التجارية ابلولايت املتحدة الأمريكية

 .الرئيس

والس يد/ تود ريف انئبني  يشارخيوأأعلن املدير العام انتخاب السفري/ أألربتو دالوتو رئيسا، ولك من الس يدة/ أأحالم  .10
ىل عدم وجود اعرتاضات من   .، دعا السفري/ دالوتو لرئاسة ادلورةاحلضورللرئيس، ونظرا اإ

وأأفاد الرئيس بأأنه سيبذل لك هجده لتسهيل معليات التفاوض داخل اللجنة مبساعدة الأمانة. وذكر بأأنه عىل مدار  .11
دول أأعامل التمنية. وأأاها سامهت يف جلتوصية  45 الـ كرية تشارك يف تنفيذ، اكنت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفواتالس ن

كام حتقيق قدر أأكرب من التحدايت التمنوية وساعدت يف بناء املسار املوجه حنو التمنية داخل هيئات صنع القرار دلى الويبو. 
ىل فكرية والتمنية. وينبغي نتدى دويل مفتوح لتبادل املعارف القمية حول امللكية الك اللجنة دورها أأسست  هذه النظر اإ

معل اللجنة يف بعض الأحيان بعض القضااي قد س يطرت عىل . ومع ذكل، من املهم أأن ندرك أأن ىالإجنازات كنجاحات كرب 
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. وهناك يف الويبو لهيئات صنع القرار الأخرىحفسب بل ابلنس بة للجنة ابلنس بة ليس  نتاجئ عكس يةذلكل واكن . كبري اإىل حد
. مشاركة بقدر أأكرب من حسن النيةاإىل هجد جامعي لإجياد طريقة للميض قدما. ويف هذا الصدد، دعا مجيع الوفود لل  حاجة

ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية  بشأأن املسائل املتعلقةامجلعية العامة للويبو  ادلورة قرارس تتناول ومن بني القضااي املعلقة، 
تيسري معليات س يقوم ب نه أأفاد بأأ مساعدة التقنية للويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية. و واملراجعة اخلارجية لل  الفكرية

. توثيقيف مكتب ال  اهذه املسائل. واكن جدول أأعامل ادلورة متاح بشأأنالتفاوض وتكريس الوقت الاكيف للميض قدما 
عداد ملخص الرئيس ل تزال وذكر بأأن التوزيع املقرتح للعمل. عىل اتفقت قد الوفود يف أأن تكون وأأعرب عن أأمهل  كام معلية اإ
لخص وس يكون املالأمانة. قبل القرار من يمت تعممي فقرة ، س بشأأن أأي قضية من القضااي. وعقب ختام املناقشة يه دون تغيري

دخال الوفود عدم اإ الرئيس من ذلكل، طلب و. ا وحمدداواقعيا و وجزي امللخص س يكون و تكل الفقرات فقط. ل جتميع مبثابة 
 .ذات أأمهية حامسة. ومتىن للجنة دورة انحجة وممثرةيست عنارص جديدة ل 

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 3البند 

عداد أأبلغ الرئيس اللجنة  .12 ( عىل أأساس املناقشات CDIP/15/1 Prov. 3الوثيقة مرشوع جدول الأعامل )بأأنه مت اإ
جدول د اعامتومت  .العام للويبوادلاخيل من النظام قاعدة اخلامسة وفقا للو ( CDIP/14ادلورة الرابعة عرشة للجنة ) خالل

 .احلضور جانب أأية مالحظات من نظرا لعدم وجود الأعامل 

 من جدول الأعامل: اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الرابعة عرشة للجنة 4البند 

(. ودعا اللجنة .CDIP/14/13 Provالوثيقة التقرير )مالحظات بشأأن أأبلغ الرئيس اللجنة بأأن الأمانة مل تتلق أأي  .13
ىل اعامتد التقرير.   .احلضور اعرتاضات من أأي عدم وجود ه نظرا لداعامتومت اإ

 من جدول الأعامل: بياانت عامة 5البند 

ىل الأمانة لسهوةل ابب املناقشات افتتح الرئيس  .14 للبياانت العامة. وجشع الوفود عىل تقدمي نسخ خطية من بياانهتم اإ
در  ظهارها البياانت ولكن قدمي ل يس تطيعون تومن اهجا يف التقرير. اإ ىل الأمانة خطية بياانت م تقدمي ميكهن ،يف التقريريودون اإ اإ

 .قبل اهاية ادلورة

آس يا واحمليط الهادئ، وأأعرب  .15 حرازه عن التقدم اذلعن رضائه وفد ابكس تان، متحداث ابمس مجموعة أ يف ادلورة ي مت اإ
املراجعة اختصاصات وضع اللمسات الأخرية عىل املمتثةل يف اللجنة قد متكنت من حل القضية الشائكة وأأفاد بأأن املاضية. 
لجنة أأن ال ينبغي ل وكذكل امللمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية. بيد أأاهجدول أأعامل التمنية  لتنفيذ توصيات املس تقةل

ىل ت لبناء وحتقيق تقدم بشأأن القضااي احلامسة اليت ل تزال معلقة. ويف  ةفعاقوة ادلال جيب اس تخدامرضا عن النفس. و الركن اإ
مبا يف ذكل  ،بشأأن املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةامجلعية العامة  رسيع لقرارال ل فاإن احلهذا الصدد، 
آلية التنس يق،   واللجنة املعنية مبعايري الويبو (PBC) لربانمج واملزيانيةاب املعنية جنةابلل خاصة فامي يتعلق  رضوراييعد أأمرا أ

(CWS .) لجان أأمام معل الهد الطريق ، حيث أأاها س مت ادلورةهذه يف قضية أأن يمت حل هذه ال تأأمل يف اجملموعة أأفاد بأأن و
تقدمي املساعدة التقنية يكون  أأنابلنس بة مجليع البدلان. وينبغي  اهام جمالمبثابة اكنت املساعدة التقنية لقد . للويبو الأخرى

أأعرب عن أأمل الازدواجية. و جيب جتنب  فعاةل عىل النحو الأمثل املساعدة التقنية تكونناغام، وليك ومت  الالزمة فعال
املناقشة حول املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية للويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية من شأأاها أأن بأأن تكون اجملموعة 

وضوح للعمليات واملامرسات القامئة. ومن الرضوري حتديد الثغرات وحلها. واكنت تقارير والفضل الأ تنظمي وحدة وال الر وفت
مل جدول أأعامل التمنية  حقيقة أأن تنفيذدراك هناك حاجة لإ  تالتقيمي للمشاريع املعمتدة من قبل اللجنة هامة. ومع ذكل، اكن

اذ تدابري املتابعة لضامن المنو املس متر. ومن املهم تقيمي املاكسب اليت حتققت من خالل جيب اختو مشاريع حمددة. ينهتيي بهناية 
ىل العمل التاكميل والتمكييل من أأجل مواصةل العمل عىل التوصيات هو  املشاريع، والأمه من ذكل حتديد اجملالت اليت حتتاج اإ
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ن اجملموعة ترغب يت يمت التعامل معهاال ديدة اجلنشطة الأ جتميع لهذه البياانت واقرتاح بتقدمي الأمانة م يف أأن تقو . وذلكل، فاإ
تقدمي مداخالت خالل املناقشات بشأأن بنود معينة يقوم أأعضاء اجملموعة ب س  و ادلول الأعضاء. ليمت النظر فهيا من قبل متةل احمل 

ىل املسامهة يف املناقشاتتتطلع اجملموعة أأفاد بأأن من جدول الأعامل. و   .ادلورة ممثرةتكون وأأعرب عن أأمهل بأأن  ،اإ

بعض املالحظات العامة اليت (، CEBS) وفد رومانيا، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقوقدم  .16
منتدى مبثابة  اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية تاكنلقد خمتلف بنود جدول الأعامل. اجملموعة من  موقفتعرب عن 
ات أأكرث عىل املرشوعقامئة يف هذا الس ياق، اكنت املناقشات ولمناقشات بشأأن التمنية وامللكية الفكرية. ل حتديدا خمصص 

لتحفزي الانتفاع ابمللكية الفكرية كأداة للتمنية وكذكل لتحسني الالزمة تسعى اإىل حتديد الس بل والوسائل حيث اكنت اللجنة 
الشغل الشاغل  تركزي جلان الويبو الأخرى، ظلت التمنية يهحمل غض النظر عن بو أأداء الويبو يف تعزيز تمنية البدلان. 

ىل أأنه مجليع ادلول الأعضاء. وأأشارت الواثئق اليت أأعدهتا الأمانة ابلنس بة  جدول أأعامل  مت اإحراز تقدم كبري يف تنفيذ توصياتاإ
وجيب مناقشة الأكرث كفاءة وفعالية ممكنة.  قلطر ابلعمل هذا اقيام الويبو بتنفيذ دمع اس مترار اكنت اجملموعة ملزتمة بو التمنية. 

اللجنة من تنفيذ الركن ، حيث أأن ذكل قد ميكن عىل أأساس خمصص ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية املسائل املتعلقة
تعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية لنقاش حول املسائل امل ل  انحجابختتام رحب تن اجملموعة وأأفاد ابالثالث من وليهتا بطريقة مرنة. 

آلية التنس يق يف هذه ادلورة. ومن شأأن ذكل أأن يتيح للجنة ترك وامللكية الفكرية املسائل عىل  معلها املقبل زيوتنفيذ أ
يف نفس الوقت  شامالو منتدى اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا ادلولية عرضا موجزا احلقائق حول املوضوعية. وقدم تقرير 

واسعة من وهجات النظر الموعة اجملنوعية املتحدثني و ل جملموعة ا تقديرعن أأعرب و . فعالياتلأفاكر اليت مت طرهحا خالل الل
جياد حلول بناءة للقضااي املاثةل لتحدايت ابعىل بينة  تاكنوأأفاد بأأن اجملموعة . مت التعبري عهنااليت  يف هذه ادلورة، مبا يف ذكل اإ

تسود مت التوصل اإىل حل وسط بشأأن عدة بنود يف ادلورة املاضية. وتأأمل اجملموعة أأن كام ديدة. اجلعات وضو املالعالقة وتناول 
جيابية مرة أأخرى   .ادلورة ممثرةليك تكون روح اإ

أأن اللجنة قد أأحرزت تقدما جيدا يف ادلورة املاضية من خالل بوفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، وأأفاد  .17
 لتنفيذ توصيات املس تقةلللمراجعة  اختصاصاتذكل تطلع. ومشل تتسم ابل  العالقة بروح بناءة وتعاونية و بعض القضاايتصنيف 

رشوع امللكية الفكرية ونقل اخلاصة مب  فاهمياملورقة و امللمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية جدول أأعامل التمنية و 
ىل و حلول البناء.  -التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة  عقد منتدى اخلرباء املعين مت يف ادلورة املاضية، اذلي مت تفاق الاستنادا اإ

هذه خالل يف ادلورة املاضية املناخ السائد روح و الينبغي احلفاظ عىل و فرباير. شهر بنقل التكنولوجيا ادلولية بنجاح يف 
وأأكد وفد يف حتقيق الأهداف الثابتة للمنظمة.  معاجلة القضااي املتبقية بطريقة قد متكن اللجنة من املسامهةهبدف ادلورة 

جياد داخل دلول الأعضاء أأن تتعاون عىل اأأداة أأساس ية للتمنية. وينبغي يه أأن امللكية الفكرية اجملموعة عىل  اللجنة هبدف اإ
ىل اجملموعة وأأشار وفد  طرق فعاةل لس تخدام هذه الأداة. من التفاصيل زيد امليف واحتفظ حبقه بعض بنود جدول الأعامل اإ

ىل بوضوح أأشار التقرير أأفاد بأأن و جدول أأعامل التمنية.  تنفيذبشأأن تقرير املدير العام الوفد ب  عن لك عنرص. أأول، رحب أأن اإ
اعتبارات التمنية شلكت اليت من خاللها و هيئات الويبو املعنية، جانب بنجاح من مت تنفيذها قد ذات الصةل أأنشطة الويبو 

عن تقديره لعمل الأمانة يف تنظمي حلقات النقاش اليت قدمت أأعرب وفد اجملموعة ل املنظمة. اثنيا، جزءا ل يتجزأأ من مع
عداد تقرير واقعي عن املنتدى. اثلثا،  التكنولوجيا ادلوليةبشأأن نقل خالل منتدى اخلرباء واقعية وهجات نظر معلية و  أأعرب واإ
بشأأن املسائل املتعلقة ابللجنة امجلعية العامة للويبو  قراربشأأن يريض مجيع الأطراف لتوصل اإىل حل الوفد عن أأمهل يف ا

امئ لهدف ادلل ينبغي أأن يكون أأداة دامعة جدول أأعامل التمنية  احرتام املبدأأ اذلي يقيض بأأنو  املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية
تكل حىت الآن. وحتسنت بنجاح اعدة التقنية املسنفذت ن الويبو أأفاد الوفد بأأ عامل اللجان الأخرى. رابعا، وممكل لأ  للمنظمة

حتسني املساعدة التقنية جيب املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية للويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية. و املساعدة أأيضا بعد 
ىل أأقىص حد عن طريجيب بشلك مس متر من حيث الفعالية والكفاءة. ويف الوقت نفسه،  ق جتنب اس تغالل خربة الأمانة اإ

اليت ستناقش يف هذه ادلورة، مبا يف ذكل تقرير تقيمي الأخرى ملوضوعات وفد اجملموعة اب. وأأخريا، رحب الإدارة التفصيلية
اكن مضن التقيمي املناسب وانعاكس ادلروس املس تفادة وأأفاد بأأن مرشوع جديد. بشأأن منقح مقرتح ودراسة و  املرشوع
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الاعامتد عىل الروح البناءة ودمع هل أأنه ميكن بلرئيس وفد اجملموعة لأأكد و منظمة. الصحي لل تشغيل املكوانت الأساس ية لل 
 .خالل ادلورةء عضاالأ 

الزتامه ابلعمل بشلك بناء (، GRULAC)الاكرييب و وفد الأرجنتني، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية أأكد و  .18
ىل تقرير املدير العام وفد  عىل بنود جدول أأعامل هذه ادلورة. وأأشار جدول أأعامل التمنية. وأأفاد بأأن  تنفيذبشأأن اجملموعة اإ
ىل تزويد ادلول الأعضاء   جدول أأعامل التمنية عامة عن مشاركة الويبو يف تنفيذ وتعممي مجيع توصياتبنظرة التقرير هيدف اإ

طار املنظمة وأأنشطهتامن خالل الأساس ية  اومبادهئ جدول  اللجنة عىل تنفيذ توصياتوأأرشفت  أأمهية كبرية.ذلكل واكن ، اإ
وفد  يف هذا الس ياق، أأبرزومنتدى ملناقشة قضااي امللكية الفكرية ذات الصةل ابلتمنية. مبثابة أأيضا ت اللجنة واكنأأعامل التمنية. 

تنفيذ الترشيعي ال طراف و من مرشوع مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين متعدد الأ الرابع اجملموعة أأمهية اجلزء 
يف اعامتد عن أأمهل الوفد  مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات. وأأعربالأخرية حول راسة وادلعىل الصعيدين الوطين والإقلميي لها 

 اعربحلول البناء،  -رشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وفامي يتعلق مب هذه املشاريع. املزيد من 
بأأن منتدى اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا ادلولية قد وفر فرصة لتبادل املعلومات حول هذا املوضوع. ومع الوفد عن اعتقاده 

اللجنة هامة. وذلكل، داخل جمرد خطوة صغرية. واكنت التوصيات اليت قد تنجم عن املناقشات اليت دارت ذكل ، اكن هذا
عىل تكل الأفاكر. وفامي دون أأن يقترص الأمر رة عىل أأساس الأفاكر اليت طرهحا اخلرباء مناقشة ممثأأعرب الوفد عن أأمهل يف 

تعترب العمل اذلي أأفاد الوفد بأأن اجملموعة ملراجعة اخلارجية ملساعدة الويبو التقنية يف جمال التعاون لأغراض التمنية، ابيتعلق 
عداد دليل اجملالت خطوة يف الاجتاه الصحيح. ومشلت هذه مبثابة قامت به الأمانة يف ثالثة جمالت  تقدمي املساعدة بشأأن اإ

تطوير موقع الويبو و  تسهيل قدرات البحث( هبدف IP-TADالتقنية للملكية الفكرية ) املساعدة حفص قاعدة بياانتو  التقنية
ليه. أأكرث فعالية و حديث و كون مبثابة مورد يعىل الإنرتنت ل  عن أأمهل يف أأن يمت اعامتده تدابري الوفد  بوأأعر ميكن الوصول اإ

ضافية  الأهداف والتاكليف والأطر الزمنية حمددة بوضوح . وجيب أأن تكون الأخرى املذكورة يف التقريرابلنس بة للمجالت اإ
آلية التنس يق و املناقشات بشأأن تنفيذ وليهتا ولبد للجنة أأن تواصل نشطة املساعدة التقنية. هبدف تعظمي فائدة أأ  اخلاصة هبا أ

من شأأن ، حيث ادلورةهذه تكل املناقشات خالل عن أأمهل بأأن تنهتيي اجملموعة  أأعرب وفدبطريقة بناءة وموضوعية ومعلية. و 
طالع عىل أأن تقوم الأمانة أأكد وفد اجملموعة نب تأأخري أأعامل اللجان الأخرى. وأأخريا، جي ذكل أأن  بشلك اتم ادلول الأعضاء ابإ

 و.مضن معل الويب 2015التمنية ملا بعد جدول أأعامل بشأأن تنفيذ 

، اكن معل اللجنة ابمللكية الفكرية دفوعاملأأنه يف جمال المنو ، بمتحداث ابمس مجموعة البدلان الأفريقيةأأفاد وفد نيجرياي، و  .19
املعنية ابلتمنية وامللكية ولكت اللجنة أ  لقد املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية عنرصا داعام بشلك حامس لتطلعات التمنية يف أأفريقيا. 

فضال عن توفري التوجيه بشأأن اخلطوات  جدول أأعامل التمنية، عمل الويبو بشأأن تنفيذ توصياتلجراء تقياميت ابإ الفكرية 
وأأقر وفد البدلان عىل الاس تفادة من الإطار ادلويل للملكية الفكرية.  تساعدهقابةل للقياس واملس تدامة اليت تعزز املشاركة و ال

تفاوتة من أأنشطة بناء القدرات ومشاريع املساعدة التقنية اليت تقداها الويبو يف البدلان الأفريقية. امل س توايت اجملموعة ابمل 
جراء مراجعة مس تقةل لتنفيذ الويبو الوفد  ورحب ن شأأنه أأن يساعد وأأفاد بأأن ذكل م. جدول أأعامل التمنية توصياتل بقرار اإ

ماكنية قياس تأأثري هذا اجملال هامه املراجعة، اكنت  هذيفوضامن تلبية الاحتياجات. يف  بعض النتاجئ وأأقر وفد اجملموعة ب . ةاإ
ثغرات ال . ومع ذكل، شدد أأيضا عىل أأوجه القصور يف التخفيف من جدول أأعامل التمنية الإجيابية يف تنفيذ وتعممي توصيات

ىل املعرفة ودمع الابتاكر ونقل ال  املهمة ذكل تكن كمل لو  من العجزه السلسةل هذوأأفاد بأأن تكنولوجيا. فامي يتعلق ابلوصول اإ
جراء مناقشات بشأأن فعيل يف عامال حاسام يف ضامن نتيجة حتول لاكنت  ىل اإ العديد من مشاريع الويبو. وأأعرب عن تطلعه اإ

املشرتك مع مجموعة  هاقرتاحاإىل  جملموعةوفد ا املراجعة اخلارجية ملساعدة الويبو التقنية يف جمال التعاون لأغراض التمنية. وأأشار
جتسدت بشلك جدول أأعامل التمنية قد  الهدف هو التأأكد من أأن أأهداف توصياتوأأفاد بأأن (. DAGجدول أأعامل التمنية )

ىل مناقشات حول نتاجئ منتدى اخلرباء املعين بنقل وذكر بخرى. املشاراكت الأ ملموس يف جلان الويبو و  أأنه يتطلع أأيضا اإ
ن ادلولية. التكنولوجيا  من اكف الأفاكر اليت انبثقت من ادلراسات التحليلية و بشلك "أأفاكر اخلرباء" ل تعكس يجة نت وقال اإ

فمل . رضورايأأمرا لبدلان النامية لفائدة امجيع أأشاكل املعرفة و لفائدة نظم جملال املشاركة واعترب أأن التوسع امل املنتدى نفسه. 
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يف وس تدامة. أأكرث اأأيضا أأداة بقاء حفسب بل أأكرث موثوقية من رأأس املال  شالكها درجة من جتس ياحلكتةل ال املعرفة و تكن 
اللجنة ادلامئة املعنية بقانون لقد أ رهقت ضع املعايري. اليت تل ميكن التغايض عن جانب تطوير جلان الويبو ، هذا الصدد
عادة ترتيب نظام براءات الاخرتاع وجعهل أأكرث اس تجابة لحتياجات البدلان العنيدة يف اإ رغبة العدم من ( SCPالرباءات )
من فكرة ، ابلفزع معاهدة قانون التصمميلس امي (، SCTاللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية )لقد شعرت النامية. 

لف مس توايت التمنية وامحلاية ضد اختالس خمتأأقرت أأن البدلان النامية ترغب يف ضامن الشمولية من خالل الأحاكم اليت 
متناقصا شهدت الزتاما قد أأشاكل معينة من املعرفة والأصول. واكنت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املللف واحلقوق اجملاورة 

ىل املعلومات واملعارف عىل النص ملفاوضات القامئة اب التعلميية حلياة ل ابالمتتع الاكمهبدف اليت من شأأاها تسهيل الوصول اإ
ىل الأعامل مت تسهيلها من خالل والثقافية والتكنولوجية والس ياس ية اليت  ومل يعد يمت الشعور الفنية. العلمية و الوصول اإ

اكنت عليه يف اللجنة احلكومية ادلولية املعنية مقارنة مبا التعديالت الالزمة لإجراء س ياس ية ال رادة الإ ملقاومة وعدم وجود اب
الفات يف ااهيار العمل يف تكل (.لقد تس ببت اخلIGCالفنون الشعبية)واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية و  ابمللكية الفكرية

بشأأن حامية املوارد الوراثية ( من جدول أأعامل التمنية 18التوصية رمق ) لس امي يف ضوء، ملسفأأمر اكن هذا و اللجنة. 
فاوضات اللجنة أأولوية ملموعة أأعطت اجمل(. ومع ذكل، TCEsالتقليدي )( وأأشاكل التعبري الثقايف TKواملعارف التقليدية )

النظام متعدد الأطراف الفنون الشعبية بشأأن احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية و 
ذا اكنفامي بعناية اجملموعة لقد فكرت محلاية الأصول الاقتصادية والثقافية للمجمتعات الأصلية واحمللية.  هنجية جديدة وجود م  اإ

اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف  ساعد يف دفع جعةل مفاوضاتقد ي أأو تغيري ملسيس 
ىل التحول من معلية اللجنة احلكومية ادلولية وفد اجملموعة ودعا  .التقليدية والفنون الشعبية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد اإ

ىل  لرتكزي عىل ابيسمح لدلول الأعضاء وأأفاد بأأن ذكل قد امئة للويبو. ادللجنة ال الوراثية واملعارف التقليدية والفنون الشعبية اإ
ىل اإرشاك ادلول الأعضاء يف هذه أأعرب عن اجلوهر وتوفري الوقت للتفكري والتشاور بشأأن هذه القضااي. و  تطلع اجملموعة اإ

زاء حاةل تنفيذوأأفاد بأأنه الاعامتد عىل دمعهم.  يفاملبادرة خالل الأشهر القليةل املقبةل، وأأعرب عن أأمهل   ل يزال يشعر ابلقلق اإ
آليات التنس يق.  2010امجلعية العامة لعام قرار  املعنية جنةمن قبل الل لزتام الاابلوفاء هبذا طلبه وأأكد وفد اجملموعة عىل شأأن أ
 2007امجلعية العامة لعام  قراراطلع الوفد عىل وابملثل، (. CWS) واللجنة املعنية مبعايري الويبو (PBC) لربانمج واملزيانيةاب

دخال بند  وقوبلتوالقضااي املتصةل ابلتمنية. امللكية الفكرية  ناقشةمب لكف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اذلي  هجود اإ
ادلور احليوي للملكية الفكرية كأداة للتصدي للتحدايت وأأفاد بأأن قاومة قوية من بعض ادلول الأعضاء. مبدامئ يف هذا الشأأن 
بدمع ومشاركة من  تمدروسة ومس تنرية متتعلعملية نتاجئ جدول أأعامل التمنية مبثابة  اكنت توصياتلقد العاملية ل شك فيه. 

وأأفاد بأأنه هبذه املثل العليا. م جتديد الزتااهعىل مجيع ادلول الأعضاء وفد اجملموعة عضاء. وذلكل، حث مجيع ادلول الأ 
برازها بنود جدول الأعامل سيتحدث عن  ىل مناقشات بناءة خاللي يف هذا البيان و اليت مت اإ  ادلورة. تطلع اإ

طار نتاجئ ووفر . ايف أأنشطهتتمنية جدول أأعامل ال  ذكر وفد الصني أأن الويبو بذلت هجودا جبارة لتعمميو  .20 ملنظمة ااإ
من  توصية 33مرشوعا تنفذ  30اعمتدت ادلول الأعضاء وأأفاد بأأن مفيدا. ذكل واكن ، تقديرات حصة التمنية حسب النتيجة

نتيجة جلهود املنظمة وادلول الأعضاء فهيا. جدول أأعامل التمنية  وقد حتققت نتاجئ ممثرة يف تنفيذتوصيات جدول أأعامل التمنية. 
ابعتبارها و. 2015ا بعد تأأسيس جدول أأعامل التمنية ملوسيمت قريبا الس بعني لها  مم املتحدة حتتفل ابذلكرى الس نويةواكنت الا

ىل وأأش. 2015ا بعد جدول أأعامل التمنية ملتسهم أأيضا يف أأن واكةل متخصصة اتبعة للأمم املتحدة، ينبغي للويبو  ار الوفد اإ
ىل أأن أأفاد بو  جدول أأعامل هذه ادلورة الروح البناءة والتعاونية تظل أأن يف أأمهل عن  الكثري من العمل. وأأعربهناك حاجة اإ

وجب عمل بنشاط مع مجيع الوفود الأخرى مبوأأفاد بأأنه س ييف هذه ادلورة. ة الوفود يف ادلورة الأخرية قامئأأظهرهتا اليت 
 .ادلورةذه هالرئيس خالل توجهيات 

ىل اتفاق  يف ادلورة املاضيةاللجنة توصلت  نبأأ وادلول الأعضاء فيه،  وفد لتفيا، متحداث ابمس الاحتاد الأورويبوأأفاد  .21 اإ
وامللمتر ادلويل حول جدول أأعامل التمنية  لتنفيذ توصيات املس تقةلملراجعة اختصاصات اوهام  الأمديت بشأأن قضيتني طويل
جيابية وتعاونية يف مببقوة ملزتمني الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه واكن ة. امللكية الفكرية والتمني واصةل العمل بطريقة اإ
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اليت سادت يف روح الأأن تمتكن اللجنة من الاعامتد عىل يف يأأمل وأأفاد بأأنه عىل جدول الأعامل. املطروحة املسائل الهامة 
الطرق املمكنة لتحسني معل اللجنة  ة حولمس تعد ملناقشة بناءأأشار الوفد بأأنه ، ملس تقبيلالعمل وفامي يتعلق ابنومفرب املايض. 

 .مجيع الوفودفائدة ل

يران )واحناز  .22 آس يا واحمليط الهادئ. ل امجلهورية الإسالمية( مجهورية وفد اإ لبيان اذلي أأدىل به وفد ابكس تان ابمس مجموعة أ
ىل تزويد ادلول الأعضاء اكن هي 2014عام لتمنية يف جدول أأعامل ا تنفيذبشأأن تقرير املدير العام وأأفاد بأأن  عامة بنظرة دف اإ

طار املنظمة وأأنشطهتا عن مشاركة الويبو يف تنفيذ وتعممي مجيع توصيات . كلك جدول أأعامل التمنية واملبادئ الأساس ية يف اإ
لجنة مع ل تقارير الأخرى ال التقرير وكذكل للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية مناقشة وتقيمي يتعني عىل ا هأأنبوذكر الوفد 

للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ا ت. واسرتشدتأأسيسها ددت للجنة عندولية والأهداف اليت حُ الالأخذ يف الاعتبار 
قد للجنة تعممي التمنية يف مجيع أأنشطة الويبو وجعل التمنية جزءا ل يتجزأأ من معل املنظمة. واكنت او سبب وجودها، وهب 

دول أأعامل التمنية. توصية اخلاصة جب45الـ تنفيذ القوي يف  اوجدت دورها بوصفها جلنة هامة داخل املنظمة نتيجة لتفانهي
أأنشطهتا، لس امي فامي يتعلق بقرارات صنع يف الاعتبار عند تنفيذ تأأخذ تكل التوصيات أأن وينبغي مجليع أأهجزة وهيئات الويبو 

ىل فهم واحض لالس ياسات. وهناك حاجة  طار مفاهمياليت تتعلق ابغراض العامة لأنشطة الويبو لأ اإ ملساعدة ا لتعاون الإمنايئ واإ
ابس مترار يف مجيع تعمميها عملية جيب ك بل  ازمنيحمدد جدول أأعامل التمنية كرشوع  نظر اإىلل ينبغي أأن يُ واملوهجة حنو التمنية. 
هناية نقةل نوعية يف الكن وجيب أأن يرتتب عليه يف مييف التقدم  مس مترا معال اكنلقد . وبعبارة أأخرى، اأأنشطة الويبو وجلااه
التنفيذ الاكمل جلدول هبدف نقطعه حنتاج أأن مجيع البدلان. ومن هنا، ل يزال هناك طريق طويل فائدة أأنشطة املنظمة ل

آلية التنس يق مثاللقد اكأأعامل التمنية وتوصياته.  نشاء أ جياب  اجيد ن اإ تنفيذه حىت الآن من عدم ية عىل الرمغ من عىل خطوة اإ
آلية التنس يق  وفامي للقضاء عىل الازدواجية يف العمل بني اللجان يف جمال الأنشطة الإمنائية. رضورية قبل مجيع اللجان. واكنت أ

احلق يف تبلور أأن ينبغي للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اكنت اجلهة اليتاوضع القواعد واملعايري، ذكر الوفد أأن يتعلق ب
كوس يةل خلدمة أأهداف التمنية، مبا يف ذكل من خالل الاس تفادة الفكرية  ةامللكي التمنية من خالل اس تكشاف س بل توظيف

قوانني امللكية الفكرية مع اجلهود الرامية اإىل حامية صف من املرونة يف اتفاقات امللكية الفكرية ادلولية وتوس يع اجملال العام و 
. ومن اكن هاماالركن الثالث من ولية اللجنة وأأفاد بأأن  التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية. أأشاكل

ىل دخال بند ابإ امللسف أأن بعض البدلان رفضت اقرتاح  ملناقشات بشأأن الصالت ابالسامح هبدف جدول الأعامل جديد اإ
لإجنازات اليت حتققت يف يمت تقويض اهذه، ل ينبغي أأن أأوجه القصور وعىل الرمغ من الهامة بني امللكية الفكرية والتمنية. 

ظهار الالزتام والإرادة الس ياس ية من أأجل تدعمي ما مت حتقيقهيف ينبغي أأن تس متر مجيع الأطراف و الويبو.  والبناء عليه  اإ
ءة يف املناقشات املقبةل يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية ملزتم ابملشاركة البنابأأنه الوفد وأأفاد ومعاجلة أأوجه القصور القامئة. 

حراز تقدم ملموس  الفكرية ىل اإ  .للجنةابويتطلع اإ

ادلور لها أأن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اكنت واحدة من أأمه الهيئات يف املنظمة. واكن بوفد الربازيل  وأأفاد .23
حراز توصية اخلاصة جب45 الـ تقارير عن تنفيذال رصد وتقيمي ومناقشة وتقدمي يف الأسايس  دول أأعامل التمنية. وعىل الرمغ من اإ

ل أأن  تقدم جيد منذ اعامتد نهتاء مشاريع ابالعمل ينته مل و. ظل معال قيد التقدمجدول أأعامل التمنية  تنفيذجدول الأعامل اإ
دور اللجنة املعنية مل يكن تسري يف هذا الاجتاه. ومع ذكل، مازالت أأن املنظمة عىل  التأأكيدحمددة. واكنت اللجنة مسلوةل عن 

ملناقشة قضااي امللكية الفكرية ذات الصةل ابلتمنية. البارز نتدى امل اكنت أأيضا ، بل يقترص عىل ذكل ابلتمنية وامللكية الفكرية
ذا اكنت الوفود و  يجب ف  اخلاصة ابملنظمة،الت اجملمجيع توجيه العمل يف منارة ل يه  أأن التمنيةللتأأكيد عىل ابلزتاماهتا ستمتسك اإ

ىل و املناقشات بشأأن كيفية تعزيز هذه النقةل النوعية داخل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. جتري أأن  ينبغي النظر اإ
ظل ينبغي أأن تو ن نظام امللكية الفكرية. مجمالت جدول أأعامل التمنية عدة  غطت مشاريعفقد تنفيذ املشاريع يف هذا الس ياق. 

ل تزال هناك العديد من اجملالت وللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. اخلاصة ابناقشات امل للمساعدة يف هامة أأدوات 
وراء الاكمنة عىل حتقيق الأهداف الأوسع هو قدرهتا جيب أأن يكون مقياس تقيمي فعالية اللجنة و الأخرى اليت يتعني حبهثا. 

رباءات املتعلقة بوأأعرب عن تطلعه لعرض اجلزء الرابع من مرشوع املرونة ، الوفد اإىل جدول أأعامل ادلورةوانتقل . تأأسيسها
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اكنت املرونة وأأفاد بأأن الوطين والإقلميي.  ينعىل الصعيدلها الترشيعي  تنفيذال الاخرتاع يف الإطار القانوين متعدد الأطراف و 
صانعي ساعد ي تحليل اس تخدااها من قبل بعض ادلول أأن ميكن ل و ملكية فكرية  التوازن املطلوب يف أأي نظام لتوفريرضورية 

ىل أأن املنتدى وفامي يتعلق ب خرى. الأ بدلان ال الس ياسات يف  تقرير منتدى اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا ادلولية، أأشار الوفد اإ
الءمة املدخالت مبدلول الأعضاء القول الفصل فامي يتعلق لهناية، اليف ومن اخلطوات يف مرشوع أأوسع. خطوة اكن جمرد 
تبادل الأفاكر البناءة حول هذا يف عن أأمهل الوفد اللجنة. وأأعرب مناقش هتا من قبل من مجيع أأنشطة املرشوع بعد الواردة 
 .لبدلان النامية وأأقل البدلان منوااملهم ابلنس بة ل املوضوع 

آس يا واحمليط الهادئ.  بدلان يان اذلي أأدىل به وفد ابكس تان ابمس مجموعةلب اوفد رسي لناك وأأيد  .24 وأأفاد بأأنه مت تلكيف أ
يف هذا الس ياق، تناولت وجدول أأعامل التمنية كلك.  تنس يق وتعزيز ورصد تنفيذب اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية 

جراء عىل الرمغ من أأنه اكن من الرضوري و لدلول الأعضاء واملنظمة. ابلنس بة امسة احلمهية الأ اللجنة القضااي ذات  مناقشات اإ
ل أأنجمالت حمددة لفائدة حتقيق هذا الهدف، بشأأن موضوعية  لتأأكد من أأن ل حلفاظ عىل اهج مشويل ان املهم أأيضا اكن م هاإ

بعض القضااي من تسوية الل دورهتا السابقة حنو التمنية. واكنت اللجنة قد متكنت خ انظام امللكية الفكرية أأكرث مشول وموهج
حرازه . ويف هذا الصدد، رحب الوفد ابلتقدم هادول أأعامل جبمد طويةل الأ  لختصاصات يف وضع الصيغة الهنائية اذلي مت اإ

. حتسني نوعية معلهاعىل ساعد اللجنة ي من شأأنه أأن ، الأمر اذلي جدول أأعامل التمنية لتنفيذ توصيات املس تقةلملراجعة ا
التمنية ملشاركة البناءة للجنة يف وضع اللمسات الأخرية عىل قامئة املتحدثني يف امللمتر ادلويل حول ابالوفد علام أأيضا يط وأأح 
حرازه يف ضوء التقدم وامللكية الفكرية اذلي س يعقد يف املس تقبل القريب. و  ادلورة قد تس تطيع يف هذه اجملالت، اذلي مت اإ

ملراجعة اخلارجية ملساعدة الويبو التقنية يف ابالقة الأخرى مثل مناقشة تنفيذ التوصيات ذات الصةل الرتكزي عىل القضااي الع
لعمليات ابلنس بة ل وضوح الأفضل وال تنظمييوفر وحدة الرأأي وال من شأأنه أأن ، الأمر اذلي جمال التعاون لأغراض التمنية

أأن التعاون فامي عن اعتقاده برسي لناك أأعرب وفد ، (G15) 15موعة الـ واملامرسات القامئة. كعضو ملسس ورئيس حايل جمل
بني بدلان اجلنوب ينبغي أأن يكون أأداة لتطوير الرشااكت الهامة والاسرتاتيجية اليت ميكن أأن تلعب دورا هاما يف حتقيق 

ية، رحب الوفد ابلقرار اذلي عىل هذه اخللف و تعزيز التمنية املس تدامة. لفائدة جدول أأعامل التمنية  الأهداف الواردة يف توصيات
متديد مدة مرشوع الويبو بشأأن تعزيز التعاون بشأأن  املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةادلورة الثالثة عرشة للجنة  يفمت اختاذه 

. وأأعرب ملدة س نة واحدة فامي بني بدلان اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية والتمنية فامي بني البدلان النامية والبدلان الأقل منوا
نظمة لاملرشوع من تعزيز القدرات امللسس ية  يزيد أأنبعن أأمهل الوفد  لملكية الفكرية يف البدلان النامية وأأقل الوطنية ل لأ

دم أأمهية امللكية الفكرية كأداة هامة للتقبرسي لناك وأأقر وفد لتصدي للتحدايت احملددة اليت تواهجها. فامي يتعلق ابالبدلان منوا 
عملية دمج امللكية الفكرية يف صياغة يف الوقت الراهن ب احلكومة تقوم التكنولويج والتمنية الاجامتعية والاقتصادية. وذلكل، 

س ياس هتا الوطنية مع الرتكزي بشلك خاص عىل الابتاكر والعلوم والتكنولوجيا والإبداع كوس يةل للتمنية الاقتصادية والمتكني. 
 لس امي املدير العام، يف تطوير ودمع تنفيذ خطة معل، عن تقديره للتعاون اذلي أأبدته الويبولوفد ايف هذا الس ياق، أأعرب و

 املكتب الوطين أأنشأأ رسي لناك. ومبوجب اخلطة، اليت لها نفس وضع للبدلان  امنوذجمتثل واليت ميكن اط، نق 10مكونة من 
ىل  (TISCs) تكنولوجيا والابتاكرمع ال دلرسي لناك ابلفعل ثالثة مراكز للملكية الفكرية يف  اليت من شأأاها تسهيل الوصول اإ

بدأأت املرحةل الثانية من برانمج و اسرتجاع املعلومات التكنولوجية. هبدف مجيع أأحناء العامل يف قاعدة بياانت براءات الاخرتاع 
ىل تعزيز  العام يف  ال امللكية الفكرية،يف جم أأحصاب املصلحةدراية صياغة الرباءات عىل ش بكة الإنرتنت، واذلي هيدف اإ

تشكيل جلنة ب  ،يف وقت قريبالويبو قدمهتا عىل أأساس خارطة الطريق اليت س تقوم احلكومة، ابلإضافة اإىل ذكل، واملايض. 
يف مع س ياسة احلكومة ذكل متفقا اكن و وطنية لالبتاكر. الس ياسة ال يف صياغة ملكية الفكرية الفعال لل  مجتنس يق لضامن ادل

لأنشطة الإمنائية الأخرى اليت يتعني تنفيذها يف غضون الس نوات ومت ختصيص البالد حنو اقتصاد املعرفة والابتاكر. توجيه ا
طار خطة العمل  توفري تنفيذ اسرتاتيجية وطنية ل ، و ، مبا يف ذكل ملرش الابتاكراخلاصة ابلنقطة العارشةالثالث املقبةل يف اإ

نفاذ القانون وتعزيز زايدة الوعي بني مجيع القطاعات مبا للملكية الفكرية هب حرتامالا الطلبة يشمل دف متكني واكلت اإ
حامية حقوق الفنانني والصناعات هبدف ( CMOsالإدارة امجلاعية ) منظامتتعزيز رتقية و تنظمي برامج فعاةل ل، و والش باب

عداد ، و العاملني يف جمال السيامناملهنيني الإبداعية، مبا يف ذكل  طار معل محلاية املعارف التقليدية واملوارد الوراثية والف اإ نون اإ
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محلاية امللرشات للملكية الفكرية  القانون الوطينيف  بعض التعديالت نيتضم، و وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديالشعبية 
يداع طوعي حلقوق تأأسيس و (، GIS) اجلغرافية قانون التعديل هبدف ناءات التقييدات والاس تث وسيمت اقرتاح . املللفنظام اإ
ىل املصنفات املنشورة الوطين حل عاقات أأخرى ق املللف لتيسري النفاذ اإ لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ

املوافقة عىل التعديالت اليت أأدخلت ملخرا مت وميكن القيام بذكل قبل التصديق عىل معاهدة مراكش. و . يف قراءة املطبوعات
دف اإىل تسهيل تسجيل امللرشات اجلغرافية يف رسي لناك وكذكل اذلي هيو  2003لس نة  36امللكية الفكرية رمق  نونعىل قا

س تطلق ابلإضافة اإىل ذكل، ومن قبل جملس الوزراء. ية وصادراهتام س يالن القرفة ال الس يالين و الشاي حامية مصاحل منتجي 
رسي يف املشهد العلمي بشأأن عىل الانرتنت متابعة ( قريبا لوحة COSTIر )الأمانة التنس يقية للعلوم والتكنولوجيا والابتاك

زويد الأطراف املعنية بنظرة عامة عن رسي لناك واملنشورات واملوارد فضال عن تيف براءات الاخرتاع وستشمل لناك. 
فز وحتالتمنية القامئة عىل املعرفة عزز من الابتاكر يف البالد. واكنت احلكومة واثقة من أأن هذه املبادرة من شأأاها أأن توضع 

وأأعرب عن جدول أأعامل التمنية.  تقرير املدير العام بشأأن تنفيذ توصياتب الوفد علام يط وتعزز الروابط مع اجملمتع ادلويل. وأأح 
ىل مداولت ممثرة خالل ادلورة و   .املناقشات بروح بناءةعن رغبته يف املسامهة يف تطلعه اإ

لتقرير ابأأفريقيا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي نيابة عن اجملموعة الأفريقية. ورحب وفد جنوب  وأأعرب .25
وأأفاد بأأن . جدول أأعامل التمنية العمل اذلي تضطلع به املنظمة يف تنفيذ خمتلف توصياتأأثىن عىل املقدم من املدير العام و 
ا مبثابة أأصبح، وذكل لأن الابتاكر والإبداع الاقتصادي العاملي املرتابط النظامداخل الابتاكر والإبداع هناكل تزايد يف أأمهية 

ىل ادلخول يف رشااكت هادفة توفر تس تدميأأن تمنو و من خاللها لنظم الاقتصادية املرتابطة ميكن ل القناة اليت  . وهناك حاجة اإ
 وماكفأأة، تحدايت املشرتكة اليت تواجه البرشيةال يف املصاحل املتبادةل تناول من خاللها واليت ميكن الأساس لش باكت الابتاكر 

درك تللجنة ويبدو أأن ايف مجيع أأحناء العامل. الشعوب نتاجئها اإىل حد ما من قبل واملشاركة ب الإبداع والابتاكر بشلك حصيح، 
نولوجيا: التحدايت رشوع امللكية الفكرية ونقل التك وفامي يتعلق مب مواكبة هذا العامل املرتابط. لفعل هذه احلقيقة وقررت اب

 يةتفاق المن العارشة املرشوع عىل النحو املتوىخ يف املادة هذا توصيات تنفيذ حلول البناء، ذكر الوفد أأنه يود  -املشرتكة 
التنفيذ الاكمل لآلية التنس يق، تصل اإىل حد مل  يةأأن التفاق من قلقه ابلغ الأمم املتحدة والويبو. وأأعرب الوفد عن املربمة بني 

ن حل هذه أأ وأأفاد ب. (CWS) واللجنة املعنية مبعايري الويبو (PBC) لربانمج واملزيانيةاب املعنية جنةابلل فامي يتعلق لس امي 
زاء عدم وجود اتفاق فامي يتعلق بتنفيذ وأأعرب عن قلقه . وضوعيةاللجنة من الرتكزي عىل أأعاملها املميكن س  القضية  أأيضا اإ

ي لويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية والركن الثالث من ولية اللجنة واذللاعدة التقنية توصيات املراجعة اخلارجية للمس
امللمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية يعطي أأن بعن أأمهل الوفد العالقة بني امللكية الفكرية والتمنية. وأأعرب سيناقش اكن 

تفشل اكنت اللجنة من الأحيان  كثريوأأفاد بأأنه يف ال للجنة. من جانب ا دفعة جديدة لهذه القضااي اليت تس تحق اهامتما عاجال
جناح لقد اعمتد استامثر رضوري.  هابلتأأكيد من ابب الصدقة ولكنفمل يكن الأمر  يف الوقت املناسب لها.لقرارات تطبيق ايف 

قامة رشاكة عاملية من أأجل التمنية اليت والنظم الاقتصادية العاملية بشلك عام، امللكية الفكرية معل اللجنة، وابلتبعية،  عىل اإ
 الاحتياجات احمللية.تليب تنوع الظروف الوطنية و تس تجيب ل ميكن أأن 

جدول أأعامل التمنية يف الس نوات القليةل  أأن اللجنة أأحرزت تقدما جيدا يف تنفيذ توصياتبوفد مجهورية كوراي وأأفاد  .26
جنازه حىت الآن. أأول، فامياملاضية. وقدم الوفد بعض الأفاكر والآراء حول م القامئ عىل املعرفة، احلايل قتصاد ل يتعلق ابا مت اإ

فهم الوفد أأمهية ت واحدة من أأكرب العوامل يف حتديد قدرهتا التنافس ية. وذلكل، مم و قوة دافعة للأ ت امللكية الفكرية مبثابة اكن
تعزيز المنو املس تدام واملتوازن فامي بني البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. ومن هبدف تنفيذ املشاريع املتعلقة ابمللكية الفكرية 

جدول  تنفيذأأفاد بأأن املشاريع بنجاح. و ليك يمت تنفيذ هذه سرتاتيجيات امللكية الفكرية ابالرضوري أأيضا زايدة الوعي العام 
ري املتابعة لضامن المنو املس تدام يف املس تقبل. اثنيا، عند تنفيذ جيب اختاذ تدابو مشاريع حمددة. ابنهتاء نهتيي ي أأعامل التمنية لن 

جراءات املتابعة لضامن التمنية املس تدامة يف البدلان املس تفيدة.  مشاريع اللجنة، ينبغي تعظمي النتاجئ عن طريق الرشوع يف اإ
فيد تبادل امل امل لتعاون ملمتثل يف ااتحقيق هدف الويبو ب تسمح أأن قوية بني ادلول الأعضاء والأمانة الرشاكة ال ومن شأأن 

، يف هذا الصددوومساعدة أأقل البدلان منوا. نيني ع للساكن امل والتمنية، وابلتايل حتسني الظروف الاجامتعية والاقتصادية 
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مجهورية كوراي وأأقر وفد مشاريع مثل بناء القدرات يف جمال اس تخدام التكنولوجيا املناس بة. هناك جمدلات قد حتدثت عن 
ىل تعزيز الوعي العاملي، وقد سعت بالده أأمهية العالقة بني امللكية الفكرية والتمنيةب يف جمال امللكية  لتكنولوجيا املس تخدمةاب اإ

آس يا واحمليط الهادئستتابع بالده . عىل سبيل املثال، الفكرية مكتب امللكية الفكرية يف  –منتدى التعاون الاقتصادي دلول أ
للتمنية املس تدامة اذلي عقد يف س يول يف الاسرتاتيجي  س تخدامالاالتكنولوجيا املالمئة وشأأن ( ب KIPOمجهورية كوراي )

ومكتب امللكية الفكرية  لويبولندوة الكربى ال اس تجابة لطلب ادلول الأعضاء، س تعقد وأأفاد الوفد بأأنه يوليو املايض. شهر 
جزءا من اجلهود املتواصةل ملساعدة ذكل اكن لقد أأبريل.  30/ 29بتارخي التكنولوجيا املالمئة يف س يول جبمهورية كوراي بشأأن 

لوصول واس تخدام املعلومات املتعلقة ابلرباءات بشلك أأكرث فعالية. اثلثا، جشع الوفد اتباع اهج متوازن يف اأأقل البدلان منوا 
الويبو عىل جيب و قدر من النتاجئ. وس يةل أأخرى لتحقيق أأقىص كمناقشة املشاريع املتعلقة ابلتعاون من أأجل التمنية يف وبناء 

ىل و وادلول الأعضاء فهيا تبادل أأفضل املامرسات واخلربات من أأجل ضامن اجلودة يف تنفيذ املشاريع.  أأعرب الوفد عن تطلعه اإ
جراء مناقشات بناءة خالل ادلورة  .اإ

الأسايس للملكية الفكرية يف المنو والتمنية ابدلور أأقر نيابة عن اجملموعة الأفريقية. و قدمه وفد نيجرياي البيان اذلي وأأيد  .27
مت جدول أأعامل التمنية جسدت معلية  توصياتوأأفاد بأأن مع الفعيل لتكل الإماكانت. يف ادلولية اللجنة أأقر كذكل بالوطنية و 
قرارا اب 2007بتوافق الآراء يف عام اعامتدها  مة والبدلان النامية. القدرات بني البدلان املتقدوجود ثغرات يف و القامئة لعملية اإ

للجنة فرصة وقدمت ا. يف جمال امللكية الفكرية دويل أأكرث مشول وتنافس ية اكن الهدف هو تصحيح هذا اخللل وضامن مشهدو 
جراء الوفد أأعرب و البدلان النامية. عىل جدول أأعامل التمنية وأأثره  لإجراء تقيمي شامل لتنفيذ الويبو لتوصيات عن أأمهل يف اإ

جراء مناقشات مناقشات رصحي ىل اإ لمساعدة ل بتعزيز مهنجية تقدمي الويبو تتعلق ة وبناءة خالل ادلورة. وأأعرب عن تطلعه اإ
الوفد نقل التكنولوجيا. كام أأعرب و  تعزيز فرص احلصول عىل املعارف واملعلوماتجدول أأعامل التمنية و  تنفيذ توصياتو  التقنية

 لربانمج واملزيانيةاب املعنية جنةاإىل لك من الل جدول أأعامل التمنية  تقارير بشأأن رفعادلورة مسأأةل تعممي تتناول أأن يف عن أأمهل 
(PBC) واللجنة املعنية مبعايري الويبو (CWS ىل  ممثر. أأس بوع(. وأأفاد بأأنه يتطلع اإ

. (GRULACالاكرييب )و  وفد املكس يك البيان اذلي أأدىل به وفد الأرجنتني ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينيةوأأيد  .28
اكن من الرضوري لدلول الأعضاء والأمانة أأن و اكنت هناك مشاريع خمتلفة تدمع بناء القدرات والتبادل الفكري. وأأفاد بأأنه 

تأأخذ يف الاعتبار النتاجئ والتوصيات الواردة يف تقارير التقيمي وكذكل ادلروس املس تفادة يف تنفيذ املشاريع. وينبغي أأيضا أأن 
أأنشئت داخل يع القطاعات املعنية الاس تفادة بشلك أأفضل من الأدوات اليت وينبغي مجل مناس بة. متابعة تكون هناك أأنشطة 

عداد املشاريع، لفائدة اكن من الرضوري حتسني املهنجية و اللجنة من أأجل املسامهة يف اس تخدام امللكية الفكرية كأداة للتمنية.  اإ
املوارد املعمتدة للك مرشوع بكفاءة. وينبغي أأيضا تقيمي وجيب اس تخدام مبا يف ذكل الأهداف والتاكليف والأطر الزمنية. 

 .ملدى للمرشوع وطويال متوسطو  تأأثري قصريال فعالية وكذكل 

بشأأن بتقرير املدير العام  الوفد وفد غاان البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. ورحب وأأيد .29
ماكنيات التمنية ية. وأأفاد بأأن جدول أأعامل التمن  تنفيذ ىل اجل واسعة للغاية. و اكنت اإ املس هتدفة للحصول عىل هود هناك حاجة اإ

عن ااهيار معل اللجنة احلكومية ادلولية عدم رضائه ات بدمع من الويبو ومجيع ادلول الأعضاء. وأأعرب الوفد عن يتكل الإماكن 
نه يليد الطلب اذلي تقدم به وفد بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل ا لتعبري الثقايف التقليدي. وذلكل، فاإ

معل اللجنة احلكومية ادلولية وحتويل اللجنة اإىل جلنة دامئة من أأجل بشأأن اس تعادة نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية 
جنازه مواصةل البناء عىل العمل  ىل العمل معا لتحسني فرص هناوأأفاد بأأنه اكنت  الس نني.مدار عىل اذلي مت اإ ك حاجة اإ

لتمنية والتخفيف من حدة ابصةل عىل  تاكن، و جداهامة اكنت الويبو هيئة لقد حصول العامل النايم عىل التكنولوجيا واملعرفة. 

ىل منتدى اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا ادلولية. و بعض  مت تقدميالفقر يف العامل النايم. ويف هذا الصدد، أأشار الوفد اإ
ىل اللجنة للنظر فهيا.  ىل املسامهة يف تعزيز فرص احلصول السعي جشع الوفد مجيع ادلول الأعضاء عىل و الأفاكر من املنتدى اإ اإ

لفية لقد اقرتبت فامي يتعلق ابلتمنية املس تدامة. لس امي عىل التكنولوجيا واملعرفة،  أأهداف  اهايهتا وعرصمن الأهداف الإمنائية للأ
حدة الفقر يف مجيع أأحناء العامل من لتخفيف ل فرصة قد وفر هذا العرص وأأفاد بأأن بدأأ. ي عىل وشك أأن تدامة التمنية املس  
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لأنواع الاكئنات احلية بيامن يسعى ة لأرض واملناخ والهواء دامعوا املياهوجيب أأن تظل جودة . يس تحق احلياة فيهوالرتوجي لعامل 
ىل التخفيف من حدة الفقر وتعزيز مس توايت املعيشة للجميع.  ن العامل اإ ذا كنا نريد لهذه الأهداف أأن تتحق فاإ وأأفاد بأأنه اإ

ىل الأماميه التكنولوجيا  يدة تبادل التكنولوجيات اجلد يف زايدة هجودمهبلب الوفد مجيع ادلول الأعضاء اوذلكل، ط. الطريق اإ
 .ملصلحة املشرتكة للبرشيةيف جمال اواملتاحة 

للجنة وأأفاد بأأن ا. والاكرييب وفد ش ييل البيان اذلي أأدىل به وفد الأرجنتني ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية وأأيد .30
 س ياس ية وس ياسةالأبعاد ال ميكن مناقشة اكنت واحدة من اللجان اليت اكنت جلنة هامة و املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية 

أأدوات أأساس ية لتعزيز مبثابة جدول أأعامل التمنية  بشلك اكمل فامي بني ادلول الأعضاء. واكنت توصياتامللكية الفكرية فهيا 
شلك نشط . وأأعرب عن أأمهل يف املشاركة ب دوةلالتمنية يف البدلان من خالل معل املنظمة وحتديد الس ياسات ادلاخلية للك 

 ه.دمععىل رئيس للوأأكد  دلورةيف املناقشات خالل ا

الياابن ولتفيا ابمس اجملموعة ابء والاحتاد الأورويب وادلول  يلترصحيات اليت أأدىل هبا وفدل وفد اليوانن  واحناز .31
روح تسود كيف ميكن حتقيق نتاجئ جيدة عندما قد أأظهرت ادلورة الأخرية للجنة وأأفاد الوفد بأأن الأعضاء فيه عىل التوايل. 

ىل اتفاق بشأأن امللمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية و التعاون.  عىل الرمغ من التحدايت، متكنت اللجنة من التوصل اإ
التبادلت بناءة والعروض أأيضا اكنت جدول أأعامل التمنية. و  لتنفيذ توصيات املس تقةلملراجعة اختصاصات احول  وكذكل
امجلعية  قضااي هامة مثل قراروهناك فرباير. شهر يف اذلي عقد خالل منتدى اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا العاملية مفيدة 
ىل  للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةاب بشأأن املسائل املتعلقةالعامة  أأن ب امعن ثقهت اندراسة متأأنية. وأأعرب الوفدحتتاج اإ
جراء من ستمتكن اللجنة  ىل اتفاق بشأأن هذه القضااي لاإ  .مجيع الوفودفائدة مناقشة بناءة خالل ادلورة والتوصل اإ

جدول أأعامل التمنية  اعامتدوأأفاد بأأن وفد زميبابوي البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. وأأيد  .32
 فكريةالملكية لل نظام دويل فامي يتعلق ب عات البدلان النامية خطوة هامة يف حتقيق تطلاكن  45توصياته الـ والتنفيذ الاكمل ل 

 دمجميكن  جدول أأعامل التمنية يف أأنشطة مجيع جلان الويبو وكيف تعمميعىل علق الوفد أأمهية كبرية و لحتياجاهتم. يس تجيب 
مجيع جلان تكون لتفاق عىل أأن اوأأفاد بأأن الأقل منوا. النامية و البدلان دلى يف الاقتصادات الوطنية، لس امي هذه الأنشطة 

ماكنية معاجلة أأعطى بصيصا من الأمل يف قد الويبو عىل قدم املساواة  هذه القضااي. واكنت املساعدة التقنية عنرصا حاسام اإ
لطلب، مع الأخذ بعني الاعتبار الأولوايت ومدفوعة اب حنو التمنيةة كون موهجتلتمنية. وذلكل، ينبغي أأن ابلنس بة ل 
يفضل أأن وس يةل للميض قدما، وأأفاد بأأنه ليك تكون تكل املساعدة مبثابة ات اخلاصة للبدلان النامية والأقل منوا. والاحتياج

قرتاح الامساعدة الويبو التقنية يف جمال التعاون لأغراض التمنية عىل بشأأن بشأأن املراجعة اخلارجية  اللجنة مناقشاهتتبين ا
عن تقديره للمساعدات وأأعرب الوفد . (DAGومجموعة جدول أأعامل التمنية )تقدمت به اجملموعة الأفريقية اذلي شرتك امل 

ىل بالده،  يف جمالت صياغة ومراجعة الترشيعات الوطنية بشأأن قضااي امللكية الفكرية وتمنية املوارد لس امي التقنية املقدمة اإ
ىل تطوير املشالوفد البرشية. ومع ذكل، يتطلع  ضافة القمية مسموح هبا بغرض اريع والربامج اليت اكنت واحضة ومس تدامة و اإ اإ

ماكنية املسامهة يف المنو الاقتصادي. دلهيا زميبابوي وأأفريقيا كلك وأأفاد بأأن ثراء. الإ و  يف هذا وموارد طبيعية وفرية ومتنوعة مع اإ
ىل مساعدة من حيث نقل التكنولوجيا والبنية التحت هناك حاجة الس ياق،  ية والاستامثر واملشورة القانونية بشأأن املسائل اإ

تطبيق وتنفيذ مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات فامي يتعلق بقضااي الصحة وحقوق وأأفاد بأأن قضية املتعلقة ابمللكية الفكرية. 
لوفد ادلول الأعضاء لب ااابلنس بة ملعظم البدلان النامية. وذلكل، طحفسب بل لزميبابوي ابلنس بة حتداي ليس املللف متثل 

طار شامل ومس تدام توفري خارطة طريق واحضة ومتوازنة حنو بشأأن لخنراط جبدية يف حوار بناء وفعال ابوالأمانة  موجه و اإ
أأبدى الوفد اس تعداده ملناقشة والتوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأن و مجيع ادلول الأعضاء. فائدة التمنية لمن أأجل حنو التمنية 
امجلعية  للنظر فهيا من قبلاملطروحة عىل جدول الأعامل، مبا يف ذكل التوصيات املوضوعية املطروحة جلوهرية لك القضااي ا

 .اكتوبرشهر يف العامة 
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بشأأن تقرير املدير العام وأأفاد بأأن وأأيد وفد الكونغو البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية.  .33
ىل تزويد ادلول الأعضاء هي 2014تمنية لعام جدول أأعامل ال  تنفيذ عامة عن مشاركة الويبو يف تنفيذ وتعممي مجيع بنظرة دف اإ

طار املنظمة وأأنشطهتا توصيات ىل . كام كلك جدول أأعامل التمنية واملبادئ الأساس ية يف اإ أأن املنظمة اس مترت يف تقدمي أأشار اإ
صياغة اسرتاتيجية يف الكونغو اكنت تساعد أأن الأمانة بوفد اللجنة الأأبلغ و  املساعدة القانونية لدلول الأعضاء عىل مدار العام.

لنظر يف ابملرونة املتعلقة ابلرباءات، ذكر الوفد أأنه اكن اهامت ابوطنية لتعزيز احرتام امللكية الفكرية يف مجيع اجملالت. وفامي يتعلق 
نفاذ براءات الاخرتاع والتدابري املتعلقة ابلأمن واليت قد اجل عقوابت ال أأو عدم تطبيق تطبيقمن حيث املرونة مسأأةل  نائية يف اإ

ىل احلد من حقوق براءات الاخرتاع. واكن اس تخدام املرونة فامي يتعلق ابلصحة هناك جمال أآخر حيوز الاهامتم وهو  تلدي اإ
 .هاوحث املنظمة عىل مواصةل هجود قرير املدير العامعن رضائه عن توفد وأأعرب الالعامة. 

جدول أأعامل التمنية  اعامتدأأفاد بأأن وأأيد وفد جيبويت البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. و  .34
ىل تقرير املدير اكن مبثابة  2007يف عام امجلعية العامة  من قبل عالمة ابرزة يف حتقيق تطلعات البدلان النامية. وأأشار الوفد اإ
ىل أأنه جيري تنفيذ معظم التوصيات. ومع ذكل، تساءل جدول أأعامل التمنية تنفيذبشأأن العام  تلبية مدى الوفد ، وأأشار اإ

ذا اكن تنفيذ التوصيات قد اليت نُفذت من أأجلهاهدافها لأ املشاريع املنفذة  . ويف اخلاصة هبا والرؤية والروححقق القصد ، وما اإ
جراء املراجعة املس تبهذا الصدد، رحب الوفد  وأأعرب عن تطلعه ملناقشة نتاجئ جدول أأعامل التمنية.  قةل لتنفيذ توصياتقرار اإ
للجنة احلكومية ابوفد الطلب اذلي تقدم به وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية فامي يتعلق الاملراجعة املس تقةل. وأأيد 

 .اايلعمل بشلك بناء خالل ادلورة بشأأن مجيع القضوأأعرب عن الزتامه ابادلولية. 

للجنة املعنية ابلتمنية ا نأأ وأأفاد بوأأيد وفد اجلزائر البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية.  .35
منصة ملناقشة رت فوو دول أأعامل التمنيةاخلاصة جب45التوصيات الـ تنفيذها ب هامة لأنه مت تلكيف اكنت جلنة وامللكية الفكرية 
الإبداع مسائل الكثري من حيث عىل حنو مزتايد ة رضوريت هذه املنصة لكية الفكرية والتمنية. واكنالقضااي املتعلقة ابمل 

أأصبحت . ومع ذكل، بدل من توفري منتدى ملناقشة ودمج القضااي ذات الصةل ابلتمنية، تدور يف الوقت الراهنوالابتاكر 
ميكن أأن و الاختالفات بني البدلان يف جمال التمنية وامللكية الفكرية. مبثابة منصة لتسوية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ا

بعض املسائل اليت ل تزال معلقة بعد عدة واكنت هناك عدة خالفات داخل اللجنة. شلك تنعكس هذه الاختالفات يف 
آلية التنس يق وتنفيذ الركن الثالث من ولية ال تكل س نوات. ومشلت  بشأأن املساعدة التقنية  ةاخلارجياملراجعة لجنة و املسائل أ

ىل أأخرى كرت هذه القضااي من قبل وفد نيجرياي. واكنت هناك أأيضا قضااي لويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية. وذُ ل حتتاج اإ
تتجاوز  عن أأمهل يف أأند الوفنتدى اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا ادلولية، أأعرب مب خالل هذه ادلورة. وفامي يتعلق الاهامتم 

نشاء مكتب بصدد اجلزائر أأفاد بأأن اكنت حمدودة للغاية. و لأاها للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية توصيات املنتدى ا معلية اإ
توصيات اللجنة بشأأن نقل التكنولوجيا يف دمع تكل تساعد عن أأمهل يف أأن الوفد أأعرب و لنقل التكنولوجيا بدمع من الويبو. 

تكون ن أأعرب عن أأمهل بأأ للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية،  هتاابلتقدم اذلي أأحرزأأقر وفد العىل الرمغ من أأن و اجلهود. 
ىل الأمامالتطور اللجنة قادرة عىل   .امبا يريض مجيع أأعضاهئقضااي التعمق يف الو  من حيث قدرهتا عىل التحرك اإ

يف هذه الأوقات الصعبة، وذكر بأأنه العامل العريب. يف و هة أأداة اهمة للتمنية يف بالدأأن امللكية الفكريبوفد الأردن وأأفاد  .36
يع أأشاكل املساعدة التقنية اليت تقداها مجل عىل الابتاكر. وأأعرب عن تقديره م ش باب وتعزيز قدرهتابل الاهامتم هناك حاجة اإىل 

ىل  هتطلعأأعرب عن الويبو و  ىلو الوطنية  هأأهدافاملزيد لفائدة اإ جراء مناقشات بناءة خالل ادلورة. اإ  اإ

 تنفيذ مجيع توصيات جدول أأعامل التمنية من جدول الأعامل: رصد وتقيمي ومناقشة تقرير 6البند 

 تنفيذ جدول أأعامل التمنيةبشأأن تقرير املدير العام -  CDIP/15/2- النظر يف الوثيقة

ىل تقدمي الرئيس املدير العام دعا  .37  .تقريرهاإ
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ىل املقدم تقرير الس نوي السادس ال اكن وأأفاد بأأنه عام حملة عامة عن تقريره. قدم املدير الو  .38 ىل اللجنة. وينقسم التقرير اإ اإ
أأنشطة الربانمج داخل جدول أأعامل التمنية  تنفيذ وتعمميبشأأن لأول النقاط الرئيس ية وأأوحض اجلزء اوثالثة مالحق.  جزأأين
قدم جدول أأعامل التمنية. و  الثاين عىل التطورات الرئيس ية يف تنفيذ مشاريعاجلزء وركز لويبو وهيئاهتا اخملتلفة. لالعادي 

جنازها لمشاريع ل  االثاين رسدجدول أأعامل التمنية. وقدم امللحق  تنفيذ توصيات حاةلحملة عامة عن لحق الأول امل اليت مت اإ
ىل  وتقيميها جدول أأعامل  الثالث حملة عامة عن مشاريعلحق ارجيني، وقدم املاخلقميني املقدمة من امل أأمه التوصيات ابلإضافة اإ

هبدف مرشوعا  30اعمتدت ، اكنت ادلول الأعضاء قد 2014حبلول اهاية عام وأأفاد أأنه . 2014التمنية قيد التنفيذ يف عام 
لتنفيذ هذه املشاريع حت الآن بلغت املوارد املالية اخملصصة . و جدول أأعامل التمنيةمن توصيات  توصية 33تنفيذ 

مثانية مشاريع ل هناك  ، اكن2014يف اهاية عام ووتقيميها. وع مت الانهتاء مهنا مرش  22 وهناك فرنك سويرسي. 27.804.792
بناء القدرات، مبا يف ذكل ما  ا معالعديد مهنوتعاملت املشاريع مجموعة واسعة من اجملالت. تكل غطت و تزال قيد التنفيذ. 

نشاء مراكز دمع التكنولوج  ماكنية الوصول اإىل ت تعاملامللكية الفكرية. و  اكدميياتأأ وبدء  يا والابتاكريتعلق ابإ أأيضا مع اإ
الويبو ابلتعاون مع أأدارهتا ن خالل نظام الرباءات وكذكل الربامج اخلاصة اليت اليت مت الإفصاح عهنا ماملعلومات التكنولوجية 

ىل املعلومات العلمية واهبدف الكياانت اخلاصة  اتحة البحوث من أأجل التطوير برامج اإ لتكنولوجية، لس امي حتسني الوصول اإ
عدد من تقارير رعاية املعلومات املتعلقة ابلرباءات املتخصصة. وابلإضافة اإىل ذكل، اكنت مسلوةل عن اتحة اإ و  والابتاكر
تطور ونرش التكنولوجيا فامي يتعلق ت، ل صورة، من خالل نظام الرباءات أأعط يتال (PLRs) براءات الاخرتاعموقف 

ر فهم أأفضل للعالقة بني امللكية الفكرية والس ياق الاجامتعي والاقتصادي، ياملشاريع أأيضا تطو  تتناولكام مبجالت حمددة. 
عدادها بتوجيه من مكتب رئيس اخلرباء الاقتصاديني.  اكنت هناك العديد من و لس امي من خالل بعض ادلراسات اليت مت اإ

جديد نسبيا هناك جمال التمنية. وأأخريا، اكن أأثر امللكية الفكرية عىل اسات التحليلية اليت تتناول بصفة خاصة تطوير و ادلر 
القطاع السمعي البرصي يف البدلان لس امي دارة الصناعات الإبداعية، ابإ دور امللكية الفكرية فامي يتعلق وهو لمشاريع ابلنس بة ل 
ىل تسليط الضوء عىل املساعدة التقنية والترشيعية س تقل م  شلكوسعى التقرير ب الأفريقية.  لدلول اليت قدمهتا الأمانة اإ
املساعدة التقنية ملاكتب امللكية الفكرية يف البدلان النامية وأأقل جمالت واسعة، حيث مت تقدمي ومشلت املساعدات  .الأعضاء

اس تفادت املساعدة التقنية و ت الوطنية للملكية الفكرية. البدلان منوا وكذكل يف جمال تصممي وتطوير وتنفيذ الاسرتاتيجيا
( IP-TADالتقنية للملكية الفكرية) املساعدة قاعدة بياانت وهام والترشيعية من تطوير اثنني من قواعد البياانت املتخصصة

 امقد مت حتديهثو التقنية.  ساعدة الويبومب للمساعدة يف حتسني الشفافية فامي يتعلق وذكل ، (ROC) وقامئة اخلرباء الاستشاريني
-IPالتقنية للملكية الفكرية) املساعدة يف قاعدة بياانتوتقدميها اجلنوب خاصة فامي بني بدلان وظائف ومت تطوير ابنتظام. 
TAD املساعدة التقنية الترشيعية والقانونية املشاريع الصغرية واملتوسطة والتحدايت اليت تواهجها فامي يتعلق (. كام غطت

 . كام واصلت الأمانة املساعدة القانونية للبدلان النامية والبدلان الأقل منواوالاس تفادة منه نظام امللكية الفكريةاإىل صول لو اب
املرونة يف نظام امللكية الفكرية، لس امي تكل املدرجة يف التفاق املتعلق ابجلوانب مواطن . ومشل التقرير أأيضا عند طلهبا

من قبل جرت مناقش هتا وثيقة موضوعية و الأمانة صدرت وأأ ق امللكية الفكرية وابلصحة العامة. املتصةل ابلتجارة من حقو 
عداد وثيقة أأخرى كام املرونة.  مواطن ثنني منابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية فامي يتعلق ا مواطن اثنني من بشأأن مت اإ

تعاون الويبو مع واكلت الأمم املتحدة الأخرى حملات بشأأن خرى وسيمت مناقش هتا خالل ادلورة. كام تضمن التقرير الأ املرونة 
 حلصول عىل مزيد من املعلوماتابادلول الأعضاء املهمتة ال مبثابة جمال اهمتت اجملا . واكن هذادلولية واملنظامت احلكومية

اكمل من العمليات اليت اكنت طيف ن الويبو شاركت يف وأأفاد املدير العام بأأ الصدد.  تقارير منتظمة يف هذامت تقدمي . وبشأأنه
شاركت عليه. و  تأأثريللملكية اكن مبا أأو فامي يتعلق امللكية الفكرية  تأأثري عىلاذلي اكن هل جارية يف النظام متعدد الأطراف 

لفية بناء عىل طلب اللجنة. وشاركت أأيضا يف الفريق لأهداف الإمنخبطة العمل العاملية ل العمل املعينفريق الأمانة يف  ائية للأ
كام واصلت . 2015عام جبدول أأعامل ما بعد العمليات الأخرى ذات الصةل املعين بأأهداف التمنية املس تدامة و العامل املفتوح 

 جمال احلصول عىل التقنيات لنظر يفل عىل أأساس ثاليث  ومنظمة التجارة العاملية املنظمة تعاواها مع منظمة الصحة العاملية
سيمت عقد اجامتع يف وقت لحق هذا و والصحة. وامللكية الفكرية  لتجارةاخلاصة ابنظر ال وهجات خمتلف الطبية والصحية من 

مع جملس الأمم املتحدة شاركة الثالثة يف الاجامتع. كام واصلت املنظمة امل وسيشارك مدراء العموم العام ملناقشة موضوع حمدد. 
دول أأعامل اجمللس الاقتصادي والاجامتعي يف جبالابتاكر ماكان ابرزا وقد احتل . (ECOSOC) قتصادي والاجامتعيالا
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ماكان ابرزا يف تكل ادلورة من اخلاص هبا من خالل ملرش الابتاكر العاملي . وبشلك رئييس، احتلت الويبو 2013عام 
أأيضا فامي يتعلق تمت أأخرى خمتلفة أأنشطة وهناك اركة هذا العام. ملشاس تواصل املنظمة و اجمللس الاقتصادي والاجامتعي. 

هناك بشلك منفصل، و مرة أأخرى يف املس تقبل القريب. لها اجامتع سيمت عقد اليت  (WSIS) لقمة العاملية جملمتع املعلوماتاب
جدول أأعامل التمنية عىل الكفاءة والكفاءات والزناهة داخل املكتب ادلويل  فامي يتعلق بأأثر توصياتيتواصل كبري تقدم 

جراء . الأخالقياتمدونة ومت اعامتد والأمانة.  من أأول التدريبات اليت مت ا تدريب مكثف مجليع املوظفني. واكن واحدومت اإ
اليت  املساواة بني اجلنسنيبشأأن س ياسة ، مت اعامتد أأول 2014ويف ملنظمة. موظف داخل اعىل نطاق واسع للك تنفيذها 

واكنت هناك أأهداف . الويبوداخل مشلت تعممي مراعاة املنظور اجلنساين يف الربامج واملساواة بني اجلنسني يف ماكن العمل 
اليشء نفسه عىل التنوع انطبق املنظمة. و داخل حمددة فامي يتعلق بتحقيق املساواة بني اجلنسني يف مجيع الرتب واملس توايت 

حراز بعض التقدم يف هذا ويف وقت لحق من هذا العام. امجلعية العامة  اجلغرايف، ويه مسأأةل سيمت النظر يف س ياق مت اإ
ىل  %2املوظفني من حوايل تناقص التقدم رسيعا نظرا ملعدل مل يكن الصدد. و . ومع ذكل، ارتفع عدد اجلنس يات 2.5%اإ

مسأأةل هود من أأجل حتقيق توازن عادل أأكرب يف وسيمت مواصةل اجل اضية. املمثةل يف املكتب ادلويل يف الس نوات الست امل
قبل ست وأأفاد بأأنه املدير العام بعض املالحظات اخلتامية. وبعد ذكل قدم التنوع اجلغرايف من حيث المتثيل يف الأمانة. 
وأأعرب عن  .ول أأعامل التمنيةدجل45بشأأن التوصيات الـ ما جيب القيام به قضية س نوات، واهجت ادلول الأعضاء والأمانة 

ة اليت مت رئيس يالرص اعناكن أأحد ال يف املس تقبل. و أأكرث من ذكل ق يحتق وميكن حتقق منذ ذكل احلني اعتقاده بأأن الكثري قد 
أأنه و  لتمنية عىل مجيع برامج الويبويف أأن تلثر ا اعن رغبهت تاكنت ادلول الأعضاء قد أأعربو . ابلتعممييتعلق حراز تقدم فهيا اإ 

قد حتقق وأأعرب املدير العام عن اعتقاده بأأن ذكل ينبغي أأن يكون هناك رد فعل من جانب الأمانة للنظر يف البعد الإمنايئ. 
حرازه عىل الرمغ من أأن مزيدا من التقدم ميكن أأن يمت ىل أأخذ . واكنت الأمانة تدرك احلاجة اإ جدول أأعامل التمنية بعني اإ

اكن تقريره الس نوي التقرير ملس تقبل، أأكد املدير العام أأن هذا ابنظمة وأأنشطهتا. وفامي يتعلق تنفيذ مجيع برامج امل عند الاعتبار 
اخلامسة عرشة  يه ادلورةادلورة أأن هذه اإىل واكن قد أأشار يف وقت سابق جدول أأعامل التمنية.  تنفيذبشأأن السادس 

هو يف الأشهر والس نوات القادمة أأن تنظر فيه عضاء دلول الأ لميكن اليت  أأن واحدا من الأس ئةلبللجنة. وأأعرب عن اعتقاده 
أأن ميكن ، ولكن اكن هناك اثنني من الامترين اليت سلال سهالومل يكن ملنظمة يف املس تقبل. ابجدول أأعامل التمنية  ماكن

لآخر اكن امللمتر وايه قيد التنفيذ، اليت و س تقةل لتنفيذ جدول أأعامل التمنية امل راجعة أأحدهام اكن املتساعد يف هذا الصدد. 
ادلول الأعضاء يف هام قد يساعد الكبأأن . وأأعرب عن اعتقاده واذلي سيمت مس تقبالادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية 

وأأفاد بأأن امللكية . قدر الإماكن هذه الأس ئةلل امجلاعي. وحث ادلول الأعضاء عىل اعامتد اهج علمي وغري س يايس  هاتفكري 
اكن الابتاكر و البدلان يف مجيع أأحناء العامل. دلى لك السرتاتيجيات الاقتصادية ابلنس بة لعىل حنو مزتايد  ةمركزيالفكرية اكنت 

 يف غاية الأمهية لتحقيق القدرة التنافس ية يف ظل اقتصاد تنافيس، واكان لرثوةتوفري اوالصناعات الإبداعية مصادر هامة يف 
عند النظر يف دور امللكية وأأفاد بأأنه جدا يف هذا الصدد. واهم دورا مركزي  لعبتوأأفاد بأأن امللكية الفكرية معومل. جدا و 

ن أأفضل يف التمنية الاقتصادية والاجامتعيةبشلك أأن تسهم لها الفكرية وكيف ميكن  الهنج العلمي اذلي يسمح مجليع ، فاإ
ماكنية وجود من شأأنه أأن ياليت حدثت لنظر يف الوقائع ابالأطراف   اء ومعيل للمنظمة.ن  جدول أأعامل ب ضمن اإ

 لنقاط الرئيس ية يف تنفيذوأأفاد بـأأنه قدم وصفا ل شمولية التقرير. ابء، ب  وفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعةورحب  .39
لتطورات الرئيس ية يف وصفا ل التقرير قدم . كام ذات الصةلأأنشطة الربانمج العادي الويبو وهيئاهتا داخل  جدول أأعامل التمنية

ادلورة الثالثة عرشة  يفاذلي مت تقدميه هذا التقرير، فضال عن التقرير الأخري دول أأعامل التمنية. كام أأشار ج تنفيذ مشاريع
ىل أأجندول أأعامل التمنية اس متر تنفيذه بنجاح للجنة، بوضوح  جدول أأعامل  لويبو من خالل تنفيذ توصياتاخلاصة ابلأنشطة اباإ

بداع ميكن دويل متوازن وفعال  ملكية فكرية ر يف قيادة تطوير نظامينبغي للمنظمة أأن تس متو . ذات الصةلالتمنية  الابتاكر والإ
ىل أأن اعتبارات التمنية يه جزء ل يتجزأأ من أأشار ، و امللكية الفكرية احرتام هدفها الأمسى أأل وهو تعزيزمع مجليع، فائدة ال اإ

جيابي منيةة كأداة ت الويبو من أأجل متكني ادلول الأعضاء من اس تخدام امللكية الفكريمعل   .ةاإ
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أأن التقرير يقدم حملة شامةل عن الأنشطة بمتحداث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه،  ،د لتفياوأأشار وف .40
أأن العمل اذلي بالتقرير امتة تشاركوا يف خجدول أأعامل التمنية. وأأفاد بأأاهم  واملشاريع اليت تقوم هبا الويبو يف تنفيذ توصيات

جدول أأعامل التمنية أأصبح جزءا أأساس يا من أأنشطهتا يف الس نوات الست املاضية. ورحبوا ابجلهود  الويبو يف تنفيذ تضطلع به
 30اعامتد  ، مت2014ادلول الأعضاء. وحبلول اهاية عام ا املبذوةل من قبل املدير العام وموظفيه لتحقيق الأهداف اليت وضعهت

مثانية مشاريع حتت التنفيذ حاليا. وأأكدت هذه الأرقام هناك وتقيميها. و نهتاء مهنا مهنا مت الا 22، توصية 33مرشوع وتنفيذ 
الاحتاد الأورويب وادلول جدول أأعامل التمنية. وأأفاد بأأن  تأأثري حقيقي وملموس لتوصياتبتوفري قوي الالزتام الويبو عىل 

ىل الأعضاء  لرصد الفعال لإجراءات الويبو ابالسامح هبدف هذا الشأأن  املدير العام يفالصادرة عن التقارير املقبةل فيه تطلعوا اإ
 جدول أأعامل التمنية. يف تنفيذ

ىل أأن التقرير يقدم به دىل وفد الأرجنتني عن تأأييده للبيان اذلي أ   وأأعرب .41 ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية. وأأشار اإ
طارل أأعامل التمنية جدو  يف تنفيذ وتعممي توصياتاذلي مت اإحرازه حملة عامة عن التقدم  أأشار املنظمة وأأنشطهتا. كام  يف اكمل اإ

ىل  . ويف العام املايض، مت اختيار الأرجنتني ابعتبارها واحدة من البدلان 2014حبلول اهاية عام  مرشوع 30ه مت اعامتد أأناإ
دارة اليت سيمت فهيا  وير الأعامل يف البدلان النامية وأأقل تطاخلاص ب تصممي ال تنفيذ املرشوع التجرييب يف جمال امللكية الفكرية واإ
جدا هام . واكن هذا املرشوع 2014تنفيذ مايو ال بدأأ ادلورة الثانية عرشة للجنة، و  املرشوع خاللاعامتد  متوالبدلان منوا. 

من حمددة لصغرية واملتوسطة يف قطاعات شاريع اأأبريل املايض، قدم وزير الصناعة برانجما لمتكني امل ويف ابلنس بة للأرجنتني. 
 43. وقد مت اختيار تصامميهاامية اخلاصة حبتطبيق ال وكذكل املساعدة يف معلية اخلاصة هبا تصاممي ال تلقي التوجيه بشأأن حامية 

شاريع الصغرية واملتوسطة يف قطاعات مثل الأاثث وادليكور والإضاءة والآلت للمشاركة يف الربانمج. واكن مرشوع من امل 
آليات حامية مشاريع املسامهة يف التمنية التجارية لل وهام  ربانمج هدفنيلل الصغرية واملتوسطة من خالل الاس تفادة من أ
 .وتطوير القدرات امللسس ية الوطنية للملكية الفكرية ،لتصامميا

ىل أأن متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، ، وفد نيجريايوأأشار  .42 هتا التقرير يقدم حملة عامة عن اخلطوات اليت اختذاإ
زاء عدم جمددا اجملموعة وأأعرب وفد التمنية ابعتبارها جزءا ل يتجزأأ من برامج وأأنشطة وهيئات الويبو. دلمج الويبو  عن قلقه اإ

آلية التنس يق يف 2010امجلعية العامة الصادر يف تنفيذ الاكمل لقرارال  واللجنة  (PBC) لربانمج واملزيانيةاب املعنية جنةالل  بشأأن أ
تقيمي تنفيذ ب دلول الأعضاء من خاللها ا اليت قامتلية الآ تعزيز ب لزتام الاعدم (. وأأفاد بأأن CWS)  الويبواملعنية مبعايري

جدول أأعامل التمنية  التقارير كفاءة وتقيمي تنفيذ وتعممي توصياتمسأأةل كفاءة ترك جفوة يف قد  ،جدول أأعامل التمنية توصيات
موعة املدير العام عىل اجملوفد حث ، و بشأأن هذه املسأأةل ابذلات يذكر أأي ءيء ملتقرير املدير العام أأفاد بأأن يف الويبو. و 
ختلف الأطر ادلامعة اليت وضعهتا الويبو لتوفري مصادر الوفد مب هذه املسأأةل. ورحب يف مع ادلول الأعضاء بشخصه الاخنراط 

الكتالوجات اخلاصة ابدلورات اخملصصة التابعة املعلومات لأحصاب املصلحة املهمتني من البدلان النامية، مبا يف ذكل توافر 
املس تفيدين من البدلان النامية. من من شأأنه جذب نطاق أأوسع ذكر بأأن ذكل ميع لغات الأمم املتحدة. و جب اكدميية الويبو لأ 

جراء أأنشطة التعمل والتدريبوفد  وأأشار ىل اإ دلمع املشاريع الصغرية واملتوسطة فضال عن توفري ادلمع  ابملساعدة اجملموعة أأيضا اإ
املرونة يف تتعامل مع مواطن الويبو وأأفاد بأأنه يبدو أأن وضع الاسرتاتيجيات والس ياسات الوطنية للملكية الفكرية. بشأأن 

اجملموعة وفد حث و ها. أأو القرارات اليت تتخذ ادلول الأعضاءالواردة من لملكية الفكرية ردا عىل الطلبات ادلويل ل نظام ال 
ىل تشجيع اس تخدام املرونة يف نظام امللكية الفكرية،  العب دورعىل أأن تاملنظمة  أأكرث وضوحا يف لك املبادرات الرامية اإ

جاء يف الوثيقة أأن وذكر بأأنه بعض الطلبات بناء عىل حمتوايت التقرير.  وفدلس امي يف البدلان النامية وأأقل البدلان منوا. وقدم ال
سامهت يف تعزيز القدرات الوطنية / الإقلميية محلاية الإبداعات  الصغرية واملتوسطةابملشاريع امج وأأنشطة الويبو املتعلقة بر 

عداد وثيقة توجهيية بعنوان "الابتاكر من أأجل النجاح أأفاد بأأاها بصدد . و احمللية والابتاكرات والاخرتاعات تشجيع  -اإ
مزيد من املعلومات عن هذا أأعرب الوفد عن رغبته يف الصغرية واملتوسطة". و شاريع امللكية الفكرية من قل امل  اس تخدام

جراء تقيمي مس تقل ملساعدة الويبو أأعرب عن رغبته يف النشاط. كام  ىل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا فامي يتعلق املقدمة اإ اإ
حيركها الطلب واعامتد وتعزيز الأطر الوطنية اليت لترشيعية الوطنية واملساعدة ا ماسرتاتيجياهتم بشأأن هلابملشورة املقدمة 
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قلميية.  الفريق العامل مشاركهتا يف حول الويبو عىل التعرف عىل احلاجة اإىل معلية تشاورية مفتوحة وفد اجملموعة جشع و والإ
. 2015دول أأعامل التمنية ملا بعد جل والعمليات الأخرى ذات الصةل بأأهداف التمنية املس تدامة لأمم املتحدة العامل املعينالتابع ل

ىل ب يف القضااي ذات الصةل  اتقرير واقعي عن مساهامهت بعملالويبو أأيضا الوفد لب اطو  تعزيز التمنية ونقل التكنولوجيا. وأأشار اإ
الربامج تعممي مراعاة املنظور اجلنساين يف  من املساواة بني اجلنسني، واليت مشلت لكحول اعامتد س ياسة الويبو الأوىل 
نفس املس توى من الالزتام يف ضامن تبين عىل وفد اجملموعة حث و الويبو. دلى العمل أأماكن واملساواة بني اجلنسني يف 

آلية عىل الويبو. وجشع الويبو فامي يتعلق مبوظفي التوازن اجلغرايف  لنرش املعلومات عن أأوسع اس تكشاف وسائل أأخرى لضامن أ
عالانت الوظائف الشاغرة وأأفاد بأأنه الوظائف الشاغرة يف املنظمة.  رسال اإ ىل ميكن للويبو النظر يف اإ البعثات ادلامئة لالنتقال اإ

ها تكثيف معل عىل الويبو وفد اجملموعة جشع و لملكية الفكرية. الوطنية ل لماكتب لنفس املعلومات توفري فضال عن ا اإىل عوامصه
توفري معلومات أأكرث تفصيال بشأأن وكذكل  ،دلمع برامج ومشاريع التمنيةحتديد الرشاكء وادلمع املايل من خارج املزيانية بشأأن 
الويبو عىل مواصةل تعزيز هجودها وفد اجملموعة فعالية لك مرشوع. وأأخريا، حث بشأأن زيد من ادلقة مبا يسمح مبشاريع امل عن 

 مت اختاذها. اخلطوات الهامة اليت بشأأن 

ن الويبو ذكر أأ . و جدول أأعامل التمنية توصياتب التقرير أأظهر الزتام الويبو  أأنبوفد الولايت املتحدة الأمريكية وأأفاد  .43
بعض اخملاوف حول كفاءة يه عىل الرمغ من أأن الوفد قد يكون دلو . جدول أأعامل التمنية أأحرزت تقدما كبريا يف تنفيذ توصيات

ل أأن تنفيذ التوصيات، يف واس تدامة بعض أأنشطة الويبو  أأن الأنشطة اكن لها تأأثري كبري عىل امللكية ده اكن مفاالعام  هانطباعاإ
السمعي البرصي يف بوركينا  عزيز وتمنية القطاعت. وأأشار الوفد اإىل مرشوع اليت مت تنفيذها هباالفكرية والتمنية يف البدلان 

والس نغال،  فاسوبوركينا معل يف كينيا و  قدت حلقاتعُ  2014يف عام وذكر بأأنه . الأخرىالبدلان الأفريقية بعض فاسو و 
دفع جعةل التمنية. يف عىل اس تخدام امللكية الفكرية وقد جشعت مثل هذه املشاريع مشاراك.  50لك مهنا حوايل شارك يف 

اكنت هناك العديد من القطاعات الأخرى اليت ميكن أأن تس تفيد من و عىل نطاق أأوسع. تطبيقها ينبغي للجنة أأن تنظر يف و 
أأاكدميية الويبو اليت أأوردت تفاصيل العمل اذلي نفذته لتقرير ه بشأأن جزئية ان قلقلوفق عاهذا النشاط. وأأخريا، أأعرب 

ىل الرتكزي بشلك خاص عىل تعزيز القدرات يف جمالت صنع الس ياسات والتفاوض اليت تدريبية ال ورات بشأأن ادل هتدف اإ
برامج أأاكدميية داخل اكن شيئا لبناء عنارص التمنية نه وأأفاد بأأ قادرة عىل تعزيز التمنية. و هبدف خلق أأنظمة ملكية فكرية متوازنة 

وهجة حنو اخللل الواحض يف التوازن يف نظام امللكية املصنع الس ياسات واملفاوضات بشأأن الويبو، ولكن تصممي وتقدمي برامج 
ىل و  امةمعرفة املزيد عن هذه ادلورات من الأمانة العأأعرب عن رغبته يف الفكرية اكن شيئا خمتلفا متاما. و  أأعرب عن تطلعه اإ

 املدير العام.اليت يصدرها التقارير املقبةل الاطالع عىل 

واصلت وأأفاد بأأن الويبو لتمنية. اباهامتما كبريا ولت أأ  2015-2014أأشار وفد املكس يك أأن الربانمج واملزيانية للفرتة و  .44
جراء خمتلف الأنشطة ذات الصةل  ىل البدلان النامية و  . وأأشارراجعةلتطوير يف الفرتة قيد املاباإ ىل املساعدة املقدمة اإ أأقل اإ

. اخلاصة هبا لملكية الفكرية اليت تتفق مع خطط التمنية الشامةلالوطنية ل سرتاتيجيات الاصياغة وتنفيذ ب البدلان منوا فامي يتعلق 
ىل أأنشطة بناء القدرات اليت تقوم هبا أأاكدميية الويبو دلمع البدلان النامية و  البدلان منوا. وابلإضافة اإىل ذكل، ل أأقوأأشار أأيضا اإ

جلان الويبو الأخرى مثل اللجنة احلكومية ادلولية عىل جدول أأعامل التمنية  تعمميب يف ما يتعلق اذلي مت أأشار الوفد ابلعمل 
 اجلغرافيةاللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصماميت الصناعية وامللرشات ( و ICG) حلقوق التأأليف والنرش

(SCT ) للجنة ادلامئة املعنية بقانون براءات الاخرتاعاو (SCP.) جدول أأعامل التمنية  وحث الوفد املس تفيدين من مشاريع
شاريع امل من املهم مواصةل رصد وأأفاد بأأنه املشاريع. تكل عىل مواصةل تنفيذ واس تخدام النتاجئ اليت مت احلصول علهيا من 

 .يف تقارير التقيمي ومتابعة التوصيات الواردة

ىل اللجنة اكنت أأدوات مفيدة لتقيمي تنفيذاملقدمة أأن التقارير الس نوية بوفد الربازيل  وأأفاد .45 جدول  من املدير العام اإ
واكنت التقارير جزءا من هجود جدول أأعامل التمنية.  عن وهجات نظر الأمانة بشأأن تنفيذ ت تكل التقاريروأأعربأأعامل التمنية. 
ىل العديد من التطورات الهامة يف عام ة بشلك أأفضلجدول أأعامل التمني  تنفيذكبرية لتقيمي قد مت تسليط  2014. وأأشار اإ

جدوا  النتاجئ الرئيس ية لهيئات الويبو املتعلقة بتنفيذ، املشاريع واملبادرات اليت تنفذها اللجنةواكنت يف التقرير. الضوء علهيا 
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مواطن العمل عىل ، املنظامت احلكومية ادلوليةوكذكل اكلت الأمم املتحدة الأخرى تنس يق بني الويبو ووأأعامل التمنية، ال 
حراز العمل عىل قضااي امللكية الفكرية واملنافسة، املرونة يف نظام امللكية الفكرية نشاء نظام ، اإ لأخالق شامل لتقدم يف اإ

دراج  التطورات الهامة املذكورة يف التقرير. ، لكها مضنالويبودلى والزناهة  التعاون فامي بني بدلان حول متديد املرشوع كام مت اإ
سلط الوفد اجلنوب واعامتد املرحةل الثانية من مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية أأيضا يف التقرير. و 

ختذ خالل لقرار اذلي اُ هو اول . اكن التطور الأ راجعةأأمهية كبرية يف الفرتة قيد املذي  انعترب ين ي تطورين حمددالضوء عىل 
واكن . 2016عقد يف النصف الأول من عام يس  اذلي مللمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية ابادلورة املاضية فامي يتعلق 

امللمتر فرصة لتبادل اخلربات وتعزيز فهم العالقة املعقدة بني التمنية وس يوفر . ذكل عقب تنظمي امللمتر وحظى ابهامتم خاص
ضامن التوازن يف اختيار أأعضاء اللجنة خطوة هامة يف هذا الاجتاه. واكن التطور اكن يف هذا الصدد، ووامللكية الفكرية. 

 جزءا هاما من قرار ةاخلارجيت املراجعة اكنجدول أأعامل التمنية. لقد  اخلارجية لتنفيذملراجعة اختصاصات ا اعامتدهو الثاين 
ذا  2010امجلعية العامة لعام  آلية التنس يق. وس يكون من امللسف اإ دلول الأعضاء أأن تصل مل يكن من املمكن لبشأأن تنفيذ أ

ىل توافق يف الآراء بشأأن تنفيذه. واكن اعامتد درة وجاء ذكل عقب اخلطوات التالية يف هذه املباجمرد بداية.  الاختصاصات اإ
. وينبغي 2016يف عام امللكية الفكرية لتمنية و للجنة املعنية ابالأوىل  ورةادل. وس يقدم التقرير الهنايئ اإىل وحظي ابهامتم خاص

ليه عىل أأنه أأداة اسرتاتيجية ملساعدة ادلول الأعضاء عىل اختاذ قرارات بشأأن تنفيذأأن يُ  عىل الرمغ جدول أأعامل التمنية. و  نظر اإ
أأمرا اهام لية التنس يق لآ ت، ل تزال هناك مسائل هامة ينبغي معاجلهتا. عىل سبيل املثال، اكن التنفيذ الفعال من هذه التطورا

يف وضع ميكهنا من الاخنراط بشلك بناء واختاذ قرار يف هذا أأن تكون ينبغي لدلول الأعضاء ابلنس بة جلدول أأعامل التمنية. و 
مالحظتني الوفد  قدمالنقاش بشأأن املساعدة التقنية اليت تقداها الويبو. و ويه  ب تناولهامسأأةل هامة أأخرى جيهناك الصدد. و 

نصة اخلاص مب عمل الثري لالهامتم احلصول عىل مزيد من املعلومات حول من امل تقرير املدير العام. أأول، اكن أأخريني بشأأن 
من املفيد أأكرث تقدمي ذكل، س يكون  قبل اعامتد معاهدة مراكش. ومعالويبو  روج لهاتأأحصاب املصلحة، ويه مبادرة 

يف عاهدة املمع عدم الإخالل بأأية مبادرة أأخرى، اكنت و عاهدة مراكش. اخلاصة مبمعلية التنفيذ والتصديق املعلومات بشأأن 
ىل املصنفات احملمية. اثنيا، أأشار الوفد اإ  اقة البرصيةذوي الإعالعنرص الأسايس يف معل الويبو لتعزيز وصول يه الواقع  ىل اإ

جدول أأعامل التمنية اللجنة احلكومية ادلولية  من 18التوصية لقد حثت . حلقوق التأأليف والنرش معل اللجنة احلكومية ادلولية
من دون اإخالل  نون الشعبيةامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والف اخلاصة حبعملية ال عىل ترسيع حلقوق التأأليف والنرش 

ماكنية وضع صك أأو صكوك دولية. واكن من دواعي القلق أأن ادلول الأعضاء  التوصل مل تمتكن من بأأي نتاجئ، مبا يف ذكل اإ
ىل توافق يف يف  حلقوق التأأليف والنرشمواصةل العمل يف اللجنة احلكومية ادلولية ة بشأأن املاضيالآراء خالل امجلعية العامة  اإ

حراز يف هذه العملية و قد شارك بشلك بناء وفد الاكن . و 2015عام  يف هذا  املقبةلامجلعية العامة  جناح يفأأعرب عن أأمةل يف اإ
 .الصدد

طار نتاجئ ب وأأشار وفد الصني .46 ىل أأنامل أأن اإ ه مت نظمة تضمن تقديرات حصة التمنية حسب النتيجة. وأأشار الوفد أأيضا اإ
املرونة مواطن بنجاح يف العديد من البدلان النامية. واس متر العمل عىل  العمل والأنشطة التدريبيةحلقات العديد من  تنظمي

واكلت الوابلإضافة اإىل ذكل، واصلت الويبو هجودها لتعزيز التعاون مع  راجعة.يف نظام امللكية الفكرية أأيضا يف الفرتة قيد امل
املبادرات ذات الصةل ابلتمنية يف منظومة الأمم يف امللمترات والعمليات و الويبو بشلك نشط لأمم املتحدة. وشاركت لالأخرى 
ىل الآن يف تنفيذ مشاريعوأأعرب الوفد املتحدة.   جدول أأعامل التمنية. عن تقديره للنتاجئ اليت حتققت اإ

ىل اجلهود املبذوةل من قبل املدير العام وفريقه  لتقريرابرحب وفد املغرب و  .47 . جدول أأعامل التمنية تنفيذبشأأن وأأشار اإ
ىل  رأأشاكام  تعممي مراعاة املنظور اجلنساين يف من  املساواة بني اجلنسني، واليت مشلت لكبشأأن س ياسة الويبو اعمتدت  أأناإ

 .2014لويبو يف عام ابالربامج واملساواة بني اجلنسني يف ماكن العمل 

واكنت البياانت . التمنيةجدول أأعامل  عامة عن تنفيذنظرة ذكر وفد ابكس تان أأن التقرير اكن مفيدا للغاية يف توفري و  .48
نه من الرضوري مغزى حقيقي ذات تكل البياانت تكون ليك . ومع ذكل، مثقَفةالوصفية  جراء فاإ حتليل موضوعي لتسليط اإ

جنازه جراء . وهكذا، ا مل يمت تنفيذهأأن نتعمل ممهو  ، والأمه من ذكلوما مت بشلك حصيح الضوء عىل ما مت اإ تقيمي لبد من اإ
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ىل أأي مدى اكنت أأنشطة الويبو متوازنة وفعاةل ورسيعة الاس تجابة.  تنفيذ موضوعي مس تقل عن جدول أأعامل التمنية لتقيمي اإ
ىل الأمام من أأجل التغلب علهيا يف املس تقبل. ذكل ل اكن ل بد من و  أأعرب الوفد عن و تحديد أأوجه القصور وحتديد الطريق اإ

نظرا لتنوع وهجات النظر بني ادلول وأأفاد بأأنه رمغ ذكل و الأخرى.  مع هيئات الأمم املتحدة ةشاركة الويبو النشطمل تقديره 
يف خمتلف حمافل الامم مت الإعراب عهنا الأعضاء حول العديد من القضااي، اكن من املهم التأأكيد عىل أأن وهجات النظر اليت 

 نشاء فريق استشاري مفتوحابإ  أأيد الوفد طلب من اجملموعة الأفريقيةو لأمانة وليس ادلول الأعضاء. اكنت ختص ااملتحدة 
 .2015بعد ملا جدول أأعامل التمنية العضوية بشأأن مناقشات 

ىل اجملمجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق،  ، متحداث ابمسوأأشار وفد رومانيا .49 واسعة من الأنشطة املبينة يف الموعة اإ
، توفري وحدات التدريب، الفكرية والترشيعات الوطنية التقرير. عىل سبيل املثال، تقدمي املشورة بشأأن اسرتاتيجيات امللكية

عداد دراسات حول خمتلف القضااي مثل املرونة ، تطوير قواعد البياانت، ىل املس توى الوطين أأو الإقلمييالفعاليات عتنظمي  اإ
يف معلها  تجمأأثبت أأن املنظمة قد دوأأفاد بأأن ذكل امللكية الفكرية. حقوق املفروضة عىل والتقييدات والاس تثناءات 

حرازه لتقدم وفد اجملموعة ابالاهامتمات املتعلقة ابلتمنية اليت أأعربت عهنا ادلول الأعضاء. ورحب  وجشع الأمانة عىل اذلي مت اإ
لتاكليف املرتبطة اباجملموعة وأأقر وفد تطوير املشاريع وتقدمي املشاريع املنفذة للتقيمي. أأل وهام شقني، ال مواصةل أأنشطهتا ذات 

 .لتمنيةل الويبو اليت خصصهتا جزءا هاما من املوارد ت ابلفعل اكن. وأأفاد بأأاها جدول أأعامل التمنية بتنفيذ

جراء تقيمي عىل أأساس النتاجئ  .50 طارل وشدد وفد سلطنة عامن عىل رضورة اإ . جدول أأعامل التمنية لمشاريع املنفذة مضن اإ
يف حتسني تكل املراجعة أأن تساعد أأعرب عن أأمهل يف ل التمنية و وأأيد الوفد املراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات جدول أأعام

تبذل هجودا لوضع اسرتاتيجية وطنية اكنت وفد اللجنة بأأن حكومته الأأبلغ . و جدول أأعامل التمنية وتنفيذ مشاريعتطوير 
يه الرئيس ية لهذه الاسرتاتيجية ادلعامة أأفاد بأأن الاسرتاتيجية حبلول اهاية العام. و يمت اعامتد أأن بلالبتاكر. وأأعرب عن أأمهل 

وضع بشأأن السلطات تتعاون حاليا مع الويبو وبعض املنظامت ادلولية الأخرى . وذكر بأأن مللكية الفكريةخاص اب تطوير نظام
سيمت وضع نظام فعال للملكية الفكرية عىل أأساس التمنية الاجامتعية والاقتصادية يف و اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية. 

الربامج برامج الابتاكر و مراجعة طنة عامن. ورحب الوفد ابدلور اذلي تلعبه املنظمة يف التعاون مع احلكومة والأونكتاد يف سل 
العلمية يف سلطنة عامن. ويف هذا الصدد، اكن تعاون الويبو مع واكلت الأمم املتحدة الأخرى واملنظامت احلكومية ادلولية 

تبذل هجودا من خالل العديد من املبادرات لتطوير ة بالده حكوموأأفاد بأأن ة للبدلان النامية. هاما يف تقدمي املساعدة التقني
حث الوفد الويبو  ،امللكية الفكرية يف س ياقوعزيز دورها يف التمنية الاقتصادية للبالد. هبدف تالصغرية واملتوسطة شاريع امل 

ومن وذكر بأأنه عىل املس توى الإقلميي، مبا يف ذكل املنطقة العربية.  الصغرية واملتوسطةلفائدة املشاريع بناء ش بكة تعاون عىل 
ىل اللغة العربية لمتكني الإخبارية للمشاريع مللكية الفكرية والنرشة ة ابنوراما اترمجيمت الرضوري أأيضا أأن  الصغرية واملتوسطة اإ

 .س تفادة مهنامن الااملوجودة يف املنطقة امللسسات تكل 

اكنت تس تجيب الويبو وأأفاد بأأن وفد الس نغال التعليقات اليت أأدىل هبا وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. وأأيد  .51
يكون لها تأأثري مبارش عىل التمنية يف جمالت قد لحتياجات البدلان النامية من حيث توفري املساعدة التقنية املس هتدفة اليت 

املنح ادلراس ية ، برامج التعلمي، بناء القدرات من خالل برامج التدريب، لملكية الفكريةة ل الوطنيسرتاتيجيات الامثل تطوير 
مواطن الصغرية واملتوسطة. كام واصلت الويبو العمل عىل املشاريع لبدلان منوا و لأقل ااملساعدة التقنية  ،وادلورات املتخصصة

و وواكلت الأمم املتحدة الأخرى جزءا أأساس يا من التعاون ادلويل املرونة يف نظام امللكية الفكرية. واكن التعاون بني الويب
لفية و و لتمنية. من أأجل اتاكمل امل  اكن أأهداف التمنية املس تدامة. و لعبت الويبو دورا هاما يف س ياق الأهداف الإمنائية للأ

التعاون مع الويبو مفيد اكن ا الصدد، يف هذوللتمنية الاقتصادية والاجامتعية يف الس نغال. ابلنس بة الابتاكر التكنولويج هاما 
نشاء2014يف عام وللغاية.  يف ويف الس نغال.  مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ، مت تنفيذ العديد من الأنشطة فامي يتعلق ابإ

طار مرشوع  اصة خعدة أأنشطة مت تنظمي البدلان الأفريقية، بعض السمعي البرصي يف بوركينا فاسو و  تعزيز وتمنية القطاعاإ
اس تفادت البالد أأيضا من ادلمع اذلي تقدمه الويبو لإقامة جممتع جديد يف جمال الإدارة امجلاعية. و بناء القدرات يف الس نغال. ب 
قلميي يف دااكر يف نومفرب 2015لعام الهامة التعاون فعاليات لعدد من ابلفعل مت التخطيط و . 2015. وسيمت عقد ملمتر اإ
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القضااي ذات الأمهية ابلنس بة للقارة ، وس يتناول من قبل حكومة الياابن والاحتاد الأفريقيك بشلك مشرت وسوف يمت رعايته 
جيابية، مبثابة اكنت تكل الأحداث أأن من رمغ عىل الالأفريقية. و  ل أأ تطورات اإ نه ينبغي أأيضا أأن يوضع يف الاعتبار أأن جلان اإ

 . جدول أأعامل التمنية دورا اهام يف تنفيذلعبت الويبو 

دول أأعامل التمنية. جل45 ية تنفيذ التوصيات الـر من أأجل التأأكيد عىل اس مترااس تعداده للتعاون عن وفد ش ييل وأأعرب  .52
لعمل عىل واكن من املهم جدا أأن يس متر اجدا.  ةاهماكنت جدول أأعامل التمنية  لتنفيذ توصيات املس تقةلأأفاد بأأن املراجعة و 

وفد اللجنة أأن املعهد الوطين الأأبلغ . و جدول أأعامل التمنية مع توصياتبشلك يامتىش  املرونة يف نظام امللكية الفكريةمواطن 
ات براءبشأأن  2014قاعدة بياانت يف بش بكة العاملية ال قد أأطلق مبادرة جديدة عىل  (INAPI) للملكية الصناعية يف ش ييل

ىل ادلول الأعضاء ودعا خرتاع. الا لقاء نظرة اإ  أأو مالحظاتوأأفاد بأأي أأي تعليقات . ادة مهنهذه املبادرة والاس تفاعىل اإ
املعهد الوطين للملكية  وأأفاد بأأنعىل العمل اذلي تقوم به أأاكدميية الويبو. الضوء الوفد وسلط موضع ترحيب. س تكون 

الأجانب. الأخرية من ورة ادلحىت الآن. واكن أأكرث من نصف الطالب يف عامني نفذ دورات ملدة  الصناعية يف ش ييل
ماكن  وهكذا، معاهدة مراكش لتيسري اعامتد قريبا يمت أأن يف أأمل فاد بأأن بالده توأأ ات هائةل للتعاون يف املنطقة. ياكن هناك اإ

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات. ودعا  ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ النفاذ اإ
ىل املعاهدة. وأأخريا، الوفد  أأن التعاون بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية بالوفد أأفاد مجيع ادلول الأعضاء اإىل الانضامم اإ

التفاق املتعلق لالربوتوكول املعدل عىل ش ييل وافقت ، 2013يف عام وذكر بأأنه للغاية.  قامي ومنظمة الصحة العاملية اكن
ىل الأدوية. وحث الوفد ادلول السادسة ل امللكية الفكرية لتنفيذ نظام الفقرة ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق لوصول اإ
 بالده. الأعضاء الأخرى عىل أأن حتذو حذو

ىل وفد نيبال واحناز  .53 آس يا واحمليط الهادئ. و اإ  مشاريعأأفاد بأأن البيان العام اذلي أأدىل به وفد ابكس تان ابمس مجموعة أ
أأدوارا اهمة يف التمنية الاجامتعية ولعبت املشاريع وأأقل البدلان منوا مثل نيبال.  النامية للبدلانهامة اكنت جدول أأعامل التمنية 

ىل التقدم  حرازه والاقتصادية لهذه البدلان. وأأشار الوفد اإ  وضع اللمسات الأخرية عىللس امي يف ادلورة املاضية، اذلي مت اإ
لأنشطة ذات لاس تكامل اكنت ان املراجعة املس تقةل . وأأفاد امل التمنيةجدول أأع لتنفيذ توصيات املس تقةلملراجعة اختصاصات ا

 املس تقبلية لتنفيذ توصيات اساعهيمب اكن تقيمي املشاريع املنجزة يف غاية الأمهية فامي يتعلق و الصةل ابلتمنية اليت تقوم هبا الويبو. 
دابري املتابعة بنفس القدر من الأمهية لتحقيق التنفيذ الفعال واكنت املرحةل الثانية من املشاريع املنجزة وت. جدول أأعامل التمنية

املشاريع نقاط الضعف الهيلكية العميقة املتأأصةل يف أأقل البدلان منوا مثل أأن تتناول جيب . كام جدول أأعامل التمنية لتوصيات
لتحقيق التمنية الاجامتعية والاقتصادية نيبال. واكنت املساعدة التقنية وبناء القدرات وبناء البنية التحتية ذات أأمهية حيوية 

 .التمنيةموهجة حنو لأقل البدلان منوا مثل نيبال. ومع ذكل، جيب أأن تكون املساعدة املقدمة مدفوعة ابلطلب و 

يران )مجهورية وفد وأأفاد  .54 جراء مناقشة موضوعية لتقيمي من للجنة اأأن التقرير من شأأنه أأن ميكن ب الإسالمية(،  -اإ اإ
يف أأن يساعد عن أأمهل الوفد  جدول أأعامل التمنية من خالل أأنشطة هيئات الويبو. وأأعرب اليت يمت هبا تنفيذ توصياتالكيفية 

جياد الس بل والوسائل العملية لتحسني العملية. و عىل مثل هذا النقاش ادلول الأعضاء   التقرير احلايل للمدير العامأأفاد بأأن اإ
دول أأعامل التمنية، يبدو جب يتعلقمت الاضطالع هبا فامي الأنشطة اليت ومن حيث الأمانة. عىل أأساس تقيمي قامئا   الواقعاكن يف

تقدمي معلومات ب املدير العام عن رغبته يف أأن يقوم الوفد أأعرب النوعية. وذلكل، عىل عىل المك وليس اكن أأن تركزي التقرير 
تصحيح ل اللجنة عىل اقرتاح ملموس اإطالع ميكن . كام منيةعن احلواجز اليت تعوق التنفيذ الاكمل والفعال جلدول أأعامل الت 

جدول أأعامل التمنية  حتقيقا لهذه الغاية، فاإن وجود تقيمي مس تقل لتنفيذ التوصياتو أأوجه القصور املوجودة يف هذه العملية. 
ىلالوفد أأشار لمتثيل اجلغرايف العادل، الهامة ل قضية ل يساعد الأمانة واللجنة. وفامي يتعلق ابس  الاهامتم اذلي يوليه املدير العام  اإ
ىل أأن ذه املسأأةل. كام هب اكن من املهم للغاية للمدير العام أأن و . تاملساواة بني اجلنسني قد صدر بشأأن الس ياسة الأوىل أأشار اإ

الإرضار لتجنب  الويبودلى العادل القامئ غري المتثيل اجلغرايف والإطار الزمين ملعاجلة اسرتاتيجية واحضة املعامل يف بدء يرشع 
 .صداقية املنظمةمب
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وأأشار وفد نيجرياي بعض اخلطوات املشجعة اليت اختذهتا الويبو يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية. ومع ذكل، جشع الوفد  .55
. كام جشع الويبو عىل تكثيف 2015أأهداف التمنية املس تدامة لعام سامهة الويبو يفمب معلية تشاورية مفتوحة فامي يتعلق اإطالق 

ودها فامي يتعلق ابلعالقات املشرتكة بني الواكلت، وحتديد الرشاكء لتقدمي ادلمع من خارج املزيانية ملشاريع وأأنشطة التمنية. هج
ىل أأن الويبو قد أأصدرت أأول س ياس عىل واكنت خطوة جيدة. وحث الوفد املنظمة ، ها بشأأن املساواة بني اجلنسنية ل وأأشار اإ

رى تغيريا. كام يأأن أأعرب عن أأمهل يف اإىل حد كبري. و  متوازانأأصبح لويبو اذلي وظفي ااجلغرايف مليف التوزيع أأن تعكس ذكل 
عىل املرونة وجتاوز الطلبات املقدمة من ادلول الأعضاء وكذكل القرارات اليت بشلك أأكرب لعمل عىل اجشع الوفد الويبو 

ىل العمل اذلي تضطلع به املنظمة ل عىل املعرفة  ةقامئالملوارد اباملشاريع الصغرية واملتوسطة ويد زت اختذهتا اللجنة. وأأشار اإ
ىل وتشجيع املزيد من العمل يف هذا الصدد. وأأشار الوفد  زيد من املعلومات حول مبطلبه، نيابة عن اجملموعة الأفريقية، جمددا اإ

أأثرت عىل هذه املسأأةل وأأفاد بأأن نس يق. عاجلة اهائية لآلية الت مبهذه ادلورة مطالبة أأيد الوفد و معل الويبو يف هذا اجملال. 
ىل العمل بشلك سليب اللجنة  ذا أأبدت ادلول الأعضاء الاس تعداد واملرونة يف هذا الصدد. وأأشار اإ لفرتة طويةل وميكن حلها اإ

لسامح ل ميع لغات الأمم املتحدة جب دلورات متوفر لكتالوج  للمرة الأوىلوأأفاد بأأاها خصصت اذلي تقوم به أأاكدميية الويبو. 
بتكل لتوعية عىل نطاق أأوسع. وأأخريا، جشع الوفد الويبو عىل تعزيز هجودها يف تنفيذ وتعممي توصيات جدول أأعامل التمنية اب

ىل نتاجئ حتويلية للمس تفيدين من هذه املساعدة.بشلك واحض  ةملموس تالطريقة اليت اكن  وميكن أأن تلدي اإ

عىل وأأفاد بأأنه ي أأدىل به وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. وفد جنوب أأفريقيا عن تأأييده للبيان اذلوأأعرب  .56
ىل مساعدة البدلان النامية و أأشار اإىل هج الرمغ من أأنه البدلان منوا يف جمال تصممي وتطوير س ياساهتا أأقل ود الويبو الرامية اإ

ل أأ الوطنية للملكية الفكرية،  ااسرتاتيجياهتو  ساعدة الويبو التقنية تكشف عن التأأثري مل  املس تقةلاملراجعة ن تنفيذ توصيات اإ
الاس تفادة القصوى من املرونة يف  صل عىللتأأكد من أأن البدلان حتاهم هبدف االاكمل لهذه املساعدة ومعاجلة أأي قصور 

ىل س ياسة  لملكية الفكرية لتحقيق أأهدافها التمنوية. وأأشارالعاملي ل نظام ال  لمساواة بني اجلنسني واخلطوات الويبو ل أأيضا اإ
عرب نفس الالزتام والتفاين يف ضامن المتثيل اجلغرايف العادل. وأأ ب املتخذة لضامن املساواة بني اجلنسني يف املنظمة. ورحب 

انمج لرباب املعنية جنةابلل  التنفيذ الاكمل لآلية التنس يق فامي يتعلقبشأأن تفاق ه مل يمت التوصل لعن قلقه من أأنجمددا الوفد 
ادلول حرم  تقرير عن مسامههتا ميهذه اللجان تقد(. وأأفاد بأأن رفض CWS) واللجنة املعنية مبعايري الويبو (PBC) واملزيانية
جملموعة وأأشار وفد اجدول أأعامل التمنية يف املنظمة.  تعممي توصياتبشأأن نظرة مشولية احلصول عىل فرصة من الأعضاء 
ىل الأفريقية  شاركة الويبو مب مشاركته الشخصية. ورحب الوفد جشع عىل بشأأن هذه املسأأةل و مل يتحدث  أأن املدير العاماإ

آراء بضامن هبدف تقرير عن هذه الأنشطة أأعرب عن تقديره لإصدار يف حمافل الأمم املتحدة الأخرى و بشلك نشط  مت أأن أأي أ
نشاء  جشع الوفد الويبوو اكنت متوازنة وتعكس مجيع ادلول الأعضاء. الإعراب عهنا  ىل اإ عىل مواصةل تعزيز هجودها الرامية اإ

 .عكس تنوع الظروف الوطنيةي لملكية الفكريةل  نظام عاملي متوازن

واملسامهة يف املس تدامة بذاهتا دفع التمنية الاقتصادية يأأن حتسني أأنظمة امللكية الفكرية من شأأنه أأن بوفد الياابن وأأفاد  .57
لأنشطة الإمنائية، مبا يف ذكل املساعدة التقنية وبناء القدرات. عىل ااابن أأمهية كبرية يف هذا الس ياق، تعلق اليوخلق الابتاكر. 

ومشلت . (FIT) أأنواع خمتلفة من املساعدة من خالل الصناديق الاستامئنيةتقدم الياابن اكنت فامي يتعلق بتكل الأنشطة، و 
عمل وادلورات التدريبية حلقات الوطنية، و القلميية و الإ قلميية ودون الإ راس ية ادللقات احلتنظمي الصناديق الاستامئنية  أأنشطة

من خالل هذه الأنشطة، و لويبو. خمتارة خاصة ابملدى وترمجة مواد طويةل اوالبعثات الاستشارية املتخصصة، وبرامج الزماةل 
متت لأمثةل عىل الأنشطة الأخرية اليت اليت تديرها الويبو. وقدم الوفد بعض اوالأنشطة الياابن بدمع عدد من املشاريع قامت 

أأول، فامي يتعلق . دول أأعامل التمنيةاملشاريع والأنشطة تتعلق جبهذه اكنت . و يةالياابن  الصناديق الاستامئنية عىل أأساس
بياانت قاعدة ال بدراسات حاةل يقدم لياابن ابالس تفادة من امللكية الفكرية، اكن مكتب الويبو لأأفضل املامرسات ابملشاركة ب

آس يا و 2014يف عام وعىل موقع الويبو.  امللكية الفكريةبشأأن  مزيةامل كتب امل ، ابلتعاون مع أأمانة رابطة أأمم جنوب رشق أ
آس يا".  امللكية الفكرية منشور بعنوان "جناحات،مت نرش (JPO) رباءات الاخرتاعالياابين ل يف منطقة رابطة أأمم جنوب رشق أ

آس يا. اثنيا، وتضمنت عرش حالت جديدة يف دو  عقد اجامتع رفيع املس توى لأعضاء الربملان مت ل رابطة أأمم جنوب رشق أ
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يف أأوغندا الشهر املايض. وحرض الاجامتع أأعضاء الربملان  (ARIPO) نظمة الأفريقية للملكية الفكريةالأعضاء يف امل ول ابدل
ملسامهة يف رفع مس توى اواصلت الياابن و يا وأأوغندا. يف العديد من البدلان الأفريقية مثل غاان وكينيا وزامبيا وجنوب أأفريق 

الوفد أأعرب و فهم نظام امللكية الفكرية وتطوير املوارد البرشية يف البدلان الأفريقية. و  الوعي حول أأمهية نظام امللكية الفكرية
تقرير املدير العام. وأأعرب عن تطلعه لس مترار الويبو مع تنفيذ جدول أأعامل التمنية من خالل الرتكزي عىل تعزيز ل عن تقديره 

 .من اتفاقية الويبو (3)حامية امللكية الفكرية مع مراعاة هدف املنظمة كام هو منصوص عليه يف املادة 

 احلضور. مالحظاتالرئيس الأمانة للرد عىل ودعا  .58

ىل  ،مانةممثل الأ  ،ماتوس الس يد وأأشار .59 بداهئا مجيع املالحظات اليت اإ قدمت الأمانة تعليقات و فامي يتعلق ابلتقرير. مت اإ
آلية التنس يق. ومع ذكل، اكن اليت سأأةل امل  العديد من الوفود رعىل بعض مهنا. وأأاث ىل ادلول الأعضاء الأمر يعود تتعلق بأ اإ

مانةو لختاذ قرار بشأأن هذه املسأأةل.  ىل اتفاق بني ادلول الأعضاء. وينطبق يأأن تساعد فقط بعد أأن  ميكن للأ مت التوصل اإ
املرونة يف نظام امللكية الفكرية. واكنت هناك أأيضا العديد من الطلبات للحصول عىل بشأأن مواطن نفس اليشء عىل معلها 

مشاريع دميية الويبو وتقدمي املساعدة لل ، مبا يف ذكل ما يتعلق بربامج أأاكاجملالتمزيد من املعلومات الواجب تقدميها يف بعض 
ىل الطلبات واملعلومات اطلعت عىل . واكنت الأمانة قد هكذاالصغرية واملتوسطة و  . طلبوهاأأولئك اذلين اليت سيمت تقدميها اإ

ختيار فريق لهنائية أأنه يف املراحل البجدول أأعامل التمنية، أأبلغت الأمانة اللجنة  ملراجعة املس تقةل لتنفيذ توصياتابوفامي يتعلق 
ىل أأن مسأأةل التوازن اجلغرايف  لالختصاصاتاخلرباء وفقا  قد واملوعد الهنايئ احملدد من قبل ادلول الأعضاء. وأأشارت الأمانة اإ

رسال املعلومات عن الوظائف و  يف الاجامتعاتكثريا أأثريت  أأاها تبذل هجودا ملعاجلة هذه املسأأةل. عىل سبيل املثال، مت اإ
يساعد بأأن عن أأمهل  ممثل الأمانة وأأعرب. لملكية الفكريةل  اجلديدة اإىل مجيع البعثات يف جنيف واملاكتب الوطنيةالشاغرة 

طلبات التقدم لشغل قليل من ال عدد أأفاد بأأن العىل زايدة عدد املتقدمني للحصول عىل الوظائف الشاغرة. و هذا الأمر 
ىل التوازن من حيث المتثيل اجلغرايف وكذكل بني اجلنسني. وس تواصل الأمانة الوظائف اكن مبثابة  مشلكة. وهناك حاجة اإ

ل أأنه حتسينات، وأأفاد بأأنه عىل الرمغ من وجود هجودها يف هذا اجملال.  ملزيد. وهذا يتوقف أأيضا عىل ادلول القيام ابميكن اإ
علومات عن الشواغر اجلديدة اكنت متاحة عىل موقع الويبو. ن املكام أأفاد بأأ . تنوع طلبات التقدم لشغل الوظائفالأعضاء و 

بياانهتم عىل املوقع أأن يسجلوا راغبني يف تلقي الإخطارات عن الوظائف الشاغرة اجلديدة ميكن للابلإضافة اإىل ذكل، و
 .الإلكرتوين

ىل وودز الس يدةوأأشارت  .60 بعض يف بوركينا فاسو و  السمعي البرصي تعزيز وتمنية القطاعمرشوع ، ممثل الأمانة، اإ
يرجع جزئيا اإىل حقيقة أأن املرشوع وأأفادت بأأن ذكل . 2015ديسمرب شهر املرشوع اإىل ت متديد البدلان الأفريقية، واقرتح

ذا هبهناك اهامتم كبري وأأفادت بأأن بلومايس لإبرام معاهدة مراكش. ادللمتر ابمليعملون اكنوا املوظفني املعنيني بدأأ متأأخرا لأن 
ىل التأأكيد عىل تنفيذ متديد يلدي ال وع، وسوف املرش  المتديد املقرتح ل ينطوي عىل زايدة وذكرت بأأن مجيع جوانبه ابلاكمل. اإ

مبارشة مع ادلول الأعضاء املشاركني يف  تيف املزيانية أأو املوارد اليت مت ختصيصها ابلفعل لهذا املرشوع. واكنت الأمانة قد معل
ضافية من ادلول الأعضاء تنفيذ املرشوع. وتلقت الكثري دراج وأأفادت بأأنه املشاركة يف املرشوع. بشأأن  من طلبات اإ ل ميكن اإ

لبعض ادلول  ت. ومع ذكل، اكنت الأمانة قد مسحقد مت حتديده نطاق املرشوعحيث أأن بدلان أأخرى يف املرحةل التجريبية 
 تالأمانة القيام بذكل. واقرتحوس تواصل كوت ديفوار وأأوغندا واملغرب. يشمل ضور بصفة مراقب يف بعض الأنشطة، مبا ابحل

وضع عىل لعمل مع ادلول الأعضاء ابتكون سعيدة س  الأمانة وأأفادت بأأن عدد من ادلول الأعضاء أأيضا تطوير مرحةل اثنية. 
ذا طلب ىل الطلبات املقدمة من بعض  الأمانةممثةل بشلك منفصل، أأشارت و لقيام بذكل. االلجنة  تمقرتح للمرحةل الثانية اإ اإ

معاهدة مراكش. وهناك الكثري من العمل اذلي اكن جيري فامي يتعلق حول املعلومات اليت يتعني تقدميها للحصول عىل الوفود 
ىل الأنشطة املذكورة يف تقرير املدير العام، جيري الكثري من العمل اب أأو العرشين التصديقات لتوفري ملعاهدة. وابلإضافة اإ
بعض هناك أأن علمت بهناك مثانية. واكنت الأمانة قد ويف الوقت الراهن الالزمة دلخول املعاهدة حزي النفاذ.  اتنضاممالا

أأن العدد املطلوب من بحذر  بشلك متفائةلوأأفادت بأأن الأمانة جدا من التصديق عىل املعاهدة. اليت اقرتبت البدلان الأخرى 
س تغرق ما ت عادة لأنه أأن يكون رسيع للغاية ذكل من شأأن و حقق هذا العام. التصديقات أأو الانضاممات ميكن أأن يت
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ىل س نوات عديدة املعاهدات  لهيا يه عاهدة امل حزي التنفيذ. واكنت ادلول الامثين اليت صدقت عىللدلخول اإ أأو انضمت اإ
تلقت الأمانة الكثري من و وروغواي. الإمارات العربية املتحدة وأأ و س نغافورة و ابراغواي والأرجنتني والسلفادور والهند ومايل 

يف كثري من الأحيان خطوة أأولية حنو التصديق أأو وهو ما يعد الطلبات الأخرى للحصول عىل نسخ مصدقة عن املعاهدة، 
الإقلميي يف  دون عقد أأنشطة عىل املس توىومت شعبة قانون حق املللف كثريا عىل التصديق عىل املعاهدة. تركز الانضامم. و 
أأيضا يف س نغافورة وجورجيا والرأأس يمت عقدها  وار ومجهورية ادلومينياكن وعامن وأأوغندا. واكن من املقرر أأنكوت ديف

الوطنية، لس امي ابملساعدة يف الفعاليات الأمانة حيامث أأمكن  . وس تقومنشطةالأ ن يمت عقد املزيد مالأخرض. ومن املتوقع أأيضا 
مبعلومات عن أأحاكم املعاهدة والتعديالت الترشيعية انعي الس ياسات ص يف تزويدطلب مهنا مساعدة ادلول الأعضاء عندما يُ 

تفاقية حقوق فامي يتعلق اب. وتتعاون الأمانة أأيضا مع منظامت الأمم املتحدة الأخرى، مبا يف ذكل هااليت قد تكون مطلوبة لتنفيذ
 .الأشخاص ذوي الإعاقة

السمعي  تعزيز وتمنية القطاعرشوع م متديد فرتة بشأأن من الأمانة الرئيس اللجنة للنظر يف الاقرتاح املقدم  ودعا .61
 ، مت اعامتد المتديد.احلضورعدم وجود اعرتاضات من لنظرا و البدلان الأفريقية. بعض البرصي يف بوركينا فاسو و 

ه للتقارير اليت قداها عن تقدير وأأعرب وأأيد وفد أأوغندا البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية.  .62
 س ياسة امللكية الفكريةعىل صدد وضع اللمسات الأخرية اكنت بأأوغندا أأفاد بأأن و . جدول أأعامل التمنية تنفيذحول املدير العام 
ىل كام برانمج املاجس تري. لس امي من أأنشطة أأاكدميية الويبو،  ت. واس تفاداخلاصة هبا اس تفادت أأيضا من املساعدة املقدمة اإ

ىل مزيد من التدريب يف هذا اجملال. ابلإضافة اإىل ذكل، اكنت أأوغندا أأحد املس تفيدين ت الصغرية واملتوسطة، و ريع املشا تطلع اإ
وبصفهتا مشل امللرشات اجلغرافية. ي الأعامل واذل للمنتجات اخلاصة بتمنيةمللكية الفكرية والعالمات التجارية امن مرشوع 

دارة  عن تقدير أأعرب الوفد نظمة الأفريقية للملكية الفكرية، وزراء امل  ية للملكية الفكرية وجملسنظمة الأفريق امل رئيسا جمللس اإ
لالجامتع رفيع املس توى لأعضاء الربملان من ادلول الويبو رباءات الاخرتاع و الياابين لكتب امل لمتويل املقدم من قبل ل أأوغندا 
امللكية  من املهم زايدة وعهيم بقضاايوأأفاد بأأنه ملخرا يف كبال.  ذلي عقديف املنظمة الافريقية للملكية الفكرية ا الأعضاء
 ا الويبوهتاليت قدمالأخرية ملساعدات ا تقديرمت هذا السبب ل هناية يف الربملاانت الوطنية. و اليف يمت تناولها قد لأنه  الفكرية

الويبو حبث س بل التعاون مع القطاع اخلاص، لس امي يف جمال من واملكتب الياابين لرباءات الاخرتاع. وأأخريا، طلب الوفد 
 .وفد نيجريايأأفاد تقدمي ادلمع من خارج املزيانية للأنشطة الإمنائية كام 

 من جانب احلضور.مالحظات أأخرى أأي مل تكن هناك حيث تقرير املدير العام بشأأن ناقشة امل اختمت الرئيس و  .63

والامنذج القامئة عىل املفتوحة ملشاريع التعاونية اخلاص ابرشوع امل قيمي تقرير ت  - CDIP/15/3النظر يف الوثيقة 
 امللكية الفكرية

أأفاد بأأن و  .الرئيس يةوتوصياته عن التقرير، مبا يف ذكل اس تنتاجاته عامة الاستشاري، نظرة ممثل ، كيلر /دم الس يدق .64
ذا اكن املرشوع كلك اكن الهدف الرئييس من التقيمي   ةلطريقابالنوع املناسب من ادلمع لتحقيق أأهدافه الرئيس ية وفر تقيمي ما اإ

ىل التعمل املووازن ال . ةالصحيح تقيمي بني ومجع ال ضامن مساءةل الأمانة جتاه ادلول الأعضاء. لسيس وأأغراض تقيمي بني احلاجة اإ
املصادق علهيا  خاص عىل البياانت تقيمي نوعي وكي قامئ عىل الأدةل. وجرى الرتكزي بشلكتوافر أأدوات التقيمي اخملتلفة لضامن 

وعىل تقيمي معقولية النتاجئ اليت مت احلصول علهيا. ومشل هذا املزجي املهنجي ادلراسات املكتبية واملقابالت الفردية واملالحظة 
، مل يكن من التشغيل. وذلكلة قد أأصبحت قيد تفاعلية اخملططال نصة مل تكن امل تقيمي بعض القيود. أأول، دلى ال اكن و املبارشة. 

ل ملخرا واجامتع اخلرباءاملتعمقة تقيميية ال راسة ادلالانهتاء من مل يمت ، ااثنيها. املمكن تقيمي  ، مل يكن من املمكن أأن نرى بذكل. و اإ
ل مدة بنود املزيانية والنتاجئ طواب ربط النفقات ي التقرير املايل املوحد اذلمل يكن . اثلثا، ابلفعل النتاجئكيف مت اس تخدام هذه 

جراء حتليل مفصل بذكل. و ااملرشوع متوفر  لكفاءة املالية للمرشوع. وقد مت تصممي املرشوع اس تجابة ل، مل يكن من املمكن اإ
ىل تبادل اخلربات حول املشاريع التعاونية املفتوحة مثل ت دعيت جدول أأعامل التمنية، ال ( من توصيات36رمق ) لتوصيةل  اإ
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ىل املسامهة يف حتفزي الابتاكر احمليل، لس امي يف . امللكية الفكرية مناذج مرشوع اجلينوم البرشي، فضال عن وهيدف املرشوع اإ
شهرا  12ملدة  تلكفةبدون ، بعد متديد 2014يونيو  30بتارخي  يىوانهت  2011يناير  1املرشوع بتارخي  بدأأ و البدلان النامية. 

نفاق وعند اللجنة. اعمتدهتا  فرنك سويرسي. وميكن تعريف  895.000 البالغة انية الإجاملية٪ فقط من املزي 27التقيمي، مت اإ
من خالل مجموعة متنوعة من  تعزيزهميكن و أأو جممتع وبيئته. وبيئهتا الابتاكر التعاوين املفتوح كوس يةل لتبادل املعرفة بني منظمة 
واملشاريع املشرتكة ومجموعات التطوير للبحث العقود التعاونية و  الرتتيبات مثل ترخيص امللكية الفكرية والتعاقد من الباطن

صادر عىل حشد املالعمالء الابتاكر اذلي يدمعه دمة الانرتنت اليت تشجع املدعومة خبل الاجتاهات متبراءات الاخرتاع. وتش  
ة عىل املفتوحة والامنذج القامئو حبث وتقدمي املشاريع التعاونية الناحجة هو اكن اهج املرشوع و . الأفاكر وخالفهومسابقات 

العاملية، ش بكة ال منتدى التفاعلية القامئة عىل الش بكة العاملية أأو نصة امل من خالل و امللكية الفكرية، لس امي يف البدلان النامية. 
ىل تسهيل تبادل أأفضل املامرسات واخلربات وكذكل اكن امل  دوات امللكية الفكرية ومجموعات التدريب توفري أأ رشوع هيدف اإ

، أأجرى املرشوع دراسة تصنيف حتلييل 2011يف عام وتضمنت خمرجات املرشوع ما ييل. و الويبو. ل خالعرب الإنرتنت من 
العضوية مع مفتويح اجامتعني عقد ، مت 2012يف عام و. ذات الصةلامللكية الفكرية  عىل املبادرات التعاونية املفتوحة ومناذج

جراء ، 2014يف عام ووجلسة رمسية. جامتعات فعاليات غري رمسية عىل هامش الاادلول الأعضاء، مبا يف ذكل  دراسة مت اإ
جيابيات وسلبيات املرشوعات التعاونية املفتوحة احلالية. واكن الغرض من هذه ادلراسة هو حتديد تتقيميية م  عمقة لتحديد اإ

يف املرشوعات التعاونية لك مبادرة تعاونية مفتوحة. كام مت عقد اجامتع للخرباء بشأأن أأفضل املامرسات من ادلروس املس تفادة 
نشاء فائدة ااملفتوحة ل نصة ل امل التقيمي، اكنت وعند تفاعلية. ال نصة امل مللسسات العامة واخلاصة. وأأخريا، معل املرشوع عىل اإ

عداد دراسة عن تدفقات املعرفة العاملية دلت  . وتضمنت الاس تنتاجات الرئيس ية للتقيمياملنصةيف جمها زال يف طور المنو. ومت اإ
امر ذي أأمهية كبرية. واكن  اس تخدام املشاريع التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية الفكرية تعزيزيعد ما ييل. أأول، 

لتبادل الأصول الفكرية يف مجيع أأحناء العامل عىل أأساس طوعي يف املنفعة املتبادةل، بغض النظر  افرصيوفر لتعاون املفتوح ا
عىل أأنه معوما وراء ما مت التعرف عليه  منطبقا فامياكن التعاون املفتوح و بني الشامل واجلنوب. سام وجود انق عن احامتل 

يشمل ول يقترص اكن أأداة فعاةل لتعزيز "تمثني" الأصول الفكرية، مبا و "الابتاكر"، وميتد أأيضا ليشمل الصناعات الإبداعية. 
تسهيل الانتفاع ابمللكية يف س ياق، اكنت أأهداف املرشوع ذات أأمهية كبرية يف هذا ال ويف اجملال العام.  امللكية الفكريةعىل 

أأولوية دولية تنعكس يف الهدف الاسرتاتيجي الثالث من الربانمج واملزيانية لفرتة مبثابة الفكرية لأغراض التمنية، اليت اكنت 
من اجملالت، مبا يف ذكل تشجيع الابتاكر  عمل الويبو يف العديدب. واكنت نتاجئ هذا املرشوع ذات صةل حممتةل 2014/2015

امللكية الفكرية والتدريب والتعاون مع اجلامعات واملشورة يف جمال الس ياسات. اثنيا، تناول  وبناء قدرات مقديم خدمة
. ومع بشلك جيد الأنشطة مينظومت ت طريقة مبتكرة ومناس بة. بجدول أأعامل التمنية ( من توصيات 36التوصية ) املرشوع

الأنشطة بدل تقدم سري الأعامل ترسد تقارير واكنت لمرشوع ضعيفة. القياس ية ل  التخطيط والرصدأأدوات تطبيق اكن ، ذكل
وأأدت تنفيذه بوترية بطيئة. مت واحملددة املرشوع مت جتاوز مزيانية النتاجئ اخملطط لها. ومقابل من مقارنة النتاجئ اليت حتققت 

ىل غلق قيقة ادلاملزيانية غري  الف ذكل متاحة لتحقيق فوائد لدلول الأعضاء. وعالوة اكن من املمكن أأن تكون خبملوارد اليت ااإ
مل يكن جتاوز هو أأن املوارد ل تزال متاحة. وهكذا، و شاريع لسبب وحيد اس تدامة امل عىل ذكل، اكن هناك خطر يمتثل يف 

 30للمرشوع ويه يف الأصل واكن جيب أأن تكون املدة اخملططة  .ئااكن تنفيذ املرشوع بطي و ممارسة جيدة. مبثابة املزيانية 
لمرشوع، مل يمت اختاذ اجراءات ل  امتديدت اللجنة حىت بعد أأن منحو دود من الأنشطة. احملعدد اللتنفيذ ة كون اكفيتشهرا أأن 

املرشوع. اثلثا، سامه املرشوع  بطء تنفيذل   تفسريميتقديمت مل ولترسيع التنفيذ. واكنت التأأخريات ملكفة وتسبب فقدان الزمخ. 
 احتديد املرشوعات التعاونية املفتوحة الناحجة، لس امي يف البدلان النامية، من خالل اس تخالص أأفضل املامرسات من بيهنيف 

ة اليت اكن مهناج التفاعليو . مل يمت اللكعىل الرمغ من أأن النتاجئ اكنت ذات جودة عالية، و هور حمدود. أأمام مج ومناقشة النتاجئ 
الوسائل العملية دلمع الابتاكر املفتوح توفري لتبادل املامرسات اجليدة مع مجهور أأوسع و ابلنس بة ( حموراي 5اخملرج كمتل بعد )ي مل 

نه من امللسف أأن اخملرج  .املتاح وبشلك عام، اس تفادت حىت الآن عندما انهتيى املرشوع.  اكن متوفر يمل  5وابلتايل، فاإ
بسبب اإىل خطر فقدان الزمخ معل الويبو يف جمال التعاون املفتوح وتعرض م الاقتصادي للموارد. الاس تخدامن الأمانة 

واعدة. الأولية المن املرحج أأن تضيع نتاجئ ا و ملرشوع حمدودس يظل انتشار ادون متابعة، وبالتأأخري يف الانهتاء من املنصة. 
تيجة . وأأشارت صيغة الن احلايل ع يف أأنشطة برانمج الويبونتاجئ املرشودلمج أأي خطوات يمت اختاذ وعالوة عىل ذكل، مل 
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وضع ( بشأأن 1)أأن ادلول الأعضاء تتوقع اقرتاحا حمددا من الأمانة. وتضمن التقرير أأيضا توصيات. واكنت التوصية (6)
جناز النسخة التجريبية من و (. 5 اخملرجتفاعلية )ال نصة امل اللمسات الأخرية عىل  جراء تشغيل و  تفاعليةال نصة امل ميكن اإ اإ

يف نصة امل ميكن تقدمي النسخة الهنائية من و . نصةسني امل هبدف حت من املس تخدمني راجعة لحصول عىل التغذية الل ياختبار 
س ناد . وينبغي أأن 2015يف نومفرب للجنة املنعقد القادمة  ادلورة مسلوليات واحضة وختصيص موارد لصيانة وحتديث يمت اإ

عداد مقرتح وتقدميه الأمانة ( بشأأن قيام 2)م. واكنت التوصية تفاعلية بشلك منتظال نصة امل  ىل اللجنة عن كيفية تسهيل ابإ اإ
أأن تشمل عنارص مثل أأيضا هذا املرشوع. وميكن نتيجة  اس تكاململ يمت والابتاكر املفتوح من خالل برامج الويبو احلالية. 

بناء القدرات العميل مبا يف وفري ت، و ريع التعاونية املفتوحةهذا الاقرتاح حتديد ومجع وتبادل أأفضل املامرسات يف جمال املشا
امللكية ملقديم اخلدمات يف جمال بناء القدرات املس هتدفني، وتقدمي صممة خصيصا للمس تخدمني املالأدوات أأطقم ذكل 
دمع مشاريع وخالفه، و جيا مراكز نقل التكنولو و  و/أأو الابتاكر يف البدلان النامية مبا يف ذكل ماكتب امللكية الفكرية الفكرية

فتوح يف امل جتريبية تعاونية مفتوحة حمددة يف البدلان النامية، وتقدمي املشورة لدلول الأعضاء بشأأن هتيئة بيئة مواتية للتعاون 
التعاون ومنتدايت تعزيز وجود الويبو يف ملمترات (بشأأن 3) س ياسات امللكية الفكرية اخلاصة هبم. واكنت التوصيةجمال 
اليت الفعاليات ل تقترص عىل يشمل ويف ملمترات دولية حول الابتاكر املفتوح )مبا والظهور نتظم امل جود . وميكن للو فتوحةامل 

وضع نفسها عىل أأاها "مركز كفاءة" يف جمال املرشوعات يف يساعد يف الويبو أأن تنظمها منظامت الأمم املتحدة الأخرى( 
ثبات احلالتعاونية املفتوحة،  ( 4) والاس تفادة من جتربة مجموعة واسعة من املشاركني يف امللمتر. واكنت التوصيةضور هبدف اإ

دارة املشاريع. بشأأن  لأمانة تعزيز مراقبة اجلودة للمشاريع اجلديدة تعني عىل اي و ضامن تطبيق أأدوات التخطيط والرصد يف اإ
ىل اللجنة فامي يتعلق  دارة املشاريع. لفائدة لويبو اريع احلالية لملشلتطبيق السلمي لأدوات اابوالتقارير املقدمة اإ يف ميكن النظر و اإ

دخال و ع. ير ااس تحداث الإطار املنطقي كأساس لإدارة املش ماكنية اإ مانة أأن تس تكشف اإ جبارية ملديري دورات ميكن للأ اإ
دارة دورة املرشوع. املس تقبلية حول املشاريع  مانة ضامن التدريب املنتظم ملديري امل و اإ  .شاريع عىل أأساس الطلبينبغي للأ

أأعرب عن رغبته يف معرفة ما يف جعبة بناء القدرات وذكر أأنه ينبغي أأن تشمل املعدات. و اإىل شار وفد أأوغندا وأأ  .65
 .من حيث الأنشطة وجمالت بناء القدراتالاستشاري 

ىل أأنلتقيمي اخلاريج لل ابمجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق،  وفد رومانيا، متحداث ابمس ورحب .66 ه مرشوع. وأأشار اإ
ىل  جرى النظر وأأفاد تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية لأغراض التمنية. فامي يتعلق ب أأهداف املرشوع عىل أأاها ذات أأمهية كبرية اإ

أأعرب عن قلق حتديد املشاريع التعاونية املفتوحة الناحجة. ومع ذكل، يف كام ذكر يف الاس تنتاج الثالث، سامه  ،املرشوعبأأن 
زاء بطء التنفيذ والتطبيق الضعيف للأدوات موعة اجمل دارة القامئة عىل النتاجئ يف ختطيط املشاريع ورصدها. ال اإ قياس ية لالإ

أأداة مفيدة لتشجيع املامرسات اجليدة وتبادل  ت مبثابةاكناليت تفاعلية ال نصة امل لأمانة الإرساع يف الانهتاء من ويتعني عىل ا
يالء الاهامتم الواجب و اخلربات بني ادلول الأعضاء.  مانة اإ  .لتوصيات الواردة يف التقريرابينبغي للأ

طوال يف خمرجاته رشوع وسامه امل دمع قد لتقيمي. واكن الوفد عن تقديره ل الولايت املتحدة الأمريكية وأأعرب وفد  .67
قارير الاس تخدام اجليد لت بشأأن عدماملقمي اليت أأعرب عهنا اخملاوف أأعرب الوفد عن مشاركته يف تطوره. ومع ذكل، مرحةل 

عادة تشكيل الإدارة العامة للمشاريع وختفيف اخملاطر. وقد لوحظ هذا القلق يف العديد من التقارير تقدم سري العمل يف  اإ
طار التحدي العام اذلي تواهجه الويبو يف ويعكس ذكل . تاملرحلية والتقيامي عىل أأفاد بأأنه . و عىل النتاجئ الإدارة القامئتبين اإ

جعابه ابلرمغ من ا ل أأن ال لويبو، اخلاصة ابنظمة الرصد والتقيمي لأ لتعزيز العام اإ دارة القامئة عىل النتاجئ املس متر لنجاح اإ نظمة ابمل الإ
مناقشات اللجنة بشأأن املساعدة التقنية، أأشار الوفد  وأأفاد بأأنه يف. كذكل يتطلب ادلمع من الإدارة العليا وادلول الأعضاء

ىل ابنتظام  ينبغي معاجلة اخملاطر وعيوب املرشوع اليت مت حتديدها عند و املشاريع جيب أأن تكون مصممة بشلك جيد. أأن اإ
عىل النتاجئ عىل  ةالتحدايت قامئة فامي يتعلق بتنفيذ اهج الإدارة القامئالاستشاري، ل تزال كام أأشار وأأفاد بأأنه حدوهثا. 

 .القامئةط الأمانة ملعاجلة هذه القضية يط خت  يةيف ك وأأعرب عن اهامتمه ابلطالع عىل مس توى الربانمج. 
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تسهيل الانتفاع يف للغاية اكنت اهمة أأهداف املرشوع وأأفاد بأأن اس تنتاجات التقيمي. عىل وفد املكس يك واطلع  .68
اجملالت، مبا لعمل الويبو يف العديد من ابلنس بة حممتةل أأمهية ابمللكية الفكرية لأغراض التمنية. واكنت نتاجئ هذا املرشوع ذات 

امللكية الفكرية والتدريب والتعاون مع اجلامعات واملشورة يف جمال ات يف ذكل تشجيع الابتاكر وبناء القدرات ملقديم خدم
ىل أأن املرشوع  ذكل أأمر اكن و تنفيذه بوترية بطيئة. يمت بشلك كبري و جتاوز املزيانية الس ياسات. ومع ذكل، أأشار الوفد أأيضا اإ

الأهداف وتاكليف لك مرحةل من مراحل املرشوع. بوضع الأمانة ية قيام كيف عن رغبته يف التعرف عىل وفد الوأأعرب . املسف
الاستشاري، أأشار كام وذكر بأأنه، . املناس بة هنجية الالزمة لتحديد تاكليف املرشوعمن الرضوري وجود امل اكن أأفاد بأأنه و 

ىل غلق قيقة ادلاملزيانية غري أأدت  الف ذكل متاحة لتحقيق فوائد لدلول الأعضاء. من املمكن أأن تكون خباكن املوارد اليت اإ
هو أأن املوارد ل تزال متاحة. وأأيد الوفد و شاريع لسبب وحيد اس تدامة امل وعالوة عىل ذكل، اكن هناك خطر يمتثل يف 

الوفد  الربامج. كام دمع التوصيات الواردة يف التقرير، وسلط الضوء عىل أأمهية وضع مهنجية مالمئة لتحديد أأهداف وتاكليف
من املرحج أأن تضيع نتاجئ ا و ملرشوع حمدودس يظل انتشار ادون متابعة، وأأفاد بأأنه بيف التقرير. الوارد الاس تنتاج الثالث 

 .واعدةالأولية ال

ىل أأن .69 جدول أأعامل التمنية ( من توصيات 36أأنه يس تجيب للتوصية )املرشوع على ه جرى تصوروأأشار وفد الربازيل اإ
ىل تبادل اخلربات يف جمال املشاريع التعاونية املفتوحة مثل مرشوع اجلينوم البرشي، فضال عن الامنذج القامئة عىل اليت  تشري اإ

بدائل لتعزيز الابتاكر دون أأحد ال امللكية الفكرية. واكن هذا املوضوع يف غاية الأمهية ابلنس بة للبدلان النامية لأاها تعاملت مع 
ذا اكن مفهوم الأمر اذلي يسمح خبية، حامية امللكية الفكر  لق منافع عامة بطريقة تعاونية. ومع ذكل، ليس من الواحض ما اإ

يف  ةغري متناسقمت تطبيقه بطريقة . و(36) توصيةال نشاء لإ دلافع مماثل ذلكل املفهوم افتوح يف تقرير التقيمي امل تعاوين ال رشوع امل 
الفكرة أأفاد بأأن تعبريات ذات طبيعة خمتلفة مثل الابتاكر املفتوح. و استبداهل ب مت بعض الأحيان يف مجيع أأحناء الوثيقة و

بشأأن احلقوق احلرصية عىل من الأطراف يف مرشوع معني اكنت عدم حصول أأي الرئيس ية وراء املشاريع التعاونية املفتوحة 
ذا اكن ةاملعني امللكية الفكرية تطوير الاس تنتاجات والتوصيات الواردة يف  نفس الفهم يفالاستشاري يشارك ب . ومل يتضح ما اإ

المتس الوفد توضيحا من الأمانة بشأأن معىن مصطلح "املرشوعات التعاونية املفتوحة" بطريقة أأكرث تفصيال قبل و التقرير. 
 .املقرتحات الناجتة عن املرشوعاعامتد 

الت يف اجملالويبو ودلى رة القامئة عىل النتاجئ داالإ مدافعا قواي عن املسلولية املالية و  تاكنبالده أأن بوفد كندا  وأأفاد .70
ابلطالع عىل  خرىالأ وفود المثل وأأفاد بأأنه اكن اهامت . (4) التوصيةخصيصا عىل الوفد اطلع خرى. ويف هذا الصدد، الأ 

بل ، حفسب هذا املرشوععىل قابةل للتطبيق ليست أأاها ، حيث بعض التوصياتتفعيلها يف تبين عزتم الأمانة تالكيفية اليت 
 .دول أأعامل التمنيةجبالأعامل الأخرى ذات الصةل عىل أأيضا 

لتقيمي اخلاريج ملرشوع املشاريع التعاونية ابوفد لتفيا، متحداث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، ورحب  .71
مللكية الفكرية املعنية اباحلكومية الوطنية  لسساتاملومرشوع تعزيز قدرات امللكية الفكرية والامنذج القامئة عىل املفتوحة 

دارة ومراقبة وتشجيع الصناعات الإبداعية وتعزيز الأداء وش بكة منظامت الإدارة امجلاعية بشأأن وأأحصاب املصلحة  قوق حلاإ
اليت ينبغي حتديد التحسينات املمكنة فضال عن أأوجه القصور يف أأدوات حامسة اكنت مبثابة تقارير التقيمي وأأفاد بأأن . املللف

ىل ذه ادلورة اخلاصة هبتقيمي ال واثئق أأفاد بأأن جتنهبا يف املشاريع املس تقبلية. و  دارة املشاريع. أأشارت اإ ويوىص برضورة أأمهية اإ
دارة دورة املرشوع.  تحقيق ابلنس بة ل قمية للغاية اكنت داة الأ هذه وأأفاد بأأن ضامن تطبيق أأدوات التخطيط والرصد يف اإ

دارة املشاريع. وذلكل، طالفعالية والكفاءة  بأأخذ لب الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه الويبو اوالشفافية والاس تدامة يف اإ
 .يف الاعتبارابلاكمل التوصيات 

نتاج املعرفة والابتاكر ويعكس لعب التعاون املفتوح ، وأأفاد بأأن لتقريرابرحب وفد جنوب أأفريقيا و  .72 دورا حاسام يف اإ
معاجلة القضااي الاجامتعية والاقتصادية ذات يف اعية من البدلان النامية واملتقدمة امجلسامهة امل فادة من الاجتاه احلايل لالس ت

نشاء وتطبيق املعرفة اجلديدة وأأفاد بأأن الصةل.  لمرشوعات التعاونية ابلنس بة ل بعدا حاسام اكن مبثابة تعزيز الرشااكت يف اإ
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 فيه اكن والتحمكوع رصد املرش وأأفاد بأأن . اخلاص به للمرشوع وتقرير التقيميع دليه تقدير مرتقوفد الاملفتوحة. وهكذا، اكن 
دارة املرش  يف هذا والتنفيذ السلمي اإىل جناح املرشوع. وس يلدي أأي مرشوع النجاح. وع ليك حيقق عنرصا رئيس يا يف دورة اإ

اكنت الرصد أأدوات و القيايس للمرشوع تطبيق التخطيط وأأفاد بأأن قمي. املبعض املالحظات ه جتاه الصدد، أأعرب عن قلق
كأداة لتخطيط ورصد وتقيمي مشاريع مت اس تخدامه بشلك مشرتك وثيقة املرشوع الإطار املنطقي اذلي تتضمن مل وضعيفة. 

ىل قمي أأيضا املأأشار كام املساعدة الإمنائية.  ىل يمت حتديدها أأن الافرتاضات واخملاطر مل اإ عدم وصول بشلك حصيح. وأأدى ذكل اإ
ىل أأهدافه اخملططامل  وتفعيهل. وأأشار املقمي أأيضا أأنه عىل الرمغ من  (5اخملرج ) اس تكاملىل سبيل املثال، مل يمت فع. ةرشوع اإ

أأس باب بطء تنفيذ املرشوع بذكر الأمانة عن رغبته يف أأن تقوم الوفد أأعرب بوترية بطيئة. و املرشوع المتديد، اس متر تنفيذ 
 قمي.املوتنفيذ التوصيات اليت قداها عىل تبين قلقة الأخرى. وجشع الويبو وكذكل معاجلة بعض الشواغل امل

أأن املشاريع التعاونية املفتوحة أأاتحت أأداة هامة لتبادل الأصول الفكرية وتشجيع مع مع الرأأي بوفد نيجرياي واتفق  .73
نوعية اطلع الوفد عىل ة يف التقرير. و التوصيات الواردالوفد  أأيدو الابتاكر من خالل الامنذج القامئة عىل امللكية الفكرية. 

جراءات الرصد والتقيمي. وجشع الويبو  ىل تعزيز قدراهتا يف هذا الصدد. كام عىل املرشوع، فضال عن اإ أأن التقرير أأشار الوفد اإ
وفقا و قدم معلومات بشأأن تأأثري املرشوع عىل امجلهور املس هتدف. يومل رسد الوفد ما قامت به الويبو . وقامئ عىل الانشطة

وأأفاد بأأنه . ية معلهاتفاعلية وكيف ال نصة بشأأن امل عرض أأعرب الوفد عن رغبته يف توفري ستشاري، الاللتوصيات اليت قداها 
قرتحات مبللجنة بزتويد االأمانة بشأأن رضورة قيام توصية املقمي عىل الوفد اطع . و للجنة املقبةل ميكن القيام بذكل يف ادلورة

جمال ينبغي للمنظمة أأن تعزز وجودها يف املنطقة من وأأفاد بأأنه بشأأن تسهيل الابتاكر املفتوح من خالل برامج الويبو احلالية. 
ذا اكنت هناك أأي ب الاستشاري فد عن رغبته يف قيام و أأعرب اليف هذا الصدد، واملرشوعات التعاونية املفتوحة.  توضيح ما اإ

جيب أأن تكون هناك ذكر الوفد بأأنه . وأأخريا، فهياأأن تشارك للويبو امت الأمم املتحدة وخارهجا ميكن معليات حمددة داخل منظ
 .ضامن اس تخدام الأموال وغريها من املوارد بطريقة فعاةلأأي مرشوع هبدف طريقة قابةل للقياس لتحديد تأأثري 

اجلهود اليت بذلهتا الأمانة ومجيع الأطراف لنتاجئ اليت حتققت يف املرشوع فضال عن عن تقديره ل وفد الصني وأأعرب  .74
ويتوقف . متطورةمبادرات اكنت فتوحة مثل مشاريع اجلينوم البرشي امل تعاونية ال شاريع وأأفاد بأأن امل الأخرى يف هذا الصدد. 

املشاريع. دورا هاما يف تنفيذ هذه لعبت أأيضا  امللكية الفكريةوأأفاد بأأن وثيق من مجيع الأطراف. التعاون ال جناهحا عىل 
وذلكل، فاإن هذا املرشوع س يكون مفيدا جدا مجليع البدلان بغض النظر عن مس توى تطورها. وأأيد الوفد التوصيات الواردة 

تعزيز حضورها يف امللمترات ادلولية و  تفاعليةال نصة امل معلية تطوير  بتحفزيأأن تقوم الأمانة يف يف التقرير. وأأعرب عن أأمهل 
ىل بناء القدرات يف هذا اجملال واس تخدام الأدوات املناس بة لتعزيز النامية عمساعدة البدلان و  املفتوحة حول املشاريع التعاونية

دارة املشاريع  .اإ

 الوفود.الرئيس الاستشاري والأمانة للرد عىل أأس ئةل ودعا  .75

ىل السلال اذلي طرحه وفد أأوغندا  الاستشاري، ممثل، كيلر /الس يدوأأشار  .76 أأنشطة وافاد بأأن بناء القدرات. بشأأن اإ
ابلفعل دلى الويبو  اكنو امللكية الفكرية. وملسسات ماكتب و امللكية الفكرية  مس تخديماإىل وجه بناء القدرات ميكن أأن تُ 

الأنشطة ( وتكل 11الأمثةل عىل أأنشطة أأاكدميية الويبو )الربانمج اش متلت القامئة. و  االكثري من أأنشطة بناء القدرات يف براجمه
(. كام قدمت الويبو املشورة لدلول الأعضاء يف جمال الس ياسات. كام 30ربانمج الالصغرية واملتوسطة )شاريع املتعلقة ابمل 
ىل املعلومات واملعرفة، يف جمال أأنشطة بنظمة امل قامت  . ووفرت راكز دمع التكنولوجيا والابتاكرمب فامي يتعلقلس امي الوصول اإ

ىل تصممي برانمج جديد. م امل تعاونية ال شاريع عىل امل القدرات  بناءتعممي الأنشطة القامئة فرصة للويبو ل  فتوحة دون احلاجة اإ
ىل السلال اذلي طرحه وفد نيجرياي ستشاري أأشار الا ذا اكنت هناك منظامت أأخرى بشأأن اإ يف لأمم املتحدة معلت اتبعة لما اإ
ىلوأأعرب الاستشاري عن اعتقاده بأأنه التعاون املفتوح. جمال  كن نشاط يمل وأأفاد بأأاها  التعاون املفتوح كأداة. ينبغي النظر اإ

للتحدايت العاملية من منظور تقين مثل منظمة اكنت تتصدى ميكن اس تكشاف منظامت الأمم املتحدة اليت ورمبا يف حد ذاته. 
لمترات خارج يف هذا الصدد. وينبغي للويبو أأيضا املشاركة يف م (UNEP) الصحة العاملية وبرانمج الأمم املتحدة للبيئة
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التعاون والابتاكر املفتوح. واكنت هذه فرصة تنظم فعاليات بشأأن اجلامعات والقطاع اخلاص واكنت منظومة الأمم املتحدة. 
خارج منظومة الأمم املتحدة. وميكن تقدمي ادلروس املس تفادة هجات واكتساب اخلربة، وخصوصا من لإثبات احلضور للويبو 

ميكن أأن تكون القمية املس متدة من املشاركة الفعاةل يف و تنفيذه. يف يلكف الكثري ل و اهام اأأمر تعذ كل لدلول الأعضاء. و 
 .امللمترات عالية جدا

ىل بعض املالحظات اليت أأبديت فامي يتعلق  ، ممثل الأمانة،الس يد ابلوشوأأشار  .77 دارة امل اإ املزيانية. وقضااي رشوع ابإ
. وقد بدأأت املهنجية القامئة عىل املرشوع 2010 ادلورة السادسة للجنة يف نومفرب املرشوع يفه مت اعامتد أأنبالأمانة وأأفادت 
ادلورة السادسة للجنة. حبلول شاريع مل تنضج مل لقدرة عىل القيام ابان املهنجية و وأأفادت بأأ من ادلورة الثالثة للجنة. اعتبارا 

قرار أأو النظر يف  تقان اجلوانب املتعلقة ب .2011و 2009املشاريع بني عايم وقامت اللجنة ابإ دارة ورمبا مل يمت اإ وضع املزيانية واإ
املزيانية ملشاريع اللجنة وضع معلية ت امجلعية العامة عىل ، وافق2010يف ذكل الوقت. وذكرت الأمانة أأيضا أأنه يف عام اريع املش
دخال ا، 2010ابتداء من عام و . اعامتدها من قبل جلنة الربانمج واملزيانيةبعد  ىل مشاريع اللجنة. لمت اإ عديد من التحسينات اإ
جلنة الربانمج واملزيانية وامجلعية  بعد اعامتد هذا القرار من قبليف النضج من وهجة النظر هذه، بدأأت معلية وضع املزيانية و 

 حلصول عىل التفاصيل يف خمتلف جمالتاعملية عن طريق طلب يف ال داخل اللجنة، سامه عدد من الوفود العامة. ومن 
 السادسة ادلورةموعد يف وقت قريب من وملوظفني. املتعلقة ابمثل تاكليف املوظفني والتاكليف احملددة غري اريع شامل مزيانية 
طار مرشوع تعزيز مت أأيضا اعامتد ، للجنة لأنشطة الإمنائية. وأأشارت الأمانة اتقيمي و لويبو دلمع رصد ل الإدارة القامئة عىل النتاجئاإ

وأأفادت بأأن اهارات اكن واحدا من أأوائل املشاريع اليت تبنهتا اللجنة. املرشوع أأن هذا بللجنة ليك تبني اإىل لك هذه العوامل 
عداد املزيانية نضجت قليال منذ ذكل احلني. الأمانة يف اإ  املرشوع. يف تنفيذ الواحض اكن هناك بعض التأأخري و دارة املشاريع واإ
. املقدمة من احلضورالحظات كذكل املقمي و املالتوصيات اليت قداها خالل اهمة وجدية من ات الأمانة مالحظوقد أأخذت 

 .اختاذ التدابري املناس بةس تحاول  هذه التوصيات و تقوم مبراجعة لكومن امللكد أأن 

ىل السلال اذلي طرحه وفد الربازيل ، ممثل الأمانة، اجلزائري /الس يدوأأشار  .78 أأفاد تعريف "التعاون املفتوح". و بشأأن اإ
واس تكشاف مجموعة واسعة من الأنشطة ببدء هذا املرشوع س يقوم ما ييل: "( أأوردت CDIP/6/6 ) وثيقة املرشوعبأأن 

ن واملس تخدميقوم حيث تركز عىل املس تخدم اليت بيئات ال لتبادل اخلربات حول بيئات الابتاكر املفتوح )مبا يف ذكل 
جياد يف ابملشاركة  امللكية الفكرية. مناذج الابتاكرات من خالل اتفاقات تعاونية مفتوحة( يف البدلان املتقدمة والنامية، وكذكل اإ

 وبيئهتا منظمةبني لمعرفة عرب غشاء مسايم يفصل لالتناحض العكيس عىل أأنه التناحض و ميكن تعريف الابتاكر التعاوين املفتوح و 
الامنذج التقليدية مثل الرتتيبات قد تشمل هذه و جممتع وبيئته. وميكن تعزيزه من خالل مجموعة متنوعة من الرتتيبات. بني أأو 

والامنذج الصناعية املللف ، وبراءات الاخرتاع ومناذج املنفعة والعالمات التجارية وحقوق أأخرى أأمورمن بني الرتخيص )
واملشاريع املشرتكة. وتشمل اخليارات الأخرى للبحث والتطوير التعاونية  والعقود الباطن،والأرسار التجارية( والتعاقد من 

، حشد أأخرى أأمورمن بني العمالء مبا يف ذكل، اذلي حيفزه خدمة الانرتنت اليت تعزز الابتاكر  هاالاجتاهات اليت تدمع 
 يفذين اجلانبني من التعريف "ومت وضع ه .صدروالربجميات مفتوحة امل ةالإبداعيواملشاعات فاكر مسابقات الأ صادر و امل

ىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد من الصني ووافقت عىل أأن املرشوع اكن  مجليع هاما ابلنس بة الاعتبار. وأأشارت الأمانة اإ
ا ييل: "يف مية الفكرية والامنذج القامئة عىل امللك املفتوحة املشاريع التعاونية التصنيفية التحليلية بشأأن راسة ادلالبدلان. ومشلت 

يكولوجية  فعاةل أأكرث أأمهية من أأي وقت اللإدارة امللكية الفكرية القوي  طار، يعد الإ البتاكرالش بكية لمثل هذه النظم الإ
ىل تاكليف ادلخول يمت تكبد مىض. ونتيجة ذلكل، س  من حيث البنية التحتية واملهارات لس امي السوق ادلولية للتكنولوجيا، اإ

دارة الاسرتاتيجية للتعاون لالالزمة  بشأأن لتعليق اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابلبتاكر املفتوح". وفامي يتعلق يات اخلاصة ابالإ
ىل  طار املرشوع. و  تعدأ  اليت تعمقة التقيميية امل راسة ادلتطبيق هذا املفهوم يف البدلان النامية، أأشارت الأمانة اإ أأفادت يف اإ

حبثت عددا من مبادرات التعاون املفتوح يف كام الأوىل اليت حبثت التعاون املفتوح يف العامل النايم. اكنت هذه ادلراسة بأأن 
هذه ادلراسة، لس امي فامي يتعلق عىل حفص وفد الالأمانة ممثل جشع و . للجزائر Cyberparkو iHub و Ushahidiأأفريقيا مثل 

 .ابدلروس املس تفادة فامي يتعلق ابملبادرات اخملتلفة
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شارة اإىل طلب وفد نيجرياي  .79 تفاعلية، ذكرت الأمانة أأنه وفقا لتوصية املقمي، تعزتم ال نصة امل تقدمي عرض عىل ب ويف اإ
 .نومفربشهر يف اليت ستنعقد يف ادلورة املقبةل للجنة نسخة جتريبية تقدمي الأمانة 

ىل  ودعا .80 عدم وجود اعرتاضات من ا لنظر  كلعىل ذت املوافقة متو التقرير وتوصياته. الاطالع عىل الرئيس اللجنة اإ
 احلضور.

ملسسات احلكومية الوطنية و  لسساتاملتعزيز قدرات املعين ب رشوع امل تقرير تقيمي  - CDIP/15/4النظر يف الوثيقة 

دارة ومراقبة وتشجيع الصناعات الإبداعية وتعزيز الأداء وش بكة منظامت من اجل مللكية الفكرية املعنية ابأأحصاب املصلحة  اإ

 املللفقوق حلالإدارة امجلاعية 

طرح املستشار )الس يد أأوس تني( تقرير التقيمي. وقد تضمنت املهنجية املس تخدمة لقاءات خشصية مع أأحصاب املصلحة  .81
ئيس ية، ودمج تصويبات احلقائق اليت قامت هبا الأمانة يف الرئيس يني من فريق املرشوع والأمانة، ومراجعة املستندات الر 

التقرير الهنايئ. واكن الهدف من التقيمي هو فهم الأمور اليت سارت عىل ما يرام يف املرشوع والأمور اليت مل ترس عىل ما يرام 
دارة املرشوع، وقياس النتاجئ اليت مت حتقيقها حىت ا طار تصممي املرشوع، واإ لآن، وتقيمي احامتلية اس تدامة من خالل تقيمي اإ

النتاجئ اليت مت حتقيقها. وتكون املرشوع من أأنشطة مت تصمميها حبيث تساعد عىل حتسني وتعزيز امللسسات الوطنية ومنظامت 
ىل تعزيز فهمها دلور امللكية الفكرية يف الإدارة  أأحصاب املصلحة اليت تتعامل مع وتقوم بمتثيل الصناعات الإبداعية. وهدف اإ

دارة امجلعية حلقوق املللف واحلقوق  قلميية لالإ قلميية ودون اإ نشاء ش باكت اإ الفعاةل وتطوير الصناعات الإبداعية وتيسري اإ
دارة لك مهنام وتطبيقه بصورة منفصةل عن الآخر.  اجملاورة. ومن حيث التطبيق، تكون املرشوع من عنرصين منفصلني مت اإ

نشاء أأساسات لمتكني وقد ركز العنرص الأول عىل الصناعات الإب عداد الأرض واإ داعية. وتضمنت الأهداف الرئيسة اإ
ملسسات امللكية الفكرية الوطنية واملبدعني وأأحصاب املصلحة الآخرين يف جمال الصناعات الإبداعية من القيام مبزيد من 

ي للصناعات الإبداعية وزايدة التطوير والتحسني لقدراهتم امللسس ية، وتقمي أأدوات قياس للويبو لتقيمي الإسهام الاقتصاد
الوعي ابمللكية الفكرية بوصفها عامل من عوامل التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية، ودمع وتقوية فهم املبدعني لإدارة 
امللكية الفكرية. وتضمنت الأنشطة الرئيسة للمرشوع عقد ندوات وحلقات معل يف مناطق خمتلفة من أأجل تناول تكل 

ومت عقد أأربعة فعاليات )اثنني يف أأفريقيا وواحد يف أآس يا وواحد يف منطقة الاكرييب(. وقد بدأأ تطبيق هذا العنرص  الأهداف.
بريل  . وقد اتبعت مهنجا  (CMOs). وركز العنرص الثاين عىل منظامت الإدارة امجلاعية 2010ومت اس تكامهل يف  2009يف اإ

ىل مد منظامت الإدارة امجلاعي بسلسةل من الأدوات   (WAN)ة داخل ش بكة غرب أأفريقيا حلقوق املللفجتريبيا هيدف اإ
دارة جامعية رمقية مشرتك من خالل معل توحيد قيايس والإرساع يف تبادل املعلومات بيهنا وبني  نشاء برانمج اإ لمتكهنا من اإ

عادةل ونزهية ومتوازنة. وخالل هذا  بقية العامل لتحديد املصنفات والأطراف املعنية ذات الصةل حبيث يمت توزيع العوائد بصورة
وركز هذا  .(CCL)العنرص من عنارص املرشوع، مت تضمني مرشوع تمكييل وهو مرشوع رابطة الاكرييب حلقوق املللف 

قلميي  دارهتا بصورة منفصةل. وتضمن اهج/نظام عينات اإ املرشوع عىل ربط جوانب معل اجملمتعات الأعضاء اليت اكن يمت اإ
وقد بدأأ تطبيق هذا  تعلقة ابلعوائد اليت مت حتصيلها.للمصنفات املس تخدمة يف منطقة الاكرييب ونرش قواعد التوزيع املتسقة امل 

بريل العنرص من عنارص املرشو . ويف خالل هذا الإطار الزمين، واجه 2014ومت اس تكامهل يف يوليو  2009ع أأيضا، يف اإ
قلميية وهو ما نتج عنه  عنرص منظامت الإدارة امجلاعية يف املرشوع عدد من التحدايت فامي يتعلق بتحقيق أأهداف املرشوع الإ

دارة املرشوع، تعديل الإطار الزمين والوقت احملدد لس تكامل املرشوع. وقد قام  التقيمي بتغطية ثالثة جمالت ويه تصممي واإ
دارته. اول، قدمت مستندات  وفاعلية املرشوع واس تدامته. واكنت هناك نتاجئ س تة رئيسة يف جمال تصممي املرشوع واإ

لكهنا مل تلق املرشوع نظرة عامة خمترصة للمرشوع من أأجل تعريف ادلول الأعضاء ابلأنشطة الرئيسة اليت مت التخطيط لها. 
رشادات  الضوء بصورة اكفية عىل الطبيعة الفردية وغري املرتابطة للمرشوعني املتضمنني يف وثيقة املرشوع. ومل توفر الواثئق اإ
دارة املرشوع وتطبيقه. اثنيا، مت حتديد عدد اخملاطر بصورة مقدمة قبل وأأثناء التنفيذ يف  ملدراء املرشوع فامي يتعلق مبناجه اإ

ىل تقارير تقدم سري العمل. ومت التخطيط لسرتاتيجيات التخفيف للتعامل مع هذه مستندات ا ملرشوع الأصلية ابلإضافة اإ
اخملاطر.. ويف بعض احلالت، ظهرت اخملاطر اليت مت حتديدها ومت تبين مناجه التخفيف ذات الصةل للتغلب علهيا. اثلثا، تضمن 
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دراج معلية التكيف للتكنولوجيا اجلديدة الك عنرصي املرشوع مناجه لضامن الاس تجابة لال جتاهات الناش ئة سواء من خالل اإ
يف جداول أأعامل حلقات العمل )عنرص الصناعات الإبداعية( أأو من خالل متابعة التطورات التكنولوجية من أأجل 

ن هناك مشاركة حمدودة من الاس تجابة للتغريات اخلارجية لكام اكن ذكل رضوراي )عنرص منظامت الإدارة امجلاعية(. رابعا، اك
بالغهم بصورة دورية عن تقدم سري العمل. وابلرمغ من ذكل، فاإن مشاركة ادلول  ادلول الأعضاء يف املرشوع ابلرمغ من اإ

الأعضاء عىل مس توى القطر اكن رضوراي لتنظمي خمتلف حلقات العمل اليت مت عقدها حتت مظةل عنرص املرشوعات 
نظامت الإدارة امجلاعية من ادلول الأعضاء ابملشاركة يف عنرص منظامت الإدارة امجلاعية. وأأخريا، الإبداعية. وقد قام عدد من م 

اس تطاع عنرص الصناعات الإبداعية احرتام الإطار الزمين اخملطط هل للمرشوع مع تطبيق اكفة الأنشطة حبلول بداية عام 
ه عدد من حالت التأأخري بسبب حتديدات غري متوقعة . أأما عنرص منظامت الإدارة امجلاعية يف املرشوع فقد واج2010

طار زمين مقداره  ىل تطبيق اإ عادة توجيه املرشوع بصورة كبرية. وقد أأدى ذكل اإ شهرا. واكن اجملال التايل للتقيمي  64ورضورة اإ
يت مت وضعه من أأجلها. هو الفاعلية. ولأغراض القيام ابلتقيمي، اعتربت الفاعلية قياس دلرجة قيام املرشوع بتحقيق أأهدافه ال

وقد ركز التقيمي عىل تقيمي املرشوع كلك بدل من تقيمي الأنشطة الفردية اليت مت تطبيقها. واكنت هناك ثالثة اس تنتاجات 
رئيسة يف جمال الفاعلية. أأول، مت حتقيق أأهداف مرشوع الصناعات الإبداعية بنجاح خالل الإطار الزمين اخملطط هل. ومتت 

لتحدايت اللوجستية البس يطة يف بعض حلقات العمل لكن مت التعامل معها بنجاح. اثنيا، اس تطاع عنرص مواهجة بعض ا
املرشوع حتقيق نتاجئ قصرية املدى فامي يتعلق برضا املشاركني يف حلقات العمل. وابلرمغ من ذكل، مل يكن من املمكن يف 

ذا اكن هنا ك مزااي ورضا دلى املشاركني عىل املدى البعيد أأم ل. اثلثا، خالل الإطار الزمين للمرشوع القيام بتقيمي ما اإ
اس تطاع عنرص منظامت الإدارة امجلاعية يف املرشوع فقط حتقيق أأحد أأهدافه الس بعة املقررة بسبب مواهجة عدد من 

وخاة يف املرشوع. ومت التحدايت الصعبة مبا يف ذكل عدم كفاية عدد أأفراد الإدارة يف املرشوع وااهيار العنارص التكوينية املت
اختاذ قرار مناسب بتعديل اجتاه املرشوع خالل الإطار الزمين للتنفيذ. وابلرمغ من عدم حتقيق أأهداف املرشوع بصفة عامة 
كام مت تصورها يف الأصل، مت القيام بعدد من الأنشطة أأثناء الإطار الزمين اذلي مت متديده للمرشوع. وفامي يتعلق ابلفاعلية، 

تبار عنرص الصناعات الإبداعية يف املرشوع فعال فامي يتعلق بتحقيق الأهداف اليت وضع من أأجلها عىل املدى ميكن اع 
القصري عىل الأقل. ومل يكن احلال كذكل ابلنس بة لعنرص منظامت الإدارة امجلاعية حيث مل يمت تطبيق املرشوع كام هو خمطط. 

ناك اس تنتاجان رئيسان يف هذا اجملال. أأول، بدون متابعة مس مترة للمشاركني واكن اجملال الثالث للتقيمي هو الاس تدامة. وه 
بداعية. وقد مت التقدم بعدد  اكن من املس تحيل قياس الأثر طويل املدى للفعاليات اليت مت عقدها خالل عنرص الصناعات الإ

قتصادية ابس تخدام مناجه الويبو كأحد من طلبات املتابعة بعد الفعاليات وسوف يمت الاس مترار يف القيام ابدلراسات الا
عادة توجهيه يمت دمعه حاليا من خالل  الأنشطة املنتظمة للويبو. اثنيا، عنرص منظامت الإدارة امجلاعية يف املرشوع اذلي مت اإ

ضا أأجزاء املزيانية املعتادة للويبو. وابلرمغ من أأاها قد اس مترت يف اس هتداف ادلول الأقل منوا يف غرب أأفريقيا، تضمنت أأي
ىل منطقة  آس يا. ومت اقرتاح أأربعأأخرى من أأفريقيا ابلإضافة اإ توصيات للعمل املس تقبيل من أأجل الاس تجابة  الاكرييب وأ

دارة املرشوع. أأول، حيامث اكن جيب تطبيق مرشوعات  لالس تنتاجات الرئيسة للتقيمي. واكن هناك توصيتان حول تصممي واإ
دارة وتطبيق املرشوع. اثنيا، س يكون  معقدة، ستس تفيد مستندات املرشوع من رشادات مدراء املرشوع فامي يتعلق مبناجه اإ اإ

عداد التقارير واملتابعة أأن يمت ضامن عرض املرشوعات املنفردة واملنفصةل يف مستندات  من العميل يف املس تقبل فامي يتعلق ابإ
ن تنظمي حلقا طار مرشوع منفصةل. واكن هناك توصيتان حول الفاعلية. أأول، اإ ت العمل والندوات ميكن أأن تتضمن اإ

لوجس يت معقد واعامتد عىل الرشاكء احملليني. وقبل تنظمي مثل هذه الفعاليات جيب القيام بتقيمي الرشاكء عىل أأرض الواقع 
ماكنية الاعامتد عىل رشاكء خمتارين للمساعدة يف التخطيط للفعاليات بتفاصيل اكفية لتجنب مواهجة مصاعب معلي ة لضامن اإ

ىل  ولوجستية مفاجئة. وأأخريا، جيب تضمني تصممي املرشوعات املس تقبلية مراقبة بعد الفعالية للمشاركني عىل فرتات تقسم اإ
ىل فهم أأفضل لفاعلية وتأأثري الفعاليات. وسوف يساعد  أأسابيع أأو أأشهر أأو س نوات بعد الفعالية حىت تس تطيع الويبو التوصل اإ

 تواها بأأكرث الطرق فاعلية. ذكل عىل ضامن تصممي الفعاليات وحم 

ورصح وفد الاحتاد الرويس بأأن التوصيات الواردة يف التقرير مفيدة. عند تطبيق مرشوعات معقدة عىل سبيل املثال  .82
دارة وتنفيذ املرشوع. كام  رشادات من مدراء املرشوع فامي يتعلق مبناجه اإ يوىص بأأن تس تفيد مستندات املرشوع من تضمني اإ
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درا ىل أأويص أأيضا ابإ ج معلية متابعة املشاركني بعد الفاعلية يف تصممي املرشوعات املس تقبلية حىت تس تطيع الويبو التوصل اإ
فهم أأفضل لفاعلية وتأأثري الفعاليات. وسوف يساعد ذكل عىل ضامن تصممي الفعاليات وحمتواها بأأكرث الطرق فاعلية. واكنت 

اليت قامت الويبو بتنفيذها. وجيب تضمني معلية متابعة املشاركني هذه التوصيات مفيدة أأيضا ابلنس بة للمرشوعات الأخرى 
 يف تصممي املرشوعات املس تقبلية. 

ويود وفد املكس يك من اللجنة والأمانة النظر يف الآاثر طويةل املدى للمرشوع. ويود سامع خربات دول اس تفادت  .83
 من املرشوعات. وأأيد الوفد التوصيات الواردة يف التقرير. 

. ومت تبين املرشوع 2009د نيجرياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، بأأن املرشوع قد مت تبنيه يف عام وذكر وف .84
دارة  يف اجللسة الثالثة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لتعزيز قدرات احلكومة وملسسات أأحصاب املصلحة الوطنية يف اإ

عزيز أأداء ش باكت منظامت الإدارة امجلاعية. واكن هذا الأمر هاما ابلنس بة للصناعات ومتابعة ودمع الصناعات الإبداعية وت
ىل دور الأصول غري امللموسة يف الاقتصاد العاملي.  الإبداعية يف اكفة ادلول النامية ويف أأفريقيا بوجه خاص. وأأشار الوفد اإ

موارد الإبداعية من التحدايت احلقيقية اليت تواجه مس تقبل وتزتايد أأمهية الصناعات الإبداعية. وتعترب معلية كفاية الإدارة لل
الثقافة يف أأفريقيا واليت اكنت قارة غنية من الناحية الثقافية. ويف هذا الصدد، سوف تس تفيد املنطقة بشلك كبري من فرص 

ىل د مع وتعزيز قطاعات الصناعات التمنية الاجامتعية والاقتصادية اليت توفرها موارد الرثوة الهامة هذه. واكنت هناك حاجة اإ
الإبداعية هبا من أأجل الاس تفادة من املزااي املالية اليت قد تنشأأ عهنا. وميكن التعامل مع هذا الأمر من خالل تعزيز ودمع 
آليات رمقية  ضفاء الصفة الاحرتافية عىل الصناعات الوطنية الإبداعية وحتديث منظامت الإدارة امجلاعية من خالل دمج أ واإ

ىل أأن مهنجية التقيمي اعمتدت عىل وتطبي دارة وطنية معيارية والربط بني هذه املنظامت. وأأشارت اجملموعة اإ ق ممارسات اإ
مقابالت خشصية مع الأمانة ومراجعة للمللفات. ويف هذا الصدد، عربت اجملموعة عن اعتقادها بأأنه س يكون من املناسب أأن 

ن و  جت يف ادلول املس تفيدة. وأألقى التقرير الضوء عىل أأمهية املرشوع يف الوفاء يمت عقد لقاءات مع نقاط التصال الوطنية اإ
دارة املرشوع  ابحتياجات اجملموعات املس هتدفة. ويف أأعقاب القيام بتحليل للتقرير، عربت اجملموعة عن اعتقادها بأأن هيلك واإ

ق أأهداف عنرص املرشوعات الإبداعية يف قد مت عرضها بصورة مناس بة. كام مت حتديد فاعلية املرشوع كذكل. وقد مت حتقي
املرشوع بنجاح يف خالل الإطار الزمين احملدد. وابلرمغ من ذكل، فاإن عنرص منظامت الإدارة امجلاعية قد اس تطاع فقط 

دارة اخملاطر بسبب تبين مناجه التخفيف  حتقيق واحد من الأهداف الس بعة اخملطط لها. واكنت هناك أأيضا درجة جيدة من اإ
دراج ذات ا لصةل للتغلب عىل اخملاطر عند ظهورها. ووافقت اجملموعة عىل بعض توصيات املقمي وخاصة تكل اليت تتعلق ابإ

ىل مدير املرشوع. كام  الإرشافيةمبادئ توجهيية للمرشوع ابلنس بة للمرشوعات املعقدة وتضمني املراقبة  آلية التقيمي ابلإضافة اإ وأ
عداد أأيدت أأيضا التوصية املتعلقة بعرض امل  رشوعات الفردية واملنفصةل يف مستندات مرشوع منفصةل من أأجل تيسري معلية اإ

التقارير واملتابعة. كام أأيدت أأيضا توصية حول خطوات املتابعة طويةل املدى لتقيمي فاعلية وفائدة املرشوع. وابلرمغ من ذكل، 
لتحدايت اللوجستية لأاها مل تكن ذات صةل يف س ياق اكن دلى اجملموعة شكوك تتعلق بتوصيات املقمي املتعلقة ابلتعامل مع ا

ماكانت املناطق وادلول وأأحصاب  ن جوهر معلية املساعدة التمنوية تمتثل يف تعزيز قدرات واإ ادلمع الفين ونشاطات التمنية. اإ
 املصلحة اليت تعاين من جفوات يف القدرات. 

ىل أأن تقرير التقيمي قد عكس اختصاصاته. و .85 مل يمت تصممي التقيمي هبدف تقيمي أأنشطة املرشوع وأأشار وفد كندا اإ
ذا اكنت الأنشطة قد حققت  عطاء املزيد من الاهامتم لتحديد ما اإ ذا اكن ميكن اإ املنفردة. وابلرمغ من ذكل، تساءل الوفد عام اإ

ذا اكن ميكن حتقيق الأهداف ب سوف يكون  ويف هذا الصدد، صورة أأفضل من خالل أأنشطة خمتلفة.أأهدافها املعلنة، وما اإ
عطاء  ن اإ من املفيد أأن يمت معل لقاءات مع املس تفيدين واحلصول عىل معلومات عن الآاثر والنتاجئ الأخرية لهذه املرشوعات. اإ

هذا الأمر مزيد من الاهامتم ووضع ملرشات مقدما من أأجل قياس الآاثر والنتاجئ بصورة واحضة سوف يسمح لأعضاء 
ىل فهم أأفضل لأن  واع املرشوعات املناس بة لتحقيق خمتلف الأهداف. اللجنة ابلتوصل اإ
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دارة املرشوع يف املرشوعات املس تقبلية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية  .86 وجشع وفد سويرسا عىل اس تخدام أأدوات اإ
عداد التقارير وحتقيق نتاجئ ملموسة وقا بةل للقياس الفكرية. وسوف يسمح ذكل ابلقيام بصورة تمتزي ابلكفاءة بتنفيذ املرشوع واإ

ابلإضافة اإىل حتقيق الاس تدامة. ورحب الوفد بتوصيات املقمي ودمع تعمميها يف مرشوعات اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية 
الفكرية. وأأكد الوفد عىل التقدم اذلي أأحرزته الأمانة. وجيب عىل الأمانة الاس مترار يف تعزيز قدراهتا عىل التعامل مع هذه 

 التخطيط للمرشوعات. املسائل يف معلية 

وعرب وفد عامن عن رغبته يف معرفة سبب عدم وجود توصيات حول اس تدامة املرشوع. واكن هذا اجملال جمال هاما  .87
 ميكن أأن يساعد يف تنفيذ املرشوعات املس تقبلية. 

تقاده بأأن التقرير اكن وأأيد وفد أأوغندا بيان وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. وابلرمغ من ذكل، عرب عن اع  .88
ىل مس توى القدرات اليت اكتسبهتا احلكومات  تقريرا عاما. وقد اكن الوفد يتوقع من املقمي أأن يضمن التقرير مصفوفة تشري اإ
وامللسسات الوطنية من خالل املرشوع. ويف الوقت احلايل، اكن من الصعب التأأكد من مقدار تعزيز القدرات من خالل 

 املرشوع. 

ىل الرد عىل التعليقات اليت أأوردهتا الوفود.وقد دعا  .89  الرئيس املستشار اإ

ذا  .90 ىل السلال اذلي أأاثره وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية حول عام اإ وأأشارت املستشارة )الس يدة أأوس تني( اإ
يمي، مت عقد مناقشات مع العاملني اكن من املالمئ عقد مقابالت خشصية مع نقاط النشاط الوطنية. وكام مت التأأكيد يف تقرير التق 

ماكنية عقد مناقشات مع أأطراف أأخرى. ولأن حلقات العمل قد مت اس تكاملها قبل أأربعة أأعوام من  ابلأمانة. ومتت مناقشة اإ
ىل بعض أأحصاب  ىل بعض املشاركني. ومن الناحية املثالية، س يكون من اجليد التحدث اإ التقيمي، اكن من الصعب الوصول اإ

جابة عىل السلال اذلي أأاثرة وفد عامن حول سبب عدم وجود توصيات تتعلق ابلس تدامة، اعتقدت املصلحة ا خلارجيني. واإ
املتعلقة ابملتابعة يف مرحةل ما بعد احلدث تغطي بعض عنارص الاس تدامة لأاها تدرس الأاثر  4املستشارة أأن التوصية رمق 

ة وضع نظام متابعة يبحث الأاثر بعيدة املدى. وقد أأشارت بعيدة املدى للأحداث عىل املشاركني. وتضمنت التوصي
ىل تعليق وفد أأوغندا اذلي يتعلق بأأن التقرير اكن عاما ومل يتضمن مصفوفة للتأأكيد عىل قدرات احلكومات  املستشارة اإ

ىل مكون مجعيات الإدارة امجلاعية. ويف هذا الصدد، أأ  كدت عىل أأنه مت الوطنية. واعتقدت أأن الوفد قد أأشار بصفة أأساس ية اإ
حتقيق هدف واحد من الأهداف الس بعة للمرشوع. ومل يكن من املمكن حبث قدرات احلكومات طاملا أأن أأهداف املرشوع 

 مل يمت تطبيقها كام مت تصورها. 

ىل دراسة التقرير برشط عدم وجود مالحظات من قبل احلضور.  .91  ودعا الرئيس اللجنة اإ

ىل أأن الوثيق .92 وابلرمغ من ذكل،  ابملعلومات الواردة يف التقرير. ة تطلبت من اللجنة أأن حتيط علاموأأشار وفد الأكوادور اإ
جراء لضامن تطبيق توصيات املقمي يف املرشوعات  ذا اكن ذكل اكفيا أأم ل. واعتقد الوفد وجوب اختاذ اإ تساءل عام اإ

 املس تقبلية. 

ىل تعليق .93 ات املستشارة املتعلقة ابلس تدامة رصح الوفد بأأن ووافق وفد عامن عىل تعليقات وفد الإكوادور. وابلإشارة اإ
ن الاس تدامة تعد جزءا من فاعلية املرشوع. ومن املطلوب وجود متابعة مس مترة  التقيمي جيب أأن يمت عىل املدى الطويل. اإ

ذا اكن جيب احلصول عىل مزااي بعيدة املدى من املرشوع. كام اكنت املتابعة املس مترة  للمرشوعات أأمرا للمشاركني لتحديد ما اإ
 رضوراي لتقيمي الاس تدامة طويةل املدى. 
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ذا اكن قد مت  .94 يضاحات من الأمانة حول الوضع احلايل للمرشوع. وسوف يود معرفة ما اإ واكن وفد كينيا يبحث عن اإ
ىل مزيد من الوقت لتطبيق املرشوع. وقد اكن وفد كيني ذا اكنت الأمانة يف حاجة اإ ا ووفود جهر املرشوع أأو مت تبس يطه أأو اإ

 دول أأفريقية أأخرى اهمتة بصفة خاصة ابملرشوع وخاصة ما يتعلق ابملكون اخلاص جبمعيات الإدارة امجلاعية. 

وحتدث وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية وأأاثر نفس السلال. وقد أأشارت بعض ردود الأفعال من العوامص  .95
ىل مزيد من الوقت وأأ  ىل أأن املرشوع اكن حيتاج اإ اهم يريدون متديد املرشوع. وتود اجملموعة أأن تعرف ما اذلي يدور خبدل اإ

ذا سيمت متديده.   الأمانة ابلنس بة ملس تقبل هذا املرشوع وما اإ

ىل الرد عىل الأس ئةل اليت طرهحا املشاركون.  .96  ودعا الرئيس الأمانة اإ

بة للتوصيات. وعندما أأحاطت اللجنة علام وأأشارت الأمانة )الس يد ابلوتش( اإىل سلال يتعلق مبا جيب القيام به ابلنس   .97
ابلوثيقة مل يمت طرح التوصيات اليت قام هبا املقميون جانبا. ويف العديد من احلالت، مبا يف ذكل هذا املرشوع، اكنت 

التوصيات أأحياان ذات طبيعة عريضة. فقد تعاملت مع النوايح الإدارية للمرشوع. وقد احتفظت الأمانة بقاعدة بياانت 
دارة املرشوع قامت الأمانة بدمج عدد دا خلية لاكفة التوصيات وقامت مبتابعهتا. وبذكل، فامي يتعلق ابلتوصيات ذات الصةل ابإ

آخر مرشوع  من التوصيات. وقد مت تطبيقها عىل املرشوعات اجلديدة. ابلرمغ من عدم وجود مرشوعات جديدة. وقد اكن أ
فاسو وبعض ادلول الأفريقية. وقد اكن املرشوع اذلي طرحته مرص فامي يتعلق  يتعلق بقطاع السمعيات والبرصايت يف بوركينا

ابلس ياحة عىل مائدة املفاوضات. ومت تطبيق التوصيات اليت تقدم هبا العديد من املقميني يف املايض، وسوف يس متر تطبيقها 
رشوعات امجلاعية املفتوحة والامنذج اليت تعمتد يف املرشوعات املس تقبلية. فعىل سبيل املثال، قام مقمي املرشوع فامي يتعلق ابمل 

دارة املرشوع. وسوف يمت تطبيق عنارص هذه  عىل امللكية الفكرية بعمل توصيات حول تطبيق ختطيط وأأدوات الرقابة يف اإ
سقاط مثل هذه التوصيات. وسوف يمت تطبيقها عىل املرشوعات اجلديدة. واكنت  التوصية يف املرشوعات املس تقبلية. ومل يمت اإ
هناك أأيضا توصيات تتعلق مبرشوعات معينة. ومل تعد بعض التوصيات اخلاصة ببعض املرشوعات قابةل للتطبيق لأن 

ذا مت اقرتاح املرحةل الثانية من املرشوع، س يقوم  املرشوع قد انهتيى وانتقلت أأعامهل أأو مت دجمه يف العمل املعتاد يف املنظمة. واإ
املقمي يف صياغة الاقرتاح. كام تأأكدت ادلول الأعضاء أأيضا أأن التوصيات قد مت تطبيقها  مدير املرشوع ابس تغالل توصيات

ذا مت معل مراجعة خارجية لعمل الويبو تقوم اجلهات اخلارجية أأيضا ابلنظر  عندما قاموا مبراجعة واملوافقة عىل املرحةل الثانية. واإ
ثال قامت وحدة التفتيش املشرتك بتقدمي مالحظات حول بعض يف هذه التوصيات. وعند مراجعة معل الويبو عىل سبيل امل 

التوصيات اليت تقدم هبا مقميو مرشوعات اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية وحبثوا عن اس تجابة من املنظمة حول ما مت 
كن تطبيقها. واجتهت الأمانة القيام به فامي يتعلق هبذه التوصيات. وبذكل، ظلت التوصيات فعاةل وسيمت اس تخدااها حيامث أأم

ىل تأأخري كبري. واكنت هناك حتدايت فنية. واكنت املنظمة  حنو مكون مجعيات الإدارة امجلاعية يف املرشوع واذلي تعرض اإ
عادة  ن العمل املطلوب اكن يمت اإ بصورة مس مترة. ويف حلظة ما،  ةتوجهييتبحث عن العديد من الرشاكء. وبسبب الظروف، فاإ

الاحتفاظ ابلعمل حتت مظةل املرشوع. واكن السبب يف ذكل هو أأن املرشوع يتطلب اترخي حمدد لس تكامهل.  تقرر أأل يمت
ولأنه بدا أأن العمل مس متر وقامت املنظمة أأيضا بأأنشطة تساعد مجعيات الإدارة امجلاعية كجزء من معلها املعتاد، تقرر، قبل 

نظمة وأأل يمت احلفاظ عليه حتت مظةل املرشوع. وقد قامت اللجنة ابختاذ تقرير التقيمي، أأن يصبح جزء من العمل املعتاد للم 
نه سيس متر عاما بعد عام. وقد  ل فاإ القرار عندما قررت أأن املرشوع جيب أأن يغلق ويصبح جزء من العمل املعتاد للمنظمة، واإ

 اعية. مت القيام ابلعمل حتت مظةل العمل املعتاد للويبو اخلاص بدمع مجعيات الإدارة امجل

ذا اكنت اللجنة س تحيط علام ابلتقرير وتتبىن التوصيات الوارد هبه.  .98  وتساءل الرئيس عام اإ

ىل املشالكت  3وأأكد وفد نيجرياي متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، أأنه ل يوافق عىل التوصية رمق  .99 واليت أأشارت اإ
 عة هذه التوصية. اللوجستية اخلاصة ابلتخطيط لالجامتعات. ومل تتقبل اجملمو 
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ورصحت الأمانة )الس يد ابلوتش( بأأنه درس تطبيق التوصيات يف ضوء املناقشات اليت جرت يف اللجنة. وقامت  .100
ذا اكنت هناك أأية حتفظات عىل التوصية. وذلكل، سوف حتيط علام بتحفظات وتوصيات اجملموعة  بدراسة التقرير ملعرفة ما اإ

 الأفريقية. 

الإحاطة علام ابلتقرير وتبين التوصيات والتحفظات اليت قامت هبا اجملموعة الأفريقية. وقد مت  ودعا الرئيس اللجنة اإىل .101
 التفاق عىل ذكل برشط عدم وجود اعرتاضات من احلضور. 

 : دراسة برانمج العمل اخلاص بتطبيق التوصيات اليت مت تبنهيا 7فقرة جدول الأعامل رمق 

املعنية  يبو حول الأمور املتعلقة ابللجنةقرار امجلعية العامة للو  - 12/5CDIP/ و  CDIP/14/11الوثيقتني رمق دراسة
  ابلتمنية وامللكية الفكرية.

قام الرئيس بفتح املناقشات حول قرار امجلعية العامة للويبو املتعلق ابلأمور اخلاصة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية  .102
ىل  23امجلعية العامة للويبو يف دورهتا الثالثة والأربعني املنعقدة يف الفرتة من الفكرية. وقام بقراءة ما ييل : " طالبت   2سبمترب اإ

اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية مبناقشة تطبيق تلكيف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية وتطبيق  2013أأكتوبر 
آليات التنس يق يف دورهتا الثانية عرش والثالثة عرش . وقد مت تناول الامور املذكورة بعالية يف ادلورتني الثانية عرش والثالثة أ

ىل  18عرش للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية املنعقدتني يف الفرتة من  مايو  23وحىت  19نومفرب ويف الفرتة من  21اإ
ىل اتفاق حول هذه الامور 2014 وطالبت امجلعية العامة ابلسامح لها يف  عىل التوايل. ومل تمتكن اللجنة من التوصل اإ

ىل امجلعية  عداد تقرير وتقدمي توصيات حول الأمرين اإ الاس مترار يف املناقشات أأثناء ادلورتني الرابعة عرش واخلامسة عرش واإ
سبمترب  30وحىت  22. وقامت امجلعية العامة للويبو يف جلس هتا السادسة والأربعني املنعقدة يف الفرتة من 2015العامة يف 

 ابملوافقة عىل المتديد املطلوب من قبل اللجنة".  2014

نشاء  .103 وذكر وفد نيجرياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، ابملناقشات املطوةل حول هذين الأمرين. وقد مت اإ
منح اللجنة تفويضا تضمن ثالثة  وقد مت .2007اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف أأعقاب قرار امجلعية العامة يف عام 

دعامئ. وابلرمغ من ذكل، مل تقم اللجنة بتطبيق ادلعامة الثالثة ويه مناقشة امللكية الفكرية واملسائل املتعلقة ابلتمنية. وتود 
آليات التنس يق يف  وتقف مجيع  .2010اجملموعة أأن تقوم اللجنة ابلقيام بتسوية اهائية هذه املشلكة أأثناء ادلورة. وقد مت تبين أ

عداد تقارير حول اسهاماهتا يف توصيات جدول أأعامل التمنية. وظلت اللجنة  جلان الويبو عىل قدم املساواة. وتمت مطالبهتا ابإ
جلنة املعايري لهذا الالزتام. ومل يقوموا ابلوفاء ابلزتااهم. واكنت هناك فائدة من املناقشات و  قلقة بشأأن عدم تطبيق جلنة املزيانية

ىل اكفة مجموعات توصيات املتعل قة بتوصيات جدول أأعامل التمنية يف جلنة املزيانية لأاها ترشف عىل اكفة برامج الويبو مع النفاذ اإ
ىل الإسهام يف التطبيق من قبل جلنة  ن املناقشات املتعلقة بتوصيات جدول أأعامل التمنية ابلإضافة اإ جدول أأعامل التمنية. اإ

حداث  ذا اكن قد مت الوفاء املعايري سوف يساعد يف اإ فهم أأفضل لكيفية قيام الويبو بتطبيق توصيات جدول أأعامل التمنية وما اإ
ابلأهداف احملددة. وميكن أأيضا أأن تساعد جلنة املزيانية عىل التقيمي الأفضل لتحدايت التمنية اليت تواهجها ادلول النامية. وميكن 

املقاييس اخلاصة  رصدة. وقامت جلنة املعايري مبناقشة وتطويرتتعلق بتخصيص الأ  اسرتشاديةأأن يتكون ذكل من قرارات 
امللكية الفكرية الأخرى. وقد اكن ذلكل تأأثري عىل وضع املعايري. ولهذا السبب، تود اجملموعة قيام جلنة  ابلتصنيف ونوايح

عداد تقارير حول أأنشطهتا املتعلقة بتطبيق توصيات جدول أأعامل التمنية. قع من تكل اللجان تقدمي اكفة ومل تتو  املعايري ابإ
ىل اللجنة  رسال تكل التقارير بعد ذكل اإ ىل امجلعية العامة. وسوف يمت اإ التقارير. وابلرمغ من ذكل، تود مهنا تقدمي تقارير اإ
مل املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ملناقش هتا. وقد متت مناقشة هذا البند من بنود جدول الأعامل يف عدد من ادلورات. وتأأ 

ىل املسائل الأخرى ذات الصةل اليت تتعلق  اجملموعة أأن تمتكن اللجنة من حل املوضوع يف هذه ادلورة والانتقال اإ
ىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية  ابملرشوعات. وأأشارت اجملموعة اإىل أأنه يف لك مره يثار فهيا هذا البند تعيد الوفود اإ



CDIP/15/8 
34 
 

جناز تكل الالزتامات. وذلكل، حثت اجملموعة الوفود عىل السامح للجنة ابلوفاء هبذا وامجلعية العامة مرة أأخرى عىل  الزتااها ابإ
 الالزتام. 

وأأشار وفد رومانيا، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، أأن هاتني املسأألتني قد متت  .104
لكية الفكرية وامجلعية العامة. وعربت اجملموعة عن أأملها يف أأن تساعد مناقش هتام بصورة اكفية يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامل 

املناقشات املس مترة يف تسوية اخلالفات. ويف ادلورة الأخرية، اس تطاعت اللجنة التفاق بشأأن مسائل هامة مثل 
ىل امللمتر ادلويل ا ملتعلق ابمللكية الفكرية اختصاصات املراجعة املس تقةل لتطبيق توصيات جدول أأعامل التمنية ابلإضافة اإ

ن وجود بند جديد عىل جدول  والتمنية. وأأكدت اجملموعة عىل العنارص الأساس ية ملوقفها املتعلق ابملسائل اليت مل تمت تسويهتا. اإ
ن أأعامل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لن يضيف قمية لأنه ل يوجد ىشء عىل جدول الأعامل احلايل مينع اللجنة م

آلية التنس يق، رصحت اجملموعة بأأن تعممي جدول أأعامل التمنية وهجود  تناول املسائل الهامة عىل أأساس خمصص. وفامي يتعلق بأ
التنس يق جيب أأن يمت يف اكفة أأهجزة الويبو برشط أأن تكون ذات صةل هبذا الهدف. ويس تثىن ذكل جلنة املعايري وجلنة 

 اسهام الأهجزة ذات الصةل يف جدول أأعامل التمنية.  املزيانية. وجيب صياغة تقرير حول كيفية

ورصح وفد املكس يك بأأن املناقشات املتعلقة هبذا البند اكنت رضورية من أأجل تسوية بعض الأمور اليت هدمت  .105
آلية التنس يق وهو ما منع  معل جلان الويبو الأخرى مثل جلنة املعايري. وقد اكنت هناك مواقف متشددة بشأأن تفسري تطبيق أ
جلنة املعايري من الإسهام يف تطوير معايري فنية يمت تطبيقها يف الويبو وتكون مفيدة ابلنس بة لعرض املعلومات من قبل ماكتب 

آلية التنس يق بتيسري معل 2010امللكية الفكرية. ووفقا لتفسري امجلعية العامة يف قراراها عام  اللجنة املعنية  جيب أأن تقوم أ
ة وأأهجزة الويبو الأخرى. وذكر الوفد ابقرتاحه املتعلق بتيسري املناقشات املتعلقة هبذه املسأأةل يف ادلورة ابلتمنية وامللكية الفكري

الأخرية. وابلرمغ من ذكل، مل يكن هناك اهامتم من قبل بعض الوفود اليت عارضت عقد مناقشات حول هذا املوضوع. وقد 
آلية التنس يق ملتابعة تطبي آلية تبنت اكفة ادلول الأعضاء أ ق توصيات جدول أأعامل التمنية. أأما الصياغة املتعلقة بتطبيق أ

التنس يق فقد اكنت عرضة لنطاق واسع من التفسريات. وابلرمغ من ذكل، فاإن روح التوصيات امخلسة والأربعني جلدول 
آلية أأعامل التمنية وفرت مبادئ توجهيية خمتلفة لس تخدام امللكية الفكرية كقاطرة للتمنية. أأما الأنشط ة اليت متت فامي يتعلق بأ

آلية التنس يق بدراسة مسائل  ىل تداخل الأنشطة أأو ازدواجية املعلومات. وجيب أأن تقوم أ التنس يق، فال جيب أأن تلدي اإ
ىل المتكن من التقيمي املناسب لعمل الويبو املتعلق بتطبيق التوصيات. وذلكل، فقد  واحضة ميكن أأن تقود ادلول الأعضاء اإ

 ول الأعضاء عىل دراسة مواقفها املتعلقة هبذه املسأأةل واخلروج بأأفاكر جديدة حول السري قدما. حث الوفد ادل

وقد أأوحض وفد الياابن، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء، موقفه املعروف حول هذه املسأأةل. وقد قامت اللجنة مبناقشة  .106
موعة مس تعدة لالس مترار يف مثل هذا املامرسات املامتش ية مع قضااي معينة تتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية. وقد اكنت اجمل

غفاهل ابلفعل فامي 2007التلكيف اذلي أأعطي للجنة من قبل امجلعية العامة يف دورة  . ومل تكن مقتنعة بعد بشأأن ما اذلي مت اإ
البند. واكن لدلول الأعضاء احلق  يتعلق ابجلوهر بدون بند جدول الأعامل اجلديد املقرتح وما القمية اليت ميكن أأن يضيفها هذا

ذا اكن هناك أأمور يودون مناقش هتا يف اللجنة وتامتىش مع القواعد العامة  ضافة بنود حمددة جلدول الأعامل اإ يف طلب اإ
لالإجراءات. ومل يكن من الواحض ما يه القضااي الإضافية اليت ستمت مناقش هتا يف ظل بند جدول الأعامل اجلديد املقرتح لأن 

عداد التقارير ادلو  جراءات اإ آليات التنس يق واملتابعة، واإ ر العام للجنة هو مناقشة امللكية الفكرية والتمنية. وفامي يتعلق بأ
آلية  ىل مقرتح وفد املكس يك. وشاركت اخملاوف الأولية اليت تتعلق ابملقرتح بأأن املناقشات اخلاصة بأ والتقيمي، أأشارت اجملموعة اإ

ا عىل الأعامل الفنية الأخرى يف الويبو وجيب أأن تكون ممكةل لعمل اللجان الأخرى. وقد التنس يق ل جيب أأن تلثر سلب
. وقد مت تأأجيلها نتيجة لعدم وجود ليت اكن من املقرر عقدها يف يونيوتزايدت خماوفها يف أأعقاب تأأجيل دورة جلنة املعايري وا

آلية التنس يق. واس مترت اجملموع ة يف الاعتقاد بأأنه جيب احرتام املبادئ التالية يف معلية اتفاق بشأأن مسائل معلقة تتعلق بأ
ن أأهجزة الويبو ذات الصةل ليست مجيعها أأهجزة اتبعة للويبو. وقد  آلية التنس يق. أأول، اإ البحث عن حل لهذا البند ولتطبيق أ

لجنة املعنية ابلتمنية وامللكية اكن هذا الأمر جليا يف الصياغة. اثنيا، يقوم لك هجاز بنفسه بتحديد الأمهية ول تقوم بذكل ال 
الفكرية. والسبب يف ذكل هو أأن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية تقف يف نفس مس توى اللجان الأخرى وليست يف 
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ىل اللجان الأخرى. وأأخريا، فامي يتعلق بشلك التقرير املتعلق ابلإسهام يف تطب  يق ماكنة جتعلها تس تطيع توجيه تعلاميت مبارشة اإ
سهاماهتا بطريقهتا  عداد تقارير حول اإ توصيات جدول أأعامل التمنية، رصحت اجملموعة بأأن أأهجزة الويبو ذات الصةل ميكهنا اإ

 اخلاصة وليس هناك جمال لقيام الأمانة ابلعمل يف هذا الاجتاه. 

عية العامة للويبو يف دورهتا وأأحاط وفد لتفيا، متحداث ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء، علام بقرار امجل  .107
السادسة والأربعني حول الأمور املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واليت قامت فهيا امجلعية العامة بتأأييد طلب 

طبيق جدول أأعامل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اخلاص ابلس مترار يف املناقشات. وقد حققت الويبو تقدما كبريا يف ت 
ن الهدف  التمنية كام مت التأأكيد عدة مرات من قبل املدير العام وتقارير تقدم سري العمل. ومن خالل التعريفات احملددة، فاإ

الأسايس للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية هو مناقشة امللكية الفكرية والتمنية. وقد جنحت يف القيام بذكل، واس تطاعت 
ن التغيريات اليت طالبت هبا بعض الوفود مل تكن رضورية لقيام اللجنة ابلتعامل مع حتقيق ال  تلكيف اخلاص هبا. وذلكل، فاإ

آلية التنس يق، عمل  املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية وتطبيق جدول أأعامل التمنية من قبل أأهجزة الويبو.  وفامي يتعلق بأ
بأأن هناك تفسريات خمتلفة ملعىن مصطلح "أأهجزة الويبو ذات الصةل". وأأكدت عىل موقفها الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء 

القائل بأأنه ليست لك أأهجزة الويبو أأهجزة ذات صةل ابلنس بة لآلية التنس يق. وابلرمغ من ذكل، فقد اكنت مس تعدة لالس مترار 
 بيق ومقبول للجميع. يف املناقشات حول هذا املوضوع هبدف التوصل اإىل حل متوازن وقابل للتط 

ورصح وفد الربازيل بأأن مواقف الوفود اكنت معروفة جيدا. واكن هذين املوضوعني هامني للغاية من أأجل التطبيق  .108
 الاكمل جلدول أأعامل التمنية. ودمع الوفد تعليقات وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. 

يران الإسالمية بأأنه يف  .109 قامت امجلعية العامة للويبو بتبين توصيات جدول أأعامل التمنية  2007وذكر وفد مجهورية اإ
نشاء اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لكجنة تكرس هجودها لتطبيق تكل التوصيات. وقد  امخلسة والأربعني وقامت ابإ

عداد تقارير اعطى القرار للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ثالثة تلكيفات مبا يف ذكل ما  ييل، "متابعة وتقيمي ومناقشة واإ
حول تطبيق التوصيات اليت مت تبنهيا، والقيام من أأجل ذكل ابلتنس يق مع أأهجزة الويبو ذات الصةل، ومناقشة املسائل املتعلقة 

ىل جانب املسائل اليت قررهتا امجلعية العامة". ويف عام  ، قامت امجلعية 2010ابمللكية الفكرية والتمنية وفقا لتفاق اللجنة اإ
عداد التقارير من أأجل تطبيق املتطلبات اخلاصة بأأهجزة الويبو ذات  جراءات اإ آليات التنس يق واملتابعة والتقيمي واإ العامة بتبين أ
سهاماهتا املتعلقة بتطبيق توصيات جدول أأعامل التمنية هبدف تطبيق  عداد تقارير بصورة س نوية حول اإ الصةل اليت متكهنا من اإ

ىل متابعة وتقيمي تطبيق جدول أأعامل التمنية. وقد قامت اكفة ادلول جدول أأ  عامل التمنية يف اكفة أأهجزة الويبو ابلإضافة اإ
الأعضاء ابملوافقة عىل الآلية لتعزيز التنس يق بني خمتلف جلان الويبو يف جمال أأنشطة التمنية. وابلرمغ من ذكل، مل يمت اس تكامل 

عداد تطبيقها بسبب عدم رغبة مجموعة  واحدة يف املطالبة ابعتبار جلنة املعايري وجلنة املزيانية جلان ويبو ذات صةل فامي يتعلق ابإ
التقارير كام هو مطلوب وفقا لآلية التنس يق. وجيب أأن متثل توصيات جدول أأعامل التمنية جزء ل يتجزأأ من معل تكل 

آلية التنس يق هامة ابلنس بة لتعممي جدول أأع ن غياب جلنة املعايري وجلنة اللجنتني. وقد اكنت أ امل التمنية يف اكفة أأهجزة الويبو. اإ
ىل املسأأةل املعلقة  املزيانية قد أأاثر خماوف كبرية. وعرب الوفد عن أأمهل يف التوصل اإىل حل لهذه املسأأةل العالقة. وقد أأشار الوفد اإ

مللكية الفكرية والتمنية. ووفقا لتلكيفها، جيب منذ وقت طويل واملتعلقة ببند جدول الأعامل اجلديد حول املسائل املتعلقة اب
ىل امجلعية العامة. ولن تمتكن من تقدمي توصيات معلية للجمعية العامة يف جمال وضع معايري عىل  عىل اللجنة تقدمي توصيات اإ

يف مناقشات حول  أأساس التمنية بدون عقد مناقشات حول امللكية الفكرية والتمنية. لقد حان الوقت لقيام اللجنة ابملشاركة
الهدف الأويل من وراء تشكيلها ومس تقبلها. وجيب أأن تقوم اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بتقيمي املزااي امللموسة 

ذا اكن معلها قد اس تطاع تلبية توقعات ادلول النامية. يف   ، قامت2010لعملية تشكيلها عىل ادلول النامية واس تكشاف ما اإ
بتقدمي مقرتح كتايب يتضمن بند دامئ حول املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية يف جدول أأعامل  أأعامل التمنية مجموعة جدول

حول تطبيق ادلعامة الثالثة يف تلكيف اللجنة من قبل مجموعة جدول أأعامل التمنية اللجنة. وقد دمعت اللجنة بقوة مقرتح 
 .2007امجلعية العامة يف 
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نغال طلب وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية حبل املسائل العالقة يف هذه ادلورة. وحتتاج وأأيد وفد الس   .110
آلية التنس يق  ىل تركزي اهامتاها عىل املسائل املتعلقة ابلقرارات اليت اختذهتا ادلول الأعضاء. وجيب أأن يتضمن تطبيق أ اللجنة اإ

عداد سهاماهتا يف توصيات جدول أأعامل التمنية. وجيب أأن تكون اكفة  اكفة جلان الويبو. وجيب أأن تقوم مجيعها ابإ تقارير حول اإ
وجيب تعممي جدول أأعامل التمنية  اللجان متساوية. وذلكل مفن غري املفهوم يف هذا الصدد استبعاد جلنة املعايري وجلنة املزيانية.

 يف اكفة جلان الويبو. 

يران ا .111 لإسالمية والربازيل والس نغال عالوة عىل بيان نيجرياي ابلنيابة عن ودمع وفد اجلزائر بياانت وفود مجهورية اإ
عداد  زاء طريقة اإ آلية التنس يق اكفة جلان الويبو. كام اكن الوفد يشعر ابلقلق أأيضا اإ اجملموعة الأفريقية. وجيب أأن يتضمن تطبيق أ

عضاء. ول يوجد أأي حتليالت. ول يوجد جوهر التقارير. يف الوقت احلايل، تعترب التقارير جمرد جتميع فقط لبياانت ادلول الأ 
ىل دراسة شلك التقارير. وفامي يتعلق بتطبيق ادلعامة الثالثة لتلكيف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية  ابلتقارير. وهناك حاجة اإ

حتت مظةل بند جدول الفكرية ذكر الوفد بأأن اقرتاح مجموعة جدول أأعامل التمنية تضمن عدد من املسائل اليت ميكن مناقش هتا 
الأعامل املقرتح. واكن ميكن مناقشة التقارير املتعلقة بندوات الويبو اخلاصة ابمللكية الفكرية والتمنية، ومشاركة الويبو يف 

اجامتعات الأمم املتحدة والإعداد للندوات وأأمور أأخرى يف ظل بند جدول الأعامل املقرتح بدون حدوث أأي ازدواجية. لقد 
الوفود فامي يتعلق هباتني املسأألتني اثبتة ومل تزتحزح خالل الأعوام الأربعة املاضية. واكنت املواقف معروفة. واكن اكنت مواقف 

هناك مقرتحني ميكهنام املساعدة يف حتريك املناقشات للأمام. وميكن ملقرتح وفد املكس يك أأن ميثل أأساسا جلوةل جديدة 
آلية التنس يق. وميكن أأن تقوم املناقشات املتعلقة بتطبيق ادلعامة الثالثة من دعامئ تلكيف اللجنة املعنية  للمناقشات املتعلقة بأ

 ابلتمنية وامللكية الفكرية عىل أأساس مقرتح مجموعة جدول أأعامل التمنية.  

ىل توافق يف الرأأي حول املسائل العالقة. ويف ادلورة الأخرية للجنة امل  .112 ندونيس يا عن أأنه ميكن التوصل اإ عنية وعرب وفد اإ
ابلتمنية وامللكية الفكرية اس تطاعت ادلول الأعضاء اس تكامل وضع التخصصات اخلاصة ابملراجعة املس تقةل لتطبيق توصيات 

جدول أأعامل التمنية. وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تساعد املرونة اليت أأبدهتا اكفة الوفود يف صياغة التخصصات اللجنة يف حتديد 
ىل امللمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية وأأكد عىل احللول اخلاصة ابملسائل ا لعالقة الأخرى يف هذه ادلورة. وأأشار الوفد اإ

اقرتاحه املتعلق ابختيار متحدثني وأأعضاء جلان بناء عىل املبادئ التوجهيية الس تة املذكورة يف ادلورة السابقة. وبصورة 
آلية التنس يق. وأأشار منفصةل، حث الوفد اكفة ادلول الأعضاء عىل الالزت  ام بقرار امجلعية العامة للويبو واملتفق عليه خبصوص أ

ىل نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. كام دمع بياين وفدي الربازيل  ىل بياانت وفود الس نغال واجلزائر ابلإضافة اإ الوفد اإ
جراء مزيد من املناقشات حول هذه امل  يران الإسالمية. ورحب ابإ سأأةل. وميكن حتديد بعض املسائل مثل تفسري ومجهورية اإ

 الأهجزة والأمهية والعالقة مع جلنة املعايري وجلنة املزيانية. 

ورصح وفد فزنويال بأأن التمنية ليست فقط لدلول النامية وادلول الأقل منوا. لكهنا جيب أأن هتم اكفة ادلول لأاها ذات  .113
ن املناقشات املتعلقة ابللجان  آلية التنس يق اكنت جتري لفرتة طويةل. واكنت اكفة اللجان صهل هبا مجيعا. اإ ذات الصةل بتطبيق أ

تقف عىل قدم املساواة. وذلكل، مل تكن املناقشات حول اللجنة اليت تقوم بتقدمي تقارير اإىل جلنة أأخرى. فاكفة اللجان تقوم 
ل أأعامل التمنية. وتعترب امجلعية العامة أأعىل بتقدمي تقاريرها بصورة مبارشة للجمعية العامة حول مساهامهتا يف توصيات جدو 

ذا مل تقم بذكل، جيب أأن  ىل امجلعية العامة. واإ ذا قامت جلنة بأأنشطة تتعلق ابلتمنية، جيب تقدمي تقرير هبا اإ هجاز يف املنظمة. واإ
ىل التوصل اإىل طريقة للسري قدما.   تقدم اللجنة تفسريا. واكنت اللجنة يف حاجة اإ

لقاؤها ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. كام وافق أأيضا عىل مداخالت وفود الربازيل ودمع وفد نيجرياي  .114 البياانت اليت مت اإ
يران الإسالمية واجلزائر يف هذا الصدد. واكنت معلية التطبيق الاكمل لتلكيف اللجنة  ندونيس يا ومجهورية اإ والس نغال واإ

آلية التنس يق من الأمور الهامة. وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يمت حل اكفة هذه املسائل يف هذه  املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية وأ
ادلورة. وأأكد وفد اجلزائر عىل بعض الاقرتاحات اليت مت التقدم هبا يف املايض حول مسائل ميكن مناقشاهتا يف ظل بند 

ىل مقرتح وفد املكس يك واذلي ميكن أأن ميث آلية جدول الأعامل اجلديد املقرتح ابلإضافة اإ ل أأساسا للمناقشات املتعلقة بأ
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التنس يق. ورصح الوفد بأأنه ميكنه أأن يقدم بعض الأمثةل للبنود اليت ميكن مناقش هتا وفقا لبند جدول الأعامل املقرتح حول 
 امللكية الفكرية والتمنية. 

مام. وقد مت عقد وأأكد وفد املكس يك عىل أأن اقرتاحه قد مت عرضه يف ادلورة السابقة هبدف حتريك املناقشات للأ  .115
مشاورات مع وفود أأخرى. وقد أأدرك الوفد أأن اكفة الوفود ل ميكن أأن توافق عىل املقرتح يف صورته احلالية. وميكن مراجعة 

 املقرتح. وقد عرب الوفد عن ترحيبه بأأي تعليقات من الوفود الأخرى يف هذا الصدد. 

ىل مسأأةل الص .116 ةل واليت اكنت ترتدد يف اكفة اللجان منذ قرار امجلعية العامة يف وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
آلية التنس يق هو2007عام  ن عدم موافقة بعض الوفود عىل أأاها ذات صةل فامي يتعلق بأأغراض أ ىل  . اإ أأمر ل جيب أأن يلدي اإ

ذا اكنت جلنة املعايري جلنة  توقف العمل اجلوهري لها. ولن تقوم اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ابختاذ قرار بشأأن ما اإ
ذا اكنت جلنة املزيانية ذات صةل أأم ل.  ذات صةل. لقد اكنت اللجنة متثل جلنة أأفقية. وابملثل، مل يكن ليتخذ قرارا بشأأن ما اإ

ذا اكنت بعض الوفود تدفع الأمور يف هذا الاجتاه. واكن دلى الوفود  مقرتحات وسوف يمت مناقشة ذكل يف جلنة املزيانية اإ
ذا اكنت غري ذات صهل. وابلرمغ من ذكل، مل تكن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية املاكن املناسب  معارضة تتعلق مبا اإ
دخال بند دامئ جديد عىل جدول الأعامل. واكن موقفها اثبتا ابلنس بة  ملناقشة هذه الأمور. واكن من املقبول مناقشة مسأأةل اإ

ن امس اللجنة هو جلنة التمنية وامللكية الفكرية. وذلكل فاإن لك الأمور اليت تمت مناقش هتا داخل اللجنة تدور لهذا الأمر. لقد اك
حول امللكية الفكرية والتمنية. وذلكل، مل تر اللجنة رضورة لوجود بند دامئ عىل جدول الأعامل. لقد اكنت اللجنة تنفذ ادلعامة 

 . ولن تقرر اللجنة صةل جلنة املعايري وجلنة املزيانية. 2007الثالثة لقرار امجلعية العامة يف 

رشادات من الرئيس حول السري قدما يف املناقشات املتعلقة هبذه املسائل.  .117 ندونيس يا للحصول عىل اإ وسعى وفد اإ
آلية التنس يق اب لنس بة للجنة واقرتح الوفد بعض العنارص اليت ميكن تضميهنا يف املناقشات مبا يف ذكل تفسري اجلهاز والصةل بأ

ىل تعليق وفد الولايت املتحدة الأمريكية حول صالحيات اللجنة املعنية ابلتمنية  املعايري وجلنة املزيانية. وأأشار الوفد أأيضا اإ
وامللكية الفكرية ابلنس بة للجنة املزيانية. وميكن مناقشة املقرتح اخلاص بوفد املكس يك. وميكن حتديد عنارص أأخرى ملناقش هتا 

 التوصل اإىل حل مقبول لاكفة الوفود. من أأجل 

وعرب وفد نيجرياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، عن اعتقاده بأأنه ل ينبغي التشكيك يف صالحيات اللجنة  .118
جنة املعنية املتعلقة مبناقشة هذه املوضوع. ومل ير سببا يف أأخذ هذه املسأأةل ملناقش هتا يف جلنة املزيانية. لقد متت مناقش هتا يف الل 

ذا اكن هناك افرتاض بأأنه عندما تواجه ابلتمنية وامللكية الفكرية اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية . وتساءلت اجملموعة عام اإ
نية مشلكة تتعلق بأأي جلنه، فهل يمت اخذ املسأأةل ملناقش هتا يف اللجنة املعنية حىت لو اكنت تتعلق ابلتمنية. لقد اكنت اللجنة املع 
ة ابلتمنية وامللكية الفكرية جمهزة بصورة اكفية ملناقشة املسأأةل بدون حتويلها اإىل جلنة املزيانية. أأما ادلعامة الثالثة لتلكيف اللجن
ائر املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية فتتعلق مبناقشة املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية. وهذا هو الواقع. وقد لفت وفد اجلز 
ىل بعض املسائل اليت ميكن مناقش هتا حتت مظةل بند جدول الأعامل املقرتح. وأأكد الوفد عىل أأنه ميكنه تقدمي بعض  الأنظار اإ

الأمثةل ملسائل ميكن مناقش هتا حتت مظةل هذا البند. ول يوجد جعز يف املوضوعات اليت ميكن مناقش هتا حتت مظةل هذا البند. 
آلية التنس يق. وجيب عىل اللجنة أأيضا مناق   شة أ

عداد تقرير للجمعية العامة هذا العام حول نتاجئ املناقشات اليت جرت حول هذه  .119 ورصح الرئيس بأأن اللجنة مطالبة ابإ
ذا  شارة سلبية اإ رسال اإ ىل امجلعية العامة حول هاتني املسأألتني. وس تقوم اللجنة ابإ املسائل. وينبغي عىل اللجنة تقدمي توصيات اإ

بت مبزيد من الوقت لختاذ قرار بشأأاها. وذلكل، جيب التوصل اإىل حلول بشأأن هذه املسائل العالقة. وقد مل تقم بذكل وطال 
آلية التنس يق. ورمبا أأمكن للوفد تكرار اقرتاحه. كام قام وفد فزنويال أأيضا بتقدمي  قام وفد املكس يك بتقدمي مقرتح حول أ

آلية التنس يق. و  ىل أأن بعض الوفود تعليقات يف نفس الاجتاه فامي يتعلق بأ فامي يتعلق ببند جدول الأعامل املقرتح، أأشار الرئيس اإ
ىل اقرتاح مجموعة جدول أأعامل التمنية. كام اكن وفد اجلزائر عىل  أأرادت معرفة مضمون هذا البند. وقد أأشار وفد اجلزائر اإ



CDIP/15/8 
38 
 

ح. وذلكل، عرب الرئيس عن اعتقاده بأأن اس تعداد أأيضا لتقدمي أأمثةل ملسائل ميكن مناقش هتا يف ظل بند جدول الأعامل املقرت 
آلية التنس يق ودعا وفد املكس يك  ىل املسأأةل اليت تتعلق بأ هناك بعض العنارص اليت ميكن أأن متثل أأساسا للمناقشات. وعاد اإ

 لتفسري العنارص الرئيسة يف اقرتاحه. 

ورصح وفد املكس يك بأأن اقرتاحه تضمن ما ييل. تقوم لك جلنة بتقدمي فرصة لدلول الأعضاء ملناقشة الأنشطة اليت  .120
أأسهمت يف تطبيق توصيات جدول أأعامل التمنية. وسوف يمت ذكل يف لك دورة بعد اس تكامل معلها اجلوهري. ولن يمت فتح 

دخال بند جدو  ىل امجلعيات ابب املناقشات لدلول الأعضاء ملناقشة اإ ل الأعامل. وسوف يتضمن التقرير اذلي تقدمه لك جلنة اإ
آلية التنفيذ فقط  العامة ملخصا لرئيس اللجنة. ولن يكون متاحا للمناقشة من قبل ادلول الأعضاء. وسوف تمت مناقشة مسأأةل أ

ن الأخرى لأاها ل تناسب هذا الغرض. يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. ولن يمت عقد مناقشات لتطبيقها يف اللجا
وقد تلقى الوفد العديد من التعليقات حول مقرتحه. ومت طرح الاقرتاح لدلراسة من قبل ادلول الأعضاء لأن مناقشة تطبيق 
آلية التنس يق اكنت تعيق معل اللجان الأخرى مثل جلنة املعايري. وأأدرك الوفد أأن بعض الوفود مل توافق عىل صياغة الاقرت  اح. أ
ىل النقاط اليت مل يوافقوا علهيا. وقد عمل الوفد أأن الاقرتاح ميكن  ويف هذا الصدد، س يكون من املفيد قيام الوفود ابلإشارة اإ

مانة أأن تقوم بتوزيع الاقرتاح  ءولسو حتسينه.  احلظ مل يكن هناك فرصة لتوزيعه عىل ادلول الأعضاء الأخرى. ورمبا ميكن للأ
 قلميية. وقد اكن الوفد مرحبا ابس مترار املناقشات حول هذه املسأأةل. بني خمتلف اجملموعات الإ 

ىل الأمانة من أأجل معل نسخ لتوزيعها يف أأرسع ما ميكن. وميكن للوفود  .121 وطالب الرئيس وفد املكس يك بتقدمي اقرتاح اإ
ل حمتوى البند ادلامئ املقرتح عندئذ دراسة الاقرتاح والنظر يف صياغته. م طالب وفدي نيجرياي واجلزائر بتقدمي تفاصيل حو 

 جلدول الأعامل. 

ىل تعليقات وفدي نيجرياي واجلزائر حول املسائل امللموسة اليت ميكن  .122 وأأشار وفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، اإ
دراهجا حتت بند جدول الأعامل املقرتح. وقد متت مناقشة املسائل املذكورة يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامل  لكية الفكرية بدون اإ

دراج بند جدول الأعامل املقرتح. ومن خالل مثل هذه املناقشات، اس تطاعت اللجنة اجناز ادلعامة الثالثة لتلكيف امجلعية  اإ
العامة. واكنت اجملموعة مس تعدة ملناقشة مثل هذه البنود اخلاصة يف اللجنة يف املس تقبل كام قامت يف السابق. وابلرمغ من 

ضافة بند جدول ذكل، فاإن هذه  البنود امللموسة مل تربر احلاجة لوجود بند جدول الأعامل املقرتح. ومل يكن من الرضوري اإ
الأعامل املقرتح. ومن وهجة النظر اجلوهرية، اس تطاعت اللجنة حتقيق ادلعامة الثالثة لتلكيفها من خالل مناقشة هذه 

 لقيام بذكل يف املس تقبل. املوضوعات احملددة. واكنت اجملموعة مس تعدة لالس مترار اب

ىل اقرتاح مجموعة جدول أأعامل التمنية يف ادلورة الثانية عرش للجنة املعنية ابلتمنية  .123 ورصح وفد اجلزائر بأأنه أأشار اإ
وامللكية الفكرية. وقد مت بناء الاقرتاح عىل أأساس الاقرتاح الأويل جملموعة جدول أأعامل التمنية لإدراج بند جديد عىل جدول 

ل حتت عنوان "امللكية الفكرية والتمنية". وقد تضمن الاقرتاح مسائل ميكن مناقش هتا يف ظل بند جدول الأعامل املقرتح الأعام
بدون أأي ازدواجية يف العمل. واكنت أأول مسأأةل مت اقرتاهحا يه تقرير حول املناقشات اليت سلسةل ندوات الويبو حول 

هذه الندوات من قبل مكتب كبري اخلرباء الاقتصاديني يف الويبو. وقد مت اقرتاح "الاقتصاد وامللكية الفكرية". وقد مت عقد 
ىل جانب حتديد املسائل اليت  عطاء دفعة للمناقشات اليت ستمت أأثناء هذه الندوات اإ دعوة كبري اخلرباء الاقتصاديني ليقوم ابإ

سهامبل. أأما املوضوع الثاين فقد اكن يتعلق يعمل علهيا مكتبه. وميكن أأن يكون ذكل حمل اهامتم لعمل اللجنة يف املس تق   ابإ
الويبو يف اجامتعات الأمم املتحدة واليت تضمنت موضوع امللكية الفكرية. وكام متت الإشارة يف تقرير املدير العام، شاركت 

الأمانة يف هذه  الأمانة يف الكثري من اجامتعات الأمم املتحدة. واكن من الرضوري توفري معلومات حول اللكامت اليت أألقهتا
سهاماهتا يف اجامتعات الأمم املتحدة هذه. واكن العنرص  بالغ اللجنة ابإ الاجامتعات. وسوف يكون من اجليد قيام الأمانة ابإ

الثالث يتعلق ابلعمل عىل برانمج امللكية الفكرية والتحدايت العاملية. وقد مت الكثري من العمل املتعلق ابلتمنية يف جمالت مثل 
لعامة والتغريات املناخية والأمن الغذايئ. وميكن للجنة مناقشة العمل اذلي مت اجنازه حتت مظةل هذا الربانمج مع الصحة ا

آخر موضوع مقرتح يتعلق ابلإعدادات اخلاصة ابمللمترات و/أأو الندوات  تقدمي بعض ردود الأفعال يف هذا الصدد. واكن أ
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ضوعات عامة وميكن تعديلها. وميكن للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية أأن متثل املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية. واكنت مو 
 منصة ملناقشة تكل املوضوعات اليت مل تمت مناقش هتا يف جلان الويبو الأخرى. 

 واقرتح وفد نيجرياي مسأألتني أأخريني ميكن مناقش هتام حتت مظةل بند جدول الأعامل املقرتح. وميكن مناقشة املسائل .124
ىل املعرفة واملعلومات. وهو يعترب موضوع مس متر. وميكن عقد نقاشات يف هذا اجملال. وميكن لدلول  اليت تتعلق ابلنفاذ اإ

الأعضاء تبادل اخلربات. كام ميكن مناقشة موضوعات مثل امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا عىل مس توى العامل يف ظل بند 
اخلروج بعدد من املوضوعات الأخرى. واكن من امللكد أأن هناك عدد اكيف من جدول الأعامل املقرتح. وميكن للوفد 

ذا طلب من الوفود تقدمي اقرتاحات حول موضوعات ميكن مناقش هتا حتت مظةل هذا البند.   املوضوعات اليت ستمت مناقش هتا اإ

ىل أأن هناك س تة موضوعات ميكن أأن متثل أأساس املناقشات يف ظل بند جدول .125 الأعامل املقرتح.  وأأشار الرئيس اإ
آلية التنس يق لتوزيعها عىل  وهناك عنارص اكفية للميض قدما يف املناقشات. وطالب وفد املكس يك بتقدمي اقرتاحه حول أ

ذا أأمكهنام القيام بذكل. وسوف يمت توزيع  ادلول الأعضاء. كام طالب وفدي اجلزائر ونيجرياي أأيضا بتقدمي اقرتاحاهتام لتوزيعها اإ
قلميية. وسوف يمت توزيع النص ابللغة الإجنلزيية. وسوف يمت اس تئناف اقرتاح وفد امل  كس يك عىل منسقي اجملموعات الإ

املناقشات يف صباح اليوم التايل. وفامي يتعلق ابملوضوعات اخلاصة اليت ميكن مناقش هتا يف ظل بند جدول الأعامل املقرتح، 
ايل بعد تقدمي مقرتيح وفدي اجلزائر ونيجرياي. وذكر بأأن وفد الياابن اقرتح الرئيس عقد مناقشات عامة أأيضا صبيحة اليوم الت

حراز تقدم  قد رصح ابلنيابة عن اجملموعة ابء بأأنه عىل اس تعداد ملناقشة مقرتحات معينة. وعرب الرئيس عن اعتقاده بأأنه ميكن اإ
ذا اكن ميكن للجنة املوافقة عىل الإجراءات املقرتحة  . هبذه الطريقة. وتساءل عام اإ

عطاء الوفود املزيد من الوقت لتحليل املقرتحات. واكن ميكن للجنة البدء يف مناقشة  .126 ورغب وفد املكس يك يف اإ
آلية التنس يق فامي  املرشوع اذلي اقرتحه وفد مرص حول امللكية الفكرية والس ياحة. واكن ميكن اس تئناف املناقشات حول أ

 بعد. 

ا ميكن مناقش ته حول امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا ابلإضافة اإىل ورصح وفد نيجرياي بأأنه ميكنه تقدمي ملخص مل .127
يضاح من  ىل املعرفة. وابلرمغ من ذكل، لن يمتكن من تقدمي اقرتاح اكمل يف صباح اليوم التايل. وقد طالب الوفد ابإ النفاذ اإ

 الرئيس يف هذا الصدد. 

ضايف للوفود لالس تعداد للمناقشات. وقد اكن دلى الأمانة الاقرتاح ابلفعل من  .128 عطاء وقت اإ ماكنية اإ ورصح الرئيس ابإ
وفد املكس يك. وميكن توفريه خالل عدة دقائق. ويف صباح اليوم التايل، ميكن للجنة البدء يف مناقشة اقرتاح املرشوع املقدم 

فد املكس يك بعد ذكل. وفامي يتعلق ابلإيضاح املطلوب من قبل وفد نيجرياي، من الوفد املرصي. وميكن مناقشة اقرتاح و 
رصح الرئيس بأأن امللخص س يكون اكفيا حول مضمون بند جدول الأعامل املقرتح. وميكن للمناقشات أأن تسري عىل هذا 

ذا وافقت اللجنة عىل ذكل.   املنوال اإ

عىل اس تعداد ملناقشة بنود حمددة يف املس تقبل كام فعل يف وأأوحض وفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، بأأنه  .129
السابق. وميكن مناقشة ذكل كبنود خاصة بدون وجود بند جدول الأعامل املقرتح. وابلرمغ من ذكل، اكنت اجملموعة عىل 

 اس تعداد ابلقيام مبزيد من املناقشات حول هذا البند صبيحة اليوم التايل. 

لكية الفكرية والس ياحة والثقافة : دمع أأهداف التمنية وتعزيز الرتاث الثقايف يف مرص وادلول امل  –CDIP/15/7دراسة وثيقة 
 النامية الأخرى  

افتتح الرئيس املناقشات حول الوثيقة. وقد اعمتدت املناقشات عىل اقرتاح مقدم من الوفد املرصي أأثناء ادلورة الثانية  .130
ىل وثيقة مرشوع. ويف عرش للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكري ة. ويف هذه ادلورة، قررت اللجنة أأنه جيب حتويل الاقرتاح اإ
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ادلورة الرابعة عرش للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية قررت اللجنة مراجعة الاقرتاح بناء عىل التعليقات اليت تقدمت هبا 
ىل تقدمي الاقرتاح املنقح.   ادلول الأعضاء. ودعا الأمانة اإ

ت الأمانة )الس يدة توسو( نظرة عامة عىل الوثيقة. ومت تنقيح الاقرتاح مع أأخذ التعليقات اليت قامت هبا ادلول وقدم .131
الأعضاء يف احلس بان. واكنت العنارص الأساس ية للمرشوع كام يه. وقد مت ادخال بعض التعديالت اليت مثلت نقل للرتكزي 

ليه يف السابق بأأنه "حامية املعرفة و  التقاليد والثقافة الوطنية و/أأو احمللية" من خالل "الرتوجي للمعرفة والتقاليد مما أأشري اإ
دمع أأهداف التمنية وحامية  والثقافة الوطنية و/أأو احمللية. ومت تغيري عنوان املرشوع ليصبح "امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة:

وع عىل أأساس افرتاض أأن امللكية الفكرية ميكهنا أأن تلعب الرتاث الثقايف يف مرص وادلول النامية الأخرى". وقد قام املرش 
ضافة قمية للمنتجات واخلدمات املرتبطة ابلس ياحة. وميكن حتقيق ذكل من خالل الاس تخدام الاسرتاتيجي  دورا هاما يف اإ

اليت يمت امتالكها،  للملكية الفكرية. وهناك العديد من املسائل ذات الصةل. فعىل سبيل املثال، ما يه أأصول امللكية الفكرية
ىل التمنية احمللية؟  وحاميهتا واس تغاللها من خالل ش بكة متصةل من الأطراف الاقتصادية اليت تلثر يف منو الس ياحة ابلإضافة اإ
وكيف اس تطاع الابتاكر خلق مرشوعات مرتبطة ابخلدمات تقدم خربات س ياحية فريدة؟ وكيف متكنت التنافس ية يف منوذج 

 القدرة للكياانت املنفردة عىل الابتاكر املس متر وحتسني منتجاهتا وخدماهتا؟ لقد اكن هناك أأحباث قليةل التكتالت من توفري
حول دور نظام امللكية الفكرية يف التأأثري عىل التنافس ية واملامرسة الابتاكرية للرشاكت الس ياحية. وذلكل، هيدف املرشوع 

يمت تنفيذه عىل ثالث مراحل. ويه تتضمن حتديد أأدوات امللكية الفكرية  اإىل حتليل ودمع وتعزيز الوعي هبذا ادلور. وسوف
احلالية واملتوقعة للرتوجي للس ياحة وحامية املعرفة والتقاليد والثقافة الوطنية و/أأو احمللية بناء عىل أأحباث ودراسة حالت، 

هتم، ورفع الوعي ابمللكية الفكرية وحشد أأحصاب املصلحة الرئيس يني يف جمال الس ياحة والسلطات الوطنية وبناء قدرا
والس ياحة والثقافة من أأجل حتقيق التمنية الوطنية وحامية الرتاث الثقايف. وسوف تتضمن خمرجات املرشوع كتيب معيل 

لس تخدام أأنظمة وأأدوات امللكية الفكرية ذات الصةل واليت ميكن تطبيقها يف س ياق الرتوجي الس يايح وحامية املعرفة والتقاليد 
الثقافة الوطنية و/أأو احمللية. وسوف يمت اس تكاملها من خالل/ابلعامتد عىل/ابلس تعانة بدراسة حالت حتدد وتفرس أأفضل و 

املامرسات املتعلقة ابلس تخدام الناحج للنظام الوطين مللكية الفكرية من أأجل حتقيق مزية تنافس ية لقطاع الس ياحة ومحلاية 
نية و/أأو احمللية. وسيشلك ادلليل ودراسة احلالت أأساسا لتطوير مواد تعلميية اكفية سيمت املعارف والتقاليد والثقافة الوط 

اقرتاح اس تخدااها يف مقررات مدارس الإدارة الس ياحية والأاكدمييات الوطنية للملكية الفكرية. وابلنس بة لتطبيق املرشوع يف 
ضافة اإىل مرص حيث سيمت حتديد أأحصاب املصلحة الرئيس يني دول معينة، مت اختيار ثالث دول ليمت جتريب املرشوع فهيا ابلإ 

وسيمت تطوير قدرات ماكتب امللكية الفكرية الوطنية لتقدمي دمع قطاعي للرشاكت الس ياحية الرئيس ية  يف جمال الس ياحة هبا.
د س ياسات تمنوية ولتنظمي محالت توعية يف القطاع. وس يقوم اختيار ادلول الثالثة الأخرى عىل أأساس معايري تتضمن وجو 

قلميية، والقضاء عىل الفقر وخلق فرص معل ومتكني الش باب واملرأأة والتمنية  قلميية تعترب الس ياحة هبا أأداة للتمنية الإ وطنية/اإ
الاقتصادية والثقافية بصفة عامة. وأأن تكون منطقة تمتزي بسامت ثقافية وبيئية وتقاليد واترخيية فريدة جتتذب الس ياحة وأأن 

م عىل مس توى املرشوعات واملس توى الس يايس لزايدة التنافس ية وقدرات الابتاكر يف الأنشطة الاقتصادية تبدي اهامت
املرتبطة ابلس ياحة لتحقيق التمنية الوطنية. وقد متت دعوة ادلول الأعضاء املهمتة ابملشاركة يف املرشوع بصورة جتريبية لتقدمي 

مانة. وسوف تتضمن الاقرتاحات اإ  ىل الهيئة الرئيس ية اليت س تكون مسلوةل عن تنس يق الأنشطة عىل اقرتاحات للأ شارة اإ
شارة اإىل  مس توى القطر ووصف موجز لالهامتم الس يايح يف القطر وبيئة الأعامل املرتبطة ابلس ياحة والسائدة يف القطر واإ

قرتحة عند اس تكامل املرشوع. قدرة الهيئة الرئيس ية وأأحصاب املصلحة الآخرين عىل الاس مترار يف تطبيق الاسرتاتيجيات امل
قامة عالقات تشغيلية مع ملسسات أأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الس ياحة  ويف خالل تطبيق املرشوع، تقوم الأمانة ابإ

 العاملية التابعة للأمم املتحدة. 

اخملاوف . وقد مت تعديهل للتعامل مع 2013ورصح وفد مرص بأأن املرشوع اكن عىل جدول أأعامل اللجنة منذ نومفرب  .132
اليت أأاثرهتا بعض الوفود. وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن املرشوع املنقح سوف يناسب اكفة الأطراف. وكام ذكرت الأمانة، فقد 
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ىل "الرتوجي". واكن هذا هو التغيري الأسايس يف الوثيقة. ومل يواجه الوفد أأي مشلكة ابلنس بة  تغري الرتكزي من "امحلاية" اإ
ىل تبين   املرشوع خالل هذه ادلورة. ذلكل، وتطلع اإ

وأأحاط وفد رسي لناك علام هبذه الوثيقة. وتعترب رسي لناك مقصدا س ياحيا انش ئا يف جنوب أأس يا. وقد لعبت  .133
الس ياحة دورا هاما يف تمنية اقتصادها الوطين. وسوف يلدي اس تخدام الأنشطة الاقتصادية اليت ترتبط ابلس ياحة يف ادلوةل 

ىل تعزيز نطاق اس تخدا م امللكية الفكرية يف التمنية يف منطقة معينة. ويرتبط هذا اجلانب ابدلول النامية واكفة ادلول بصفة اإ
عامة. وقد عربت رسي لناك عن اهامتاها ابملشاركة يف املرشوع. واكن هناك حتليال مقتضبا دلور نظام امللكية الفكرية يف 

ت الس ياحة. ويف هذا الس ياق، من املتوقع أأن يسهم املرشوع يف زايدة التأأثري عىل التنافس ية واملامرسات الابتاكرية لرشاك
الوعي بدور امللكية الفكرية يف دمع أأهداف التمنية لدلول يف كيفية اس تخدام أأدوات واسرتاتيجيات امللكية الفكرية لإضافة قمية 

ية الرتاث الثقايف. ويدرك الوفد اخملاوف اليت وتنويع الأنشطة الاقتصادية املتعلقة ابلس ياحة مبا يف ذكل الأنشطة املتعلقة حبام
دلى بعض الوفود واملتعلقة بأأن بعض اجلوانب اليت مت ذكرها يف املرشوع يمت حتليلها يف اللجنة احلكومية ادلولية. ويف هذا 

تعليقات اليت الصدد، رحب بروح املشاركة البناءة والتعاون اذلي أأظهره وفد مرص يف اخلروج ابملرشوع املنقح بعد اخذ ال 
ىل أأنه جيب اختبار أأهداف املرشوع يف س ياق الس ياحة. وميكن  تلقاها من ادلول الأعضاء يف احلس بان. كام أأشار أأيضا اإ

النظر اإىل ذكل بوصفه حماوةل لبناء الصةل بني امللكية الفكرية والس ياحة واليت ميكن اس تغاللها لتحقيق أأهداف التمنية الوطنية. 
ىل القيام بأأحباث حول أأدوات امللكية الفكرية احملمتةل واخلاصة ابلرتوجي للس ياحة وحامية الرتاث الثقايف، ولأن املرشوع هيدف  اإ

جيب مالحظة ادلور اخلطري اذلي تلعبه املتاحف ودور احلفظ يف جذب الس ياحة وحفظ الرتاث الثقايف. وسوف يكون 
آنفة اذلكر وجيب أأن تقوم اللجنة بد ىل تبين املرشوع أأثناء هذه املرشوع مفيدا للأس باب أ راس ته بصورة مناس بة. وتطلع الوفد اإ

 ادلورة. 

ودمع وفد السلفادور املبادرة والتغيريات اليت متت. وقد اكن هذا املرشوع مضن توصيات جدول أأعامل التمنية وتلكيف  .134
ادرات عىل املس توى الوطين واحمليل اللجنة. الس ياحة يه قطاع هام يف العديد من ادلول النامية. ويف السلفادور، مت تنفيذ مب

لتعزيز التمنية املس تدامة والتنوع اجلغرايف واملعرفة احمللية يف س ياق الس ياحة. كام اس تطاعت ادلوةل أأيضا الالزتام ابملعايري 
للمرشوع. وعرب  املذكورة يف الوثيقة واخلاصة ابختيار ادلول التجريبية. وذلكل، اكنت السلفادور اهمتة ابختيارها كدوةل جتريبية

 الوفد عن اعتقاده بأأن املرشوع ميكن تبنيه يف هذه ادلورة ويمت تطبيقه يف خمتلف املناطق. 

دخالها عىل الاقرتاح. وقد اكن هذا املرشوع مرشوعا هاما دلمع الأهداف  .135 ودمع وفد الإكوادور التغيريات اليت مت اإ
 تعترب قطاعا من قطاعات التمنية الهامة. وتعترب الس ياحة مصدر كبري التمنوية. ودمع الوفد املرشوع لأنه مرتبط ابلس ياحة اليت

من مصادر ادلخل يف ادلول النامية. وميكن للمرشوع أأن يفيد ادلول لأنه يتعلق ابلس تخدام الاسرتاتيجي لنظام امللكية 
ثة دول أأخرى جتريبية. وتود الفكرية يف الأنشطة الاقتصادية املرتبطة ابلس ياحة. وسوف يمت تطبيق املرشوع يف مرص وثال

الأكوادور أأن يمت اختيارها مضن ادلول الثالثة لتطبيق املرشوع التجرييب هبا. ويود الوفد معرفة كيفية وزمن اختيار هذه 
 ادلول. 

ورصح وفد الولايت املتحدة الأمريكية بأأن استبدال لكمة "حامية" بلكمة "الرتوجي" يناسب أأهداف املرشوع بصورة  .136
 وسوف يسعد الوفد أأن يرى املرشوع املنقح يتقدم للأمام. أأفضل. 

من  40و 12و 10و 1ورصح وفد الس نغال بأأن املرشوع يمت يف جمال يدعو لالهامتم. وهو يتعلق ابلتوصيات  .137
ن الس ياحة من الأمور الهامة للرتوجي للتمنية الاقتصادية والاجامتعية يف الس نغال. وتعت رب توصيات جدول أأعامل التمنية. اإ

الس ياحة اثين أأمه مصدر من مصادر ادلخل بعد الصيد. ويه توفر فرص معل يف اكفة أأحناء القطر وتسهم يف اإجاميل الناجت 
احمليل للس نغال. وابلرمغ من ذكل، واجه القطاع بعض املشالكت يف الس نوات الأخرية. وتعترب الس ياحة أأحد الأولوايت يف 

وطنية من قبل وزارة الس ياحة  اسرتاتيجيةس تقبال مليون ساحئ س نواي. وقد مت تطوير الس ياسة الوطنية للتمنية. والهدف هو ا
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مع أأحصاب املصلحة احملليني والرشاكء ادلوليني. وترحب الس نغال ابلس ياحة ومتتكل ترااث غنيا. وقد دمع الوفد املرشوع ويود 
الس نغال البنية التحية الالزمة. كام أأاها متتكل ترااث  اعتبار الس نغال أأحد ادلول اليت سيمت اختيارها لتطبيق املرشوع. ومتتكل

ن أأمهية  ثقافيا غنيا. وميكن أأن يساعد اس تخدام امللكية الفكرية يف الأنشطة املتعلقة ابلس ياحة يف الرتوجي لأهداف التمنية. اإ
وقد اكنت هناك العديد من  هذا املرشوع دلول انمية مثل الس نغال قد ظهر يف املناقشات اليت جرت يف ادلورتني الأخريتني.

الوفود املهمتة ابملرشوع. وسوف يساعد ذكل عىل دمع قدرات أأحصاب املصلحة وامللسسات الوطنية العامةل يف هذا اجملال. 
يضاحات حول معايري الاختيار وخاصة فامي يتعلق ابملطلب الثالث املذكور يف الوثيقة. لقد حان الوقت  وقد طالب الوفد اإ

 يك تقوم بتبين املرشوع من أأجل امليض قدما يف تنفيذه.  ابلنس بة للجنة

وعرب وفد املكس يك عن دمعه الاكمل للمرشوع املنقح. كام أأكد عىل اهامتم املكس يك ابختيارها كأحد ادلول التجريبية  .138
 هذه ادلورة.  للمرشوع لأاها اس توفت املعايري الواردة يف الوثيقة. وقد عرب الوفد عن أأمهل يف أأن يمت تبين املرشوع يف

يران الإسالمية عىل موقفه حول املرشوع اذلي اقرتح وفد مرص. ويقع املرشوع املقرتح مضن  .139 وأأكد وفد مجهورية اإ
نطاق معل اللجنة وميكن أأن يفيد ادلول الأعضاء لأنه س يقوم بتحليل ودمع والرتوجي للوعي بدور نظام امللكية الفكرية وأأدواته 

الرتاث الثقايف. ويس تحق الاقرتاح الرتحيب به من قبل اكفة ادلول لأن صناعة الس ياحة هبا يف الرتوجي للس ياحة وحامية 
سوف تس تفيد منه. ويف هذا الصدد، مل يكن هناك فارق بني ادلول النامية وادلول املتقدمة. فاملرشوع املقرتح سوف يعزز 

  حىت الآن. ويتوسع يف نطاق اس تخدام امللكية الفكرية يف جمال جديد مل يمت تناوهل

ندونيس يا اهمتة ابملشاركة كأحد ادلول التجريبية يف املرشوع.  .140 ندونيس يا اقرتاح وفد مرص. وقد اكنت اإ ودمع وفد اإ
وسوف يساعد ذكل عىل تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف جمال الس ياحة وتعزيز الرتاث الثقايف. كام سيساعد أأيضا عىل 

مام. واكن ل يزال تطوير اقتصادايت اجملمتعات احمللي ة. وقد رحب الوفد ابجلهود الرامية دلفع املناقشات املتعلقة ابملرشوع للأ
يرى أأن هناك حاجة لعقد اجامتع غري رمسي ملناقشة الاقرتاح بصورة أأكرث. وعرب الوفد عن أأمهل يف قيام الرئيس بتيسري 

 املناقشات. 

عدةل من الاقرتاح. وقد عرب عن امتنانه أأنه بعد العديد من وعرب وفد اململكة املتحدة عن دمعه الاكمل للنسخة امل .141
 اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ميكن الآن تبين الاقرتاح واملوافقة عليه. جلسات 

مبقرتح وفد مرص وأأكد عىل أأمهية الثقافة  وقام وفد نيجرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، ابلإقرار بصورة اكمةل .142
فها أأحد الأصول التجارية. وتوفر الس ياحة أأداة لها مصداقية للرتوجي للرتاث الثقايف وتعزيز المنو الاجامتعي والاقتصادي. بوص 

وقد متت مناقشة الاقرتاح يف ادلورات الأخرية. وعربت اجملموعة عن أأملها يف أأن يمت تبين املرشوع يف هذه ادلورة. كام عرب 
 صفته الوطنية وعرب عن أأمهل يف أأن يمت تبنيه يف ادلورة احلالية. الوفد أأيضا عن دمعه للمقرتح ب 

ورصح وفد لتفيا، متحداث ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء، بأأن املرشوع املقرتح قد مت حتسينه بصورة كبرية  .143
دوات اليت ل تتعلق ابمللكية بعد املناقشة الأخرية هل. ودمعوا استبدال لكمة "حامية" بلكمة "الرتوجي". وهناك العديد من الأ 

الفكرية واليت تتناول هذه املسأأةل بصورة مبارشة مثل اتفاقية اليونسكو لصون الرتاث الثقايف غري املادي. وأأشار الاحتاد 
ىل أأن اجلدول الزمين واملوارد اخلاصة ابملرشوع مل يمت تعديلها. وطالبت وفد مرص والأمانة ابلقي ام الأورويب ودوهل الأعضاء اإ

بذكل من أأجل احلصول عىل فهم أأفضل للجدول الزمين والتلكفة املقرتحة. عالوة عىل ذكل، من أأجل جناح املرشوع واحامتل 
ظهار املشاركة عىل مس توى املرشوعات  ىل اإ ضافة قمية للتنافس ية ودفع تمنية ادلول املشاركة يف املرشوع، هناك حاجة اإ اإ

ة. ويتطلع الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء اإىل حتديث اجلدول الزمين للمرشوع وعىل املس توى الس يايس يف ادلول املشارك
 وموارده. وقد اكنت ملزتمة بدراسة املرشوع املقرتح املنقح يف خالل الأس بوع. 
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وعرب وفد أأوغندا عن دمعه ملوقف وفد نيجرياي واجملموعة الأفريقية. كام دمع الاقرتاح املعدل. وقد عرب عدد من ادلول  .144
ن اهامتاها ابملشاركة يف املرشوع التجرييب. كام عرب الوفد أأيضا عن اهامتم أأوغندا ابلتفكري فهيا كأحد ادلول املشاركة يف ع

ذا اكنت ستتضمن  املرشوع التجرييب. ويود الوفد معرفة العوامل اليت سيمت أأخذها يف احلس بان يف معلية اختيار ادلول وما اإ
ذا اكن هناك مدى زمين لدلول المتثيل اجلغرايف والتقاليد اخمل  تلفة. وجيب تطبيق معايري واحضة. كام تساءل الوفد أأيضا عام اإ

 املهمتة لتقدمي اقرتاحاهتا. 

ورصح وفد عامن بأأن ادلوةل واحلكومة توليان أأمهية كبرية للرتوجي للرتاث الثقايف والتقاليد الثقافية. وقد اعتربت  .145
امللكية الفكرية الوطنية. وقد  اسرتاتيجيةأأيضا يف  . كام مت تضمني الس ياحة2020-2016الس ياحة مرشوعا تمنواي يف الأعوام 

. عالوة عىل ذكل، مت وضع برانمج اسرتاتيجي دلراسة وحتليل الرتاث الاسرتاتيجيةتعاونت سلطة عامن مع الويبو لتطوير 
مبادرات يف هذا اجملال. وعربت سلطة عامن عن رغبهتا يف الثقايف لدلوةل من أأجل احلفاظ عليه والرتوجي هل. ومتتكل ادلوةل عدة 

اختيارها من بني ادلول التجريبية لتطبيق املرشوع. فهيي مس توفية للمعايري املذكورة يف الوثيقة. وتريد سلطة عامن املشاركة 
س بان ادلول اليت مل الاختيار يف احل  يف أأي مرشوعات للجنة لتطبيق توصيات جدول أأعامل التمنية. وجيب أأن تأأخذ معايري

 تمتكن من املشاركة من قبل يف تطبيق مثل هذه املرشوعات. 

ىل اجلهود البناءة اليت قام هبا وفد مرص للتوصل اإىل حلول مرضية  .146 وأأشار وفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، اإ
كل استبدال مصطلح "حامية" مبصطلح مجليع الأطراف من خالل مراعاة التعليقات اليت تقدمت هبا الوفود الأخرى مبا يف ذ

ىل النتيجة الناحجة لهذه املامرسات.   "الرتوجي". وقد أأشار الوفد أأيضا اإ

ن  .147 وعرب وفد بوتسواان عن دمعه لبيان وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. وقد دمع الوفد هذا الاقرتاح. اإ
سواان وعدد من ادلول الأخرى وخاصة ادلول النامية. وذلكل، من املمكن الس ياحة تعترب أأحد احملراكت الهامة لالقتصاد يف بوت 

ىل دور امللكية الفكرية يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية وهو من الأمور الهامة ابلنس بة  أأن يعطي املرشوع أأمهية اإ
ا. وبذكل، اكن املرشوع من املرشوعات الهامة. لدلول النامية لأاها تسعى اإىل حتقيق المنو وتطوير أأنظمة امللكية الفكرية هب

وعرب الوفد عن دمعه للمرشوع ومتىن أأن يمت تبنيه خالل هذه ادلورة. وتود بوتسواان اختيارها من بني ادلول اليت س يقع علهيا 
 الاختيار كدول جتريبية للمرشوع. 

هاما يف بامن. ويريد الوفد اختيار بامن كأحد  وعرب وفد بامن عن دمعه لتبين املرشوع. وتعترب الس ياحة قطاعا اقتصاداي .148
لهيا الأمانة.   ادلول اليت سيمت تنفيذ املرشوع التجرييب هبا. وس تقوم بتقدمي مقرتح خالل الفرتة احملددة اليت ستشري اإ

واحضة. ودمع وفد بريو أأيضا الاقرتاح. واكنت اللجنة عىل وشك تبين املرشوع. فقد اكن مرشوعا ماداي هل مزااي تمنوية  .149
وعرب الوفد عن أأمهل يف تبين املرشوع خالل هذه ادلورة. وقد مت الكثري للرتوجي للس ياحة يف بريو. ومتتكل ادلوةل خربات 
طويةل يف هذا اجملال. وميكن قيام وزارة الاقتصاد والس ياحة بتنس يق املرشوع عىل املس توى الوطين. وذلكل، تود بريو 

 جريبية للمرشوع مبجرد تبين املرشوع. دراسة اختيارها من بني ادلول الت

ورصح وفد رواندا بأأنه يدمع املرشوع منذ العام املايض. وتود رواندا دراسة اختيارها من بني ادلول التجريبية  .150
للمرشوع. وأأكد الوفد للجنة والأمانة الزتام حكومته يف هذا الصدد. وتعترب تكل فرصه ابلنس بة لرواندا لرتى كيفية اس تخدام 

 ت امللكية الفكرية كأدوات مادية يف التمنية. أأدوا

ودمع وفد املغرب بيان وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. كام أأيد بصورة اكمةل ابقرتاح وفد مرص وحيث  .151
 جريبية. اللجنة عىل تبين النسخة املنقحة اليت بدت أأكرث وضوحا. وتود املغرب أأيضا يف املشاركة يف املرشوع كأحد ادلول الت
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وأأحاط وفد نيبال علام ابلوثيقة. ودمع املرشوع املقرتح لأن امللكية الفكرية ميكهنا أأن تلعب دورا هاما يف الرتوجي  .152
للس ياحة. وتود نيبال دراسة اختيارها كأحد ادلول التجريبية للمرشوع. ولأن هناك كرث من ادلول اليت عربت عن اهامتاها 

يضاحات  من الأمانة حول معايري اختيار ادلول.  ابملرشوع، طالب الوفد ابإ

ىل كيفية دمع امللكية الفكرية للتمنية. وقد عرب الوفد .153 عن  ووجد وفد سويرسا أأن الاقرتاح مثري لالهامتم. وقد أأشار اإ
 تأأييده لالقرتاح يف املايض وسيرسه تبين النسخة املنقحة. 

وعرب وفد الاكمريون عن تأأييده لبيان وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. وقد عرب عن تأأييده للمرشوع املقرتح.  .154
وتعترب ادلول الأفريقية مثل الاكمريون مقاصد س ياحية معروفة تمتتع برتاث ثقايف غين. ويف هذا الصدد، اكنت معلية تمنية 

 من الأمور الهامة ابلنس بة للتمنية الاقتصادية يف هذه ادلول. وذلكل، عرب الوفد عن دمعه الس ياحة والرتوجي للرتاث الثقايف
 لتبين املرشوع أأثناء ادلورة احلالية. 

 وعرب وفد نياكراغوا عن دمعه لقرتاح وفد مرص . وتود نياكراغوا دراسة اختيارها كأحد ادلول التجريبية يف املرشوع.  .155

وتعزيز دور نظام امللكية الفكرية يعترب من الأمور الهامة لاكفة ادلول بغض النظر عن ورصح وفد الصني بأأن حتليل  .156
مس توى منوها. وقد أأصبح الاقرتاح انجضا بعد القيام مبناقش ته يف ادلورات السابقة. وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يمت تبين 

 الاقرتاح يف اجللسة احلالية. 

اي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. كام جشع الوفود عىل دمع تبين الاقرتاح يف وعرب وفد غاان عن دمعه لبيان وفد نيجري .157
 هذه ادلورة.

ندونيس يا طلبه السابق اذلي يتعلق ابجامتع غري رمسي. كام توقع تبين الاقرتاح يف ادلورة احلالية.  .158  وأأوحض وفد اإ

ول وخاصة اليت متتكل ترااث ثقافيا غنيا ورصح وفد غواتاميل بأأن الاقرتاح اكن مبتكرا وسوف يسهم يف تمنية ادل .159
 وقدرات س ياحية. كام سيسهم يف تعزيز قطاع الس ياحة يف هذه ادلول. 

ىل الوفود الأخرى اليت دمعت املرشوع. لقد اكن مرشوعا يدعو لالهامتم وخاصة ابلنس بة  .160 وانضم وفد بوركينا فاسو اإ
فريقية. وقد اكنت بوركينا فاسو اهمتة ابملشاركة يف املرشوع كأحد ادلول لدلول النامية. وتعترب الس ياحة هامة ابلنس بة لدلول الأ 

 التجريبية. 

يران الإسالمية بأأن ادلول التجريبية الثالثة جيب اختيارها بناء عىل معايري تضعها اللجنة.  .161 ورصح وفد مجهورية اإ
يران الإسالمية أأخذها يف احلس بان كأحد ادلول اليت تود املشاركة  وجيب أأخذ المتثيل اجلغرايف يف احلس بان. وتود مجهورية اإ

 كدوةل جتريبية يف املرشوع. 

 ودمع وفد كوت ديفوار بيان وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. وقد دمع املرشوع اذلي اقرتحه وفد مرص.  .162

 . ودمع وفد فيت انم اقرتاح وفد مرص وعرب عن أأمهل يف أأن يمت تبنيه من قبل ادلول الأعضاء .163

ىل الرد عىل تعليقات احلضور.  .164  ودعا الرئيس الأمانة اإ

ىل أأن حوايل  .165 دوةل من ادلول الأعضاء اكنت اهمتة ابختيارها أأحد ادلول  20وأأشارت الأمانة )الس يد ماتوس( اإ
قلميية لتنظمي معلية اختيار ادلول التج ريبية عند اعامتد املشاركة يف املرشوع التجرييب. وس تقوم الأمانة ابلتصال ابجملموعات الإ
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املرشوع. واكنت هناك حاجة اإىل الالزتام بأأقل قدر من املعايري املوضوعة يف الوثيقة قبل أأخذ المتثيل اجلغرايف يف احلس بان. 
 يف هذه املرحةل، مل يكن من املمكن متديد املرشوع. وميكن مناقشة متديد املرشوع عند اس تكامل املرشوع التجرييب. 

لهيا جيب أأن وأأشارت الأمانة )ا .166 لس يدة توسو( اإىل معلية اختيار ثالثة دول جتريبية أأخرى. عالوة عىل املعايري املشار اإ
لهيا يف وثيقة املرشوع. وسيمت اختيار ادلول التجريبية الثالثة  تتضمن مقرتحات ادلول املهمتة عنارص أأخرى متت الإشارة اإ

 الأخرى ابلتنس يق مع املنسقني الإقلمييني. 

 اللجنة لتبين املرشوع. وسيمت تبنيه برشط عدم وجود اعرتاضات من احلضور.  ودعا الرئيس .167

قرار امجلعية العامة للويبو بشأأن املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية  –CDIP/12/5والوثيقة  CDIP/14/11دراسة الوثيقة 
 ابلتمنية وامللكية الفكرية

ل الأمور املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. كام اس تأأنف الرئيس املناقشات حول قرار امجلعية العامة حو  .168
 مت توزيع الاقرتاح اذلي تقدم به وفد املكس يك. ودعا الوفود املشاركة للتقدم مبالحظاهتا حول الاقرتاح. 

ا بناء هيدف ورصح وفد الأرجنتني متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، بأأن الاقرتاح ميثل هجد .169
لتحريك املناقشات للأمام. وقد تضمن أأفاكرا جديدة رضورية حلل املسأأةل. ودمعت اجملموعة الاقرتاح وسوف تشارك يف 

 املناقشات البناءة للتوصل اإىل حل للمسأأةل. 

فد ابقرتاح وفد ودمع وفد فزنويال بيان وفد الأرجنتني ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. ورحب الو  .170
ىل الأمام.   املكس يك واذلي وفر طريقا دلفع املناقشات اإ

ىل أأن  .171 وأأكد وفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، عىل أأنه يشعر بنفس اخملاوف اليت تتعلق ابلقرتاح واليت تشري اإ
آليات التنس يق ل جيب أأن تلثر سلبا عىل العمل الفين للويبو. ومن  خالل هذا املنظور، اكنت اجملموعة املناقشات اخلاصة بأ

مس تعدة للقيام مبزيد من املناقشات املتعلقة ابقرتاح املكس يك. ويف نفس الوقت، أأكدت اجملموعة عىل أأنه جيب احرتام مبدأأين 
ة يف عند البحث عن حل للمشلكة. الأول، أأن أأهجزة الويبو املعنية ليست مجيعها أأهجزة اتبعة للويبو. وقد اكن ذكل جليا للغاي

الصياغة. اثنيا، الصةل يقوم لك هجاز بتحديدها بنفسه. ول تقوم اللجنة بتحديدها لأن اللجنة تقف عىل نفس مس توى اكفة 
اللجان الأخرى وليست يف موقع جيعلها توجه تعلاميت مبارشة هلم حول أأي ءيء. ومل يعكس الاقرتاح املكس ييك هذه املبادئ 

عتبار عن مناقشة الاقرتاح. وقد رصح الاقرتاح املكس ييك بأأنه جيب تضمني بند من بصورة مناس بة. وجيب أأخذها بعني الا
سهامات اللجنة يف تطبيق توصيات جدول أأعامل التمنية امللقاة عىل عاتقها" يف اكفة  بنود جدول الأعامل حتت عنوان " اإ

ىل أأن  ب أأن تتخذ قرار بشأأن اللجان اليت تقع مضن نطاق اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية جياللجان. كام أأشارت أأيضا اإ
آلية التنس يق. ويبدو أأن ذكل  ليه أأعالهاجلهاز ذو الصةل لأغراض أ . واكنت اجملموعة عىل اس تعداد مغايرا للمبدأأ املشار اإ

ن املبادئ امل ذكورة بعالية للمشاركة يف املزيد من املناقشات اليت تقوم عىل أأساس الاقرتاح املكس ييك. وابلرمغ من ذكل، فاإ
 هامة للغاية يف التوصل اإىل حل مريض حول هذه املسأأةل. 

 وطالب الرئيس وفد الياابن ابقرتاح نص لتعديل الاقرتاح املكس ييك.  .172

ورصح وفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، بأأن تعليقاته اكنت تتعلق مبفهوم الاقرتاح املكس ييك وليست عىل  .173
الصياغة. ومل تكن اجملموعة يف موقف يسمح لها ابقرتاح لغة ملموسة يف هذه املرحةل. وسوف يمت الرتحيب مبزيد من 

 لحقة، قد تنشأأ صياغة معينة. ويف هذا الوقت، اكنت الإيضاحات من وفد املكس يك حول هذه النقاط. ويف مرحةل
ىل تفامه عام بشأأن  ابملبادئتعليقات اجملموعة تتعلق  العامة. وجيب التفكري يف صياغة ملموسة يف مرحةل لحقة بعد التوصل اإ

 السري قدما. 
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مبثابة وس يةل للتوصل اإىل حل لهذه وأأكد وفد نيجرياي، ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، بأأن الاقرتاح قصد منه أأن يكون  .174
ن أأمكن. ومل  املشلكة الطويةل. واكنت اجملموعة عىل اس تعداد للعمل بصورة بناءة من أأجل تسوية املسأأةل خالل هذه ادلورة اإ
 يكن هناك وقت اكيف لتحليل الاقرتاح. وسوف تود اجملموعة من وفد املكس يك تفسري القصد وراء لك فقرة يف اقرتاحه. 

فد نياكراغوا بيان وفد الأرجنتني ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وقد عرب عن تقديره للك وأأيد و  .175
 عنرص من عنارص الاقرتاح. وميكهنا أأن متثل أأساسا ملزيد من املناقشات حول املسأأةل. 

جابة عىل تعليقات احلضور.  .176  ودعا الرئيس وفد املكس يك لالإ

جياد وأأيد وفد املكس يك  .177 بأأن هناك أأجزاء من الاقرتاح ل تامتىش مع مصاحل ادلول الأعضاء. واكن غرضها املساعدة يف اإ
طريق للتوصل اإىل حل لهذه املسأأةل. وقد أأحاط الوفد علام بأأوجه القلق اليت عربت عهنا اجملموعة ابء. وقد أأشارت صياغة 

آلية التنس يق بصفة عامة عىل اكفة ىل كيفية تطبيق أ ذا اكنت اللجنة ذات صةل بتطبيق  الاقرتاح اإ اللجان بدون متيزي يتعلق مبا اإ
آلية التنس يق، اكنت هناك مناقشات أأيضا  آلية التنس يق أأم ل. ويف اللجان الأخرى اليت يوجد هبا اختالف حول تطبيق أ أ

آلية التنس يق يف اللجان الأخرى. وأأك د الوفد عىل أأنه مل يكن حول كيفية تطبيقها. وبذكل، مت اقرتاح طريقة يمت هبا تطبيق أ
يقرتح بأأن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية أأعىل درجة من اللجان الأخرى. ومت التفاق بأأن لك جلنة ميكهنا أأن تقرر 

آلية التنس يق. وعند اس تكامل العمل اجلوهري  1مدى صلهتا. وحاولت الفقرة  أأن تعكس املامرسات اليت تبنهتا اللجان لتطبيق أ
لك دورة للجنة، جيب توفري فرصة لدلول الأعضاء اليت ترغب يف مناقشة أأنشطة اللجنة اليت أأسهمت يف تطبيق يف 

ىل بند دامئ عىل جدول الأعامل يعمتد عىل ما متت ممارس ته. وقد أأدرك الوفد،  2توصيات جدول أأعامل التمنية. وتشري الفقرة  اإ
لك جلنة. وسوف يعمل عىل الصياغة. وأأكد الوفد عىل أأنه مس تعد لتناول بأأن عنوان بند جدول الأعامل قد يكون ضار بقرار 

ىل أأن بند جدول الأعامل س يكون مقتضبا. ولن يكون  3وأأشارت الفقرة  .جتاه الاقرتاح اخملاوف اليت دلى ادلول الأعضاء اإ
ىل تفامه يتعلق بأأنه مبجرد دراجه موضع مناقشة من قبل ادلول الأعضاء. وذكل للتوصل فقط اإ تضمني بند عىل جدول الأعامل  اإ

ن الوفود ل ميكهنا الاعرتاض عليه. وتعمتد الفقرة  أأيضا عىل ممارسة اللجان. وجيب أأن يتضمن التقرير اذلي تقدمه لك جلنة  4فاإ
ىل امجلعية العامة ملخصا يقوم  عداده اإ  رئيس اللجنة. ولن تمت مناقش ته من قبل ادلول الأعضاء. وقد حاول الاقرتاح بصفةابإ

قرار ما يمت ممارس ته. ورأأى الوفد أأن امللخص اذلي يعده الرئيس اكن مسلولية الرئيس. وأأشارت الفقرة   5أأساس ية أأن يقوم ابإ
آلية التنس يق سوف يمت مناقش هتا فقط يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. ولن يمت القيام بعقد مناقشات  ىل أأن مسأأةل أ اإ

آلية التنس يق. وسوف تقوم حول تطبيقها يف جلان الو  يبو الأخرى لأاها ل تناسب هذا الغرض. ومن الهام معرفة كيفية تطبيق أ
ذا اكنت س تقوم بتطبيقها أأم ل.   اللجان عندئذ ابختاذ قرار بشأأن ما اإ

ن متثل وقام وفد نيجرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، بتقدمي بعض املالحظات الأولية حول الاقرتاح. وميكهنا أأ  .178
أأساسا للمناقشات املس تقبلية. وقد وافقت اجملموعة عىل بعض العنارص. وابلرمغ من ذكل، فهيي تود تغيري بعض العنارص 

حبيث تكون كام ييل "بعد انهتاء العمل اجلوهري يف لك جلسة من جلسات اكفة اللجان،  1الأخرى. ويه تريد تعديل الفقرة 
شة أأنشطة اجلنة اليت أأسهمت يف تطبيق توصيات جدول أأعامل التمنية". وقد اكنت جيب توفري فرصة لدلول الأعضاء ملناق 

جراء مزيد من املناقشات حولها. وقد مت الوفاء بصورة اكمةل ابهامتماهتا فامي  2اجملموعة مرنة فامي يتعلق ابلفقرة  ىل اإ واكنت تتطلع اإ
وقيام اكفة اللجان بتقدمي تقارير. وقد حتفظت اجملموعة بشأأن يتعلق ابلرغبة يف التطبيق الاكمل لتوصيات جدول أأعامل التمنية 

. وعرب عن اعتقاده بأأن الفقرة قد تتسبب يف 5تعليق عىل الفقرة  بتقدمي. وقامت اجملموعة 4و 3تعليقاهتا عىل الفقرتني 
آلية التنس يق متثل أأداة كبرية. وذلكل، اقرتحت اجملموعة تعديهل ليصبح كام ييل "سوف آلية  مشالكت لأن أ يمت مناقشة مسأأةل أ

 التنس يق داخل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية". 

ىل تعليقات وفد الياابن ووفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة ابء واجملموعة الأفريقية عىل التوايل.  .179 وأأشار وفد فزنويال اإ
آلية الت  2واكنت الفقرة  ذا اكنت من الاقرتاح املكس ييك تتعلق بكيفية تطبيق أ نس يق يف اللجنة. ويمت ذكل دون املساس مبا اإ
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آلية التنس يق أأم ل. وأأشارت الفقرة  آلية التنس يق سوف تمت مناقش هتا فقط يف  5اللجنة ذات صةل بتطبيق أ ىل أأن مسأأةل أ اإ
جراء مناقشات تتعلق بتطبيقها يف جلان الويبو الأخر  ى لأاها ل تناسب هذا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ولن يمت ابإ

آلية التنس يق جيب أأل تناقش يف اللجان الأخرى لأاها تعيق معلها اجلوهري. وطالبت امجلعية  الغرض. وأأكد الوفد عىل أأن أ
آلية التنس يق. وس تقوم امجلعية العامة ابختاذ القرار  العامة اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بتقدمي توصيات حول تطبيق أ

ذا اكنت املواقف أأكرث مرونة. وعرب الوفد عن الهن ايئ. ومتتكل ادلول الأعضاء احلق يف اختاذ القرارات. وميكن اختاذ قرار فقط اإ
 يف الاقرتاح املكس ييك سوف تساعد الوفود عىل القيام بذكل.  5و 2اعتقاده بأأن الفقرتني 

ورصح وفد رومانيا، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، بأأن صياغة خمتلف الفقرات ل تعكس  .180
ىل اللجان ذات الصةل. وقد غاب ذكل من النص. وأأشارت اجملموعة  خماوفها. وفقد أأشار قرار امجلعية العامة عىل سبيل املثال اإ

ىل الأراء اليت عربت عهنا الوفود الأخرى وعرب  آراء أأخرى حول الاقرتاح. اإ ىل أ  ت عن رغبهتا يف الاس امتع اإ

وفهم وفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، من التفسري املقدم من وفد املكس يك أأن النية تتعلق أأول ابملوافقة عىل  .181
ذا اكنت س تقوم بتطبيق  آلية التنس يق. م تقوم لك جلن بعد ذكل ابختاذ قرار بشأأن ما اإ املهنجية املتفق علهيا أأم كيفية تطبيق أ

ل. كام فهمت اجملموعة أأيضا أأن وفد املكس يك مل يكن ينوي تضمني اكفة اللجان يف اللجان ذات الصةل. ومل تظهر هذه النقطة 
ىل اقرتاح وفد نيجرياي، ابلنيابة عن اجملموعة  بصورة مناس بة يف الاقرتاح. وجيب تناول هذه النقطة. وأأشارت اجملموعة اإ

"ال" بلكمة "لك" يف الفقرة الأوىل. وعربت اجملموعة عن اعتقادها بأأن ذكل سوف يغري  ة، لستبدال أأداة التعريفالأفريقي
ىل "الأهجزة املعنية" وليس "اكفة الأهجزة". واكنت هناك حاجة  آلية التنس يق اليت أأشارت بوضوح اإ قرار امجلعية العامة حول أ

ىل قرار تتخذه امجلعية العامة بشأأن دراسة آلية التنس يق.  اإ  كيفية تطبيق أ

ورصح وفد الربازيل أأن الاقرتاح املكس ييك ميثل نقطة بداية جيدة. وقد اكنت حماوةل جيدة للتقريب بني املواقف.  .182
وهناك حاجة اإىل وجود حلول وسط للتقريب بني املواقف. ومن املبادئ اليت جيب أأن تسرتشد هبا املناقشات اليت تتعلق 

ماكنية التوصل حلل زاةل الغموض. ويف هذا الصدد، اكن الوفد قلقا بشأأن تعليق وفد رومانيا ابلنيابة عن ابإ ول وسط وجوب اإ
دراج لكمة "ذو صةل" يف النص. وقد اكنت تكل من النقاط الغامضة واليت  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق بأأن يمت اإ

رات امجلعية العامة. وقد اكنت اقرتاحات وفد نيجراي ابلنيابة ميكن تفسريها بعدة طرق خمتلفة مبا جعل من الصعب تطبيق قرا
زاةل الغموض اذلي  ىل تغيريه من أأجل توضيح الأمر واإ عن اجملموعة الأفريقية مفيدة يف هذا الصدد. وقد اكن ذكل أأمرا حيتاج اإ

ىل العمل عىل العنارص الغامضة قبل التعامل مع بقية  جعل من الصعب مناقشة العنارص الأخرى. وقد اكنت هناك حاجة اإ
اقرتاحا معقول. وقد اكن نطاق  5العنارص. ويف هذا الصدد، اكن اقرتاح وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية حول الفقرة 

آلية التنس يق عىل اللجنة  آلية التنس يق نطاقا واسعا وتعامل مع العديد من املوضوعات. ول جيب قرص املناقشات اخلاصة بأ أ
آلية التنس يق. وذلكل، جيب ترك الباب املعن  ليه تطبيق أ ية ابلتمنية وامللكية الفكرية لأنه ل يدري أأحد ما اذلي س يلدي اإ

آلية  ىل أأن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اكنت املنصة الأساس ية للمناقشات املتعلقة بأ مفتوحا. وميكن الإشارة اإ
 التنس يق. 

. واكن الاقرتاح مبثابة مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبوفد الأرجنتني ابلنيابة عن وأأيد وفد السلفادور بيان  .183
أأساس جيد للمناقشات املس تقبلية. وقد اكن من الهام أأيضا ان نأأخذ التعليقات اليت قدمهتا الوفود الأخرى يف الاعتبار بصفة 

آلية التنس يق بصورة أأفقية يف اكفة جلان 5ة خاصة النقاط اليت طرحهتا اجملموعة الأفريقية خبصوص الفقر  . وجيب تطبيق أ
 الويبو. 

يران الإسالمية بيان وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. وميكنه أأن يوافق عىل بعض  .184 ودمع وفد مجهورية اإ
نه فامي يتعلق ابلفقرة  جيب أأن يكون فقط جتميعا للآراء رصح الوفد بأأن التقرير ل  4النقاط يف الاقرتاح. وابلرمغ من ذكل، فاإ

اليت مت التعبري عهنا من قبل ادلول الأعضاء لكنه جيب أأن يكون تقريرا حتليليا أأيضا. وقد اختلفت الآراء حول الأهجزة ذات 
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الصةل. وقد قامت امجلعية العامة يف قرارها ابلنص عىل أأن "أأهجزة الويبو ذات الصةل تقوم بتضمني تقاريرها الس نوية اليت 
ىل امجلعية العامة وصفا ملساهامهتا يف تطبيق توصيات جدول أأعامل التمنية املتعلقة هبا". وجيب أأن تقوم امجلعية العامة  ترسلها اإ

زاةل الغموض اذلي حييط ابلعبارة املذكورة   . أأعالهبتفسري لكمة "ذات صةل". وجيب عىل اللجنة اإ

آلية فعاةل .185 نشاء أ لضامن التنس يق والرقابة عىل قضااي التمنية. واكن ذكل من الأمور  واكن الاحتاد الرويس يساند دامئا اإ
الهامة. وقد اكن موقف الوفود معروفا. واكن للك جلنة احلق يف اختاذ قرار بشأأن أأفضل طريقة لإعداد تقارير للجمعية العامة 

بصورة مس تفيضة. وذلكل، فقد حول أأنشطهتا اخلاصة بتطبيق جدول أأعامل التمنية. ومل يمتكن الوفد من دراسة الاقرتاح 
آلية التنس يق  اكنت تعليقاته ذات طبيعة أأولية. وقد قام وفد املكس يك ببذل هجود للتقريب بني وهجات النظر اخملتلفة حول أ
ىل التفسريات اليت قداها وفد  وتطبيقها. وابلرمغ من ذكل، اكنت بعض جوانب الاقرتاح غامضة. وقد اس متع الوفد بعناية اإ

يف الاقرتاح.  5والفقرة  2ل العنارص املوجودة يف اقرتاحه. واكن هناك تفسريات حممتالت فامي يتعلق ابلفقرة املكس يك حو 
ورصح وفد املكس يك بأأن الاقرتاح مل حياول خلق أأي تسلسل هريم بني اللجان. فقد اكنت اكفة اللجان متساوية ولها احلق 

عداد التقارير وتقدميه ا للجمعية العامة. وقد طالب الوفد مبزيد من الإيضاحات من وفد املكس يك يف اختاذ قرار بشأأن طريقة اإ
جباراي ابلنس بة 2. وبعد قراءة الفقرة 5والفقرة  2حول كيفية تطبيق الفقرة  ، اكن الوفد دليه انطباع بأأن التطبيق س يكون اإ

دماج بند جدول الأعامل حمل نقاش يف تكل اللجان. وقد اكن يف الاقرتاح  2ذكل تفسريه للفقرة  لاكفة اللجان ولن يكون اإ
عداد التقارير جيب أأن  يضاحا من وفد املكس يك حول عالقة ذكل بقرار امجلعية العامة اخلاص بأأن اإ املكس ييك. وطلب الوفد اإ

 يكون وفقا لعمل وقرارات لك جلنة عىل حدا. 

ىل تعليق وفد الربازيل بأأن مصطلح "  .186 ىل وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ الصةل" اكن غامضا وحيتاج اإ
ىل اللجنة ميكن أأن ترصح  رسال هذه القرارات اإ تصحيحه. ورصح الوفد بأأن املصطلح غري غامض. وانه غري موضوعي. وعند اإ

بعض ادلول الأعضاء بأأن معل اللجنة يطبق توصيات جدول أأعامل التمنية بيامن س يقول البعض الآخر أأنه ل يطبق تكل 
عاقة العمل اجلوهري اخلاص ابللجان.  التوصيات. وجيب أأل ىل اإ تلدي هذه املناقشات، وخاصة اليت جتري يف جلنة املعايري، اإ

جراء هذه املناقشات حىت  ولبد من أأن يس متر هذا العمل. وميكن أأن تتفق الوفود أأو ختتلف. واكن الوفد يشعر ابلراحة عند اإ
تكن نية جدول أأعامل التمنية أأن تعيق العمل  عاقة أأي ءيء. ومليمت حلها. ولبد من أأن يس متر معل الأهجزة. ول جيب اإ 

اجلوهري. وقد يود الوفد حدوث تغيري هناك. وأأكد عىل أأن مصطلح الصةل ليس غامضا. لكنه غري موضوعي. وينبغي عىل 
 ادلول الأعضاء أأن تعمل عىل هذه املسائل. 

ة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وتضمن عرض املكس يك ودمع وفد غواتاميل بيان وفد الأرجنتني ابلنيابة عن مجموع .187
عنارص مثرية لالهامتم وميكن أأن تساعد اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية عىل حتقيق تقدم يف املناقشات اليت جتري حول 

 هذه املسأأةل. وميكن أأن ميثل الاقرتاح أأساس للمناقشات املس تقبلية. 

تحدة برغبته يف العمل عىل الاقرتاح املكس ييك. واكنت اجملموعة ابء ترغب يف أأن تقوم بنفس ورصح وفد اململكة امل  .188
ىل تعليقات وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية فقد  اليشء، كام أأشار وفد الياابن. وابلرمغ من ذكل، بعد الاس امتع اإ

يمت تبادل املبادئ اليت تعتقد اجملموعة ابء أأنه جيب تضميهنا. واتفق الرئيس ية وأأل  املفاهمييةخيش الوفد أأن تبقى الاختالفات 
نه يف  ىل تفسريات خمتلفة. وابلرمغ من ذكل فاإ الوفد مع وفد الربازيل عىل أأن الغموض غري مفيد وجيب جتنبه لأنه قد يلدي اإ

آلية التنس يق فاإن لكمة "ذو صةل" مل توضع لتخلق مغوضا. ولقد أأدرك الوفد ذكل لأ  نه شارك يف املفاوضات املتعلقة حاةل أ
ابلنص. وقد اكنت هناك لتعكس وضع أأنه ليست لك اللجان جلان ذات صةل. وقد مت تضمني لكمة "ذو صةل" من أأجل هذا 

قد  الغرض. وميكن أأن يكون من املفيد أأن تقوم الأمانة بقراءة هذا اجلزء من النص لتذكري اكفة الوفود بأأن لكمة "ذو صةل"
 الغرض. ومل يتحدث النص عن اكفة جلان الويبو.  اس تخدمت لهذا
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آلية التنس يق. وقد عرب عن  .189 وعرب وفد سويرسا عن أأسفه لأن معل بعض اللجان قد أأعيق بسبب غياب التفاق بشأأن أ
ىل الأخذ يف احلس بان أأن قرار امجلعية العامة  اس تعداده للعمل مع وفد املكس يك عىل هذا الأساس. واكنت هناك حاجة اإ

عداد تقارير حتت مظةل هذه الآلية. ويف هذا واذلي  آلية التنس يق قد رصح بأأن اللجان ذات الصةل سوف تقوم ابإ خلق أ
الصدد، مل يكن من ختصص اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية أأن تقرر ما يه اللجان ذات الصةل واللجان اليت ل تعترب 

ذا اكن معلها ذو صةل أأم ل. وكام أأشارت الوفود الأخرى،  ذات صةل. وجيب أأن تقوم لك جلنة بنفسها ابختاذ قرار بشأأن ما اإ
آلية التنس يق جيب أأن تكون متسقة مع،  ىل أأن أ فاإن اكفة اللجان متساوية يف هذا الشأأن. كام أأشار قرار امجلعية العامة أأيضا اإ

جراءات  بأأنه هذه الهيالك والإجراءات موجودة احلالية. ورصح الوفد  احلكومةوأأن تقوم بصورة معلية، ابس تخدام هيالك واإ
طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ أأيضا عىل مرشوعات اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.  وتعمل بصورة جيدة. كام ينطبق اإ

ىل أأن جدول أأعامل التمنية قد مت تطبيقه يف اكفة أأحناء املنظمة. كام أأشار قر  ار امجلعية العامة أأيضا وقد أأشار تقرير املدير العام اإ
ىل أأن تنس يق اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية مع أأهجزة الويبو ذات الصةل الأخرى جيب أأن يكون مران ويمتزي ابلكفاءة  اإ

ة. وجيب والفاعلية والشفافية والواقعية. وجيب أأن ييرس معل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية وأأهجزة الويبو ذات العالق
 أأخذ ذكل يف احلس بان أأثناء عقد املناقشات اليت تتعلق هبذه املسأأةل. 

من  5والفقرة  4مثل الفقرة وعرب وفد الصني عن اعتقاده بأأن الاقرتاح املكس ييك يتطلب املزيد من املناقشات.  .190
  الاقرتاح عىل سبيل املثال. وابلرمغ من ذكل، ميكنه أأن يصبح أأساس للمناقشات املس تقبلية.

ودمع وفد أأوروغواي الاقرتاح املكس ييك. وقد تفهم العنارص الواقعية املتضمنة يف الاقرتاح. وقد عرب الوفد عن أأمهل  .191
 يف ان تمتكن اللجنة من حتقق تقدم يف املناقشات أأثناء هذه ادلورة. 

ودمع وفد بريو الاقرتاح املكس ييك. ولقد اكنت هذه املسأأةل الهامة معلقة لفرتة من الزمن. ومل تمتكن اللجنة من  .192
جراء مشاورات غري رمسية من قبل الرئيس يف هذا الصدد. وميثل الاقرتاح املكس ييك أأساسا للمناقشات.  تسويهتا. وميكن اإ

ىل تسوية.   وعرب الوفد عن أأمهل يف التوصل اإ

جراء مناقشات ملموسة حول املسأأةل. وقد اكنت هناك بعض العنارص الهامة يف وذك .193 ندونيس يا بطلبه املتعلق ابإ ر وفد اإ
الاقرتاح املكس ييك واليت ميكن مناقش هتا بصورة أأكرث معقا. كام ميكن عقد مزيد من املناقشات حول الاقرتاح يف ادلورة 

ة. كام ميكن عقد اجامتع غري رمسي قبل ادلورة التالية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية التالية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكري
 الفكرية من أأجل دمع الاقرتاح يف ادلورة التالية. ويود الوفد أأن يشارك بصورة فاعةل يف املناقشات. 

يران الإسالمية بأأن جلنة املعايري وجلنة املزيانية يه أأهجزة ذات .194 صةل. وابلرمغ من ذكل، عربت  ورصح وفد مجهورية اإ
مجموعة عن اعتقادها بأأن هاتني اللجنتني ل تعتربان ذات صةل. واكنت الطريقة العملية لتسوية هذه املسأأةل اليت ظلت معلقة 
لفرتة طويةل يه مطالبة امجلعية العامة، بوصفها الهيئة العليا، بتوضيح لكمة "ذو صةل". ودمع الوفد عقد مشاورات غري رمسية 

 حول الاقرتاح املكس ييك واملسائل الأخرى املتعلقة هبذا الأمر. 

ورصح وفد تش ييل أأن تقرير املدير العام تضمن عدد كبري من الإجراءات والأنشطة اليت قامت هبا املنظمة من أأجل  .195
رشادات للمناقشات. ورصح قرار امجلعية العامة  بأأن تنس يق اللجنة تطبيق جدول أأعامل التمنية. وقد يساعد ذكل عىل تقدمي اإ

املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية مع أأهجزة الويبو الأخرى ذات الصةل جيب أأن تكون مرنة وفعاةل وتمتزي ابلكفاءة والشفافية 
والواقعية. كام قام وفد سويرسا أأيضا ابلتأأكيد عىل هذه العنارص. ودمع الوفد جدول أأعامل التمنية وتطبيق توصياته. واكن دور 

الأعضاء هو الاس مترار يف تضمني املسائل املتعلقة مبختلف جمالت العمل يف العمل اليويم للمنظمة. واكنت هذه ادلول 
آلية التنس يق. وقد عرب  جياد أأفاكر تتعلق بتطبيق أ طريقة للتطبيق الاكيف جلدول أأعامل التمنية. واكن من الهام تبادل الأفاكر واإ

لفة مبا يف ذكل عقد مشاورات غري رمسية قبل امجلعية العامة التالية يف حماوةل الوفد عن اس تعداده لس تكشاف بدائل خمت
 لتسوية هذه املسأأةل. 



CDIP/15/8 
50 
 

ندونيس يا عىل أأن لكمة "ذو صةل" جيب تفسريها يف س ياق تعممي جدول أأعامل التمنية عىل معل الويبو.  .196 وأأكد وفد اإ
التمنية" و"معل الويبو". وتضمن معل الويبو معل اكفة  "تعممي جدول أأعاملبعباراتوأأكد الوفد عىل أأن هناك تعقيدات حتيط 

جراء مزيد من املناقشات حول هذه املسائل.  ىل اإ  جلااها. وتطلع الوفد اإ

ورصح وفد الإكوادور بأأن الاقرتاح املكس ييك اكن ميثل وثيقة مفيدة. وقد مثل أأساسا للمناقشات. ودمع الوفد اقرتاح  .197
 بل امجلعية العامة التالية للتعرف عىل كيفية تسوية هذه املسأأةل. وفد بريو لعقد مشاورات غري رمسية ق 

يران الإسالمية. ودمع املشاورات غري  .198 ندونيس يا ومجهورية اإ ودمع وفد رسي لناك التعليقات اليت تقدم هبا وفدي اإ
ندونيس يا اخلاصة بتعممي جدول أأعام ل التمنية. وجيب أأن يكون الرمسية اليت تتعلق مبرشوع الاقرتاح. كام دمع أأيضا تعليقات اإ

 الاقرتاح متعلقا ابلعمل اجلوهري لاكفة جلان الويبو. 

وأأشار وفد الياابن، ابلنيابة عن اجملموعة ابء، اإىل طلب التوضيح من امجلعية العامة. وكام ذكرت بعض الوفود فاإن لكمة  .199
املسائل مبا يف ذكل الربانمج واملزيانية اخلاصة  "ذات صةل" اكنت واحضة للغاية. وسوف تقوم امجلعية العامة مبناقشة العديد من

ابلعامني التاليني. وذلكل، جيب عىل اللجنة أأن تتجنب زايدة عبء العمل يف امجلعية العامة هذا العام. وبصفة عامة، جيب 
انمج واملزيانية جتنب تفعيل املشاورات غري الرمسية لأن هناك العديد من اللجان واملشاورات غري الرمسية اليت تتعلق ابلرب

أأمام امجلعية العامة القادمة. وجيب وضع أأولوايت للعمل مع أأخذ معل املنظمة يف احلس بان. ويف هذا الس ياق، ليس من احملبذ 
 تفعيل املشاورات غري الرمسية حول هذه املسأأةل يف هذا الوقت. 

مس تعدة ملناقشة اكفة املسائل اليت تطرح  ورصح وفد نيجرياي، ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، بأأن امجلعية العامة .200
ذا اكنت املسأأةل تتعلق مبخاوف أأعضاء أأحد أأهجزة الويبو جيب عىل امجلعية العامة  أأمااها. ويعمتد الأمر عىل مس توى الاهامتم. فاإ

تخدام هذه تناول هذا الأمر. وقد رحبت اجملموعة ابملشاورات غري الرمسية املتعلقة ببند جدول الأعامل هذا. وقد مت اس  
ىل حلول للعديد من املسائل.   العملية يف املايض للتوصل اإ

ىل أأن عدد من الوفود دمعت العرض املكس ييك. وقد قامت الوفود الأخرى بتقدمي مالحظات  .201 وأأشار الرئيس اإ
وميكن عقد وأأظهروا بعض النقد البناء. وابلرمغ من ذكل، ل يزال هناك عدد من املسائل اليت يصعب التوصل اإىل حل لها. 

مشاورات غري رمسية بعد انهتاء دورة اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية وفقا لقرتاح وفد بريو وهو ما أأيدته بعض الوفود 
ذا اكن ميكن حتقيق تقدم. وقد اكن الرئيس موافقا  الأخرى. وميكن أأيضا عقد املشاورات غري الرمسية يف فرتة الظهرية ملعرفة ما اإ

 الفكرتني.  عىل الك

وأأكد وفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، عىل رغبته يف املشاركة يف مناقشات حول العرض املكس ييك. ومن  .202
عندما تكون املفاوضات يف مراحلها الهنائية. وابلرمغ من ذكل، ميكن  حيث املبدأأ جيب أأن تمت املشاورات غري الرمسية

للمشاورات غري الرمسية اليت س تعقد أأثناء ادلورة. وجيب دراسة تفعيل املشاورات  للمجموعة أأن تظهر مرونة كبرية ابلنس بة
غري الرمسية يف فرتة عقد ادلورة يف س ياق وضع أأولوايت للعمل يف املنظمة كلك. ويف هذا الس ياق، وجدت اجملموعة أأنه من 

آ  جراء تفعيل للمشاورات غري الرمسية حول املسأأةل يف هذا الوقت أ خذين يف احلس بان أأولوايت معل الويبو. الصعب قبول اإ
وميكن عقد املشاورات غري الرمسية يف اليوم التايل بدل من ظهرية هذا اليوم. وسوف يعطي ذكل للوفود مزيد من الوقت 
جراء  دلراسة نص العرض املكس ييك. ورصحت العديد من الوفود أأنه ليس دلهيا وقت اكيف لها دلراسة النص. وجيب اإ

ل فرتة حمددة مس هتدفة لأن هناك بنود كثرية عىل جدول الأعامل جيب تناولها وجيب اس تكامل العمل الساعة املشاورات خال
السادسة مساءا يوم امجلعة. وجيب أأن نأأخذ يف احلس بان هذه احلقائق عند احتساب الوقت اخملصص للمشاورات غري 

 الرمسية. 
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يران عن اعتقاده بأأنه من الأفضل عقد املش .203 اورات غري الرمسية أأثناء ادلورة لأنه س يكون هناك خرباء من وعرب وفد اإ
 خمتلف العوامص. 

واقرتح الرئيس عقد املشاورات الساعة العارشة يف صبيحة اليوم التايل. وسوف يعطي ذكل الفرصة للوفود ملناقشة  .204
ذا اكنت ادلول الأعضاء مس تعدة للسري هبذه الطري قة. وقد مت التفاق عىل ذكل الاقرتاح بصورة مس بقة. وقد تساءل عام اإ

 برشط أأل يكون هناك اعرتاضات من احلضور. 

 ورصح وفد الولايت املتحدة الأمريكية بوجوب تركزي املشاورات. واقرتح الوفد ختصيص ساعة لاكفة املشاورات.  .205

بالغ اللجنة بأأنه طلب من نواب الرئيس عقد مشاورات غري رمسية مع الوف .206 ود املعنية يف فرتة وقام الرئيس فامي بعد ابإ
آلية التنس يق. وسوف يبلغ الوفود  ىل أأساس لالتفاق حول مسأأةل أ ماكنية للتوصل اإ ذا اكنت هناك أأية اإ الظهرية ملعرفة ما اإ

 ابلنتيجة من أأجل عقد املشاورات يف صبيحة اليوم التايل. 

 تقرير منتدى اخلرباء حول نقل التكنولوجيا ادلولية   –CDIP/15/5دراسة وثيقة 

افتتح الرئيس مناقشات حول التقرير. وذكر بأأن منتدى اخلرباء حول امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا اذلي عقد يف  .207
. واكن املنتدى عبارة عن نتيجة ملرشوع حول امللكية 2015فرباير  18فرباير وحىت  16مقر الويبو يف جنيف يف الفرتة من 

بناء حلول. وقد خلص التقرير املناقشات اليت جرت يف املنتدى وأأوحضت  -الفكرية ونقل التكنولوجيا: حتدايت مشرتكة
ق "أأفاكر اخلرباء" اليت متت دعوة اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ملناقش هتا واملوافقة علهيا هبدف تضميهنا يف العمل املتعل

 بتطبيق "أأفاكر اخلرباء" هذه يف برامج معل الويبو. 

يك بفاعلية يف املنتدى. وقد وافق عىل "أأفاكر اخلرباء" ودعا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية وشارك وفد املكس   .208
ملراجعهتا هبدف تضمني العمل من أأجل تطبيق "أأفاكر اخلرباء" هذه يف برامج معل الويبو. وقد دمع الوفد بصفة خاصة تصممي 

ن الطريقة اليت مت تنظمي وهيلكة املنتدى هبا قد برامج نقل تكنولوجيا توفر معلومات حول برامج التو  فيق بني نقل املعلومات. اإ
ىل نتاجئ جيدة. واكن من الهام نرش ادلراسات لضامن الاس مترارية ودراسة "أأفاكر اخلرباء" من قبل  أأسهمت يف التوصل اإ

 اللجنة. 

عقده بصورة انحجة. وقد قدمت حلقة  وعرب وفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، عن شعوره بأأن املنتدى قد مت .209
ىل عدد متنوع  آراء مفيدة وقمية دمعهتا خربات معلية من قبل املشاركني يف حلقة النقاش. واكن من اجليد الاس امتع اإ النقاش أ

معقدة.  من اخلربات العملية حول نقل التكنولوجيا العاملية من عدد كبري من املتحدثني. لقد اكنت معلية نقل التكنولوجيا معلية
وهناك العديد من العنارص املرتبطة هبا. وقد قام املشاركون يف حلقة النقاش بعرض دروس مس تفادة من خرباهتم العملية 

الكبرية. ولقد اكنت تكل الأمثةل اليت تعمتد عىل اخلربات يه اليت يفيد اس تكشافها ادلول بصورة كبرية يف دراسة أأفضل الأمور 
ياجاهتم اخلاصة ومصاحلهم يف جمال نقل التكنولوجيا. وابلرمغ من ذكل، اكن هناك أأمر واحد يلسف هل املتعلقة ابلتعامل مع احت 

ىل تفهم أأمعق  فامي يتعلق ابملنتدى. لقد اكنت احللقة النقاش ية كلك مفيدة كغذاء للعقل ابلنس بة للجنة. فقد يرست التوصل اإ
 عرض النتاجئ علهيم حفسب. ويف هذا الصدد، اكن مما يلسف هل لنقل التكنولوجيا العاملية وهو أأمر ما اكن ليتحقق لو مت
 حضور عدد أأقل من املتوقع ملثل هذا املنتدى املفيد. 

ورصح وفد نيجرياي، ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، بأأن املنتدى قد مض عدد كبري من اخلرباء ملناقشة التحدايت  .210
درااك لدلور الكبري اذلي وأأفضل املامرسات وأأكرث الآليات فاعلية للنقل ا ىل املتلقي. واإ ملس تدام للتكنولوجيا من مقديم اخلدمة اإ

تلعبه معلية نقل التكنولوجيا والنفاذ للمعرفة يف منو ادلول النامية عربت اجملموعة عن أأسفها لعدم وجود دمع مايل ملشاركة خلرباء 
ن وجود خ رباء من ماكتب وطنية تعاملوا مع املسأأةل كأحد عنارص حرضوا من عوامص دوهلم النامية للمشاركة يف املنتدى. اإ
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معلهم اليويم سوف يرثي املناقشات وميكن املشاركني من تفهم احلقائق اخملتلفة املتعلقة هبذه اجملال بصورة أأفضل. ويعترب 
مم املتحدة والويبو. وذكرت من التفاق املربم بني الأ 1تيسري نقل التكنولوجيا أأحد تلكيفات الويبو، كام هو وارد يف املادة رمق 

اجملموعة ابجملموعة ج من توصيات جدول أأعامل التمنية املتعلقة بنقل التكنولوجيا وتكنولوجيا املعلومات والتصالت والنفاذ 
ىل التوصية  28و 26و 25للمعرفة وخاصة التوصيات  من اجملموعة ابء املتعلقة بتحديد املعايري واملرونة  19ابلإضافة اإ

اسة العامة والنطاق العام. وذلكل، فاإن حمورية دور الويبو املتعلق بتعزيز وتيسري معلية نقل التكنولوجيا املس تدامة والس ي
تعترب أأحد الأولوايت. وقد قامت اجملموعة بدراسة تقرير الأمانة اخلاص ابملنتدى. وقد قدم التقرير نظرة عامة عىل الأطروحات 

ىل عقد املنتدى و"أأفاكر اخلرباء". واملناقشات اليت جرت يف املنتدى  ىل معلومات حول تقيمي املرشوع اذلي أأدى اإ ابلإضافة اإ
والتوصيات املوجودة يف ادلراسات اليت متت مراجعهتا من قبل النظراء  ولقد اكن هناك اختالفا كبريا بني "أأفاكر اخلرباء"

ىل اجتاه املناقشات يف املنتدى ويف اجامتعات أأحصاب امل صلحة. ومل تتضمن "أأفاكر اخلرباء" مبادرات اكفية ميكهنا، ابلإضافة اإ
"أأفاكر اخلرباء"  بصورة كبرية، التعامل مع العوائق الس ياس ية والفنية لنقل التكنولوجيا. وابلرمغ من موافقة اجملموعة عىل بعض

نتدى واليت مل تظهر يف التقرير، ومن طالبت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بدراسة التوصيات اخلاصة ابدلراسات وامل 
( احامتل مشاركة الويبو يف توس يع س ياق مشاراكت املسلولية الاجامتعية للرشاكت متعددة اجلنس يات وأأحصاب 1بيهنا: )

املصلحة يف القطاع اخلاص حبيث يتضمن جوانب حمددة من نقل التكنولوجيا يف بيئهتا التشغيلية وفائدة اجلوائز امللسس ية 
( لعب دور أأكرث وضوحا وبروزا يف تيسري أأنظمة 3( تقدمي املساعدة يف تطوير ماكتب وطنية لنقل التكنولوجيا )2ز )كحواف

ماكنية وجود اتفاقية دولية للنفاذ للعلوم والتكنولوجيا الأساس ية )4الابتاكر املفتوحة ) ( تعزيز النفاذ للمعلومات من خالل 5( اإ
( دور الإفصاح عن معلومات براءات 6راءات الاخرتاع اليت تنشأأ عن هذه الأحباث )الأحباث املموةل متويل عام ودور ب

آليات مالية متول 8( تقدمي احلوافز للأحباث والابتاكر )7الاخرتاع يف النفاذ للمعلومات اليت تدمع نقل التكنولوجيا ) ( تطوير أ
( تنظمي معارض أأو ندوات س نوية 9صغرية واملتوسطة )من القطاع العام دلمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا ودمع املرشوعات ال

نشاء 11( تدريب اخملتصني يف جمال نقل التكنولوجيا )10لنقل التكنولوجيا لتعزيز اهارات التوفيق بني املرشوعات ) ماكنية اإ ( اإ
آلية تقيمي لنقل التكنولوجيا )12ملرش عاملي لنقل التكنولوجيا ) جراء أأحباث جتريبية ل13( تطوير أ زايدة فهم كيفية تأأثري ( اإ

ذا اكنت التغيريات اليت جرت يف جمال حقوق  س ياسات حقوق امللكية الفكرية يف ادلول النامية عىل نقل التكنولوجيا وما اإ
ىل ادلول النامية وادلول الأقل منوا. وميكن أأيضا دراسة تبعات  ىل تعزيز نقل التكنولوجيا اإ امللكية الفكرية يف تكل ادلول تلدي اإ

اسات واملامرسات والقوانني الرسية للتجارة. وأأكد الوفد عىل هجود الويبو اخلاصة بتعزيز نقل التكنولوجيا. وابلرمغ من الس ي
ذكل، حث الوفد عىل قيام الويبو مبزيد من الاستامثر يف معاجلة الثغرات يف القدرات والعقبات اليت تعيق النقل الفعال 

م المتثيل الاكيف للتوصيات املتضمنة يف "أأفاكر اخلرباء" يف مقابل نتاجئ التوصيات املتضمنة للتكنولوجيا. وأأخريا، فامي يتعلق بعد
ىل توهجات املناقشات يف املنتدى، عرب الوفد عن اعتقاده بأأن "أأفاكر  يف ادلراسات واجامتعات أأحصاب املصلحة ابلإضافة اإ

م حلول اكفية ملشالكهتا. وذلكل، يود الوفد أأن تقوم اللجنة اخلرباء" مل تفي بصورة اكفية ابحتياجات ادلول النامية ومل تقد
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ابلإحاطة علام ابلتقرير يف انتظار مزيد من املناقشات حول هذه املسائل يف اللجنة. كام يود 

 أأيضا الإبقاء عىل هذا املوضوع عىل جدول الأعامل يف ادلورة التالية. 

ىل العروض التوضيحية العالية اجلودة اليت  انيا، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق،وأأشار وفد روم .211 اإ
مت تقدميها يف املنتدى واليت أأاثرت عدد كبري من الأفاكر. واكنت اجملموعة تأأمل يف حضور عدد أأكرب من املشاركني يف املنتدى 

دث. لقد اكنت مسأأةل امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا العاملية من لأن عدد احلضور يعد عامل هام يف حتديد جناح احل
دراج بعض الأفاكر يف معل  املسائل الهامة للغاية. وذلكل، قام بتوجيه عناية كبرية "لأفاكر اخلرباء" الواردة يف التقرير. وميكن اإ

ىل مهنج اللجنة اذلي يقوم عىل أأساس املرشوعات بناء عىل جراء مزيد من املناقشات مع ادلول الأعضاء.  املنظمة ابلإضافة اإ اإ
ىل أأخذ النفقات يف احلس بان لتجنب اي ازدواجية يف العمل اذلي يمت حاليا.   ومن خالل القيام بذكل، اكنت هناك حاجة اإ

يران الإسالمية بأأن املنتدى اكن جزءا من مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: حتدايت  .212 وذكر وفد مجهورية اإ
بناء حلول. وقد متت املوافقة عىل املرشوع يف ادلورة السادسة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. وقد حبث  –شرتكة م 
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من توصيات جدول أأعامل التمنية. كام حبث أأيضا عن  28و 25و 19الوفد عن طرق معلية وحلول لتطبيق التوصيات رمق 
مللكية الفكرية واملتعلقة بدمع نقل التكنولوجيا ابلإضافة اإىل نرش وتيسري النفاذ املبادرات احملمتةل والس ياسات املتعلقة اب

للتكنولوجيا هبدف التمنية كام هو مطلوب من قبل املرشوع. ومن املفرتض أأن يكون املنتدى ابلنقاش حول الس ياسات 
وع أأيضا يتطلب وجود مشاورات متوازنة حول املتعلقة ابمللكية الفكرية واليت ميكن أأن تيرس نقل التكنولوجيا. كام اكن املرش 

ماكنية الاس تفادة من أأدوات امللكية الفكرية مثل املعلومات املتعلقة مباكل براءة الاخرتاع اخلاصة بأأسلوب تكنولويج من  اإ
ىل تشجيع اس تخدام الرتتيبات املرنة املتعلقة ابمللكية ا ىل احلاجة اإ لفكرية أأجل التفاوض بشأأن رشوط الرتخيص ابلإضافة اإ

للتعامل مع القيود اليت تواجه نقل التكنولوجيا. وقد تضمن التقرير "أأفاكر اخلرباء" واليت دعيت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية 
الفكرية دلراس هتا واعامتدها بغرض تضميهنا يف العمل من أأجل تطبيقها يف برامج معل الويبو. وابلرمغ من ذكل، مل يظهر يف 

ضمن اكفة املناقشات والاقرتاحات واخملاوف اليت أأثريت من قبل املشاركني يف املنتدى. فعىل سبيل املثال مل التقرير ومل يت
تتناول "أأفاكر اخلرباء" نطاق اس تخدام املرونة وكيفية اس تكشاف ما ميكن للويبو القيام به من أأجل تيسري نقل التكنولوجيا. 

ىل وبدل من تناول العقبات اليت تواجه نقل التك  ىل الرتوجي اإ نولوجيا واليت تنشأأ من امللكية الفكرية، مالت "أأفاكر اخلرباء" اإ
جدول أأعامل حول التوسع يف امللكية الفكرية. وعالوة عىل ذكل، مل تكن "أأفاكر اخلرباء" مرتبطة ارتباطا مبارشا بنقل 

. وقد اقرتحت "أأفاكر اخلرباء" عىل سبيل املثال التكنولوجيا. وقد دافعت ببساطة عن تعزيز املزيد من امحلاية للملكية الفكرية
ىل أأنظمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ومدريد ولهاي. واكن من املثري لدلهشة أأن  زايدة الوعي حول أأمهية الانضامم اإ

لرمغ من قيام نرى مسأأةل نقل التكنولوجيا الهامة قد مت تقليصها لصورة دعوة لالنضامم لبعض املعاهدات. وجيب مالحظة أأنه اب
اها مل تس تفد فامي يتعلق بنقل التكنولوجيا. وبناء عىل القرار اذلي اختذته  العديد من ادلول النامية ابلنضامم لهذه الصكوك، فاإ

ن التوصيات الصادرة عن املنتدى سوف متثل أأساسا للأنشطة اليت  اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لإقرار املرشوع، فاإ
دجمها يف الأنشطة املعتادة للويبو. وذلكل، جيب أأن تكون اللجنة حريصة فامي يتعلق ابعامتد نتيجة املنتدى لأاها مل تتناول سيمت 

ىل اللجنة املعنية  اخملاوف اليت أأاثرهتا ادلول الأعضاء فامي يتعلق بوضع املرشوع. ومل يقم املنتدى أأيضا بتقدمي أأية توصيات اإ
ية لتقوم ابعامتدها. وبدل من ذكل، مت تقدمي ملخص ابلآراء اليت عرب عهنا املشاركون يف حلقة النقاش يف ابلتمنية وامللكية الفكر 

آراء ادلول  آراء املشاركني يف احللقة النقاش ية وليس أ صورة "أأفاكر اخلرباء". ومن م، فقد عكست نتيجة املنتدى فقط أ
آراء مل تعرب عهنا ادل ول الأعضاء. وذلكل، قام الوفد بدمع اقرتاح وفد نيجرياي اذلي حتدث الأعضاء. واكن من الصعب اعامتد أ

عطاء ادلول الأعضاء الفرصة  ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية واقرتح أأن تقوم اللجنة ابلإحاطة علام "بأأفاكر اخلرباء". وجيب اإ
 املقرتحات من قبل الأمانة وتطرح لتقدمي مقرتحاهتم حول مسأأةل نقل التكنولوجيا حىت اهاية شهر أأغسطس. وسيمت مجع تكل

 يف اهاية شهر سبمترب للنقاش واختاذ مزيد من الإجراءات يف ادلورة التالية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.

وعرب وفد مالوي عن دمعه للبيان اذلي أألقاه وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. وقد أأوىل أأمهية كربى لنقل  .213
لتكنولوجيا بوصفها طريقة لتقليل الفجوة التكنولوجية بني ادلول النامية وادلول املتقدمة. وقد مت حتديدها أأيضا عىل أأاها أأحد ا

العنارص الكربى يف التمنية الاقتصادية يف مالوي. ومن املهم الاس تفادة من املوارد البرشية من خالل بناء القدرات من أأجل 
طار تنظميي قوي وميكن التنبل به للملكية الفكرية من القضااي اليت حتسني معدل الاستيعاب. و  قد وجدت مالوي أأن وجود اإ

جيب تناولها من أأجل تعزيز نقل التكنولوجيا. وذلكل، طالبت الويبو بتعزيز مساعداهتا لدلول يف س ياق تمنية املوارد البرشية 
 وادلول الأقل منوا. وحتديث قوانني ولواحئ امللكية الفكرية يف ادلول النامية 

ورصح وفد تش ييل أأنه من املهم تعزيز نقل التكنولوجيا وخاصة ابلنس بة لدلول النامية وادلول الأقل منوا. وأأكد  .214
طار قانوين أأمرا  نشاء هيئات مناس بة للتعامل مع نقل التكنولوجيا. لقد اكن تطوير اإ لتيسري نقل  اهاماملنتدى عىل أأمهية اإ

ماكانت تعزيز نقل التكنولوجيا. وتعترب الأدةل التجريبية عىل نقل التكنولوجيا. وأأكدت امل  ناقشات يف املنتدى عىل خمتلف اإ
التكنولوجيا وأأثرها عىل الاقتصاد من املصادر الهامة للمعلومات املتعلقة ابختاذ القرارات من قبل السلطات العامة. وفامي يتعلق 

هتا، فقد أأكد الوفد عىل أأمهية تطوير رأأس املال البرشي ودمع القدرات يف ادلول. "بأأفاكر اخلرباء" واليت مت تقدميها للجنة دلراس 
ىل أأنظمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ومدريد ولهاي يف نقل التكنولوجيا.  سهام الانضامم اإ  وتود معرفة كيفية اإ
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ىل أأن املنتدى مل جيتذب عدد وأأشار وفد لتفيا، متحداث ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء، بيشء من الأىس .215  اإ
كبري من الوفود للحضور. ويف هذا الصدد، أأحاط الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء علام "بأأفاكر اخلرباء" املتضمنة يف الوثيقة. 

نشاء هيالك جديدة من قبل الويبو. وعربت عن  لقد تردد الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء ابلنس بة لبعضها لأاها تضمنت اإ
ومزتنة. وكام ورد يف  واهيلكةاعتقادها بأأنه ميكن التقدم بشأأن املسائل من خالل الهيالك احلالية يف الويبو بصورة أأقل لكفة 

رشادات وكتيبات نقل التكنولوجيا اليت  ىل اإ الوثيقة عىل سبيل املثال ميكن للويبو البناء عىل جناحات الربامج احلالية ابلإضافة اإ
مت تطويرها حتت مظةل املرشوع املس تمكل اخلاص هبيلك دمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا اخلاص ابمللسسات الوطنية أأي 

سات صياغة براءات الاخرتاع، والكتيب العميل لتقيمي الأصول املادية يف امللسسات البحثية، وكتيب تقيمي امللكية كتيب ممار 
الفكرية للملسسات الأاكدميية، وأأدوات التدريب اخلاصة بامنذج العقود املتعلقة ابمللكية الفكرية للجامعات واملنظامت البحثية 

لش باكت الابتاكر املفتوحة، ودليل  الاسرتاتيجيةلعالمات التجارية، ودليل الإدارة ذات المتويل العام، ودليل تراخيص ا
تسويق امللكية الفكرية. واكن من املهم التعرف عىل ادلور اذلي تلعبه الصناعة يف أأنشطة نقل التكنولوجيا وادلروس املس تفادة 

جراءات تمت يف هذا الصدد من أأفضل املامرسات لتشجيع املبادرات الفعاةل لنقل التكنولوجيا. وجي ب أأن تسرتشد أأي اإ
بتفويض الويبو أأي دمع حامية امللكية الفكرية يف اكفة أأحناء العامل من خالل التعاون بني ادلول والتعاون مع أأي منظامت أأخرى 

ذا لزم الأمر.   اإ

ىل غياب املشاركة الكبرية يف املنتدى. وقد اتضح أأن املنتدى قد مت ت .216 عريفة عىل نطاق ضيق. وأأشار وفد أأوغندا اإ
آراء عليه. وكام أأشار وفد نيجرياي متحداث ابمس  ووجد الوفد أأنه من الصعب مناقشة التقرير اذلي نتج عن قاعدة ضيقة وبناء أ
جراء مزيد من املناقشات حول هذا املوضوع. وسوف يضمن ذكل مشاركة كبرية من  ىل اإ اجملموعة الإفريقية فاإن هناك حاجة اإ

اء. ويعترب موضوع نقل التكنولوجيا من املوضوعات الهامة وخاصة ابلنس بة لدلول النامية مبا فهيا أأوغندا. قبل ادلول الأعض
وذلكل، هناك حاجة اإىل ضامن مشاركة امجليع. ووفقا لقرتاح بعض الوفود ميكن للجنة الإحاطة علام ابلتقرير بدل من تبنيه. 

، جيب ترك املوضوع عىل مائدة النقاش وعىل جدول الأعامل لدلورة ويوىص مباركة واسعة يف املنتدى. ويف هذا الصدد
 القادمة. 

واملادة  7ورصح وفد الربازيل بأأنه ل ميكن املبالغة يف أأمهية هذا املوضوع. وقد ذكر موضوع نقل التكنولوجيا يف املادة  .217
أأهداف ومبادئ هذا التفاق. وجيب أأن  من التفاق املتعلق ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية حول 8

ىل قراءة املعايري الأخرى املوجودة يف هذا الصك ادلويل. وتتعلق أأربعة توصيات مت توصيات جدول أأعامل  تلدي تكل اإ
شات التمنية بأأي مبادرة حول هذه املسأأةل يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. ويعكس اس مترار مشاركة الوفد يف املناق 

املتعلقة هبذا املوضوع الأمهية اليت يوليه الوفد للموضوع. ويعترب املنتدى خطوة هامة يف تمنية املرشوع. وابلرمغ من ذكل، 
ليس من احلمكة القيام من خالل هذه العدسات الضيقة بتطوير التوصيات احملمتةل واليت ميكن للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية 

ىل  رسالها اإ امجلعية العامة أأو اختاذ قرار بشأأن أأي نتيجة ميكن تضميهنا يف معل املنظمة. وقد قام الوفد بتقدمي بعض الفكرية ابإ
التعليقات حول جوهر التقرير. أأول، اكن يشعر ابلغبطة بسبب قرار اخلرباء املتعلق ابقرتاح قامئة أأفاكر من املنتدى بدل من 

امة. وابلرمغ من ذكل، اكن عىل ادلول الأعضاء مناقشة التوصيات احملمتةل التوصيات. لقد اكنت "أأفاكر اخلرباء" خمرجات ه
ىل غياب الأفاكر  بناء عىل اكفة الأفاكر اليت أأثريت أأثناء الأنشطة اليت متت أأثناء املرشوع. وفامي يتعلق ابحملتوى، أأشار الوفد اإ

سبيل املثال الاقرتاح احلايل من قبل ادلول الأقل الهامة بأأي مناقشات حول نقل التكنولوجيا. ومل يذكر أأي من اخلرباء عىل 
من  66.2منوا لإنشاء قالب للتقارير اليت تقداها ادلول النامية كأسلوب لتحسني تطبيق أأعضاء منظمة التجارة العاملية للامدة 

ن دور الرتتيبات املرنة يف اتفاقيات امللكية الفكرية  التفاق املتعلق ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية. اإ
العاملية بوصفها صكوك هتدف اإىل حتسني نقل التكنولوجيا مل يذكر أأيضا يف ادلورة الأخرية للمنتدى ابلرمغ من أأن بعض مللفي 

جيابية حممتةل يف هذا الصدد. ىل وجود عالقة اإ ن غياب هذه  ادلراسات التحليلية اليت متت حتت مظةل املرشوع قد أأشاروا اإ اإ
لهيا يف اهاية املنتدى. اثنيا، مل يفهم اخلرباء بصورة اكمةل عىل ما الأفاك ر وغريها قد أأضعف الاس تنتاجات اليت مت التوصل اإ

قلميية ودراسات مراجعة  يبدو حدود مشاركهتم. وطالبت ورقة املفاهمي من اخلرباء دراسة مدخالت اجامتعات التشاور الإ
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زايدة نطاق الأفاكر اليت متت مناقش هتا والتوسع يف دور ادلول الأعضاء يف  النظراء الست. وسوف يلدي هذا املهنج اإىل
صياغة جدول الأعامل لأاهم علقوا عىل الأحداث الأخرى. وابلرمغ من ذكل، قام املشاركون يف حلقة النقاش بتبادل اخلربات 

ىل بعض بصورة كبرية. وذلكل، مالت النتاجئ حنو جانب املتحدثني واملنظامت اليت اكنوا مي  ثلواها. كام أأشار الوفد أأيضا اإ
الاختالفات يف طريقة عرض الأفاكر أأثناء جلسات املنتدى. ويف بعض الأحيان، بدى أأن اخلرباء يتحدثون عن مفاهمي 
ىل تدابري مثل احلاجة اإىل زايدة  خمتلفة كام لو اكنت نفس املفاهمي. ويف العديد من املناس بات عىل سبيل املثال أأشاروا اإ

صل بني اجلامعات والصناعات بدون التشكيك يف صالحية هذه النصيحة. ومن الواحض أأن ذكل خيرج عن نطاق تلكيف التوا
املنتدى ول يسهم يف تركزي املناقشات عىل املوضوع اذلي تمت دراس ته. ويف هذه املرحةل من مراحل تطبيق املرشوع، اكن 

رية كيرس /عائق أأمام نقل التكنولوجيا العاملية واليت تعترب أأمرا هاما لزايدة من املهم أأن تقوم اللجنة مبناقشة دور امللكية الفك
نتاجية والتنوع واس تدامة اقتصادايت ادلول النامية. وجيب أأن تتضمن املناقشات طبيعة العقود والتعامالت ادلولية اليت  الإ

من قليل من ادلول يف احلس بان. وجيب الأخذ يف تتضمن نقل املعرفة مع أأخذ تركز حقوق امللكية الفكرية حاليا يف يد هجات 
احلس بان أأمهية امللسسات متعددة اجلنس يات يف نرش الأصول التكنولوجية املادية حول العامل، وس يكون من املثري لالهامتم 

علق ابحلرص أأيضا القيام بتحليل دور التجارة بني الرشاكت يف س ياق أأهداف الورقة البحثية. وقد أأاهيى الوفد حديثه بلكمة تت
ي اس تنتاج  ىل املوافقة عىل اإ بشأأن نتاجئ هذا املرشوع. لقد مت وضع أأساسات جيدة. وابلرمغ من ذكل، مل يرغب يف الاندفاع اإ

بدون مناقشة مناس بة حول هذه املسأأةل الهامة بصورة شامةل. وجيب أأن جتري املناقشات يف اللجنة حيت تشعر ادلول 
 ورة اكفية لتطوير توصيات أأو املوافقة عىل النتاجئ اليت سيمت دجمها يف معل الويبو. الأعضاء بأأن املناقشات انجضة بص

ىل أأن الوثيقة تضمنت ملخص حقائق دقيق للمناقشات اليت جرت أأثناء  .218 وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
رشوع منذ مناقش ته يف ادلورة الرابعة املنتدى. وقد اكن هذا املرشوع هاما ابلنس بة لاكفة ادلول الأعضاء. ودمع الوفد امل 

للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. وعرب عن تقديره للعمل اذلي قامت به الأمانة لتجميع مجموعات خمتلفة من خرباء نقل 
احللقة التكنولوجيا املرموقني عىل مس توى العامل. وقد اكنت احللقة النقاش ية تركز عىل املرشوع. وتبادل املشاركون يف 

النقاش ية خرباهتم العملية واحلقيقية اليت تتعلق بنقل التكنولوجيا من منظور اجلامعات واملرشوعات واحلكومات والرشااكت 
واكنت اخلربات التحدايت اليت تبادلها املشاركون يف احللقات النقاش ية بني القطاع العام واخلاص يف ادلول النامية واملتقدمة. 

نت الآراء بناءة ومعلية وتأأيت من أأشخاص منغمسون يف معلية نقل التكنولوجيا بصورة مبارشة وأأشخاص ل رائعة وتثقيفية. واك
يوجد دلهيم حتزي أأيديولويج. وتس تحق الأفاكر اليت نتجت عن حلقة النقاش دراسة اللجنة. وجيب أأن تركز مناقشات اللجنة 

 عىل تكل الأفاكر. 

قد اكنت الآراء والتقارير اخلاصة ابخلرباء مفيدة يف دمع التعاون ادلويل. وعرب وعرب وفد الصني عن تقديره للمنتدى. و  .219
الوفد عن أأمهل يف أأن تقوم الويبو ابلس مترار يف أأنشطهتا املتعلقة بنقل التكنولوجيا حىت تس تفيد اكفة ادلول من التقدم 

 التكنولويج. 

اي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. وقدم املنتدى برانجما ممتازا وقام وفد جنوب أأفريقيا بتأأييد البيان اذلي أألقاه وفد نيجري .220
حول املناقشات املتعلقة ابلقنوات الفعاةل لنقل التكنولوجيا. ول ميكن املبالغة يف أأمهية نقل التكنولوجيا ابلنس بة للتمنية 

ىل "أأفاكر اخلرباء" اليت طر  حت يف التقرير، ووجد أأاها مل تعكس الاقتصادية. ويف هذا الصدد، قام الوفد ابلنظر حبرص اإ
ىل التوصيات اليت طرحت يف ادلراسات اليت وردت يف البيان اذلي  بصورة اكفية املناقشات الواسعة اليت جرت ابلإضافة اإ
 أألقاه وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. واكن من احلمتي لي معل مس تقبيل مس متد من "أأفاكر اخلرباء" أأن يامتىش

من اجملموعة ج من توصيات جدول أأعامل التمنية. كام لفت الوفد  25من اجملموعة ابء التوصية رمق  19بوضوح مع التوصية رمق 
آلية التيسري التكنولويج اليت اعرتفت هبا الأمم املتحدة ورفعهتا لتصبح جزء من جدول أأعامل التمنية بعد  ىل أأمهية أ الانتباه أأيضا اإ

ملساعدة يف أأن تقود الطريق كأحد واكلت الأمم املتحدة املتخصصة. ويف اخلتام، دمع الوفد طلب . وميكن للويبو ا2015
اجملموعة الأفريقية بأأن تقوم اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية فقط ابلإحاطة علام ابلتقرير يف انتظار مزيد من العرض 

 الشامل للأفاكر الواردة يف التقرير. 
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اابن متحداث ابمس اجملموعة ابء، بأأن اللجنة وافقت قبل عقد املنتدى عىل أأنه لن تكون هناك أأية توصيات وذكر وفد الي .221
للمناقشات. وس تكون هناك فقط أأفاكر. وقد انعكس ذكل بوضوح عىل ورقة املرشوع. وقد مت التأأكيد عىل ذكل برصاحة 

ر اخلرباء". ويف ظل هذا الفهم، شعرت اجملموعة وبصورة متكررة من قبل منسق احللقة النقاش ية اليت خرجت "بأأفاك
صدار أأحاكم مس بقة عىل النتاجئ. ومل تكن هناك نية لوجود أأفاكر  ابلسعادة ملناقش هتا هذه الأفاكر دون أأي مفهوم يتعلق ابإ

قلميية أأساسا للمنتدى اذلي متخض عنه  ضافية يف هذه املرحةل يف املرشوع. وقد اكنت ادلراسات واملشاورات الإ "أأفاكر اإ
ىل أأفاكر مع أأخذ القامس  اخلرباء". وقد قام اخلرباء ابستيعاب نتاجئ ادلراسات املشاورات الإقلميية يف املنتدى ومت حتويلها اإ
ىل العنارص الواقعية واملقبوةل للجميع واملفيدة واليت وصفت يف ورقة املفاهمي. وذلكل، جيب أأن تركز  املشرتك ابلإضافة اإ

ىل "أأفاكر اخلرباء" الواردة مناقشات اللجنة عىل ا لهيا اخلرباء اليت تامتىش مع املرشوع. وأأشارت اجملموعة اإ لأفاكر اليت توصل اإ
طار امللكية الفكرية مبا يف ذكل الانضامم  يف التقرير. وعرضت هذه الأفاكر وخباصة تكل اليت تتعلق بنرش الوعي حول أأمهية اإ

ىل أأنظمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ومد ريد ولهاي واليت اكنت من الرشوط الرضورية للنقل الفعال للتكنولوجيا. اإ
ىل دوةل ل ميكن حاميهتا هبا بصورة اكفية وحيث ل ميكن حتقيق الهدف من  ولن يريد أأي كيان نقل التكنولوجيا اخلاصة به اإ

قامت هبا الويبو يف هذا اجملال. ومن نقل التكنولوجيا بصورة مناس بة. وتفهمت اجملموعة أأن هناك الكثري من الأنشطة اليت 
عداد مستند حول بيئة هذا اجملال.   أأجل احلصول عىل صورة اكمةل للأنشطة املرتبطة بزايدة الوعي يود الوفد قيام الأمانة ابإ

آراء متعمقة تتعلق بعملية نقل التكنولوجيا،  .222 ووجد وفد سويرسا أأن حلقة املناقشات مفيدة وبناءة. وقدم املنتدى أ
ىل تعقيدات تتعلق ابملوضوع وركز عىل أأن نقل التكنولوجيا يرتكز عىل والت حدايت احلالية واحللول املمكنة. كام أأشار أأيضا اإ

ىل عدد متنوع من احللول القانونية وامللسس ية يف داخل ادلول. ووجد الوفد أأن  معلية اختاذ قرار لمركزية واليت تلدي اإ
ات املتعلقة بنقل التكنولوجيا. وجيب أأن متثل تكل الأفاكر اليت ذكرت ابلتفصيل يف ختام "أأفاكر اخلرباء" مفيدة يف دفع املناقش

أأساسا للمناقشات. وابلرمغ من ذكل، فقد اكنت واسعة النطاق. لقد اكن من  36املنتدى ووردت يف الوثيقة حتت الفقرة 
دماهجا يف برامج معل الويبو بد ون مزيد من الإيضاحات. وتتضمن معلية نقل السابق لأوانه أأيضا أأن يمت حتديد كيفية اإ

التكنولوجيا العديد من اجلهات واملناطق والآليات. وتطلبت تفاعل يسري بني امللسسات البحثية وأأحصاب املصلحة يف 
من القطاع اخلاص. وتعترب امللكية الفكرية ترس هام يف العملية ابلاكمل. وابلرمغ من ذكل، مل تكن العنرص الأسايس. ومل يكن 
املمكن وضع برانمج لتوفيق نقل التكنولوجيا بدون املشاركة املبارشة للمرشوعات والهيئات الصناعية. وجيب أأن تكون يه 
ىل املنتدى جيب تقدمي مزيد من  القوة ادلافعة. وابلرمغ من أأن دور هذه الهيئات قد مت التأأكيد عليه يف الوثيقة ابلإضافة اإ

نت اهمتة ابلفعل ابلعملية. وقد يكون من املثري لالهامتم أأن يمت البناء عىل الأنشطة اليت التوضيح بشأأن أأن هذه الهيئات اك
طار امللكية الفكرية اخلاص بنقل  تقوم الويبو ابلفعل بتطبيقها بصورة انحجة. وتضمنت هذه الأنشطة زايدة الوعي حول أأمهية اإ

صا عىل معرفة املزيد من التفاصيل حول كيفية التعامل مع التكنولوجيا وتطوير مواد تدريب حول املوضوع. واكن الوفد حري
ىل جانب تطوير ونرش مواد التدريب يف برامج الويبو احلالية  رفع الوعي بشأأن دور امللكية الفكرية يف نقل التكنولوجيا اإ

مي اخلاص ابملرشوع . ويف ضوء التوصيات الواردة يف تقرير التقي(TISCوخاصة برانمج مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر )
املتعلق ابملرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج اليت تعمتد عىل امللكية الفكرية اليت تبنهتا اللجنة يف اليوم السابق، اكن هذا 

النوع من التحليل املتعلق ابلأنشطة احلالية اكن رضوراي من أأجل جتنب الازدواجية وضامن الاس تخدام الكفء لس تخدام 
 املوارد. 

ىل املعرفة والتكنولوجيا من قبل ادلول النامية وادلول  .223 ىل تيسري وحتسني النفاذ اإ وأأكد وفد الأرجنتني عىل احلاجة اإ
الأقل منوا. واكنت هناك حاجة اإىل تناول الفجوة التكنولوجية بيهنا وبني ادلول املتقدمة. وفامي يتعلق بنقل التكنولوجيا ادلولية، 

جياد ح ىل اإ لول تقوم عىل توليد وبناء قدرات وزايدة التعاون ادلويل ووضع أأطر وضع معايري ملسس ية اكنت هناك حاجة اإ
آليات المتويل وتعزيز الابتاكر وتطوير نظام ملكية فكرية دلفع التطور التكنولويج يف البالد. وقد قامت  اكفية وتطبيق أ

ىل املبتكرين من خالل الأرجنتني لعدة س نوات بتطبيق مجموعة من التدابري اخلاصة بتشجيع نقل ا لتكنولوجيا. ومت تقدمي ادلمع اإ
ىل املعهد الوطين للملكية الصناعية. واكن هناك أأيضا زايدة يف الاستامثر  خمتلف برامج وزارة العلوم والتكنولوجيا ابلإضافة اإ
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يبية لنقل التكنولوجيا من العام يف جمال التعلمي والبحث العلمي. وعىل مدى أأكرث من ثالثني عاما قدمت الأرجنتني حوافز رض 
اخلارج مبا يف ذكل ما يتعلق ابلتعاقد والرتاخيص املتعلقة حبقوق امللكية الصناعية. وقدم التقرير عنارص هامة لس تخدامه يف 

 املناقشات املتعلقة بنقل التكنولوجيا. 

آراء الوفود املتعلقة بأأفضل الطرق للسري قدما يف ضو  .224  ء املقرتحات اليت مت تقدميها. واكن الرئيس يسعى للتعرف عىل أ

وأأشار وفد الياابن متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء اإىل حتقيق التقدم أأكد عىل وجوب تركزي اللجنة يف مناقشاهتا عىل  .225
 "أأفاكر اخلرباء" لأن تكل يه املامرسة املقصودة يف س ياق املرشوع ابلاكمل. 

لنيابة عن اجملموعة الأفريقية. وقد تلقت نيجرياي دمع الويبو يف جمال وعرب وفد نيجرياي عن تأأييده للبيان اذلي أألقي اب .226
نشاء مركز دلمع التكنولوجيا والابتاكر. ويقوم املكتب الوطين لقتناء  ىل ادلول النامية مبا يف ذكل اإ تيسري نقل التكنولوجيا اإ

 اذلي تقوم به الك مهنام. واكن املنتدى مبثابة وتعزيز التكنولوجيا ابس تكشاف الاسرتاتيجيات املتعلقة بتعزيز العمل التمكييل
فرصة جيدة لعقد مناقشات ذات صةل حول نقل التكنولوجيا ادلولية وحتديد أأفضل الامنذج اليت ميكن للويبو ودولها الأعضاء 

عام يف جمال من اس تكشافها دلمع وتيسري نقل التكنولوجيا بصورة فاعةل لدلول النامية. وقد لعب نقل التكنولوجيا دورا دا
ىل تعزيز قدرات الأمم عىل الابتاكر والاس تفادة والتطوير مبا يامتىش مع الأهداف  النفاذ للمعرفة. وقد أأدت مثل هذه الآليات اإ
ىل ادلول النامية.  التمنوية. وذلكل، حث الوفد الويبو عىل الاضطالع بدور أأكرث فاعلية يف تعزيز وتيسري نقل التكنولوجيا اإ

ىل ادلول النامية من أأجل ومن بني املسل  وليات الأساس ية للمنظمة دمع الأنشطة الفكرية الابتاكرية وتيسري نقل التكنولوجيا اإ
ىل اس تكشاف املبادرات والس ياسات املتعلقة  ترسيع التمنية الاقتصادية والاجامتعية. ويف هذا الس ياق، سعى املنتدى اإ

يسري النفاذ للمعرفة من أأجل تمنية ادلول النامية وادلول الأقل منوا وفقا ابمللكية الفكرية لتعزيز نقل التكنولوجيا ونرش وت 
. ومل تعكس "أأفاكر اخلرباء" بصورة اكفية أأمه التوصيات املتعلقة بتعزيز 28و 26و 25و 19لتوصيات جدول أأعامل التمنية رمق 

ىل ادلول النامية. وأأيد الوفد التوصيات الواردة يف  البيان اذلي أألقي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. وتيسري نقل التكنولوجيا اإ
ىل العلوم والتكنولوجيا الأساس ية وتعزيز  وركز عىل بناء رأأس املال البرشي ودمع الأطر واملعاهدة ادلولية املتعلقة ابلنفاذ اإ

ىل املعلومات من الأحباث اليت يمت متويلها بصورة لكية أأو جزئية من خالل القطاع العام، واس تكشاف نقاط املرونة  النفاذ اإ
وخيارات الرتاخيص، والتوسع يف س ياق مشاراكت املسلولية الاجامتعية للرشاكت متعددة اجلنس يات وحتفزي مثل هذه 

نشاء ملرش عاملي  التوسعات، ودور الإفصاح عن معلومات عن براءات الاخرتاع وقبول املعلومات يف دمع نقل التكنولوجيا واإ
حباث التجريبية حول طريقة تأأثري حقوق امللكية الفكرية يف ادلول املتقدمة عىل نقل التكنولوجيا. عالوة الأ لنقل التكنولوجيا، و 

عىل ذكل، دمع الوفد طلب اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اخلاص مبناقشة ادلراسات من أأجل حتديد أأكرث التوصيات 
ىل املعرفة ونقل التكنولوجيا. وجيب أأن حتيط اللجنة املعنية فاعلية واليت ميكن أأن توفر تأأثريا ميكن قياسه  فامي يتعلق ابلنفاذ اإ

 ابلتمنية وامللكية الفكرية علام ابلتقرير وتبقى هذا البند عىل جدول أأعامل ادلورة القادمة. 

ىل اإ  .227 جراء مزيد من وعرب وفد نيجرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، عن اعتقاده بأأنه مت الاعرتاف ابحلاجة اإ
املناقشات حول نتيجة "أأفاكر اخلرباء". وجيب أأن تأأخذ اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية "أأفاكر اخلرباء" يف احلس بان 
عطاء اللجنة مزيد من الوقت لعقد مناقشات معيقة حول ادلراسات  بوصفها مدخالت تس تخدم يف املناقشات. وجيب اإ

 أأن تفي ابلأهداف. وحتديد أأفضل توصيات ميكهنا 

وعرب وفد الربازيل عن اعتقاده بأأنه اكن من امللكد عىل نطاق واسع أأنه ابلرمغ من اعتبار "أأفاكر اخلرباء" مدخالت  .228
هامة اكنت هناك أأفاكر أأخرى متت مناقش هتا خالل املرشوع واليت ل ميكن جتاهلها. ويف أأعقاب املناقشات، جيب أأن يفرتض 

ىل  28الهنائية أأو القرارات عىل "أأفاكر اخلرباء". وقد أأشارت الفقرة رمق  أأنه لن يمت قرص التوصيات يف ورقة املفاهمي بوضوح اإ
صدار توصيات من منتدى خرباء دويل رفيع املس توى، كام هو مبني يف ورقة املرشوع اليت أأقرهتا اللجنة املعنية  "أأنه بعد اإ

دراج أأية نتاجئ تمتخ آنفة اذلكر يف معل املنظمة، بعد دراس هتاابلتمنية وامللكية الفكرية سيمت اإ تبنهيا من قبل و  ض عن الأنشطة أ
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ىل  ن الإشارة اإ ىل امجلعية العامة". اإ ىل جانب أأية توصيات حممتةل تقوم اللجنة بتقدميها اإ اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اإ
آنفة اذلكر" تتضمن دراسات مراجعة النظر  قلميية. وكام اقرتحت بعض اء واملشاورات الإ "أأي نتاجئ تمتخض عن الأنشطة أ

ىل توصيات. الوفود  جيب التوسع يف نطاق التحليل حىت يتضمن لك ما يقال أأثناء املرشوع. وقد اكن ذكل رضوراي للتوصل اإ
ىل هذه املناقشات والتو  ىل الوصول اإ ن الطريقة اليت تلدي اإ صيات وقد ل يكون من املمكن القيام بذكل أأثناء هذه ادلورة. اإ

الهنائية يف املس تقبل ميكن أأن تتضمن الاقرتاحات اليت تقدمت هبا ادلول الأعضاء يف فرتة زمنية حمددة أأو من خالل مناقشة 
الأفاكر بصورة مبارشة يف ادلورة التالية. وابلرمغ من ذكل، جيب أأن تمت مناقشات موسعة تقوم عىل اكفة الأفاكر اليت مت 

 وع. التعبري عهنا يف أأنشطة املرش 

ورأأي وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن اجملموعة الأفريقية قامت ابقرتاح مناقشة ادلراسات مرة اثنية. ولكنه مل ميكنه  .229
فقد متت مناقشة ادلراسات ابس تفاضة من قبل اللجنة. وعربت ادلول الأعضاء عن وهجات نظرها. كام متت  دمع الاقرتاح. 

ىل جانب أأفكرا  مناقشة ادلراسات أأيضا يف املنتدى آراهئم اإ يف حضور املللفني اذلين قدموا دراساهتم. وعرض املراجعون أأيضا أ
ضافية. وذلكل، متت مناقشة ادلراسات مناقشات  . وقد أأحاط اخلرباء علام ابدلراسات. وقد قاموا ابلفعل ابلإعداد معّمقةاإ

قلمي  ىل ادلراسات والاجامتعات الإ ية والقرارات اليت مت اختاذها خالل املناقشات يف بشلك جيد للمنتدى. وأأشار اخلرباء اإ
املنتدى. وذلكل، مت استنفاذ املناقشات حول ادلراسات. وقد قام امجليع ابلإحاطة علام ابدلراسات. ذلكل، فليست هناك 

ىل أأي مناقشات.   حاجة اإ

املوقف اذلي عرب عنه وفد الربازيل.  وأأيد وفد غاان بيان وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. كام أأتفق أأيضا مع .230
جراء املزيد من املناقشات حول "أأفاكر اخلرباء" واس تكشاف الأفاكر اليت قد تكون تركت بعيدا.  ىل اإ  واكنت هناك حاجة اإ

وأألقى وفد اجلزائر بياان يف املنتدى نفسه. وأأيد الوفد بيان وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. واكن نقل  .231
ىل تطوير ال  نشاء مكتب نقل تكنولوجيا دلمع هجودها الرامية اإ تكنولوجيا أأمه نقطة به. وقد الزتمت اجلزائر ابلتعاون مع الويبو ابإ

اقتصاد املعرفة. كام انعكست مشاراكهتا أأيضا عىل املس توى ادلويل. وقد ترشفت اجلزائر ابس تضافة اجامتع املشاورات الإقلميي 
التكنولوجيا ابلنيابة عن أأفريقيا. وقد أأكدت توصيات هذه املشاورات عىل أأمهية ادلمع الفين وبناء  حول امللكية الفكرية ونقل

القدرات يف س ياق نقل التكنولوجيا. وفامي يتعلق ابلتقرير، دمع الوفد اقرتاح وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. وجيب 
جراء مناقشات واسعة حول ادلراسات لأاها عىل اللجنة الإحاطة علام "بأأفاكر اخلرباء" ال يت مت طرهحا للنقاش. ويود الوفد اإ

متت مناقش هتا فقط أأثناء املنتدى وليس يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. وقد عرب عن أأمهل يف أأن تمتكن اللجنة من 
 امي يتعلق هبذه املسأأةل. القيام مبناقشة مس تفيضة لدلراسات من أأجل حتديد التوصيات والسري قدما ف

ذا اكنت اللجنة املعنية  .232 ورصح وفد نيجرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، بأأنه مل يكن من الواحض بصورة اكمةل ما اإ
ابلتمنية وامللكية الفكرية قد انقشت اكفة ادلراسات. وكام أأكد وفد الربازيل، جيب أأن تعكس توصيات النتاجئ اكفة الأنشطة 

عطاء اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية املزيد من الوقت ملناقشة املتضمن ة يف التقرير. وطالبت اجملموعة وطالبت اجملموعة اإ
ىل عقد املنتدى وللجنة لختاذ قرار بشأأن التوصيات اليت تود دراسة تبنهيا. وأأكدت اجملموعة عىل أأاها  الأنشطة اليت أأدت اإ

رباء". وقد اعتربهتا مدخالت وليس توصيات جيب تبنهيا من قبل اللجنة املعنية ابلتمنية ترحب ببعض جوانب " أأفاكر اخل
يران الإسالمية. وميكن أأن تقوم الوفود بتقدمي مقرتحات حول  ىل اقرتاح وفد مجهورية اإ وامللكية الفكرية. وأأشارت اجملموعة اإ

يران الإسالمية الأفاكر أأو التوصيات اليت يعتقدون أأن عىل اللجنة مناقش هتا وتبن هيا من أأجل تعمميها. كام اقرتح وفد مجهورية اإ
 أأيضا أأنه ميكن تقدمي الاقرتاحات حىت اهاية شهر أأغسطس. 

ورصح وفد رومانيا ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق بأأن "أأفاكر اخلرباء" تعترب نتيجة واحضة  .233
وملموسة للمنتدى. واكنت هامة وذات صةل ابملقرتحات املتعلقة بنقل التكنولوجيا. وجيب أأن تقوم اللجنة ببناء مناقشاهتا عىل 

 لعمل واقعيا. أأساس "أأفاكر اخلرباء" حىت يكون برانمج ا



CDIP/15/8 
59 
 

ودمع وفد اململكة املتحدة البيان اذلي أألقاه وفد الولايت املتحدة الأمريكية. وقد عرب أأيضا عن دهش ته لسامع الكثري  .234
من النقد املتعلق به. وقد وجد الوفد املنتدى مفيدا للغاية. وقد مت القيام ابلعمل بروح بناءة واكن اخلرباء مجيعهم مشهورين. 

ىل أأن املنتدى اكن احلدث الأمه يف املرشوع. وبناء عليه، وقد تبادلوا اخل ربات وأأضافوا قمية للفاعلية. وأأشارت ورقة املفاهمي اإ
ىل النظر يف  جيب أأن يرتكز اهامتم اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية عىل الأفاكر اليت تنبثق عن املنتدى. وحتتاج اللجنة اإ

ماكنية استيعاب هذه الأفاكر  من خالل هيالك الويبو احلالية. وقد متت مناقشة عنارص املرشوع الأخرى ابس تفاضة. وقد اإ
 حان الوقت الآن للرتكزي عىل الأفاكر الناش ئة عن املنتدى. 

وأأحاط الرئيس علام مبختلف املواقف واقرتح ما ييل. ويف هذه املرحةل، جيب أأن حتيط اللجنة علام ابلتقرير. وميكهنا أأن  .235
عداد وثيقة حول أأنشطة الويبو اليت تتعلق ابلتوعية كام اقرتح وفد الياابن. وميكن اس تئناف مناقشة تطلب من الأ  مانة أأيضا اإ

 هذا املوضوع يف ادلورة التالية. 

وعرب وفد الربازيل عن اعتقاده بأأن امجليع قد وافقوا عىل أأن املنتدى و"أأفاكر اخلرباء" اكنت مفيدة. وابلرمغ من ذكل،  .236
ن الأفاك قلميية وتكل اليت مت طرهحا يف ادلراسات قد اكنت مفيدة أأيضا. وذلكل، فاإ ر اليت متت مناقش هتا أأثناء الاجامتعات الإ

اكنت مجيعها مفيدة. وقد متت مناقشة ورقة املفاهمي بصورة مس تفيضة يف اجللسة الأخرية. وقد اكن هناك العديد من 
وافقت اكفة ادلول الأعضاء عىل ما جيب القيام به يف املرشوع. وقد التغيريات. وقد مت صياغة النص حبرص. وبصفة عامة، 

ىل اخلرباء. وابلرمغ منن أأن  28خلصت الفقرة رمق  عطاء ش يك عىل بياض اإ ما اذلي اكنت تريد حتقيقه من نتاجئ. ومل يمت اإ
 به اخلرباء. وقد أأكد اخلرباء عىل املنتدى اكن مثريا لالهامتم، مل يمت الترصحي قط بأأن التوصيات الهنائية س تقترص عىل ما أأوىص

أأاهم مل يريدوا أأن يوصوا بيشء. لقد قاموا فقط بطرح أأفاكر للمناقشة كام طلب مهنم. وقد مثلت أأفاكرمه وأأفاكر مللفي 
قلميية املدخالت اخلاصة مبناقشات اللجنة. وأأشار  ىل الأفاكر اليت متت مناقش هتا أأثناء الاجامتعات الإ ادلراسات ابلإضافة اإ

يران الإسالمية واذلي أأقرته اجملموعة الأفريقية. ومبا يامتىش مع ما مت اختاذه من قرارات بشأأن  ىل اقرتاح وفد مجهورية اإ الوفد اإ
أأي نتاجئ تنشأأ عن الأنشطة السابقة، ميكن لدلول الأعضاء اقرتاح توصيات بناء عىل أأي من الأنشطة وفقا ملدى زمين حمدد. 

ذا حدث ذكل، ميكن للجنة   الالزتام مبا مت التفاق عليه يف ورقة املفاهمي. واإ

وقام وفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، بتقدمي توضيحني. أأول، أأن الاقرتاح مت تقدميه ابلنيابة عن اجملموعة ابء.  .237
عداد مستند حول بيئة الأنشطة اليت تقوم هبا الويبو فامي  ماكنية قيام الأمانة ابإ يتعلق بتمنية الوعي حول أأمهية اثنيا، مت اقرتاح اإ

ىل أأنظمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ومدريد ولهاي. واكن ذكل يتعلق بأأحد  طار امللكية الفكرية مبا يف ذكل الانضامم اإ اإ
عىل "أأفاكر اخلرباء" املتضمنة يف تقرير الأمانة. وبعد فرتة، رصحت اجملموعة بأأن عىل ادلول الأعضاء أأن تدرس سبب املوافقة 

ىل عنارص مفيدة ومقبوةل للجميع كام ورد يف ورقة املفاهمي.  ىل قامس مشرتك ابلإضافة اإ املنتدى. ومن أأغراض ذكل التوصل اإ
ذا مت السامح لدلول  ىل هذه العنارص. ولن تكون احلال كذكل اإ وجيب احرتام دور املنتدى بوصفة مصفاة تساعد عىل التوصل اإ

 ، جيب أأن تركز اللجنة عىل الأفاكر اليت خرج هبا اخلرباء يف املنتدى. الأعضاء بتقدمي أأية توصيات. وذلكل

لقاء نظرة عىل البيئة. وقد اكنت تكل طريقة معلية  .238 ودمع وفد كندا ما قام بطرحة الرئيس كقرتح من وفد الياابن لإ
 ومعقوةل للسري قدما. وميكن أأن توفر مزيد من غذاء العقل يف هذا اجملال. 

يران الإسالمية بأأن "أأفاكر اخلرباء" ليست شامةل. ول تعكس بصورة اكمةل خماوف ادلول ورصح وفد مجهور .239 ية اإ
آراء ادلول الأعضاء. وجيب عىل اللجنة أأن حتيط علام هبا. وأأكد الوفد عىل  الأعضاء واملشاركني. ومل تكن "أأفاكر اخلرباء" متثل أ

عطاء ادلول الأعضاء الفرصة لتقدمي املقرتحات و  الآراء واخملاوف املتعلقة مبسأأةل نقل التكنولوجيا مبا يف ذكل "أأفاكر اقرتاحه ابإ
اخلرباء". وميكن تقدميها حىت اهاية شهر أأغسطس. وتقوم الأمانة بتجميع هذه الآراء واخملاوف واملقرتحات ملناقش هتا واختاذ مزيد 

 بني ملناقشة هذه املسائل. من الإجراءات بشأأاها يف ادلورة التالية. وقد اكن ذكل الوقت واملاكن املناس  
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ذا  .240 وطالب وفد نيجرياي، ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، بتوضيحات حول اقرتاح وفد الياابن ابلنيابة عن اجملموعة ابء. واإ
ىل أأنظمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ومدريد ولهاي و اكنت ادلراسة املقرتحة تتعلق بنقل التكنولوجيا الانضامم اإ

ون معنية هبذه الأنظمة. وقد اكنت ادلراسة مرتبطة بأأحد "أأفاكر اخلرباء". ورصحت اجملموعة وبعض الوفود فسوف تك
نه لن يكون اكفيا.  ذا اكن ذكل اقرتاح وفد الياابن ابلنيابة عن اجملموعة ابء فاإ الأخرى بأأاها مل تعترب أأن "أأفاكر اخلرباء" اكفية. واإ

ي  ران الإسالمية. وقد أأقرت اجملموعة اقرتاح مجهورية اإ

عداد وثيقة حول بيئة  .241 وأأكد وفد الياابن، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء، بأأن اقرتاحه اكن هيدف مطالبة الأمانة ابإ
ىل أأنظمة معاهدة  طار امللكية الفكرية مبا يف ذكل الانضامم اإ الأنشطة اليت تقوم هبا الويبو فامي يتعلق بزايدة الوعي حول أأمهية اإ

أأن الرباءات، ومدريد ولهاي وهو ما يعترب رشطا من رشوط نقل التكنولوجيا بصورة فعاةل. وقد اكن يعمتد عىل التعاون بش
"أأفاكر اخلرباء" رمق )و( يف تقرير الأمانة. ومن م، اكن يعمتد بشدة عىل الأفاكر اليت خرجت عن اخلرباء يف املنتدى. وأأرصت 

ر اخلرباء". ومل يربر اقرتاحه رضورة دعوة ادلول الأعضاء اإىل طرح مقرتحات أأو اجملموعة عىل رضورة تركزي اللجنة عىل "أأفاك
 توصيات ل تعمتد عىل تكل الأفاكر. 

ورصح وفد أأوغندا أأن "أأفاكر اخلرباء" يه مبثابة غذاء للفكر. ومل تكن توصيات. ويتطلب غذاء الفكر املزيد من  .242
 التفكري. ومن م، اكنت هناك حاجة لتأأجيل ذكل حىت ادلورة التالية. 

ملنتدى. واكن اقرتاح وشارك وفد فزنويال يف املنتدى ووجد أأنه مثري لالهامتم. وقد ظهرت أأفاكرا مثرية لالهامتم أأثناء ا .243
الرئيس مفيدا. وميكنه مساعدة اللجنة عىل حتقيق تقدم يف املسأأةل. وجيب احرتام مبدأأين. أأول، قيام ادلول الأعضاء ابختاذ 

ذا مت السامح للخرباء ابختاذ قرارات يف هذا الشأأن س يكون ذكل ضد س ياسة املنظمة. اثنيا، ل يوجد  قرارات داخل الويبو. اإ
تباع مقرتحات اخلرباء. وقد قام اخلرباء بتقدمي أأفاكرمه أأو توصياهتم. واكن من اجليد سامع تكل جمالت تطا لب املنظامت فهيا ابإ

لهيا. وابلرمغ من ذكل، لزال يف دي  ذا اكنت أأفاكرا أأم توصيات. وميكن لدلول الأعضاء الاس امتع اإ الأفاكر بغض النظر عام اإ
 س تقبل املنظمة. ادلول الأعضاء اختاذ قرارات تتعلق مب 

ومل يكن وفد الولايت املتحدة يف موضع يلههل دلمع اقرتاح واذلي دمعته اجملموعة الأفريقية ودمعه اإىل حد ما وفد  .244
الربازيل. وقد اكن من السابق لأوانه أأن تمت مطالبة ادلول الأعضاء يف هذه املرحةل بتقدمي مقرتحات. ومل تناقش اللجنة "أأفاكر 

ت دعوهتم للتحدث وطرح الأفاكر يف املنتدى واذلي اكن ميثل أأحد الفعاليات الهامة يف املرشوع. واكن هناك اخلرباء". وقد مت
خرباء معرتف هبم دوليا يف موضوع مل يكن أأي من أأعضاء الوفود هل خربه به. وذلكل، جيب أأن تظهر الوفود بعض الاحرتام 

ذا اكن ميكهنم املوا فقة عىل بعضها. ومل تكن توصيات. اكنت أأفاكرا. وتفهم الوفد ذكل ودمعه. لأفاكرمه ويناقشواها ملعرفة ما اإ
وابلرمغ من ذكل، اكن من السابق لأوانه مطالبة ادلول الأعضاء بطرح مقرتحات مبنية عىل لك ما نشأأ عن املرشوع. 

ضافية.  وكخطوة أأوىل، جيب عىل اللجنة أأن تدرك ما تقوم به املنظمة يف جمال دمع نقل التكنولوجيا قبل طلب مقرتحات اإ
عداد وثيقة تظهر أأنشطة الويبو ابلنس بة للأفاكر اليت طرهحا اخلرباء فامي يتعلق بنقل  وذلكل، اقرتح الوفد مطالبة الأمانة ابإ

 التكنولوجيا. 

ىل دراسة  .245 وعرب وفد جنوب أأفريقيا عن اعتقاده بأأن اللجنة تريد أأن تكون لك مرشوعاهتا انحجة. واكنت هناك حاجة اإ
ىل  ءسو فة املشاراكت يف هذا الصدد. ومل يكن هناك اك ىل الأنشطة اخملتلفة اليت أأدت اإ من توس يع النطاق من خالل النظر اإ

عطاء مزيد من الوقت  يران الإسالمية ابإ نفس املوضوع. ومل تكن هناك جعةل للقيام ابلأمر. وأأيد الوفد اقرتاح وفد مجهورية اإ
أأكرث مشولية. وقد رصحت العديد من ادلول النامية بأأاها مل جتد "أأفاكر اخلرباء" لنظر املوضوع من أأجل تكوين وهجة نظر 
آراء هذه ادلول.   شامةل. ول ميكن جتاهل أ

ىل مناقشات س ياس ية.  .246 وعرب وفد املكس يك عن اعتقاده بأأن اللجنة تبتعد عن املوضوع. وأأن املناقشات حتولت اإ
تناقش موضوعا حول نقل التكنولوجيا. وقد مت عقد منتدى حتت مظةل وحتتاج اللجنة لأن تكون أأكرث معلية. فلقد اكنت 
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املرشوع. واكنت اخلطوات اليت مت اختاذها تتفق مع أأهداف املرشوع. واقرتحت الأمانة املرشوع اذلي قامت ادلول الأعضاء 
من الوفود مل تشارك  احلظ أأن العديد ءولسو ابملوافقة عليه. وقد مت رشح لك خطوة من خطوات الأنشطة خالل املرشوع. 

ىل أأن تقرص نفسها عىل مناقشة ماهية املرشوع. وقد اكنت هناك أأهداف  يف املرشوع. وابلرمغ من ذكل، احتاجت الوفود اإ
نشاؤها من أأجل املرشوع. وقد مت توزيع املواد  وغاايت للمرشوع. واكن هل هيلك. ومت تنظمي املنتدى من خالل معليات مت اإ

قامة منتدى عىل الانرتنت. وسيمت والأدوات اليت مت اس ت خدااها يف أأثناء املنتدى اذلي اس متر ملدة ثالثة أأايم. وسوف يمت اإ
قرارها من قبل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية وأأي  دماج أأية نتيجة تنشأأ عن الأنشطة يف معل الويبو بعد دراس هتا واإ اإ

ىل امجلعية العا ىل حلول بناءة. توصيات حممتةل من قبل اللجنة اإ مة. وذلكل، حتتاج اللجنة لأن تكون واقعية. وجيب التوصل اإ
ذا اكنت هناك خماوف تتعلق بنقل التكنولوجيا حتتاج اللجنة اإىل دراس هتا داخل الويبو وحتليل املرشوعات اليت قامت  واإ

ذا اها تأأمل يف حتقيق بعض النتاجئ. واإ قرار مرشوع فاإ قرارها. وعندما تقوم اللجنة ابإ اكنت النتاجئ غري مرضية أأو ليست موضع  ابإ
ىل العمل عىل ذكل والقيام ابملتابعة. وحتتاج اللجنة اإىل الاس مترار يف هذا  اهامتم اكفة ادلول الأعضاء س تكون هناك حاجة اإ

لويبو. وقد املوضوع. وابلرمغ من ذكل، مل تكن املرة الأخرية اليت تقوم فهيا ادلول الأعضاء مبناقشة نقل التكنولوجيا داخل ا
اكنت هناك العديد من التحدايت. وأأحياان مل تمت معلية نقل التكنولوجيا بسبب بعض العنارص واليت مل تكن ابلرضورة مرتبطة 
ابلويبو. وحتتاج ادلول الأعضاء اإىل ضامن أأاها متتكل املعرفة والقدرات الرضورية داخل هيالكها ادلاخلية لتيسري معلية نقل 

ىل الرتكزي عىل أأهداف املرشوع ابلإضافة اإىل خماوف ادلول الأعضاء املتعلقة ابملرشوع. واكنت التكنولوجيا. وحتت اج اللجنة اإ
آراهئا مل تظهر يف "أأفاكر اخلرباء". وابلرمغ من ذكل، اكنت هذه يه الطريقة اليت مت  بعض الوفود دلهيا خماوف تتعلق بأأن أ

ىل أأي مدى مت حتقيق خمتلف خطوات املرشوع. تصورها يف التقرير. وتريد الوفود أأن تقوم الأمان  ة برشح أأهداف املرشوع واإ

ىل الأنشطة اليت ذكرها وفد الربازيل. ومضت الإجنازات  .247 ىل خلفية املرشوع واليت أأشارت اإ واكن وفد بوتسواان يتطلع اإ
ىل "تضمني أأية نتاجئ تنشأأ عن الأنشطة سالفة اذلكر يف برامج الويبو بعد دارسة اللجنة املعنية  ابلتمنية وامللكية الفكرية لها اإ

ىل امجلعية العامة". ومن م، اكن عىل اللجنة حتليل اكفة التوصيات الناش ئة عن الأنشطة  جانب أأية توصيات للجنة تقداها اإ
دماجه يف برامج الويبو. وذلكل أأرادت بعض الوفود  اليت متت خالل املرشوع من أأجل اختاذ قرار بشأأن النشاط اذلي جيب اإ

اللجنة أأن حتيط علام "بأأفاكر اخلرباء". وجيب تقدمي قامئة باكفة التوصيات من اكفة الأنشطة اإىل اللجنة املعنية ابلتمنية  من
دراهجا يف برامج الويبو. واكن  وامللكية الفكرية. وجيب عىل اللجنة عندئذ مناقش هتا واختاذ قرارات بشأأن التوصيات اليت جيب اإ

ىل نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية يتعلق الاقرتاح اذلي قدمته وفود  يران الإسالمية والربازيل ابلإضافة اإ مجهورية اإ
عطاء فرصة لدلول الأعضاء دلراسة اكفة التوصيات والنتاجئ مبا يف ذكل "أأفاكر اخلرباء" من اجل اختاذ قرار بشأأن اختيار  ابإ

ىل ما جيب ط ن أأفضل طريقة للسري قدما يه نقل بعضها لإدراجه يف برامج الويبو ابلإضافة اإ رحه عىل امجلعية العامة. وذلا، فاإ
ىل ادلورة التالية، كام اقرتح الرئيس.   هذه املسائل اإ

آس يا واحمليط الهادي بأأن املداخالت اليت متت حىت الآن أأكدت عىل  .248 ورصح وفد ابكس تان متحداث ابمس مجموعة دول أ
ة أأن "أأفاكر اخلرباء" قد أأعطت مزيد من غذاء الفكر. وابلرمغ من كواها "أأفاكر أأمهية هذا املوضوع. كام ركزت أأيضا عىل حقيق

خرباء" ل ميكننا أأن نتجاهل الاعتبارات الس ياس ية. واتفقت اجملموعة مع وفد جنوب أأفريقيا عىل أأنه ليس هناك داعي 
يران الإسالمية واذلي أأيدته اجملموع عطاء مزيد من الوقت للتعجل. وذلا، فقد دمع بقوة اقرتاح مجهورية اإ ة الأفريقية واملتعلق ابإ
 لنظر هذه املسأأةل الهامة ودراس هتا من اكفة اجلوانب قبل الترسع ابختاذ قرار. 

واختلف وفد أأوغندا مع وهجة النظر اليت عرب عهنا وفد الولايت املتحدة الأمريكية وملداها أأن املوضوع جيب  .249
عطاء مزيد من مناقش ته من قبل خرباء واللجنة. ول ميتكل  أأي من أأعضاء الوفود اخلربة املطلوبة ملناقشة املوضوع. وجيب اإ

 الوقت دلراسة الأمر. وس يكون من احلصافة القيام بذكل. 

 وطالب الرئيس الأمانة بتقدمي وهجة نظر خمترصة حول خمتلف مراحل املرشوع والوضع احلايل هل.  .250
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حدى املراحل الأخرية ملرشوع امللكية الفكرية ونقل ورصحت الأمانة )الس يد جزيري( أأن املنتدى اكن ميث .251 ل اإ
 26و 25و 19بناء احللول. وقد قام املرشوع عىل أأساس توصيات جدول أأعامل التمنية رمق  -التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة

الس ياسات املتعلقة . وقد قامت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بتدشني املرشوع هبدف اس تكشاف املبادرات و 28و
ابمللكية الفكرية دلمع نقل التكنولوجيا ابلإضافة اإىل نرش وتيسري النفاذ للتكنولوجيا من أأجل التمنية وخاصة ابلنس بة لدلول 
قلميية يف أأثناء الإعداد للمنتدى.  جراء ست دراسات مراجعة نظراء ومخسة مشاورات اإ النامية وادلول الأقل منوا. وقد مت اإ

قلميية اقرتح اخلرباء وواضعو الس ياسات  ومن املقرتح أأن تقوم الفاعلية ابلبناء عىل هذه الأنشطة. ويف لك من املشاورات الإ
طارا حلوار مفتوح بني خرباء من ادلول النامية وادلول املتقدمة  يف ادلول املشاركة بعض الأفاكر والتوصيات. وقدم املنتدى اإ

نولوجيا يف القطاع العام واخلاص. ومن املس هتدف أأل يمت حتديد التحدايت املشرتكة واذلين اكنوا عىل دراية بعملية نقل التك 
حفسب ولكن القيام بتطوير حلول مشرتكة أأيضا. واعترب املرشوع خطوة مبدئية يف دراسات كيفية دمع نقل التكنولوجيا 

ىل اكفة احللول احملمتةل دلمع نقل التكنولوجيا.  لكنه وفر قاعدة للعمل علهيا وبناء توافق يف وهجات العاملية. ومل حياول التوصل اإ
ىل "أأفاكر اخلرباء" اليت تودلت أأثناء املنتدى. وقد قام ابعامتد معايري  النظر وتطوير مرشوعات متابعة حممتةل. وأأشارت الأمانة اإ

جياد توازن فامي يتعلق ابلمتثيل اجلغرايف والتوهجات وامل واقف اليت تتعلق بدور امللكية اختيار اخلرباء ادلول الأعضاء هبدف اإ
دراهجا يف قامئة املقرتحات  الفكرية يف نقل التكنولوجيا. واكن التحدي الرئيس اذلي يواجه اخلرباء هو حتديد الأفاكر اليت جيب اإ

ىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية  الفكرية دلراس هتا. والإجراءات احملمتةل واخلاصة بتعزيز نقل التكنولوجيا واليت سيمت تقدميها اإ
وكام ورد يف ورقة املفاهمي املعمتدة، جيب البدء ابلقوامس املشرتكة بني اكفة وهجات النظر عىل أأن تعمتد تكل الأفاكر عىل 

عنارص واقعية ومقبوةل للجميع ومفيدة وتعترب نقطة بداية لوضع حلول مشرتكة. وقد تضمن املنتدى ثالثة جلسات. وتضمنت 
وض توضيحية من قبل املللفني وأأفراد مراجعة النظراء لدلراسات الس تة ابلإضافة اإىل جلسات أأس ئةل اجللسة الأوىل عر 

لقاء الأس ئةل. ويف اجللسة الثانية، قامت مجموعة من اخلرباء مبناقشة  جابة حيث اكنت املنصة متاحة مجليع املشاركني لإ واإ
فامي يتعلق بس تة جمالت خمتلفة. وقد أأعقب ذكل جلسات أأس ئةل  التحدايت واحللول املمكنة لعملية نقل التكنولوجيا ادلولية

جابة مكثفة يف لك جمال. ويف اجللسة الثالثة، قام منظم اجللسة بطرح "أأفاكر اخلرباء" واليت قامت ابملوافقة علهيا اكفة  واإ
 36مت تضمني القامئة يف الفقرة رمق  أأعضاء حلقة النقاش. وقد قامت عىل القوامس املشرتكة يف الأفاكر اليت مت التعبري عهنا. وقد

ىل املداخالت واعتقدت أأن الأعضاء قد اتفقوا عىل أأن هذه الأفاكر مفيدة. ومل تقم اللجنة  يف التقرير. وقد اس متعت الأمانة اإ
آخر فكرة يف القامئة، "اس مترار العمل عىل نقل التكنولوجيا العاملي ة وهو أأمر بدراسة الأفاكر ابلتفصيل. وأأكدت الأمانة عىل أ

ىل التعليق املرتبط جبلب خرباء من  قراره من قبل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية". وأأشارت الأمانة اإ مفيد وجيب اإ
قلميية وتقدمي احللول  العوامص. وقد مت ذكل ابلفعل. وقد اقرتحت ادلول واضعي س ياسات وخرباء حلضور املشاورات الإ

نقل التكنولوجيا العاملية. وفامي يتعلق ابلتعليق املرتبط ببعض الوفود حول ضعف احلضور يف املنتدى  والتوصيات احملمتةل لتعزيز
من  42والفقرة  41مشاراك. وقد مت تضمني نتاجئ دراسات التعقيبات يف الفقرة  130أأكدت الأمانة عىل أأن الفاعلية قد حرضها 

% 96للفاعلية عىل أأنه "مثري لالهامتم للغاية" أأو "مثري لالهامتم". وقام % من املشاركني قميوا الربانمج اخلتايم 97التقرير. 
ذاعة  بتقيمي جودة املتحدثني والعروض التوضيحية عىل أأاها "ممتازة" أأو "جيدة". وأأثناء الثالثة أأايم اليت عقد فهيا املنتدى مت اإ

جاميل زمن  195ات خالل الأايم الثالثة هو املناقشات عىل الانرتنت من خالل موقع الويبو. واكن اإجاميل عدد املشاهد مع اإ
ساعة. وعربت الأمانة عن اعتقادها بأأن املنتدى قد قدم الإطار الالزم لعقد حوار حقيقية ومفتوح بني  283تشغيل قدره 

طار خرباء من ادلول النامية وادلول املتقدمة واذلين ميتلكون املعلومات حول نقل التكنولوجيا يف القطاع العام واخل اص واإ
 ملناقشات حول الس ياسات املتعلقة ابمللكية الفكرية واليت تدمع نقل التكنولوجيا يف ادلول النامية. 

واقرتح الرئيس أأن حتيط اللجنة علام ابلتقرير و"بأأفاكر اخلرباء" املتضمنة به. واكن عىل اللجنة مناقشة أأي توصيات.  .252
ردت العديد من الوفود من اللجنة الاس مترار يف مناقشة هذه املسأأةل. وذلكل، جيب أأن تس متر املناقشات يف املس تقبل. وأأ 

وميكن اس تئناف املناقشات يف جلسة اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية القادمة. وابلرمغ من ذكل، عرب الرئيس عن 
مفرطة بعض اليشء لأنه هناك اعتقاده بأأن الفكرة من وراء قيام ادلول الأعضاء ابلس مترار يف تقدمي التوصيات اكنت 

قلميية. مناقشات واسعة النطاق قد جرت ابلفعل. وكام ذكرت الأمانة، مت اقرتاح بعض الأفاكر واملقرتحات  أأثناء املشاورات الإ
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ضافة مزيد من التوصيات. وميكن تقدمي مالحظات حول التوصيات احلالية. وس  ذا متت اإ يتضاعف معل اللجنة يف هذا اجملال اإ
رئيس عىل أأن املناقشات ميكن أأن تس متر يف اجللسة التالية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية من أأجل حتديد وأأكد ال

 التوصيات اليت ميكن تبنهيا. 

وتفهم وفد الياابن، ابلنيابة عن اجملموعة ابء، أأن الرئيس قد أأقرتح أأن اللجنة جيب أأن حتيط علام ابلتقرير وتس متر يف  .253
 املناقشات. 

ورصح الرئيس بأأن ذكل حصيحا. وسوف تقوم الوفود مبناقشة التوصيات الواردة ابلتقرير واختاذ قرار لعامتده. وميكن  .254
ىل تبس يط املناقشات.  دخال تعديالت يف هذا الشأأن. وسوف يلدي ذكل اإ  تقدمي مالحظات واإ

كل، س يكون من املفيد أأن نعرف كيفية ووافق وفد اجلزائر عىل اقرتاح الرئيس حول طريقة السري قدما. وابلرمغ من ذ .255
تأأثري ذكل عىل املرشوع لأن اللجنة اكن من املقرتح أأن تقوم بتبين التوصيات قبل متكن الأمانة من السري قدما يف الأنشطة 

يضاح اخلطوة التالية.  عداد املواد والأدوات وصفحة عىل الانرتنت. وذلكل، يود الوفد اإ  الأخرى مثل اإ

املسائل اليت أأاثرها وفد اجلزائر ميكن مناقش هتا يف اجللسة التالية. وسوف يتضمن جدول أأعامل ورصح الرئيس بأأن  .256
 اجللسة التالية مناقشة هذه الوثيقة وتوصياهتا. وخالل هذه املناقشات ميكن للجنة اخلروج ببعض الاس تنتاجات. 

حداها تتعلق مبن .257 اقشة التوصيات أأو الأفاكر املطروحة من وعرب وفد غاان عن اعتقاده بأأن هناك مدرس تني فكريتني. اإ
ذا اس مترت املناقشات بناء عىل التوصيات والأفاكر املتضمنة يف  قبل اخلرباء بيامن تتعلق الثانية بدراسة التوصيات والنتاجئ. واإ

يران الإسالمية والربا زيل ووفد جنوب الوثيقة فلن تأأخذ يف احلس بان التعليقات اليت قامت بتقدميها وفود مثل وفد مجهورية اإ
ىل دراسة النتاجئ أأيضا من أأجل اختاذ قرارات حول التوصيات بصورة  أأفريقيا متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية حول احلاجة اإ

 شامةل. 

 واعتقد وفد فزنويال أأن اقرتاح الرئيس مل يعرتض عليه أأي وفد. وذلكل، وفقا لقواعد ولواحئ الويبو ميكن تبين الاقرتاح.  .258

لياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، من الرئيس اس تخدام لكمة "توصيات" حبرص لأن لها مدلولت يف وطلب وفد ا .259
هذا النص. واكنت النتاجئ الواردة يف الوثيقة عبارة عن "أأفاكر" ومل تكن "توصيات". وقد متت مناقشة هذه النقطة يف 

وقد اكن ة ابلإحاطة علام ابلتقرير والاس مترار يف املناقشات. اجللسة الأخرية. ورأأت اجملموعة أأن الرئيس قد اقرتح قيام اللجن
 اس مترار املناقشات حول التوصيات خمتلفا. وقد جتاوزت ما ميكن أأن تقوم به اللجنة بناء عىل الوثيقة يف هذه املرحةل. 

الية. ومل تتقدم أأبعد من وأأوحض الرئيس هذا الاقرتاح وميكن للجنة أأن حتيط علام ابلتقرير وتقوم مبناقش ته يف اجللسة الت .260
ذكل. ويف اجللسة التالية، تقوم اللجنة مبناقشة التقرير والأفاكر املتضمنة فيه. وس تكون ادلول الأعضاء حرة يف تقدمي 

 مالحظات تركز عىل هذه الأفاكر. 

ورحب وفد نيجرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، ابقرتاح الرئيس. وقد اكنت تكل وس يةل للسري قدما. وابلرمغ من  .261
ذكل، رصحت اجملموعة وعدد من الوفود الأخرى بأأن "أأفاكر اخلرباء" ل متثل قاعدة جيدة تستند علهيا مزيد من املناقشات. 

للجنة أأن تقوم بدراسة الأفاكر الاقرتاحات الأخرى. ورأأت اجملموعة أأن الرئيس وميكن اعتبارها مدخالت. ومه يودون من ا
قد اقرتح قيام اللجنة ابلإحاطة علام وستس متر املناقشات يف اجللسة التالية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بناء عىل 

اسة هذه الأفاكر وتقدمي تعليقات علهيا. وس تود معرفة "أأفاكر اخلرباء" املتضمنة يف التقرير. وسوف تقوم ادلول الأعضاء بدر 
 كيف س يقوم الرئيس بأأخذ اقرتاح اجملموعة ووفود أأخرى بعني الاعتبار من أأجل تضمني أأفاكرها يف النتيجة. 
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جراء  .262 ورصح الرئيس بأأن "أأفاكر اخلرباء" تعمتد عىل قوامس مشرتكة وفقا لورقة املفاهمي اليت اعمتدهتا اللجنة. وميكن اإ
ماكنية قيام ادلول الأعضاء بعمل تعليقات تعتقد  مناقشات واسعة النطاق عىل هذا الأساس. وابلرمغ من ذكل، مل يستبعد اإ

 أأاها ذات صةل. 

ورأأى وفد الربازيل أأن الرئيس قد ذكر أأقل قوامس مشرتكة. وأأقل ءيء تقوم به اللجنة هو القيام ابلإحاطة "بأأفاكر  .263
اخلرباء أأنفسهم مل يريدوا ان يطلق عىل هذه الأفاكر امس توصيات. وقد اكنت جمرد أأفاكر. وأأشار اخلرباء". وأأكد الوفد عىل أأن 

ل التفسري اذلي قدمه الرئيس. ورأأى أأن ادلول الأعضاء ميكهنا الاس مترار يف طرح الأفاكر اليت متت مناقش هتا يف  الوفد اإ
ذا حدث قلميية وادلراسات. واإ ن الوفد يعتقد أأن ذكل قرارا صائبا.  الأنشطة الأخرى مثل املشاورات الإ  ذكل، فاإ

ىل بيان وفد الربازيل ورصح بأأن اللجنة ميكهنا مناقشة "أأفاكر  .264 وأأشار وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية اإ
ماكني ة قيام اللجنة اخلرباء" ومقرتحات ادلول الأعضاء يف اجللسة التالية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بناء عىل اإ

آراء اكفة ادلول الأعضاء بعيدا عن تكل اليت مت تضميهنا يف تكل الأفاكر.  ىل أ  مبناقشة "أأفاكر اخلرباء" ابلإضافة اإ

يران الإسالمية بياين وفد الربازيل ووفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. وميكن للوفد قبول  .265 ودمع وفد مجهورية اإ
ذا اكنت ادلول الأعضاء س تقوم بتقدمي عروض حول نقل التكنولوجيا عرض الرئيس. وابلرمغ م نه يود معرفة ما اإ ن ذكل، فاإ

ذا اكنت ادلول  وكيفية مناقش هتا يف اجللسة التالية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. ويف هذا الصدد، يود الوفد معرفة ما اإ
مانة ملناقش هتا  يف اجللسة التالية.  الأعضاء س تقوم بتقدمي مقرتحات للأ

ىل تعليقات وفد نيجرياي اليت تتعلق بأأن املناقشات لن تقترص عىل "أأخبار اخلرباء" واليت سوف  .266 وأأشار وفد الربازيل اإ
اها لن تثري أأي موضوع  ذا اكنت ادلول الأعضاء تريد الالزتام بورقة املفاهمي املعمتدة، فاإ تعترب مدخالت. وأأكد الوفد عىل أأنه اإ

 مناقش ته أأثناء الأنشطة. ولبد أأن يكون هذا هو ما يقوم عليه التفامه. ومن خالل اعامتد ورقة املفاهمي، يف جديد مل تمت
اجللسة الأخرية، قررت اللجنة أأن التوصيات ستس متد من اكفة أأنشطة املرشوع. وستمتكن الوفود من طرح الأفاكر اليت متت 

قلميية.   مناقش هتا يف ادلراسات ويف املشاورات الإ

ورصح الرئيس بأأن وفد الربازيل عىل حق. واكن ذكل اذلي أأراد أأن يوحضه فامي يتعلق ابملناقشات يف اجللسة التالية.  .267
ذا اكن ميكن للجنة أأن توافق عىل  ومل يكن هناك ما مينع ادلول الأعضاء من تقدمي أأفاكر ترى أأاها مالمئة. وتساءل الرئيس عام اإ

اقشات يف اجللسة التالية يف أأعقاب التفسري اذلي قدمه وفد الربازيل. واكن سيمت اختاذ قرار الإحاطة ابلتقرير وتس متر يف املن
 هبذا الشأأن برشط عدم وجود معارضة بني احلضور. 

قرار امجلعية العامة حول الأمور املتعلقة ابللجنة املعنية  – WIPO-CDIP/12/5والوثيقة  /14/11CDIPدراسة الوثيقة 
 ابلتمنية وامللكية الفكرية )يتبع( 

نيجرياي قد طرحا قامئة من القضااي واليت و  اس تأأنف الرئيس املناقشات حول هذا املوضوع. ورصح بأأن وفدي اجلزائر .268
لكية الفكرية والتمنية. وقد مت توزيع القامئة عىل الوفود. ميكن مناقش هتا حتت مظةل بند جدول الأعامل ادلامئ املقرتح حول امل 

ىل تقدمي الوثيقة.   ودعا وفدي نيجرياي واجلزائر اإ

وسعى وفد نيجرياي، ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، للحصول عىل توضيحات تتعلق بس ياق عرض الوثيقة. ويريد الوفد  .269
ذا اكن سيمت تقدميه ملعلومات اللجنة أأو  يف س ياق بند من بنود جدول الأعامل املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية.  معرفة ما اإ

ورصح الرئيس بأأن الوثيقة سيمت تقدميها ملد اللجنة ابملعلومات لأن بعض الوفود تريد معرفة حمتوى بند جدول الأعامل  .270
الأعامل ادلامئ املقرتح لتربير دجمه ادلامئ املقرتح. وسوف يقدم العرض التوضيحي معلومات ميكن مناقش هتا حتت مظةل جدول 

 يف جدول أأعامل اللجنة. 
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وقام وفد نيجرياي بتقدمي القضااي اليت ظن أأاها ميكن مناقش هتا حتت مظةل بند جدول الأعامل ادلامئ املقرتح حول امللكية  .271
رفة اكن عنرصا أأساس يا ابلنس بة الفكرية والتمنية. واكنت أأول مسأأةل تتعلق ابلنفاذ للمعرفة. واكن من الواحض أأن النفاذ للمع

ن املعرفة تعترب أأحد الأصول. وقد دمعت المنو الاجامتعي والاقتصادي والتمنية يف ادلول  للتمنية البرشية والاجامتعية. اإ

 الصناعية. وقد واهجت ادلول النامية وادلول الأقل منوا عقبات يف النفاذ للمعرفة واملعلومات العلمية اليت ميكن أأن تساعد يف
الوفاء ابلأولوايت اخلاصة بأأهداف تمنيهتا. وذلكل، ميكن للجنة مناقشة النفاذ للمعرفة وخمتلف املعوقات اليت يواهجها أأحصاب 

مناقشة تأأثري البيئة الرمقية وحقوق  يف املبدئاملصلحة يف ادلول النامية وادلول الأقل منوا يف هذا الصدد. وميكن للجنة 
يد من اجملالت واجلوانب اليت ميكن مناقش هتا. وميكن أأن يوفر بند جدول الأعامل ادلامئ املقرتح املس تخدم. واكنت هناك العد

ىل قرار  منصة ملناقشة هذه املسائل مبا يف ذكل التحدايت والتجارب اخلاصة ابلأمم الأخرى. وميكن للجنة أأيضا أأن تتوصل اإ
ما املسأأةل الثانية فقد اكنت تتعلق ابمللكية الفكرية ونقل حول كيفية حتسني موقف ادلول النامية وادلول الأقل منوا. أأ 

التكنولوجيا. وقد اكنت تتعلق تكل املسأأةل أأيضا ابمللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا. كام أأاها اكنت تتعلق أأيضا ابلنفاذ للمعرفة. 
بدئية عىل تبس يط لغة الطلبات اخلاصة ولعبت دورا هاما يف تبين الابتاكر والفكر الإبداعي. وميكن أأن تركز اللجنة بصورة م 

ابحلصول عىل براءات الاخرتاع كأحد صور نقل التكنولوجيا. ودون املساس بأأي جانب من جوانب نقل التكنولوجيا ادلولية 
واليت ميكن اقرتاهحا ميكن للجنة أأن تقوم بداية ابلرتكزي عىل تبس يط لغة طلبات براءات الاخرتاع كأحد صور نقل 

ا. واكنت هناك مللفات كثرية حول الطبيعة الفنية لطلبات احلصول عىل براءات الاخرتاع وأأاها قد أأصبحت صورة التكنولوجي
من صور الفن. وللأهداف التعلميية ميكن اس تخدام طلبات احلصول عىل براءات الاخرتاع كأحد صور نقل التكنولوجيا يف 

ذا اكن ميكن فهم اللغة من قبل أأحصاب املص لحة املهمتني العاديني ميكهنا تبين الابتاكر والإبداع. وميكن أأن توفر املدارس. واإ
دراج بند دامئ من بنود  ذا الزتمت ادلول الأعضاء ابإ أأفاكر وتساعد يف المنو والتمنية التعلميية. واكن ذكل جمال ميكن اختباره اإ

 جدول الأعامل حول امللكية الفكرية والتمنية. 

اجملموعة ابء، عىل موقفه. كام قامت اللجنة بتحقيق ادلعامة الثالثة يف تلكيفها اذلي لكفته هبا وأأكد الياابن، ابلنيابة عن  .272
امجلعية العامة من خالل مناقشة بنود معينة كبنود مس تقةل عىل جدول الأعامل. وقد مت ذكل بدون وجود بند مظيل من بنود 

نظور، اس مترت اجملموعة يف الاعتقاد بأأن البنود املعينة اليت قام جدول الأعامل يتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية. ومن هذا امل 
وفدي نيجرياي واجلزائر برسدها ل تربر رضورة وجود بند مظيل من بنود جدول الأعامل يطلق عليه "امللكية الفكرية 

ذا مت اقرتاهحا م ن قبل بعض الوفود كبنود منفصةل والتمنية". وميكن مناقشة البنود الواردة يف ورقة املعلومات من قبل اللجنة اإ
عىل جدول الأعامل كام هو احلال حىت الآن. وقد قامت اللجنة عىل سبيل املثال مبناقشة موضوع امللمتر ادلويل حول امللكية 

ماكنية قيام اللجنة مبناقشة  بنود الفكرية والتمنية ووافقت عىل الإجراءات يف اجللسة الأخرية. وقد اكن ذكل مثال واحضا عىل اإ
معينة تتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية، وهو الهدف الرئييس للجنة، بدون وجود بند مظيل عىل جدول الأعامل. واكن هناك 
لفية. وقد مت تضمني ذكل أأيضا يف ورقة املعلومات. وانقشت اللجنة  آخر يتعلق ابلقضااي املتعلقة ابلأهداف الإمنائية للأ مثال أ

لفية كبنود منفصةل عىل جدول الأعامل يف اجللسات السابقة. وجرت مناقشات بعض القضااي املتعلقة ابلأ  هداف الإمنائية للأ
ضايف عىل  جيدة. وذلكل، اس مترت اجملموعة يف الاعتقاد بأأن البنود الواردة يف ورقة املعلومات ل تربر رضورة وجود بند اإ

ذا مت جدول الأعامل حتت عنوان "امللكية الفكرية والتمنية". وأأكدت ا جملموعة عىل أأن اللجنة ميكهنا أأن تناقش بعض البنود اإ
اقرتاهحا كبنود معينة منفصةل عىل جدول الأعامل من قبل بعض الوفود وقامت اللجنة بتبنهيا كبند من بنود جدول الأعامل. ومل 

تباع هذا الإجراء بصفة عامة. وأأكدت  يعىن ذكل أأن اللجنة توافق عىل اكفة حمتوى البنود احملددة. وابلرمغ من ذكل، جيب اإ
بند اجملموعة عىل أأن ادلعامة الثالثة لقرار امجلعية العامة واملتعلق ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية مل تطالب اللجنة بوضع 

رية والتمنية. وقد منفصل عىل جدول الأعامل يسمى "امللكية الفكرية والتمنية". لكهنا لكفت اللجنة ببساطة مبناقشة امللكية الفك
مت ذكل بصورة مكثفة يف اجللسات السابقة بدون هذا البند املظيل عىل جدول الأعامل. ورأأت اجملموعة أأن الغرض من 

املامرسة احلالية ليس مناقشة حمتوى لك بند ورد يف قامئة املعلومات. وقد احتفظت حبق تقدمي تعليقات حول جوهر بعض 
موقف حممتل حيث يمت اقرتاح بند كبند منفصل عىل جدول الأعامل من قبل بعض الوفود. وقد  البنود يف مرحةل لحقة أأي يف

قامت اجملموعة بتقدمي ملحوظات أأولية حول القضااي. وفامي يتعلق ابمللكية الفكرية والتحدايت ادلولية، ذكرت اجملموعة بأأن جلنة 
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رضورة من مناقشة املسأأةل يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية املزيانية قد تلقت تقريرا حول هذا املوضوع. وذلكل، مل تر 
الفكرية. واكنت جلنة املزيانية املاكن املناسب للتعامل مع هذه املسأأةل. ومل تلك اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية املاكن 

لكية الفكرية" رأأت اجملموعة أأاها أأنشطة مس تقةل املالمئ للقيام بذكل. وفامي يتعلق بسلسةل ندوات الويبو حول "اقتصادايت امل 
يقوم هبا مكتب كبري الاقتصاديني. وذلكل، مل تر رضورة لتعامل اللجنة معها. وأأكدت اجملموعة عىل موقفها. وميكن مناقشة 

ذا أأثريت من خالل بند معني من بنود جدول الأعامل من قبل بعض الوفود. ومل تر رضورة لوجود بن د مظيل مسائل معينة اإ
منفصل عىل جدول الأعامل مثل بند امللكية الفكرية والتمنية. أأما البنود الواردة يف ورقة املعلومات فال تربر رضورة وجود 

 مثل هذا البند اذلي يطلق عليه "امللكية الفكرية والتمنية". 

تعلقة ابمللكية الفكرية ونقل ورصح وفد الربازيل بأأن النقاط املتضمنة يف القامئة مل تكن شامةل. فاملناقشات امل  .273
التكنولوجيا عىل سبيل املثال اكنت تمت يف حمافل أأخرى مثل منظمة التجارة العاملية. وسوف يكون من دواعي الاهامتم 

التعرف عىل التطورات اجلديدة اليت ميكن أأن تساعد اللجنة يف معلها. وابملثل، متت مناقشة بعض املسائل املتعلقة ابمللكية 
والتحدايت ادلولية يف منظمة الصحة العاملية. ومن منظور التمنية، س يكون من دواعي الاهامتم معرفة كيفية تطور  الفكرية

دراج بعض النقاط. وابلرمغ من ذكل،  هذه املوضوعات يف احملافل الأخرى. وأأكد الوفد عىل أأن بعض الوفود قد ل تتفق مع اإ
ىل البند ادلامئ املقرتح عىل جد ذا مل يمت تناول نقطة أأو أأكرث من النقاط الواردة يف فاإن احلاجة اإ ول الأعامل س يكون مربرا اإ

ىل أأمهية هذا البند من بنود  القامئة يف اللجنة. وقد اكن ذكل هو الغرض من جتميع النقاط. وقد ساعدت الورقة يف الإشارة اإ
 رية والتمنية. جدول الأعامل. وسوف يسهم هذا البند يف املناقشات املتعلقة ابمللكية الفك

وعرب وفد اململكة املتحدة عن اعتقاده بأأن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اكنت احملفل املناسب لدلول الأعضاء  .274
ملناقشة امللكية الفكرية والتمنية. وقد شعر ابلس تغراب لكام قامت الوفود ابلترصحي بأأن اللجنة مل تقم مبناقشة امللكية الفكرية 

ذا مل تقم مبناقشة امللكية الفكرية والتمنية. ومل ير الوفد أأي قمية مضافة من وراء وجود والتمن  ية. وتساءلت عام تقوم به اللجنة اإ
ىل ورقة املعلومات. واكن من الواحض أأن بعض العنارص ل تقع مضن تلكيف اللجنة  بند عام عىل جدول الأعامل. وأأشار الوفد اإ

لفكرية. وقد وافقت اللجنة عىل بعض العنارص الأخرى. وفامي يتعلق ابمللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، املعنية ابلتمنية وامللكية ا
ذا اكن املليدون دلهيم انطباع أأن اللجنة ل تقوم مبناقشة هذا املوضوع.   يود الوفد معرفة ما اإ

ق، عن اعتقاده بأأن وجود بند عام جديد وعرب وفد رومانيا، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي .275
عىل جدول الأعامل س يكون غري رضوراي لأن تلكيف اللجنة اكن واسعا بصورة اكفية تسمح مبناقشة خمتلف الاقرتاحات. 

وعالوة عىل ذكل، فاإن عنوان بند جدول الأعامل املقرتح اكن مثريا للمشالكت لأنه يعطى الانطباع بأأن بنود جدول الأعامل 
انقش هتا اللجنة حىت الآن مل تكن تتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية. وميكن مناقشة بعض البنود احملددة الواردة يف الورقة اليت 

مثل النفاذ للمعرفة وامللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا حتت نفس العناوين كبنود منفصةل عىل جدول الأعامل. أأما املوضوعات 
سهامات الويبو يف ىل الإعدادات اخلاصة ابمللمترات والندوات فميكن مناقش هتا الأخرى مثل اإ  اجامتعات الأمم املتحدة ابلإضافة اإ

حتت مظةل تقرير املدير العام حول تطبيق جدول أأعامل التمنية. وبعض البنود الأخرى مل تكن تتعلق ابلرضورة بتلكف اللجنة 
 ن تتجنب اللجنة الس يطرة عىل اكفة أأنشطة املنظمة. املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. وعىل أأية حال، جيب أأ 

البنود اليت قداها وفد نيجرياي. وحث ممثل الربانمج ادلول النامية عىل أأن  (HEP)ودمع ممثل برانمج الصحة والبيئة  .276
 ريقيا. دراسة احتياجات ادلول النامية وادلول الأقل منوا وخاصة ادلول املوجودة يف أأفو تكون مرنة يف دراسة العروض. 

 وأأكد وفد املكس يك عىل أأنه مل يتلق أأي تعقيبات من عامصته حول املقرتحات.  .277

ىل أأن الوفود قد اس مترت يف الاختالف حول هذه املسأأةل. وقد متت مناقش هتا منذ ادلورة السادسة  .278 وأأشار الرئيس اإ
ب أأن حتيط علام ابلوثيقة املقدمة من قبل وجيعىل اللجنة أأن تتوصل اإىل حل لها. للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. و 

 وفدي نيجرياي واجلزائر. وقد طلب رأأي الوفود حول طريقة السري قدما. 
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ن وجود  .279 ذا اكن مت القيام جبهد اكف. اإ ىل السلال اذلي طرحه وفد اململكة املتحدة حول ما اإ وأأشار وفد نيجرياي اإ
جنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية سوف يسمح لدلول الأعضاء مناقشات حمددة حول نقل التكنولوجيا العاملية يف الل 

ابدلخول يف مناقشات أأكرث معقا حول خمتلف اجلوانب مبا يف ذكل العقبات واملسائل اليت قد تنشأأ. وقد ل تتناول املناقشات 
ن الهدف مل يكن قيام الويبو أأ  و اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اليت تمت يف الويبو حول نقل التكنولوجيا اكفة املسائل. اإ

بتناول لك الأمور املتعلقة بنقل التكنولوجيا العاملية. وابلرمغ من ذكل، ميكن الرتكزي عىل بعض اجملالت الهامة ابلنس بة لدلول 
س يط طلبات احلصول عىل النامية وادلول الأقل منوا. وأأكد الوفد عىل أأن اللجنة ميكهنا القيام بصورة أأولية بدراسة معلية تب 

براءات الاخرتاع كأحد صور نقل التكنولوجيا. وميكن اس تخدام ذكل لأغراض تعلميية. ومن خالل السري قدما، قد يود الوفد 
ذا اكن الرئيس قد قصد الإحاطة علام هبا ووضعها عىل جدول أأعامل اجللسة التالية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية  معرفة ما اإ

 وسوف يرحب الوفد مبثل هذا الاقرتاح.  الفكرية.

ذا اكنت الويبو تقوم جبهود اكفية. لقد اكن سلال الوفد يتعلق  .280 وأأوحض وفد اململكة املتحدة أأن السلال مل يكن يتعلق مبا اإ
ذا اكن املليدون دلهيم انطباع بأأن اللجنة ل تقوم مبناقشة مسأأةل نقل التكنولوجيا. وعرب الوفد عن اعتقاده ب جابة مبا اإ أأنه وجد اإ

ما. وفامي يتعلق بتعليق وفد نيجرياي حول السري قدما، رصح الوفد بأأنه س يكون من الصعب للغاية قبول أأن اللجنة ميكهنا 
الإحاطة علام ببند جدول الأعامل واملوافقة عليه. ومل يكن هناك اتفاق بشأأن بند جدول الأعامل. ويكن أأن تقوم اللجنة 

 أأةل ودراس هتا يف اجللسة التالية. ابلإحاطة علام هبذه املس

واقرتح الرئيس أأن تقوم اللجنة ابلإحاطة علام ابلوثيقة املقدمة ومطالبة امجلعية العامة ابلسامح لها ابلس مترار يف  .281
 املناقشات يف اجللسة التالية. 

جدول أأعامل اجللسة  ورأأى وفد نيجرياي أأن الرئيس قد اقرتح أأن تقوم اللجنة ابلإحاطة علام ابملسأأةل ووضعها عىل .282
 التالية. وسوف يرحب الوفد هبذا الاقرتاح. 

ذا اكن ميكن للجنة املوافقة عىل تضمني هذه املسأأةل يف جدول أأعامل اجللسة التالية. وس تقوم  .283 وتساءل الرئيس عام اإ
رشط عدم وجود التفاق بذكل  ة التالية. وقد متاللجنة مبطالبة امجلعية العامة ابلسامح لها ابلس مترار يف املناقشات يف اجللس

 اعرتاضات من احلضور. 

املرنة املتعلقة برباءات الاخرتاع يف الإطار القانوين متعدد الأطراف وتطبيقها الرتتيبات  –CDIP/15/6دراسة وثيقة 
 اجلزء الرابع  –الترشيعي عىل املس توى الوطين والإقلميي 

آلامين .284 ( الوثيقة. ويف اجللسة الثالثة عرش للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية املنعقدة يف عرضت الأمانة )الس يد أ
ىل  19الفرتة من  املتعلقة ابلعمل املس تقبيل حول الرتتيبات املرنة  CDIP/10/11انقشت اللجنة الوثيقة  2014مايو  24اإ

عداد وثيقة، عىل أأساس جتميع معلومات مع املتعلقة برباءات الاخرتاع يف الإطار القانوين املتعدد الأطراف  ووافقت عىل اإ
عدم وجود أأية توصيات، حول اثنني من الرتتيبات املرنة املتعلقة برباءات الاخرتاع ملناقش هتا يف جلسة مس تقبلية للجنة 

بيق براءات الاخرتاع املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، أأي املرونة يف تطبيق أأو عدم تطبيق العقوابت اجلنائية يف جمال تط 
من التفاق املتعلق ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية والإجراءات املتعلقة ابلأمان واليت قد ينتج  61)املادة 

من التفاق املتعلق ابجلوانب املتصةل  73عهنا قيود عىل حقوق براءات الاخرتاع )يطلق علهيا "اس تثناء أأمان"( )املادة 
عداد هذه الوثيقة مماثةل لتكل اليت مت تبنهيا من قبل اللجنة و (. جارة من حقوق امللكية الفكريةابلت اكنت املهنجية املتبعة يف اإ

املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية فامي يتعلق ابلعمل السابق حول الرتتيبات املرنة املتعلقة برباءات الاخرتاع أأي الواثئق 
CDIP/5/4 Rev. و CDIP/7/3 Rev.و CDIP/13/10 Rev..  وقد تناولت هذه الوثيقة اثنني من الرتتيبات املرنة يف جمال

للك مهنام. وقد تضمنت الوثيقة ملحقني. وتضمنا جداول قامت بتصنيف خمتلف  املفاهمييبراءات الاخرتاع مع وصف التطور 
ة هبا يف عدد من الولايت القضائية. وتنقسم الوثيقة اإىل جوانب الرتتيبات املرنة اليت متت دراس هتا والأحاكم القانونية املتعلق
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قسمني. وركز اجلزء الأول عىل املرونة يف تطبيق أأو عدم تطبيق العقوابت اجلنائية يف تطبيق براءات الاخرتاع. ويقدم اجلزء 
 مان". الثاين توضيحا خملتلف الإجراءات املطبقة عىل املس توى الوطين يف ظل ما يطلق عليه "اس تثناء الأ 

ورصح وفد فزنويال بأأن العمل اذلي قامت به الأمانة حول املرونة املتعلقة بتطبيق أأو عدم تطبيق العقوابت اجلنائية  .285
التفاق املتعلق ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية( وقد من  61يف جمال تنفيذ براءات الاخرتاع )املادة 

لأمان واليت قد ينتج عهنا قيود عىل حقوق براءات الاخرتاع املناقشات اليت جتري يف اللجنة حول تيرس الإجراءات املتعلقة اب
 هذه الرتتيبات املرنة. 

ورصح وفد مالوي بأأن دولته قد رشعت يف معلية مراجعة القوانني الوطنية. ويف هذا الصدد، اكن من الهام أأن يمت  .286
أأخذ الرتتيبات املرنة املتعلقة برباءات الاخرتاع يف الإطار القانوين متعدد الأطراف وتطبيقها الترشيعي عىل املس توى الوطين 

من الوثيقة، مل يتضمن قانون براءات الاخرتاع احلايل أأي أأحاكم حول العقوابت  26يف احلس بان. وكام هو مشار يف الصفحة 
قناعها  ذا مت اإ ل اإ  بيشءاجلنائية فامي يتعلق ابلتعدي عىل براءات الاخرتاع. ويف هذا الصدد، س يظل موقف مالوي كام هو اإ

آخر. واكنت ادلوةل تقوم ابلإجراءات اجلنائية. وميكن أأن تكون هذه الإجراءا ت طويةل للغاية ومرتفعة التاكليف لتنفيذ ما يعترب أ
يف الوثيقة، ميكن للعقوابت الاقتصادية أأن يكون لها تأأثريا سلبيا  ذكرحقوق خاصة رضورية تتعلق برباءات الاخرتاع. وكام 

ب الوفد من الويبو من قانون براءات الاخرتاع ابلتدابري املتعلقة ابلأمان. وطال 24عىل البحث والتطوير. ول يعرتف القسم 
مساعدة سلطاته يف القيام بتنقيح هذا القسم أأثناء مراجعة القانون. وميكن للويبو أأيضا تقدمي دمع فين ومايل لعملية مراجعة 
قانون براءات الاخرتاع. وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن الرتتيبات املرنة املتعلقة برباءات الاخرتاع يف مرحةل ما قبل منح الرباءة 

 حةل ما بعد منح الرباءة اهمة لمتكني مالوي من حتقيق تمنية حقيقية يف هذا اجملال. ومر 

ورصح وفد لتفيا، ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء، بأأن الوثيقة ميكن أأن تكون مبثابة مرجع مفيد. وقد  .287
د اكنت متثل اجلزء الرابع من العمل قو (. CDIP/13/10و CDIP/7/3و CDIP/5/4اس تمكلت الوثيقة الواثئق السابقة )

املتعلق ابلرتتيبات املرنة يف الإطار املتعدد الأطراف. وبصفة عامة، وفرت هذه الواثئق مراجعة جيدة للحقائق املتعلقة 
حبهثا جيب  مت ابلرتتيبات املرنة يف نظام براءات الاخرتاع. وأأكد الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء عىل أأن الرتتيبات املرنة اليت

ىل الويبو أأو ادلول الأعضاء مبنظمة التجارة العاملية لكن اس تعراضا للخيارات اليت مارس هتا أأ  لهيا عىل أأاها توصيات اإ ل ينظر اإ
 ادلول الأعضاء هبدف حتقيق الشفافية وتبادل اخلربات الوطنية. 

برباءات الاخرتاع لضامن النفاذ للمعلومات  ودمع وفد الإكوادور اس مترار ادلراسات املتعلقة ابلرتتيبات املرنة اخلاصة .288
ن الرتتيبات املرنة يف الإطار القانوين املتعدد الأطراف  واخلربات املتعلقة ابلأساليب التكنولوجية الرضورية للتمنية الوطنية. اإ

عىل حتديد طرق  وفر مساحة اكفية للنفاذ للأساليب التكنولوجية. وقد ساعدت ادلراسات واملبادرات وتبادل الآراء ادلول
 جديدة لس تخدام امللكية الفكرية يف س ياسات التمنية. 

ورصح وفد رومانيا، ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، أأن الوثيقة تضمنت معلومات مفيدة حول  .289
ىل التدابري  خرتاعالوطنية اليت تتعلق بأأوجه عالج والعقوابت املتعلقة ابنهتاك حقوق براءات الا الأطر القانونية  ابلإضافة اإ

املتعلقة مبا يسمى "اس تثناء الأمان". وقد اكنت هذه املسائل ذات أأمهية خاصة. لقد وصلت معليات انهتاك حقوق براءات 
آاثرا سلبية يف هذا اجملال. وميكن أأن تساعد الوثيقة ادلول عىل وضع س ياساهتم اليت  الاخرتاع مس توايت عالية واكن لها أ

 يف هذا اجملال.  خيتارواها

ورصح وفد الربازيل بأأن الوثيقة ركزت عىل فرتة املناورة اليت متتلكها ادلول يف تطبيق العقوابت اجلنائية يف تنفيذ  .290
براءات الاخرتاع واس تثناء الأمان. واكنت النقطة املتعلقة بتعقيد القضااي املتعلقة برباءات الاخرتاع وعدم قدرة الكثري من 

ة عىل التعامل معها جديرة ابملالحظة. وقد اكن العمل اذلي مت ابلنس بة للرتتيبات املرنة اخلاصة برباءات الاخرتاع احملامك اجلنائي
منذ اجللسة اخلامسة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية معال مفيدا للغاية. واكن معال متسقا مع أأحد الأهداف الرئيس ية 
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وانب نظام امللكية الفكرية اذلي أأثر أأو ميكن أأن يلثر يف معلية التمنية. وكام متت الإشارة للجنة وهو توفري الفرصة مناقشة ج
ن الرتتيبات املرنة يف املعاهدات متعددة الأطراف اكنت مرتابطة بصورة داخلية ابلقواعد الأخرى املوضوعة  يف ادلراسات، فاإ

عادة جتميع مفاويض يف تكل الصكوك مبا يسهم يف التوازن اللكي لنظام امللكية الف كرية. ومن املثري لالهامتم أأن نسمع عن اإ
يف ندوة يف منظمة التجارة العاملية منذ شهرين. وقد مت  لتجارة من حقوق امللكية الفكريةالتفاق املتعلق ابجلوانب املتصةل اب

 يف حلقة النقاش أأكد عىل أأن ذكر مسأأةل الرتتيبات املرنة يف العديد من املناس بات. وبصفة عامة فاإن مالحظات املشاركني
ليه ابلتوازي  الرتتيبات املرنة املتضمنة يف التفاق املتعلق ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية، واذلي ينظر اإ

دراهجا من أأجل توفري التوازن الالزم حبيث ميكن املوافقة علهيا، مع ترك 7مع الأهداف الواردة يف املادة  بعض ، قد مت اإ
ىل أأن الاختبار النس يب خليارات  املساحة الس ياس ية للأعضاء لتطبيق قواعد جديدة. وفامي يتعلق ابملرشوع، أأشار الوفد اإ

دراج الرتتيبات املرنة اكن هاما ن العمل اذلي مت مل . و ادلول املتعلقة ابإ عطاء صورة عامة. وابلرمغ من ذكل، فاإ قد ساعد عىل اإ
توقعة يف بداية املرشوع. وحىت تفهم ادلول الرتتيبات املرنة، بوصفها جزء ل يتجزأأ من نظام امللكية يكن اكفيا لتوفري املزااي امل 

الفكرية، ميكن أأن يساعد عىل تعزيز التمنية، جيب عىل اللجنة أأن تعمق حتليل هذه الرتتيبات واس تكشاف كيفية اس تخدااها 
، جيب عىل اللجنة اختبار التحدايت اليت تواجه هذه ادلول يف ءيءلك من قبل ادلول اليت مضنهتا يف قوانيهنا الوطنية. وفوق 

 تطبيقها. وسوف يساعد وجود اهج اكرث اتساعا عىل حتقيق أأهداف املرشوع. 

ورصح وفد الاحتاد الرويس بأأن مثل هذه ادلراسات هامة ابلنس بة لتطبيق جدول أأعامل التمنية. ورصح الوفد بأأن  .291
الرويس ينص عىل املسلولية املدنية واجلنائية عن انهتاك براءات الاخرتاع وفقا لقوانينه الوطنية. النظام القضايئ يف الاحتاد 

ىل البند  من القانون اجلنايئ. وقد غطت انهتااكت حقوق اخملرتعني وأأحصاب براءات الاخرتاع. وقد  147وقد أأشارت الوثيقة اإ
حقوق وحرايت املواطنني اليت كفلها ادلس تور. وقد أألقى ذكل الضوء  مت تضمني هذه الانهتااكت يف فئة اخملالفات املرتكبة ضد

عىل الطبيعة اخلاصة لهذه احلقوق يف منظومة الأحاكم القانونية الروس ية. وقد اكنت هذه اجلرامئ خطرية لأاها متثل انهتااك 
فنية والإبداعية للمواطنني. وهناك من ادلس تور اذلي كفل احلرايت الأدبية والعلمية وال  44للحقوق اليت نصت علهيا املادة 

جاميل عدد اجلرامئ اليت مت تسجيلها. وابلرمغ من ذكل، فاإن  حالت قليةل تتعلق ابنهتاك حقوق امللكية وحقوق اخملرتع يف اإ
ىل بعض النقاط غري  وجود هذه املادة قد وفر حامية للحقوق واحلرايت ادلس تورية للفرد. وقد لفت الوفد انتباه الأمانة اإ

اس تخدام لكمة "تلف" يف أأول مت ومن القانون اجلنايئ.  147. واكنت تتعلق ابملادة 1من امللحق  39دلقيقة يف الصفحة ا
ىل أأذى كبري. وجيب أأن يكون الأذى مادي. وميكن القول بأأن الانهتاك قد وقع عندما يمت  النص. وميكن أأن تشري اللكمة اإ

ساعة.  480عىل  147دقيقة تتعلق بطول العمل الإلزايم. وقد نصت املادة  التسبب يف أأذى كبري. اثنيا، هناك نقاط غري
فامي يتعلق ابلعقوابت. وقد نصت املادة عىل فرض غرامات تعادل مرتب أأو دخل  2اثلثا، اكنت هناك أأيضا أأخطاء يف الفقرة 

ىل اجلاين لفرتة ترتاوح بني عام وعامني. واكن هناك خطأأ أأيضا يف وصف حمك احلبس اذلي يص أأشهر. وأأكد الوفد عىل  6ل اإ
أأن مثل هذه ادلراسات مفيدة لأاها تشجع عىل تبادل املعلومات وساعدت البدلان عىل اختاذ أأفضل قرارات محلاية احلقوق 

فراد وادلوةل بيامن تأأخذ يف احلس بان متطلبات الأمن القويم.   واملصاحل املرشوعة للأ

ادلراسات ساعدت عىل تعزيز املعرفة اخلاصة ابملوضوع. واكنت تامتىش  وعرب وفد أأوروغواي عن اعتقاده بأأن مثل هذه .292
طار متعدد الأطراف. وجشع الوفد الأمانة  مع أأهداف معل اللجنة وساعدت ادلول النامية عىل اس تخدام الرتتيبات املرنة يف اإ

عداد مثل هذه ادلراسات وتقدميها للجنة.   عىل الاس مترار يف اإ

 د عىل تعليقات احلضور. ودعا الرئيس الأمانة للر  .293

آلامين( اإىل أأن بعض اللجان رأأت أأن العمل اذلي مت بشأأن الرتتيبات املرنة املتعلقة برباءات  .294 وأأشارت الأمانة )الس يد أ
ىل اللجنة، بصورة حقائقية، كيفية تطبيق ادلول خملتلف الرتتيبات املرنة  الاخرتاع معال مفيدا. وأأظهرت الواثئق اليت مت تقدميها اإ

علقة برباءات الاخرتاع يف ولايهتا القانونية. وقد مت حتديد خمتلف اخليارات يف هذا الصدد. واكنت املعلومات مفيدة املت
ىل أأن الرتتيبات املرنة  ابلنس بة لواضعي الس ياسات واملرشعني كام ميكن أأن تكون ملهمة. أأما العمل اذلي مت القيام به فيشري اإ
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أأخذها يف احلس بان يف قوانني ادلول النامية. ورصحت بعض الوفود بأأن العقبات اليت تواجه  املتعلقة برباءات الاخرتاع قد مت
عداد  ىل الأمانة من أأجل اإ تطبيق وتأأثري الرتتيبات املرنة مل يمت التعامل معها يف الواثئق. ومل يمت تضميهنا يف التلكيف املقدم اإ

ية التعامل مع مسأأةل التأأثري. وابلرمغ من ذكل، ميكن القيام ببعض الواثئق. ومل يكن دلى شعبة قانون براءات الاخرتاع صالح 
التحليل يف ولايت قضائية معينة لتحديد العقبات اليت تواجه تطبيق هذه الرتتيبات املرنة. وقد يكون من املعقد القيام مبثل 

ذا اكنت اهمتة هذا العمل ابس تخدام املناجه املتاحة حاليا. ورمبا ميكن أأن تقوم اللجنة بدراسة اخل  يارات احملمتةل للقيام ابلتحليل اإ
 ابلسري يف هذا الاجتاه. 

ىل الأمام يف املوضوع.  .295 آراهئا يف أأثناء السري اإ  وطالب الرئيس الوفود ابلإدلء بأ

عداد أأربعة واثئقترتيبا مران يف الس نوات امخلس املاضية. ومت  12وذكر وفد فزنويال بأأن اللجنة قد حفصت  .296 . وغطى اإ
دوةل. واكن من الواحض أأن هذه الرتتيبات املرنة اكنت متوفرة لدلول النامية. وابلرمغ من ذكل، مل يمت  100أأكرث من  العمل

جراء دراسة حول  ذا اكن من احملمتل قيام مكتب كبري اخلرباء الاقتصاديني أأو اخلرباء اخلارجيني ابإ تطبيقها. وتساءل الوفد عام اإ
قتصادية من تطبيق هذه الرتتيبات املرنة. وعىل صعيد منفصل، جيب دراسة تطوير قاعدة كيفية حصول فزنويال عىل مزااي ا

ىل العمل اذلي مت ابلفعل. وميكن التعهد ابلعمل حول الرتتيبات املرنة يف جمالت أأخرى من  بياانت خاصة ابلويبو لإضافة قمية اإ
ىل امل   نظمة. امللكية الفكرية. وسوف يفيد ذكل ادلول الأعضاء ابلإضافة اإ

لهام لواضعي الس ياسات يف  .297 وشارك وفد الياابن ابلنيابة عن اجملموعة ابء رأأي الأمانة بأأن الواثئق ميكن ان توفر مصدر اإ
س ياق تطوير س ياسات حملية تتعلق ابمللكية الفكرية. وعندما متت مناقشة العمل املس تقبيل املتعلق ابلرتتيبات املرنة اخلاصة 

جراء دراسات برباءات الاخرتاع يف اجلل  سة التاسعة من جلسات اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ووافقت اللجنة عىل اإ
ضافية حول الرتتيبات املرنة املتعلقة برباءات الاخرتاع. وقد مت تضميهنا يف الوثيقتني  . وابلرمغ CDIP/15/6و  CDIP/13/10اإ

عىل جدول الأعامل. وبعبارة أأخرى، مل يكن هناك اتفاق بشأأن من ذكل، اكن هناك اتفاق بشأأن احلفاظ عىل هذا البند 
اس مترار العمل حول هذا املوضوع بعد تقدمي ادلراسات يف هذه اجللسة. وقد قامت الويبو بكثري من العمل حول الرتتيبات 

اءات الاخرتاع دراسة مكثفة وبصفة خاصة، متت دراسة عدد من الرتتيبات املرنة املتعلقة برب ة املتعلقة برباءات الاخرتاع. املرن
عداد حوايل  وثيقة حول الرتتيبات املرنة املتعلقة برباءات  20يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية وجلنة الرباءات. وقد مت اإ

 صفحة يف الس نوات الست املاضية. ومتت تغطية اكفة 100الاخرتاع بعضها مكون من بضعة أأجزاء والعديد مهنا يزيد عن 
اجملالت الهامة املتعلقة ابلرتتيبات املرنة اخلاصة برباءات الاخرتاع ومتت تغطية بعضها أأكرث من مرة. واحتاجت ادلول الأعضاء 

عداد مواد جديدة.  ىل التوقف والتفكري يف املواد اليت مت مجعها عىل مدى الس نني بدل من اإ  اإ

ىل الرتتيبات املرنة اكنت ذات أأمهية كربى يف تصممي نظام  ورصح وفد الصني بأأن الاس تثناءات والتقييدات ابلإضافة .298 اإ
ملكية فكرية متوازن مع أأخذ مصاحل اكفة الأطراف يف احلس بان. وذلكل، فاإن ادلراسات يف هذا اجملال اكنت هامة ابلنس بة 

ىل بعض النقاط غري ادلقيقة يف احلقائق واملتعلقة ابلصني يف  الوثيقة. وفامي يتعلق ابملرونة لاكفة ادلول الأعضاء. وأأشار الوفد اإ
من قانون براءات الاخرتاع  63يف تطبيق أأو عدم التطبيق ابلنس بة للعقوابت اجلنائية يف تنفيذ براءات الاخرتاع نصت املادة 

ى الصيين املعدل بوضوح عىل أأن العقوابت اجلنائية ميكن تطبيقها عىل انهتااكت براءات الاخرتاع. وقد أأولت الصني أأمهية كرب 
نفاذ القانون. وميكن تطبيق العقوابت الإدارية املدنية  محلاية حقوق امللكية الفكرية مبا يف ذكل حقوق براءات الاخرتاع واإ

والعقوابت اجلنائية مبوجب قانون براءات الاخرتاع. وفامي يتعلق ابلإجراءات الأمنية اليت قد تنتج عن تقييدات حقوق براءات 
من قانون براءات الاخرتاع قد تناولت تطبيق براءات الاخرتاع اليت مت التقدم  14ن املادة الاخرتاع، رصحت ادلراسة بأأ 

 4بطلهبا من قبل ملسسات مملوكة لدلوةل. وابلرمغ من ذكل، فاإن هذه املادة ل تتعلق ابلأمن القويم. ومل تذكر ادلراسة املادة 
خرتاعات املتضمنة يف طلبات احلصول عىل براءات من قانون براءات الاخرتاع واليت نصت عىل أأنه عندما تكون الا

حدى  الاخرتاع متعلقة ابلأمن القويم أأو املصاحل الكربى وتتطلب رسية، تطبق اللواحئ الوطنية ذات الصةل. وقد اكن تكل اإ
ة الأمن مواد كثرية يف ترشيعات براءات الاخرتاع الصينية اليت تفرض بعض التقييدات عىل حقوق براءات الاخرتاع محلاي
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ىل الأمانة من أأجل تعديل الأجزاء ذات الصةل يف الوثيقة  القويم. ومن أأجل حتري ادلقة، تقوم الصني بتقدمي وثيقة مكتوبة اإ
قبل اجللسة التالية. واكنت ادلراسات اليت مت اس تكاملها انحجة كام اكنت النتاجئ قمية. وميكن أأن تساعد املزيد من ادلراسات 

تيبات املرنة املتعلقة برباءات الاخرتاع يف بناء نظام ملكية فكرية دويل متوازن. كام ميكن أأن تساعد أأيضا واملناقشات حول الرت 
ادلول النامية وادلول الأقل منوا عىل اس تخدام امللكية الفكرية يف حتقيق أأهداف التمنية دلهيا. وذلكل، ميكن للجنة املعنية 

 شاهتا يف هذا اجملال. ابلتمنية وامللكية الفكرية التوسع يف مناق 

ىل أأن هناك اقرتاحني. احدهام الاس مترار يف املناقشات حول هذه املسأأةل بدون طلب القيام مبزيد من  .299 وأأشار الرئيس اإ
جراء دراسات حول الرتتيبات املرنة يف اجملالت  ماكنية تطوير الأمانة لقاعدة بياانت واإ ادلراسات. وقد ذكر وفد فزنويال اإ

 الفكرية. الأخرى للملكية 

ىل ادلراسة. وقد اكنت هناك ممارسات خمتلفة يف ادلول الأفريقية.  .300 وأأشار وفد نيجرياي، ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، اإ
ومل يتبىن ادلول الأعضاء يف اجملموعة الأفريقية موقفا موحدا بشأأن ادلراسة. وابلرمغ من ذكل، رحبت اجملموعة ابلقيام مبزيد من 

 نة املتعلقة برباءات الاخرتاع ابلإضافة اإىل ترتيبات يف جمالت امللكية الفكرية الأخرى. العمل حول الرتتيبات املر 

جراء دراسات يف اجملالت الأخرى من امللكية الفكرية. وأأكد الوفد عىل أأنه  .301 ودمع وفد أأوروغواي اقرتاح وفد فزنويال ابإ
 ي حترك يف هذا الاجتاه. اهمت ابلرتتيبات املرنة يف جمال العالمات التجارية. وسوف يرحب بأأ 

نفاذ القانون. واكن  .302 ودمع وفد الربازيل فكرة التوسع يف ادلراسات لتشمل جمالت أأخرى مثل العالمات التجارية واإ
 هذين جمالني رئيسني ميكن أأن يكوان موضوعا دلراسات جديدة. 

ت املتعلقة ابلرتتيبات املرنة اخلاصة ومل يكن وفد الولايت املتحدة الأمريكية يف موقف يسمح هل بدمع أأي من ادلراسا .303
برباءات الاخرتاع لأس باب رشهحا وفد الياابن ابلنيابة عن اجملموعة ابء. وقد قامت اللجنة بدراسة املوضوع ابس تفاضة. لقد 

ىل اس تنتاجات خاصة هبا  عداده. وميكن للك دوةل من ادلول الأعضاء أأن تتوصل اإ حان الوقت للتوقف والتدبر فامي مت اإ
طبيق الرتتيبات املرنة احلالية أأو ل تطبقها وفقا لرغبهتا. وفامي يتعلق ابلنقطة اليت أأاثرهتا بعض ادلول الأعضاء فامي يتعلق وت 

بدراسة الرتتيبات املرنة اخلاصة ابلعالمات التجارية وانفاذ القانون، أأكد الوفد عىل أأن موضوع بند جدول الأعامل هذا هو 
نفاذ الرتتيبات املرنة املتعلق ة برباءات الاخرتاع. ومل يكن الوفد مس تعدا ملناقشة الرتتيبات املرنة املتعلقة ابلعالمات التجارية واإ

عداد مثل  عداد قاعدة بياانت، ذكر الوفد بأأن اللجنة قد وافقت عىل اإ القانون يف هذه اجللسة. وفامي يتعلق ابلقرتاح اخلاص ابإ
  الوفد عن اعتقاده بأأاها موجودة ابلفعل تريد تأأكيد ذكل من قبل الأمانة. هذه القاعدة يف أأحد اجللسات السابقة. وعرب

ورصحت الأمانة )الس يد ابلوتش( بأأن وفد الولايت املتحدة الأمريكية اكن عىل صواب. ويف اجللسة الثامنة أأو  .304
انت. وقد طالبت اللجنة بذكل. وقد مت التاسعة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية رشعت الأمانة يف هجود لإعداد قاعدة بيا

عداد تقرير يف هذا الشأأن. وقد مت بذل هجود تتعلق بتضمني  القيام ببعض العمل يف هذا الصدد. وقد قامت الأمانة أأيضا ابإ
م انة أأن القوانني ذات الصةل والعمل اذلي مت بشأأن الرتتيبات املرنة املتعلقة برباءات الاخرتاع يف قاعدة البياانت. وميكن للأ

ىل اللجنة يف اجللسة القادمة.   تنظر نظرة جديدة لقاعدة البياانت وتضمهنا العمل اذلي مت ملخرا يف هذا الاجتاه وتقدمي تقرير اإ

واتفق وفد فزنويال مع وفد الولايت املتحدة الأمريكية حول مسأأةل قاعدة البياانت. وتتعلق الفكرة بتحديث قاعدة  .305
ئق تتعلق ابلرتتيبات املرنة اخلاصة برباءات الاخرتاع. وسوف يفيد ذكل اكفة ادلول. وقد اتفق البياانت من خالل أأربعة واث

الوفد مع وفد الولايت املتحدة الأمريكية واجملموعة ابء أأن املوضوع اذلي تمت دراس ته هو الرتتيبات املرنة اخلاصة برباءات 
ة وامللكية الفكرية مناقشة الرتتيبات املرنة يف جمال امللكية الفكرية يف الاخرتاع. وابلرمغ من ذكل، ميكن للجنة املعنية ابلتمني

جلسة مس تقبلية. وأأكد الوفد عىل أأن العمل اذلي مت حول الرتتيبات املرنة اخلاصة برباءات الاخرتاع قد مت أأخذها يف 
بات املرنة اخلاصة برباءات الاخرتاع. وحتتاج احلس بان يف قوانني ادلول النامية. وتتعلق املسأأةل بكيفية اس مترار العمل عىل الرتتي 
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قاعدة البياانت عىل سبيل املثال اإىل حتديهثا. وميكن القيام مبزيد من العمل عىل أأساس ادلراسات احلقائقية اليت قامت هبا 
. ومل تكن مأألوفة دوةل. ومل تعرف ادلول النامية كيفية الاس تفادة من تكل الرتتيبات املرنة 100الأمانة واليت مشلت أأكرث من 

 وبذكل، ميكن مساعدة ادلول النامية عىل تطبيق الرتتيبات املرنة تكل.  دلهيا.

ذا اكن ميكن للجنة أأن حتيط علام ابلوثيقة، وتطالب الأمانة بتحديث قاعدة البياانت وتس متر يف  .306 وتساءل الرئيس عام اإ
 عىل القيام بذكل برشط عدم وجود اعرتاضات من احلضور.  املناقشات حول هذا املوضوع يف اجللسة التالية. وقد مت التفاق

قرار امجلعية العامة للويبو حول الأمور املتعلقة ابللجنة املعنية  –CDIP/12/5والوثيقة  CDIP/14/11دراسة الوثيقة 
 ابلتمنية وامللكية الفكرية )يتبع( 

آلية التنس يق تشري وأأبلغ الرئيس اللجنة بأأن املعلومات اليت قداها نواب الرئيس حول م  .307 شاوراهتم اليت تتعلق مبسأأةل أ
ذا اكن من املمكن أأو املفيد أأن يمت عقد اجامتع غري رمسي أأثناء الفرتة  ىل أأن هناك خالف حول املسأأةل. وذلكل، تساءل عام اإ اإ

ذا اكن من غري املمكن القيام بذكل، ميكن للج  نة اس مترار الفاصةل بني اجللسات لس مترار املناقشات حول املسأأةل. واإ
 املناقشات يف اجللسة التالية بناء عىل ورقته اليت مت توزيعها يف الصباح كورقة غري رمسية. 

وذكر وفد الياابن، ابلنيابة عن اجملموعة ابء، بأأن بعض الوفود قد ذكرت رضورة حضور خرباء من العوامص أأثناء  .308
ية أأثناء الاجامتع وليس يف الفرتة الفاصةل بني اجللسات. املشاورات غري الرمسية. وهذا هو سبب عقد املشاورات غري الرمس 

وأأكدت اجملموعة عىل أأن أأي قرار يتعلق ابلعمل أأثناء الفرتة الفاصةل بني اجللسات جيب أأن يأأخذ يف احلس بان الصورة الاكمةل 
ري الرمسية يف الفرتات املتعلقة بأأنشطة الويبو. ومن هذا املنظور، اس مترت اجملموعة يف تفضيل عدم تفعيل املشاورات غ

الفاصةل بني اجللسات. واكنت تفضل عقد املناقشات حول هذه املسأأةل يف اجللسة التالية يف حضور اخلرباء. وميكن أأن تعمتد 
 املناقشات عىل أأساس ورقة الرئيس غري الرمسية. 

 ء الفرتة الفاصةل بني اجللسات. ورحب وفد نيجرياي، ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، ابملشاورات غري الرمسية أأثنا .309

عطاء  .310 ورصح وفد أأس بانيا بأأنه يفضل جتنب عقد املشاورات غري الرمسية يف الفرتات الفاصةل بني اجللسات. وجيب اإ
 ادلول الأعضاء الوقت الاكيف للتعامل مع هذا املوضوع يف امجلعية العامة من أأجل اخلروج بتوصيات. 

قلميية وبعض الوفود الأخرى. ومل ير أأنه من وأأوحض الرئيس أأن املشاورات غري ال .311 رمسية سوف تشمل اجملموعات الإ
الرضوري حضور ادلول الأعضاء. وابلرمغ من ذكل، فاإن هذا اجلانب مطروح للنقاش. ولن يكون من الرضوري حضور 

ذا مل يكن هناك خرباء لأن الوفود ملمة هبذا املوضوع. وميكن عقد املشاورات غري الرمسية أأيضا أأثناء جلسات امجل  عية العامة اإ
ذا اكن ميكن للجنة املوافقة عىل العمل عىل أأساس ورقته غري الرمسية وعقد مناقشات غري  اتفاق بشأأن املوضوع. وتساءل عام اإ

 رمسية أأثناء جلسات امجلعية العامة وفقا لقرتاح وفد اس بانيا. 

ورصح وفد الياابن، ابلنيابة عن اجملموعة ابء، بأأنه ل جيب زايدة الأعباء عىل امجلعية العامة. لقد اكنت نية الرئيس عقد  .312
ىل أأن نضع يف احلس بان أأن هناك الكثري من البنود عىل  مناقشات غري رمسية أأثناء فرتة عقد امجلعية العامة. وهناك حاجة اإ

ادمة وقد يكون من الرضوري عقد مشاورات غري رمسية كثرية. وذلكل، جيب أأن تكون جدول الأعامل امجلعية العامة الق
 اللجنة حذره أأل تثقل اكهل املناقشات الرمسية وغري الرمسية أأثناء امجلعية العامة. 

ذا اكن ميكن عقد نوع من املناقشات غري .313 ماكنية تقيمي املوقف أأثناء امجلعية العامة ملعرفة ما اإ الرمسية  واقرتح الرئيس اإ
ذا اكن من غري املمكن القيام بذكل، سوف تس متر املناقشات يف اجللسة التالية.   لتحقيق تقدم. واإ
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وقت عقد امجلعية العامة وقتا تنشغل فيه  يكونو  اجملموعة ابء. ودمع وفد اململكة املتحدة بيان وفد الياابن ابلنيابة عن .314
فضيهل لعقد مناقشات حول هذه املسأأةل أأثناء اجللسة التالية للجنة املعنية الكثري من ادلول الأعضاء كثريا. وعرب الوفد عن ت 

 ابلتمنية وامللكية الفكرية. 

جراء املناقشات يف الفرتات الفاصةل بني اجللسات. ومل يكن  .315 ودمع وفد الربازيل اقرتاح الرئيس. وأأرادت بعض الوفود اإ
ذا اكن هناك جمال لعقد هذه املشاورات أأثناء عقد امجلعيات هناك اتفاق يف الرأأي هبذه الشأأن. واكن اقرتاح الرئيس  مبعرفة ما اإ

العامة متوازان وجمدي. وقد متت مناقشة العديد من املوضوعات أأثناء عقد امجلعيات العامة. واكنت هذه مسأأةل هامة. وقد 
ىل احملك. وذلكل، اكن الأمر أأكدت املناقشات اليت جرت يف الصباح عىل أأن معل العديد من هيئات الويبو الأخرى اكن ع

  يس تحق احملاوةل أأثناء عقد امجلعيات العامة. 

ورحب وفد نيجرياي، ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، ابملناقشات غري الرمسية حول بند جدول الأعامل هذا أأثناء  .316
ل الشائكة. وقد وهجت امجلعية امجلعية العامة. ومت اس تخدام هذه الإجراءات يف املايض للتوصل اإىل حلول تتعلق ابملسائ

بداء توصياهتا. وقد اكن هذا البند عىل جدول أأعامل اللجنة يف  ىل دراسة هذا البند من بنود جدول الأعامل واإ العامة اللجنة اإ
العديد من اجللسات. وذلكل، س يكون من العظمي التوصل اإىل حل عىل هامش امجلعية العامة. ورحبت اجملموعة ابقرتاح 

 الرئيس. 

واتفق وفد سويرسا مع وفد اململكة املتحدة فامي يتعلق بأأن وقت انعقاد امجلعية العامة يكون وقتا مفعام ابلأعامل.  .317
وس يكون هناك العديد من املسائل اليت يمت تناولها. ولن يكون هناك وقت اكيف ملناقشة هذه املسأأةل بصورة جدية. وس يكون 

يالء الوفو  د هذه املسأأةل العناية الواجبة. وس يكون من الأفضل أأن يمت ذكل يف اجللسة التالية. من مصلحة اكفة الوفود أأن يمت اإ
وأأثناء عقد امجلعية العامة، سينصب اهامتم ادلول الأعضاء عىل العديد من املوضوعات الأخرى اليت تعترب موضوعات حيوية 

شة هذه املسأأةل أأثناء جلسة اللجنة املعنية ابلتمنية ابلنس بة للمنظمة. ودمع الوفد اقرتاح وفد اململكة املتحدة املتعلق مبناق 
 وامللكية الفكرية من أأجل دراسة املوضوع ابلشلك الرضوري. 

وأأيد وفد فزنويال اقرتاح وفد أأس بانيا واذلي تبناه الرئيس وكأنه اقرتاحه. وقام وفد اس بانيا حبل مشلكة ركز علهيا وفد  .318
بعدم وجود اخلرباء أأثناء املشاورات غري الرمسية. فس يقوم اخلرباء من العديد من ادلول الياابن ابلنيابة عن اجملموعة ابء وتتعلق 

ىل بعض التفاق أأثناء امجلعية العامة.   حبضور امجلعية العامة. وذلكل، س تكون فرصة جيدة للتوصل اإ

ري الرمسية يف وأأشار الرئيس اإىل خمتلف املواقف. وهناك مجموعة هامة من ادلول اليت تفضل عقد املشاورات غ .319
الفرتات الفاصةل بني اجللسات. وهناك دول أأخرى تعارض ذكل. واكن هناك اقرتاح وسط من قبل وفد اس بانيا. فقد يكون 
جياد وقت ملناقشة هذه املسأأةل بني جلسات امجلعية العامة. وعرب الرئيس عن اعتقاده بأأنه س يكون من املعقول  من املمكن اإ

ماكنية عقد تبين الاقرتاح. وحث الوفود  ظهار مرونة يف هذا الصدد. وميكن اس تكشاف اإ وخاصة وفود اجملموعة ابء عىل اإ
اجامتع رمسي قصري أأثناء جلسات امجلعية العامة بناء عىل املوقف والظروف أأثناء جلسات امجلعية العامة. وهناك قضااي هامة 

ةل هامة أأيضا. ويه تس تحق دراسة مس تفيضة مثل أأي تتناولها امجلعية العامة. وابلرمغ من ذكل، فاإن هذه املسأأةل يه مسأأ 
ظهار مرونة من أأجل الوفاء  آخر. لقد اكنت اللجنة تعمل عىل هذه املسأأةل لعدة س نوات. وذلكل، حث الوفود عىل اإ موضوع أ

 ابحتياجات عدد كبري من ادلول اليت ترغب يف الاس مترار يف املناقشات حول هذه املساةل. 

 احة قصرية للتشاور مع الأعضاء الآخرين يف اجملموعة ابء. طالب وفد الياابن ابسرت و  .320

 ووافق الرئيس عىل الطلب. .321

 الرئيس املناقشة. اس تأأنفتو  .322
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ل ينبغي أأن تثار وذكر أأن رئيس امجلعية العامة قدم بعض اللكامت احلكمية. و ، ابءوفد الياابن ابمس اجملموعة وحتدث  .323
تكل اللكامت عن تقديرها ل اجملموعة  وأأعربتامجلعية العامة. عىل الزائد  العبامجلعية العامة من أأجل جتنب  يفهذه املسأأةل 

 تذلكل، قبلونية الرئيس. ل  تفهمها أأبدت. ويف الوقت نفسه، ح املأأمولاجنال  امجلعية العامة املقبةلحتقق احلكمية من أأجل أأن 
امجلعية العامة لإجراء مشاورات غري رمسية انعقاد خالل من الوقت حمدودة  فسحةأأن يبذل الرئيس هجدا لإجياد  اجملموعة
 اهذا ل يعين أأاهو ا امجلعية العامة. هتهذه املسأأةل بطريقة ل تتداخل مع املناقشات بشأأن املسائل الأخرى اليت تناول حول
جراء عىل  توافق  امجلعية العامة. داخلمناقشة رمسية موضوعية اإ

ن  .324 لإجياد مساحة لعقد مشاورات غري رمسية بشأأن هذه  العامة املقبةل ستبذل خالل امجلعية اودهناك هجوقال الرئيس اإ
 .جانب الأعضاءاعرتاضات من وجود  يف ضوء عدمهذا مت تقرير . وس يادته املسأأةل عىل أأساس ورقة العمل اليت قداها

 النظر يف الواثئق:

لويبو يف جمال التعاون لأغراض من ا املقدمةلمساعدة التقنية ل املراجعة اخلارجية  - CDIP/8/INF/1النظر يف الوثيقة 
 التمنية

CDIP/9/14 -  الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية )الوثيقة املقدمة من رد الإدارة للمراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية
CDIP/8/INF/1) 

CDIP/9/15 -  الويبو يف جمال التعاون ن املقدمة مملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اب اخملتصتقرير الفريق العامل
 لأغراض التمنية

CDIP/9/16 -  الويبو يف املقدمة من ملساعدة التقنية ا بشأأنمن جدول أأعامل التمنية واجملموعة الأفريقية مقدم اقرتاح مشرتك
 جمال التعاون لأغراض التمنية

CDIP/11/4 -  املقدمة من ة اخلارجية للمساعدة التقنية ملراجعاملتعلق ابتقرير ال حاةل تنفيذ بعض التوصيات املس تخلصة من
 الويبو يف جمال التعاون من أأجل التمنية

ىل تقدمي هذا البند من جدول الأعامل. .325  دعا الرئيس الأمانة اإ

ىل الأمانة )الس يد ابلوش(  وأأشارت .326 اكن من أأنشطة و أأمام اللجنة منذ دورهتا الثامنة. معروضة أأن هذه املسأأةل اكنت اإ
طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ  بشأأنالتمنية  مرشوع أأجدول أأعامل لويبو بغية دمع معلية الرصد والتقيمي للأنشطة لتعزيز اإ

جراء الإمنائية  ، هام ن من اخلرباءااثن ىاملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية. وقد أأجر اإ
حتوي عىل واجدا.  ( خضامCDIP/8/INF/1 ير بريكبيك. واكن التقرير )الوثيقةالس يد سانتياغو رواك والس يدة اكرولني د

عدادمنذ ادلورة الثامنة، مت و العديد من التوصيات.  مقدم تقرير  هااكن أأول و العديد من الواثئق الأخرى املتعلقة بتكل الوثيقة.  اإ
عقد الفريق العامل و زائدة عن احلاجة. الحتديد التوصيات اليت و  لتقيمياللجنة  شلكتهي ذمن الفريق العامل اخملصص ا

قدمت جدول ، (CDIP/9) 9جلنة التمنية (. خالل CDIP/9/16تقريره )الوثيقة ونظرت اللجنة يف اخملصص أأربع جلسات. 
 تمنذ ذكل احلني، اكننظرت فيه. و و  وتلقته اللجنة( CDIP/9/16)الوثيقة  مشرتاك اواجملموعة الأفريقية اقرتاح أأعامل التمنية

عدادلب من الأمانة العامة ، طُ (CDIP/11) 11وفامي يتعلق بلجنة التمنية هذه الواثئق أأساسا للمناقشات يف اللجنة.  وثيقة  اإ
ىل فئات خمتلفة، ال هذه الوثيقة  وقسمتحاةل تنفيذ خمتلف التوصيات الواردة يف التقرير.  تعرض  أألف: الفئة يهتوصيات اإ

)التوصيات اليت تس تحق  ابءفئة وال يف أأنشطة الويبو أأو برامج الإصالح اجلارية(،  بشلك واقعي انعكست )التوصيات اليت
 11بلجنة التمنية  جرت مناقشات خاللو لتنفيذ(. اب فامي يتعلققلق ال ت أأاثر يتتوصيات الال ) جمياملزيد من ادلراسة(، والفئة 

(CDIP/11) . عداد بشأأن هااكن أأول و حراز تقدم. ابإ الأمانة العامة طالبت  اليتحددت ادلول الأعضاء الثالث توصيات و  اإ
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الوفود بعض  وأأدخلت. (CDIP/11) 11جلنة التمنية ليل خالل ادل ومت دراسةللويبو.  التقنيةتقدمي املساعدة  حولدليل 
اليت التوصية الثانية حورت ومتأأيضا عىل موقع الويبو.  متاحة النسخة املنقحة. ويهتوفري  متأأثناء ادلورة وعليه التحسينات 

عادة هيلكة موقع الويبو. وتزامن اعامتد هذه التوصية مع اجلهود اليت بذلعىل لجنة علهيا ال وافقت  ا املنظمة لتجديد املوقع. هتاإ
لثة التوصية الثا واختصتذلت هجود جلعل أأجدول أأعامل التمنية والأقسام ذات الصةل ابلتمنية للموقع أأكرث سهوةل ووضوحا. وبُ 
طار  ا مت تطويرهيت( الIP-TAD)يف جمال امللكية الفكرية قاعدة البياانت التقنية املساعدة ب ع أأجدول أأعامل ير امشأأحد يف اإ

، اس تعرضت اللجنة (CDIP/13) 13بلجنة التمنية  خاللو ىل قاعدة البياانت. عوفود بعض التحسينات الالتمنية. واقرتحت 
بلجنة نظر يف هذه املسأأةل خالل من ال للجنة اكن تمت ملوالتقدم احملرز يف هذا الصدد ولكن ليس بقدر كبري من التفصيل. 

عادة النظر يف القضية خالل هذه ادلورة. وةدعمت نظرا لضيق الوقت. و (CDIP/14) 14التمنية  ىل اإ  اللجنة اإ

ملعاجلة بعض  الويبوابخلطوات اليت اختذهتا  هبي رح وأأعرب عن تالأفريقية، اجملموعة  ابمس فد نيجريايحتدث و و  .327
 حتسني هيدف اإيل جدول أأعامل التمنيةاملشرتك مع  هاقرتاحاكن املراجعة اخلارجية. و  الصادر بشأأنالتوصيات الواردة يف التقرير 

اكن دلى اجملموعة و قرتاحات حمددة يف هذا الصدد.  اميقدومت ت. تقنيةاملساعدة ال  من خاللها الويبوقدمت اليت  الطريقةوتعزيز 
هذا س مترار اجملموعة فامي يتعلق اب ابمسيتلكم أأن  عىلوفد اجلزائر.  هذا البند من جدول الأعامل، ويه حولنقطة حمورية 

 البند.

من للجنة ا ومتكنتاقرتح طريقا للميض قدما بشأأن هذه املسأأةل. و وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية،  .328
شاكلية. الأ وحتديد التوصيات  جدول أأعامل التمنيةشرتك مع امل  هاقرتاحاس تعراض  تزويد اللجنة  اجملموعة من ومتكنتقل اإ

الاحتاد الأورويب وبدمع من اجملموعة  قداهابعض املقرتحات اليت  ملناقشةعىل اس تعداد أأيضا  تعض الأفاكر حول ذكل. واكنبب 
 كفاءة.الومسأأةل  تقنيةلتنس يق ادلاخيل وادلويل بشأأن تقدمي املساعدة ال ابعىل وجه التحديد  تتعلقو  ابء.

ىل أأن املراجعة اخلارجية و ،  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقوفد رومانيا ابمس  وحتدث .329 عددا أأنتجت أأشار اإ
ىل اللجنة كبريا من التوصيات اليت قُ  الأمانة العامة بشأأن قمية وجدوى تنفيذ تكل  ي أأجرتهالتقيمي اذلبعد و . للنظر فهيادمت اإ

تضمن التوصيات اليت تس تحق مزيدا من ت  يتابء ال فئةال أأن عىل اللجنة أأن تركز مناقشاهتا عىل  أأت اجملموعةالتوصيات، ر 
رتحات حتداي يف التعامل مع الكثري من املقواكن خمتلفة اقرتاحات أأخرى.  النقاش. ويف الوقت نفسه، قدمت مجموعات أأو وفود

 حولاجملموعة اقرتاح الاحتاد الأورويب  أأيدتن حيث املضمون، مفحد ذاته، بغض النظر عن مضمون تكل الاقرتاحات. 
تقدم أأن هذه املناقشة ومن شأأن واملساعدة التقنية من أأجل مناقشة أأفضل املامرسات.  للملكية الفكريةختصيص يوم اكمل 

وجدول أأعامل اجملموعة الأفريقية  املقدم منلقرتاح املشرتك ابفامي يتعلق و  املساعدة التقنية. حتسني تقدميبشأأن  جتديدايمنظورا 
 .ابء فئةال  اليت ختصعدد من املقرتحات  حولللمشاركة يف املناقشات  هااس تعداد اجملموعة أأبدت، التمنية

مت حتسني هذا وبنجاح املساعدة التقنية حىت الآن.  قدمتأأكد أأن الويبو و ، ابءابمس اجملموعة  وفد الياابنوحتدث  .330
 الفعيليتعني مواصةل العمل  هأأن اجملموعة تعتقداينبغي الأمانة يكن  مل همع الأخذ يف الاعتبار أأنو أأيضا بعد املراجعة اخلارجية. 

الويبو اليت قامت هبا  لأفضل املامرسات ارواك مشلت فقط جتميع-تقرير ديريالواردة يف توصيات أأساس أأن ال واملفيد عىل 
قرتاح الارتبط اادلويل، وتدابري الكفاءة من حيث التلكفة. و و املساعدة التقنية، والتنس يق ادلاخيل يف جمال تقدمي وغري الويبو 
ميكن مواصةل اكن لعنرص الأول و ابتبادل أأفضل املامرسات  حول (CDIP /10) 10جلنة التمنية  اجملموعة يفاملقدم من 
ىل بعض بنود الاقرتاح املشرتك يف ه دراس ته اجملموعة الأفريقية يف ادلورة املاضية  اذلي حددتهذا الس ياق. وأأشارت اجملموعة اإ
لرعاية من الأمانة وبعضها الآخر ليس اب قد حظي فعال هابعض أأن اجملموعة  تعتقدوا. 3هو  2ه، 2د ،2ج، 1ج، 3أأ مثل 

وليس يف  جلنة املزيانيةاملسائل املالية يف  معاجلةعىل سبيل املثال، ينبغي و . املبدئية وأأ عملية ال نظر ال ممكنا، سواء من وهجة 
وضع عدد تغري قد ف، 2013تقرير يف عام تنفيذ ال  وحاةل 2011رواك يف عام -تقرير دير حولمنذ هذه القضية و . جلنة التمنية

ذن وعندالإدارة وفقا ذلكل.  ردديث تحأأن تقوم ب من الأمانة  موعةاجمل تعىل هذا النحو، طلبو من التوصيات دون شك.   اإ
 حتديد ما يس تحق املزيد من املناقشة.ميكهنا من مجيع الوفود يف وضع أأفضل تكون 
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ساعات طويةل يف  أأمضتاللجنة قد بأأن  وأأفادوفد لتفيا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وحتدث  .331
لتقرير. وصنف عىل ا( CDIP/11/4الإدارة )الوثيقة  ردالويبو  قدمت، 2012يف مايو ورواك وتوصياته. -مناقشة تقرير ديري

)التوصيات اليت انعكست ابلفعل يف أأنشطة الويبو أأو برامج الإصالح أأ الفئة التقرير التوصيات يف ثالث فئات، ويه 
التنفيذ(.  بشأأنقلق ال ت أأاثر يتتوصيات الال ) ج فئةال )التوصيات اليت تس تحق املزيد من ادلراسة( و  بوالفئة اجلارية( 

يف عام ودمت عدة اقرتاحات عىل مر الس نني. . وقُ أأ  فئةال ، تقرير عن حاةل تنفيذ التوصيات 2013مايو يف وأأعقب هذا، 
ىل اتفاق اهايئ بشأأن بعض املقرتحات. ومتت و . ا، قدمت اجملموعة الأفريقية اقرتاهح2012 بعد مناقشات مطوةل، مت التوصل اإ

عادة هيلكة موقع الويبوCDIP/12/7ليل )الوثيقة ادل املقدمة بشأأنات املوافقة عىل املبادر  قاعدة بياانت و  (، وكذكل اإ
. واقرتحوا 2012قدم الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه أأيضا اقرتاحا يف عام و . املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية

ركز هذا النقاش عىل حتديد يينبغي أأن واكن ناقشة أأفضل املامرسات. واملساعدة التقنية مل  للملكية الفكريةختصيص يوم اكمل 
طرق لتحسني التعاون ادلاخيل و ؛ هاغري من الويبو و املقدمة من أأفضل املامرسات وادلروس املس تفادة من املساعدة التقنية 

مشرتكة بشأأن  توضيحية وضينبغي أأيضا أأن تكون هناك فرص لتقدمي عر اكن وادلويل؛ وتدابري الكفاءة من حيث التلكفة. و 
ذا  مت تنفيذ املساعدة التقنية اكن قد مشاريع املساعدة التقنية اليت تقداها البدلان النامية والبدلان املتقدمة، بغض النظر عام اإ

ىل مثل هذا النقاش اذلي من شأأنه ضامن امل واتطلعو هذا ميكن أأن حيقق قمية للويبو. و بطريقة ثنائية أأو متعددة الأطراف.  زيد اإ
اكن ، جمد   بشلكالوقت اس تغالل . وأأخريا، من أأجل هامن الشفافية واملساءةل يف مجيع جمالت ختطيط املساعدة التقنية وتقدمي 

رواك فقط، وبشلك أأكرث حتديدا، عىل تكل التوصيات اليت تس تدعي -توصيات ديريعىل ناقشة امل اللجنة أأن تركز عىل ينبغي 
جراء مزيد من املناقشات، ويه   ب املذكورة يف رد الإدارة. فئةال توصيات اإ

س بانيا  وأأفاد .332 ىل ت  أأن حيهنااكن عىل اللجنة و ناقش هذه املسأأةل لفرتة طويةل. ظلت ت أأن اللجنة قد بوفد اإ توصل اإ
جراء مزيد من ادلراسة يف هذا لتحسني تقدمي املساعدة التقنية.  اتس ياسأأخرى متعلقة ابل اقرتاحات تقنية و  واكن ميكن اإ
، وس بل هاغري من الويبو و املقدمة من حتديد أأفضل املامرسات وادلروس املس تفادة من املساعدة التقنية الشأأن فامي خيص 

ىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد اجلمن حيث حتسني التعاون ادلاخيل وادلويل، وتدابري الكفاءة  زائر التلكفة. وأأشار الوفد اإ
شرتك مع امل  ااقرتاهح استنادا اإىلبسطة امل اجملموعة الأفريقية بعض املقرتحات تقدم ميكن أأن اكن رمبا و موعة الأفريقية. اجملابمس 

عداد دليل جلعل معلية اختيار اخلرباء والاستشاريني اخلارجيني أأكرث شفافية.واكن . جدول أأعامل التمنية مانة اإ جيب و  ميكن للأ
ثةمعلومات عىل الإنرتنت  وجيب أأن حتتوي صفحة الويبو قامئة اخلرباء الاستشاريني.  يثمواصةل حتدأأن  عن املساعدة  حمدَّ

ذا اكنت الأنشطة أأن توحض ا املزيد من املعلومات يف هذا الصدد. وميكن ميالتقنية. وميكن أأيضا تقد دلول الأعضاء أأيضا ما اإ
اليت  البنوداكنت هذه بعض و امتىش مع س ياسة الويبو بشأأن املساعدة التقنية. الإضافية توارد املزيانية ماملضطلع هبا من خالل 

 للميض قدما يف هذا املوضوع. حترهياميكن 

س بانيا  .333  امليض قدما يف هذه املسأأةل. حولوأأيد وفد فزنويال املقرتحات اليت قداها وفد اإ

س بانيا. وأأيد  .334 طريقة مفيدة للميض قدما. وأأشار رتحات املققدمت هذه و وفد املكس يك املقرتحات اليت قداها وفد اإ
ىل ما بعد  .جدول الأعامل هذاودور الويبو يف حتقيق أأهداف  2015 جلنة التمنية لعام الوفد أأيضا اإ

ىل اقرتاح الاحتاد الأورويب بشأأن التعاون ادلاخيل وادلويل بشأأن  ولفتوحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية،  .335 اإ
ىل  يف الاقرتاح املشرتك مع جدول الواردة  2ة ستوصيال تقدمي املساعدة التقنية. ويف هذا الصدد، أأشارت اجملموعة أأيضا اإ

ن انبغي ي أأعامل التمنية، " آخر عىل  جلنة التمنيةالأمانة  تُطلعن جيب أأ و لأمانة نوعية تعاواها مع أأرسة الأمم املتحدة. أأن حتّسِّ هجود أ
لأنشطة اليت اضطلعت هبا مع أأرسة الأمم املتحدة، فضال عن توجه التمنية وتأأثري تطوير اباللجنة س نواي  حتيطالتنفيذ، وكذكل 

طارهذا تناول ميكن و الأنشطة".  ىل الاقرتاح اإ  اقرتاح الاحتاد الأورويب بشأأن التعاون ادلويل. وأأشارت اجملموعة أأيضا يف اإ
س بانيا. الضوء  أألقى علهيا يتقامئة الاستشاريني ال املقدم بشان  تعتقدواتحديث. ب الأمانة بأأن تقوم اكن هناك توصية و وفد اإ
تقامس  ل تليدذكرت اجملموعة أأاها  ،متابعة هذين العنرصين. وفامي يتعلق مبسأأةل أأفضل املامرسات اللجنة ميكهنأأن ااجملموعة 
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املقدمة من املساعدة التقنية مناقشة  انيودب ات يف جمال املساعدة التقنية لأن الاحتاد الأورويب واجملموعة أأفضل املامرس
ملنظمة.  ابمل يكن مضن ولية الويبو مناقشة ءيء ل عالقة هلو. اواحد ايوماليت تس تغرق الويبو خالل الندوة  هجات غري
جدول أأعامل التمنية.  املقدم ابلشرتاك معيف الاقرتاح املقرتحات ج هذه ادر اإ  متاملقرتحات الأخرى. وقد عىل  اجملموعة ووافقت
 علهيا. املوافقةيمت أأن هذه املقرتحات بطريقة أأكرث قبول من أأجل  لصياغة هااس تعداد وأأبدت

هموعة الأفريقية. اجملت اليت أأدىل هبا وفد اجلزائر ابمس بياانل ل  عن تأأييدهوفد نيجرياي  وأأعرب .336 ىل أأن هناك الكثري  ونوَّ اإ
اكن هناك بعض و اللجنة بشأأن كيفية امليض قدما. أأن يوجه الرئيس وقد يكون بوسع من املساهامت البناءة بشأأن هذا البند. 

واحلفاظ فهيا امليض قدما و د بعض اجلوانب يحتدمن للجنة ا تكنمت بعض املقرتحات فامي بني ادلول الأعضاء. و  حولالتقارب 
  جدول أأعامل اللجنة.عىل هذا البند عىل

ىل اتفاق بشأأن بعض التوصيات، ول س امي تكل اليت أأنه الرئيس واعتقد  .337 س بانيا اإ  الهيا وفداإ شار أأ ميكن التوصل اإ
 واجلزائر.

أأمانة الويبو معلومات  تقدم"، اذلي ينص عىل وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن اقرتاح الاحتاد الأورويب وذكر .338
قرتاح مشرتك الايف الواردة  2يتوافق مع التوصية س مل ،تخذة لتحسني التنس يق ادلاخيل وادلويل"مفصةل عن التدابري امل 

وفد امليض قدما يف املعلومات الإضافية املقدمة من ال وأأيدمتاما.  نيخمتلف اكانو . جدول أأعامل التمنيةمن اجملموعة الأفريقية املقدم 
أأن يساعد اللجنة عىل اختاذ قرارات يف املس تقبل بشأأن هذا من شأأن و . الأمانة العامة بشأأن التنس يق ادلاخيل وادلويل

 ذكليف  2التوصية س العمل عىلتأأييد  منكن الوفد متي مل اخلطوات الواجب اختاذها لتحسني هذا التنس يق. ومع ذكل، 
 الوقت.

 مناقشات غري رمسية والتوصل اإىل قوامس مشرتكة. لإجراءلوفود املعنية اسرتاحة قصرية أأن تأأخذ اواقرتح وفد أأوغندا  .339

س بانيا والولايت املتحدة الأمريكية والاحتاد الأورويب اإ ووافق الرئيس عىل هذا الاقرتاح. وطلب من وفود اجلزائر و  .340
جراء مشاورات واخلروج   علهيا. قامئة من البنود اليت ميكن التفاقبوادلول الأعضاء فيه، وكذكل الوفود املعنية الأخرى اإ

س بانيا. باس تأأنف الرئيس املناقشات. وأأبلغ اللجنة و  .341 ىل اقرتاح من وفد اإ حيتوي عىل قامئة واكن أأن املشاورات قد أأدت اإ
بل ىل املنسقني الإقلمييني للنظر فهيا من قِّ عزعت الأمانة القامئة قد و لقضااي اليت أأخذت يف الاعتبار مصاحل مجيع الوفود. و اب
ىل هذه املسأأةل يف صباح اليوم التايل. ومللجنة ا كنتومت تلفة. اخمل موعات اجمل نظرا لعدم وجود   هذاعىل مت التفاقن العودة اإ

 .الأعضاءاعرتاضات من 

 يف ش ييل الأدويةدراسة حول براءات  - CDIP/15/INF/2النظر يف الوثيقة 

جراؤها الأمانة )الس يد فينك( ادلراسة.  عرضت .342 مللكية الفكرية اب املتعلقاملرشوع  يف املرحةل الأوىل منواكن قد مت اإ
من ثالثة عنارص. مت تقدمي  تتأألف يتالو عىل تش ييل اليت أأجريت جزءا من ادلراسة  تاكنو والتمنية الاقتصادية والاجامتعية. 

العالمات التجارية الاستيالء عىل  اليت متت حولراسة ادلحول اس تخدام امللكية الفكرية يف ش ييل و اليت أأجريت راسة ادل
يف جامعة كولومبيا.  ة، الباحثسيتلرهذه ادلراسة الس يدة ماراي خوس يه عبود  تعدوأأ السابقة. التمنية جلنة يف دورات 

والس يدة برونوين هول، أأس تاذ التكنولوجيا  ،قسم الاقتصاد، جامعة سانتا الكراب ، أأس تاذ مساعد، هلمرزالس يد كريستيان و 
لأدوية يف البدلان النامية. اتسجيل براءات كبري ب اكن هناك اهامتم و ا، بريلكي. والاقتصاد، قسم الاقتصاد، جامعة اكليفورني

ىل ويُ  عدد من أأن يقوم  تتطلبو . (رتيبس)ال اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكريةاتفاقية عزى ذكل جزئيا اإ
البدلان النامية يف رباءات ال خريطة أأوحضتامحلاية. و مثل هذه  بتوفريبراءات الأدوية  مساندة لهاس بق مل ي البدلان النامية اليت 
يف العديد من تكل البدلان، وخاصة البدلان املتوسطة ادلخل. وتناولت ادلراسة كبرية  بأأمهية حظيت الأدويةأأيضا أأن براءات 
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ليه يف املدى اذلي ميكن أأن وحبثت . الأدويةبراءات جوانب من  معيناجانبا  رباءات أأساس ية ك تصنف براءات الأدويةيصل اإ
لمكوانت لبارشة امل اية امحلالأساس ية  الرباءاتووفرت والثانوية.  الأساس ية لرباءاتلمل تكن هناك تعريفات رمسية وأأو اثنوية. 
حدث  وقد. ما اإىل ذكلوالرتكيبات، و  رعاتواجل دامديدة لالس تخاجلساليب للأ  امحلايةالثانوية  الرباءاتبيامن وفرت النشطة. 

رباءات التأأثري  حولاكن هناك جدل كبري يف البدلان املتقدمة والنامية و . البحث والتطويرهذه يف وقت لحق يف معلية 
ملتابعة الابتاكرات اليت ميكن أأن تكون اهمة ثانوية هامة لتخصيص الاستامثرات رباءات ال الاكنت ، لأحد الآراءالثانوية. ووفقا 

 لرباءاتاحامية نطاق  لتوس يعتس تخدم يف املقام الأول  الثانوية اكنت الرباءاتض الآخر أأن املرىض مهنا. ويرى البعويس تفيد 
ىل فرتات طويةل من ارتفاع لتشمل   لتأأييدمل تقدم ادلراسة أأدةل ولمرىض. ابلنس بة لسعار الأ عقار معني. وهذا ميكن أأن يلدي اإ

آخر.   اليت أأجريت حولوية يف ش ييل. وركزت ادلراسات الابتدائية والثان الرباءاتاس تخدام فقط  تقوث بلرأأي أأو أ
لبدلان املنخفضة واملتوسطة يتعلق ابالولايت املتحدة الأمريكية والاحتاد الأورويب. وفامي  عىلالثانوية  الرباءاتاس تخدام 

أأكرث قوة لأاها  براءاتالأساس ية اكنت  الرباءاتذا املس توى من التفصيل. وميكن القول بأأن هب، مل يكن هناك دراسة ادلخل
حيث اكن هناك قدر البحث والتطوير  يف مرحةل مبكرة جدا من معلية اكن يمت تسجيلهاملكوانت النشطة. وعادة ما اب تتعلق

ذا اكن الاخرتاع الأسايسكبري من الشك  ىل  حول ما اإ ىل من شأأنه أأن يلدي اإ  الرباءاتيف حاةل ومنتج جتاري. التوصل اإ
جتارية. ومع ذكل، فاإن نطاق منتجات  اس تحداث مبجردمهيهتا أأ  حولهناك قدر أأكرب من اليقني اكن  هأأنبميكن القول الثانوية، 

اليت يتعني  الرباءاتأأي  حولصعبة ذلكل، واهجت الرشاكت قرارات و. علها أأقل قوةجي هذه الرباءات قد بدرجة أأكرب ل دود احمل
تكل عىل وعوامل أأخرى  مس توى التمنية وجحم السوقكبري لثر اإىل حد يميكن أأن و يف بدلان خمتلفة من العامل. تسجيلها 

ليس  تتطلب االابتدائية والثانوية يف ش ييل. واكنت هذه اهمة صعبة لأاه الرباءاتالقرارات. وحبثت ادلراسة يف اس تخدام 
ربط املقابةل. واكن  ةوالأدويلمكوانت النشطة الرباءات ل تعيني، ولكن أأيضا حفسب الابتدائية والثانوية الرباءاتالمتيزي بني 
املوجود  النشط خيص املكونالرباءة يف دعاوى لأنه مل يكن هناك عادة نص رصحي ملكوانت النشطة حتداي هائال اب الرباءات

لإدارة وتناول الباحثون هذه املشلكة بطرق خمتلفة، مبا يف ذكل من خالل الاعامتد عىل كتاب الربتقال . يف أأحد العقاقري
ت املسجةل يف ش ييل؛ ملرش مريك املركبا الولايت املتحدة بشأأن براءات( لتحديد USFDAوالأدوية الأمريكية )لأغذية ا
الرباءات يف عدد كبري من  حبثواومشورة اخلرباء يف هذا اجملال اذلي  ؛يف مجيع أأحناء العامل الرباءاتمعلومات عن  ي قدماذل
كن للرشاكت أأيضا تأأمني مزية تنافس ية من خالل التعرف عىل العالمة مأأ  وبيامنأأو اثنوية.  أأساس يةرباءات كها و فوصن

ع انو أأ  ةادلراسة وأأيضا بياانت الأدوية عىل مس توى املنتج مع بياانت العالمات التجارية. وحللت ادلراس طابقتالتجارية، 
ذا اكن فمهيا الأشاكل اخملتلفة للملكية الفكرية. حتاكن اليت املنتجات الصيدلنية  اها ، براءة امللكية الفكريةالشلك من  ذكلاإ فاإ

ذا اكنت الرباءة  حللت أأبرزت الأمانة بعض النتاجئ. و مناقشة مفصةل للنتاجئ. عىل لت ادلراسة متش  اأأو اثنوية. و  أأساس يةما اإ
ىل  ةمنخفضنس بة  ههذ تاكنو ق. اسو نتج مت تقدميه يف الأ مب لأدوية يف تش ييل ابراءات ٪ من 3بط حوايل ر مكن أأ يف الواقع و اإ

لهيا اكن يتفق مع النتاجئ و مفاجئا. هذا مل يكن وحد ما.  ما بني  النس بةيف أأوروغواي، اكن ويف بدلان أأخرى. اليت مت التوصل اإ
الكثري من عدم اإىل وجود نخفض امل  التطابق٪. وأأشار معدل 2أأقل من ب تدر يف الولايت املتحدة الأمريكية، قُ و٪. 10٪ و5

اكن هذا هو احلال بصفة خاصة يف و . الرباءاتيف مكتب مت تسجيلها الخرتاعات عندما لتجارية اليقني بشأأن الإماكنيات ال 
العديد من أأخفقت أأكرث من عرش س نوات، و  البحث والتطوير س تغرق معليةت ميكن أأن جمال الصناعات ادلوائية حيث 

تكل نس بة فاإن ات الأساس ية والثانوية، الرباءبني  الفصلمن حيث و الاخرتاعات الواعدة يف مرحةل ما خالل هذه العملية. 
أأساس ية اكن هناك براءة براءات، لك مخسة  مفن. 4: 1 بلغتملنتجات اليت مت تسجيلها يف ش ييل مع ا هتامكن مطابقأأ اليت 

: 1عىل بدلان الاحتاد الأورويب )نس بة أأجريت دراسة مماثةل  كشفت عنهاكنت النس بة أأقل مما و اثنوية. براءات واحدة وأأربع 
ىل (. وأأشارت النتيجة 7 . وسلطت ادلراسة الضوء أأيضا عىل مثل ش ييل ابدل يكفيأأقل من تكل الرباءات الثانوية عددا أأن اإ

يداعات الرباءات يف جمال الأدوية أأن ن وكشفت عاذلين ميلكون تكل الرباءات والعالمات التجارية.  اكنت من تقريبا مجيع اإ
اكن هذا هو المنط السائد يف معظم البدلان متوسطة ادلخل. ومع و  .الأمريكيةكياانت مقرها يف أأورواب والولايت املتحدة 

يوي احل  الأدويةقطاع هذا أأداء عكس و ٪ من العالمات التجارية من خالل كياانت تش يلية. 50أأكرث من  تسجيلذكل، مت 
اجلديدة، اكن هناك  للأدوية ةصرخِّ مُ أأو  منتجةابلرضورة  مل تكنالرشاكت التش يلية عىل الرمغ من أأن و يف ش ييل. الشامل 
املهنجية املس تخدمة أأيضا يف وساعدت . تقنيةاش متلت ادلراسة عىل الكثري من التفاصيل ال و يف ش ييل.  انتسويق كبري و تصنيع 
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عداد دراسات مماثةل يف بدلان أأخرى. واكنت ادلراسة مثرية لالهامتم. واكن لأدوية يف ا طوة أأوىل حنو فهم براءاتمبثابة خت اإ
 .عىل حنو أأفضل ش ييل

اكن هذا مفيدا للغاية يف صياغة و طلبات الرباءات.  يوذكر وفد ش ييل أأن ادلراسة قدمت بياانت عن سلوك مودع .343
وطين للملكية املعهد ال من الباحثني واخلرباء اخلارجيني يف اجاد معالت البحوث مبتكرة جدا وتطلب تاكنو الس ياسات. 

ماكنية تكرار الأحباث يف ادلول الأعضاء الأخرى وكذكل . (INAPI) الصناعية ن اإ أأمرا كون س يخالل نفس املهنجية من فاإ
لتوضيح  اياكن العمل جارو للتحقق من حصة وقياس النتاجئ بني البدلان. وذلكل، ينبغي أأن ترتمج ادلراسة ابلاكمل.  امفيد

ىل الأمانة خالل الأس بوع. تلن و بعض جوانب ادلراسة.  اكن التحليل و لثر الإيضاحات عىل النتاجئ. وس تقدم هذه املعلومات اإ
عىل الرمغ و والثانوية مثرية جدا لالهامتم. وسلط الضوء عىل بعض القضااي الهامة. أأول،  الأساس يةعىل الرباءات اذلي أأجري 

. اثنيا، اكنت ذا شأأنهذا مل يكن اجتاها أأن ادلراسة بوضوح من الرباءات الثانوية ميكن أأن تكون مسجةل يف ش ييل، أأظهرت 
املنتجات  اتنه اكن من املمكن فقط تسجيل براءلرباءات الثانوية. وهذا مل يكن مفاجئا لأ ابالصناعة احمللية أأكرث ارتباطا 

مماثةل ميكن أأن تس تفيد من  حقائق اقتصادية اليت دلهياخرى الأ بدلان الوفد أأن ال . ورأأى 1991الصيدلنية يف تش ييل منذ عام 
جراء ادلراسة. وجشع هذه   املزيد من البحوث اليت يتعني الاضطالع هبا يف س ياق مماثل.عىل اإ

 الأمانة ترمجة الوثيقة.من الرئيس وطلب  .344

ندونيس يا نتاجئ ادلراسة الواقعية. وميكن للبدلان النامية أأن تس تفيد من ادلراسة. وأأقر  .345 مناقشة هذه  ومن شأأنوفد اإ
ز منو الصناعات ادلوائية يتعز يف حامية الرباءات وسوف تسامه لرباءات. لتساعد اندونيس يا يف تعديل قانواها الوطين أأن سأأةل امل 

 احمللية يف البدلان النامية.

طار  برانمج الصحة والبيئةممثل ورأأى  .346 جراء دراسة مماثةل يف البدلان الأفريقية، ل س امي يف اإ أأنه س يكون من املفيد اإ
 .(OAPI) ظمة الأفريقية للملكية الفكريةاملن

طار وأأحاطت  .347 جراء دراسة مماثةل يف البدلان الأفريقية، وخاصة يف اإ املنظمة الأمانة )الس يد فينك( علام ابقرتاح اإ
راسات تطوير املهنجيات اليت ميكن تكرارها يف أأجزاء تضمنته ادل. ومشل العمل اذلي (OAPI) الأفريقية للملكية الفكرية

متابعة. مترين أأن تشارك يف أأي  يرسها امن حيث املبدأأ، فاإاهو . بأأقىص ما يف وسعهالقيام احاولت الأمانة و أأخرى من العامل. 
ىل أأن املوارد  تأأشار  فقدومع ذكل،   حمدودة واكن هناك الكثري من املطالب.اكنت أأيضا اإ

راسة ابدل. وأأحاطت اللجنة علام الأعضاءمناقشة هذا البند نظرا لعدم وجود مالحظات أأخرى من  الرئيسوأأغلق  .348
 يف ش ييل. الأدويةحول براءات اليت أأجريت 

لويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية اليت تقداها المساعدة التقنية ل املراجعة اخلارجية  -CDIP/8/INF/1النظر يف الوثيقة 
 )اتبع(

س بانيا لتقدمي قامئ حوللرئيس املناقشات اس تأأنف ا .349  بشأأن املساعدة التقنية. همقرتحات ةهذا البند. ودعا وفد اإ

س بانيا أأن القامئة مت توزيعها عىل الوفود للنظر فهيا. وأأعرب عن أأمهل وذكر  .350 قبول بعض من  بأأن تمتكن الوفودوفد اإ
متاما  نيقل تعقيدا، حىت لو اكنوا غري راضالأ ابلنس بة للبعض، وتكل  ذات الإشاكليةأأيضا حتديد القضااي  ممكهنأأ املقرتحات. و 

 من أأجل امليض قدما وحتسني املساعدة التقنية. عليه ابلفعلقامئة ملعرفة ما ميكن للجنة أأن توافق الاقرتح الوفد و . لكها عهنا

حراز  منكن اللجنة متملقرتحات س  ، وذكر أأن اوالاكرييب ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية وفد الأرجنتنيوحتدث  .351 اإ
 متاما.تكل املقرتحات  أأيد فقدتقدم يف الاجتاه الصحيح. وابلتايل، 
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الوثيقة  تمثلو . والاكرييب وأأيد وفد املكس يك البيان اذلي أأدىل به وفد الأرجنتني ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية .352
اكن من و يف العمل عىل مسأأةل املساعدة التقنية عىل هذا الأساس. مكن للجنة أأن تبدأأ وأأ احلد الأدىن من القامس املشرتك. 

ظهار ادلاملهم   الويبو.داخل هذا العمل يف ل مع اإ

للميض قدما يف  اوأأساس أأفضل وأأقرب النتاجئ املمثرةن القامئة متثل اإ ابمس اجملموعة الأفريقية وقال  وفد نيجرياي وحتدث .353
لب الأمانة اعددا من املالحظات. واكن الاقرتاح الأول يط اجملموعة توقدم هذا البند من جدول الأعامل اذلي طال أأمده.

ذا اكن و . اإىل حد ما غري موضوعي اكون هذيقد و مساعدة الويبو التقنية. جمال أأن تقوم بتجميع أأفضل املامرسات املتبعة يف ب اإ
لب من الأمانة أأن تضع س ياسة أأو حتدد ساعدة الويبو التقنية، ميكن للجنة أأن تطم مناذج مثىل لتقدمي  امتالكالهدف هو 

 هأأن ورأأت ،الأمثل ملساعدة الويبو التقنية. وأأشارت اجملموعة اإىل الاقرتاح الثالث للس ياسة من أأجل التقدمياخلطوط العريضة 
املصطلح تناول هذا و فعالية". الصطلح "مب"الكفاءة" مصطلح  أأعربت عن رغبهتا يف استبداللفعالية. ويف هذا الصدد، معين اب
فهم أأس باب التغريات من أأن تمتكن ادلول الأعضاء ب هاأأمل وأأعربت عن بقية املقرتحات.  عىل ووافقت اجملموعةأأيضا.  الكفاءة

 الهدف من القامئة. حتققاليت ل تزال 

 موعةاجمل ترحب القامئة. واكنو بشأأن هذه املسأأةل، لها  ارتاكزوحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية كنقطة  .354
اجياد اجملموعة حاولت و . ذكل طلبا غري موضوعيميكن أأن يكون  حيثتقيمي أأفضل املامرسات، ب الويبو  ةلباطممرتددة يف 

حتديد بعض املبادئ  اأأن الأمانة ميكهنب اهحاللحفاظ عىل هذا الاقرتاح، وجعهل أأكرث موضوعية. وهذا هو السبب اقرت  سبيل
ى كيف ميكن حتسني الصياغة. رت . ومع ذكل، اكنت اجملموعة مس تعدة ملناقشة هذا الاقرتاح لالتوجهيية لتقدمي املساعدة التقنية

يف وضع يسمح لها بقبول لك مهنم ابس تثناء الاقرتاح  تدراج املقرتحات الأخرى. واكنابإ  هارسور  عن اجملموعةوأأعربت 
ل تغطي وبعض اليشء.  احمدوداكن مصطلح "الكفاءة"  نظرا لأنفعالية" الفضل مصطلح "ت اأأاهت اجملموعة كررو الثالث. 
اهبناء عليهامرسة لتشمل التأأثري. و امل عن رغبهتا يف توس يع وأأعربتسوى مسائل املزيانية.  "الكفاءة" استبدال  تفضل ا، فاإ

 فعالية".الصطلح "مبمصطلح "الكفاءة" 

مانة العامةوحتدث  .355 الإدارة ملواكبة التطورات احلديثة يف  ردتحديث ب  وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء، كررت طلبه للأ
ملواصةل  اس تعدادهااجملموعة  وأأبدتأأفضل. بصورة لوضع الراهن اهذا اجملال. وهذا من شأأنه أأن يكون مفيدا من أأجل فهم 

س باني وبشأأنالعمل بشأأن هذه القضية من أأجل زايدة حتسني مساعدة الويبو التقنية.   تا، لحظالقامئة اليت اقرتهحا وفد اإ
ينبغي النظر يف هذه القضية أأنه و  ،بعض الصعوابت يف املوافقة عىل أأي من البنود املدرجة عىل القامئة يف هذه النقطة موعةاجمل

 أأفضل.بصورة لوضع الراهن افهم  بعدالهامة 

ذكل، قد  . ومعهمعوميف أأن النص جيد  ورأأى، مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقوفد رومانيا ابمس وحتدث  .356
 ابءالوفود الأخرى. واكن الاقرتاح املقدم من اجملموعة وخماوف  هيكون من الرضوري القيام مبزيد من العمل لستيعاب خماوف

مانة  دارهت ردتحديث ب للأ  بشأأناملناقشة عىل بينة من التقدم اذلي حققته الأمانة  ن تكونلأ  ا. وس يكون مفيدحكامي ااقرتاح ااإ
 هذه القضااي يف الس نوات الثالث املاضية.

الطرق كرث رد الإدارة أأ  واكن حتديث. ابءوفد اململكة املتحدة البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابمس اجملموعة وأأيد  .357
ىل الأمام كخطوة أأوىل. حمكة للميض  بعد رؤية ومناقشة تكل الورقة، ميكن للجنة أأن تركز عىل تقدمي مزيد من املقرتحات و اإ

أأولوايت أأخرى عىل وجود اللجنة الكثري من الوقت ملناقشة هذه املسأأةل يف العامني املاضيني بسبب  ىدل ومل يكنالواقعية. 
ملناقشة هذه املسأأةل. ومع  هب الوفد عن اس تعدادمور. وأأعر تغريت الأ و يف تكل الفرتة، فعلت الويبو الكثري و. اجدول أأعامله

جراءات ملموسة قبل اختاذ قرار بشأأاهاكنت ذكل،  ىل املزيد من التفكري يف اإ عندما انقشت اللجنة مقرتحات و . مهناك حاجة اإ
ىل أأن اكنت واقعية يف املس تقبل،  آزر اكن هو وجود ا أأن الهدف رهضع يف اعتباتهناك حاجة اإ كون من الويبو. وس ي داخلتأ

 يف ابلاكململ تكن  لأاها امجلعية العامةأأو  جلنة املزيانيةبعض العنارص يف منتدايت أأخرى مثل أأكرث أأن يمت مناقشة املناسب 
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ن اللجنة  تاكنو . التمنية جلنةنطاق ختصص   سوف حتتاج يف املقام الأولهناك حاجة أأيضا لتجنب الازدواجية. وذلكل، فاإ
 ابلفعل. متا ملقدم صورة أأكرث وضوحا ين شأأنه أأن دارة ممن الإ ث حدَ مُ رد  اإىل

س بانيا املقدمة من قرتحات أأن املوفد الصني  ورأأى .358 أأساسا جيدا لتحسني املساعدة التقنية. وفامي يتعلق توفر وفد اإ
 اجملموعة الأفريقية. ابمس اذلي مت الإعراب عنهرأأي ال معفق الوفد تابلعمل يف املس تقبل عىل املقرتحات، وا

مجموعة و  ابءالياابن ورومانيا ابمس اجملموعة  اوفد الولايت املتحدة الأمريكية مع وهجة النظر اليت أأعرب عهنا وفدواتفق  .359
الإدارة. ومن  ردهو حتديث  الس بلأأن أأفضل بعىل التوايل، فضال عن وفد اململكة املتحدة  بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق

 مزيد من التفاصيل بشأأن بعض هذه القضااي.للتعرف عىل الوفود يف وضع أأفضل بكثري  جيعلشأأنه أأن 

اململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية ووفد الياابن  الترصحيات اليت أأدىل هبا وفدل  عن تأأييده وأأعرب وفد أأملانيا .360
ىل اللجنة  حتتاجو الكثري من التغيريات يف جمال املساعدة التقنية.  حدثيف العامني املاضيني، و. ابءابمس اجملموعة  أأساس اإ

 الإدارة كخطوة أأوىل. رد، جيب أأن يمت حتديث ومن م. احتسيهن يةمتني ملناقشة كيف 

يران )امجلهورية الإسالمية( ورأأى  .361 س بانيا  أأنوفد اإ أأساسا جيدا لتحسني مساعدة الويبو اكن الاقرتاح املقدم من وفد اإ
جراء الأفريقية بشأأن التقنية. وأأيد الوفد الاقرتاحات املقدمة من اجملموعة   تعديالت طفيفة عىل هذا الاقرتاح.اإ

س بانيا وأأشار  .362 أأخذها بعني اليت يتعني بعض املقرتحات دليه بشأأن مقرتحاته. واكن اليت وردت تعليقات ال ىل اإ وفد اإ
عن اعتقاده الوفد ، أأعرب ابء كعضو يف اجملموعةو . امناس بس يكون  ذكل الرئيس أأن يرىميكن مناقش هتا عندما و الاعتبار. 

اكن هذا ل يتعارض مع امليض قدما يف املقرتحات اليت ميكن التفاق علهيا. و الإدارة.  ردحتديث أأن يمت أأاها فكرة جيدة ب
لكمة باستبدال لكمة "الكفاءة"  ةالأفريقي اجملموعة تعىل سبيل املثال، اقرتحفوأأعرب الوفد عن اس تعداد ملناقش هتا. 

 تعديلميكن أأنه . ومع ذكل، مل يكن دلهيا مشلكة مع هذا الاقرتاح. و ا بيهنامبس يط اهناك فارقأأن الوفد فعالية". ورأأى ال"
ذا اكن من املمكن حتديد و الصيغة.  عطاء املزيد من الوقت دلراسة املقرتحات مبزيد من التفصيل من أأجل معرفة ما اإ ميكن اإ

ىل مزيد موأأن . للغايةتكل اليت مل تكن مثرية للجدل  ىل اتفاق.هناك حاجة اإ  ن التحليل للتوصل اإ

س بانيا ل تتعارض مع  .363 س بانيا. وأأضاف أأن املقرتحات اليت تقدم هبا وفد اإ وأأيد وفد فزنويال البيان اذلي أأدىل به وفد اإ
 ملزيانيةل ميكن توقع أأن تقوم جلنة ا هلتعليقات اليت أأدىل هبا وفد اململكة املتحدة، ذكر الوفد أأناب. وفامي يتعلق ابءاقرتاح اجملموعة 

القضااي انجضة من أأجل وتعني أأن تكون مقرتحات. تقدمي من اللجان  وطلبت جلنة املزيانيةل مجيع القضااي من تلقاء نفسها. حب
ىل اتفاق.  التوصل اإ

س بانيا اإ وفد أأوروغواي وقال  .364 اكنت تكل و مليض قدما. من الجنة ال متكني  من شأأاهان املقرتحات اليت قداها وفد اإ
ل ينبغي أأن يكون من الصعب عىل اللجنة والوفد أأن الأمانة تبحث ابلفعل يف أأفضل املامرسات.  ورأأىية. املقرتحات واقع 

وفد أأي اقرتاح من شأأنه أأن يساعد ال وأأيدلإرادة س ياس ية من أأجل امليض قدما.  اكنت هناك حاجةملوافقة علهيا. ومع ذكل، ا
حراز تقدم. واكنت املناقشات  اكنت اللجنة و اس مترت لعدة دورات. وتركز معظمها عىل التفاصيل الإدارية. قد اللجنة عىل اإ

س بانيا اللجنة عىل الرتكزي عىل و املساعدة الإمنائية. يف  املمتثلعن جوهر القضية،  تبتعد ساعدت املقرتحات املقدمة من وفد اإ
رادة س ياس ية للميض قدما،  ذا اكنت هناك اإ نما هو اهم. وتساءل الوفد عام اإ  .لها املناقشات ل طائل فاإن يكن، مل واإ

س بانيا.  هقااتفوأأعرب عن اجملموعة الأفريقية،  ابمس وفد نيجرياي وحتدث .365 يف حبث تعارض هناك  ومل يكنمع وفد اإ
عطاء الوفود مزيدا من و الإدارة.  رداملقرتحات واعامتد بعضها وحتديث  س بانيا، ميكن للرئيس اإ عىل النحو اذلي اقرتحه وفد اإ

ىل وثيقة ميكن أأن تليب احتياجات مجيع ادلول الأعضاء.ل الوقت ل   مناقشة من أأجل التوصل اإ
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س بانيا. وعن تأأييده لوفد املكس يك وأأعرب  .366 س بانيا  املقدمة مناملقرتحات بني  تعارضمل يكن هناك وفد اإ وفد اإ
عطاء وقت اكف للوفود املهمتة ملناقشة الكيفية اليت ميكن هبا حت و الإدارة. رد  حتديثو   سني هذه املقرتحات.ميكن اإ

كوادور  وأأعلن .367 مجموعة بدلان أأمرياك  ابمسس بانيا وأأوروغواي والأرجنتني اإ اليت أأدىل هبا وفود  بياانتل ل  تأأييدهوفد اإ
 .والاكرييب الالتينية

ىل وأأشار وفد أأوغندا  .368 س بانيا اذلي اكن مدعوما من عدد من الوفود.  ابءموقف اجملموعة اإ  توحيدميكن و وموقف وفد اإ
س بانيا قام . وميكن أأن تامتىش مع ما بيهنا الوفد أأي تعارض يرَ  وململواقف. تكل ا الأمانة بتحديث دون املساس  بتحسينهوفد اإ
دارهتا. لرد  اإ

تقدمي املساعدة التقنية، ابلتعاون ب اململكة املتحدة  تلزتمايف العمل عىل هذه النقاط. و  رغبتهوفد اململكة املتحدة وأأكد  .369
خلرباء بشأأن نقل التكنولوجيا تفانهيا يف حتقيق احرضوا منتدى  وميكن أأن يشهد منوالعمل مع الويبو وغريها من املنظامت. 

س بانيا ومل يدامئا يف مجيع أأنواع الربامج.  تشاركأأاها تكل الأهداف والغاايت. و  ومع . اتعارضم كن الاقرتاح املقدم من وفد اإ
لأش ياء اليت مت اباللجنة جتنب القيام  وتعني عىلالويبو.  اكنت تقوم بهذكل، مل يأأخذ بعني الاعتبار التطورات الأخرية يف ما 

 رديف هذه املرحةل، اكن من املهم أأن تلقى و. الواقعيةقرتحات امل بشأأناكن املطلوب مزيد من التفكري و ابلفعل.  االقيام هب
للجنة عىل الن تكون قادرة عىل حل لك ءيء، وينبغي  جلنة املزيانيةأأن عىل ق الوفد مع وفد فزنويال اتفو الإدارة. من حمدث 
ىل تأأن ل  هذه املقرتحات انجضة مبا فيه الكفاية. ومل تكن . حفسب من أأجل حماوةل مناقش هتا هناك جلنة املزيانيةدفع الأمور اإ

ذا اكنت الأ غري اكنت هناك معلومات و  ىل اللجنة أأمام  ول سبيلابلفعل.  تمور قد متاكفية حول ما اإ ل التوصل اإ نتاجئ جزئية اإ
آزر  البحثهناك حاجة اإىل  تاكنحيث   واكنتتلفة تعمل عىل املساعدة التقنية. اخمل قسام الأ  واكنتالويبو.  داخليف أأوجه التأ
لهيانظر ل هناك حاجة ل  اكنت. وذلكل، ية فهياميكن حتقيق املزيد من الكفامنطقة  ههذ عيل وليس فقط من وهجة أأ من منظور  اإ

ىل أأن تعرفاللجنة  تحتاجاالإدارة. م من  رد حمَدثاخلطوة الأوىل يف احلصول عىل ومتثلت نظر اللجنة.  أأين وصلت  اإ
عض ب س يقدمنه وأأ لقيام بذكل يف ادلورة املقبةل. اب التام عن الزتامهوفد وأأعرب ال. واقعيةالعمل عىل مقرتحات يف  أأ بدت الأمور و 

ذا ما أأرادت اللجنة من الوفد املقرتحات بعد النظر يف رد الإدارة احملدث. ورأأى  أأن هذا هو أأفضل الس بل للميض قدما اإ
ذا و . حصيفةاختاذ قرارات   للجنة عليه يف وقت لحق.ا فقد تأأسف، حفسب هااللجنة قرارا من أأجل اختذت اإ

س بانيا.  .370 فيد جدا كوس يةل للميض قدما يف هذا الشأأن. ومن شأأنه م اكن قد فوأأيد وفد مالزياي الاقرتاح املقدم من وفد اإ
آفاق جديدة ملناقشة أأمشل يف املس تقبل.  أأن يوفر املعلومات وأ

س بانيا. وفد ابكس تانوحتدث  .371 آس يا واحمليط الهادئ، وأأعرب عن تأأييده لقرتاح وفد اإ  ابمس مجموعة أ

تاج اإىل حتديث. ومع ذكل، اكن هذا ل يتعارض مع حي ة رد الإدار ، وأأن ن الاقرتاح مفيداإ  وفد الاحتاد الرويسوقال  .372
س بانيا.  أأن تقوم بتجميع أأفضل بلب الأمانة اعىل سبيل املثال، اكن الاقرتاح الأول يف القامئة يطفاملقرتحات اليت قداها وفد اإ

هذه  حتتج حتديث بشأأن املساعدة التقنية وممارسات املنظمة ادر اإ املامرسات املتبعة يف مساعدة الويبو التقنية. وميكن أأيضا 
 .املقرتحاتتكل للعمل عىل أأساس  هالنقطة. وأأعرب الوفد عن اس تعداد

رباءات والعالمات التجارية الأملاين اترخي طويل من الكتب ودلى م ش. اواصةل النقعىل الزتامه مبوفد أأملانيا  وأأكد .373
ىل أأساس متني من أأجل و عاما.  35كرث من لأ عاونه مع الصني تاس متر التعاون. عىل سبيل املثال،  س تكون هناك حاجة اإ

 الإدارة.ُمحَدث من  ردحتسني مساعدة الويبو التقنية. وميكن توفري ذكل من خالل 

. ورحب الوفد والاكرييب وكرر وفد ش ييل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد الأرجنتني ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية .374
ميكن أأن تساعد العديد من العنارص و زال معلقة. الأمر اليت ل ت ملعرفة افيدشأأنه أأن يكون م ن مفالإدارة.  ردقرتاح حتديث اب
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س بانيا اللجنة،  لب ااملس تقبل. عىل سبيل املثال، اكن الاقرتاح الأول يطيف  أأي ردمتس  ولنيف القامئة اليت اقرتهحا وفد اإ
ل حتتاج اللجنة وملامرسات املتبعة يف مساعدة الويبو التقنية. وهذا من شأأنه أأن يكون مفيدا. الأمانة أأن تقوم بتجميع أأفضل ا

التعليق اذلي أأدىل به وفد املكس يك بشأأن س بل  عىليف هذا الصدد، وافق الوفد واإىل الانتظار للحصول عىل حتديث. 
فق عىل اتالان املهم مفدلراس هتا. ومع ذكل، اس تعداده وفد ال وأأبدىالنقاط املتبقية بشلك متواز.  ةميكن معاجلو امليض قدما. 

 بعض التوصيات يف هذه اجللسات.

ىل وأأشار وفد فزنويال  .375 س بانيا قد اإ ىل اتفاق. عىل  حازتأأن املقرتحات اليت قداها وفد اإ دمع كبري. ومن املهم التوصل اإ
مرونة ابس تثناء  أأبدتس تعادة الثقة بني الوفود. وذكر الوفد أأن لك اجملموعات قد ابيرسل رساةل س ياس ية  مفن شأأن هذا أأن

ىل اتفاق يف هذه املرحةل.عىل ا. وحث تكل اجملموعة ةواحدمجموعة   لنظر يف الأمهية الس ياس ية للتوصل اإ

س بانيا بورصح وفد أأوروغواي  .376 شارة تأأن يتيح للجنة  هواحلد الأدىن. ف  ميثلأأن الاقرتاح املقدم من وفد اإ أأنه برسل اإ
حراز التقدم.  ذا وافقت و . أأجلها حفسب أأاها اكنت مسأأةل اختاذ قرار منحول الوفد مع وفد اململكة املتحدة  ومل يتفقجيري اإ اإ

س بانيا ست نقاط. و اللجنة عىل ءيء، ينبغي اعامتده.  ميكن للجنة دراسة واحدة تلو الأخرى، وأأن تعمتد و تضمن اقرتاح وفد اإ
ىل  وس تكونالتفاق علهيا. تكل اليت مت  الثقة بني تكونت أأنه بنظمة امل اللجنة بعد ذكل قادرة عىل توجيه رساةل س ياس ية اإ

ذا اكنت هناك التساءل و أأن يكون مفيدا للمنظمة. ذكل من شأأن و ادلول الأعضاء، ميكن حتقيق التقدم.  وفد مرة أأخرى عام اإ
رادة س ياس ية دل ذا مل يكن و سأأةل. لجنة لإحراز تقدم بشأأن هذه امل ى ال اإ ىل البنودت كذكل، ميكن للجنة أأن الأمر اإ  نتقل اإ

نه . وقال الوفد الأخرى ابلفعل. وحث اللجنة عىل توجيه رساةل  القيام هباالويبو جتيد ل يرى أأي صعوبة يف تبين الأش ياء اليت اإ
 حق.وقت ل اإىلس ياس ية من خالل اعامتد العنارص اليت ميكن التفاق علهيا بدل من تركها 

املساعدة التقنية، وس يظل كذكل يف املس تقبل املنظور. ويف هذا  تقدميلفرتة طويةل  واصلوفد كندا أأن بدله وذكر  .377
ذا اختذ تهرغب  وفدال أأبدىالصدد،  تنقيح هذه املقرتحات. ومع ذكل، مل يكن مقتنعا بأأن ب  االلجنة قرار ت يف العمل مع الآخرين اإ

ىل الأمام يف هذه املرحةل. واكن مييضمن املقرتحات  عايلالس توى امل  ذاتالتفاق عىل هذه القامئة  شك يف أأنه دليه  يف الواقع اإ
اها  تدخلمبجرد أأن  ىل ما اكنت عليه حىت هذه اللحظة. وذلكل، س  الوفود يف تفاصيل ما تعنيه هذه املقرتحات، فاإ  ملتعود اإ

ىل العمل عىل ال  هاسرتسل اليت س ياس ية ال شارة طبيعة الإ  نم االوفد متأأكديكن  نه تطلع اإ لجنة يف هذا الصدد. ومع ذكل، فاإ
ىل اتفاق مصقله كقدم للمساعدة التقنية، و . بشأأاها والعمل مع الآخرين من أأجل امليض قدما يف اجملالت اليت ميكن التوصل اإ

طار ا يف وملساعدة التقنية. اكنت كندا حريصة جدا عىل الكفاءة وضامن عدم وجود أأي ازدواجية. واكنت هذه قضية كبرية يف اإ
وفود ما مت القيام به من ال وعرفتالإدارة من يدمع الوفد امليض قدما يف هذه املقرتحات حىت مت توفري حتديث  هذا الصدد، مل

 .اصة هبالمساءةل املالية اخلل أأجل جتنب الازدواجية. وهذا أأمر هام جدا ابلنس بة لكندا و 

س بانيا. واكن ل عن تأأييده امجلهورية التش يكيةوأأعرب وفد  .378 احلد ميثل و  املموس حقرتاالاالقرتاح املقدم من وفد اإ
 اللجنة.عىل تأأييد  حيظىجيب أأن و الأدىن. 

. قدمت القامئة والاكرييب وفد نياكراغوا التعليقات اليت أأدىل هبا وفد الأرجنتني ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينيةوأأيد  .379
س بانيا أأساسا جيدا  الاقرتاح املقدم  ومل يتعارضللعمل بشأأن س بل حتسني املساعدة التقنية يف املس تقبل. اليت اقرتهحا وفد اإ
س بانيا مع طلب اجملموعة   حولوفد التعليق اذلي أأدىل به وفد أأوروغواي الالإدارة. وأأيد رد يمت حتديث بأأن  ابءمن وفد اإ

رادة س ياس ية.  ىل اإ ذا و احلاجة اإ ميكن أأن تضاف احتياجات اجملموعة و مجموعة ملناقشة هذه القضااي.  تشكيلرادة، ميكن الإ  توفراإ
س بانيا.  ابء ىل قامئة املقرتحات املقدمة من وفد اإ جلنة التمنية لأن يف هذه احلاةل، كام ذكر من قبل وفد فزنويال، لن حتتاج واإ

 .جتمتع هبا لقيام بعمل اللجنة عندماا تطلب من جلنة املزيانية

. والاكرييب لتعليقات اليت أأدىل هبا وفد الأرجنتني ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينيةل  عن تأأييده وفد ابراغوايوأأعرب  .380
ىل أأن س بانيا، مشريا اإ اتفق و أأيضا من أأغلبية الوفود اليت أأخذت اللكمة بشأأن هذه املسأأةل. ابلتأأييد  حيظى هوأأيد اقرتاح وفد اإ
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س بانيا وغريه من  دراج مقرتح متعارضني اكني قرتاحني مل الا عىل أأن الوفودالوفد مع وفد اإ أأحد الإدارة يف رد  حتديث. وميكن اإ
س بانيا. الست اليت عنارص ال  رمبا و الإدارة.  ردتحديث ب لأمانة تقوم اموعد اهايئ ل  حتديدبدل من ذكل، ميكن و اقرتهحا وفد اإ

س بانيا و أأن يعطي  ميكن قرتاح ومعرفة ما اذا اكن من املمكن الاىل همتة فرصة أأخرى للعمل عامل خرى الأ وفود الالرئيس وفد اإ
ىل نوع من التفاق.  التوصل اإ

س بانيا. قد وفد الوكرر وفد سويرسا البيان اذلي أأدىل به وفد كندا. واكن  .381 حبث النقاط الست اليت اقرتهحا وفد اإ
ركزت مضمون الاقرتاح. و قدم الوفد بعض املالحظات الأولية حول و مع الوفود الأخرى بشأأن هذه القضااي. الرأأي  لوتباد

حتسني املساعدة التقنية  ىلاإ  تحتاجوالتعاون التقين. ل سويرسا برامج دلى  ناملساعدة التقنية ادلولية. واك عىلالنقطة الثانية 
طار التعاون ادلويل. واكن واخلاصة هبا.  دراج فكرة التعاون بني ماكتب امللكية الفكرية الوطنية يف اإ ذلكل اكن من الرضوري اإ

من هذه الكثري مكن اس تخالص أأ هذا يف النقطة الأوىل. و  ادراجومت سأأةل أأفضل املامرسات. مب  قوية عىل صةللوفد أأيضا ا
عداد مبادئ توجهيية لختيار الاستشاريني.  حول. اكنت النقطة الرابعة االفكرة الواردة فهيالوفد املناقشة. وذلكل أأيد  اكن و اإ

آخر تبدأأ خىش الوفد أأن و جدا.  ش طويالانقال . واكنت هناك نقاش مماثل يف ادلورة املاضية ذي اللجنة يف نقاش طويل أ
حتفظات عىل هذه  أأبدى ذلكلوفعل ذكل. تأأن اللجنة ل ينبغي أأن الرأأي حول وفد وفد أأوروغواي الر طشاو طبيعة مماثةل. 

سوف و الأش ياء.  ما تعنيهفات حول أأن هناك خال وبداسطحية للغاية فامي يتعلق ابلتعاون.  تتبادلاكنت ال  ولقدالنقطة. 
لعمل عىل حتسني التعاون اب اهامتما كبرياالوفد  وأأبدىراسة هذه املسائل عىل حنو أأكرث معقا. دل ادث مفيداحملدارة يكون رد الإ 

 اليت ترغب يف القيام بذكل.الوفود الأخرى عمل مع يالتقين. وسوف 

س بانيا قاسام مشرتاك. وأأعرب  مثلتن الاقرتاحات متوافقة. و اإ وفد الربازيل وقال  .382 عن الوفد القامئة اليت اقرتهحا وفد اإ
 ملوافقة.اب حتظىأأن بأأمهل 

لجراء مزيد من  اس تعدادهااجملموعة  وأأبدتهذا الإجراء.  بشأأنقدم اقرتاحا و وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء، وحتدث  .383
ذا اكن ميكن دة يف الوار  امللموسةعنارص ال  حولاملناقشات ادلاخلية مع أأعضاهئا  س بانيا ملعرفة ما اإ الاقرتاح املقدم من وفد اإ

جراء سلبا عىل  بشأأاهايلثر التفاق  لنحتديد البنود اليت  من  اجملموعة تحتليل لكي وشامل يف مرحةل لحقة. وذلكل طلباإ
عطاء داخلية. وميكن أأيضا  مشاورات لإجراءقصرية  اسرتاحةالرئيس  الأخرى من جدول الأعامل  البنود تناولاسرتاحة بعد اإ
 يف ملخص الرئيس.الوارد 

 دقيقة لإجراء مناقشات داخلية. 20 ابءعطى الرئيس اجملموعة وأأ  .384

 اس تأأنف الرئيس املناقشات.و  .385

مت توفري يبعد أأن  ومتسقةأأكد أأن هذه املسأأةل ينبغي أأن تعاجل بطريقة شامةل و ، ابءوفد الياابن ابمس اجملموعة وحتدث  .386
توافق ال لتحديد عنارص القامئة اليت ميكن  اهجود بذلت اجملموعةالإدارة. ومع ذكل  ردمزيد من املعلومات من خالل حتديث 

موحد  اموقفذكل يل مل يكن ما تيف هذه ادلورة. و ملموسةلتفاق عىل بنود يف ارغبة ال، مع الأخذ بعني الاعتبار هياعل
أأن تقوم بتجميع أأفضل املامرسات بالأمانة  ةلباطيف مالنقطة الأوىل أأ  ومتثلتداخل اجملموعة.  مشرتاك اكن قاسامبل  ،لمجموعةل

غري املقدمة من هجات التقنية  ةهناك الكثري من ادلروس اليت ميكن تعلمها من املساعداكن يف مساعدة الويبو التقنية. و املتبعة 
اجملموعة أأن هذه مت تنفيذها ابلفعل  ورأأتمساعدة الويبو التقنية قمية كبرية. جتميع أأفضل املامرسات يف جمال يضف الويبو. مل 

النقطة الأوىل  أأن تقبل وميكن للمجموعةعب. الشُ خمتلف جيد بني  تواصلعب الأخرى يف الويبو كام اكن هناك لشُ قبل امن 
ىل املساعد شارة اإ ضافة اإ ذا مت اإ  اذليأأن تقبل التعديل املقرتح  ا، ل ميكهنغري الويبو. ومع ذكلاملقدمة من هجات التقنية ة اإ

أأن ملساعدة التقنية. ومن شأأن هذا التعديل اتقدمي الس بل ل يطلب من الأمانة أأن تقدم س ياسة أأو مبادئ توجهيية لأفضل 
ىل أأربعة، جوهر الاقرتاح الأصيل.  يغري طالع قد يكون هناك بعض اجملالت اليت ميكن الاضوفامي يتعلق ابلنقاط من اثنني اإ

أأش ياء كثرية غري هناك حاليا و الإدارة.  رد معلومات عن الوضع احلايل من خالل حتديث ميقدتبعد فهيا مبزيد من العمل 
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ملواصةل العمل بشأأن املساعدة التقنية عىل حنو واسع، مبا يف ذكل تكل النقاط الثالث،  اس تعدادهااجملموعة وأأبدت واحضة. 
عىل هذه البنود الثالثة. اجملموعة الإدارة. ومع ذكل، يف هذه املرحةل من الزمن، ل ميكن أأن توافق  ردبعد أأن مت حتديث 

خالل املناقشات  اطرهحاكن قد مت موعة فكرة اجملعرضت و لقامئة. الواردتني اب ادسةوالس ةمسااخل النقطتنيميكن أأن تقبل و 
تقدمي املساعدة التقنية اليت تقداها  حولأأو ليوم واحد يوم نصف ل ة . وميكن تنظمي ندو تنظر فهيا أأن ادلاخلية. وميكن للجنة

 أأناجملموعة  ورأأتربات لك مهنا. خبكون ذا صةل يهذا من شأأنه أأن و ادلول الأعضاء والويبو واملنظامت ادلولية ذات الصةل. 
أأن تسهم هذه ميكن مور أأخرى، من بني أأ و وثالثة وأأربعة.  النقاط اثناناكفية عن الوضع الراهن بشأأن غري هناك معلومات 

 جراءالإ يف املعلومات احملدثة اليت من شأأاها مساعدة ادلول الأعضاء عىل النظر يف هذه النقاط الثالث، و  احملمتةلالندوة 
عىل اس تعداد ملواصةل العمل بشأأن هذه املسأأةل  اأأاه موعةكرر اجملو يف مرحةل لحقة.  مميكن اختاذه بشأأاهاذلي لموس امل

 لوضع الراهن.ابمعرفة أأفضل  من خاللاملساعدة التقنية  لتحسني

ظهار أأن  حولأأدىل هبا بعض الوفود اذلي تعليق عىل ال وفد اململكة املتحدة ووافق  .387 جيابية من خالل اإ شارة اإ رسال اإ اإ
لوفد مليِّدا االإدارة. واكن ذكل نتيجة واحدة طيبة. واكن  ردفق. ورأأى أأن هناك اتفاقا لتحديث تتادلول الأعضاء ميكن أأن 

ىل اتفاق والعمل مع الآخرين. وذلكل ل  ةدامئبصفة  . السادسةو  ةمسااخل تنينقط ال قبل و وفد املزيد من املرونة. ال أأبدىلتوصل اإ
النقطة  وبشأأنحتديث جدول الاستشاريني. فهيا توحض الأمانة عدد املرات اليت مت يف أأن  فقد أأعرب عن رغبتهومع ذكل، 
 .حديثةأأي حتسينات  بشأأنمعلومات تقدمي ، طلب الوفد السادسة

يض لأن متأأن جتد سببا  اميكهن ل ابءاجملموعة الأفريقية، وأأعرب عن أأسفه لأن اجملموعة  ابمس وفد نيجريايوحتدث  .388
 الإدارة متوافق حتديث ردأأن  ورأأت اجملموعةهناك حتديث من الأمانة. يكون أأربعة حىت و ثالثة و  نينقاط اثنال قدما يف اللجنة 

. ادسةوالس ةمسااخل تنيقبول للميض قدما يف النقط ال س تعداد و ابل ترحب فقدمع متابعة العمل عىل هذه النقاط. ومع ذكل، 
عىل  ااهائي اتقدم ردوف النقطة الأوىل. وس حول ابءىل وقت للنظر يف الاقرتاح املقدم من اجملموعة اإ اجملموعة وسوف حتتاج 

 الظهر.اكمل يف فرتة ما بعد ابل فئةل ا

ذا اكن علهيا أأن تنتظر ويف املقدمة منه، ابءوفد فزنويال مشلكة يف قبول ما اقرتحته اجملموعة ومل يكن دلى  .389  حىت، اإ
 تكون قادرة عىل العمل عىل بقية النقاط.

س بانيا  وأأبدى .390 حدى ادليف  ندوةالإدارة وعقد  ردالأمانة بتحديث  موافقته عىل أأن تقوموفد اإ عن قبةل. أأعرب امل  اتوراإ
الإطار الزمين وكيفية  حولقد يكون هناك بعض الاختالفات و من املقرتحات. ممكن عدد أأكرب أأمهل يف أأن توافق اللجنة عىل 

خالل هذه ادلورة. علهيا ميكن التفاق  وقد. ادسةوالس ةمسااخل تنيلتفاق عىل النقط أأن يمت اسهل من الأ  اامليض قدما. وبد
 ه، اقرتح الوفد أأنالنقطة الثالثةفعالية" يف اللكمة "ب"الكفاءة" لكمة  لستبدالوعة الأفريقية من اجملماملقدم قرتاح الا وبشأأن

دراج ضاف هأأفضل، اقرتح الوفد أأنعىل مس توى . وفامي يتعلق ابلتنس يق ادلاخيل وادلويل لكتهيام ميكن اإ عبارة "مبا يف  ةميكن اإ
 بعني الاعتبار.هذه ذكل واكلت وبرامج الأمم املتحدة" من أأجل أأن تلخذ 

قامئة الاستشاريني اليت  بشأأن حتديثالأمانة )الس يد ابلوش( اإىل السلال اذلي طرحه وفد اململكة املتحدة  تأأشار  .391
، يف مت ذلكلوتلقائيا لكام مت تعيني مستشار جديد للويبو.  القامئةمت حتديث و. جدول أأعامل التمنيةأأنشئت من خالل مرشوع 

يف الوثيقة  ة السادسةطنقال سلال حول  وبشأأنمتاحة عىل موقع الويبو.  القامئة تالبياانت ابنتظام. واكنالواقع، حتديث قاعدة 
س بانيا، ذكرت الأمانة أأن عملية ب شعبة املعلومات  ومرتاملوقع الويبو اجلديد العام املايض. من مت الانهتاء  هاليت قداها وفد اإ

ذا اكن املوقع طويةل من التعاقد مع أأفضل اخلرباء يف هذا اجمل  يليبال. وأأجريت املقابالت داخل وخارج الويبو بشأأن ما اإ
الرتكزي، من  زيدم هناك حاجة لأي تاكن ولونسبيا.  ااحتياجات ادلول الأعضاء واملس تخدمني الآخرين. واكن املوقع جديد

دراجدلول الأعضاء يف هذه العملية. أأن تسامه اكون فكرة جيدة تقد ف املوقع. وقد  يفملساعدة التقنية اب تعلقةامل نشطة الأ  ومت اإ
 ينقادر املس تخدمون كون يجيب أأن و . قاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكريةالكثري من املعلومات يف  تضمني
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ذا و ظمة. عىل نطاق املن هاذينف اليت مت ت املوقع بسهوةل للحصول عىل معلومات عن الأنشطة ذات الصةل ابلتمنية تصفح عىل  اإ
ىل املوقع،  تهضاف يف اإ ادلول الأعضاء  ترغباكن هناك أأي جوانب  آلية لردود الفعل اليت املفيد أأن ت منقد يكون فاإ وضع أ

ىل الأمانة.  س تقدم اإ

 الرئيس النقاش بعد اسرتاحة الغداء. اس تأأنفو  .392

س بانيا ورأأى  .393 خالفات  وجودأأيضا  وبداحول الإطار الزمين وكيفية امليض قدما. ل تزال مس مترة اخلالفات أأن وفد اإ
بدى و  اعلهي ووقععن املقرتحات.  اهوفد رضوأأبدى ال. علهيا للموافقة ادس تعدعىل االوفود اكنت فامي يتعلق العنارص اليت  اإ

ىل اتفاق يف ل اب يسمحمن شأأنه أأن  اوسط حال أأن جتدس يكون من املفيد للجنة و للعمل عىل الصيغة.  اس تعداده توصل اإ
ذا مل يكن من املمكن القيام بذكل يف هذه ادلورة.  ادلورة القادمة اإ

فامي يتعلق  ابءالتعديالت اليت اقرتحهتا اجملموعة  يفقد نظرت واكن اجملموعة الأفريقية،  ابمس وفد نيجريايوحتدث  .394
س بانيا.  س  ابءموقف اجملموعة أأن موعة اجمل ورأأتابقرتاح وفد اإ ىلمي بانيا، ، انقص وفد اإ ومل . من مضمونه تجميعال  افراغ يل اإ

وافقت عىل الاقرتاح املقدم من و . 4و 3و 2و 1دون ءيء ممكل من البنود  6و 5اعامتد البندين  من قبولموعة تمتكن اجمل
س بانيا بشأأن البند  الأمانة حتديد مقرتحات جديدة لتحسني التنس يق ادلاخيل وادلويل، مبا يف ذكل من  اطلب، "2وفد اإ

س بانيا بشأأن البند  موعةاجمل تقبلو واكلت وبرامج الأمم املتحدة، يف تقدمي املساعدة التقنية".  أأيضا الاقرتاح املقدم من وفد اإ
ذا ما و اعدة الويبو التقنية". الأمانة حتديد التدابري الالزمة لزايدة كفاءة وفعالية مس اطلب من، "3  ادلول الأعضاء اتفقتاإ

 .6و 5و 3و 2، ميكن للجنة اعامتد البنود ين الاقرتاحنيهذعىل 

 تغري.ي ابمس اجملموعة ابء، وذكر أأن موقف أأعضائه مل  وفد الياابن وحتدث .395

ىل أأنه اكن هناك اتفاق فامي يتعي مل  ابءالرئيس أأن موقف اجملموعة  وأأدرك .396 . ذلكل اقرتح 6و 5لبندين ابلق تطور. وأأشار اإ
حتديث مت ومبجرد أأن ي. 6و 5الإدارة، واملوافقة عىل البندين  ردوسط التايل. ميكن للجنة أأن تطلب من الأمانة حتديث الل احل
ىل البنود الأخرى يف ادلورة املقبةل،  رد مقرتح تنظمي ندوة حول املساعدة  تناقش أأيضا وأأنالإدارة، ميكن للجنة العودة اإ

 التقنية.

دون ءيء  6و 5وافق عىل امليض قدما يف البندين يأأن  هاجملموعة الأفريقية، وأأكد أأنه ل ميكنابمس  وفد نيجريايوحتدث  .397
عطاف ، 4و 3و 2و 1البنود  بشأأنموقف اجملموعة ابء مل يتطور ذا واإ . 4و 3و 2و 1ممكل من البنود  اإىل حني  اوقت ؤهاميكن اإ

بعض عىل الأقل  تليبلتوصيات اليت من شأأاها أأن ابوذات مغزى  مفيدة قامئةانعقاد ادلورة املقبةل حىت يتس ىن للجنة اعامتد 
الأمور لك هذه  ةميكن مناقشو فعالية وأأثر املساعدة التقنية املقدمة للمس تفيدين. يمتثل يف الاخملاوف. واكن الشاغل الأسايس 

س بانيا مت تقدميه قرتاح الا لأنواكنت هذه نتيجة ملسفة  يف ادلورة القادمة. ىل اتفاق يف حب من وفد اإ سن نية والزتام ابلتوصل اإ
. مهنا النتيجة املرجوةو اجملموعة توضيحات بشأأن أأهدافها  طلبت، ابءلندوة اليت اقرتحهتا اجملموعة  ما يتعلق ابيفوهذه ادلورة. 

ذا اكن س   ةعرفيف م عن رغبهتا وأأعربت تقدمي  بشأأنميكن أأن تلثر عىل معل اللجنة  الندوةمن تنتج يكون هناك توصيات ما اإ
 رواك.-املساعدة التقنية، مبا يف ذكل يف س ياق تقرير ديري

ىل الندوة اليت اقرتحهتا اجملموعة  .398 ي ذلمنتدى اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا ادلولية اواكن . ابءوأأشار وفد سويرسا اإ
ذا واكن . مت الاس تفادة منه بشلك كبري. وقد للغاية امفيدفرباير شهر يف  ُعقد مت اكن قد ميكن أأن يكون هناك تبادل ممثر اإ
ميكن  ية اليتكيف ال تقدم كبري من حيث وجود أأفاكر أأكرث وضوحا بشأأن  حتقيقميكن و بشأأن املساعدة التقنية.  مماثةل ندوةعقد 
آزر والتاكمل يف تقدمي املساعدة التقنية من قبل املنظمة هبا  ماكتب و حتسني املساعدة التقنية، مبا يف ذكل حتديد أأوجه التأ

 .ةالوطني امللكية الفكرية
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ىل وفد أأملانيا وأأشار  .399 واحتاجت ندوة قبل اسرتاحة الغداء. عقد قد حددت ثالثة بنود، واقرتحت ابء أأن اجملموعة اإ
 مل يطلب مهنا ذكل. ابءفهم الوفد أأن اجملموعة و مناقشة هذا الأمر مع أأعضاهئا خالل اسرتاحة الغداء.  اجملموعة الأفريقية

اجملموعة من اجملموعة الأفريقية. وطلب  ابمسلتعليقات اليت أأدىل هبا وفد نيجرياي التام ل  عن تأأييدهوفد رواندا وأأعرب  .400
جيابية وبناءة.  أأن توحض ابء اكن من املهم و تحرك حنو أأهداف التمنية املس تدامة. ت مم املتحدة الأ  تواكنهذه املسأأةل بصورة اإ

ضامن تقدمي املساعدة الاكفية يف هذا اجملال من أأجل اس تخدام امللكية الفكرية كأداة لالبتاكر والتمنية. وذلكل اكنت القامئة 
 .مناس بة

 تس متر ان املناقشة قد لأ ء أأي خشص فكرة وجود لك ءيء أأو ل ءيفلن تفيد وفد فزنويال اقرتاح الرئيس. وأأيد  .401
س بانيا جمرد اقرتاح للميض قدما. واكنت البنود املدرجة عىل ل مرتابطة. غري قامئة الفرتة طويةل. واكن الاقرتاح املقدم من وفد اإ

ندوة اليت ال  ومن شأأنميكن أأن تعمل عىل البنود الأخرى يف ادلورة املقبةل. و . 6و 5ميكن للجنة امليض قدما ابعامتد البندين 
نظرا بد من حتليل الفوائد اليت ميكن اس تخالصها من هذه الندوة هناك . ومل يكن تسبب أأي رضرل ابء أأ اقرتحهتا اجملموعة 

ذا اكن احلدث س يكون مفيدا.مبأأحد معرفة أأي  لعدم  ا اإ

توضيح بشأأن الهدف من ابل أأيضا طلهبا ت اجملموعة كررو اجملموعة الأفريقية، وأأكد موقفه. ابمس وفد نيجرياي  وحتدث .402
ذا اكن الغرض من الندوة  هتارغبعن جملموعة وأأعربت اوالنتيجة املتوقعة.  الندوة تبادل اخلربات وتطوير أأفاكر هو يف معرفة ما اإ

 .جدول أأعامل التمنيةرواك اذلي اكن أأساس الاقرتاح املشرتك مع -جديدة غري تكل الواردة يف تقرير ديري

ذا اكن هناك خالف بشأأن كيفية  يةدغري جمكون تة مع مناقشة الندوة. ومع ذكل، قد الرئيس مشلكومل يكن دلى  .403 اإ
ذا  ةميكن مناقشو امليض قدما.  اكنت الوفود ترغب يف ما الندوة يف ادلورة القادمة. ومع ذكل، ميكن مناقش هتا يف هذه ادلورة اإ
 القيام بذكل.

يف  هن الندوة هو تبادل اخلربات حول موضوع اكن قد ذكر ابمس اجملموعة ابء، وذكر أأن الهدف م وفد الياابنوحتدث  .404
ىل أأساس  أأن يضيف ومن شأأنهوقت سابق.  بعد احلصول عىل املزيد من و وغريها.  4و 3و 2لبنود ابملناقشة جوانب متعلقة ااإ

رص عىل تكل املدرجة قد ل تقت بحثديرة ابل اجل البنودة احملمتةل فاإن ،الإدارة حتديث رداملعلومات عن الوضع الراهن من خالل 
دارةرد . ويتوقف ذكل عىل املعلومات الواردة يف نطاقا يف القامئة. وميكن أأن تكون أأوسع أأو أأضيق . وذلكل مل يكن احملَدث الإ

احملمتةل اليت قد تنشأأ بعد حفص  بنودن ال ع بشدة زيهاي. كام أأنه ليس من احلمكة مت فقط هذه البنود عىلرص النقاش قمن احلمكة 
 ث.دارة احملدَ الإ رد 

مزيد من رضورة تقدمي  حوللالس تجابة لطلب وفد نيجرياي  ادهس تعداوفد الولايت املتحدة الأمريكية  وأأبدى .405
هذا الأمر يف ادلورة املقبةل أأو عىل  اناقشي ، و اجللسة الندوة. وميكن أأن جيمتع مع وفد نيجرياي عىل هامش بشأأناملعلومات 
 الرئيس.يف يد الأمر وفد ال وتركالفور. 

ذا اكن وفد نيجرياي ل واس تفرس  .406 ىل اجة حبزال يالرئيس عام اإ  .الندوةمزيد من املعلومات عن اإ

هذا  واناقشي أأن  موفد الولايت املتحدة الأمريكية. وميكهن خةلادمبرحب و اجملموعة الأفريقية،  ابمس وفد نيجريايوحتدث  .407
س بانيا يف ادلورة املقبةل.ميكن للجنة مناقشة الندوة ووضع املقرتحاو عىل الهامش.   ت اليت تقدم هبا وفد اإ

الإدارة ومواصةل املناقشات يف ادلورة املقبةل  ردحتديث وثيقة  الرئيس ما ييل. أأن تطلب اللجنة من الأمانةواقرتح  .408
س بانيا وأأية بنود أأخرى قد ترغب ادلول الأعضاء يف اقرتاهحا. و نظرا  اهذعل  مت التفاقعىل أأساس البنود اليت اقرتهحا وفد اإ

 .الأعضاءلعدم وجود اعرتاضات من 
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عداد الرئيس من جدول الأعامل: ملخص 9البند   من اإ

ىل الفقرة وانتقل فقرة. بلخص فقرة مسودة املالرئيس اللجنة للنظر يف دعا  .409  نظرا لعدم وجود هاداعامتومت  ،1اإ
ىل الفقرة الأعضاءاعرتاضات من   .2. م انتقل اإ

ىل وأأشارت  .410 يف السطر الثالث بعد تعيني الس يد تود ريف، انئب الرئيس. وجود فاصلتني الأمانة )الس يد ابلوش( اإ
زاةل الفاصةل الثانية يف النسخة الهنائية.و   سيمت اإ

ن الفقرة  .411 نظرا لعدم  4و 3الفقرتني ومت أأيضا اعامتد . الأعضاءمالحظات من  نظرا لعدم وجود تاعمتد 2وقال الرئيس اإ
ىل الفقرة  نتقل. م االأعضاءاضات من اعرت  وجود  .5اإ

" يف بداية امجلةل ال" لكمة، الأمانة )الس يد ابلوش( أأن بعض الوفود قد اقرتحت تعديلني عىل الفقرة. أأولت ذكر و  .412
 لكمة "بعض".ب هالكمة "بعض". اثنيا، لكمة "العديد" يف بداية امجلةل الثالثة يمت استبدال ب هاالثانية يمت استبدال 

ن الفقرة وقال  .413 . الأعضاءمع التعديالت اليت قدمهتا الأمانة نظرا لعدم وجود اعرتاضات من مت اعامتدها  5الرئيس اإ
ىل الفقرة  نتقلاو   .6اإ

" يف بداية امجلةل اللكمة "يمت استبدال مماثةل عىل هذه الفقرة.  تعديالتح ااقرت مت  أأنهوذكرت الأمانة )الس يد ابلوش(  .414
دراج ، ةوالسادس ةاخلامس تنيامجلل  يفولكمة "بعض". بالثالثة   لكمة "بعض" قبل لكمة "الوفود".يمت اإ

ىل امجلةل الرابعة. و اجملموعة الأفريقية، ابمس  وفد نيجريايوحتدث  .415 القوى عبارة "يف وأأعرب عن رغبته يف وضع أأشار اإ
 لويبو"، بعد عبارة "التوازن اجلغرايف واملساواة بني اجلنسني".اب العامةل

عن تأأييده لالقرتاح املقدم من الأمانة بشأأن اس تخدام لكمة "بعض". وأأعرب وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء، وحتدث  .416
قلميية،  ون اإىلمجيع ادلول الأعضاء ينمت وحيث أأن، ومع ذكل "بعض املنسقني عبارة  ذكرليس من الرضوري ف مجموعات اإ

الأخرى اليت ذكرهتا  امجللاستبدال هذه بعبارة "بعض الوفود" كام يف حاةل ميكن و الإقلمييني والوفود الوطنية" يف امجلةل الثالثة. 
 الأمانة.

ذا اكن ميكن اعامتد الفقرة  .417 مع التعديالت املقدمة من الأمانة وكذكل تكل اليت اقرتهحا وفدا  6وتساءل الرئيس عام اإ
 عىل التوايل. ابءنيجرياي والياابن ابمس اجملموعة الأفريقية واجملموعة 

طلبات بعض ب ما ييل: "أأحاطت اللجنة علام سوف تنص عىل وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن امجلةل الرابعة  ركوأأد .418
 لويبو، ...".ابددة مثل التوازن اجلغرايف واملساواة بني اجلنسني يف القوى العامةل احملبعض جمالت  حولالوفود 

ن هذا حصيح.  .419 ومت أأيضا . الأعضاءعديالت، نظرا لعدم وجود اعرتاضات من د الفقرة مع التاعامتومت وقال الرئيس اإ
ىل الفقرة  وانتقل. الأعضاءمن  مالحظاتنظرا لعدم وجود  8و 7الفقرتني اعامتد   .9اإ

ضافةابمس اجملموعة الأفريقية،  وفد نيجريايوحتدث  .420 عبارة "بناء عىل مجيع الأنشطة املتعلقة هبذا  وأأعرب عن رغبته يف اإ
 ة امجلةل الثانية.املرشوع" يف اهاي

طار هذا  حيثلصيغة احلالية  عن تأأييده، وأأعرب ابءوفد الياابن ابمس اجملموعة وحتدث  .421 أأاها تعكس املناقشات يف اإ
نطاق  ا اإىلمغوض أأن يضيفالتعديل املقرتح من اجملموعة الأفريقية ومن شأأن البند من جدول الأعامل بطريقة دقيقة. 

 الأنشطة.
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. وعىل الرمغ ابءلتعليقات اليت أأدىل هبا وفد الياابن ابمس اجملموعة ل  عن تأأييدهتحدة الأمريكية وأأعرب وفد الولايت امل  .422
عكس ملخص الرئيس ي. وينبغي أأن بشأأاهاالتفاق عىل أأي ءيء فمل يمت بعض الوفود،  تكل النقطة قد نوقشت منمن أأن 

 املناقشات بدقة.

اكنت و مناقشة. عليه ستند ت احلالية تعكس ما متت مناقش ته. ومل تذكر ما س وفد اململكة املتحدة أأيضا أأن الصيغة وذكر  .423
طار هذا البند من جدول الأعامل.  اكنت و تكون قادرة عىل اس تخالص النتاجئ. سوف ن اللجنة أأ ، بيهنامن و هناك واثئق يف اإ

 ة هذه املسأأةل.افقت اللجنة عىل مواصةل مناقشومتثيل واقعي ملا مت مناقش ته. و مبثابة الصيغة احلالية 

ما قيل يف اهاية هذه  ويرصدوفد الربازيل أأن الاقرتاح املقدم من اجملموعة الأفريقية من شأأنه أأن يزيل الغموض  وذكر .424
ىل أأن قترص عىل "أأفاكر اخلرباء". وميكن ت توضيح أأن املناقشة يف اجللسة املقبةل لن ب الرئيس  ةلباطمت م هاملناقشة. وأأشار الوفد اإ

طار املرشوع عىل النحو املنصوص عليه يف ورقة املفاهمي. أأن تشمل مجيع  هذا يف الصيغة املقرتحة من  رصدمت والأنشطة يف اإ
 اجملموعة الأفريقية.

 ملا هوشيئا  ةفاضاإ وفد اململكة املتحدة أأن هناك أأي مغوض. واكنت ورقة املفاهمي واحضة. وليس من الرضوري ومل ير  .425
 واحض.

ىل أأن املقدم يجرياي وأأيد وفد غاان اقرتاح وفد ن  .426 ابمس اجملموعة الأفريقية والبيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل. وأأشار الوفد اإ
 يظهراللجنة وافقت عىل مناقشة هذه املسأأةل يف ادلورة القادمة، مع الأخذ بعني الاعتبار نتاجئ املرشوع كلك. وينبغي أأن 

 .جدل مماثل يف ادلورة املقبةلحدوث هذا بشلك واحض لتجنب 

ذكر أأن النص احلايل يعكس ما مت حتقيقه يف و ، مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقوفد رومانيا ابمس  وحتدث .427
ىل أأن الرئيس   هاجملموعة أأن وأأدركتأأن اللجنة ستناقش الوثيقة اليت أأعدهتا الأمانة.  ذكرمناقشة هذا البند. وأأشارت اجملموعة اإ

ن اللجنة  تقدميوقات من أأحد يف أأي وقت من الأ أأي ل ميكن منع  عىل  هاتركز نقاش سوف مقرتحات أأخرى. ومع ذكل، فاإ
 الوثيقة اليت أأعدهتا الأمانة.

طار هذا البند. واكن من الواحض أأنه ابلفعل عكس تاحلالية  الصيغةوذكر وفد املكس يك أأن  .428 مت ي ملما مت مناقش ته يف اإ
ىل أأي اتفاق. واكنت هذه الوثيقة  عىل هذا النحو. ومل تذكر ابلتحديد كيف  اكن قرار تمل وملخص الرئيس. يه التوصل اإ

اقرتاحات يف تكل  تقدميذكر أأن ادلول الأعضاء لن تكون قادرة عىل تس متىض املناقشة قدما يف ادلورة املقبةل. كام مل 
 املناقشات.

ا ممجامتع الا يك يتحققالنصوص ل يف الوقت الراهن. وطلب من الأمانة العامة دراسة 9الرئيس مناقشة الفقرة وعلق  .429
طار هذا البند.  قيل يف اإ

 ضيف أأي ءيء.ي ن التعديل املقرتح ل وأأ للت. ادل قضيةاكنت أأاها وفد أأوغندا ورأأى  .430

ىل الفقرة و  .431  .10حتول الرئيس اإ

قت اللجنة وافو أأن امجلةل الأخرية جيب أأن تس بق امجلةل الوسطى.  ورأأىوفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية، وحتدث  .432
ذا مل يمت و . الصيغةينبغي أأن ينعكس هذا يف و . امجلعية العامةجراء مشاورات غري رمسية خالل ابإ عىل السامح للرئيس  اإ

ىل اتفاق خالل تكل املشاورات، ميكن للجنة أأن ت املناقشات بشأأن هذا البند من جدول الأعامل يف  واصلالتوصل اإ
 الحقة.ال جلنة التمنيةجلسات 
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 .امنطقياكن تسلسل ال لتغيري لأن ل  عن تأأييدهالربازيل وأأعرب وفد  .433

ىل عبارة "دون التد عىل عن موافقتهوأأعرب وفد فزنويال  .434 القضااي الأخرى املعروضة  معخل االتغيري. وأأشار الوفد اإ
جراء مشاورات غري رمسية قد طولب ابإ الرئيس لأن  نظراالعبارة غري رضورية أأن رأأى الوفد و عىل امجلعية"، يف امجلةل الثانية. 

ذا  امجلعية العامةخالل   القيام بذكل.فقط مكن أأ اإ

يران )امجلهورية الإسالمية(  .435 ذكل عىل أأعامل اللجان  رَ أأثَ و لفرتة طويةل.  تعليقهان هذه القضااي قد مت اإ وقال وفد اإ
ىل أأن الوفد الأخرى. وأأشار  حراز  ومل. (CDIP/13) 13 جنة التمنيةمن ملخص الرئيس لل  هااحلالية مت نسخ  الصيغةاإ يمت اإ

ذا اكن ذكل ممكنا". فوينبغي حذ امجلعية العامة أأي تقدم. وذلكل ينبغي مناقشة هذه املسأأةل يف  عبارة "اإ

ىل أأن .436 ذا اكن ذكل ممكنا، منه ابلب طُ  هوأأشار الرئيس اإ شاورات غري رمسية عىل هامش اجامتع امجلعية العامة مب لقيام، اإ
ذا اكن ميكن  اللجنة أأن الأمور سوف تناقش يف امجلعية  ومل تذكرواصةل املناقشات يف ادلورة املقبةل. ملحتقيق تقدم و ملعرفة ما اإ

دراهج  يف امللخص. االعامة. وابلتايل، ل ميكن اإ

احلالية يف تكل امجلةل  الصيغةعكست و أأيد التعليقات اليت أأدىل هبا الرئيس. و  ،وفد الياابن ابمس اجملموعة ابءوحتدث  .437
 نظراللجنة عدم ادلخول يف هذا النقاش مرة أأخرى عىل اينبغي و . الصيغة متاماشات بطريقة دقيقة. ذلكل أأيدت اجملموعة املناق 
 تس متر حىت منتصف الليل.ميكن أأن ن ادلورة لأ 

عن وفد وأأعرب الهذا البند من جدول الأعامل.  حولغة احلالية للفقرة عكست املناقشات صين ال اإ وفد سويرسا وقال  .438
اجملموعة الأفريقية وبدمع من وفد الربازيل. ومع ذكل،  ابمسعكس ترتيب امجلل، عىل النحو اذلي اقرتحه وفد نيجرياي ل تأأييده

 املناقشات بطريقة واقعية. الصيغةعكست 

ذا اكن ميكن للجنة أأن توافق عىل الاقرتاح املقدم من وفد نيجرياي  واس تفرس .439 ة اجملموعة الأفريقي ابمسالرئيس عام اإ
قضااي أأخرى  معخل اعكس ترتيب امجللتني الأخريتني، والاقرتاح املقدم من وفد فزنويال حلذف عبارة "دون التد بشأأن

جراء مشاورات غري رمسية حيث لن  امجلعية" معروضة عىل ل يكون ممكنا اإ  اذا مل تتداخل مع الأنشطة الأخرى للجمعية.اإ

ذا اكن ذكل ممكن .440 يل املناقشات أأشارت ا" وذكر وفد سويرسا أأن عبارة "اإ  تشار أأ و  امجلعية.انعقاد خالل اليت تدور اإ
العبارة  ههذ تسعك و امجلعية. انعقاد ىل الوضع قبل اإ املعروضة عىل امجلعية"،  القضاايخل مع غريها من اعبارة "دون التد

 هبا لتعكس هذه املناقشة.جيب الاحتفاظ و عقد مشاورات غري رمسية أأثناء انعقاد امجلعية وليس قبل ذكل.  بشأأناملناقشة 

ميكن عكس ترتيب امجللتني الأخريتني، عىل النحو اذلي اقرتحه وفد و احلالية. الصيغة  احلفاظ عىلواقرتح الرئيس أأن  .441
 نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية. ومن شأأن ذكل أأن يكون التغيري الوحيد يف هذه الفقرة.

ذا اكن معن س يقررهبا وفد سويرسا. ومع ذكل، تساءل الوفد التعليقات اليت أأدىل حفوى فزنويال وفد  وأأدرك .442  تما اإ
ن وفود ادلول أأن لميكن و . أأم ل امجلعيةانعقاد عمل قبل التتداخل مع س رمسية الشاورات غري امل  املشاورات سوف يقولوا اإ

 لن تعقد املشاورات.ابلتايل يف امجلعية و متتداخل مع أأنشطهت

طرحه وفد فزنويال. ورأأى أأن أأفضل خشص لختاذ قرار بشأأن ذكل س يكون  ىل السلال اذليعورد وفد سويرسا  .443
 رئيس امجلعية.

ن القرار س يكون يف يد خشص جمهول. ومت نظرا لأنه أأنه حيال  اواكن وفد فزنويال قلق .444 مل يمت انتخاب رئيس امجلعية، فاإ
املشاورات أأن تُعقد رغب تعض الوفود مل بنظرا لأن التوصل اإىل حل وسط لعقد مشاورات غري رمسية أأثناء انعقاد امجلعية 
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ىل أأن الرئيس ذكر أأن املشاورات غري الرمسية جيب أأن تكون قصرية قدر الإماكن من أأجل حماوةل  قبل ذكل. وأأشار الوفد اإ
ىل اتفاق. ولعل   رتك لك ءيء لدلورة املقبةل.س تكون أأن يُ طريقة جلعل هذا أأقل مغوضا الالتوصل اإ

ذا اكن مسأأةلذكر أأن و ، ابءاجملموعة وفد الياابن ابمس وحتدث  .445 املشاورات غري  تمن اذلي سيتخذ قرارا بشأأن ما اإ
ذا أأرادت و يف تكل اللحظة.  مناقش هتال ينبغي أأم ل، الرمسية سوف تتداخل مع قضااي أأخرى أأمام اجمللس  لجنة مناقشة ال اإ

طار هذا البند من جدول الأعامتاكن ينبغي أأن  اهذه املسأأةل، فاإاه الرئيس يف اهاية هذه  هةل ما أأعلنامجلعكست و ل. مت يف اإ
طار هذا البند من جدول الأعامل.ت أأنللجنة عىل اينبغي ول املناقشة.   غري ما مت مناقش ته يف اإ

يران )امجلهورية الإسالمية(  .446 لتعليقات اليت أأدىل هبا وفد فزنويال. ورأأى أأن هذه القضااي ل  عن تأأييدهوأأعرب وفد اإ
لكمة "أأثناء". وأأيد أأيضا بعبارة "عىل هامش" يف استبدال  وأأعرب عن رغبته. امجلعية العامةقش خالل الهامة جيب أأن تنا

 املعروضة عىل امجلعية". القضاايخل مع غريها من احذف عبارة "دون التد

ىل و ناقشة هذا البند من جدول الأعامل. م عىل حمرض  الاطالعبعد  10ىل الفقرة اإ نه س يعود اإ وقال الرئيس  .447 عاد اإ
نه ، للمحرضوفقا و متت. احملرض قد وأأبلغ اللجنة أأن مراجعة  9الفقرة  بأأن املناقشات املقبةل حول هذا املوضوع  ذكرقد فاإ

ىل تقرير منتدى اخلرباء )الوثيقة  طرهحا. واقرتح يف ( وأأية أأفاكر أأخرى ترغب ادلول الأعضاء CDIP/15/5سوف تستند اإ
ضافة العبارة التالية "عىل أأساس هذه الوثيقة وأأية أأفاكر أأخرى ترغب ادلول يف طرهحا"، يف اهاية امجلةل الثانية يف الفقرة  اإ

 اللجنة. هوافقت عليو تعكس ما قيل ل 

وثيقة وغريها من الأنشطة املتعلقة الن املناقشات سوف تس متر عىل أأساس اإ  قالوذكر وفد نيجرياي أأن الرئيس قد  .448
ذا  نه ل يتذكر اإ تمت هذا البند من جدول خي لرئيس. واكن قد حاول أأن ليف القرار الهنايئ ذكل مت ذكر  ماابملرشوع. ومع ذكل، فاإ

ىل ادلول الأعضاء أأفاكر خمتلفة. ومع ذكل، أأشار الوفد دلى الأعامل عددا من املرات، واكن  حدى يفسامع هذا اإ تكل  اإ
 املناس بات.

ذا اكن وفد نيجرياي ميكن ذكرهما اكن قد مع وفد نيجرياي لتأأكيد  احملرضشارك ي وذكر الرئيس أأنه ميكن أأن  .449 . وتساءل عام اإ
 اليت اكن قد اقرتهحا للجمةل الثانية من الفقرة. الصيغةأأن يقبل 

قرر يعلام و  حييطوقال وفد نيجرياي أأنه س يكون من الصعب القيام بذكل لأنه لحظ التايل عىل قرار الرئيس، " .450
. وذكر اخلتامية فهمه للنتيجةهو املرشوع". اكن هذا من يف هذا النشاط ة الواردتوايت احمل مواصةل املناقشات مبا يف ذكل 

 لفكرة املرشوع. ممثال الوفد أأنه اكن أأيضا

ىل اختاذ قرار. وذكر  .451 من . وطلب النقطة، قدر الإماكن، ما قاهل يف تكل الصيغةجيب أأن تعكس و الرئيس أأنه اضطر اإ
 ملخص الرئيس. وتقرر بشأأنوفد نيجرياي أأن يكون مران حىت يتس ىن للجنة للميض قدما يف معلها 

 .9اهاية امجلةل الأخرية من الفقرة  قراءةالرئيس من وطلب وفد نيجرياي   .452

رباء منتدى خ اذلي يتناولتقرير ال قرأأ الرئيس الفقرة بأأكلها عىل النحو التايل، "حتت نفس البند، نظرت اللجنة يف و  .453
حاطهتا ويف. CDIP/15/5الويبو بشأأن نقل التكنولوجيا ادلولية، الواردة يف الوثيقة  علام ابلتقرير، قررت اللجنة مواصةل  اإ

 املقبةل عىل أأساس هذه الوثيقة وأأية أأفاكر أأخرى ترغب ادلول يف طرهحا". امناقشة هذه املسأأةل يف دورهت

حاطهتاصبح نصها كام ييل: "يف امجلةل الثانية لي  تعديلواقرتح وفد نيجرياي  .454 علام ابلتقرير، قررت اللجنة مواصةل مناقشة  اإ
ذا اكن  اهذه املسأأةل يف دورهت املقبةل عىل أأساس هذه الوثيقة وأأية أأفاكر أأخرى تتعلق هبذا املرشوع". واس تفرس الوفد عام اإ

 التعديل. يليدالرئيس 



CDIP/15/8 
92 
 

ذا هولكن أأن يوافق يسعدهوذكر الرئيس أأنه  .455  أأن تقبل التعديل املقرتح. االوفود ميكهن تاكن تساءل عام اإ

 وافقتلخص و املاجملموعة طبيعة  تحرتمواابمس اجملموعة ابء، وذكر أأن هذا اكن ملخص الرئيس.  وفد الياابنوحتدث  .456
ه ل ميكن تغيريه يف هذو انص واقعيال اليت اقرتهحا الرئيس بعد التحقق من النص اذلي أأعدته الأمانة. واكن  عىل الصيغة

 املرحةل.

 .النصا وجد يف مبنه ليس دليه خيار سوى المتسك أأ الرئيس وفد نيجرياي وأأبلغ  .457

ىل نتيجة بشأأن هذا البند فهيا  ئيسالر حاول  اليتلك املناس بات ب جسلطلب  خبالف هوفد نيجرياي أأنوذكر  .458 التوصل اإ
ليهبل الوفد . ذلكل، قَ يس تغرقكرر نفس املوضوع لفرتة أأطول مما اكن يريد أأن ي يكنمن جدول الأعامل، مل   ما خلص اإ

 عىل املرشوع. قامئةتقدمي مقرتحات  االرئيس عىل أأساس أأن ادلول الأعضاء ميكهن

لدلورة  يسجل ذكل يف املضبطةأأن يف  أأن الوفد اكن يرغب. ومع عليه ويوافق وفد الربازيل أأنه حيرتم هذا القرار وذكر .459
نهاملقبةل،  لقاؤهابياانت اليت مجيع ال  عىل ةنظر يلقي  سوف فاإ ىل أأنه اكن قد اكنت  ههذ لأن مت اإ مسأأةل اهمة. وأأشار الوفد اإ
املناقشة يف اجللسة املقبةل ستشمل مجيع الأفاكر اليت القائل بأأن  مع الرأأيأأنه ب القول الوفد أأيضا وكررالتوضيح.  ذكلطلب 

قلميية  من الزمالء س تة اليت راجعهاراسات ادلنوقشت يف  عن ومنتدى اخلرباء. وأأعرب العديد من الوفود واملشاورات الإ
يوافق أأن  هميكن الوفد وهر املناقشة. ومع ذكل، فاإنجل واقعيايكون  نهذه الروح ليشهد ن أأي ءيء مل اإ وهجة النظر هذه. 

 اقرتاح الرئيس. عىل

أأاها تعكس بدقة ما حدث  حيثاليت اقرتهحا الرئيس  الصيغة عن هرضاعن وفد الولايت املتحدة الأمريكية  وأأعرب .460
وقت متأأخر جدا يف  قد وصل اإىليف ادلقائق الأخرية من مناقشة هذا البند. واكن النقاش حول ما س يدرج يف املرة القادمة 

عدادقد أأغلق. وقد مت اكن هذه املرحةل لأن السجل  ذا قرر الرئيس أأن و . احملرض اإ ل اإ فعل يلن تعيد اللجنة فتح هذا البند اإ
ىل الرتكزي عىلو سجل لك ما قيل. ال عكس و ذكل.  الوفد أأي  ومل يرَ . سجالم  هاكن لكو  ."أأفاكر اخلرباء" أأرادت بعض الوفود اإ

 .املرحةلجدوى من مناقش ته يف هذه 

تضمن النص ما ييل: "أأية أأفاكر أأخرى ترغب ادلول يف و النص اذلي قرأأه.  تعمتدالرئيس أأن اللجنة قد  وأأدرك .461
لمناقشة. ل أأساسا  "أأفاكر اخلرباء"ومنتدى اخلرباء  بشأأنس يكون ابلتأأكيد التقرير و أأي ءيء. ة ناقشم طرهحا". وذلكل ميكن 

ن هذا عىل مت اعامتد الفقرة  هومع ذكل، اكن واحضا أأن للوفود حرية مناقشة أأي أأفاكر تتعلق هبذا املوضوع. وقال الرئيس اإ
ىل الفقرة الأساس  .10. م عاد اإ

ىل بعقد وفد أأوغندا واكن  .462  الصيغةأأن اللجنة اكنت حتاول التأأكد من أأن  اهذه الفقرة. وبد حولض املداخالت اس متع اإ
عادة فتح النقاش حول ما ومن شأأن عكس بوضوح ما مت مناقش ته. ت بأأن الصيغةا مت مناقش ته. وأأعرب عن اعتقاده مب أأملت اإ

ذا اكنو رض. احمليف  اميكن العثور علهي حيث أأن الإجابة أأن يكون بال جدوىمت مناقش ته   تفامي يتعلق مبن س يقرر ما اإ
يف  الرئيسنه مت تفويض ، ذكر الوفد أأ أأم ل املعروضة عىل امجلعية القضااياملشاورات غري الرمسية سوف تتداخل مع غريها من 

ن الوفد ل  بشأأن امجلعية العامةيتشاور مع رئيس وسوف . ذكل ىل قرار. وهذا يبدو واحضة جدا. وقال اإ ا ملاذ يعرفالتوصل اإ
 اكنت اللجنة تنفق الكثري من الوقت يف هذا الشأأن.

هم هو الإرادة قد اكن امل بغض النظر عام ورد يف الفقرة، و وفد فزنويال أأن ملخص الرئيس اكن واقعيا. وذكر  .463
ذا فالس ياس ية.  نرى بغض النظر عام ورد يف الفقرة. جتُ وف اها سفاإ تكل املشاورات،  لإجراءس ياس ية ال رادة الإ  توفرتاإ مل  واإ
 وفد أأن يقبل الصيغة املقرتحة من الرئيس.لل وأأمكن. جُترىاها لن فاإ س ياس ية، ال رادة تتوفر الإ 
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طار هذا البند من جدول الأعامل، اممناقش هتاللتني مت وفد اجلزائر توضيحا من الرئاسة عن حاةل الوثيقتني  وطلب .464  يف اإ
ذا اكنت  .تنيق ي ذكر الفقرة تكل الوث تمل و خالل املشاورات غري الرمسية. اممت مناقش هتيس  اوما اإ

ن وفد اجلزائر قد أأاثر نقطة هامة.  .465 حماوةل عقد  عىلوافقت اللجنة وقد مل ينعكس هذا يف الفقرة. ووقال الرئيس اإ
مشاورات غري رمسية عىل أأساس ورقة العمل غري الرمسية هذه اليت مت مناقش هتا يف املشاورات غري الرمسية صباح يوم 

ل أأنهة املسائل اليت اقرتهحا وفدا اجلزائر ونيجرياي. ورمغ أأن هذه اكنت واثئق رمسية، قامئ وكذكلامخليس،  يف  ذكرهاينبغي  اإ
 التعديل. تقرأأ مه يف الفقرة و ذكرنه طلب من الأمانة أأن تفاإ ذلكل وهذه الفقرة. 

ىل امجلةل التالية،  .466 ذا اكن ذكل ممكنا، طُ "وأأشارت الأمانة اإ جراء لب من رئيس اللجنة، اإ مشاورات غري رمسية عىل اإ
امجلعية". م قرأأت الأمانة النص  املعروضة عىلقضااي غريها من ال معخل ا، دون التد2015هامش اجامتع امجلعية العامة لعام 

من الرئيس وقامئة مقدمة ان هذا عىل النحو التايل، "عىل أأساس ورقة غري رمسية و ضاف يف اهاية امجلةل. كياذلي سوف 
 ، اليت اقرتهحا وفدا اجلزائر ونيجرياي".جلنة التمنيةنشطة اليت ميكن مناقش هتا يف أأمثةل عىل الأ ب

 مجيع الوفود.ى الرئيس أأن النص املقرتح يعكس ما مت مناقش ته. وينبغي أأن يكون مقبول دل ورأأى .467

ري الرمسية أأن املناقشات اليت جرت يف املشاورات غب هداعتقعن ا، وأأعرب ابءوفد الياابن ابمس اجملموعة وحتدث  .468
آلية التنس يق.  حولفقط  تركزت توضيحا من  وطلبت اجملموعةجدول الأعامل. عىل بند اجلديد املقرتح ال غلق ناقشة أ  امل بعد و أ

ذا اكن   .تنيالقضي  تايف املشاورات غري الرمسية قد مشلت لك اليت جرت ناقشات امل الرئيس بشأأن ما اإ

ىل املشاورات غري الرمسية اليت .469  تناولت، احمدوداكن ن الوقت لأ  ونظراعقدت صباح يوم امخليس.  وأأشار الرئيس اإ
آلية التنس يق من املمكن ظلت مناقشة البنود اليت اقرتهحا وفدا اجلزائر ونيجرياي عالقة. واكن و فقط.  املشاورات مسأأةل أ

عىل هامش اجامتع  تنيالقضي  تالك أأن يمت مناقشة اكن هناك متسع من الوقت للقيام بذكل. وذلكل اكنت الفكرة  لو هتاناقش م 
 .الرئيس فهمهما اكن هذا و امجلعية العمومية املقبل. 

يران )امجلهورية الإسالمية(  .470  غريأأن هذه الفقرة الوفد الرئيس توضيح وضع ملخص الرئيس. ورأأى من وطلب وفد اإ
ذا اكنت الوثيقة و واقعية.  اها ملخص الرئيس، يه اإ كن يمت وحينئذ. منفردا لرئيساسلولية م  وذكر أأن امللخص هتجيب أأن فاإ

ل، فاإن عىل  من املوافقةلوفد ا ىل أأن بشأأن رص عىل اقرتاحه سوف يوفد النص هذه الفقرة. واإ هذه الفقرة. وأأشار الوفد اإ
مل يكن هناك وقت ملناقشة بعض القضااي. والعام املايض أأن جدول أأعامل امجلعية ثقيل. يف قد ذكر امجلعية العامة رئيس 

زاءد عن قلقة وأأعرب الوف  قرتاحه.اب المتسكود أأنه يهذا و  اإ

أأن  يس تطيع نه لاإ ملخصه. وقال هو اكن هذا و لخص يعكس فهمه ملا حدث خالل ادلورة. املوأأكد الرئيس أأن  .471
يف الواقع. ه اكن عليه أأن يأأخذ بعني الاعتبار ما مت مناقش ته والتفاق عليوأأنه . يف املناقشة تهناقش  يمت م يعكس أأي ءيء مل 

يران )امجلهورية اتفال متيعكس ما مت التفاق عليه وليس ما اكن يود أأن يأأن رئيس عىل الواكن  ق عليه أأو ما اكن يود وفد اإ
يران )مجهورية الإسالمية( قبول اتفال متالإسالمية( أأن ي مسلول الرئيس . واكن النتيجة الهنائيةق عليه. ذلكل طلب من وفد اإ

ذا اكن ميكن للجنة اعامتد الفقرة . وتساامللخصعن  لجملتني املعكوس ل رتتيب وابله الأمانة، تلتعديل اذلي قرأأ ابءل عام اإ
. الأعضاءنظرا لعدم وجود اعرتاضات من  هداعامتومت اجملموعة الأفريقية.  ابمسالأخريتني، عىل النحو اذلي اقرتحه وفد نيجرياي 

ىل الفقرة وانتق  .11ل الرئيس اإ

عبارة ب " ةاملرونأأوجه لكمة "طلبت استبدال الوفود اخملتلفة قد واكنت تغيري طفيف يف الفقرة. ب لجنة ال ة الأمان وأأبلغت .472
 "هذا البند" يف امجلةل الثانية.
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ذا اكن ميكن اعامتد الفقرة  واس تفرس .473 عدم وجود لد نظرا اعامتومت لتعديل اذلي قدمته الأمانة. اب 11الرئيس عام اإ
 .الأعضاءاعرتاضات من 

ىل الفقرة وان  .474  .12تقل بعد ذكل اإ

ىل القرار اذلي اختذوذكرت  .475 ىل النص اذلي مت ما ييل  ةضافيمت اإ الرئيس يف وقت سابق، سوف  هالأمانة أأنه استنادا اإ اإ
وقررت مواصةل النقاش  CDIP/9/14الإدارة الوارد يف الوثيقة  رد"طلبت اللجنة من الأمانة حتديث  :وفودالتوزيعه عىل 

س بانيا وأأي مقرتحات أأخرى  حول هذا املوضوع املذكور أأعاله عىل أأساس النقاط الواردة يف الاقرتاح اذلي تقدم به وفد اإ
 تقدمت هبا ادلول الأعضاء".

 جمال التعاون الرئيس الفقرة بأأكلها عىل النحو التايل: "انقشت اللجنة املراجعة اخلارجية ملساعدة الويبو التقنية يفوقرأأ  .476
(. CDIP/11/4و CDIP/9/16و CDIP/9/15و CDIP/9/14و CDIP/8/INF/1لأغراض التمنية )الواثئق 

، وقررت مواصةل النقاش حول هذا CDIP/9/14الإدارة الوارد يف الوثيقة  ردوطلبت اللجنة من الأمانة العامة حتديث 
س بانيا وأأي مقرتحات أأخرى املوضوع املذكور أأعاله عىل أأساس النقاط الواردة يف الاق هبا  تقدمترتاح اذلي تقدم به وفد اإ

 ادلول الأعضاء".

 الإصدار احملدث من رد الإدارة يف اهاية امجلةل الأخرية.أأن يضاف ترغب  ابءالرئيس أأن اجملموعة وأأدرك  .477

 أأكد هذا.و ، ابءابمس اجملموعة  وفد الياابنوحتدث  .478

ذا اكن ميكن اعامتواس تفرس  .479 مت . وقد ابءلتعديل اذلي اقرتحه وفد الياابن ابمس اجملموعة ابد الفقرة الرئيس بشأأن ما اإ
ىل الفقرة يانتقل الرئ و . اءضعنظرا لعدم وجود اعرتاضات من الأ  هاداعامت نظرا لعدم وجود اعرتاضات من  هاداعامتومت . 13س اإ
ىل الفقرة  حتول. م اءضعالأ   بشأأن العمل يف املس تقبل. 14اإ

 قبلس ت امل  يفالعمل  - 8البند 

 قامئة عىل النحو التايل:الواثئق لدلورة املقبةل. واكنت الالأمانة قامئة البنود/ قرأأت .480

 للتنفيذ الفوري. 19جدول أأعامل التمنية رمق التقرير املرحيل الس نوي عن املشاريع قيد التنفيذ والتوصيات  "1"

 عىل الانهتاء. اشارف نيعومرش  أأو ملرشوعتقارير التقيمي  "2"

ذا وافق املتعلقة بلجنة التمنية املسائل حول امجلعية العامة للويبو قرا "3" متديد النظر يف هذه املسأأةل،  امجلعية العامة عىل. اإ
نه سيمت مناقش هتا يف ادلورة التالية  .فاإ

 املرونة. أأوجه حولمواصةل املناقشة  ت ذكر يتيف موجز الرئيس الالواردة فقرة ال فقطاملرونة. اعمتدت اللجنة أأوجه  "4"

 .لتفاصيلاباللجنة  وموافاةتحديث قاعدة البياانت ب الأمانة  تقومقرر، مل ت وفقااملرونة. أأوجه قاعدة بياانت عن  "5"

الإدارة.  ردتحديث ب الأمانة  ةلباطم متاملراجعة اخلارجية ملساعدة الويبو التقنية يف جمال التعاون لأغراض التمنية.  "6"
  ما قد تقرر يف ملخص الرئيس.تستند املناقشات عىلوف وس

 أأعامل التمنية اخلاصة بلك مهنا. جدولتنفيذ التوصيات ب وصف ملسامهة هيئات الويبو املعنية  "7"



CDIP/15/8 
95 
 

قر، تس متر املناقشة عىل أأساس تقرير منتدى اخلرباء وأأي أأفاكر ملا ت وفقانقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل.  "8"
 طرهحا.الأخرى ترغب ادلول الأعضاء يف 

ن وجدت.جدول أأعامل التمنية خرى ملشاريعالأ نواجت ال راسات و ادل "9"  ، اإ

 دلورة املقبةل.املتعلقة ابالبنود  حولمن الوفود املقدمة قرتاحات ابلالأمانة ورحبت  .481

مج اللجنة احملفل املناسب ملناقشة اعامتد بران اعتبارللعمل يف املس تقبل يف ضوء  أأحد البنودواقرتح وفد املكس يك  .482
. واكنت العديد من ادلول الأعضاء عىل بينة من 2015بعد عام ما لأمم املتحدة جدول أأعامل التمنية لمن شأأنه أأن يسهم يف 

ىل  2015 عام للأمني العام بشأأن جدول أأعامل ما بعد اجملمعالتقرير  : القضاء عىل 2030حبلول عام  الكرامةبعنوان "الطريق اإ
ىل التكيف مع جدول الأعامل اجلديد دلمع احتاجت امية كوكب الأرض". يع وححياة امجل  وتغيريالفقر  هيئات الأمم املتحدة اإ

، اكن 2015بعد عام ما لأمم املتحدة جلدول أأعامل التمنية ليف ضوء املوافقة القادمة وتنفيذ الاسرتاتيجيات الوطنية والعاملية. 
 عام ا بعدمل التمنية املس تدامة ادلول الأعضاء لتحقيق أأهداف دمعتن أأ  يةلأمانة يف التفكري يف كيف ابدأأ ت من الرضوري أأن 

 هذه املسأأةل يف ادلورة املقبةل. وثيقة يف . واقرتح الوفد أأن يمت النظر يف2015

آس يا واحمليط الهادئ، وذكر أأنه من املهم أأنوحتدث  .483 يف العمل بشلك  جلنة التمنية س مترت  وفد ابكس تان ابمس مجموعة أ
. ومن املهم أأيضا تقيمي املاكسب اليت اليت جتريذا الصدد، أأكد الفريق أأنه من املهم متابعة الأنشطة منتج وفعال. ويف ه

من الأمانة أأن تقرتح أأنشطة املتابعة  موعةاجمل تطلبو حتققت وحتديد الثغرات ومواصةل العمل عىل التوصيات اليت مت تناولها. 
 .التمنية ابلتشاور مع ادلول الأعضاء للنظر فهيا يف ادلورة املقبةل للجنة

آس يا واحمليط الهادئ.  ابمسلتعليقات اليت أأدىل هبا وفد ابكس تان ل  عن تأأييدهوأأعرب وفد فزنويال  .484 اكن من و مجموعة أ
 .اليت جترياملهم متابعة الأنشطة 

ذا اكن ميكن للجنة أأن تقبل الرئي واس تفرس .485 لعدم وجود ا نظر  هلوقبمت من وفد املكس يك. وقد املقدم قرتاح الاس عام اإ
بعد ما لأمم املتحدة جلدول أأعامل التمنية ل أأهداف التمنية املس تدامةمناقشة  يف ادلورة املقبةل يمتس و . اءضعاعرتاضات من الأ 

ذا اك تهالرئيس رغب  وأأبدى. 2015عام   حولنت هناك أأي تعليقات عىل الاقرتاح املقدم من وفد ابكس تان يف معرفة ما اإ
 متابعة الأنشطة.

 وأأيد وفد أأوغندا الاقرتاح املقدم من وفد املكس يك. .486

املكس يك وابكس تان. وذكر أأن اللجنة وافقت  يملقرتحات املقدمة من وفدابالأمانة الإحاطة علام من الرئيس  وطلب .487
 .عضاءعدم وجود اعرتاضات من الأ ل نظرارة املقبةل واثئق لدلو ال ل/عىل قامئة املسائ

عداد الرئيس ملخص –من جدول الأعامل  9البند   (اتبع) من اإ

ن .488 مع العمل  16و 15 نيالفقرتعىل متت املوافقة كام بشأأن العمل يف املس تقبل.  14الفقرة عىل متت املوافقة  هقال الرئيس اإ
 .عضاءاعرتاضات من الأ بوجود 

 اخلتاميةلبياانت ا

ىل أأنو ، ابءوفد الياابن ابمس اجملموعة حتدث  .489  جدول الرشوط املرجعيةكرس معظم الوقت يف ادلورة الأخرية  هأأشار اإ
يف هذه وتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية وامللمتر ادلويل بشأأن امللكية الفكرية والتمنية. ل  املس تقةل من أأجل املراجعة

ىل القضااي آلية التنس يق واملساعدة التقنية. ادلورة، عادت اللجنة اإ هذه القضااي تناقش  وسوف العالقة الأخرى، مبا يف ذكل أ
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ماكنية اعن أأمله تلدلخول يف تكل املناقشات بطريقة بناءة وأأعرب اس تعدادهااجملموعة  وأأبدتاملهمة يف ادلورة املقبةل.   يف اإ
بدأأ الأسايس للمنظمة يف ادلورة القادمة أأو خالل املشاورات تكل املسائل اليت طال أأمدها بطريقة اليت ميكن أأن تدمع امل  حل

 امجلعية العامة. غري الرمسية ابلتعاون مع

مفيدة اكتفاق اكنت أأن ادلورة ب هداعتقوأأعرب عن ا، مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقوفد رومانيا ابمس وحتدث  .490
 تعني عىلمللكية الفكرية والس ياحة والثقافة. و اخلاص ابرشوع امل و عىل عدة بنود، ويه تقارير التقيمي املقدمة لهذه ادلورة 

. املتعلقة بلجنة التمنيةاللجنة مواصةل مناقشة البنود الأخرى مثل نتاجئ منتدى اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا ادلولية واملسائل 
للعمل بشلك بناء  دس تعداعىل ا تاكنو رات املقبةل. الروح الإجيابية بني الوفود تليت مثارها يف ادلو تس متر أأن بوتأأمل اجملموعة 

 اللجنة. تفويضمزيد من التقدم يف تنفيذ حتقيق هبدف 

، وذكر أأن اللجنة انقشت القضااي املهمة يف هذه والاكرييب وفد الأرجنتني ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينيةوحتدث  .491
لجنة حتقيق تقدم يف معلها. وهذا من شأأنه متكني ال ئيس، واصلت حتت قيادة الر و لفرتة طويةل.  هاقد نوقشت بعض و ادلورة. 

دلورة وفامي يتعلق اب. جدول أأعامل التمنية وتوصيات بتفويضهااللجنة من تكريس املزيد من الوقت للمسائل املوضوعية املتصةل 
اليت تمت عىل املشاريع وادلراسات  أأن توافقيف املناقشات، وكذكل  االلجنة تقدمحترز أأن عن أأملها باجملموعة  أأعربتاملقبةل، 

املرونة والالزتام وروح التوافق اليت أأبدهتا الوفود يف ادلورات املقبةل. ابس مترار  ثقة موعةدلى اجملاكن و . املعنيةيف اجملالت 
حراز تقدم يف معل اللجنة.تس   اأأاه موعةاجمل تكررو   عمل بصورة بناءة ملواصةل اإ

ووافقت قدرا من النجاح. شهدت أأن هذه ادلورة ب هداعتقعن اعة الأفريقية، وأأعرب اجملمو  ابمس وفد نيجريايوحتدث  .492
ىل تنفيذ هذا املرشوع.  هاتطلع عن اجملموعة وأأعربت وفد مرص. املقدم من قرتاح الااللجنة عىل  أأيضا عىل اللجنة  عولت كاماإ

املرونة واملشاريع التعاونية املفتوحة وكذكل لتعزيز تسلمي مشاريع حقوق الطبع والنرش  بشأأن أأوجهمواصةل معلها  يفوالويبو 
ىل و . ادلوليةناقشة نقل التكنولوجيا مب اليت جتري يف بعض البدلان الأفريقية. ورحبت أأيضا  عىل الرمغ من أأن اللجنة مل تصل اإ

ن اتفاق بشأأن هذا البند من جدول الأعامل،  ىل تطلعتاجملموعة فاإ د اللجنة و عتبناءة بني الوفود عندما ال روح  أأن تسود الاإ
ىل التوصل اإىل  ت، تطلعالتمنية جلنة تفويضتنفيذ  وبشأأنلهذا البند من جدول الأعامل يف ادلورة القادمة.   نتيجةاجملموعة اإ

لإبداء املرونة والإرادة موعة ادلول الأعضاء اجملدعت و عدة جلسات. ابلأعباء عىل مدى بشأأن هذا البند. وقد أأثقلت اللجنة 
آلية التنس يق تفويض الس ياس ية لتنفيذ . وفامي يتعلق مبوضوع املساعدة التقنية يف جمال التعاون من أأجل ابلاكمل اللجنة وأ

لهيا نتاجئ لل  اجملموعة عن أأسفهأأعربت االتمنية، أأغراض  س بانيا و يف هذه ادلورة. اليت مت التوصل اإ  بناءوقتا اس تغرق وفد اإ
ىل اللجنة.  أأقرب النتاجئ املمثرةعىل للتعرف  ىل قرار بشأأاها. واكنت من كن تمت امللسف أأن اللجنة ملومن وتقدميها اإ التوصل اإ
أأعربت للجنة من أأجل امليض قدما يف هذه املسأأةل. ومع ذكل، أأن توافق علهيا اميكن اكن أأسهل املقرتحات اليت يه هذه 

ىل اتفاق يف أأن ما بني ادلورتني، و  الفرتة يفبعناية ذكل  تدرسأأن  منوفود ال بأأن تمتكن هاأأمل عن اجملموعة  ميكن التوصل اإ
جدول أأعامل ىل تكثيف وتعزيز نظااها لتقدمي املساعدة التقنية وتنفيذ توصيات عالويبو  موعةاجمل تادلورة املقبةل. وأأخريا، جشع

 .التمنية

لتقارير التوضيحية عروض ال أأنه اتبع ابهامتم كبري وذكرفيه،  وفد لتفيا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاءوحتدث  .493
تلخذ الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه عن أأملهم يف أأن  وأأعربعدد من املشاريع املنجزة.  حولالتقيمي اخلاريج 

امللكية الفكرية والس ياحة. افقت اللجنة عىل اعامتد مرشوع والتوصيات بعني الاعتبار يف تصممي وتنفيذ املشاريع املس تقبلية. و 
قلميية. وخالل ادلورة، انقشت اللجنة عددا من القضااي اليت طال  ومثلت الس ياحة جانبا هاما من جوانب التمنية الوطنية والإ

أأن التفاق عىل العديد من القضااي ب عىل ثقةالاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فهيا  وظلأأمدها. وقد حتقق تقدم حمدود. 
املشاركة البناءة يف هذه املناقشات. وأأخريا، رحب الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء  واصلونسوف يو ى املعلقة ممكن. الأخر 
اهاهئا لعملهالجدول الزمين لاللجنة  ابحرتامفهيا   يف الوقت احملدد. واإ
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ابلإضافة اإىل ول ادلورة. العديد من القضااي خال بشأأن امليض قدمااللجنة يف  بنجاح تهداسععن وفد الربازيل  وأأعرب .494
جيابية، اهد اللجنة الطريق لتطورات هامة يف املس تقبل القريب فامي يتعلق ببعض اجملالت الهامة  تتكل اليت اكن لها نتاجئ اإ

آلية التنس يق والركن الثالث من  رشوع امل خلطوة الأخرية من اباللجنة تقدما جيدا فامي يتعلق  وحققتاللجنة.  تفويضمثل أ
 وظل. اهام لول. واكن هذا جمالابتاكر احل – الشائعةالتحدايت  اذلي حيمل عنوان مللكية الفكرية ونقل التكنولوجيااب املعين

يف ملخص الرئيس أأي تسلسل هريم بني الوارد املس تخدمة لهذا البند  الصيغةمل تضع واملرشوع قيد التنفيذ لفرتة طويةل. 
مع و . ابتاكرهاتفق مع روح ت  اي أأفاكر أأخرى ترغب ادلول الأعضاء يف طرهحأأ اكنت و  ،CDIP/15/5الأفاكر يف الوثيقة 

عىل لك الأفاكر تقوم نه س يكون هناك مناقشات بناءة يف ادلورة القادمة يف أأ  عن ثقتهوفد ال أأعربهذا يف الاعتبار، وضع 
قلميية و  ومنتدى اخلرباء. كام شدد الوفد عىل  ءالزمال اليت قام مبراجعهتاراسات ادلاليت انبثقت عن اجامتعات املشاورات الإ

أأن املرونة رضورية لتوفري القول بالوفد  وكرررباءات يف الإطار القانوين متعدد الأطراف. املتعلقة ابلاملرونة أأوجه أأمهية مناقشة 
مت ق هذه الغاية. واللجنة اإىل حد كبري يف حتقياذلي جتريه تحليل ال . ميكن أأن يسهم ملكية فكريةالتوازن املطلوب يف أأي نظام 

بدائل جديدة للعمل  دراسةجدوى به  حظيتادلمع اذلي  أأوحض بعض املقرتحات يف اهاية املناقشة حول هذا البند. و ميقدت
ردد الوفد التعليقات اليت أأدىل هبا وفد ، عمل يف املس تقبل بشلك عامال وحوليف املس تقبل يف هذا اجملال يف ادلورة املقبةل. 

وقد اكن ديدة يف اجملالت اليت هتم ادلول الأعضاء. اجلشاريع امل  والاكرييب حولمجموعة بدلان أأمرياك الالتينية الأرجنتني ابمس 
ل من الرضوري أأن  اكنبعض املسائل الصعبة ذات الطابع الرمسي. ومع ذكل،  يفاللجنة من التقدم متكنت واعدا أأن  أأمرا

 دراسةاللجنة عىل بقدرة  ثقتهاللجنة. وأأعرب الوفد عن  املدرجة مضن تفويضادلول الأعضاء عن القضااي اجلوهرية يف تغفل 
عن أأعرب جمالت جديدة. وأأخريا، بشأأن املساعدة التقنية،  املناقشاتأأن تغطي ادلورة املقبةل والتفاق عىل مع حلول ذكل 

ىل اتفاق بشأأن قامئة املقرتحات املقدمة مناللجنة لعدم متكن الوفد أأسفه  س بانيا.  التوصل اإ ليه أأشار ملا  ووفقامن وفد اإ العديد اإ
لهيا من من ال ادلول الأعضاء تمتكن أأن بعن أأمهل الوفد . وأأعرب القريبةالنتاجئ املمثرة قرتاح فقد حدد الامن الوفود،  نظر اإ

بداء املرونة الالزمة للموافقة عىل مجيع العنارص املوجودة يف هذا الا  قرتاح.منظور جديد يف ادلورة املقبةل واإ

ىل الأمام من خالل التخلص من الشعور  أأنوفد فزنويال  ورأأى .495 عزى ذكل لركود. ويُ اباللجنة قد اختذت خطوة كبرية اإ
ىل الطريقة اليت   ادلورة املقبةل بطريقة مشاهبة. بأأن تدارورة. وأأعرب عن أأمهل ادلأأجرى أأدار من خاللها الرئيس اإ

آس يا واحمليوحتدث  .496 حراز تقدم يف هذه ادلورة. ومع ذكل، اكنوفد ابكس تان ابمس مجموعة أ  تط الهادئ، وذكر أأنه مت اإ
آلية التنس يق اليت طال أأمدها. وقد بدأأ  اجملموعة اإىل  تلثر عىل معل اللجان الأخرى. وتطلعيهذا  هناك حاجة حلل قضية أ

جياد حل رسيع لهذه القضية يف أأرسع وقت ممكن.  اإ

 ،اكنت اللجنةو . والاكرييب الأرجنتني ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينيةوأأيد وفد ابراغواي البيان اذلي أأدىل به وفد  .497
حتت قيادة الرئيس، قد تعاملت بكفاءة مع بعض القضااي اليت طال أأمدها اليت منعت ادلول الأعضاء من الرتكزي عىل القضااي 

ادلراسات واملشاريع اليت ميكن أأن من خالل جدول أأعامل التمنية تنفيذ توصيات  اإىلرئييس بشلك دف هت اليتاجلوهرية 
ومن كحرك للتمنية الاقتصادية والاجامتعية والتمنية الثقافية يف ادلول الأعضاء.  امللكية الفكريةكيف ميكن أأن تس تخدم  توحض

لمشاريع ومناقشة ادلراسات والنظر يف مبادرات أأخرى لضامن التخطيط ل لجنة عىل ال  أأن تركزيف ادلورة املقبةل،  ،رضوري
رباءات يف ذات يف الإطار المرونة شغلت أأوجه . و 2007عمتدت يف عام اُ جدول أأعامل التمنية اليت التنفيذ الفعال لتوصيات 

ما عت نت الأمانة قد مجَّ ذا املوضوع. واكهب اهامتمهالقانوين متعدد الأطراف منطقة ملموسة من معل اللجنة. وأأعرب الوفد عن 
أأن أأوجه املرونة تكل والأحاكم القانونية ذات الصةل يف خمتلف الاختصاصات. وأأشارت النتاجئ اليت أأوجه عرشة من عن  يزيد

بسبب عوامل مثل نقص القدرات صوره تنفيذ أأدىن ال يف الترشيع. ومع ذكل، اكن انعكست املرونة تكل املتعلقة ابلرباءات 
عن أأمهل يف أأن تواصل اللجنة مناقشة العقبات اليت تواجه ادلول الوفد أأعرب و املعرفة. غياب سس ية وكذكل البرشية واملل 

مرونة حمددة أأوجه يف ادلورة القادمة، أأن تنظر يف  ،للجنةعىل اينبغي و املرونة املتعلقة ابلرباءات.  أأوجهالأعضاء يف تنفيذ 
هبا انمية غري ساحلية. واكن  اابراغواي بدل واكنت. ما اإىل ذكلتطبيقها و  عنياليت يتهنجية امل البدلان اليت ميكن دراس هتا و و 

جذب الاستامثر بغية رباءات التدفق مس متر من طلبات من الرضوري أأن يكون هناك جديد. واكن ملكية فكرية مكتب 
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دد كبري من الوفود اهامتما كبريا يف ع وقد أأبدىالأجنيب ونقل التكنولوجيا من أأجل تعزيز التمنية التكنولوجية وبناء امللسسات. 
رئيس للعمق. وأأكد الوفد بهذا  تدرسللجنة، يف ادلورة القادمة، أأن عىل ا ينبغي ذلكلواملرونة املتعلقة ابلرباءات. أأوجه جمال 

 دمعه ومشاركته يف هذا الصدد.

يران )امجلهورية الإسالمية( أأن اللجنة حققت نتاجئ ملموسة. وأأعرب عن أأمهل  وذكر .498 القضااي يتس ىن حل أأن بوفد اإ
آلية التنس يق يف ادلورة املقبةل.  الوفد أأن  قالوفقا للتوضيحات اليت قداها الرئيس بشأأن ملخص الرئيس، و العالقة مثل أ

 بتوافق الآراء. اللجنةق عليه تصاد ومللرئيس، املنفردة لسلولية مضن امل لخص اكن امل

ن اللجنة دلهيا معل اهم  .499 . وقد حتقق تقدم يف بعض القضااي. ومع ذكل، هناك الكثري من يف الفرتة املقبةلوقال الرئيس اإ
 القيام به. يتعنيالعمل اذلي ل يزال 

 معل أأثناء ادلورة.زوه من ما أأجنلجميع عىل مشاركهتم و الشكر ل الرئيس وادلول الأعضاء  وجهيف بياانهتم اخلتامية، و .500

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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LISTE DES PARTICIPANTS/ 
LIST OF PARTICIPANTS 
 
 
I. ÉTATS/STATES 
 
(dans l’ordre alphabétique des noms français des États)/(in the alphabetical order of the names 
in French of the States) 
 
 
AFGHANISTAN 
 
Nanguyalai TARZI, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Nooruddin HASHEMI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Nazir Ahmad FOSHANJI, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA 
 
Pragashnie ADURTHY (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Batho MOLAPO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ALBANIE/ALBANIA 
 
Evein DAKO, Director, Copyright Office, Ministry of Culture, Tirana 
 
Rezaria RAJTA (Ms.), Specialist, Trademarks and Design, Industrial Property Office, Ministry of 
Economic Development, Trade and Industry, Tirana 
 
 
ALGÉRIE/ALGERIA 
 
Lounes ABDOUN, directeur général adjoint, Office national des droits d’auteur et droits voisins 
(ONDA), Ministère de la culture, Alger 
 
Hichem BOUGHEDIRI, attaché des affaires étrangères, Ministère des affaires étrangères, Alger 
 
 
ALLEMAGNE/GERMANY 
 
Jan HILDEBRANDT, National Expert, Federal Ministry of Justice and Consumer Protection, 
Berlin 
 
Pamela WILLE (Ms.), Counsellor, Economic Department, Permanent Mission, Geneva 
 
ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 
 
Rana AKEEL (Ms.), International Trade Officer, Office of the Saudi Commercial Attaché, 
Geneva 
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Naouf BIN DUHAISH (Ms.), International Trade Officer, Office of the Saudi Commercial Attaché, 
Geneva 
ARGENTINE/ARGENTINA 
 
Alberto Pedro D'ALOTTO, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
Nicolás ABAD, Secretario de Embajada, Dirección de Asuntos Económicos Multilaterales y  
G-20, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Buenos Aires 
 
María Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
AUSTRALIE/AUSTRALIA 
 
Kieran POWER, Assistant Director, International Policy and Cooperation, IP Australia, Canberra 
 
Andrew SAINSBURY, First Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization 
(WTO), Geneva 
 
 
AUTRICHE/AUSTRIA 
 
Vera FUCHS (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BAHAMAS 
 
Bernadette BUTLER (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BANGLADESH 
 
Nazrul ISLAM, Minister, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BÉLARUS/BELARUS 
 
Ivan SIMANOUSKI, Head, International Cooperation Division, National Center of Intellectual 
Property (NCIP), Minsk 
 
 
BELGIQUE/BELGIUM 
 
Katharina HIERSEMENZEL (Ms.), Legal Advisor, Brussels 
 
 
BELIZE 
 
Koreen FLOWERS (Ms.), Senior Assistant Registrar, General Registry Department, Attorney 
General’s Ministry, Belize Intellectual Property Office (BELIPO), Belize City 
 
 
BÉNIN/BENIN 
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Charlemagne DEDEWANOU, attaché, Mission permanente, Genève 
 
 
BOSNIE-HERZÉGOVINE/BOSNIA AND HERZEGOVINA 
 
Jovan SARAC, Deputy Director, Institute for Intellectual Property, Sarajevo 
 
Sefik FADZAN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BOTSWANA 
 
Keitseng Nkah MONYATSI (Ms.), Copyright Administrator, Companies and Intellectual 
Prooperty Authority, Gaborone 
 
 
BRÉSIL/BRAZIL 
 
Cleiton SCHENKEL, First Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization 
(WTO), Geneva 
 
 
BULGARIE/BULGARIA 
 
Boryana ARGIROVA (Ms.), Third Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Sofia 
 
Vladimir YOSSIFOV, Adviser to the Delegation, Geneva 
 
 
BURKINA FASO 
 
Wennepousdé Philippe OUEDRAOGO, chef, Département de la documentation et de 
l’informatique, Centre national de la propriété industrielle, Ministère de l’industrie, du commerce 
et de l’artisanat, Ouagadougou 
 
 
BURUNDI 
 
Philippe MINANI, deuxième conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
CAMEROUN/CAMEROON 
 
Christophe SEUNA, président, Comité de normalisation du droit d’auteur, Ministère des arts et 
de la culture, Yaoundé 
 
Irène-Mélanie GWENANG (Mme), chef de division, Division des affaires juridiques, Ministère 
des arts et de la culture, Yaoundé 
 
BENG Ndjali, sous-directeur de la propriété industrielle, Sous-direction de la propriété 
industrielle, Yaoundé 
 
Félix MENDOUGA, cadre en service, Ministère des relations extérieures, Yaoundé 
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CANADA 
 
Sarah PYE (Ms.), Deputy Director, Intellectual Property Trade, Department of Foreign Affairs, 
Trade and Development, Ottawa 
 
Sophie GALARNEAU (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva  
 
 
CHILI/CHILE 
 
Nelson CAMPOS, Asesor Legal, Departamento de Propiedad Intelectual, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Dirección General de Relaciones Económicas Internationales, Santiago 
 
Marcela PAIVA (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
CHINE/CHINA 
 
SHENG Li (Ms.), Division Director, State Intellectual Property Office (SIPO), Beijing 
 
ZHONG Yan, Project Administrator, International Cooperation Department, State Intellectual 
Property Office (SIPO), Beijing 
 
KANG Xin, Official, State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television of the 
People’s Republic of China (SAPPRFT), Beijing 
 
ZHAO Xing, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
SHI Yuefeng, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
  



CDIP/15/8  
Annex 
5 
 
COLOMBIE/COLOMBIA 
 
Ana María PRIETO ABAD (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión 
Permanente, Ginebra 
 
Gabriel DUQUE, Embajador, Representante Permanente Adjunto, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
Heidi BOTERO (Sra.), Primera Secretaria, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 
 
María Catalina GAVIRIA BRAVO (Sra.), Consejera Comercial, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
Laura PÉREZ (Sra.), Pasante, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
COMORES/COMOROS 
 
Maecha Hamada ZOUBERT, directeur technique de l’industrie, Direction générale de l’industrie, 
Ministère de la production, de l’environnement, de l’énergie, de l’industrie et de l’artisanat, 
Moroni 
 
Charmila DAOUDOU MADI (Mme), chef, Service du développement et de la propriété 
intellectuelle, Direction générale de l’industrie, Ministère de la production, de l’environnement, 
de l’énergie, de l’industrie et de l’artisanat, Moroni 
 
Ibrahim MOHAMED, chef, Service du développement et de la propriété intellectuelle, Direction 
générale de l’industrie, Ministère de la production, de l’environnement, de l’énergie, de 
l’industrie et de l’artisanat, Moroni 
 
Issa SOULAIMANA, chef, Service de normalisation, Direction générale de l’industrie, Ministère 
de la production, de l’environnement, de l’énergie, de l’industrie et de l’artisanat, Moroni 
 
Zalhata MBAI, responsable, Petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries 
(PME/PMI), Direction générale de l’industrie, Ministère de la production, de l’environnement, de 
l’énergie, de l’industrie et de l’artisanat, Moroni 
 
Mlinde MOEGNE, responsable de l’information, Direction générale de l’industrie, Ministère de la 
production, de l’environnement, de l’énergie, de l’industrie et de l’artisanat, Moroni 
 
Mohamed SOILIHI HASSANE, responsable de l’information, Direction générale de l’industrie, 
Ministère de la production, de l’environnement, de l’énergie, de l’industrie et de l’artisanat, 
Moroni 
 
Soilihi ALI, agent, Service de normalisation, Direction générale de l’industrie, Ministère de la 
production, de l’environnement, de l’énergie, de l’industrie et de l’artisanat, Moroni 
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CONGO 
 
Bernadette ONIANGUE (Mme), directrice, Antenne nationale de la propriété industrielle (ANPI), 
Ministère du développement industriel et de la promotion du secteur privé, Brazzaville 
Célestin TCHIBINDA , premier secrétaire, Mission permanente, Genève  
 
 
CÔTE D'IVOIRE 
 
Jean Claude BROU, ministre de l’industrie et des mines, Ministère de l’industrie et des mines, 
Abidjan 
 
Denis BOHOUSSOU, directeur général, Office ivoirien de la propriété intellectuelle, Abidjan  
 
Kumou MANKONGA, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
DJIBOUTI 
 
Ali DJAMA MAHMOUD, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
Mahamoud WAIS MIGANE, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
ÉGYPTE/EGYPT 
 
Sameh EL KHISHIN, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ÉQUATEUR/ECUADOR 
 
Juan Carlos CASTRILLÓN JARAMILLO, Ministro, Misión Permanente ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
ESPAGNE/SPAIN  
 
Lucía GUTIÉRREZ GARCÍA (Sra.), Jefa de Área, Subdirección General de Propiedad 
Intelectual, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid 
 
Ángela GUTIÉRREZ SÁNCHEZ DE LEÓN (Sra.), Asesora Vocal, Subdirección General de 
Propiedad Intelectual, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid 
 
Alejandra GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Sra.), Consejera Técnica, Departamento de Coordinación 
Jurídica y Relaciones Internacionales, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Madrid 
 
Xavier BELLMONT ROLDÁN, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
 
Peter MULREAN, Chargé d’Affaires, Permanent Mission, Geneva 
 
Marina LAMM (Ms.), Patent Attorney, Office of Policy and External Affairs, United States Patent 
and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria 
 
J. Todd REVES, Attorney Advisor, Office of Policy and International Affairs, United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria 
Melissa KEHOE (Ms.), Counsellor (Economic and Science Affairs), Permanent Mission, Geneva 
 
Karin L. FERRITER (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), IP Attaché, (Economic and Science Affairs), Permanent 
Mission, Geneva 
 
 
ÉTHIOPIE/ETHIOPIA 
 
Negash Kebret BOTORA, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Girma Bejiga SENBETA, Director General, Ethiopian Intellectual Property Office, Ministry of 
Science and Technology, Addis Ababa 
 
Yanit Abera HABTEMARIAM (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
 
Elena KULIKOVA (Ms.), Head, Law Department, Ministry of Foreign Affairs, Moscow 
 
Maria MELNICHUK (Ms.), Specialist, International Cooperation Department, Federal Service for 
Intellectual Property (Rospatent), Moscow 
 
 
FIDJI/FIJI 
 
Ajenda PRATAP, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Romain SIMONA, Intern, Permanent Mission, Geneva 
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FRANCE 
 
Ludovic JULIÉ, chargé de mission, Bureau de la propriété intellectuelle, Ministère de la culture 
et de la communication, Paris 
 
Nestor MARTINEZ-AGUADO, rédacteur de la propriété intellectuelle, Sous-direction des 
affaires économiques internationales, Ministère des affaires étrangères et du développement 
international, Paris 
 
Olivier MARTIN, conseiller (affaires économiques et développement), Mission permanente, 
Genève 
 
 
GABON 
 
Edwige KOUMBY MISSAMBO (Mme), premier conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
GRÈCE/GREECE 
 
Paraskevi NAKIOU (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GUATEMALA 
 
Flor de María GARCÍA DÍAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Ginebra 
 
 
HONDURAS 
 
Giampaolo RIZZO-ALVARADO, Embajador, Misión Permanente, Ginebra 
 
Gilliam Noemi GÓMEZ GUIFARRO (Sra.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
INDE/INDIA 
 
Anil Kumar RAI, Counsellor, Humanitarian Affairs, Permanent Mission, Geneva 
 
 
INDONÉSIE/INDONESIA 
 
Triyono WIBOWO, Ambassador, First Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Robert Matheus Michael TENE, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent 
Mission, Geneva 
 
Razilu RAZILU, Executive Secretary, Directorate General of Intellectual Property Rights, 
Ministry of Law and Human Rights, Jakarta 
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Surahno SURAHNO, Head, Finance Division, Secretariat, Directorate General of Intellectual 
Property Rights, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta 
 
Zakiyudin ZAKIYUDIN, Head, Center for Technology Assessment and Intellectual Property 
Rights, Agency for Industrial Policy, Business Climate and Quality Assessment, Ministry of 
Industry, Jakarta 
 
Firman Harryanto SAGALA, Head of Section, Commercialization Center for Technology 
Assessment and Intellectual Property Rights, Agency for Industrial Policy, Business Climate and 
Quality Assessment, Ministry of Industry, Jakarta 
 
Erik MANGAJAYA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Jeremia Budhi PRATAMA, Staff, Directorate of Trade, Industry, Investment and Intellectual 
Property Rights, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta 
 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Mahmoud ESFAHANI NEJAD, Deputy Director, International Legal Department, Ministry of 
Foreign Affairs, Tehran 
 
Nabiollah AZAMI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRLANDE/IRELAND 
 
Cathal LYNCH, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Tiberio SCHMIDLIN, Counsellor, 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 Organization Section, International Policy 
Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
 
JORDANIE/JORDAN 
 
Zain AL AWAMLEH (Ms.), Director, Industrial Property Protection, Ministry of Industry, Trade 
and Supply, Amman 
 
 
KAZAKHSTAN 
 
Sholpan ABDREYEVA (Ms.), Deputy Director, International Division, Department of Intellectual 
Property Rights, Ministry of Justice, Astana 
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KENYA 
 
Edward Kiplangat SIGEI, Chief Legal Counsel, Office of the Attorney General and Department 
of Justice, Kenya Copyright Board, Nairobi 
 
Sylvance SANGE, Acting Managing Director, Kenya Industrial Property Institute, Ministry of 
Industrialization and Enterprise Development, Nairobi 
 
 
LETTONIE/LATVIA 
 
Guntis RAMANS, Director, Department of Examination of Inventions, Patent Office, Riga 
 
Liene GRIKE (Ms.), Advisor, Economic and Intellectual Property Affairs, Permanent Mission, 
Geneva 
 
LUXEMBOURG 
 
Julie SCHMIT (Mme), attaché, Mission permanente, Genève 
 
 
MADAGASCAR 
 
Haja Nirina RASOANAIVO, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MALAISIE/MALAYSIA 
 
Syuhada ADNAN (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MALAWI 
 
Chapusa Domino PHIRI, Assistant Registrar General, Department of the Registrar General, 
Ministry of Justice and Constitutional Affairs, Lilongwe 
 
 
MALI 
 
Amadou Opa THIAM, ministre conseiller, Mission permanente, Genève 
 
Oumar Alassane KOUATE, conseiller technique, Secrétariat général, Ministère du commerce et 
de l'industrie, Bamako 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Adriana MAULEÓN FERNÁNDEZ (Sra.), Experta de la Propiedad Industrial, Division de 
Asuntos Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), Ciudad de 
México 
 
Beatriz HERNÁNDEZ NARVÁEZ (Sra.), Segunda Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 
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Sara MANZANO MERINO (Sra.), Asesora, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
MONACO 
 
Gilles REALINI, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
MOZAMBIQUE 
 
Sheila Judite da Silva CANDA (Ms.), Legal Advisor, Legal Department, Ministry of Trade and 
Industry, Maputo 
 
 
NÉPAL/NEPAL 
 
Babu Ram GAUTAM, Registrar, Head, Industrial Property and Copyright Office, Ministry of 
Culture, Tourism and Civil Aviation, Kathmandu 
 
Lalita SILWAL (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
NICARAGUA 
 
Carlos ROBELO RAFFONE, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
Nestor CRUZ TORUÑO, Consejero, Representante Permanente Adjunto, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
Jenny ARANA VIZCAYA (Sra.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Peters EMUZE, Minister, Permanent Representative, Chargé d’Affaires, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Ugomma Nkeonye EBIRIM (Ms.), Senior Lecturer, Education, Strategic Development and 
Global Policy Issues, University of Nigeria, Enugu State 
 
Chinwe U. UMESI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
OMAN 
 
Ahmed AL-SAIDI, Director, Intellectual Property Department, Ministry of Commerce and 
Industry, Muscat 
 
Fatima AL GHAZALI (Ms.), Minister (Commercial Affairs), Permanent Mission, Geneva 
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OUGANDA/UGANDA 
 
Francis Kamujanduzi BUTAGIRA, Chairman, Board of Directors, Uganda Registration Services 
Bureau, Ministry of Justice and Constitutional Affairs, Kampala 
 
Judy OBITRE-GAMA (Ms.), Secretary, Board of Directors, Uganda Registration Services 
Bureau, Ministry of Justice and Constitutional Affairs, Kampala 
 
Swalikh Wasswa MASOKOYI, Member, Board of Directors, Uganda Registration Services 
Bureau, Ministry of Justice and Constitutional Affairs, Kampala 
 
Twebaze BEMANYA, Registrar General, Uganda Registration Services Bureau, Ministry of 
Justice and Constitutional Affairs, Kampala 
 
Bob Rawlings ONGHETICH, Foreign Service Officer, Multilateral Organisations and Treaties 
Department, Ministry of Foreign Affairs, Kampala 
 
Maria NYANGOMA (Ms.), Senior Registration Officer (Intellectual Property), Uganda 
Registration Services Bureau, Ministry of Justice and Constitutional Affairs, Kampala 
 
 
PAKISTAN 
 
Zamir AKRAM, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Aamar Aftab QURESHI, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Fareha BUGTI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PANAMA 
 
Zoraida RODRÍGUEZ MONTENEGRO (Sra.), Representante Permanente Adjunta, Misión 
Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
Jannice CIGARRUISTA (Sra.), Directora General del Derecho de Autor, Ministerio de Comercio 
e Industrias, Panamá 
 
Leonardo URIBE, Director General, Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial, 
Ministerio de Comercio e Industrias, Panamá 
 
 
PARAGUAY 
 
Roberto RECALDE, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PÉROU/PERU 
 
Hebert TASSANO VELAOCHAGA, Presidente del Consejo Directivo, Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Lima 
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Mauricio GONZALES DEL ROSARIO, Gerente, Cooperación Técnica y Relaciones 
Institucionales, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (INDECOPI), Lima 
 
PHILIPPINES 
 
Michelle EDUARTE (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
Wojciech PIATKOWSKI, First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Malwina ANISOWICZ (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PORTUGAL 
 
Filipe RAMALHEIRA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
QATAR 
 
Ahmed AL-SAADI, Patent Engineer, Intellectual Property Protection Department, Ministry of 
Economy and Commerce, Doha 
 
Khalifa JUMAH AL-HITM, Specialist, Commercial Affairs, Judicial Inspector, Intellectual 
Property Protection Department, Ministry of Economy and Commerce, Doha 
 
 
RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC 
 
Imad ALDIN AZIZ, Director, Industrial and Commercial Property Protection, Ministry of Internal 
Trade and Consumer Protection, Damascus 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
KWON Oh-jung, Director General, Intellectual Property Protection and International Cooperation 
Bureau, Korean Intellectual Property Office (KIPO) 
 
LIM Junyoung, Assistant Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon 
 
KANG Huiman, Expert, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
 
 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Igor MOLDOVAN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S 
REPUBLIC OF KOREA 
 
KIM Myong Hyok, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Evžen MARTÍNEK, Lawyer, International Department, Industrial Property Office, Prague 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Leonard Artur HORVATH, Director General, Romanian Copyright Office, Bucharest 
 
Irina LUCAN-ARJOCA (Ms.), Deputy Director General, Romanian Copyright Office, Bucharest 
 
Cristian Nicolae FLORESCU, Head, International Relations Department, Romanian Copyright 
Office, Bucharest 
 
Gratiela COSTACHE (Ms.), Legal Advisor, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), 
Bucharest 
 
Livia PUSCARAGIU (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Jane HIGGINS (Ms.), Senior Policy Advisor, Global Co-operation and Development, UK 
Intellectual Property Office (UK IPO), Newport 
 
Beverly PERRY (Ms.), Policy Officer, International Policy Directorate, UK Intellectual Property 
Office (UK IPO), Newport 
 
 
RWANDA 
 
Myriam GATSIMBANYI (Ms.), Officer in Charge of Intellectual Property Policy, Trade and 
Investment and Intellectual Property, Ministry of Trade and Industry, Kigali 
 
Boris MUHETO, Multilateral Officer (WIPO, ITU), Multilateral Department, Permanent Mission, 
Geneva 
 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Bassirou SOW, chef, Bureau des enregistrements, Agence sénégalaise pour la propriété 
industrielle et l’innovation technologique (ASPIT), Dakar  
 
Ndèye Fatou LO (Mme), premier conseiller, Mission permanente, Genève 
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SRI LANKA 
 
Ravinatha ARYASINHA, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Geethanjali Rupika RANAWAKA (Ms.), Director General, National Intellectual Property Office, 
Ministry of Industry and Commerce, Colombo 
 
Sena Srinath MIYANAWALA, Secretary, Secretary Division, Ministry of Industry and Commerce, 
Colombo 
 
Dilini GUNASEKERA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Olga ALLEMANN (Mme), responsable du projet coopération internationale, 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 
 
Thu-Lang TRAN WASESCHA (Mme), conseillère, Division du droit et des affaires 
internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Nathalie HIRSIG (Mme), coordinateur du projet coopération internationale, Division du droit et 
des affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Varapote CHENSAVASDIJAI, Senior Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Piyaporn PUTANAPAN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Ranee SAISALEE (Ms.), Trade Officer, Department of Intellectual Property, Bangkok 
 
 
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Lalloo RAMLAL, Specialist in Technical Information, Intellectual Property Office, Port of Spain 
 
 
TUNISIE/TUNISIA 
 
Mokhtar HAMDI, directeur de la propriété industrielle, Institut national de la normalisation et de 
la propriété industrielle (INNORPI), Tunis 
 
Mohamed AMAIRI, chef de service, méthodes et informatique, Organisme tunisien des droits 
d’auteur et des droits voisins (OTDAV), Tunis 
 
Raja YOUSFI (Mme), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
TURKMÉNISTAN/TURKMENISTAN 
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Ata ANNANIYAZOV, Deputy Head, State Service on Intellectual Property, Ministry of Economy 
and Development, Ashgabat 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Ismail GÜMÜS, Patent Examiner, International Affairs Department, Turkish Patent  
Institute (TPI), Ankara 
 
 
URUGUAY 
 
Maria del Rosario MOREIRA MÉNDEZ (Sra.), Encargada de la División Planificación 
Estratégica, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, Ministerio de Industria, Energía y 
Minería, Montevideo 
 
Juan BARBOZA, Segundo Secretario, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
VIET NAM 
 
LE Ngoc Lam, Deputy Director General, National Intellectual Property Office (NOIP), Hanoi 
 
 
ZIMBABWE 
 
Rhoda NGARANDE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
 
II. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/  

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH ORGANIZATION 
(WHO) 
 
Peter BEYER, Senior Advisor, Geneva 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE 
ORGANIZATION (WTO) 
 
WU Xiaoping (Ms.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva 
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SOUTH CENTRE 
 
Carlos CORREA, Special Advisor, Trade and Intellectual Property, Geneva 
 
Nirmalya SIAM, Programme Officer, Innovation and Access to Knowledge Programme, Geneva 
 
Emmanuel OKE, Intern, Innovation and Access to Knowledge Programme, Geneva 
 
 
ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/AFRICAN 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (AIPO) 
 
Paulin EDOU EDOU, directeur général, Yaoundé 
 
 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA 
CULTURE (UNESCO)/UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL 
ORGANIZATION (UNESCO)  
 
Bobir TUKHTABAYEV, Senior Liaison Officer, Liaison Office, Geneva 
 
Flora NICOLETTA (Ms.), Intern, Liaison Office, Geneva 
 
Roza TODOROVA (Ms.), Intern, Liaison Office, Geneva 
 
 
ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT 
ORGANISATION (EPO)  
 
Alessia VOLPE (Ms.), Deputy Coordinator, Public Policy Issues, DG5 Patent Law and 
Multilateral Affairs, Munich 
 
 
ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 
ORGANIZATION (EAPO)  
 
Khabibullo FAYAZOV, Vice President, Moscow 
 
 
ORGANISATION DE COOPÉRATION ISLAMIQUE (OCI)/ORGANIZATION OF ISLAMIC 
COOPERATION (OIC) 
 
Halim GRABUS, premier secrétaire, Délégation permanente, Genève  
 
 
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) 
 
Fahad ALBAKER, Head, Mechanical and Electrical Engineering Section, Examination 
Department, Riyadh 
 
Mashael AL QABBANI (Ms.), Publishing and Granting Specialist, Publishing and Granting 
Section, Filing and Granting Department, Riyadh 
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ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)  
 
Christopher KIIGE, Director, Industrial Property, Harare 
 
 
UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)  
 
Georges Rémi NAMEKONG, Minister Counsellor, Geneva 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)  
 
Oliver HALL-ALLEN, First Counsellor, Permanent Delegation, Geneva 
 
Margreet GROENENBOOM (Ms.), Administrator, Directorate General for Internal Market, 
Industry, Entrepreneurship and SMEs, Industrial Property, Brussels 
 
Antonella ZAPPIA (Ms.), Intern, Geneva 
 
 
 
 
III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
Agence pour la protection des programmes (APP) 
Didier ADDA, Membre du conseil exécutif, Paris 
 
 
Associación Argentina de Intérpretes (AADI) 
Susana RINALDI (Sra.), Directora, Relaciones Internacionales, Buenos Aires 
Nelson AVILA, Gerente del Departamento Legal, Departamento Legal, Buenos Aires 
 
 
Association communautaire du droit des marques(ECTA)/European Communities Trade Mark 
Association (ECTA) 
Julien SCICLUNA, Representative, Dardilly, France 
 
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students’ 
Association (ELSA International) 
Eliana ROCCHI (Ms.), Head, Padua, Italy 
Gamze CAGLAYAN (Ms.), Representative, Brussels 
Kaleb HONER, Representative, Brussels 
Hüseyin KAMIL, Representative, Brussels 
Rowena PALIJAMA (Ms.), Representative, Brussels 
 
 
Association internationale pour le développement de la propriété intellectuelle 
(ADALPI)/International Society for the Development of Intellectual Property (ADALPI)  
Brigitte LINDNER (Ms.), Chair, Geneva 
 



CDIP/15/8  
Annex 
19 
 
 
Association littéraire et artistique internationale (ALAI)/International Literary and Artistic 
Association (ALAI)  
Victor NABHAN, président, Paris 
 
 
Central and Eastern European Copyright Alliance (CEECA) 
Mihály FICSOR, Chairman, Budapest 
 
 
Centre de recherches sur les droits de propriété intellectuelle et industrielle de l’Université 
d’Ankara (FISAUM)/Ankara University Research Center on Intellectual and Industrial Property 
Rights (FISAUM) 
Arzu OGUZ (Ms.), Director, Ankara 
 
 
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 
Nithya ANAND (Ms.), Programme Assistant, Innovation, Technology and Intellectual Property, 
Geneva 
 
 
Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation (CCIRF) 
Elena KOLOKOLOVA (Ms.), Representative, Geneva 
 
 
Comité consultatif mondial de la société des amis(CCMA)/Friends World Committee for 
Consultation (FWCC) 
David ELLIOTT, Programme Assistant, Food and Sustainability, Geneva 
 
Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos (CAPAJ) 
Tomas ALARCON, Presidente, Quito 
Catherine FERREY (Sra.), Experta, Quito 
Rosario LUQUE GIL (Sra.), Experta, Quito 
 
 
Conseil national pour la promotion de la musique traditionnelle du Congo (CNPMTC)  
Jacques MATUETUE, président, Kinshasa 
Paulette LONGA FATUMA (Mme), attaché de presse, Kinshasa 
Jean Jacques KINANGA LEMBA, conseiller juridique, Kinshasa 
 
 
CropLife International 
Tatjana R. SACHSE (Ms.), Legal Advisor, Geneva 
 
 
Fédération internationale de la vidéo (IFV)/International Video Federation (IVF)  
Scott MARTIN, Legal Advisor, Brussels 
Benoît MÜLLER, Policy Advisor, Brussels 
 
 
Health and Environment Program (HEP)  
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Madeleine SCHERB (Mme), économiste, présidente, Genève 
Pierre SCHERB, conseiller juridique, Genève 
 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)  
Thiru BALASUBRAMANIAM, Representative, Geneva 
 
 
Innovation Insights 
Ania JEDRUSIK (Ms.), Policy Advisor, Geneva 
 
 
International Trademark Association (INTA) 
Bruno MACHADO, Representative, Rolle, Switzerland 
 
 
Maloca Internationale 
Sonia Patricia MURCIA ROA (Ms.), Executive Director, Bogota, D.C 
Leonardo RODRÍGUEZ PÉREZ, Executive Secretary, Geneva 
 
 
Medicines Patent Pool Foundation 
Erika DUENAS (Ms.), Advocacy Officer, Geneva 
 
 
Médecins sans frontières (MSF)  
Rohit MALPANI, Director of Policy and Analysis, Paris 
Yuanqiong HU (Ms.), Legal and Policy Advisor, Geneva 
Zoe JARVIS (Ms.), Policy and Analysis Intern, Geneva 
 
 
Traditions pour Demain 
Diego GRADIS, président exécutif, Rolle, Suisse 
Christiane JOHANNOT-GRADIS (Mme), vice-président, Rolle, Suisse 
Leila GHASSEMI (Mme), Représentant, Rolle, Suisse 
Cyril GRADIS, Représentant, Rolle, Suisse 
Françoise KRILL (Mme), Représentant, Rolle, Suisse 
Claire LAURANT (Mme), Représentant, Rolle, Suisse 
 
 
Union internationale des éditeurs(UIE)/International Publishers Association (IPA) 
Jens BAMMEL, Secretary General, Geneva 
 
 
World Women Inventors and Entrepreneurs Association (WWIEA) 
HAN Mi Young, President, Seoul 
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IV.  BUREAU/OFFICERS 
 
 
Président/Chair:   Alberto Pedro D’ALOTTO (Argentine/Argentina) 
 
Vice-Présidents/Vice Chairs: Ahlam Sarah CHARIKHI (Ms.) (Algérie/Algeria) 
 
     Todd REVES (États-Unis d’Amérique/United States of America) 
 
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 
 
Mario MATUS, 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 
 
Farhad TARZI, administrateur de programme, Division de la coordination du Plan d’action pour 
le développement/Program Officer, Development Agenda Coordination Division 
 
María Daniela LIZARZABURU AGUILAR (Ms.), 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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