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اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة السادسة عشرة

جنيف ،من  9اإىل  13نومفرب 2015

التقرير

اذلي اع متدته اللجنة
.1

ادلورة السادسة عرش للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية املنعقدة خالل الفرتة من  9اإىل  13نومفرب .2015

 .2واكنت ادلول ا ألعضاء التالية ممثةل يف الاجامتع :اجلزائر وا ألرجنتني و أأسرتاليا وبيالروس والبوس نة والهرسك وبوركينا
فاصو ومكبوداي والاكمريون وكندا وتشاد وتش ييل والصني وكولومبيا وجزر القمر وكوس تا رياك وكوت ديفوار وكواب واجلهورية
التش يكية وادلامنرك وجيبويت وإاكوادور ومرص والسلفادور وفرنسا وغابون وجورجيا و أأملانيا واليوانن وغواتاميل وهاييت
والكريس الرسويل وهندوراس والهند واندونيس يا وإايران (مجهورية -ا إلسالمية) وإايطاليا والياابن وا ألردن واكزاخس تان وكينيا
والكويت ولبنان ولكسمربغ ومالزياي واملكس يك وموانكو ونيبال وهولندا ونيجرياي وابكس تان وبامن وابرغواي والفلبني وبولندا
والربتغال ومجهورية كوراي ومجهورية مودلوفا ورومانيا والاحتاد الرويس واململكة العربية السعودية والس نغال وسيش يل
وجنوب إافريقيا وإاس بانيا ورسي لناك والسويد وسويرسا واجلهورية العربية السورية واتيلند وترينيداد وتوابغو وتونس وتركيا
و أأوغندا و أأوكرانيا ودوةل الإمارات العربية املتحدة واململكة املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية و أأوروغواي وأأوزابكس تان
وفنويال (مجهورية – البوليفارية) وفييت انم وزميبابوي (.)83
 .3وشاركت املنظامت احلكومية التالية بصفة مراقب :منظمة ا ألغذية والزراعة التابعة ل ألمم املتحدة ) (IGOsومنظمة
الصحة العاملية ) (WHOومنظمة التجارة العاملية ) (WTOومركز اجلنوب ومنظمة ا ألمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة
) (UNESCOمكتب براءات جملس التعاون اخلليجي ومنظمة التعاون الإساليم ) (OICوالاحتاد ا ألفريقي )(AU
والاحتاد ا ألورويب ) (EUوا ألمانة العامة جلاعة دول ا ألنديز (.)10
 .4وشاركت املنظامت غري احلكومية التالية بصفة مراقب :واكةل حامية الربامج ) (APPوالرابطة ا ألرجنتينية للمرتمجني
) (AADIوالغرفة ا ألرجنتينية خملتربات صناعة ادلواء ) (CILFAواجمللس الوطين للرتوجي للموس يقى التقليدية يف الكونغو
) (CNPMTCوالرابطة ا ألوروبية لطلبة القانون ) (ELSA Internationalوبرانمج الصحة والبيئة ) (HEPوالرابطة
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العاملية للمهندسني ) (IdMمنظمة رؤى الابتاكر واجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية ) (AIPPIواملركز ادلويل للتجارة
والتمنية املس تدامة ) (ICTSDوالاحتاد ادلويل جلعيات مصنعي ا ألدوية ) (IFPMAوالاحتاد ادلويل للنارشين العلميني
والفنيني والطبيني ) (STMوالاحتاد ادلويل للفيديو ) (IVFواملنظمة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة ) (KEIواحتاد أأمرياك
الالتينية لصناعات ا ألدوية ) (ALIFARمؤسسة مالواك العاملية ،و أأطباء بال حدود ) (MSFوش بكة العامل الثالث وصناعة
التعمل اذلايت العاملية ) (WSMIوالاحتاد ادلويل للمتخصصني ).)20( (WUP
.5

وتر أأس ادلورة السفري أألربتو ،املمثل ادلامئ ل ألرجنتني.

البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة

 .6رحب الرئيس ابلوفود يف ادلورة السادسة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .و أأشار اإىل وجود انئب املدير
العام الس يد ماريو ماتوس .وقد عكس ذكل اس مترار الزتام الويبو جبدول أأعامل التمنية .ويف أأعقاب النقاشات اليت متت يف
ادلورة ا ألخرية ،اكن عىل قناعة بأأن اللجنة و أأعاملها ذات أأمهية ابلغة لدلول ا ألعضاء واجملمتع املدين واكفة ا ألطراف ا ألخرى .كام
اكن من الواحض أأيضا أأن هناك عالقة مبارشة بني امللكية الفكرية والتمنية باكفة أأشاكلها .وقد حققت اللجنة والويبو تقدما جيدا
يف حتديد وتنفيذ ا ألنشطة الرامية اإىل حتقيق هذه ا ألهداف .واكنت هناك حاجة اإىل البناء عىل أأساس هذه الإجنازات .ويف
العرص احلديث ،شهد العامل قفزات معالقة يف تقدم اجملمتع .فالبتاكرات والاخرتاعات العلمية واس تخدام التكنولوجيا لضامن
توفري الغذاء وحامية البيئة والاعرتاف بمتزي املنتجات واخلدمات وحامية واحلفاظ عىل العادات والتقاليد والرتاث تعمتد مجيعها
عىل الفكر الإنساين واحلصول عىل الاعرتاف واملاكفأأة من خالل نظام امللكية الفكرية .وبذكل ،فاإن منو امللكية الفكرية اكنت
ظاهرة دامئة ول رجعة فاها .وابلر م من ذكل ،فاإنه خالل ت ك املسرية اليت تتقدم ل ألمام ،اكنت هناك حاجة اإىل ضامن
احلفاظ عىل الفلسفة ا ألساس ية لنظام امللكية الفكرية احلديث ،أأي احلفاظ عىل منح احلقوق اإىل ا ألفراد والكياانت يف مقابل
الاهامتم اجملمتعي ا ألوسع .كام اكنت هناك أأيضا حاجة اإىل ضامن أأن نظام امللكية الفكرية يمتزي ابملرونة واملعيارية بصورة اكفية
حبيث يسمح لدلول ذات مس توايت التمنية الاقتصادية اخملتلفة ابلس تفادة منه .وجيب ضامن هذا املبد أأ الهام يف العامل اذلي
يتسم ابلعوملة والاعامتد عىل بعضه البعض .وقد حققت اجلعية العامة للويبو تقدما خضام يف اجامتعها ا ألخري .فقد مت التوصل
اإىل حلول وسط خبصوص اكفة املسائل املعلقة .وعرب الرئيس عن أأمهل يف أأن تفيد ادلورة احلالية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية
الفكرية وتسهم يف مناخ التعاون والتوصل اإىل حلول وسط .ويف هذه ادلورة يود الرئيس الرتكزي عىل وختصيص وقت معقول
ملسأألتني معلقتني وهام :قرار اجلعية العامة للويبو حول ا ألمور املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية والاس تعرا
اخلاريج لدلمع التقين للويبو يف جمال التعاون والتمنية .وقد عرب الرئيس عن أأمهل يف احلصول عىل دمع اكفة ادلول ا ألعضاء يف
حل هاتني املسأألتني.

 .7ورحبت ا ألمانة (الس يد ماتوس) ابلوفود املشاركة يف ادلورة .واكنت هناك مسائل مثرية لالهامتم مطروحة للنقاش،
مبا يف ذكل تقريري اإجناز ،و أأربعة تقارير سري معل ،ومقرتيح مرشوعات ،وتقرير حول الاس تجابة الإدارية احملدثة
لالس تعرا اخلاريج لدلمع التقين للويبو يف جمال التعاون والتمنية ،وتقرير حول حتديث قاعدة بياانت النقاط املرنة .وقد مت
تنفيذ  31مرشوعا تقوم بتنفيذ  33توصية من توصيات جدول أأعامل التمنية ابإجاميل مزيانية تبلغ  28.3مليون فرنك سويرسي.
وقد مت تضمني مخسة عرش مرشوعا من ت ك املرشوعات يف العمل املعتاد للويبو .ومت اس تكامل وتقيم  25مرشوعا من بني
الواحد والثالثني مرشوعا .واكن هناك  6مرشوعات حتت التنفيذ يف عام  2015مبا يف ذكل مرشوعني يف املرحةل الثانية.
وتضمنت ت ك املرشوعات مرشوعا حول امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة – بناء احللول؛ مرشوع
تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاصو وبعض ادلول الإفريقية؛ مرشوع جترييب حول امللكية الفكرية وإادارة
التصماميت لتطوير املرشوعات يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا؛ مرشوع بناء القدرات يف اس تخدام املعلومات الفنية
والعلمية املالمئة للتكنولوجيا بوصفها حال لبعض التحدايت التمنوية احملددة – مرحةل 2؛ مرشوع امللكية الفكرية والتمنية
الاجامتعية-الاقتصادية -املرحةل 2؛ أأما املرشوع ا ألخري رمق  6فهو مرشوع امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة :دمع أأهداف
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التمنية وتعزيز الرتاث الثقايف يف مرص والبدلان النامية ا ألخرى .وقد عربت ا ألمانة عن أأملها يف أأن تكون املناقشات ممثرة
خالل ادلورة.

البند  2من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
 .8أأبلغ الرئيس اللجنة بأأن مرشوع جدول ا ألعامل (وثيقة  )CDIP/16/1 Prov. 2قد مت إاعداده بناء عىل املناقشات
اليت جرت أأثناء اجللسة  CDIP/15وفقا للقاعدة  5من القواعد والإجراءات العامة للويبو .ومت اعامتد جدول ا ألعامل لعدم
وجود مالحظات من احلضور.

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد مرشوع تقرير اجللسة اخلامسة عرش للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية
دراسة وثيقة  – CDIP/15/8 Prov.مرشوع التقرير
 .9أأبلغ الرئيس اللجنة بأأن التقرير (وثيقة  )CDIP/15/8 Prov.قد نرش يف  29يوليو  2015ومل تتلق ا ألمانة أأي
تعليقات بشأأنه .ودعا اللجنة اإىل اعامتد التقرير .ومت اعامتد التقرير لعدم وجود اعرتاضات من احلضور.

البند  4من جدول ا ألعامل :بياانت عامة
 .10فتح الرئيس الباب لإلقاء البياانت العامة.
 .11و أألقى وفد الربازيل ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،الضوء عىل أأمهية العمل اذلي قامت
به اللجنة .وشعرت اجملموعة ابلرضا إازاء التقدم اذلي مت اإحرازه يف ادلورتني ا ألخريتني يف العديد من اجملالت وعرب عن أأمهل
يف اس مترار هذا الاجتاه خالل ادلورة احلالية .كام رحبت بتحديث قاعدة البياانت اخلاصة مبواطن املرونة
(وثيقة  .)CDIP/16/5وتعترب مواطن املرونة جزء ل يتجز أأ من نظام امللكية الفكرية .فقد وفرت التوازن الرضوري جملموعة
من القواعد متعددة ا ألطراف .وتعترب قاعدة البياانت ،اليت مت وضعها بعد العديد من جلسات النقاش يف اللجنة ،اإحدى
ا ألدوات املهمة .وميكن لاكفة ادلول الاس تفادة من مواردها .و أأشارت اجملموعة اإىل الاعامتد اذلي حدث مؤخرا للس بعة عرش
هدفا وال 169غاية جلدول أأعامل  2030للتمنية املس تدامة .واكن دلى الويبو اإسهامات هامة لتقوم هبا يف هذا الصدد .واكنت
اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية املنتدى املناسب لتحديد مساهامت الويبو يف حتقيق ا ألهداف التمنوية .واكنت اجملموعة
عىل اس تعداد بأأن تشارك بصورة نشطة يف هذا اجلدل .وفامي يتعلق مبرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت
املشرتكة – بناء احللول ،تطلعت اجملموعة اإىل الاس امتع اإىل العرو التوضيحية للمقميني .واكن املرشوع عبارة عن مبادرة
أأتت يف الوقت املناسب لتحفزي املناقشات حول هذا ا ألمر اخلطري اذلي مت تناوهل يف العديد من توصيات جدول أأعامل
التمنية .وعرب الوفد عن أأمهل يف اإجراء نقاشات ممثرة حول الطرق املمكنة لزايدة التدفق ادلويل للتكنولوجيا بناء عىل ا ألفاكر
املس متدة من منتدى اخلرباء و أأي أأفاكر أأخرى قد ترغب ادلول ا ألعضاء يف طراها .كام س تقوم اللجنة أأيضا مبناقشة اقرتاح
الرئيس حول تنفيذ ألية التنس يق .واكنت تقوم عىل أأساس وثيقة قامت اإحدى ادلول ا ألعضاء يف اجملموعة بطراها .وقامت
اجملموعة ابإجراء نقاشات بناءة حول هذا املوضوع يف اإبريل املايض .وعربت اجملموعة عن أأملها يف أأن تتوصل اللجنة اإىل حل
مقبول بصورة متبادةل حول هذا املوضوع املهم أأثناء ادلورة ،حبيث يكون ذلكل أاثرا اإجيابيا عىل معل املنظمة .ومن أأجل
حتقيق هذا الهدف املشرتك ،حثت اللجنة ادلول ا ألعضاء عىل الاعرتاف بأأن أأي حل لهذه املسأأةل جيب أأن يتناول فاعلية
اللية .واكنت اللجنة قلقة بشأأن اخنفا معدل اعامتد املرشوعات اجلديدة يف اللجنة .وقد مت ختصيص مبلغ اكيف لهذه
ا ألنشطة يف الربانمج واملزيانية اليت مت اعامتدهام مؤخرا .،وابلر م من ذكل ،اكنت هناك س تة مرشوعات فقط يمت تطبيقها.
و أأشارت البياانت الواردة يف تقرير أأداء الربانمج لعام  2014حول النفقات الفعلية للموارد فامي يتعلق ابلربانمج  8اإىل
اس تخدام  %39فقط من املوارد اخملصصة للعامني بصورة فعاةل .واكن هذا املعدل أأقل معدلت بني اكفة الربامج .ولتحسني
ذكل ،س تدمع اجملموعة لك هجود رامية اإىل تنفيذ أأنشطة اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بصورة معلية وتمتزي ابلكفاءة
والفاعلية.
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 .12و أأكد وفد رومانيا ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق ،للرئيس عىل دمعه الاكمل
وتعاونه يف دفع معل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .وقد أأظهرت اكفة املرشوعات وادلراسات عىل جدول ا ألعامل
النطاق الواسع لإجراءات الس ياسات والتدابري امللموسة اليت ميكن لدلول ا ألعضاء القيام هبا يف جمال امللكية الفكرية هبدف
تعزيز التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية لبدلاهنم .وجيب أأن توافق ادلول ا ألعضاء يف بداية ا ألمر عىل حمتوى
املرشوعات .وعند اعامتدها يكون من حق لك دوةل من ادلول ا ألعضاء احلصول عىل مزااي من معل ا ألمانة وتنفيذ
املرشوعات اليت تناسب مصاحلها و أأولوايهتا .وسوف تس متر اجملموعة يف التفاعل مع ا ألمانة حول كيفية تناول اخملاوف املتعلقة
ابلتمنية بأأفضل طريقة فعاةل ممكنة تمتزي ابلكفاءة .كام دمع الوفد بصورة اكمةل املهنج اذلي تبنته ا ألمانة فامي يتعلق بدمع الويبو
لتنفيذ جدول أأعامل  2030للتمنية املس تدامة .ومن أأجل جعل الويبو منظمة فعاةل جيب تركزي مساهامهتا بناء عىل حتديد واحض
ألهداف التمنية املس تدامة وا ألهداف ذات الصةل بعمل واختصاص املنظمة .وفامي يتعلق بنقل التكنولوجيا ،أأحاطت اجملموعة
علام بأأفاكر اخلرباء املذكورة يف تقرير احلقائق اذلي صاغته ا ألمانة يف أأعقاب عقد منتدى اخلرباء حول نقل التكنولوجيا عىل
الصعيد العاملي اذلي عقد يف بداية هذا العام .ووفقا لختصاصات الويبو ،ميكن القيام بأأنشطة اإضافية يف ضوء تقرير التقيم
اخلاص مبرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا .أأما ابلنس بة للبنود ا ألخرى اليت مت تناولها يف ادلورات السابقة للجنة املعنية
ابلتمنية وامللكية الفكرية ،أأكدت اجملموعة عىل أأن ا ألمور املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية جيب مناقش هتا بصورة
منفصةل .وسوف ميكن ذكل اللجنة من تنفيذ الركزية الثالثة من راكئز اختصاص اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بصورة
مرنة .وعربت اجملموعة عن أأملها أأيضا يف أأن تتوصل اللجنة اإىل حل معيل لتنفيذ ألية التنس يق .واكنت اجملموعة عىل ثقة من
أأن ادلورة س تكون مثرية لالهامتم وممثرة.
 .13و أأشار وفد اليوانن ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،بكثري من الرضا اإىل أأن ادلورة يمت عقدها بعد الاس تكامل الناحج
لعقد مجعيات معومية للويبو واليت قامت ببث احليوية يف برامج املنظمة من خالل حل بعض املسائل املعلقة بصورة بناءة
وتعاونية وبروح متزيت ابلتوصل حللول وسط .وقد مرت مثاين س نوات منذ تبين اجلعية العامة جلدول أأعامل التمنية .وقد
حققت الويبو تقدما خضام يف جمال تنفيذ جدول أأعامل التمنية كام حققت اإجنازات خضمة يف التعامل مع املسائل املرتبطة
ابمللكية الفكرية والتمنية .ورحبت اجملموعة ابإثراء جدول ا ألعامل اخلاص هبذه ادلورة ابلعديد من املوضوعات .ويف نفس
الوقت ،اكن من املفيد لاكفة الوفود أأن يمت الانهتاء من معل اللجنة خالل الإطار احملدد .وقد احتفظت اجملموعة حبق
الإسهاب يف لك بند من بنود جدول ا ألعامل وقامت بتناول بعض البنود .أأول ،رحبت بتقرير تقيم مرشوع امللكية الفكرية
ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة – بناء احللول .وتضمنت الوثيقة اس تنتاجات مفيدة مثلت الوقود الفكري حول كيفية
قيام الويبو بتقدمي مزيد من املساهامت لتسهيل نقل التكنولوجيا .كام رحبت اجملموعة أأيضا ابلهيلك التدرجيي ل إالطار املقرتح.
وقد اكن ذكل أأساسا جيدا للنقاش وخيضع ملزيد من الإسهاب حتت بند جدول ا ألعامل .عالوة عىل ذكل ،اكنت اجملموعة تود
التوصل اإىل طريق يساعدها للسري ل ألمام من خالل هيلك الويبو احلايل واذلي يعترب اكيف ومالمئ .اثنيا ،فامي يتعلق
ابلس تعرا اخلاريج لدلمع التقين للويبو يف جمال التعاون والتمنية ،عربت اجملموعة عن اعتقادها بأأن الويبو قد قامت بتقدمي
دمعها التقين بصورة انحجة .وجيب القيام ابلتحسني املس متر لدلمع التقين من حيث الكفاءة والتخطيط .ويف نفس الوقت ،فاإن
خربة ا ألمانة جيب أأن يمت اس تغاللها ألقىص درجة من خالل جتنب الإدارة التفصيلية .عالوة عىل ذكل ،جيب أأن تمثر اكفة
الربامج اليت تقع حتت مظةل ادلمع التقين وتسهم يف حتقيق أأهدافها اإذا مت تقيميها بطريقة تمتزي ابلشفافية واحليادية والكفاءة
وبطريقة تعمتد عىل ا ألدةل .ويعترب القيام ابلتقيم املناسب وتأأمل ادلروس املس تفادة من املكوانت الرضورية للتشغيل اجليد
للمنظمة .وابلنس بة للويبو وجدول أأعامل التمنية ملا بعد عام  2015أأو جدول أأعامل  ،2030فبالر م من أأن الوقت قد يكون
مبكرا ملثل هذا اجلدل ،عربت اجملموعة عن اعتقادها بأأن الوثيقة  CDIP/16/8قد تضمنت معلومات حول اس تكشاف
طرقا ميكن للويبو من خاللها دمع هجود ادلول ا ألعضاء الرامية لتنفيذ جدول أأعامل التمنية ملا بعد عام  2015وعىل وجه
التحديد أأهداف التمنية املس تدامة ،بعد اعامتد جدول أأعامل  2030للتمنية املس تدامة .وجيب أأن يكون هذا ادلمع مركزا ويمت
تقدميه مع املراعاة اجليدة لختصاصات الويبو .ومن مث فاإن اخلطوة ا ألوىل اليت جيب اختاذها يه أأن هناك حاجة اإىل توضيح
أأهداف التمنية املس تدامة املتعلقة بعمل الويبو .و أأخريا ،قامت اجملموعة مبتابعة العمل اذلي قام به فريق الاس تعرا بشأأن
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الاس تعرا املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية (التقرير الافتتايح) .ورحبت اجملموعة مبشاركة أأحصاب املصلحة
الرئيس يني وخاصة املس تفيدين من ادلمع التقين .و أأكدت اجملموعة للرئيس أأنه ميكنه الاعامتد عىل الروح البناءة دلى أأعضاهئا
وعىل دمعهم أأثناء ادلورة.
 .14وشعر وفد الهند ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة دول أأس يا واحمليط الهادي ،ابلرضا ألن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية
الفكرية قد اس تطاعت التوصل اإىل توافق يف الر أأي حول الاختصاصات املتعلقة ابلس تعرا املس تقل لتنفيذ توصيات
جدول أأعامل التمنية .أأما اخلطوة التالية ،فاكنت تتعلق بتوقع اجملموعة قيام الاس تعرا املس تقل بتقيم شامل للمالءمة
والفاعلية وا ألثر والاس تدامة والكفاءة يف معل الويبو ،مبا يف ذكل معل ا ألمانة ومعل الويبو املتعلق بتنفيذ توصيات جدول
أأعامل التمنية .وقد مت التفاق عىل الاختصاصات بعد معلية مفاوضات طويةل .وجيب أأن يأأخذ فريق الاس تعرا يف اعتباره
التعليقات اليت قدمهتا ادلول ا ألعضاء حول التقرير الافتتايح وخاصة لضامن أأن الاس تعرا قد اتبع الاختصاصات نصا
وروحا .كام قامت الويبو مبوامئه أأهدافها ومعلها املتعلق اب ألهداف الإمنائية ل أللفية مع اإعداد التقارير املنتظمة لتقدميها اإىل ادلول
ا ألعضاء .وميكن الاس مترار يف هذه السابقة مع تبين أأهداف تمنية مس تدامة جديدة .ورحبت اجملموعة ابملناقشات املتعلقة
بكيفية قيام الويبو ابلإسهام يف أأهداف التمنية املس تدامة .وحثت مجيع ادلول ا ألعضاء عىل العمل عىل التوصل حلل رسيع
لقرار اجلعية العامة حول ا ألمور املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية مبا يف ذكل ألية التنس يق .ويعترب هذا أأمرا
رضوراي وخاصة فامي يتعلق بلجنة الربانمج واملزيانية وجلنة معايري الويبو .وجيب اس تغالل ادلافع لبناء وحتقيق تقدم حول
املسائل املهمة اليت اكنت ل تزال معلقة .وعربت اجملموعة عن أأملها يف أأن يمت حل املسأأةل .وسوف ميهد هذا ا ألمر الطريق
لعمل اللجان ا ألخرى يف الويبو بصورة تمتزي ابلسالسة .لقد اكن ادلمع التقين ميثل جمال همام للغاية لاكفة ادلول .ومن أأجل أأن
يصبح جمال فعال ،جيب أأن يمتزي تقدمي ادلمع التقين ابلكفاءة والامتسك .واكنت هناك حاجة اإىل وضع ألية مؤسس ية لتجنب
الازدواجية وحتقيق الاس تغالل ا ألمثل للموارد .وعربت اجملموعة عن أأملها يف أأن تؤدي املناقشات القامئة حول الاس تعرا
اخلاريج لدلمع التقين للويبو يف جمال التعاون والتمنية اإىل حتقيق الانتظام والتنظم ا ألفضل والوضوح يف العمليات واملامرسات
احلالية .ومل يتوقف تنفيذ جدول أأعامل التمنية عند اس تكامل مرشوعات معينة .واكن من املهم القيام بتقيم املاكسب احملرزة من
خالل املرشوعات بل وا ألمه حتديد اجملالت اليت حتتاج اإىل معل ممكل لالس مترار يف العمل عىل التوصيات اليت يمت تناولها.
واكنت اجملموعة تريد من ا ألمانة أأن تقوم بعر مجموعة من البياانت واقرتاح أأنشطة حممتةل جديدة لتقوم ادلول ا ألعضاء
بدراس هتا .وس يقوم أأعضاء اجملموعة بعمل مداخالت أأثناء املناقشات حول بنود معينة عىل جدول ا ألعامل .وتطلعت اجملموعة
اإىل املسامهة يف مناقشات اللجنة وعربت عن أأملها يف أأن تكون ادلورة ممثرة.
 .15و أأشار وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية ،بأأن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية متثل أأول دورة
يف العضوية الاكمةل يف الويبو بعد عقد مجعيات عامة انحجة للويبو واليت قدمت توجاهات اإجيابية حول معل عدد كبري من
اللجان .واعمتدت اجملموعة عىل مواطن املرونة وا إلرادة الس ياس ية والروح البناءة يف ادلورة لتسرتشد هبا مداولت اللجنة
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية هذا ا ألس بوع .و أأتيحت أأمام اللجنة الفرصة لإعطاء العمل مسحة اإجيابية يف الاجامتعات التالية.
وتطلعت اجملموعة اإىل حل املسائل املعلقة منذ فرتة طويةل واملتعلقة ابلتنفيذ الاكمل لولية اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية
الفكرية وألية التنس يق .وسوف يؤدي حل هذه املسائل اإىل اإعطاء دفعة قوية لعمل اللجنة وس يؤثر بصورة اإجيابية يف بعض
اللجان ا ألخرى .ور أأت اجملموعة أأن معل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يدمع بصورة كبرية أأهداف التمنية يف منطقهتا
وخاصة ،ومبا ل يقترص عىل ،جمال الوصول اإىل املعلومات ،ودمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا .وذلكل ،فاإن اإجناز الالزتام اذلي
تعهدت به ادلول ا ألعضاء يف اجلعيات العامة عام  2010فامي يتعلق بألية التنس يق والتطبيق الاكمل لولية اللجنة املعنية
ابلتمنية وامللكية الفكرية جيب احرتامه وينبغي الالزتام به .وسوف يسمح ذكل أأيضا لدلول ا ألعضاء ابلرتكزي عىل النوايح
املوضوعية من مشاركة اللجنة وقضاء وقت أأقل يف مناقشة اإجراءات ومعليات املشاركة .وابملثل ،توقعت اللجنة عقد
مناقشات ممثرة حول الاقرتاح املشرتك اذلي قدمته اجملموعة الإفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية حول ادلمع التقين للويبو يف
جمال التعاون والتمنية .وفامي يتعلق ابلس تعرا املس تقل لتنفيذ الويبو لتوصيات جدول أأعامل التمنية ،اكنت اجملموعة عىل ثقة
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اكمةل يف الفريق اذلي مت اختياره وبرانمج العمل احملدد هل .وتطلعت اجملموعة اإىل احلصول عىل حتديثات يف الوقت املناسب
واس مترار املشاركة مع ادلول ا ألعضاء عىل مدار فرتة التقيم .ورحبت اجملموعة باكفة التقارير والإرشادات والاقرتاحات
دلراس هتا أأثناء ادلورة .ورحبت ابلتنفيذ الناحج ملرشوع تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاصو وبعض ادلول
الإفريقية .وقد أأقرت ادلول املس تفيدة بأأمهية املرشوع .كام أأحاطت اجملموع علام ابهامتم ادلول الإفريقية ا ألخرى ابلس تفادة من
املرشوع وطالبت بدراس ته .وس تقدم اجملموعة تعليقات حمددة حول هذا ا ألمر وحول بنود جدول ا ألعامل ا ألخرى لكام اكن
ذكل مالمئا.
 .16و أأشار وفد الصني اإىل أأن الويبو قد قامت جبهود خضمة من أأجل اإدراج التمنية مضن أأنشطهتا .وقد قامت بتطوير
واعامتد ثالثني مرشوعا من مرشوعات جدول أأعامل التمنية وقامت بنجاح بتنفيذ  33توصية .واكن تنفيذ جدول أأعامل التمنية
يسري بسالسة وقد أأفادت الاجنازات اليت مت حتقيقها العديد من البدلان النامية .ويف ادلورتني السابقتني مت اإحراز تقدم يف
بعض اجملالت .فعىل سبيل املثال ،مت التفاق عىل اختصاصات الاس تعرا املس تقل .واكن سيمت عقد املؤمتر ادلويل للتمنية
وامللكية الفكرية يف جنيف يويم  7و  8اإبريل .2016 ،واكنت النقاشات حول الاس تعرا اخلاريج لدلمع التقين للويبو
بناءة .واكن جدول أأعامل هذه ادلورة مكتظا ابلبنود .وذلكل فقد عرب الوفد عن أأمهل يف اس مترار اكفة ادلول ا ألعضاء يف اإظهار
مواطن املرونة والانفتاح والتعاون كام فعلوا يف ادلورتني السابقتني من أأجل اإحراز تقدم .ويمت الاحتفال هذا العام ابذلكرى
الس بعني لإنشاء ا ألمم املتحدة .وقد مت اعامتد جدول أأعامل التمنية ملا بعد عام  2015يف مقة ا ألمم املتحدة يف سبمترب بصورة
قدمت رؤية جديدة للعامل .ورصح رئيس الصني أأنه جيب أأن ينظر ذلكل عىل أأنه نقطة البداية لتحقيق أأهداف التمنية
املشرتكة لاكفة ادلول .وبوصفها اإحدى البدلان النامية الكربى ،أأولت الصني أأمهية كبرية بتعددية ا ألطراف .وسوف تس متر
الصني يف دمع معل الويبو املتعلق جبدول أأعامل التمنية .وسوف يشارك الوفد يف املناقشات اليت تعقد أأثناء ادلورة كام عرب عن
أأمهل يف التوصل اإىل نتاجئ ممثرة.
 .17ورصح وفد لكسمبورغ ،متحداث ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،أأنه أأىت وهو حيمل الزتاما راخسا
ابس مترار العمل بصورة اإجيابية وتعاونية .و أأشار بكثري من الرضا اإىل التوصل اإىل اتفاق حول مرشوع امللكية الفكرية
والس ياحة يف ادلورة ا ألخرية .وفامي يتعلق ابلعمل املس تقبيل ،اكنت ادلول عىل اس تعداد للقيام مبناقشات اإجيابية لطرق حتسني
معل اللجنة لصاحل اكفة الوفود.
 .18و أأيد وفد رسي لناك البيان اذلي أأدىل به وفد الهند ،ابلنيابة عن مجموعة دول أس يا واحمليط الهادي .وبصفهتا هجة
مفوضة ابلتنس يق وتعزيز ومتابعة تنفيذ جدول أأعامل التمنية كلك ،قامت اللجنة ابلتعامل مع مسائل ذات أأمهية كبرية لدلول
ا ألعضاء واملنظمة .وابلر م من أأنه اكن من الرضوري تطوير مناقشات موضوعية حول جمالت معينة ذات أأمهية يف حتقيق
هذا الهدف ،اكن من املهم أأيضا احلفاظ عىل وجود مهنج شامل يضمن كون نظام امللكية الفكرية أأكرث مشولية وذو توجه
تمنوي .وقد اكن النجاح اذلي حققته اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية حىت الن جدير ابلثناء .وفامي يتعلق جبهود
رسي لناك دلمع نظام امللكية الفكرية الوطين واس تخدامه يف معلية التمنية ،فقد اكن جدول أأعامل التمنية همام وذو صةل بذكل.
وقد تطلبت ترمجة توصيات جدول أأعامل التمنية اإىل مرشوعات و أأنشطة وتنفيذها يف أأوقات حمددة اهامتما مبكرا وبناء .وجيب
أأن تقوم ا ألنشطة املتعلقة جبدول أأعامل التمنية عىل أأساس الطلب ،وتعمتد عىل ويمت تكييفها وفقا لحتياجات ادلوةل ا ألعضاء
املعنية .وجيب أأن تركز اكفة هذه ا ألنشطة عىل النتاجئ ،وجيب تطبيقها بصورة نظامية ومتابعهتا بصورة منتظمة .وقد لعب
نظام امللكية الفكرية دورا همام يف دمع الابتاكر والتكنولوجيا ،ويه مكوانت أأساس ية يف التمنية املس تدامة .وقد اكن الوقت
مالمئا لقيام الويبو ،بصفهتا جزءا من منظومة ا ألمم املتحدة ،ابلبدء يف دراسة العمل مع ادلول ا ألعضاء لضامن اس تخدام امللكية
الفكرية بأأفضل طريقة فعاةل ممكنة خللق روابط بني أأهداف التمنية املس تدامة ،وجدول أأعامل  2030وتنفيذ جدول أأعامل
التمنية اخلاص ابلويبو .وقد ركزت حكومة رسي لناك تركزيا كبريا عىل نظام امللكية الفكرية واسرتاتيجيات تمنيته .وميكن أأن
يقوم نظام امللكية الفكرية بتقدمي اإسهامات بناءة ألهداف التمنية ،وخاصة اليت يتعلق بتحويل رسي لناك اإىل مركز معرفة يف
أس يا .وقد أأدركت رسي لناك أأمهية امللكية الفكرية بوصفها أأداه هامة يف التقدم التكنولويج والتمنية الاجامتعية والاقتصادية.
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وذلكل ،تقوم حاليا ابإدراج امللكية الفكرية يف صياغة س ياساهتا الوطنية مع الرتكزي بصفة خاصة عىل الابتاكر والعلوم
والتكنولوجيا ابلإضافة اإىل الإبداع كوس يةل للتمنية الاقتصادية والمتكني .ويف هذا الس ياق ،رغبت رسي لناك يف تسجيل
تقديرها البالغ للتعاون القم اذلي قدمته الويبو وخاصة املدير العام يف تطوير ودمع تنفيذ خطة معل من عرشة نقاط ،اكنت
س متثل منوذجا لدلول اليت حتتل نفس ماكنة رسي لناك .ووفقا خلطة العمل ،قام مكتب امللكية الفكرية الوطين يف رسي لناك
ابإنشاء س تة مراكز دمع تكنولوجيا وابتاكر .وسوف تؤدي هذه املراكز اإىل تيسري الوصول اإىل قواعد بياانت عىل مس توى
العامل خاصة ابلرباءات ومعلومات تكنولوجية .واكنت املرحةل الثانية من برانمج صياغة الرباءات عىل الانرتنت واذلي هيدف
اإىل تعزيز معلومات أأحصاب املصلحة من امللكية الفكرية قد بد أأت العام املايض .عالوة عىل ذكل ،وبناء عىل خارطة الطريق
اليت قدمهتا الويبو ،قامت احلكومة ابإنشاء جلنة توجاهية قومية بشأأن امللكية الفكرية ،ير أأسها سكرتري وزارة الصناعة والتجارة.
ويامتىش ذكل مع س ياسة احلكومة اخلاصة بتوجيه البالد حنو اقتصاد يعمتد عىل املعرفة والابتاكر .وقد قامت اللجنة التوجاهية
القومية بشان امللكية الفكرية بعقد اجامتعني حىت الن .وقامت مؤخرا بعقد مؤمتر عرب الفيديو مع مسؤويل الويبو لالس مترار يف
توفري مزيد من التنس يق يف هذا الصدد .ومت حتديد مزيد من ا ألنشطة التمنوية لتنفيذها خالل الس نوات الثالثة القادمة
مبوجب خطة العمل املكونة من عرشة نقاط مبا يف ذكل اإعداد مؤرش الابتاكر وتطبيق اسرتاتيجية وطنية بشأأن بناء الاحرتام
للملكية الفكرية هبدف متكني هيئات اإنفاذ القانون وزايدة الوعي بني اكفة القطاعات مبا يف ذكل الطالب والش باب وتنظم
برامج فعاةل دلمع وتعزيز مجعيات الإدارة اجلاعية من أأجل حامية حقوق الفنانني والصناعات الإبداعية مبا يف ذكل املتخصصني
يف جمال صناعة السيامن وإاعداد اإطار س ياسة محلاية املعرفة التقليدية واملوارد الوراثية والفللكور والتعبريات الثقافية وإادخال
بعض التعديالت عىل قوانني امللكية الفكرية الوطنية محلاية املؤرشات اجلغرافية ونظام اإيداع اختياري حلقوق املؤلف .وسيمت
اقرتاح تقييدات واس تثناءات لتعديل قانون امللكية الفكرية الوطين لتيسري الوصول اإىل ا ألعامل املنشورة ل ألشخاص املكفوفني
ومعايق البرص أأو ذوي الإعاقات ا ألخرى يف قراءة املطبوعات قبل اعامتد معاهدة مراكش .وقد قام جملس الوزراء ابعامتد
تعديالت قانون امللكية الفكرية رمق  36لس نة  2003واذلي هيدف اإىل تيسري تسجيل "املؤرشات اجلغرافية" يف رسي لناك
وضامن مصاحل املنتجني واملصدرين لشاي س يالن وقرفة س يالن .ونظرا لإماكنيات صعود صناعة الس ياحة يف ادلوةل منذ هناية
الرصاع ،فقد عربت رسي لناك أأيضا عن اهامتهما بأأن يمت اختيارها اكإحدى ادلول التجريببية الثالثة ملرشوع اللجنة املعنية
ابلتمنية وامللكية الفكرية حول امللكية الفكرية والس ياحة واذلي مت اعامتده يف ادلورة السابقة .وقد قامت بتقدمي اقرتاح رمسي
اإىل الويبو معربا عن اهامتهما بأأن تكون جزءا من املرشوع التجرييب .ويه تتطلع اإىل احلصول عىل هذه الفرصة .وعرب الوفد
عن تطلعه اإىل القيام مبداولت ممثرة أأثناء ادلورة وعن أأنه سوف يسهم يف املناقشات من منطلق روح بناءة ودامعة.
 .19وعرب وفد تونس عن دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية .وقد لعبت اللجنة املعنية
ابلتمنية وامللكية الفكرية دورا همام يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية .وابلر م من اإحراز تقدم كبري منذ اعامتد هذا اجلدول ،فقد
احتاج تنفيذ جدول أأعامل التمنية اإىل مزيد من التحسني .وجيب تطبيق املرشوعات بطريقة فاعةل وتمتزي ابلكفاءة .واكنت
تقارير التقيم ذات أأمهية كبرية .ومل ينته تنفيذ التوصيات عند اس تكامل بعض املرشوعات .واكنت هناك حاجة لتطبيق النتاجئ
لضامن حتقيق تقدم حقيقي .وفامي يتعلق ابدلمع التقين يف جمال التعاون والتمنية ،اكنت هناك حاجة اإىل تعظم النتاجئ وملء
الثغرات احلالية املتعلقة بغياب الابتاكر ونقل التكنولوجيا .واكنت وثيقة  CDIP/16/8جمرد ملخص موجز ملشاركة الويبو يف
جدول أأعامل التمنية ملا بعد عام  .2015وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تقوم اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية وا ألمانة بتقدمي
قامئة بأأنشطة ملموسة ملساعدة ادلول ا ألعضاء عىل حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة ملا بعد عام  .2015واكنت هناك حاجة
اإىل زايدة التعاون ادلويل وضامن وجود روابط أأفضل بني ا ألهداف الاقتصادية والاجامتعية وبني أأهداف التمنية املس تدامة.
وعرب الوفد عن أأمهل يف اس مترار املرونة اليت أأظهرهتا ادلول ا ألعضاء يف ادلورة السابقة يف هذه ادلورة أأيضا.
 .20و أأيد وفد اندونيس يا البيان اذلي أأدىل به وفد الهند ابلنيابة عن مجموعة دول أس يا واحمليط الهادي .وقد اكنت الويبو
ملزتمة بصفة قانونية بتقدمي اكمل ادلمع اإىل جدول أأعامل التمنية من خالل اس تغالل امللكية الفكرية ،كام هو منصوص عليه يف
املواد  55و 56و 57من ميثاق ا ألمم املتحدة والتفاقية املربمة بني الويبو وا ألمم املتحدة يف  1974حول وضع الويبو إاكحدى

CDIP/16/10
9

ا ألهجزة املتخصصة التابعة ل ألمم املتحدة .ويف عام  ،2009قام جدول أأعامل التمنية اخلاص ابلويبو ابعامتد مبادئ ألية التنس يق
اخلاصة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .ووقفت اكفة جلان الويبو عىل قدم املساواة واكنت تقوم ابإعداد التقارير
للجمعيات العامة .وجيب أأن يمتزي التنس يق بني اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية والهيئات ذات الصةل ا ألخرى يف الويبو
ابملرونة والكفاءة والفاعلية والشفافية والعملية .وجيب أأن يقوم بتيسري معل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية وهيئات
الويبو املعنية .وتعترب ألية التنس يق أأحد العنارص الرئيس ية لضامن اإدماج وتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية من قبل جلان
الويبو .وذلا فقد حث الوفد ادلول ا ألعضاء عىل التوصل اإىل تفامه مشرتك وحل وسط من أأجل اإهناء املناقشات حول ألية
التنس يق .وقد قامت بعض ادلول ا ألعضاء بتقدمي املساعدة دلول أأخرى سواء يف شلك دمع تقين أأو مايل فامي يتعلق بتمنية
امللكية الفكرية .أأما الويبو بصفهتا منظمة تركز عىل ادلول ا ألعضاء فيجب أأن تلعب دورا همام يف تنس يق مثل هذا ادلمع
حبيث جتعل من السهل الوصول اإليه من قبل اكفة أأحصاب املصلحة بصورة تمتزي ابلشفافية واملساءةل من أأجل اجناز توصيات
جدول أأعامل التمنية .وقد رحب الوفد ابعامتد جدول أأعامل  2030للتمنية املس تدامة والزتم بتطبيقها .واكن من املهم حتقيق
املواءمة بني حامية وتعزيز امللكية الفكرية والتمنية .و أأكد الوفد عىل أأمهية وجود دمع وتعاون قوي وشامل من أأجل حتقيق
أأهداف وغاايت جدول أأعامل  2030للتمنية املس تدامة واذلي مت اعامتده بتوافق الراء يف سبمترب  .2015وجيب اإدراج أأهداف
التمنية املس تدامة ملا بعد عام  2015يف معل الويبو.
 .21ودمع وفد بوركينا فاصو بشلك اكمل البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية .وتعترب امللكية
الفكرية أأداه هامة من أأدوات التمنية الاقتصادية يف إافريقيا .ويعترب جدول أأعامل التمنية ذو أأمهية كربى لدلول يف إافريقيا مبا فاها
بوركينا فاصو .وقد رحبت ابملرشوع املتعلق بتعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاصو وبعض ادلول الإفريقية.
وعالوة عىل بوركينا فاصو ،يمت تنفيذ املرشوع يف كينيا والس نغال .وقد شارف املرشوع عىل هنايته وسيمت تقيميه من قبل
ادلول ا ألعضاء .وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يمت تطبيقه يف دول أأخرى هتمت هبذا ا ألمر .وتطلع الوفد اإىل اإجراء مداولت ممثرة
أأثناء ادلورة.
 .22و أأيد وفد املكس يك البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأكد عىل
أأمهية معل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية حول حتديد املرشوعات و أأنشطة التمنية .وجيب عىل الويبو تنفيذ أأهداف
وغاايت جدول أأعامل  2030للتمنية املس تدامة .وس يقوم الوفد بتقدمي تعليقات ملموسة حول وثيقة  CDIP/16/8يف مرحةل
لحقة.
 .23و أأيد وفد اإيران (مجهورية -الإسالمية) البيان اذلي أأدىل به وفد الهند ابلنيابة عن مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادي.
ول جيب النظر اإىل جدول أأعامل التمنية عىل أأنه مرشوع ملزتم بفرتة زمنية ،لكن جيب النظر اإليه عىل أأنه معلية جيب اإدماهجا
بصورة دامئة يف أأنشطة وجلان الويبو .واكن من الواحض أأنه جيب فصل تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية عن العمل العام يف
الويبو .واكنت الفكرة الرئيس ية يه حتقيق توازن بني حقوق أأحصاب احلقوق واملصلحة العامة .وجيب أأن يكون الرتكزي
ا ألسايس عىل جعل جدول أأعامل التمنية جزءا ل يتجز أأ من ا ألنشطة اليومية للويبو .ورحب الوفد ابس تكامل الاختصاصات
املتعلقة ابلس تعرا املس تقل يف ادلورة السابقة .ويعترب الاس تعرا معلية هممة للقيام ابلتقيم املرحيل بصورة أأفضل اإىل
جانب حتديد نقاط العجز .ويعترب هذا ا ألمر من ا ألمور ذات ا ألمهية القصوى يف قياس ا ألداء .ول جيب النظر اإليه فقط عىل
أأهنا جمرد اس تعرا ألنشطة املرشوع .وجيب أأن يكون هناك تقيامي أأكرث تغطية و أأكرث مشولية .وجيب عىل الاس تعرا أأن
يقوم بتقيم مالءمة وفاعلية و أأثر واس تدامة وكفاءة معل الويبو بصورة شامةل مبا يف ذكل معل ا ألمانة ومعل اكفة اللجان وذكل
ابلنس بة لتطبيق توصيات جدول أأعامل التمنية يف الفرتة من  2008وحىت  .2013وبوصف الويبو إاحدى ا ألهجزة املتخصصة
اب ألمم املتحدة ،فيجب علاها اإدراج أأهداف التمنية املس تدامة يف لك أأنشطهتا واملسامهة يف تطبيقها .وتعترب أأهداف التمنية
املس تدامة اس مترارا ل ألهداف الامثنية الإمنائية ل أللفية .وقد قامت الويبو مبواءمة أأهدافها ومعلها مع ا ألهداف الإمنائية ل أللفية مع
تقدمي تقارير منتظمة بذكل اإىل ادلول ا ألعضاء .وجيب أأن يس متر هذا ا ألمر ابلنس بة ألهداف التمنية املس تدامة .و أأكد الوفد
عىل خماوفه اليت تتعلق بألية التنس يق .وجيب عىل ادلول ا ألعضاء أأن تتوصل إاىل قرار حول الهيئات اليت جيب أأن متثل جزءا
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من ألية التنس يق .وجيب أأن يكون جدول أأعامل التمنية جزءا ل يتجز أأ من معل أأهجزة الويبو ،مبا يف ذكل جلنة املعايري و جلنة
املزيانية .وتعترب هاتني اللجنتني من اللجان الهامة يف جمال حتقيق أأهداف جدول أأعامل التمنية .وعرب الوفد عن أأمهل يف تسوية
هذه املسائل ابلصورة املناس بة .وقد ظهر عنرصين فقط من العنارص الثالثة للولية اليت أأعطهتا اجلعية العامة يف جدول
أأعامل اللجنة وهام :تطوير برانمج معل لتنفيذ  45توصية مت اعامتدها ومتابعة وتقيم ومناقشة وإاعداد تقارير حول تنفيذ اكفة
التوصيات املعمتدة .واكن جيب تنفيذ العنرص الثالث من عنارص الولية من خالل وضع بند جديد عىل جدول أأعامل اللجنة
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية للسامح ابإجراء مناقشات حول أأمهية الروابط بني امللكية الفكرية والتمنية .ودمع الوفد مبادرة
الرئيس اليت تقدم هبا يف ادلورة السابقة بدعوة اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية حلل هذه املسأأةل اليت طالت مناقش هتا.
ويف جمال وضع املعايري ،فاإن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يه هيئة سوف تقوم ببلورة احلق يف التمنية من خالل
اس تكشاف طرق لس تخدام امللكية الفكرية كوس يةل خلدمة أأهداف التمنية ،واس تخدام املرونة يف التفاقيات ادلولية للملكية
الفكرية وتوس يع امل ك العام واملواءمة بني قوانني امللكية الفكرية واجلهود املبذوةل محلاية التعبريات الثقافية واملعرفة التقليدية
واملوارد الوراثية.
 .24ورصح وفد كواب بأأن جدول أأعامل التمنية اخلاص ابلويبو هو أأحد ادلعامات ا ألساس ية دلى املنظمة وادلول ا ألعضاء.
وحتتاج ادلول ا ألعضاء اإىل مناقشة امللكية الفكرية والتمنية بوصفها جزء من العنرص الثالث لولية اللجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية .ول جيب أأن يركز تنفيذ جدول أأعامل التمنية فقط عىل املرشوعات .فهناك حاجة اإىل الاس مترار يف اإعداد
ادلراسات حول نقل التكنولوجيا واملرونة وتعزيز امل ك العام وجمالت أأخرى .وجيب عىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية
الفكرية أأن تبد أأ يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة اخلاصة ابلويبو وفقا للعنرص الثالث من عنارص وليهتا .وجيب اإعداد تقارير
منتظمة وتقدميها لدلول ا ألعضاء .كام جيب تنفيذ ألية التنس يق من قبل اكفة الهيئات ،مبا يف ذكل جلنة املزيانية و جلنة املعايري.
ورحب الوفد ابملرشوع اخلاص ابمللكية الفكرية والس ياحة والثقافة.
 .25و أأيد وفد بنني البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية و أأكد للرئيس دمعه الاكمل والزتامه
ابإجناح ادلورة .و أأحاط الوفد علام بكثري من الرضا ابجلهود اليت قامت هبا ا ألمانة وادلول ا ألعضاء دلمج التمنية يف اكفة أأنشطة
املنظمة وخاصة من خالل التنفيذ الفعال للمرشوعات من خالل اإطار توصيات جدول أأعامل التمنية وإاعالن اسطنبول لصاحل
أأقل البدلان منوا .ورحب الوفد ابملرشوعات ،وخاصة املرشوع التجرييب اخلاص ابمللكية الفكرية وإادارة التصماميت من أأجل
تمنية ا ألعامل يف البدلان النامية و أأقل البدلان منوا .كام حث الويبو عىل الاس مترار يف بذل هجودها يف هذا اجملال لتفيد أأقل
البدلان منوا والبدلان النامية .كام رحب أأيضا جبهود املنظمة يف جمال تعزيز نقل التكنولوجيا .واكن هذا اجملال من اجملالت املهمة
ابلنس بة لبنني.
 .26وعرب وفد كوت ديفوار عن اكمل دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية .ويتطلب نظام
امللكية الفكرية بعدا تمنواي من أأجل مساعدة البدلان النامية و أأقل البدلان منوا .و أأفضل طريقة للقيام بذكل يه اإعطاء ا ألولوية
للتمنية داخل الويبو .وجيب عىل لك اللجان تبين مهنج تمنوي .و أأعطت اللجنة أأمهية كربى للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية
الفكرية و أأيدت مشاركة الويبو يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية و أأهداف التمنية املس تدامة .وأأكد الوفد عىل اهامتمه مبرشوع تعزيز
القطاع السمعي والبرصي وتطويره يف بوركينا فاصو وبعض ادلول الإفريقية واذلي سيمت تنفيذه يف كوت ديفوار.
 .27و أأشار ممثل ش بكة العامل الثالث اإىل أأن دورة اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اكنت تعقد بعد تبين جدول أأعامل
التمنية ملا بعد عام  2015من قبل اجلعية العامة للويبو .وقد لعبت التكنولوجيا دورا همام يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة
واليت مت اعامتدها كجزء من جدول أأعامل التمنية ملا بعد عام  .2015ومن أأجل حتديد وضامن الوصول اإىل التكنولوجيا
الرضورية لتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة ،قامت ا ألمم املتحدة بوضع ألية تيسري التكنولوجيا .وقد شاركت الويبو ،بوصفها
عضوا يف فريق معل ا ألمم املتحدة بشأأن التكنولوجيا ،يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية ملا بعد عام  .2015وبوصفها اإحدى أأهجزة
ا ألمم املتحدة ،فاإن مسامهة الويبو يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية جيب أأن يسرتشد ابعتبارات التمنية بدل من حامية وإانفاذ
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امللكية الفكرية .وتطلع ممثل الش بكة اإىل اإجراء املزيد من املناقشات حول املسأأةل .واكن الاس تعرا املس تقل لتنفيذ
توصيات جدول أأعامل التمنية قد بد أأت .وجيب أأن تكون معلية الاس تعرا تشاركية وشامةل .واكن من املهم بصفة خاصة
السامح ملنظامت اجملمتع املدين بفرصة عر وهجات نظرها حول التقرير الافتتايح والاس تعرا نفسه .وذلكل ،طالب ممثل
الش بكة ا ألمانة ابلقيام بصورة فورية بتيسري التفاعل مع هيئة الاس تعرا عىل ش بكة الإنرتنت وعىل أأر الواقع .واكن من
املهم قيام الاس تعرا ابلرتكزي عىل تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية باكملها .واكن ذكل تلكيفا من اجلعية العامة .وجيب أأن
يقوم الاس تعرا بتقيم ما اإذا اكنت التوصيات يمت تنفيذها وكيف يمت ذكل ،وإاىل أأي مدى تفي ا ألنشطة بأأهداف التوصيات
وا ألثر الفعيل لها .وجيب أأل يقترص الاس تعرا عىل ما اإذا اكنت املؤرشات يف وثيقة املرشوع قد مت اجنازها أأم ل .وجيب
أأن يمت القيام مبزيد من الاس تعرا لتغطية اكفة جوانب معل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .وفامي يتعلق ابدلمع التقين
اكن من احملبط أأنه مت اإحراز تقدم حمدود يف دفع املقرتحات قدما يف الاقرتاح املشرتك اخلاص ابلفريق املعين جبدول أأعامل
التمنية واجملموعة الإفريقية .وقد اكن ذكل غالبا نتيجة لس ياسات تأأخري اس تخدمهتا ادلول ا ألعضاء ا ألخرى يف الويبو .وتضمن
الاقرتاح املشرتك اقرتاحات هامة تعمتد عىل الاس تعرا اخلاريج لتحسني الشفافية واملساءةل يف ادلمع التقين للويبو.
وبذكل ،جيب عىل ادلول ا ألعضاء يف الويبو أأل تؤخر هذه املسأأةل أأكرث من ذكل .وقد عرب ممثل الش بكة عن خماوفه املتعلقة
بعدم التنفيذ الاكمل جلدول أأعامل التمنية اخلاص ابلويبو وخاصة فامي يتعلق ابإنشاء ألية تنس يق ،وهو تلكيف من اجلعية
العامة .وابملثل ،مل تقم اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بتنفيذ العنرص الثالث من عنارص قرار اجلعية العامة وهو بند
جدول ا ألعامل ادلامئ اخلاص ابمللكية الفكرية والتمنية .وجيب عىل ادلول ا ألعضاء اختاذ قرار مناسب ل إالرساع يف تنفيذ اكفة
جوانب ولية اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.
 .28و أأكد ممثل برانمج الصحة والبيئة عىل أأمهية التعاون لإجناز أأهداف جدول أأعامل التمنية و أأهداف التمنية املس تدامة.
وجيب تعزيز أأنشطة ا ألحباث الاقتصادية حول الابتاكر وتيسري نقل التكنولوجيا .و أأشار ممثل الربانمج إاىل "دليل الإدارة
الاسرتاتيجية لش باكت الابتاكر املفتوحة" (وثيقة .)CDIP/16/INF/3وتعترب امللكية الفكرية رضورية لحتياجات ادلول
ا ألعضاء .وعرب ممثل الربانمج عن أأمهل يف أأن تمت مناقشة جدول أأعامل التمنية ملا بعد عام  2015أأثناء ادلورة.
 .29و أأشار ممثل منظمة رؤى الابتاكر اإىل املؤمتر الوزاري ا ألفريقي بشأأن امللكية الفكرية .ورمبا يكون همام ابلنس بة للجنة
أأن تعرف املزيد حول نتاجئ هذا املؤمتر واملناقشات اليت جرت فيه .وفامي يتعلق ابلس تعرا املس تقل لتنفيذ توصيات جدول
أأعامل التمنية قام ممثل منظمة رؤى الابتاكر ابإبالغ اللجنة بأأن منظمة رؤى الابتاكر قد مت التصال هبا للمشاركة يف
الاس تعرا  .و أأشار ممثل منظمة رؤى الابتاكر اإىل املوضوع اذلي مت تناوهل بصورة مبارشة يف "دليل تسويق امللكية
الفكرية" (وثيقة  )CDIP/16/INF/4أأي قمية متكني اجلامعات واملراكز البحثية من حامية وإادارة ملكيهتا الفكرية حبيث
ميكهنا التعاون مع الخرين يف حتويل ا ألحباث اإىل منتجات وخدمات تقوم بتحسني حياة ا ألفراد .ول متت ك اجلامعات واملراكز
البحثية بصفة عامة اخلربة واملوارد الالزمة لتحسني وإاعداد احللول الالزمة لعملية الانتشار .وحىت تصل نتاجئ البحث اخلاصة
هبا اإىل املس تخدمني وتفيدمه ،جيب أأن تقوم عادة بعمل رشااكت مع بعضها البعض .وميكن أأن تؤدي الس ياسات اليت تيرس
اإدارة امللكية الفكرية والتعاون من قبل اجلامعات واملراكز البحثية اإىل تعزيز الابتاكر ونرش املعرفة .وقد معلت منظمة رؤى
الابتاكر مع املرشوعات الصغرية واملتوسطة الناش ئة عن اجلامعة الاكثوليكية يف ريو دي جانريو ابلربازيل يف قطاع الطاقة،
ومرشوعات صغرية ومتوسطة يف جمال الطاقة احليوية الناش ئة عن جامعة يف.أي.يب .يف بلجياك ،ومرشوعات صغرية
ومتوسطة يف جمال التشغيل اليل الناش ئة عن جامعة ساابنيس يف تركيا ومرشوعات أأخرى .وقد مت متثيل عدد كبري من ادلول
ومت عر كن من اخلربات يف القاعة .وقد يكون من املفيد ابلنس بة ألعضاء اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية تبادل
الرؤى واخلربات ودراسة احلالت و أأفضل املامرسات حول نقل التكنولوجيا اليت تشارك فاها اجلامعات واملراكز البحثية يف
خمتلف البدلان.
 .30ودعا الرئيس ا ألمانة للتعليق عىل البياانت اليت تقدمت هبا الوفود.
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 .31و أأكدت ا ألمانة (الس يد ماتوس) للوفود أأهنا قد أأحاطت باكفة بياانهتا .وسوف يمت تضميهنا يف التقرير .وقامت ا ألمانة
بتقدمي بعض التعليقات العامة .وفامي يتعلق ابملؤمتر الوزاري ا ألفريقي بشأأن امللكية الفكرية ،أأبلغت ا ألمانة اللجنة بأأن الاجامتع
اذلي اس متر ملدة ثالثة أأايم قد عقد يف داكر ،ابلس نغال .وقد قام وزراء الصناعة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة يف العديد من
ادلول الإفريقية حبضور الاجامتع .كام مت تنظم فعاليتني عىل هامش املؤمتر .إاحداهام حول املبتكرين واملبدعني واخملرتعني
الش بان .أأما الفاعلية الثانية فاكنت حول املوضة والتصماميت يف إافريقيا .وقد حقق الاجامتع جناحا وخاصة فامي يتعلق ابلتوعية
والربط الش بيك بني املشاركني .وعقد مجيع املشاركون نقاشات حول مسأأةل امللكية الفكرية والتمنية .وانهتىى الاجامتع إابصدار
اإعالن .وسوف يمت نرشه عىل موقع الويبو عىل الانرتنت .واكن الاس تعرا املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية
مس مترا .وسوف يقوم فريق الاس تعرا بعقد لقاء مع أأعضاء من اجملمتع ادلبلومايس واجملمتع املدين ومنظامت حكومية دولية
ومسؤولني حكوميني يف عوامص ادلول .وبهناية الشهر ،سيمت اإجراء دراسة عىل الانرتنت .واكن الهدف مهنا التعرف عىل أراء
ا ألعضاء حول كيفية قيام ا ألمانة بتنفيذ توصيات جدول ا ألعامل .وابلنس بة ألهداف التمنية املس تدامة ،مت اإعداد وثيقة من قبل
ا ألمانة وسوف يمت مناقش هتا أأثناء ادلورة .واكنت هناك حاجة اإىل قيام ادلول ا ألعضاء مبناقشة دور الويبو يف هذا اجملال .واكن
هناك نطاق واسع من ا ألهداف .واكن من املطلوب تقدمي ادلول ا ألعضاء لإرشادات .ويف الهناية ،وابلنس بة لس تخدام
املزيانية ،اكنت ا ألمانة مس تعدة ملناقش هتا بصورة ثنائية مع ادلول ا ألعضاء اليت تود التعرف عىل كيفية اس تخدام املزيانية وما مت
اس تخداهما فيه .وعربت ا ألمانة عن اعتقادها بأأن معدل الاس تخدام مل يكن منخفضا.

بند  5من جدول ا ألعامل :متابعة وتقيم ومناقشة وإاعداد تقارير حول تنفيذ اكفة توصيات جدول أأعامل التمنية

دراسة الوثيقة  –CDIP/16/2تقارير مرحلية

 .32ودعا الرئيس ا ألمانة لتقدمي أأول جزء من الوثيقة.
 .33وقدمت ا ألمانة ( الس يد هوبرجر) نظرة عامة عىل تنفيذ املرشوع التجرييب حول امللكية الفكرية وإادارة التصامم لتمنية
ا ألعامل يف البدلان النامية و أأقل البدلان منوا ) .(DA_4_10_02واعمتد املرشوع عىل توصيتني رمق  4و 10من توصيات
جدول أأعامل التمنية .وقد بد أأ املرشوع اذلي يس متر عىل مدى عامني يف  1اإبريل  .2014وهو مرتبط ابلربامج 2
و9و30و .31وهدف املرشوع اإىل دمع املرشوعات الصغرية واملتوسطة اليت ختلق وتسوق التصامم .ومت توجيه ادلمع
لالس تخدام الفعال لنظام امللكية الفكرية وتطوير الاسرتاتيجيات اليت تشجع عىل الاستامثر يف جمال التصمم .وقد شاركت
ا ألرجنتني واملغرب يف املرشوع التجرييب .وقدمت ا ألمانة اس تعراضا موجزا للعمل اذلي مت اإجنازه حىت الن .وقد حددت لك
دوةل من ادلولتني هيئة رائدة يمت العمل من خالل التعاون الوثيق معها .واكنت الهيتتان الرائداتن هام املعهد الوطين للملكية
الصناعية يف ا ألرجنتني واملكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية .ويف املرحةل ا ألولية ،مت تصمم املرشوع لدلولتني .ومت
تطوير عدد من العنارص والواثئق ،مبا يف ذكل الاسرتاتيجية الوطنية محلاية التصامم وخطة توعية لتحديد القطاعات الصناعية
الرئيس ية اليت تعترب ذات أأمهية اسرتاتيجية للتمنية الاقتصادية الوطنية واليت تس تخدم أكساس لختيار املرشوعات الصغرية
واملتوسطة املس تفيدة ،واسرتاتيجية خروج واليت تعترب هممة لتسلم املرشوع لدلول التجريبية ،ابلر م من عدم توقعها يف وثيقة
املرشوع ا ألصلية .وقد مت اس تكامل واثئق املرشوع ا ألصلية بدراسات جدوى مس متدة من املرشوعات الصغرية واملتوسطة
اليت ميكن أأن تس تفيد من الربانمج .وقد مت تنظم فعاليات لنطالق املرشوع يف الك البدلين .مث أأخذت الهيئات الرائدة يف
اختيار مرشوعات صغرية ومتوسطة مشاركة من خالل حفص عدد كبري من املرشوعات الصغرية واملتوسطة الوطنية .ومت
اختيار  68مرشوعا صغريا ومتوسطا مس تفيدا ( 42مرشوعا يف ا ألرجنتني و 26يف املغرب) .مث مت الرشوع يف القيام بأأنشطة
الرتوجي والتوعية .ومت تطوير مهنجيات و أأدوات ومت اإدخال مزيد من التحسني علاها .ومت اإطالق فعاليات بناء قدرات
وفعاليات املرشوع مبا يف ذكل اإنشاء برامج رشاكة بني القطاع اخلاص والعام .ومت تعزيز تبادل املعرفة بصورة مكثفة من
خالل مجموعة من املبادئ التوجاهية التدريبية و أأدوات مت تطويرها وحتسيهنا لس تخداهما عىل أأر الواقع يف البدلين .ومت
تصمم املرشوع ليغطي مدة  24شهرا .ومت تضمني اجلدول الزمين للمرشوع يف الوثيقة .و ألن املرشوع قد بد أأ فقط يف اإبريل
 2014بدل من يناير  2014وليك يس تفيد املرشوع من اكمل فرتته ،تضمن التقرير اقرتاحا بمتديد املرشوع حىت مايو .2016
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وسيسمح ذكل للويبو أأيضا بزايدة ادلمع التقين أأثناء هذه املرحةل احلرجة لالك البدلين التجريبيني لضامن الاس مترار الناحج بعد
تسلم املرشوع .وذلكل اقرتحت ا ألمانة أأن تقوم ا ألمانة بتبين التوصية بمتديد املرشوع حىت مايو .2016
 .34وقدمت ا ألمانة (الس يدة زاراجا) بعض املعلومات التمكيلية حول املرشوع .مت اعامتد املرشوع يف ادلورة  12للجنة
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .واكن يعمتد عىل اقرتاح تقدمت به مجهورية كوراي .ومنذ عام  ،2014يمت تنفيذ املرشوع يف
ا ألرجنتني واملغرب .واكنت ا ألمانة تعمل من خالل التعاون الوثيق مع املعهد الوطين للملكية الصناعية(ا ألرجنتني) واملكتب
املغريب للملكية الصناعية والتجارية(املغرب) .ونظرا ألمهية الاس تفادة من القمية اليت جتلهبا الرشاكت كثيفة الاس تغالل
للتصمم لقتصادايهتا الوطنية ،قام املرشوع التجرييب بتبين مهنج تاكميل ،ميزج عدد كبري من املهارات ،ويقوم بتجميع ا ألعامل،
واحلكومات واخلرباء لتعزيز اسرتاتيجيات التصمم ،مدعوما ابس تخدام امللكية الفكرية لإطالق طاقات ادلوةل يف جمال
التصمم .وقد أأظهرت النتاجئ حتقق تأأثري مضاعف واسع النطاق مما أأدى اإىل نرش الوعي حبامية التصامم والاستامثر فاها يف
اكفة نوايح الاقتصاد .وقد معل املرشوع عىل مس تويني .فعىل املس توى املؤسيس ،تلقت الك ادلولتني ادلمع لتطوير وتنفيذ
اسرتاتيجية قومية محلاية التصامم من خالل أأنشطة زايدة الوعي وبناء القدرات اليت أأشاد هبا املشاركون .و أأسهم املرشوع يف
تعزيز البنية التحتية املؤسس ية الرضورية لتقدمي خدمات متاكمةل متعلقة ابمللكية الفكرية .وعىل مس توى الرشاكت املس تفيدة،
فقد معل اخلرباء الوطنيون يف جمال التصمم وقانون التصمم بصورة مبارشة مع املرشوعات الصغرية واملتوسطة ،وساعدوها
عىل تطوير اسرتاتيجيات ل ألعامل كثيفة الاعامتد عىل التصمم .وقد ركز النصح عىل كيفية اس هتداف ا ألسواق احمللية والعاملية
بصورة أأفضل وكيفية تأأمني وتعزيز أأصول امللكية الفكرية المثينة .ولتيسري القيام بذكل ،قام املرشوع التجرييب بتطوير
مهنجيات و أأدوات لزايدة الاس تخدام الاسرتاتيجي حلقوق امللكية الفكرية من قبل املس تخدم الهنايئ بصورة تمتزي ابلكفاءة
والفاعلية .وسوف يمت توفري هذه ا ألدوات لدلول ا ألعضاء اإذا مت تكرار املرشوع يف دولها .كام مت تقدمي ادلمع للمرشوعات
الصغرية واملتوسطة يف معلية تسجيل التصامم .ومت معل دراسات جدوى يف الك البدلين مبا يف ذكل دراسة مت اإرسالها اإىل
أأكرث من  2000مرشوع صغري ومتوسط لتقيم احتياجاهتا وتوقعاهتا ومصاحلها من وراء املرشوع .وبعد اتباع معلية قاس ية ،مت
اختيار  68مس تفيدا ( 42يف ا ألرجنتني و 26يف املغرب) .ومت تنظم فعاليات تدشني املرشوع .وتضمنت هذه الفعاليات
ندوة وطنية عقدت يف بيونس أأيرس يف سبمترب  .2104وقد ر أأى املشاركون املائة والثالثة وامخلسون أأن الفاعلية مفيدة
ابلنس بة لس تخداهمم امللموس لنظام امللكية الفكرية و أأشار  %83مهنم اإىل اهامتهمم ابملشاركة يف املرشوع .ويف أأكتوبر
 ،2014قامت الويبو و املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية بتقدمي مرشوع جترييب يف ادلار البيضاء للمصممني
واملرشوعات الصغرية واملتوسطة املس تفيدة احملمتةل .كام مت عر املرشوع أأيضا يف مؤمتر مائدة مس تديرة عقد مع املؤسسات
صاحبة املصلحة .و أأشار اكفة املشاركون اإىل اتفاقهم عىل املشاركة يف املرشوع .ويف اإبريل  ،2015ويف أأعقاب عقد حلقة معل
لبناء القدرات للخرباء الوطنيني ،مت عقد فعالية لتدشني املرشوع حبضور  70مشاراك يف بوينس أيرس (اكنت نس بة الرضا
 %95و %89ابلنس بة لفائدة املرشوع التجرييب بناء عىل احتياجات الرشكة) .كام مت عقد حلقة معل وفاعلية تدشني
للمرشوع يف ادلار البيضاء يف اإبريل  .2015وقد مت حتقيق الهدف الرايم اإىل اإنشاء جلنة توجاهية وطنية للمرشوع لضامن
التنفيذ الناحج للمرشوع .أأما املؤسسات صاحبة املصلحة مثل الوزارات واخلرباء الرشاكء واجلامعات واملدارس فقد اكنت الن
جزء من برامج الرشاكة بني القطاع العام واخلاص أأي الهيئة الاستشارية للمرشوع يف ا ألرجنتني واللجنة التوجاهية الوطنية
للمرشوع يف املغرب .وقد متت دعوهتا للمشاركة يف وضع ا ألهداف املشرتكة .مفدرسة تصمم أأزايء يف املغرب عىل سبيل
املثال اكنت س تقوم بتقدمي دورة يف امللكية الفكرية لطالهبا .وقامت املؤسسات الرشيكة بتوقيع ميثاق يف املغرب وقانون
تأأسييس يف ا ألرجنتني حبضور وزير الصناعة اذلي قام بتقدمي ادلمع الفعال للمرشوع التجرييب .وقد قامت وسائل الإعالم
الوطنية بتقدمي تغطية واسعة ملؤمتر عقد مؤخرا لاكفة أأحصاب املصلحة الوطنيني يف املغرب .وقد معل اخلرباء الوطنيون عن
كثب مع املرشوعات الصغرية واملتوسطة .وقد أأظهرت نتاجئ املرشوع ودراساته أأن  %93من ا ألربعة والثالثني مرشوعات
الصغري واملتوسط املشاركة قد أأكدت عىل رغبهتا يف الاس مترار يف حامية تصامميها بصورة اسرتاتيجية .وقد اكن يمت النظر
عندئذ اإىل حامية أأصول امللكية الفكرية عىل أأنه رضورة وليس من الشلكيات أأو عىل أأنه أأمرا غري رضوري .ونظرا لنقص
الثقافة الوطنية يف جمال حامية امللكية الفكرية ،وخاصة حامية التصامم ،حيث ينترش الزتوير ،فقد اعترب املرشوع قوة دافعة
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للتغيري ،وزايدة الوعي ،ودمع تطوير صناعات التصمم والثقة يف نظام امللكية الفكرية الوطين .وقد قامت ا ألمانة منذ بداية
املرشوع بتعمم مسأأةل النوع الاجامتعي وقامت بنقل املامرسات اجليدة بني ادلول .واكن سيمت عقد حلقة معل لتبادل املعرفة
يف  16نومفرب  .2015ونظرا لهامتم بعض ادلول ا ألعضاء بتطبيق املرشوع يف بالدها ،اكن سيمت عقد فاعلية جانبية يف وقت
الغداء يف  17نومفرب أأثناء انعقاد جلسة جلنة العالمات .كام اكن سيمت اإقامة معر للتصامم اليوم السابق .و أأكدت ا ألمانة عىل
طلهبا بمتديد املرشوع اإىل مايو  .2016وقد بد أأ املرشوع اذلي يس متر ملدة عامني يف اإبريل  2014بدل من يناير  .2014ومن
أأجل ختفيف اخملاطر املتعلقة بتنفيذ اسرتاتيجية اخلروج اكن من املهم ابلنس بة للويبو أأن تقوم بتقدمي املزيد من ادلمع التقين
لدلولتني خالل هذه املرحةل احلرجة لإحداث تأأثري عىل املدى الطويل .ورحبت ا ألمانة بأأي تعبري عن اهامتم من ادلول
ا ألعضاء اليت ترغب يف تنفيذ مرشوعات مماثةل يف دولها.
 .35وعرب وفد ا ألرجنتني عن رضاه بشأأن التقدم اذلي مت اإحرازه يف تنفيذ املرشوع التجرييب .وقد اكنت ا ألرجنتني تشارك
يف املرشوع .واكن الهدف هو زايدة الوعي حول أأمهية امللكية الصناعية .واكنت معلية تعزيز الرؤية الاسرتاتيجية محلاية ت ك
احلقوق غري امللموسة من ا ألمور املهمة ابلنس بة ل ألرجنتني .وقد مت اختيار  42مرشوعا صغريا ومتوسطا يف خمتلف القطاعات
الإنتاجية ليك يمت تقدمي الإرشاد وادلمع لها أأثناء معلية التطبيق محلاية تصامميها .عالوة عىل ذكل ،مت اإعداد واثئق ومهنجيات
تنفيذ املرشوع من أأجل تيسري اس متراره يف ا ألرجنتني وتكراره يف دول أأخرى .ونتيجة للنتاجئ املرضية اليت مت حتقيقها ،اكنت
السلطات ا ألرجنتينية تفكر يف تطبيق مرحةل جديدة من املرشوع يف  2016من أأجل زايدة عدد وتنوع املرشوعات
املشاركة .و ألن املرشوع اذلي اكن س يتسمر ملدة عامني بد أأ فقط يف ابريل  2014فقد دمع الوفد متديده اإىل مايو .2016
 .36وعرب وفد املغرب عن رضاه بسري العمل يف تنفيذ املرشوع التجرييب .وقد مت اختيار املغرب اكإحدى ادلولتني اللتني
سيمت تطبيق املرشوع التجرييب هبام .واكنت متت ك قدرات كبرية يف جمال التصمم .وابلر م من ذكل ،اكن معدل تسجيل
التصامم الصناعية أأقل بكثري مما ينبغي .وبدمع من الويبو واخلرباء الوطنيني ،اس تطاعت املغرب حتديث اسرتاتيجية امللكية
الفكرية الوطنية هبا وخاصة اس تخدام التصامم الصناعية والعالمات التجارية يف ادلوةل .وقد مكن نرش الوعي وبناء القدرات
السلطات من مساعدة ا ألعامل عىل اس تخدام التصامم الصناعية يف حتسني تنافسيهتا يف السوق احمللية والعاملية .ويف عام
 ،2015مت اختيار مرشوعا يف قطاعات اسرتاتيجية للمشاركة يف املرشوع التجرييب .واكنت هناك مرشوعات هممتة ابملرشوع
مثل املرشوعات الصغرية واملتوسطة العامةل يف جمال املنسوجات والالكرتونيات وا ألاثاثت .وقامت السلطات إابرشاك اكفة
أأحصاب املصلحة ،مبا يف ذكل اجلعيات املهنية ،واملدارس والهيئات احلكومية .وميكن اس تخدام ا ألدوات واملهنجيات اليت مت
تطويرها يف ظل املرشوع يف ادلول ا ألعضاء اليت هتمت بتقليد املرشوع يف دولها .وقد مت حتقيق نتاجئ ملموسة يف ظل
املرشوع .و أأيد الوفد الاقرتاح اخلاص بمتديد املرشوع من أأجل تغطية فرتة العامني ومن أأجل القيام ابلتنفيذ الاكمل
لسرتاتيجية اخلروج ابلتعاون الوثيق مع الويبو .واقرتح الوفد تكرار املرشوع يف دول أأخرى نظرا للنتاجئ الإجيابية اليت مت
حتقيقها حىت الن .وميكن عر مسودة مرشوع مقرتح يف ادلورة التالية لمتكني ادلول ا ألخرى من الاس تفادة أأيضا من
املرشوع.
 .37ورصح وفد الاحتاد الرويس أأنه س يكون همامت ابلعمل مع ا ألمانة عىل املرشوع من أأجل الاس تفادة من خمتلف
الاسرتاتيجيات واملهنجيات وا ألدوات اليت قامت الويبو بتطويرها يف ظل املرشوع.
 .38ورصح الرئيس بأأن املرشوع التجرييب سوف يمت متديده اإىل مايو  2016يف حاةل عدم وجود اعرتا من احلضور .مث
دعا ا ألمانة اإىل عر التقرير املرحيل التايل.
 .39وقدمت ا ألمانة (الس يد شينكورو) اس تعراضا موجزا للتقدم اذلي مت اإحرازه يف املرشوع بشأأن بناء القدرات يف
اس تخدام معلومات فنية وعلمية مناس بة خاصة ابلتكنولوجيا كحل لتحدايت التمنية اليت مت حتديدها – املرحةل الثانية .وقد
أأدت معلية اإجراء تقيم للطلبات املقدمة وإاجراء مشاورات موضوعية مع السلطات الوطنية اإىل اختيار أأربعة دول مس تفيدة
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للمرحةل الثانية من املرشوع ويه :أأثيوبيا ورواندا وتنانيا و أأوغندا .وقد مت توقيع مذكرات تفامه بني ادلول ا ألربعة املس تفيدة
والويبو .ومت تكوين فريق من اخلرباء الوطنيني يف أأثيوبيا وتنانيا ورواندا .أأما اخلطوة التالية يف ت ك البدلان فاكنت حتديد
اخلرباء الوطنيني وادلوليني ،ألنه سيمت القيام بتقيم احتياجات .وسوف يؤدي ذكل اإىل تقدمي خمرجات مرشوع رئيس ية مبا يف
ذكل طلب حبث وتقرير حبث للرباءات ،وتقرير عن بيئة التكنولوجيا وخطط العمل لتطبيق وتسويق التكنولوجيا املالمئة.
 .40و أأحاط وفد الصني علام بأأن الوثيقة تضمنت تقارير مرحلية ملرشوعات جدول أأعامل التمنية ا ألربعة اجلارية وتقارير اجناز
ملرشوعني وتقرير مرحيل حول التسعة عرش توصية للقيام بتنفيذها عىل الفور .وقد عرب الوفد عن رسوره لإحاطته علام بأأن
تنفيذ املرشوعات املعمتدة وخطة أأعامل التمنية تسري ابنتظام وحتقق مزااي حقيقية ومعلية للعديد من البدلان النامية .ومت عقد
ندوة خرباء حول نقل التكنولوجيا مع الرتكزي عىل امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا .ومت اإنشاء بوابة اإلكرتونية عىل موقع الويبو
حول التعاون بني دول اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية .وقد اس متر املرشوع البحيث الناحج حول امللكية الفكرية والتمنية
الاقتصادية والاجامتعية .وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تس متر اللجنة يف العمل ابملشاركة مع ا ألمانة والواكلت ا ألخرى لتنفيذ
خمتلف التوصيات واملرشوعات يف ظل جدول أأعامل التمنية.
 .41ورصح وفد رواندا بأأن املرشوع ل يزال يف مرحةل مبكرة .وقد اكن ذكل مرشوعا همام ابلنس بة لرواندا .واكنت تتطلع
اإىل اإقامة تعاون ممثر مع الويبو لضامن تنفيذ املرشوع بصورة حتقق نتاجئ ملموسة لاكفة جوانب الاقتصاد.
 .42ورحب وفد اليوانن ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،بشمولية التقرير والطريقة اليت عر هبا .وقد عكس التقرير مك
خضم من العمل املكرس للتمنية .ورحبت اجملموعة ابلوصف التحلييل للك مرشوع ومعلية التقيم اذلايت .وقد أأشارت العنارص
املفصةل املذكورة يف املرفق  7يف التقرير ابلإضافة اإىل التقرير ا ألخري املقدم اإىل جلسة  CDIP/15بوضوح اإىل اس مترار تنفيذ
جدول أأعامل التمنية بنجاح يف ا ألنشطة ذات الصةل ابلويبو ابلر م من تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ذات الصةل .وجيب
أأن تس متر املنظمة يف القيام بدور رايدي يف معلية تطوير نظام ملكية فكرية عاملي فعال ومتوازن ألن ذكل ميكن معلية
الابتاكر والإبداع ملصلحة اجليع ،واحرتام هدفه الشامل ،وهو تعزيز امللكية الفكرية ،مع مالحظة أأن اعتبارات التمنية يه
جزء ل يتجز أأ من هذا العمل من أأجل متكني ادلول ا ألعضاء من اس تخدام امللكية الفكرية أكداة اإجيابية يف معلية التمنية.
 .43و أأحاط وفد مجهورية كوراي علام ابلبداية الناحجة للمرشوع حمل النقاش .وقد مت تدشينه يف يوليو  .2014وعرب الوفد
عن أأمهل يف أأن يمت اإدماج اخلربات واملعرفة اليت مت اكتساهبا خالل املرحةل ا ألوىل يف املرحةل الثانية .وسوف يؤدي اإحراز تقدم
يف هذه املرحةل اإىل حتقيق الفائدة لإثيوبيا وتنانيا ورواندا و أأوغندا .ومنذ عام  2014معل املكتب الكوري للملكية الفكرية
عىل البدء يف تطوير أأساليب تكنولوجية مالمئة .ويف هذا العام ،اكن يطور أأساليب تكنولوجية ملنغوليا وميامنار عىل أأمل أأن
تساعد الشعوب يف ت ك ادلول عىل زايدة دخولها وحتسني معيش هتا .كام قام املكتب الكوري للملكية الفكرية أأيضا بتنفيذ
العديد من ا ألنشطة مع ادلول ا ألعضاء يف الويبو من خالل الصناديق الاستامئنية الكورية .مفنذ عام  2009عىل سبيل املثال،
مت اس تخدام الصناديق الاستامئنية الكورية يف املساعدة يف تنظم مسابقات حتت عنوان "حلول الابتاكر للحياة اليومية".
وقد مت تشجيع ت ك املسابقات .واكنت تقدم ماكفأت للمتزي يف جمال اخرتاع أأشاكل جديدة من التكنولوجيا املالمئة اليت ميكن
اإنتاهجا بسهوةل وبصورة اقتصادية يف اجملمتعات الاكدحة .ويف هذا العام ،اكنت تتعاون مع احلكومات احمللية لعقد مسابقات يف
منغوليا ومجهورية ادلومينيك .وقد عرب الوفد عن سعادته مبشاركة خربته يف هذا اجملال مع ادلول ا ألعضاء.
 .44ورحب وفد لكسمربغ ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،ابلوثيقة ألهنا أأوحضت العمل املهم اذلي مت
القيام به من قبل الويبو يف جمال تنفيذ جدول أأعامل التمنية .وقد قاموا ابلتعبري عن تقديرمه ل ألنشطة املذكورة يف الوثيقة
والإجنازات اليت مت حتقيقها .كام رحبوا ابجلهود املبذوةل من قبل املدير العام وموظفيه لتحقيق ا ألهداف املتعلقة ابلعام السابق
واليت وضعهتا ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
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 .45وعرب وفد رومانيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،عن رسوره ملالحظة أأن أأهداف غالبية
املرشوعات قد مت حتقيقها بصورة اكمةل أأو مت حتقيق تقدم ملحوظ هبا من خالل الفرتة الزمنية احملددة لها يف ا ألصل .ورحبت
اجملموعة ابلتقدم اذلي مت اإحرازه والإجنازات اليت أأشارت لها ا ألمانة .كام تطلعت اجملموعة اإىل احلصول عىل معلومات حول
النتاجئ الهنائية للمرشوعات يف ادلورات املس تقبلية.
 .46وعرب وفد أأوغندا عن رسوره لكونه مس تفيدا من املرحةل الثانية من املرشوع .وقام الوفد بتقدمي عددا من التوضيحات
بشأأن التقرير اخلاص بأأوغندا .ومل تذكر ا ألمانة أأنه مت اإنشاء فريق خرباء يف أأوغندا .وعند تدشني املرشوع يف  11أأغسطس
 2015اكن هناك حامس شديد هل .وقد مت اس تقبال املرشوع ابلرتحاب .ومت اإنشاء فريق خرباء وطين بعد أأس بوعني .ومت عقد
اجامتعني أخرين منذ ذكل احلني .وسوف يمت عقد اجامتع رابع يوم اجلعة .وس يقوم أأعضاء فريق اخلرباء بتقدمي مقرتحات
للمرشوع.
 .47واختمت الرئيس املناقشات نظرا لعدم وجود أأي مالحظات من احلضور .كام دعا ا ألمانة اإىل عر التقرير املرحيل
اخلاص ابمللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية – املرحةل الثانية.
 .48وقامت ا ألمانة (الس يد فينك) بعر التقرير .واكنت املرحةل الثانية للمرشوع يف مرحةل مبكرة .واكن املرشوع ميثل
مرشوعا مظليا لدلراسات الوطنية وا إلقلميية اليت تسعى اإىل تقليص جفوة املعلومات اليت يواهجها صانعو القرار أأثناء معلية
تصمم تنفيذ أأنظمة امللكية الفكرية اليت تدمع التمنية .ويف املرحةل الثانية ،سوف يمت مد نطاق ادلراسة ليشمل دول ومناطق
جديدة ابلإضافة اإىل موضوعات جديدة مل تمت تغطيهتا يف املرحةل ا ألوىل .وبد أأت يف يناير بسبب التأأخر يف توظيف مسؤول
عن املرشوع .وابلر م من ذكل ،اس تطاعت ا ألمانة توظيف خبري اقتصادي مؤهل لقيادة معلية تنفيذ املرشوع .وحىت الن
مت اختيار دولتني بناء عىل معايري الاختيار اليت ذكرت يف وثيقة املرشوع .واكنت اإحداهام يه كولومبيا .وطالبت احلكومة
ا ألمانة ابإنشاء وحدة لتسجيل قاعدة بياانت امللكية الفكرية من أأجل اإجراء التحليل الاقتصادي .واكنت سوف تس تخدم يف
التقيم التجرييب ملبادرات س ياسات امللكية الفكرية يف الس نوات امخلس ا ألخرية .كام تلقت ا ألمانة أأيضا طلبا من بولندا
لس تكشاف دور حقوق امللكية الفكرية يف قطاع الرعاية الصحية وخاصة يف جمال الابتاكر .وقد مت القيام مبهام تقيص حقائق.
واكنت ا ألمانة يف خضم اس تكامل واثئق املرشوع لهاتني احلالتني .واكنت أأيضا تس متر يف حتديد املرشوعات اخلاصة ابدلوةل
املتبقية وادلراسات ا إلقلميية .واكن يمت عقد مشاورات مع عدد من احلكومات وفقا لوثيقة املرشوع.
 .49ور أأى وفد تش ييل أأنه من الإجيايب أأنه اكنت هناك دراسات ل يزال يمت اإجراؤها حتت مظةل املرحةل الثانية للمرشوع.
واكنت تش ييل مس تفيدة من املرشوع .واكن من املهم تكرار ادلراسات اليت جرت يف ادلول ا ألعضاء ا ألخرى اليت قد تكون
هممتة .وميكن لدلول ا ألعضاء الاس تفادة من المك الكبري من العمل اذلي مت اإجنازه .وميكن أأيضا القيام مبزيد من ا ألحباث حول
ادلراسات اليت مت تنفيذها يف ادلول املس تفيدة .واكن ميكن لتش ييل أأن هتمت ابلس تفادة من هذه الاحامتلية.
 .50و أأبلغ وفد رسي لناك اللجنة بأأن اللجنة التوجاهية الوطنية بشأأن امللكية الفكرية قد عقدت مؤمترا ابلفيديو مع الويبو
ا ألس بوع املايض ملناقشة اإجراء مزيد من التطورات فامي يتعلق خبطة العمل املكونة من عرش نقاط .ومت عقد اجامتعني .وقامت
اللجنة بدراسة مرشوع حول امللكية الفكرية ،الس ياحة والثقافة :دمع أأهداف التمنية وتعزيز الرتاث الثقايف يف مرص ويف
البدلان النامية ا ألخرى .و أأيد الوفد املرشوع وطالب ابختيار رسي لناك للمشاركة يف املرشوع.
 .51و أأختمت الرئيس املناقشات نظرا لعدم وجود مالحظات من احلضور .ودعا ا ألمانة لتقدمي التقرير املرحيل بشأأن
املرشوع حول تعزيز وتمنية القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاصو وبعض ادلول الإفريقية.
 .52وقدمت ا ألمانة (الس يدة كرويال) التقرير .وقد قامت بوركينا فاصو بتدشني املرشوع ومت اعامتده يف اجللسة
 .CDIP/9وقد أأدى التحول اإىل التليفزيون ا ألريض الرمقي اإىل خلق فرص كبرية للقطاع السمعي البرصي .لقد اكن قطاعا
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ثقافيا همام وميكن أأن ييرس توزيع ا ألعامل الابتاكرية يف إافريقيا .وقد اكن هذا القطاع مدرا لدلخل وميكن أأن يدمع المنو .وابلر م
من ذكل فقد اكن فهم امللكية الفكرية ضعيفا .وسعى املرشوع اإىل تطوير اإطار مس تدام للقطاع السمعي البرصي عىل أأساس
الهيالك املهنية احملس نة وا ألسواق البيئة التنظميية .كام سعى لتعزيز فهم والاس تخدام الاسرتاتيجي لنظام امللكية الفكرية أكداة
رئيس ية دلمع الإنتاج التسويق والتوزيع يف القطاع السمعي البرصي يف إافريقيا .واكن أأحد أأهداف ذكل الإسهام يف تطوير
اخلربات احمللية يف إافريقيا لمتكني املتخصصني من اكتساب املعرفة الرضورية لمتكيهنم من التعامل مع املشالكت اليت حدثت
يف هذا القطاع .ومت تبين املرشوع التجرييب يف فرباير  .2013ومت اعامتد متديد ملدة س تة أأشهر يف جلسة  .CDIP/15واكن
هناك تقدم همم يف تنفيذ املرشوع .وقد شاركت السلطات يف ادلول املس تفيدة عن كثب يف التنفيذ .وقد تضمنت هذه
السلطات :جملس كينيا حلقوق املؤلف ،وجلنة ا ألفالم بكينيا ،ووزارة الثقافة ابلس نغال ،ومكتب بوركينايب حلق املؤلف ووزارة
الثقافة والفنون والس ياحة يف بوركينا فاصو .وتضمن املرشوع ثالثة أأنشطة .النشاط ا ألول اكن يتعلق بأأوراق ودراسات
حتديد النطاق .وقد مت اس تكامل هذا املكون من خالل اس تكامل دراسة حول التفاو بشأأن احلقوق والإدارة اجلاعية
للحقوق يف القطاع السمعي البرصي واليت أأعدهتا الس يدة كوسكينني أأولسون .ومت عر ادلراسة يف جلسة  .CDIP/14أأما
النشاط الثاين فقد اكن يتعلق حبلقات دراس ية تدريبية والتمنية املهنية .وقد مت تنظم ندوتني تدريبيتني يف لك من ادلول
املس تفيدة الثالثة .ويف الس نغال ،مت عقد حلقتني دراس يتني معليتني للمحامني حول حقوق املؤلف والعقود يف القطاع
السمعي البرصي .وقد تضمنت لك ندوة وطنية ما بني  60و  80متخصصا .وقد مت اختيار املشاركني املدعوين حلضور
احللقات ادلراس ية من خالل التشاور الوثيق مع نقاط التصال الوطنية اليت خصصهتا لك دوةل مس تفيدة .ومت بذل هجود من
أأجل تطوير التأزر بني ادلول املس تفيدة .ويف اجللسة  CDIP/14قامت وفود كوت ديفوار و أأوغندا واملغرب ابلتقدم بطلب
رمسي بقبولها كدول مس تفيدة من املرشوع .ومتت دعوة عدد حمدود من املراقبني من هذه ادلول للمشاركة يف حلقات
التدريب اليت نظمت يف عام  .2015واكن النشاط الثالث يتعلق ابملؤسسة وبناء املهارات .ومت تنظم وتنفيذ برانمج بناء
همارات وتدريب عايل املس توى يف بوركينا فاصو .ويف الس نغال ،مت توفري حتليل قانوين ومت اقرتاح صياغة تعديالت خاصة
مبرشوعات الترشيعات والالحئة ادلاخلية للمنظمة اجلديدة ل إالدارة اجلاعية متعددة اجملالت .ومت اإعداد حتليل قانوين ومسودة
تعليقات خبصوص أأحاكم حقوق املؤلف اخلاصة مبرشوع قانون التصال واليت اكنت حتت الإعداد عىل مس توى احلكومة.
ويف كينيا ،انقشت الندوات دور وحدود الإدارة اجلاعية واحلاجة اإىل وجود تراخيص جتارية تقوم عىل أأساس القمية أكساس
لس تغالل ا ألعامل السمعية والبرصية .ومت اإنشاء فريق معل لتحديد خارطة طريق لإنشاء منظمة اإدارة جامعية مسعية وبرصية.
 .53ورصح وفد الس نغال بأأن املرشوع قد مت تنفيذه يف س ياق المنو الرسيع للقطاع السمعي البرصي يف الس نغال وإافريقيا.
وقد مت تعزيز هذا ا ألمر من خالل التحول الرمقي .وذلكل فقد اكن املرشوع ذو صةل للغاية .ومت اإجراء دراس تني .واكن هذا
ا ألمر همام نظرا لعدم وجود دراسات يف هذا اجملال يف إافريقيا .ومت تنظم ندوتني للمتخصصني يف جمال ا ألفالم يف الس نغال.
وقد شارك متخصصون من القطاع املايل والقطاع املرصيف وهيئات البث يف الندوتني .كام مت عقد حلقات معل معلية
للمحامني حول حقوق املؤلف والعقود يف القطاع السمعي والبرصي .ومت تدريب  60حماميا عىل قانون حقوق املؤلف .وشارك
خرباء من بوركينا فاصو وكوت ديفوار وكينيا واملغرب ودول أأخرى يف الندوات .ومسح املرشوع ابإجراء حتليل قانوين وتقدمي
مسودة تعليقات حول أأحاكم حقوق املؤلف يف مرشوع قانون التصال اذلي يمت اإعداده عىل مس توى احلكومة .ودمع
املرشوع أأيضا اإنشاء منظمة اإدارة جامعية جديدة متعددة التخصصات .و أأسهم املرشوع أأيضا يف رفع الوعي خبصوص الامنذج
الاقتصادية اجلديدة يف القطاع السمعي والبرصي وفرص إافريقيا من خالل الاس تخدام الاسرتاتيجي للملكية الفكرية .و أأدى
املرشوع أأيضا اإىل بداية عالقة معلية مع القطاع املايل .كام أأشعل املرشوع أأيضا اهامتم احملامني يف املسائل املتعلقة ابمللكية
الفكرية .وبناء عىل طلب احلكومة ونقابة احملامني مت عقد حلقيت معل معليتني للمحامني حول حقوق املؤلف والعقود يف
القطاع السمعي والبرصي .ونتج عن هذا املرشوع فهم أأفضل بدور الإدارة اجلاعية  ،واملامرسات التعاقدية والتفاو اجلاعي.
كام مسح أأيضا بتبادل اخلربات بني ادلول و أأحصاب املصلحة .واقرتح الوفد اس مترار املرشوع بعد اس تكامل املرحةل التجريبية.
فقد اكنت هناك حاجة اإىل املزيد من ا ألنشطة من أأجل حتقيق ا ألثر املس تدام .و أأقر الوفد أأيضا مشاركة ادلول اليت هتمت
ابدلخول يف املرشوع ،ويه :كوت ديفوار واملغرب ورواندا و أأوغندا .واقرتح الوفد أأيضا ا إلرساع يف تطبيق برانمج التعمل عن
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بعد واذلي مت الرتكزي عليه من قبل أأحصاب احلقوق أأثناء الندوة .وسوف يفيد التدريب عرب الانرتنت ابس تخدام أأدوات رمقية
عددا أأكرب من ا ألفراد .ويف اخلتام ،اقرتح الوفد مد منوذج املرشوع ليشمل جمالت أأخرى مثل املوس يقى واليت اكنت ترتبط
ارتباطا وثيقا ابلقطاع السمعي والبرصي .وتعترب املوس يقى أأكرث أأشاكل الفن ش يوعا يف إافريقيا .وسوف يؤدي تطبيق برامج
بث جديدة عرب الانرتنت اإىل تغريات معيقة يف هذا القطاع .وجيب عىل إافريقيا أأن تس تعد لهذا التغري.
 .54ورصح وفد بوركينا فاصو بأأن املرشوع قد رحب به القطاع السمعي والبرصي يف دولته .وقد اكن املرشوع و أأهدافه
ذات صةل للغاية .ومت تنظم حلقات معل يف واجادوجو يف يوليو  2014وسبمترب  2015حتت مظةل املرشوع .كام مت تقدمي
تدريب فين من قبل خرباء وطنيني ودوليني .وقد مكن ذكل املشاركني اذلين اكنوا يف الغالب منتجني ومذيعني ومؤدين
وحمامني متخصصني وممثيل مؤسسات مرصفية ومسؤويل اإدارة عامة عىل اكتساب التدريب الرضوري .كام يرست أأيضا عقد
اجامتعات متخصصة بني أأحصاب املصلحة .كام أأدى املرشوع التجرييب أأيضا اإىل حشد املوارد وا ألنشطة املتعلقة حبقوق املؤلف
وا ألعامل السمعية والبرصية .وابلر م من ا ألثر الضخم للمرشوع ،فقد اكنت التوقعات ل تزال مرتفعة للغاية .ونظرا للمزااي اليت
يمت احلصول علاها من خالل املرشوع ،يود الوفد اس مترار املرشوع لمين أأحصاب املصلحة من التوصل اإىل فهم أأفضل للمعايري
الرضورية لإنشاء صناعة مسعية وبرصية حقيقية يف بوركينا فاصو .وسعى الوفد اإىل التوصل اإىل فهم ادلول ا ألعضاء يف هذا
الصدد.
 .55و أأشار ممثل ش بكة العامل الثالث اإىل أأن ا ألمانة اكنت تقرتح مد املرشوع ليشمل ثالثة دول مس تفيدة اإضافية .وابلر م
من ذكل ،اكن من املنطقي اس تكامل املرشوع التجرييب وفقا لوثيقة املرشوع ا ألولية وتقيم النتاجئ قبل التوسع يف املرشوع.
وقد اكن مدى قيام املرشوع بتيسري تنفيذ أأهدافه و أأهداف جدول أأعامل التمنية من ا ألمور ذات ا ألمهية اخلاصة .وطالب ممثل
الش بكة ا ألمانة بتوفري املواد املس تخدمة يف حلقات العمل ويف الندوات اليت نظمت حتت مظةل املرشوع للجمهور .كام أأشار
التقرير املرحيل أأيضا اإىل أأن مواد التدريب وبرانمج التعلم عن بعد قد مت تطويرهام ابلتعاون مع أأاكدميية الويبو .كام طالب ممثل
الش بكة أأيضا بتوفري ت ك املواد أأيضا للجمهور.
 .56و أأكد وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية ،عىل طلب وفد الس نغال وبوركينا فاصو املتعلق ابلتوسع يف
املرشوع من أأجل اس تفادة ادلول الإفريقية ا ألخرى من املرشوع .وقد أأشارت ثالثة أأو أأربعة دول أأفريقية اإىل رغبهتا يف
املشاركة يف املرشوع .وترجو اجملموعة أأن تمت دراسة الطلب من أأجل اس تفادة املزيد من ادلول الإفريقية من املرشوع.
 .57ودمع وفد املغرب التوسع يف املرشوع دعام اكمال .واكن يود اس تفادة املغرب من املرشوع.
 .58ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل الاس تجابة اإىل تعليقات احلضور.
 .59و أأشارت ا ألمانة (الس يدة كرويال) اإىل أأن العديد من الوفود قد طالبت ابلتوسع يف املرشوع .كام اكن هناك طلب
يتعلق ابلتوسع يف نطاق املرشوع حبيث يغطي قطاع املوس يقى عىل سبيل املثال .وسوف تنظر ا ألمانة يف الطلب .وفامي
يتعلق بتعليق ممثل ش بكة العامل الثالث ،أأوحضت ا ألمانة أأنه يف الوقت احلايل ،اكن هناك اقرتحا مقدم من ا ألمانة ابلتوسع يف
املرشوع .ومت تلقى اقرتاحات وطلبات رمسية من عدد من احلكومات ،مبا فاها كوت ديفوار ،املغرب وتونس و أأوغندا .وقد
شارك مراقبون من ت ك ادلول يف ا ألنشطة لكن مل يكن من املمكن تضمني هذه ادلول بصورة رمسية يف معلية تنفيذ املروع
ألنه اكن يف املرحةل التجريبية .وقد مت اس تكامل هذه املرحةل حاليا .وسوف يمت معل تقيم يف هناية العام .ويف أأعقاب معلية
التقيم ،سيمت اختاذ قرار حول ما اكن جيب أأم ل جيب التوسع يف املرشوع .ومل يمت إااتحة برانمج التعلم عن بعد للجمهور ألنه
اكن ل يزال يمت تطويره .واكن من املتوقع اس تكامهل يف هناية العام .وسوف يكون عندئذ مفتوحا ملشاركة اكفة املتخصصني
اذلين اكنوا يرغبون يف املشاركة به .وقد مت اإعداد الكثري من الواثئق يف خالل معلية تنفيذ هذا املرشوع مع احلصول عىل
مدخالت من اخلرباء ا ألفارقة واخلرباء ادلوليني .وسوف يمت إااتحة املستندات عىل موقع املرشوع عىل الانرتنت اذلي سيمت
اإطالقه يف القريب.
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 .60واختمت الرئيس املناقشات نظرا لعدم وجود مالحظات من احلضور .كام انتقل اإىل اس تكامل التقارير ودعا ا ألمانة اإىل
إاعداد أأول تقرير.
 .61وقدمت ا ألمانة (الس يد اجلزيري) نظرة شامةل لتقرير الاجناز اخلاص ابملرشوع اخلاص ابمللكية الفكرية ونقل
التكنولوجيا :حتدايت مشرتكة – بناء حلول .وقد اعمتد املرشوع عىل توصيات جدول أأعامل التمنية رمق  19و  25و  26و
 .28وقد تضمن عددا من ا ألنشطة اليت هتدف اإىل اس تكشاف املبادرات احملمتةل والس ياسات املتعلقة ابمللكية الفكرية
واخلاصة بتعزيز نقل التكنولوجيا ونرش وتيسري الوصول اإىل التكنولوجيا من أأجل حتقيق التمنية وخاصة لفائدة البدلان النامية
و أأقل ادلول منوا .وكام ورد يف الوثيقة ا ألصلية للمرشوع اليت اعمتدهتا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف ( 2010وثيقة
 )CDIP/6/4 Rev.فاإن الهدف من املرشوع اكن "اس تكشاف طرق جديدة لتحقيق التعاون ادلويل يف جمال امللكية
الفكرية ،وتعزيز التفامه والتوافق حول مبادرات أأو س ياسات امللكية الفكرية احملمتةل لتعزيز نقل التكنولوجيا" .وقد ركز تقرير
اجناز املرشوع عىل النتاجئ اليت مت احلصول علاها منذ اإعداد التقرير املرحيل الرابع اذلي مت عرضه يف اجللسة CDIP/14
(وثيقة ،CDIP/14/2صفحات  .)17-9وقد مت القيام باكفة ا ألنشطة اليت مت توقعها يف ظل املرشوع .ومتت الإحاطة ابلتقرير
الهنايئ ملنتدى اخلرباء (وثيقة  ) CDIP/15/5يف ادلورة ا ألخرية وسوف تمت مناقش ته يف هذه ادلورة .ومبوجب النشاط
 1من أأنشطة املرشوع مت عقد مخسة اجامتعات تشاورية إاقلميية حول العامل .وقد مت عقد أأول مشاورات إاقلميية يف س نغافورة
بشأأن منطقة أس يا يويم  16و  17يوليو  .2012ومت عقد املشاورات ا إلقلميية الثانية يف اجلزائر لتتناول إافريقيا واملنطقة
العربية يويم  29و 30يناير  .2013ومت عقد املشاورات يف اسطنبول بشأأن ادلول اليت متر مبرحةل حتول يويم  24و25
أأكتوبر  .2013أأما املشاورات ا إلقلميية الرابعة فقد عقدت يف جنيف بشأأن البدلان النامية يويم  25و 26نومفرب  .2013أأما
املشاورات اخلامسة وا ألخرية فقد عقدت يف مونتريي بشأأن منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب يويم  5و 6ديسمرب .2013
ووفقا للنشاط الثاين من أأنشطة املرشوع ،مت اس تكامل الس تة دراسات حول نقل التكنولوجيا ومتت مراجعهتا من قبل
استشاريني خارجيني .وقد قام ابإجراء دراسة أأ بعنوان "اقتصادايت امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا" (وثيقة
 )CDIP/14/INF/7بروفيسور أأ.داموداران ،املعهد الهندي ل إالدارة ،بنغالور ،الهند وقام بعمل اس تعرا القرانء لها
بروفيسور فرانشيسكو ليسوين ،جامعة بوكوين ،اإيطاليا .وقد قام ابإجراء دراسة ابء بعنوان "الس ياسات واملبادرات املتعلقة
ابمللكية الفكرية يف البدلان النامية لتعزيز نقل التكنولوجيا" (وثيقة  )CDIP/14/INF/8الس يد سيسول موسوجنو ،رشيك،
سيسول موليكيلونزو ورشاكه ،نريويب ،كينيا ،وقام بعمل اس تعرا القرانء لها بروفيسور والرت ابرك ،اجلامعة ا ألمريكية،
الولايت املتحدة .كام قام ابإعداد دراسة ج بعنوان "دراسات حالت حول التعاون والتبادل بني مؤسسات البحث والتطوير
يف ادلول املتقدمة والنامية"( .وثيقة  ) CDIP/14/INF/9واليت قام هبا الس يد بومان هايدن ،بروفيسور ،جامعة
جوتنربج ،السويد وقام بعمل اس تعرا القرانء لها د .نيكولوس توم ،مركز ا ألحباث املشرتكة التابع للمفوضية ا ألوروبية،
إاس بانيا .أأما ادلراسة د واليت حتمل عنوان "الس ياسات اليت تتبىن مشاركة املرشوعات يف نقل التكنولوجيا" (وثيقة
 ،)CDIP/14/INF/10فقد قام ابإعدادها الس يد فيليب منديس ،رئيس مؤسسة أأوبتيون ،بريس بني ،اسرتاليا ،وقام بعمل
اس تعرا القرانء لها د .نيكولوس توم ،مركز ا ألحباث املشرتكة ابملفوضية ا ألوروبية ،إاس بانيا .أأما ادلراسة ه واليت حتمل
عنوان "نقل التكنولوجيا عىل مس توى العامل :حتليل من منظور البدلان النامية"(وثيقة  )CDIP/14/INF/11فقد أأعدها
الس يد كيث ماسكوس ،بروفيسور جبامعة كولورادو ،بودلار ،كولورادو ،الولايت املتحدة ا ألمريكية ،والس يد كامل سايج،
بروفيسور جبامعة فاندربيلت ،انشفيل ،تينايس ،الولايت املتحدة ا ألمريكية وقام بعمل اس تعرا القرانء لها بروفيسور والرت
ابرك ،اجلامعة ا ألمريكية ،الولايت املتحدة ا ألمريكية .ويف اخلتام ،فاإن ادلراسة اليت حتمل عنوان "بدائل نظام الرباءات
املس تخدمة يف دمع هجود البحث والتطوير ،مبا يف ذكل ألية ادلفع واجلذب ،مع الرتكزي بصفة خاصة عىل جوائز حتفزي الابتاكر
ومناذج التمنية مفتوحة املصدر" (وثيقة  )CDIP/14/INF/12فقد أأعدها الس يد جميس اباكرد لوف ،مدير مؤسسة
كيه.اإي.أي .واش نطن ،دي يس ،الولايت املتحدة ا ألمريكية وقام بعمل اس تعرا القرانء لها بروفيسور دومينيك فوريه،
اإي.يب.اإف.اإل .سويرسا .وقد مت اس تعرا اكفة ادلراسات من قبل اخلرباء ومتت مراجعهتا يف الهناية من قبل املراجعني
املعنيني يف منتدى اخلرباء اخلاص بنقل التكنولوجيا (النشاط اخلامس) .ويف ظل النشاط الثالث للمرشوع ،وهبدف صياغة
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ورقة مفاهم تعترب أأساسا ملنتدى اخلرباء ،مت تقدمي الورقة ملراجعهتا من قبل اخلرباء ادلوليني وقدمت اإىل البعثات ادلامئة
لدلول ا ألعضاء يف  1سبمترب و 21أأكتوبر  .2014وقد مت عقد اجامتع ملدة يوم واحد مع منظامت غري حكومية ومنظامت
حكومية دولية يف  28أأكتوبر  2014مع خرباء من منظامت حكومية دولية (ا ألونكتاد) والقطاع اخلاص (جرنال اإلكرتيك
ومؤسسة أي.يب .أأو) .ويف ظل النشاط الرابع للمرشوع ،كام هو مشار من قبل ،فاإن العمل فامي يتعلق ابإعداد املواد
والوحدات و أأدوات التدريس وا ألدوات ا ألخرى اكن ميكن أأن يبد أأ بعد ادلراسة والاعامتد من قبل اللجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية .ووفقا للنشاط اخلامس للمرشوع ،مت عقد منتدى خرباء الويبو لنقل التكنولوجيا (اذلي أأطلق عليه يف
ا ألصل امس "منتدى اخلرباء ادلويل بشأأن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :حتدايت مشرتكة –وبناء احللول") يف جنيف يف
الفرتة من  16اإىل  18فرباير  .2015وتضمن منتدى اخلرباء عروضا توضيحية قدهما الس تة خرباء من خالل دراسات
وعرو توضيحية قام هبا ا ألربعة خرباء اذلين قاموا بعمل اس تعرا القرانء ،ابلإضافة اإىل س تة جولت حللقات نقاش
هادئة حول نقل التكنولوجيا قام هبا مثانية خرباء دوليني من ادلول املتقدمة والنامية ،مت اختيارمه وفقا ملعايري الاختيار اليت
اعمتدهتا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا الرابعة عرش (وثيقة  .)CDIP/14/8 Rev. 2واكن الهدف مهنا هو
البدء يف نقاشات حول كيفية زايدة تيسري وصول البدلان النامية و أأقل البدلان منوا للمعرفة والتكنولوجيا من خالل ولية
الويبو .وقد حرض الفاعلية  130مشاراك .ومت تقدمي " أأفاكر اخلرباء" اليت متت املوافقة علاها يف منتدى اخلرباء اإىل اللجنة املعنية
ابلتمنية وامللكية الفكرية دلراس هتا واعامتدها هبدف تضمني العمل اذلي يريم اإىل تنفيذ " أأفاكر اخلرباء" ت ك يف برامج معل
الويبو .وقد مت ذكرها يف التقرير الهنايئ ملنتدى اخلرباء (وثيقة )CDIP/15/5وستمت مناقش هتا يف هذه ادلورة .ومبوجب
النشاط السادس للمرشوع ،مت اإقامة منتدى اإلكرتوين .واكن يسهل ادلخول اإليه من خالل موقع جدول أأعامل التمنية عىل
الانرتنت اذلي حيمل عنوان "بوابة نقل التكنولوجيا" .وميكن تقدمي بيان معيل قصري يف هناية هذا العر التوضيحي يف حاةل
موافقة الرئيس عىل ذكل .ومبوجب النشاط السابع للمرشوع ،كام هو مبني سلف ًا ،ميكن البدء يف العمل عىل تنفيذ أأي نتيجة
بعد دراس هتا واعامتدها من قبل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .وميت ك هذا املرشوع معدل اس تخدام مزيانية يبلغ
 .%77وقامت ا ألمانة بتقدمي بيان معيل لس تخدام بوابة نقل التكنولوجيا.
 .62وعرب وفد املكس يك عن رغبته يف التعرف عىل كيفية قيام ا ألمانة ابلإعالن عن البوابة .فدلهيا معلومات ذات صةل
وجيب أأن جتعلها متاحة للأاكدميية واملؤسسات ا ألخرى وادلول ا ألعضاء .كام عرب الوفد أأيضا عن رغبته يف معرفة من اذلي
س يقوم مبتابعة ا ألس ئةل والإجاابت يف املنتدى.
 .63و أأشار وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا إلفريقية ،اإىل أأن اللجنة اكنت تناقش تقرير الإجناز بيامن اكنت هناك
مسائل معلقة بشأأن نتيجة املرشوع .ويود الوفد معرفة ما اإذا اكن ذكل ميثل ممارسة شائعة يف املنظمة أأم ل .وقد أأدركت
جملموعة أأن النتيجة الهنائية ،كام أأشارت ا ألمانة ابلنس بة للنشاطني الرابع والسابع ،سوف تعمتد عىل اتفاقيات تتوصل اإلاها
ادلول ا ألعضاء .وذلكل سعت اجملموعة اإىل احلصول عىل توضيح حول ما اإذا اكن من الإجراءات الطبيعية القيام بعمل تقرير
اجناز قبل اكامتل املرشوع ابلفعل.
 .64و أأشار وفد الربازيل ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،اإىل أأن تقرير الإجناز قد أأقر
ابملناقشات اليت جرت يف ادلورة السابقة عندما تقرر أأن أأي أأعامل هتدف اإىل اإعداد وتوفري مواد ووحدات و أأدوات تدريس
و أأية أأدوات أأخرى جيب أأن تنتظر ويكون تنفيذها مرشوطا بتحليل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لنتاجئ ا ألنشطة
املذكورة يف ورقة املفاهم املعمتدة يف ادلورة الرابعة عرش .وذكرت اجملموعة مبا ييل يف ملخص الرئيس ":سوف تعمتد مناقشاتنا
عىل تقرير منتدى اخلرباء و أأية أأفاكر تود ادلول ا ألعضاء طراها" .وعربت اجملموعة عن اعتقادها بأأن ذكل هو فهم غالبية
ا ألعضاء .ويعترب منتدى اخلرباء واحد من مجموعة من ا ألنشطة اليت طرحت فاها ا ألفاكر حول طرق زايدة تدفق التكنولوجيا
ملن حيتاهجا .وتنطبق ت ك املالحظة عىل النقطة اليت أأثريت يف التقرير حول النشاط السابع .ونتيجة ذلكل ،وكام ذكر وفد
نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية ،اكن من الصعب اعتبار أأن املرشوع قد انهتىى قبل مناقشة اللجنة لاكفة ا ألفاكر اليت
أأثريت يف س ياق أأنشطته واخلروج بتوصيات لتقدميها اإىل اجلعية العامة .وذلا تطلعت اجملموعة اإىل مناقشة نتاجئ املرشوع
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بيشء من التفصيل أأثناء ادلورة من أأجل خروج اللجنة بتوصيات تصدق عىل أأهداف التوصيات ا ألربعة اليت حفزت القيام
هبذه املبادرة.
 .65ورصح وفد الصني بأأن اإحدى املسؤوليات ا ألساس ية للويبو اكنت تعزيز نقل التكنولوجيا اإىل البدلان النامية من أأجل
ا إلرساع يف حتقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية .وذلكل ،اكن املرشوع س يؤدي اإىل تنفيذ هذا الهدف .وعرب الوفد
عن اعتقاده بأأن املرشوع عرصي ويرتبط ببنود معل خمتلفة تتعلق ابمللكية الفكرية .وذلكل ،اكن جيب عىل اللجنة دراسة
اس تخدام اكفة الاس تنتاجات وا ألفاكر النامجة عن املشاورات ،مبا يف ذكل أأفاكر اخلرباء ،واس تعرا القرانء ،وا ألفاكر
واملفاهم اليت متخضت عن املشاورات .وحث الوفد ا ألمانة عىل التوسع يف هجودها ولعب دور أأكرث فاعلية يف جمال نقل
التكنولوجيا .وفامي يتعلق ابلوثيقة  CDIP/16/3والاس تنتاجات املتضمنة هبا ،عرب الوفد عن رغبته يف الاهامتم هبا بصورة
أأكرب كام عرب عن أأمهل يف اس مترار الويبو يف املساعدة عىل بناء القدرات يف البدلان النامية واملشاركة بصورة أأكرث فاعلية يف
املنتدايت واملشاورات املتعلقة بنقل التكنولوجيا.
 .66وقام ممثل برانمج الصحة والبيئة بتقدمي تعليقات حول ادلراسة (و) "بدائل نظام الرباءات املس تخدمة يف هجود دمع
البحث والتطوير ،مبا يف ذكل ألية ادلفع واجلذب ،مع الرتكزي بصفة خاصة عىل جوائز حتفزي الابتاكر ومناذج التمنية مفتوحة
املصدر" .وعرب ممثل الربانمج عن رغبته يف القيام ابس تعرا ادلراسة ألهنا تعكس معل العديد من ادلول اليت حتتاج اإىل
التكنولوجيا .وقد مت تضمني ثالثة دول فقط يف هذه ادلراسة .وجيب أأن تكون املعايري منفتحة وشامةل بصورة أأكرب .وقد
اكنت ادلراسات طويةل للغاية .واكن هناك مك كبري من ا ألوراق .ولن يمتكن الفالح اذلي يعيش يف منطقة ريفية انئية من فهم
ذكل .وجيب أأن يتشاور اخلرباء مع املنظامت غري احلكومية احمللية واخلرباء .وقد مت متكني املراقبني اذلين متت دعوهتم من
الإدلء بوهجات نظرمه وليس فقط القيام مبراقبة ما حيدث بل اكن علاهم أأن يتقدموا ابإسهاماهتم.
 .67وطلب ممثل ش بكة العامل الثالث توضيحا حول ما اإذا اكنت ادلراسات اليت متت يف س ياق املرشوع قد مت عرضها
بصورة رمسية عىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية من قبل املؤلفني أأنفسهم أأم ل .فادلراسات اليت تعد من أأجل اللجنة
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية عادة ما يعرضها املؤلفون يف جلسة اللجنة .واكنت اللجنة سوف تس تفيد بصورة كبرية من
عر ادلراسات من قبل املؤلفني املعنيني.
 .68ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل الرد عىل تعليقات احلضور.
 .69و أأشارت ا ألمانة اإىل املسائل اليت طراها وفد املكس يك .وقد اكن موقع الانرتنت موجود عىل البوابة الالكرتونية لنقل
التكنولوجيا .وذلكل ،فقد اكنت متاحة للجمهور عىل موقع الويبو .وفامي يتعلق بتعقيبات املنتدى الالكرتوين ،س يقوم أأحصاب
املصلحة بتبادل وهجات النظر .وإاذا مت توجيه السؤال اإىل ا ألمانة ،اكنت س تقوم ابإعداد رد للك تعليق مت وضعه عىل صفحة
الويبو اخلاصة بنقل التكنولوجيا .واكن الس يد دانيال كيالر والس يد رش يد خان س يقومان بعر تقرير تقيم لهذا املرشوع يف
اليوم التايل .واكن التقرير س يتناول أأيضا اس تدامة املرشوع و أأثره طويل املدى .وقد قام املقميون بوضع عدد من املقرتحات
لضامن اس مترارية تأأثري املرشوع .وفامي يتعلق ابملسأأةل اليت طراها وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية فقد اكن تقرير
الاجناز يف الواقع تقرير مرحيل .وابلر م من ذكل ،متت تسميته تقرير اإجناز ألن تقرير التقيم اكن سوف يمت تقدميه أأثناء
ادلورة .واكن س يعترب أأن العمل يف املرشوع ل يزال قامئا اإذا أأرادت ادلول ا ألعضاء الاس مترار يف اجلدل أأو القيام بأأي يشء
يتعلق ابملرشوع .كام تناول تعليق وفد الربازيل .أأما ابلنس بة لتعليق وفد الصني ،فقد أأكدت ا ألمانة أأن الويبو هتدف اإىل
الاس مترار يف تعزيز نقل التكنولوجيا .ويف أأثناء مناقشة تقرير التقيم ،اكن املقميون يتحدثون حول الاس تدامة وتأأثري
املرشوع ،واكنوا ينظرون اإىل كيفية اس مترار الويبو يف املشاركة يف ندوات ومؤمترات نقل التكنولوجيا ،مع طرح منظورها
وخرباهتا يف هذا اجملال .واكنت ت ك اإحدى توصيات املقميني .وفامي يتعلق بتعليق ممثل ش بكة العامل الثالث رصحت ا ألمانة بأأن
املؤلفني عرضوا دراساهتم يف منتدى اخلرباء .ومتت دعوة اكفة اخلرباء وقاموا بتقدمي عرو توضيحية حول دراساهتم .ومت
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معل اس تعرا قرانء لدلراسات أأيضا .ونظرا لوجود س تة دراسات حول نقل التكنولوجيا وس تة اس تعراضات للقرانء فقد
اس تغرق ا ألمر يوم ونصف اليوم لتصفحها مجيعا .وذلكل ،فقد اكن من العميل بصورة أأكرب القيام بذكل أأثناء منتدى اخلرباء.
وفامي يتعلق بتعليق ممثل برانمج الصحة والبيئة ،رصحت ا ألمانة بأأنه قد مت اإرسال اخملرجات اإىل منظامت حكومية دولية
ومنظامت غري حكومية .واكن هناك وقت حمدد لتقدمي التعقيبات مبا يف ذكل تعقيبات برانمج الصحة والبيئة .ومتت دعوة
برانمج الصحة والبيئة حلضور اجامتع عقد يف  28أأكتوبر  2015لس تقبال تعقيبات من اكفة املنظامت غري احلكومية واملنظامت
احلكومية ادلولية.
 .70واختمت الرئيس النقاش حول املرشوع نظرا لعدم وجود مالحظات من احلضور .كام دعا ا ألمانة اإىل تقدمي تقرير حول
التوسع يف مرشوع تعزيز التعاون بني دول اجلنوب بشأأن امللكية الفكرية والتمنية بني البدلان النامية و أأقل البدلان منوا.
 .71وعرضت ا ألمانة (الس يد ابلوتش) نظرة عامة عىل التقرير .وقد تلقت اللجنة تقرير تقيم من قبل املقم اخلاريج أأثناء
جلسة  .CDIP/13واكنت اإحدى توصيات املقم يه متديد املرشوع لفرتة س تة أأشهر لس تكامل النشاطني .وقد تضمنت
ا ألنشطة اس تكامل املنتدى الإلكرتوين وتزويده ابملعلومات و أأفضل املامرسات وحرص أأنشطة الويبو اليت ميكن اعتبارها أأنشطة
بني دول اجلنوب .كام مت تقدمي هذه التوصية ألن هناك مزيانية معقوةل متوفرة ملدير املرشوع للقيام هبذه ا ألنشطة .ويف مايو
 ،2014عكفت ا ألمانة عىل القيام جبهود لس تكامل هذه ا ألنشطة .وا ألمه من ذكل ،وكام ظهر يف تقرير وحدة التفتيش
املشرتك ،مت حتديد نقطة اتصال داخل ا ألمانة لس مترار العمل حول التعاون بني دول اجلنوب .ويف هذا الصدد ،أأبلغت
ا ألمانة اللجنة بأأنه قد مت ختصيص شعبة املرشوعات اخلاصة ابلويبو واليت يرت أأسها انئب املدير العام الس يد ماتوس لتكون
نقطة التصال للقيام اب ألعامل املتعلقة ابلتعاون بني دول اجلنوب يف املس تقبل .وقد مت اس تكامل العمل املتعلق بصفحة
الانرتنت املتخصصة .واكن يوجد هبا اكفة التفاصيل مبا يف ذكل أأفضل املامرسات .وابلر م من ذكل ،مل تمتكن ا ألمانة من
اس تكامل معلية املسح .واكنت تنوي تقدمي وثيقة حول معلية املسح يف هذه ادلورة .وابلر م من ذكل ،ونظرا ألن املسؤولية
قد سلمت اإىل شعبة املرشوعات اخلاصة ،فقد اكن من الرضوري اإدخال بعض التعديالت ادلاخلية من أأجل قيام ت ك
الشعبة هبذا العمل يف املس تقبل .وبناء عليه ،اكن من املتوقع أأن تقوم ا ألمانة بتقدمي تقرير حول معلية املسح يف ادلورة التالية
للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واليت ستمتكن اللجنة خاللها من مناقشة املسأأةل ابإسهاب.
 .72ورصح وفد الربازيل بأأن املوضوع اكن همام .وقد شاركت الربازيل يف العديد من ا ألنشطة ابلتعاون مع البدلان النامية
و أأقل البدلان منوا يف الس نوات ا ألخرية .ويف جمال امللكية الفكرية ،قامت بتوقيع وثيقة مع الويبو لتعزيز ا ألنشطة ثالثية
ا ألطراف اليت لها مثل هذه الطبيعة .واكن هذا املرشوع مرشوعا منتجا ومساعدا ،وخاصة يف توفري الفرصة لتبادل ا ألفاكر
واخلربات بني ادلول ذات الواقع الاقتصادي والاجامتعي املامتثل واليت اكنت تبحث عن حلول للتحدايت املشرتكة.
واس تضافت الربازيل أأول اجامتع من اجامتعني أأقالمييني عقدا يف بداية مرحةل التنفيذ يف عام  .2012وركز الاجامتع عىل
احلومكة يف امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعرفة التقليدية والرتاث ابلإضافة اإىل حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة .وقدم
مدخالت اإجيابية لس مترار املرشوع .وشعر الوفد ابلرضا إازاء النتاجئ امللموسة اليت مت التوصل اإلاها من خالل املرشوع ،مع
ا ألخذ يف احلس بان رشط عدم النظر اإىل التعاون بني دول اجلنوب عىل أأنه بديل ل ألنشطة التقليدية بني الشامل واجلنوب.
ونعتقد أأن النتاجئ املمتثةل يف وجود صفحة انرتنت متخصصة ووظائف جديدة يف قاعدة بياانت ادلمع التقين للملكية الفكرية
وختصيص نقطة اتصال يف ا ألمانة سوف تسهم يف تعزيز مبادرات التعاون بني دول اجلنوب.
 .73ورصح ممثل ش بكة العامل الثالث بأأن تقرير الإجناز جيب قراءته اإىل جانب تقرير تقيم املرشوع اذلي متت مناقش ته
خالل اجللسة  .CDIP/13وقد وجد أأن الاجنازات اكنت حمدودة ومل يمت الوفاء باكمل توقعات املرشوع .كام توصل التقيم
أأيضا اإىل أأنه مل يمت حتقيق ا ألهداف ا ألمشل للمرشوع بسبب ضعف التخطيط هل .ومل يس تطع املقميون الوصول اإىل الوظائف
اليت مت تطويرها فامي يتعلق بقواعد البياانت عىل صفحة الويبو حول التعاون بني دول اجلنوب ألهنا مل تكن قد مت تطويرها
بصورة اكمةل يف ذكل الوقت .وذلكل اكن من املهم القيام بتقيم وظائف صفحة الانرتنت وتقيم كفاءهتا وفقا ألهداف
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املرشوع .وقد أأوىص تقرير التقيم بصفة خاصة ابإعداد ا ألمانة خلارطة طريق لتعمم التعاون بني دول اجلنوب لتقوم ادلول
ا ألعضاء بدراس هتا .وطالب ممثل الش بكة بتوضيح كيفية القيام بدفع هذه التوصيات قدما.
 .74وتوقع وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية ،احلصول عىل بعض املعلومات أأو وثيقة حول خارطة
الطريق اخلاصة بتعمم التعاون بني دول اجلنوب يف الويبو .ولكنه مل ير شيئا من هذا القبيل .ذلا أأرادت اجملموعة من ا ألمانة
أأن توحض وضع هذه ا ألنشطة يف الويبو.
 .75و أأكدت ا ألمانة (الس يد ابلوتش) عىل احلاجة اإىل اإجراء معلية متيزي واحض .فقد اكن هناك بعض اللبس منذ العام
املايض بشأأن هذا املرشوع .وفامي يتعلق بتوصية املقم اخلاريج ،رصحت ا ألمانة بأأن املرشوع قد مت متديده لس ببني .وكام مت
التوضيح يف الوثيقة  CDIP/13/4اكن السبب ا ألول هو "الضبط ادلقيق ل ألدوات اليت تعمتد عىل الانرتنت بناء عىل
تعقيبات املس تخدمني وتعزيزها بني املس تخدمني احملمتلني واحلفاظ علاها (مبا يف ذكل مجع املعلومات من أأجل قواعد
البياانت)" .وقد مت القيام بذكل .واكن السبب الثاين هو "معل مسح ل ألنشطة احلالية بني دول اجلنوب اليت تمت داخل خالل
الويبو ودراسة املامرسات اجليدة داخل منظامت ا ألمم املتحدة ا ألخرى" .و أأوحضت ا ألمانة أأهنا أأشارت ذلكل عندما ذكرت أأن
وثيقة سوف يمت عرضها عىل اللجنة يف ادلورة التالية .واكنت هناك توصية أأخرى للمقم .وقد وردت هذه التوصية يف الفقرة
 81من وثيقة  "CDIP/13/4جيب عىل الويبو الاس تفادة من الزمخ اذلي ودله املرشوع .ولهذا السبب يوىص بأأن تقوم
ا ألمانة ابإعداد خارطة طريق حىت تقوم ادلول ا ألعضاء بدراس هتا لتعمم التعاون بني دول اجلنوب بوصفها اسرتاتيجية تقدمي
تس تمكل املناجه احلالية " .وقد أأدركت ا ألمانة أأن التوصية مل تطالب ابإعداد خارطة الطريق بصورة رمسية ودراس هتا من قبل
هذه اللجنة ألن املسأأةل مطروحة بصفة عامة داخل املنظمة .وقد متت مناقشة املسأأةل أأيضا يف جلنة املزيانية .وقد قام انئب
املدير العام ،الس يد ماتوس ،ابإ طالع جلنة املزيانية عىل ادلراسة ادلاخلية خلارطة طريق مت عىل أأساسها حتديد نقطة التصال،
وكيف قامت الويبو قد هيأأت نفسها داخليا لالس تجابة لهذا املوضوع ولتوصية وحدة التفتيش املشرتكة أأيضا .وبذكل فاإن
املسأأةل املتعلقة خبارطة الطريق قد مت التعامل معها يف س ياق جلنة املزيانية .وبعد القيام بدراسة داخلية للوثيقة ،مت وضع
القرارات أأمام ادلول ا ألعضاء .وفامي يتعلق ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ،اكن ا ألمر يتعلق بعمل مسح ل ألنشطة
احلالية بني دول اجلنوب .وسوف يمت عر ذكل يف ادلورة التالية.
 .76واختمت الرئيس النقاش حول املرشوع نظرا لعدم وجود مزيد من املالحظات من احلضور .مث دعا ا ألمانة اإىل عر
اجلزء الثالث من الوثيقة.
 .77ورصحت ا ألمانة (الس يد ابلوتش) أأن اجلزء الثالث من الوثيقة  CDIP/16/2يتضمن تقريرا حول تنفيذ  19توصية.
ويف بداية جدول أأعامل التمنية حددت ادلول ا ألعضاء بعض التوصيات ،اليت ترى أأهنا ل تتطلب مواردا برشية أأو مالية
اإضافية .واكنت هذه التوصيات بصفة عامة عبارة عن مبادئ .ذلا ساد الاعتقاد بأأهنا ل حتتاج اإىل موارد برشية أأو مالية
اإضافية .وقد تضمن املرفق  7ابلوثيقة معودين ،يظهر العمود ا أليرس اسرتاتيجيات التنفيذ ويظهر العمود ا ألمين الإجنازات .ومل
تقم ا ألمانة بتحديث العمود ا ألمين وفقا ملا قامت به .وقد حدد اسرتاتيجيات التنفيذ يف العمود ا أليرس ادلول ا ألعضاء يف
ادلورة ا ألوىل والثانية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .واكنت ا ألمانة تس تجيب عىل مدى الس نوات املاضية
لسرتاتيجيات التنفيذ املذكورة يف العمود ا أليرس .واقرتحت ا ألمانة قيام ادلول ا ألعضاء ابلنظر يف اسرتاتيجيات التنفيذ أأيضا
عند دراسة الوثيقة .لقد اختذت ادلول ا ألعضاء قرارا بشأأهنا منذ  15جلسة من جلسات اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية
الفكرية .ويبدو أأن بعض املعلومات واحملتوى اخلاص ابلسرتاتيجيات قد أأصبحت عتيقة .ذلا اكن يرىج قيام ادلول ا ألعضاء
ابإلقاء نظرة جديدة علاها.
 .78واختمت الرئيس النقاش حول التقرير نظرا لعدم وجود مزيد من املالحظات من احلضور.
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عرو توضيحية حول قاعدة بياانت للمساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية ( )IP-TADوقاعدة بياانت ملطابقة
الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية ()IP-DMD
 .79وذكرت ا ألمانة (الس يد ابلوتش) بأأنه يف اجللسة  CDIP/3قامت ا ألمانة مببادرة تتعلق ابقرتاح إانشاء قاعدة بياانت
ختزن معلومات حول اخلرباء والاستشاريني اليت تس تخدهمم الويبو يف تقدمي ادلمع التقين اإىل دولها ا ألعضاء .واكن الهدف من
وراء قاعدة البياانت هو الاس تجابة لتوصيات جدول أأعامل التمنية ،اليت سعت لتحقيق الشفافية يف معل الويبو املتعلق ابدلمع
التقين .ومت تدشني قاعدة البياانت يف  2010و أأصبحت متاحة منذ ذكل احلني .ويف أأثناء اجللسة  CDIP/3قامت ا ألمانة
أأيضا بتقدمي قامئة ابستشاريني أأو قامئة ابخلرباء اذلين تس تخدهمم الويبو .وقد تضمنت قاعدة البياانت املذكورة أنفا اكفة
التفاصيل املتعلقة بأأنشطة ادلمع التقين اليت قدمهتا الويبو .وبناء عليه ،مت دمج املعلومات اخلاصة بأأنشطة ادلمع التقين للويبو مع
قامئة الاستشاريني يف قاعدة بياانت واحدة تعرف ابمس قاعدة بياانت للمساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية .أأما قاعدة
البياانت الثانية ويه قاعدة بياانت ملطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية فقد مت تطويرها لالس تجابة لبعض
توصيات جدول أأعامل التمنية .واكن الهدف من قاعدة البياانت هو تيسري املطابقة بني ادلول/اجلهات املاحنة وادلول/اجلهات
املس تقبةل .وميكن ألي من اجلانبني القيام مببادرة نرش املعلومات عىل الانرتنت هبذا الصدد .و أأوحضت ا ألمانة أأن الغر من
العر التوضيحي هو تذكري ادلول ا ألعضاء بوجود قاعديت البياانت ومدى اإماكنية اس تخداهمام نظرا لس مترار ا ألمانة يف معلها
يف هذا اجملال.
 .80وقدمت ا ألمانة (الس يد ويبوو) عرضا توضيحيا حول قاعدة بياانت للمساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية وقاعدة
بياانت ملطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية.
 .81و أأحاط وفد الربازيل علام بأأن ا ألمانة قد أأشارت اإىل بعض التوصيات يف س ياق ادلمع التقين .ورصح الوفد بأأن نوع
ادلمع التقين جيب أأن يس تجيب للتوصية رمق  .1وجيب أأن يكون ذو توجه هيمت ابلتمنية .وفامي يتعلق بقاعدة بياانت قاعدة
بياانت ملطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية يود الوفد معرفة ما اإذا اكن دلى ا ألمانة هامش لتكييف العرو
اليت تقدم هبا مقدمو اخلدمة لتصبح ذات توجه هيمت ابلتمنية .وقد وجد الوفد أأن اإحصاءات ادلخول عىل قاعدة بياانت
للمساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية مهبرة .وابلر م من ذكل ،اكن يريد أأن يعرف عدد حالت املطابقة اليت مت اإحرازها
من خالل قاعدة بياانت ملطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية.
 .82ورصح وفد رسي لناك بأأن املفاهم اكنت مفيدة ابلنس بة لدلول النامية ذات ادلخل املنخفض.
 .83و أأوىل ممثل برانمج الصحة والبيئة أأمهية كربى بقاعدة البياانت اليت مت عرضها .وابلر م من ذكل ،مل يفهم ممثل الربانمج
سبب رسية بعض املعلومات .وميكن تطوير صفحة عىل الانرتنت مفتوحة املصدر لميكن ادلخول اإلاها من قبل اكفة اجلهات
العامة.
 .84ورصح ممثل ش بكة العامل الثالث بأأنه س يكون من املفيد اإذا تضمنت قامئة الاستشاريني السرية اذلاتية
لالستشاريني ،وخرباهتم السابقة والوظيفة احلالية .وجيب أأن يكون هناك كشف عن تضارب املصاحل .وقد اكن ذكل من
مضن املامرسات الشائعة يف املنظامت احلكومية ادلولية مثل منظمة الصحة العاملية .وجيب عىل الاستشاري أأن يقوم مبلء
منوذج اإعالن تضارب املصاحل قبل توظيفه .وجيب تضمني معلومات حول اخملرجات ابلإضافة اإىل تقياميت أأو تقارير الويبو
حول نتاجئ ا ألنشطة اليت مت تنفيذها .واكنت هذه اجلوانب هممة لتحسني الشفافية واملساءةل فامي يتعلق ابدلمع التقين .وابلنس بة
لقاعدة بياانت للمساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية ،ذكر ممثل الش بكة بوثيقة  CDIP/3/INF/2اليت تضمنت عنارص
جيب تضميهنا يف قاعدة البياانت .وقد متت الإشارة عىل سبيل املثال أأن ا ألمانة جيب أأن توفر املعلومات العامة املتعلقة
بأأنشطة مثل ا ألهداف والنتاجئ املتوقعة والفعلية ،واملس تقبلني واملشاركني واملاحنني واخلرباء والاستشاريني واملتحدثني وتقارير
التقيم واملستندات ا ألخرى ذات الصةل .وعرب ممثل الش بكة عن اعتقاده بأأن هذه ا ألنشطة تتضمن الربامج والعرو
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التوضيحية وقامئة املشاركني وما اإىل ذكل .ومل تكن كثري من ت ك املعلومات متوافرة عىل قاعدة البياانت .كام اكن يوجد
تقييدات عىل قاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية فامي يتعلق مبا اتفقت عليه ادلول ا ألعضاء وما مت تطبيقه
ابلفعل.
 .85ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل الإجابة عىل أأس ئةل وتعليقات احلضور.
 .86و أأشارت ا ألمانة (الس يد ويبوو) اإىل التساؤل اذلي طرحه وفد الربازيل حول عدد املطابقة اليت متت من خالل
وقاعدة بياانت مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية .وابلر م من جناح ا ألمانة يف تطوير قاعدة بياانت وظيفية
واثبتة للمطابقة مل تمتكن من القيام بتنفيذ معليات مطابقة فعلية .وعربت ا ألمانة عن اعتقادها بأأن هناك اإماكنية ذلكل و أأن
ا ألمر يعمتد عىل التوعية .وفامي يتعلق هبامش مقرتحات املطابقة اليت تركز عىل التمنية ميكن تضمني قاعدة البياانت تفسريا
لإبالغ املاحنني احملمتلني بأأن املرشوعات اليت تركز عىل التمنية فقط ميكن نرشها عىل الانرتنت .وابلر م من ذكل ،ذكرت
ا ألمانة أأيضا بأأنه عند تطوير قاعدة البياانت عربت بعض البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية عن اهامتهما بقاعدة البياانت .ولكهنا مل
تعترب دول انمية .وبصورة منفصةل ،مت تطبيق معلية تدقيق .فقد اكنت العرو القادمة حتتاج اإىل تدقيقها قبل نرشها .واكن
ميكن اس تخدام ذكل لضامن كوهنا عرو تتعلق ابلتمنية .وفامي يتعلق ابلتساؤل اذلي طرحه ممثل برانمج الصحة والبيئة
أأوحضت ا ألمانة أأن بعض املعلومات ميكن عدم نرشها بسبب رسية ت ك البياانت .وابلر م من ذكل ،فاإن ذكل ل يعىن أأن
ادلول ا ألعضاء أأو أأي هجات خارجية ل ميكهنا التقدم بطلب اإىل الويبو للحصول عىل مثل هذه البياانت .وميكن ل ألمانة تبادل
املعلومات بناء عىل طبيعة الطلب .وقد اكن من املهم للغاية احلفاظ عىل بعض الرسية  .وفامي يتعلق بقامئة الاستشاريني ميكن
الاحتفاظ ابملعلومات املتعلقة ابلسرية اذلاتية والتقياميت والكشف عن تضارب املصلحة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية يف
جمال امللكية الفكرية .وقد مت تسجيل  27أألف سرية ذاتية يف قاعدة البياانت .وقد أأحاطت ا ألمانة علام ابقرتاح ممثل ش بكة
العامل الثالث املتعلق ابإاتحة السرية اذلاتية واخلربة السابقة .وميكن ل ألمانة العودة اإىل هذا املوضوع اذلي تمت مناقش ته بصورة
داخلية .واتفقت ا ألمانة مع ممثل ش بكة العامل الثالث عىل أأنه اإذا اكنت قاعدة البياانت س متثل مرجعا ل ألنشطة املتعلقة ابلتمنية،
أأو أأي أأنشطة ملكية فكرية ،ميكن رفع املعلومات اخلاصة اب ألنشطة عىل املوقع عىل الانرتنت .وابلر م من ذكل ،فاإن هذا
ا ألمر حيتاج اإىل مناقش ته بصورة داخلية .وسوف تعود ا ألمانة لهذا املوضوع لحقا .وفامي يتعلق بقامئة الاستشاريني ،رصحت
ا ألمانة بأأن املعلومات اكنت حمدودة ألن ت ك اكنت الس ياسة املوضوعة يف وقت تطوير قاعدة البياانت .وابلر م من ذكل ،اكن
ميكن ل ألمانة مناقشة مدى الكشف عن املعلومات ألن ت ك املعلومات ميكن أأن تكون مفيدة أأيضا ملس تخديم قاعدة
البياانت.
 .87وقامت ا ألمانة (الس يد ابلوتش) ابلإشارة اإىل ما مت ذكره بأأن نطاق قاعدة البياانت اكن يعمتد عىل اإرشادات الس ياسة
اليت مت تلقاها .وذكرت ا ألمانة بأأن اللجنة قد تفاوضت وانقشت ما ورد يف قاعدة البياانت .وبذكل ،فقد اعمتدت عىل ما
قررته اللجنة .وقد اكنت هناك بعض العقبات الفنية .ويف احلاةل اليت اكن جيب عىل ا ألمانة فاها تقدمي معلومات ،اكن علاها
احلصول عىل موافقة من لك استشاري عىل املعلومات اليت س تقوم بنرشها عنه .وبذكل ،اكنت ت ك املهمة متثل هممة معقدة.
وجشعت ا ألمانة احلضور عىل عدم العودة مرارا وتكرارا لنفس املسائل .ويف املرفق رمق  7بوثيقة  CDIP/16/2حول
التقارير املرحلية ،ذكر أأنه من أأجل جتنب تعار املصاحل ولاللزتام مبدونة ا ألخالقيات واملعايري املهنية ،يطالب قسم التقيم يف
الويبو اكفة الاستشاريني ابملشاركة يف معلية التقيم لالعرتاف بأأهنم يلزتمون مبعايري فريق ا ألمم املتحدة املعىن ابلتقيم
وا ألخالقيات املهنية وللتأأكيد أأيضا عىل أأهنم ل يوجد دلهيم أأي تعار مصاحل .وقد مت التعبري عن ذكل يف العديد من
املنتدايت واملنظامت بصورة متكررة .وذلكل ،طالبت ا ألمانة احلارضين مبحاوةل التأأكد من حصة احلقائق قبل تقدمي تعليقاهتم.
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دراسة وثيقة  –CDIP/16/3تقرير تقيم مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :حتدايت مشرتكة – بناء احللول.
 .88أأبلغ الرئيس اللجنة بأأن انئيب الرئيس املنتخبني من وفدي الولايت املتحدة ا ألمريكية واجلزائر لن يمتكنوا من املشاركة
يف هذه اجللسة .وقد مت حل هذه املسأأةل ابستبداهلام بنائيب رئيس مؤقتني .وقد وافق املندوب اجلديد للجزائر ابلعمل كنائب
رئيس .وس يقوم مندوب الياابن ابلعمل كنائب الرئيس الثاين املؤقت ليحل حمل مندوب الولايت املتحدة ا ألمريكية .مث دعا
الرئيس املقميني لعر تقرير التقيم.
 .89وقام الاستشاري (الس يد كيالر) بتقدمي التقرير .واكن الهدف من التقيم هو تقيم ما اإذا اكن املرشوع كلك قد قدم
النوع الصحيح من ادلمع لتحقيق أأهدافه الرئيس ية ابلطريقة الصحيحة .واكن الهدف ا ألول هو حتديد ادلروس املس تفادة للقيام
ابملزيد من ا ألنشطة احملمتةل للويبو يف هذا اجملال .وحاول املقميون حتقيق التوازن بني احتياجات املساءةل وبني احتياجات التعمل
التنظميي .ومت تقيم جودة املرشوع بناء عىل أأربعة معايري تقيم قياس ية ويه :املالءمة والكفاءة والفاعلية والاس تدامة .وتعترب
ت ك املعايري معايريا معرتفا هبا دوليا يف جمال تقيم جودة دمع التمنية .وتعىن املالءمة مدى وفاء أأهداف املرشوع ابحتياجات
املس تفيدين .أأما الكفاءة فتبحث يف قمية املال وخاصة فامي يتعلق مبا اإذا اكن املهنج املس تخدم اكن ميثل أأفضل طريقة لتحقيق
أأهداف املرشوع أأم ل .أأما الفعالية فقد اكنت تبحث يف مسأأةل ما اإذا اكن املرشوع قد حقق أأهدافه أأم ل .وتشري الاس تدامة
اإىل ما اإذا اكن من احملمتل اس مترار مزااي املرشوع بعد انهتائه .وقد مت اس تخدام أأدوات خمتلفة من أأجل اإجراء التقيم .وقد
تضمنت هذه ا ألدوات دراسات مكتبية ولقاءات مع ممثلني لاكفة اجلاعات صاحبة املصلحة الرئيس ية ومالحظات مبارشة.
وقد مت التحقق بصورة متبادةل من النتاجئ .وهذا يعىن عىل سبيل املثال النظر فامي اإذا اكنت نتاجئ اللقاءات مماثةل لنتاجئ
ادلراسات املكتبية وإاذا اكنت هناك أأي اختالفات ،يقوم املقميون ابلبحث يف سبب وجود هذه الاختالفات .وبصفة عامة،
اكنت اس تنتاجات التقيم متسقة وواحضة .واكنت متثل أأساسا لالس تنتاجات والتوصيات .واكن يوجد عدد من التقييدات يف
التقيم .أأول اكن قد مت اس تكامل غالبية اخملرجات مؤخرا .ومل يكن قد مت اس تكامل املنتدى الإلكرتوين عند القيام ابلتقيم.
وذلكل ،مل يكن من املالمئ يف هذه املرحةل افرتا وجود ارتباط بني اخملرجات و أأي تغيريات كبرية متت مالحظهتا .ومل يكن
من الواقعي افرتا أأن ادلراسات قد مت اس تخداهما .اثنيا ،مل يمت اإجراء أأي دراسات ميدانية .وركزت معلية تقيص احلقائق
عىل من شاركوا بصورة مبارشة يف املرشوع (ا ألمانة واملشاركني يف الاجامتع وخرباء الويبو) .ومل يتضمن مجع البياانت نطاق
عريض من أأحصاب املصلحة ألهنم مل يكونوا مس هتدفني بصورة مبارشة .اثلثا ،مل يقم نظام اإعداد التقارير احلايل ابلويبو اخلاص
مبرشوعات جدول أأعامل التمنية بتخصيص نفقات للك من اخملرجات .وبذكل مل يكن من املمكن القيام بتحليل مفصل للكفاءة
املالية ،وهو أأمر اكن سيتطلب معلومات حول أأنواع النفقات وفقا للك واحد من اخملرجات والتاكليف العامة .وقد مت اعامتد
املرشوع يف ادلورة السادسة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف نومفرب  .2010واكن املرشوع هيدف اإىل املشاركة يف
تعزيز الفهم والتوافق حول املبادرات والس ياسات اخلاصة ابمللكية الفكرية لتعزيز نقل التكنولوجيا .واكنت مدة املرشوع
اخملطط لها يه  27شهرا (من  1يناير  -2011اإىل  31مارس  .)2013وبد أأ التنفيذ يف يناير  2011وانهتىى بصورة رمسية يف
يوليو  43( 2014شهرا) ،بعد متديدين لفرتة املرشوع بدون تلكفة .واس متر تنفيذ بعض ا ألنشطة بعد هذه الفرتة .وقد اكن قد
مت اس تكامل املنتدى الإلكرتوين مؤخرا .وقد اس تغرق تنفيذ املرشوع أأطول مما اكن يتوقع يف البداية .وحبلول  31مايو ،2015
مت اإنفاق  %77من اإجاميل املزيانية البالغة  1.532.000فرنك سويرسي .واكن هذا املرشوع أأحد أأكرب مرشوعات جدول
أأعامل التمنية .وقد تضمنت نتاجئ املرشوع البحث عن أأمثةل انحجة يف جمال نقل التكنولوجيا مع تركزي خاص عىل البدلان
النامية .وبناء عىل هذا البحث اس هتدف املرشوع اإعداد ورقة مفاهم حول بناء احللول اخلاصة بنقل التكنولوجيا .وس متثل
ورقة املفاهم أأساس املناقشات يف منتدى اخلرباء حول كيفية القيام ابملزيد من تيسري الوصول اإىل املعرفة والتكنولوجيا
ابلنس بة لدلول النامية و أأقل البدلان منوا خالل نطاق ولية الويبو .وقد خطط املرشوع لتنظم منتدى اإلكرتوين لتسهيل
تبادل أأفضل املامرسات واخلربات .وتضمنت النتاجئ أأيضا تضمني أأي نتيجة انمجة عن ا ألنشطة يف برامج الويبو بعد دراس هتا
و أأي توصية ممكنة من اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واجلعية العامة ابلإضافة اإىل اإعداد وتوفري مواد ووحدات و أأدوات
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تدريس و أأدوات أأخرى تنجم عن التوصيات اليت مت تبناها يف امللكية الفكرية مبنتدى اخلرباء وقدمت اإىل اجلعية العامة .وحىت
الن مل يمت القيام بأأي ىشء يتعلق هباتني النتيجتني.
 .90و أأشار الاستشاري (الس يد خان) اإىل موضوع نقل التكنولوجيا .وقد مت تعريف نقل التكنولوجيا بصورة غري رمسية
عىل أأنه معلية نرش واستيعاب التكنولوجيا التجارية .ول يتضمن نقل التكنولوجيا التجارية فقط بيع وترخيص امللكية الصناعية
(ابس تثناء العالمات التجارية) لكنه يتضمن أأيضا تقدمي اخلربة واملهارات وا ألفاكر واخلربة الفنية يف صور خمتلفة .ويؤدي تقدمي
التكنولوجيا يف بدل مضيف اإىل نرش الوعي ابلتكنولوجيا .واكن من املتوقع أأن يؤدي نرش التكنولوجيا إاكحدى املزيات الإضافية
لنقل التكنولوجيا اإىل تأأثريها عىل الاقتصاد كلك .وقد حدث نقل التكنولوجيا من ادلول املتقدمة والبدلان النامية .ويزتايد
تدفق التكنولوجيا من البدلان النامية اإىل ادلول املتقدمة .وقدم الاستشاري عندئذ نظرة عامة عىل اس تنتاجات التقيم .أأول،
ابلر م من أأن خمرجات املرشوع اكنت مالمئة بصورة كبرية ،فاإن بعضها مل يتحقق .اكنت النتاجئ ،ابس تثناء البعض ،ذات جودة
عالية .وبيامن أأدى التأأخري يف التنفيذ اإىل التأأثري بصورة سلبية عىل كفاءة املرشوع قامت ا ألمانة بصفة عامة ابس تخدام اكيف
للموارد .وقد أأسهم املرشوع يف حتديد ومناقشة العقبات اليت تواجه نقل التكنولوجيا ،واس تقاء ممارسات جيدة من دراسة
احلالت اخلاصة ابملامرسات الناحجة ،ومناقشة النتاجئ مع مجهور حمدود .وخبالف ذكل ،مل يكن املرشوع قد نتج عنه أأي نتاجئ
ملموسة واسعة النطاق .اثنيا ،بدون القيام بعملية متابعة ،مل يكن من احملمتل أأن ترتمج اخملرجات اإىل نتاجئ ملموسة مس تدامة
ينتج عهنا مزااي أأكرب ،وهو ما يعىن أأن غالبية املوارد اخملصصة للمرشوع سوف تضيع .اثلثا ،حددت وهجات نظر اخلرباء عددا
من اجملالت اليت س يؤدي تعزيز خدمات الويبو هبا اإىل اإضافة قمية بصورة واقعية اإىل تيسري نقل التكنولوجيا .ومن انحية
أأخرى ،أأصبح من الواحض أأيضا أأن تعزيز نقل التكنولوجيا اكن يتطلب عددا كبريا من التدابري ل يغطي ولية الويبو عدد كبري
مهنا .واكن وضع رشوط اإطار متكيين لنقل التكنولوجيا يتطلب بذل هجود متضافرة داخل وخارج منظومة ا ألمم املتحدة .رابعا،
اكن تطبيق ا ألدوات القياس ية اخلاصة ابلتخطيط للمرشوع واملتابعة قد تركت مساحة كبرية للتحسني .وقد تطلبت ا ألدةل
املس متدة من التقيم تعزيز دور شعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية من خالل القيام مبزيد من املتابعة املنتظمة لسري وجودة
مرشوعات جدول أأعامل التمنية كام تطلبت تدريب أأسايس اإجباري ملدراء املرشوع .مث قام الاستشاري بتقدمي نظرة عامة
عىل التوصيات املتضمنة يف تقرير التقيم .واكنت التوصية  1حول وضع اقرتاح حول كيفية قيام الويبو ابملزيد من املساهامت
يف جمال تيسري نقل التكنولوجيا .وبعد مناقشة نتاجئ املرشوع يف هذه ادلورة ،اكن جيب عىل ادلول ا ألعضاء دراسة مطالبة
ا ألمانة بعمل مسح خلدمات الويبو احلالية يف جمال نقل التكنولوجيا وكيفية اس تكاملها وحتسيهنا مع أأخذ نتاجئ املرشوع يف
احلس بان .واقرتحت توصية  2جمالت ميكن للويبو تقدمي دمع هبا .وقد تضمنت ت ك اجملالت اس مترار حتديد ومجع ومشاركة
أأفضل املامرسات يف جمال نقل التكنولوجيا ،وتقدمي معلية بناء القدرات العملية املعدةل لتناسب مس تخدمني مس هتدفني
حمددين مع الرتكزي عىل أأقل البدلان منوا ،وتقدمي بناء قدرات للملكية الفكرية و /أأو مقديم خدمات الابتاكر يف البدلان
النامية ،وتقدمي نصاحئ حمددة وخاصة ابلس ياسات لدلول ا ألعضاء وخاصة البدلان النامية و أأقل البدلان منوا خللق اإطار قانوين
متكيين لنقل التكنولوجيا ،ودمع وتوثيق أأنشطة نقل التكنولوجيا التجريبية ابلنس بة لدلول النامية ألغرا توضيحية ،وإاضافة
قدرات حتليلية لقواعد بياانت نطاق الرباءات لتعزيز فائدة بياانت الرباءات ابلنس بة للمس تخدم العام يف اكفة ادلول ،مبا يف
ذكل أأقل البدلان منوا ،وتعزيز فائدة موقع تبادل التكنولوجيا عىل الانرتنت ،وتقدمي النصح لدلول ا ألعضاء حول أأفضل
املامرسات لتطوير بنية حتتية وش بكة تمتزي ابلكفاءة لالبتاكر .أأما التوصية  3فقد اكنت تتعلق بزايدة تواجد الويبو يف املؤمترات
واملنتدايت املتعلقة بنقل التكنولوجيا .وجيب عىل ا ألمانة القيام بتعزيز تواجدها النشط يف املنتدايت ادلولية واملؤمترات اليت
تتعلق بنقل التكنولوجيا لتحقيق الظهور والإسهام ابملعرفة والاس تفادة من اخلربة الإضافية املس متدة من عدد كبري من
املشاركني يف املؤمترات .أأما التوصية  4فقد اكنت تتعلق بتعزيز قدرات اإدارة املرشوعات دلى ا ألمانة والتحمك يف جودة
مرشوعات جدول أأعامل التمنية .وقد تضمنت ت ك القدرات اس تخدام أأداة الإطار املنطقي يف التخطيط واملتابعة والتقيم،
وعقد دورات اإجبارية يف اإدارة املرشوعات ملدراء املرشوعات ،وإادخال ألية حيث يمت مطالبة شعبة تنس يق جدول أأعامل
التمنية ابإضافة "تأأشريهتا" ابلنس بة لاكفة القرارات الكربى اخلاصة ابلإدارة واملتعلقة مبرشوعات جدول أأعامل التمنية ،وتنظم
اجامتعات مرحلية منتظمة مع مدراء املرشوعات.
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 .91ورصح وفد الربازيل بأأن نقل التكنولوجيا اكن أأمرا همام ابلنس بة للربازيل .وكام ورد يف تقرير التقيم ،قطع املرشوع
شوطا طويال منذ بدايته يف  .2010ومل يكن الوفد معنيا ابلفرتة اليت ظهر أأهنا أأطول من املتوقع ويه الفرتة املطلوبة لس تكامل
املرشوع .وبدراسة املالءمة اخلاص ابلهدف الهنايئ املرجو ،فقد اكن من املقبول عدم الالزتام ببعض ا ألوقات احملددة من أأجل
القيام ابملزيد من املداولت وملزيد من املشاركة من قبل ادلول ا ألعضاء .وقام الوفد بتقدمي بعض التعليقات حول املرشوع.
ويف أأعقاب اإجراء مناقشات حول ورقة املفاهم ،مت التوصل اإىل نتيجة مؤداها أأنه من غري املمكن التوصل اإىل توافق يف
الراء حول تعريف نقل التكنولوجيا مؤكدا عىل أأنه ظاهرة متعددة ا ألوجه ،وقد حاولت العديد من املنظامت تعريفها لكهنا مل
تفلح يف ذكل .وقام الوفد بطرح تعليقات حمددة عىل املرشوع .ويف أأعقاب املناقشات اليت تتعلق بورقة املفاهم مت التوصل
اإىل اس تنتاج مفاده أأنه ليس من املمكن التوصل اإىل توافق يف الراء حول تعريف نقل التكنولوجيا مع التأأكيد عىل أأهنا ظاهرة
متعددة ا ألوجه وقد حاولت العديد من املنظامت تعريفها لكهنا مل تنجح يف ذكل .وذلكل ،اكن من غري املالمئ ابلنس بة لتقرير
التقيم أأن يقرتح تعريفا بدون أأن يأأخذ املناقشات السابقة حول املوضوع يف احلس بان ،حىت ابفرتا أأنه اكن تعريفا غري رمسيا.
واكن الوفد س يفضل أأل يشري اإليه يف التقرير حىت يمت تفسري نقل التكنولوجيا بصورة شامةل ولكية .وذكر التقرير أأن صياغة
اخملرجات رمق  7بدا أأهنا تشري اإىل أأن ادلول ا ألعضاء اكنت تتوقع صدور اقرتاح عن ا ألمانة حول دمج النتاجئ النامجة عن
أأنشطة املرشوع يف الربامج ذات الصةل يف الويبو .وابلر م من ذكل ،اكن من الرضوري وضع هذا التأأكيد يف منظورها
الصحيح بعد اإجراء نقاشات يف ادلورات السابقة حول نتاجئ املرشوع .واكن من املهم التأأكيد عىل أأن الفريق ،كام أأشار
مرشف اجللسة يف هناية منتدى اخلرباء ،قد قام بتجميع عدد من ا ألفاكر وليس التوصيات ملساعدة ادلول ا ألعضاء يف حتليلها
يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .وذلكل ،وبرصف النظر عن أأن هذه ا ألفاكر ل ميكن مساواهتا مع التوصيات
املذكورة يف ورقة املفاهم ،فقد أأوحض القرار أأن ا ألمر مرتوك لدلول ا ألعضاء لتقرر النقاط اليت جيب أأو ل جيب اس تخداهما
مكدخالت لختا مزيد من الإجراءات .وميكن أأن تمت معلية مناقشة ت ك النقاط يف اللجنة وسوف تس تفيد بال شك من
سلسةل ا ألنشطة املوجودة يف املرشوع ويه ادلراسات التحليلية اليت مت معل اس تعرا قرانء لها ومخسة اجامتعات
تشاورات إاقلميية .وجاء يف التقرير بصورة حصيحة أأنه اكن من املطلوب اإجراء معلية متابعة .ولعبت ا ألمانة دورا همام يف
صياغة املقرتحات اخلاص ابلإجراءات بناء عىل املناقشات اليت جرت يف اللجنة .وعاد الوفد اإىل التوصيات املذكورة يف تقرير
التقيم .واكن اعامتد التوصية  ،1حول الطرق اليت ميكن للويبو هبا الإسهام يف نقل التكنولوجيا جيب دراس هتا فقط بعد توافر
وضوح حول الاس تنتاجات اليت جيب أأن يمت التوصل اإلاها من خالل املرشوع .واكن ل ميكن لدلول ا ألعضاء أأن تتجاهل
حقيقة أأن عالج املريض يعمتد بصورة اكمةل عىل التشخيص السلم .وذلكل ،فاإهنم ل ميلكون رفاهية اخلطأأ يف هذه املهمة
ا ألوىل .و ألن التوصية  2أأيضا اكنت تعمتد عىل نتاجئ املناقشات اليت جرت يف اللجنة اكن من املبكر للغاية التعليق عىل القامئة
املقرتحة ل إالجراءات اليت جيب عىل ا ألمانة اختاذها يف هذه املرحةل .وفامي يتعلق ابلتوصية  3واملتعلقة بتواجد الويبو يف
املؤمترات واملنتدايت ا ألخرى املتعلقة بنقل التكنولوجيا ،أأكد الوفد عىل أأمهية ألية تيسري التكنولوجيا اليت مت وضعها مؤخرا
لتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة .واكنت هذه اإحدى أأمه املنتدايت ابلنس بة للويبو لتطبيق هذه التوصية.
 .92ورحب وفد اليوانن ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،بتقرير التقيم .واكنت اجملموعة عىل ثقة من أأن الويبو سوف
حتيط علام ابدلروس املس تفادة .وكام أأشار املقميون فاإن نقل التكنولوجيا مل تكن مسأأةل ميكن تعمميها ألهنا اكنت تتطلب عددا
كبريا من التدابري واليت ل تغطي اختصاصات الويبو الكثري مهنا .واكن تواجد الويبو املعزز يف املنتدايت واملؤمترات ادلولية
حول نقل التكنولوجيا سوف حيقق ظهورا ويسهم يف اتساع قاعدهتا املعرفية ويف نفس الوقت يس تفيد من اخلربات الإضافية
لعدد كبري من املشاركني يف املؤمترات .وابلر م من ذكل ،مل يكن من املمكن أأن يقوم املرء ابملالحة بدون خريطة .وذلكل ،فاإن
معلية مسح ا ألنشطة احلالية للويبو واملتعلقة بنقل التكنولوجيا ميكن أأن تكون خطوة مقبوةل عىل طريق السري قدما.
 .93ورصح وفد رومانيا ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،بأأن تقرير التقيم أأكد بوضوح عىل
العنارص الإجيابية اليت نتجت عن القيام ابملرشوع ووجود مساحة للتحسني يف جمالت مثل التخطيط ومتابعة املرشوع .وقد
قامت اجملموعة ابلإحاطة علام ابلس تنتاجات والتوصيات الواردة يف التقرير .واكن تعزيز نقل التكنولوجيا يتطلب عددا كبريا من
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التدابري اليت ل يغطي الكثري مهنا اختصاصات الويبو .وبذكل ،اكنت هناك حاجة اإىل النظر اإىل ما ميكن فعهل وفقا
لختصاصات الويبو .وقد اكن القيام بعملية مسح ألنشطة الويبو احلالية يف جمال نقل التكنولوجيا من اخلطوات اليت ل ميكن
الاس تغناء عهنا لتحسني إاسهاهما يف تيسري نقل التكنولوجيا.
 .94ووافق وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية ،عىل أأن نقل التكنولوجيا قد تضمن توفري املعدات،
واحلصول عىل حقوق امللكية ابلإضافة اإىل تقدمي اخلربة وادلمع التقين بأأشاكل خمتلفة .كام وافقت اجملموعة أأيضا عىل أأن نتاجئ
املؤمترات وادلراسات اليت متول حتت مظةل املرشوع قد سامهت يف حتديد ومناقشة عوائق نقل التكنولوجيا ،واس تقاء أأفضل
املامرسات من دراسة حالت املامرسات الناحجة ،ومناقشة النتاجئ مع عدد حمدود من اجلهور .كام أأشار التقرير أأيضا اإىل أأن
تنفيذ املرشوع سار بوترية بطيئة ،ابلر م من عدم حتمل تلكفة اإضافية .وقد أأكد التقيم بصورة قاطعة عىل أأن املرشوع مل
يمتخض عنه أأي نتاجئ ملموسة واسعة النطاق .وبيامن جند أأن خمرجات املرشوع مالءمة بشلك كبري ،فاإن بعض اخملرجات مل يمت
تقدميها .وافرتضت اجملموعة أأن ذكل اكن نتيجة لعدم القدرة عىل تنفيذ أأداة بناء القدرات يف ظل النشاط  4وتضمني نتاجئ
املرشوع يف برامج و أأنشطة الويبو كام هو وارد وفقا للنشاط  7من أأنشطة املرشوع .وإادرااك للسؤال املطروح من قبل
اجملموعة أأثناء النقاشات اليت جرت حول التقرير املرحيل واذلي أأطلق عليه تقرير اإجناز ،لكن قام مدير املرشوع يف هناية
املطاف بتوضيح أأنه تقرير مرحيل ،فقد أأشارت اجملموعة أأن املقميني قد اعتربوا أأن هذا التقرير هو تقرير التقيم الهنايئ .ومت
الترصحي بذكل يف امللخص التنفيذي .وسعت اجملموعة اإىل احلصول عىل توضيح حول خصوصية القيام بتقرير التقيم الهنايئ
ملرشوع مل يس تمكل بعد ،وخاصة ألنه ل يزال عىل ادلول ا ألعضاء املوافقة عىل اخملرجات الاكمةل .ويف هذه ا ألثناء ،جيب
الاس تفادة من املوارد اليت مت استامثرها يف املرشوع .ويف هذا الصدد ،ومبا يامتىش مع التوصية  ،1جيب عىل ا ألمانة القيام
بعمل مسح ألنشطة نقل التكنولوجيا احلالية يف الويبو ،وحتديد الاحتياجات بناء عىل الثغرات اليت مت اإلقاء الضوء علاها عىل
مدار املرشوع ووضع خطة معل حول كيفية ا إلرساع يف أأنشطة نقل التكنولوجيا يف املنظمة .ومبا يامتىش مع التوصية  ،2جيب
عىل ا ألمانة ،بصفة خاصة ،حتديد مناذج التمنية اخلاصة ابلبدلان النامية يف هذا اجملال لتيسري وتعزيز ادلمع املقدم لدلول النامية
و أأقل البدلان منوا يف جمال نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل .ومبا يامتىش مع التوصية  ،3جيب عىل ا ألمانة تعزيز تواجدها
النشط يف املنتدايت واملؤمترات ادلولية املتعلقة بنقل التكنولوجيا هبدف حتقيق الظهور من أأجل ا إلسهام يف املعرفة
والاس تفادة من اخلربة الإضافية دلى عدد كبري من أأحصاب املصلحة .و أأكد التقرير أأيضا عىل حاجة الويبو اإىل املشاركة بصورة
واسعة داخل منظومة ا ألمم املتحدة وخارهجا حبيث تقوم بصورة واقعية بتعزيز تيسري املنظمة لنقل التكنولوجيا .ويف هذا
الس ياق ،أأكدت اجملموعة عىل أأن تيسري نقل التكنولوجيا مضن اختصاصات الويبو كام ورد يف املادة  1من اتفاقية اإنشاء
الويبو بوصفها اإحدى أأهجزة ا ألمم املتحدة املتخصصة .وابلر م من تشكيك الوفد يف الاس تنتاج ،ألن هذا يعترب تقرير التقيم
الهنايئ ،ر أأى فائدة من جراء القيام ببعض املرشوعات ألن توصيات املقميني ل تتعار بصورة أأساس ية مع فكرة تيسري نقل
التكنولوجيا.
 .95و أأيد وفد الياابن بيان وفد اليوانن ابلنيابة عن اجملموعة ابء .وقام الوفد بطرح ثالثة نقاط .أأول ،أأشار التقرير اإىل أأن
بعض التأأخري يف التنفيذ قد أأثر سلبا عىل كفاءة وفاعلية املرشوع .وطالب الوفد من ا ألمانة زايدة تعزيز اإدارة املرشوع يف
املس تقبل .اثنيا ،دمع الوفد التوصية  ،1اليت اكنت تتعلق ابإجراء مسح ألنشطة الويبو احلالية يف جمال نقل التكنولوجيا .واكن
ذكل سوف يسمح بتحقيق فهم أأمعق ل ألنشطة .اثلثا ،اكن الوفد يؤيد بصفة عامة التوصية  .2فقد اكنت مبثابة ا ألساس
املوضوعي لتفكري ا ألمانة يف ا ألنشطة املس تقبلية يف هذا اجملال .و أأكد الوفد عىل أأن لك مرشوع يتعلق ابقرتاحات املقميني
جيب أأن يركز عىل مدى اإماكنية أأن تلعب امللكية الفكرية ،وخاصة براءات الاخرتاع ،دورا اإجيابيا يف تعزيز نقل التكنولوجيا.
 .96واتفق وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية مع معظم الاس تنتاجات والتوصيات اليت قدهما املقميون فامي يتعلق ابإدارة
املرشوع و أأنشطة املتابعة .و أأيد الوفد البيان اذلي أألقاه وفد اليوانن ابلنيابة عن اجملموعة ابء و أأيد بعض التوصيات اليت قدهما
املقميون .وسوف يكون اإجراء معلية مسح ألنشطة الويبو املتعلقة بنقل التكنولوجيا ابلإضافة اإىل تبادل أأفضل املامرسات
وقصص النجاح من خالل املنتدى الالكرتوين يه اخلطوة التالية املناس بة من أأجل السري ابملرشوع قدما.
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 .97ودعا الرئيس املقميني ل إالجابة عىل أأس ئةل وتعليقات احلضور.
 .98و أأشار الاستشاري (الس يد كيالر) اإىل تعليق وفد الربازيل حول تعريف نقل التكنولوجيا .و أأكد الاستشاري أأن
التعريف اكن غري رمسي .ومل يكن اختتاما للتقيم .لكن اكن القصد منه أأن يوفر معلومات أأساس ية متكن القراء من فهم معىن
نقل التكنولوجيا .ومت نرش تقرير التقيم واكن من املتوقع أأن يفهم عدد أأكرب من اجلهور الهدف من املرشوع .و أأشار
الاستشاري اإىل تعليق وفد نيجرياي حول مدى معلية القيام بتقيم هنايئ بيامن مل يكن مت توفري اكفة اخملرجات .وقد اكن من
الطبيعي ابلنس بة للمقميني أأن يقوموا بعمل تقيم للمرشوعات حىت اإذا اكن مل يمت توفري اكفة اخملرجات .واكن املقميون
س يحيطون علام بأأنه مل يمت حتقيق اكفة النتاجئ وذكروا ذكل حتت بند التقييدات يف التقيم .وطاملا أأنه من الواحض ابلنس بة للقارئ
أأن التقيم مل يغطي اكفة اخملرجات ألنه مل يمت توفريها مجيعا ،مل ير الاستشاري أأن ذكل ميثل أأية مشلكة .فلقد اكن تقرير التقيم
يمتزي ابلشفافية يف هذا الصدد.
 .99ورصح وفد املكس يك أأن التقرير سوف يدمع املناقشات املس تقبلية حول هذا املوضوع .و أأشار التقرير اإىل أأن
املرشوع قد واجه بعض املشالكت الإدارية .وطلب الوفد من ا ألمانة حماوةل جتنب هذه املشالكت يف املس تقبل لتعزيز تنفيذ
املرشوع .واكنت توصيات املقميني تامتىش مع أأهداف املرشوع .وقد اكنت التوصيات تقع يف نطاق ولية الويبو .وقد اكنت
اكفة التوصيات مفيدة .وقد دمع الوفد بصفة خاصة التوصية  1حول وضع اقرتاح حول كيفية قيام الويبو ابملسامهة بصورة أأكرب
يف تيسري نقل التكنولوجيا .واكن الوفد سوف يس متر يف مواصةل هذه املناقشات يف املس تقبل.
 .100ورصح وفد اإس بانيا بأأن التقرير باكمهل جيب أأن يرتمج اإىل اكفة اللغات الرمسية للويبو .وطالب برتمجة التقرير اإىل اللغة
الإس بانية وتوفريه يف ادلورة التالية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .و أأيد الوفد البيان اذلي أألقاه وفد اليوانن ابلنيابة عن
اجملموعة ابء .و أأكد املقميون عىل اجلوانب الهامة اخلاصة ابلتحسني .واكن هذا هو التقرير اذلي اكن الوفد يتطلع للحصول عليه
من املقميني .ومل ميكن تقيم بعض اخملرجات بسبب التأأخري يف التنفيذ .و أأيد الوفد دور التقيم .واكنت هناك توصيات هامة فامي
يتعلق ابلس تدامة والمتويل لس مترار املرشوعات .واكن التنس يق واملتابعة ادلاخلية وأليات التحمك تتطلب تعزيزها من أأجل
جعل املرشوعات تمتزي ابلكفاءة والفاعلية .واكنت ت ك نقاط سلمية .واكنت التقييدات اليت مت اإلقاء الضوء علاها تتعلق بصفة
أأساس ية بتنفيذ املرشوعات واملوارد املتاحة .واكنت ا ألمانة تقوم بيشء مل تكن املنظامت ا ألخرى تقوم به وهو معل التقياميت.
واكنت العديد من التقييدات اليت وردت يف تقرير التقيم مماثةل للتقييدات اليت وردت يف تقارير سابقة .فقد اكنت املشالكت
تتكرر .وبذكل ،بدا أأنه مل يمت اختاذ تدابري مناس بة لضامن القيام بعملية حتسني .واكن جيب القيام بيشء وإال س تظهر نفس
املشالكت يف املس تقبل وسيمت تكرار نفس املناقشات.
 .101ورصح ممثل منظمة رؤى الابتاكر بأأن معلية وضع الس ياسات بصورة جيدة تتطلب توافر قاعدة أأدةل سلمية .وقد مت
الرتحيب ابس تخدام أأسلوب اس تعرا القرانء ابلر م من أأن معلية اس تعرا القرانء اليت مت تطبيقها مل يكن يبدو أأهنا تفي
ابملعايري اخلاصة ابس تعرا القرانء الأاكدميي .ورمبا اكن ميكن مطالبة مكتب كبري الاقتصاديني بتحديد معايري معلية
اس تعرا القرانء الأاكدميي .وميكن عندئذ تطبيقها عىل اكفة ا ألوراق اليت تعمتدها وتنرشها الويبو.
 .102ورصح ممثل ش بكة العامل الثالث بأأن نقل التكنولوجيا يه اإحدى الوظائف الهامة للويبو .وقد مت الاعرتاف بذكل
بوضوح يف اتفاقية ا ألمم املتحدة-الويبو وتوصيات جدول أأعامل التمنية .وقد اكن الهدف ا ألسايس من وراء هذا املرشوع هو
المتكني من تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية رمق  19و 25و 26و .28وابلر م من ذكل ،مل يمت تقيم مدى متكني املرشوع
وخمرجاته لتنفيذ هذه التوصيات .واكن غالبية من مت معل لقاءات معهم أأثناء معلية التقيم من ا ألمانة .وقد تتبعت ش بكة العامل
الثالث تنفيذ املرشوع عن كثب .كام شاركت يف العديد من ا ألنشطة .وابس تثناء ادلراسات ،مال املرشوع اإىل اتباع مهنج
اشرتايك يف امللكية الفكرية .ومل تلق ا ألنشطة الكثري من الضوء عىل العقبات اليت خلقهتا امللكية الفكرية أأمام نقل التكنولوجيا
ابلإضافة اإىل الطرق وا ألساليب الالزمة للتغلب عىل ت ك العقبات .ويف هذا الصدد ،أأكد ممثل الش بكة عىل أأن ش بكة العامل

CDIP/16/10
31

الثالث قامت يف مايو  2014بتقدمي ورقة اإىل اللجنة ادلامئة اخملتصة بقانون الرباءات واكنت تلخص املطبوعات احلالية اليت
تتعلق اب ألمثةل والتجارب العملية اخلاصة ابلعقبات املتعلقة ابلرباءات اليت تواجه معلية نقل التكنولوجيا .وقد متت مناقشة ت ك
املوضوعات ابلاكد يف ا ألنشطة اليت مت تنظميها حتت مظةل املرشوع .وفامي يتعلق ابلتوصية  ،1اكن من املفيد ابلنس بة ل ألمانة
أأن تقوم بعملية مسح خلدمات الويبو احلالية مبا يف ذكل ا ألدوات واملبادئ التوجاهية يف جمال نقل التكنولوجيا .وجيب تقدمي
معلية املسح اإىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية للقيام مبزيد من املناقشات .ومل تكن ش بكة العامل الثالث مقتنعة بأأن
العنارص العامة يف التوصية  2سوف تؤدي اإىل تنفيذ مريض لتوصيات جدول أأعامل التمنية .فقد تضمنت التوصية  25عىل
سبيل املثال ما ييل" :اختاذ تدابري مالمئة لمتكني البدلان النامية من التوصل لفهم اكمل والاس تفادة بصورة اكمةل من ا ألحاكم
املتعلقة ابملرونة اليت تنص علاها التفاقيات ادلولية ( .")...وتطلب تنفيذ التوصية  25حتديد "التدابري املالمئة" .ويف هذا
الصدد ،فاإن ما ورد يف الفقرة ( 114ه) من تقرير التقيم مل يكن اكفيا .وتطلبت التوصية  28اس تكشاف الس ياسات
والتدابري ادلامعة املتعلقة ابمللكية الفكرية اليت ميكن لدلول ا ألعضاء ،وخاصة البدلان النامية ،تبناها لتعزيز نقل ونرش
التكنولوجيا .واكنت ت ك الس ياسات والتدابري املتعلقة ابمللكية الفكرية يف حاجة لتحديدها .ومن أأجل السري قدما بتوصيات
جدول أأعامل التمنية ،حث ممثل الش بكة ادلول ا ألعضاء عىل دعوة مؤلفي خمتلف ادلراسات اليت مت التفويض ابإجراهئا يف ظل
املرشوع لعر دراساهتم عىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .وقد يؤدي ذكل اإىل تكوين ادلول ا ألعضاء لنظرة
جديدة حول اخلطوات اليت يلزم اختاذها بشأأن تنفيذ التوصيات  19و 25و 26و .28وفامي يتعلق ابلتوصية  ،3اخلاصة بتقرير
التقيم ،اكنت ا ألمانة ستس تفيد من احلصول عىل املزيد من التوجاهات من اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية قبل تعزيز
تواجدها يف املنتدايت واملؤمترات ادلولية املتعلقة بنقل التكنولوجيا.
 .103و أأيد وفد كندا البيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن ابلنيابة عن اجملموعة ابء .واكن أأمام الويبو دورا همام لتلعبه يف تبين
معلية نقل التكنولوجيا ويف التأأكيد عىل أأمهية اإطار امللكية الفكرية يف حتقيق نقل التكنولوجيا العاملية .وقد قامت الويبو بعمل
هام حتت مجموعة ج من جدول أأعامل التمنية "نقل التكنولوجيا وتكنولوجيا املعلومات والتصالت والوصول للمعرفة والبحث
يف الويبو واملبادرات اخلرضاء للويبو" .وقد جنحت هذه املبادرات يف اس هتداف قضااي معينة .ويف نفس الوقت جيب دراسة
ضامن أأن املبادرات املقرتحة فريدة ول تتداخل مع الربامج والليات احلالية يف الويبو ،و أأهنا تعمل من خالل هيالك الويبو
احلالية .ولتحقيق هذه الغاية ،أأيد الوفد معلية املسح ألنشطة الويبو احلالية اخلاصة بنقل التكنولوجيا .وسوف يكون هذا
ا ألمر أأساس يا ابلنس بة لعملية ختفيف أأي ازدواجية قد تنشأأ فامي يتعلق ابملبادرات احلالية وميكن أأن يساعد خدمات الويبو
احلالية لكام اكن ذكل مالمئا.
 .104و أأيد وفد الصني التوصيات الواردة يف تقرير التقيم .وجيب عىل الويبو ،من خالل وليهتا ،دمع البدلان النامية يف جمال
نقل التكنولوجيا .وميكن للويبو أأن تلعب دورا نشطا .وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تمتكن ا ألمانة من تعزيز اإدارهتا للمرشوعات
بصورة أأكرب .وميكن للويبو املشاركة بفاعلية يف املنتدايت واملؤمترات ادلولية اخلاصة بنقل التكنولوجيا .واتفق الوفد مع وهجة
النظر اليت عرب عهنا وفد اإس بانيا ومفادها أأن التقرير ميكن ترمجته اإىل اكفة اللغات الرمسية يف الويبو.
 .105و أأحاط وفد رسي لناك علام ابلس تنتاجات والتوصيات اليت وردت يف تقرير التقيم .واكن من الرضوري وضع طريقة
للسري ل ألمام ابس تخدام نتاجئ املرشوع .وبدون اإجراء معلية اس تعرا  ،اكن من احملمتل أأن تضيع املوارد املس تخدمة يف هذا
املرشوع .وذلكل ،أأحاط الوفد علام ابلتوصية  1حول اإعداد اقرتاح بشأأن كيفي ميكن للويبو القيام مبزيد من التيسري لنقل
التكنولوجيا .كام أأحاط علام أأيضا ابلتوصية  2حول احملتوى احملمتل ملقرتح معني .وعرب الوفد عن تطلعه لالس مترار يف املناقشات
حول هذه املسأأةل.
 .106وعرث وفد اململكة املتحدة عىل العديد من العنارص املفيدة يف التقرير .و أأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن
ابلنيابة عن اجملموعة ابء .وميكن أأن متثل الاس تنتاجات والتوصيات الواردة يف التقرير أأساسا جيدا لإجراء مزيد من املناقشات
يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.
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 .107و أأشار وفد الهند اإىل الفقرة  54من التقرير " ل تزال معلية المتيزي بني حامية امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا ابلنس بة
للبضائع العاملية العامة مثل ا ألدوية اليت تنقذ احلياة وابلنس بة للبضائع العاملية البيتية مثل ت ك اليت ترتبط ابملناخ والتنوع
احليوي ،واليت تس تخدم غالبا يف ا ألدبيات ،غري واحضة ابلنس بة للمؤلفني .وتتناول الك املسأألتني احلالت الطارئة ابلنس بة
للبرشية لكن بدرجات متفاوتة .فتتناول البضائع العاملية العامة قضااي حيوية تتعلق بصحة الإنسان .أأما البضائع العاملية البيتية
فتؤكد عىل "حصة الكوكب" من منظور أأمشل" .وكام ورد يف الفقرة  55من التقرير "مل تقم بعض ادلراسات بتقدمي تفسريات
اكفية لالختالفات الكبرية بني البدلان النامية وبني أأقل البدلان منوا" .كام أأشار الوفد أأيضا اإىل الفقرة  56من التقرير " أأحد
التوصيات املس متدة من البحث اكنت التوسع يف دور حماميي الرباءات ليتضمن تقدمي النصح حول مالءمة الرباءات احلالية
ألنشطة املرشوعات .وقد مت تدريب حماميي الرباءات لتقدمي نطاق اكمل من خيارات امحلاية املتوافرة أأو الإنفاذ احملمتل اإىل
العميل ومساعدة العميل .لكن غالبية حماميي الرباءات ،ابلر م من ذكل ،ليسوا استشاريني اإداريني اسرتاتيجيني .ول جيب أأن
تعمتد املرشوعات بذكل فقط عىل حماميي الرباءات يف اختاذ قرارات ا ألعامل املهمة .وجيب أأن يفهم أأحصاب ا ألعامل العوامل
التجارية اليت تقف وراء أأمهية الرباءات قبل وبعد احلصول علاها ".وعرب الوفد عن رغبته يف قيام ا ألمانة ابلسعي اإىل احلصول
عىل تفسري من املؤلفني حول هذه النقطة من أأجل توفري مزيد من الوضوح حول هذا ا ألمر.
 .108و أأشار وفد الربازيل اإىل أأن بعض الوفود قد ذكرت مالءمة القيام بعملية مسح اخلدمات احلالية للويبو يف جمال نقل
التكنولوجيا املذكورة يف التوصية  .1و أأكد الوفد عىل أأن املرشوع قد مت تقيميه بدون اس تكامهل ،كام ذكر وفد نيجرياي .وذلكل،
جيب أأن تنتظر اللجنة املناقشات اليت س تجرى لحقا يف هذا ا ألس بوع قبل اعامتد التوصيات .وقد حتدثت التوصية  1عن
معل مسح للخدمات .ول ضري من ذكل .وابلر م من ذكل ،فقد تضمنت أأيضا دراسة كيفية اس تكاملها وحتسيهنا .واكن ذكل
سوف يعمتد عىل ما سيمت التفاق بشأأنه يف هناية ا ألس بوع.
 .109واتفق ممثل برانمج الصحة والبيئة مع مضمون التقرير ،لكنه مل يتفق مع املنتدى .اإن مسأأةل امللكية الفكرية ونقل
التكنولوجيا تتعلق بصحة الإنسان والبيئة .وسوف يمت عقد مناقشات مرتفعة املس توى فامي يتعلق بنقل التكنولوجيا يف الفرتة
من  30نومفرب وحىت  4ديسمرب  .2015وكام أأشارت بعض الوفود جيب أأل يمت تعريف نقل التكنولوجيا ابلصورة اليت قام
املقميون واخلرباء تعريفها به .فلقد مت تلكيفهم بعدة مرشوعات واكنوا يتحدثون ابلنيابة عن الويبو .ومل يمت اإعطاء اللجنة
معلومات حول كيفية اختيار ا ألمانة لهؤلء اخلرباء وملاذا مت اختيارمه ابلنس بة لعدة مرشوعات يف نفس الوقت .ويف منتدى
اخلرباء ،مت توزيع وثيقة عىل الفور حتمل أأسامء اخلرباء .واكن نفس اخلرباء يعملون بشأأن مرشوعات خمتلفة .وذلكل ،يود ممثل
الربانمج معرفة كيف مت اختيار اخلرباء وإابالغ املنظامت غري احلكومية .فاملنظامت غري احلكومية مل تكن متواجدة هناك لتقوم
فقط بعملية املراقبة .لقد اكنت هناك لتقدمي معلومات ملن مل يس تطيعوا حضور الاجامتعات .وقد تضمن التقرير العديد من
التقييدات .وهذا يعىن أأنه كتب بصورة سيئة .وجيب اإعادة كتابته ألن التقييدات ل تعىن فقط وجوب اإدخال حتسينات .لقد
اكنت هناك حاجة اإىل تغيري الطريقة اليت متت هبا ا ألمور .اإن التقييدات مل تكن تتعلق بأأخطاء ولكن بأأس باب .واكنت هناك
حاجة للتوصل ألس باب هذه املشالكت .لقد مت القيام ابلعمل بشلك سطحي .ومل يمت التعامل مع اكفة ادلول عىل املس توى
الوطين .واكن اذلين مت عقد لقاءات معهم من أأحصاب املصلحة املهمني .وابلر م من ذكل ،فاإن ماليني البرش اذلين يعملون
ويعيشون عىل هذا الكوكب قد تأأثروا مجيعا.
 .110ودعا الرئيس املقميني اإىل الإجابة عىل ا ألس ئةل والتعليقات اليت طراها احلضور.
 .111و أأشار الاستشاري (الس يد كيالر) اإىل تعليق مفاده أأن نفس املشالكت الإدارية تتكرر يف العديد من املرشوعات
و أأكد عىل أأن املرشوع قد مصم من مخسة أأو س تة أأعوام مضت .واكنت العديد من التوصيات قد مت اختاذها يف مرشوعات
جدول أأعامل التمنية الأكرث حداثة .وذلكل ،فاإن هذه التوصية اكنت حلد ما مالءمة بصورة جزئية فقط ألهنا تتعلق مبرشوعات
جدول أأعامل التمنية اليت مت تصمميها منذ فرتة .وفامي يتعلق بتعليق مفاده أأن التقيم مل يفحص بصورة حمددة كيفية تناول
توصيات جدول أأعامل التمنية ،رصح الاستشاري بأأن التقيم اكن ملرشوع .وقام املقميون بتقيم املرشوع وفقا لعامتد اللجنة
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املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .ولكهنم مل ينظروا اإىل توصيات جدول أأعامل التمنية ويقميوا ما اإذا اكن املرشوع قد تناولها أأم ل.
واكن هذا هو الفرق .لقد اكن تقيامي ملرشوع ،وليس تقيامي لس ياسة .وفامي يتعلق بتقييدات يف التقيم ،أأشار الاستشاري اإىل
أأن املوارد اكنت حمدودة .ومن مث ،اكنت هناك حاجة اإىل حتديد نقطة يقوم التقيم ابلرتكزي علاها .اإن احلصول عىل أراء اكفة
املس تفيدين املس هتدفني احملمتلني يف لك ادلول والقيام بدراس هتا متثل معلية خضمة للغاية .ويواجه لك تقيم تقييدات ألن املوارد
تكون حمدودة .وفامي خيتص بتعليق مفاده أأن املقميني اكنوا يعملون عىل كثري من التقياميت يف نفس الوقت ،أأكد الاستشاري
عىل أأنه ل يقوم حاليا بتقياميت أأخرى يف الويبو .وزميهل اكن موجودا هناك ألول مره.
 .112وفهم الرئيس أأن هناك دعام خضام للتوصيات الواردة يف التقرير .وقد سعى اإىل التعرف عىل أراء الوفود بشأأن السري
قدما فامي يتعلق ابلتوصيات.
 .113وعرب وفد الربازيل عن اعتقاده بأأن اللجنة ميكن أأن تسري قدما بشأأن بعض النقاط اليت تضمنهتا التوصيات .وابلر م
من ذكل ،فاإن بعضها قد يعمتد عىل اس تكامل املناقشات اليت ستمت يف هناية ا ألس بوع .وكام ذكران أنفا ،فاإن املرشوع اكن يمت
تنفيذه ابلفعل .وميكن للجنة أأن تسري قدما يف معلية املسح مع ا ألخذ يف احلس بان أأهنا تقوم فقط بعمل مسح للخدمات احلالية
وليس مسحا لكيفية اس تكاملها أأو حتسيهنا .وميكن تنفيذ التوصية  3أأيضا .أأما اجلزء الثاين من التوصية  1والتوصية  ،2اذلي
يعمتد عىل املناقشات اليت ستمت يف هناية ا ألس بوع فميكن اعامتده .وابلر م من ذكل ،ميكن دراسة التوصيات ا ألخرى أأيضا.
 .114و أأكد وفد اليوانن ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،أأنه يؤيد معل مسح خلدمات الويبو احلالية يف جمال نقل
التكنولوجيا وكيفية اس تكاملها وحتسيهنا.
 .115و أأكد وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية ،أأنه يؤيد أأيضا معل مسح ألنشطة نقل التكنولوجيا احلالية
ابلويبو مبا يامتىش مع التوصية  .1ولن ميثل ا ألمر تعارضا اإذا مت تعريف الاحتياجات بناء عىل اجتاه الثغرات اليت مت تسليط
الضوء علاها خالل تنفيذ املرشوع .وهناك العديد من اخملرجات يف املرشوع .واكن ميكن للويبو أأن يبد أأ يف اس تكشاف خطة
معل لتتبع أأنشطة نقل التكنولوجيا ابملنظمة بصورة رسيعة .وابلنس بة للتوصية  ،2ركزت اجملموعة عىل حتديد مناذج التمنية يف
ادلول اليت أأصبحت انمية مؤخرا يف جمال نقل التكنولوجيا .وميكن أأن يؤدي ذكل اإىل تيسري ادلمع املعزز لدلول النامية و أأقل
البدلان منوا يف جمال نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل .أأما التوصية  ،3فقد اكنت تتعلق مبوضوع متت مناقش ته يف الويبو
لفرتة طويةل .ومتت التوصية بوجوب قيام الويبو بتعزيز تواجدها يف املنتدايت واملؤمترات ادلولية حول نقل التكنولوجيا .وميكن
قبول ذكل وتنفيذه من قبل الويبو يف هذه املرحةل ابلر م من عدم اس تكامل املرشوع.
 .116و أأيد وفد تش ييل تعليقات وفد الربازيل حول اإماكنية اعامتد بعض النقاط يف التوصيات .أأما اجلزء الثاين من التوصية
 ،1فسوف يعمتد عىل مناقشات ادلول ا ألعضاء .واكنت معلية املسح حتتاج اإىل أأن تأأخذ يف احلس بان اس تنتاجات املرشوع
والراء اليت عربت عهنا ادلول ا ألعضاء يف ادلورات السابقة وادلورة احلالية .أأما التوصية  3اليت تتعلق بتعزيز تواجد الويبو يف
املنتدايت واملؤمترات ادلولية اليت تتعلق بنقل التكنولوجيا فقد اكنت هامة وخاصة ما يتعلق بأأهداف التمنية املس تدامة .و أأيد
الوفد تعليق وفد اإس بانيا حول ترمجة الواثئق .ويف املس تقبل ،يود الوفد ترمجة التقرير باكمهل وخاصة اإذا اكن من املتوقع من
الوفود اعامتد التوصيات املتضمنة يف التقرير.
 .117و أأيد وفد رسي لناك اقرتاح وفد الربازيل املتعلق بدراسة القيام بعملية مسح اخلدمات احلالية للويبو يف جمال نقل
التكنولوجيا ،مع ا ألخذ يف احلس بان نتاجئ املرشوع ومزيد من املناقشات حول نقل التكنولوجيا.
 .118واقرتح الرئيس أأن حتيط اللجنة علام ابلتقرير وتعمتد توصية القيام بعملية مسح للخدمات احلالية للويبو يف جمال نقل
التكنولوجيا والاس مترار يف مناقشة احملتوى الخر للتوصيات عىل مدى أأس بوع .واكن سيمت التفاق بشأأن ذكل نظرا لعدم
وجود اعرتاضات من احلضور.
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البند  6من جدول ا ألعامل :دراسة برانمج العمل لتنفيذ التوصيات املعمتدة

النظر يف الوثيقة  –CDIP/16/4مرشوع حول اس تخدام املعلومات يف امل ك العام لتحقيق التمنية الاقتصادية
 .119ودعا الرئيس ا ألمانة لتقدمي اقرتاح املرشوع.

 .120وقامت ا ألمانة (الس يد اكمبانيا) بعر املرشوع .واكن املرشوع املقرتح هيدف اإىل تسهيل احلصول عىل املعلومات
والتكنولوجيا من قبل البدلان النامية و أأقل البدلان منوا ومساعدة ادلول ا ألعضاء املعنية عىل حتديد واس تخدام املضمون اذلي
يوجد يف ملكها العام داخل أأنظمهتا القانونية من خالل تبين وتقدمي خدمات مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر املعززة لتحديد
الاخرتاعات املوجودة يف امل ك العام ،وخدمات مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر املعززة دلمع اس تخدام الاخرتاعات يف امل ك
العام أكساس لتطوير خمرجات أأحباث جديدة ومنتجات جديدة ،وإادارهتا وتسويقها ،وإانشاء بوابة وضع قانوين حمس نة أأكرث
سهوةل يف الاس تخدام من قبل املس تخدمني وحمتوى موسع حول كيفية احلصول عىل املعلومات املتعلقة ابلوضع القانوين يف
خمتلف النظم القانونية .واكن سيمت حتقيق أأهداف املرشوع من خالل العديد من اخملرجات .وتتضمن ت ك اخملرجات اإعداد
دليلني ،أأحدهام يركز عىل حتديد الاخرتاعات املوجودة يف امل ك العام والثانية حول اس تخدام مثل هذه الاخرتاعات يف
تطوير خمرجات حبثية جديدة ومنتجات جديدة .وسوف يقوم بتطوير ادلليلني خرباء متخصصون يف املوضوع .وسوف تقوم
مراكز دمع تكنولوجيا وابتاكر معزز خمتارة يف خمتلف ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر الوطنية بتوفري معلومات
لدلليلني .وسوف يمت اختيار مراكز دمع تكنولوجيا وابتاكر مس تدامة بناء عىل اعتبارات التنوع اجلغرايف والاجامتعي
والاقتصادي والقدرة عىل دمع خدمات اإضافية وتنفيذ متابعة وتقيم هذه اخلدمات .وس يقوم اخلرباء ابس تعرا ادلليلني بناء
عىل البياانت اليت توفرها ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر الوطنية وإاعداد مواد تدريبية ابلعامتد عىل ادلليلني
املنقحني .وسيمت تطوير بوابة للوضع القانوين (يمت وضعها حاليا يف ركن الرباءات ( )PATENTSCOPEمع واهجة أأكرث
سهوةل يف الاس تخدام من قبل املس تخدمني وتتضمن حمتوى واسع النطاق .ويف  ،2018سيمت ترمجة النسخة املنقحة اإىل
اللغة الفرنس ية والإس بانية .وسيمت تطوير همارات بني ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر الوطنية لإدارة وتقدمي خدمات
حتديد الاخرتاعات يف امل ك العام ودلمع اس تخدام املرشوعات يف امل ك العام .وتبلغ التلكفة التقديرية للمرشوع  800أألف
فرنك سويرسي ،يتعلق  550أألف فرنك سويرسي مهنا بتاكليف غري تاكليف العاملني و 250أألف فرنك تتعلق بتاكليف
العاملني .ومت تضمني اخملاطر واسرتاتيجيات التخفيف وجدول التنفيذ ابلإضافة اإىل اإطار تقيم واس تعرا املرشوع يف الوثيقة
اليت مت تقدميها اإىل اللجنة ملناقش هتا واعامتدها.
 .121و أأشار وفد الربازيل ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الوسطى والاكرييب ،اإىل أأن املرشوع اكن هيدف اإىل
اس تكامل خدمات مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر احلالية من خالل اإضافة خدمات و أأدوات جديدة لت ك اليت يمت تقدميها
حاليا ،مبا يسمح لها ليس فقط بتحديد الاخرتاعات املوجودة يف امل ك العام ولكن أأيضا بدمع اخملرتعني والباحثني و أأحصاب
املرشوعات يف اس تخدام هذه املعلومات لتوليد خمرجات حبثية ومنتجات جديدة .وطالبت اجملموعة بتقدمي املزيد من
املعلومات حول كيفية قيام املرشوع بدمع اخملرتعني والباحثني و أأحصاب ا ألعامل .وابلر م من اعرتاف اجملموعة بقمية حتسني
قواعد البياانت ،فاإن ادلور اذلي لعبته الش باكت يف معلية الابتاكر مل ميكن فهمها .وطالبت اجملموعة ا ألمانة بتقدمي معلومات
حول ا ألنشطة اليت تس هتدف مشاركة اجلامعات واملؤسسات البحثية والقطاع اخلاص يف البدلان النامية يف اس تخدام قواعد
بياانت الرباءات .كام أأشارت اجملموعة أأيضا اإىل صفحة  6من الاقرتاح .وعربت عن رغبهتا يف أأن يمت تضمني معلية متديد
اس تخدام مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر دلمع الباحثني واخملرتعني و أأحصاب ا ألعامل بوصفها أأحد مؤرشات النجاح.
 .122و أأيد وفد كواب الاقرتاح .واكنت برامج النفاذ اإىل البحث ألغرا التطوير والابتاكر والنفاذ اإىل املعلومات املتخصصة
يف الرباءات متثل أأدوات هامة .وابلر م من ذكل ،اكن النفاذ يف الوقت احلايل مقصورا عىل بعض ادلول .ويف هذا الصدد،
طالب الوفد ا ألمانة أأن جتعل متطلبات النفاذ أأكرث مرونة للسامح للمزيد من البدلان النامية ابلس تفادة من املعلومات املقدمة
عىل أأساس املرشوع املقرتح.
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 .123و أأشار وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية ،اإىل أأن املرشوع اكن هيدف اإىل اس تكامل خدمات مراكز
دمع التكنولوجيا والابتاكر احلالية من خالل اإضافة خدمات و أأدوات جديدة اإىل ت ك اليت يمت تقدميها حاليا ،مبا يسمح لها
ليس فقط بتحديد الاخرتاعات يف امل ك العام ولكن أأيضا بدمع اخملرتعني والباحثني و أأحصاب املرشوعات يف اس تخدام هذه
املعلومات لتوليد خمرجات حبثية ومنتجات جديدة .ل ميكن التقليل من أأمهية احلاجة اإىل اس تغالل واس تخدام أأكرث فاعلية
لالخرتاعات املوجودة يف امل ك العام مكصدر لإدرار املعرفة احمللية والاخرتاعات احمللية وزايدة القدرة الاستيعابية لدلول النامية
و أأقل البدلان منوا عىل التكيف واستيعاب خمتلف ا ألساليب التكنولوجية .وتعترب املعلومات من ا ألصول املهمة .وذلكل ،أأقرت
اجملموعة بأأهداف املرشوع ويه تيسري الوصول للمعرفة والتكنولوجيا لدلول النامية و أأقل البدلان منوا ومساعدة ادلول ا ألعضاء
املهمتة عىل حتديد واس تغالل احملتوى املوجود يف امل ك العام من خالل أأنظمهتا القانونية .و أأشارت اجملموعة اإىل أأن املرشوع
اكن سريتكز عىل تبين وتقدمي خدمات مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر املعززة .وذلكل ،تساءلت اجملموعة خبصوص احلاجة
اإىل وجود مرشوع جديد بصورة اكمةل يف هذا الصدد .وميكن حتقيق ا ألهداف نفسها من خالل التوسع يف أأنشطة مراكز دمع
التكنولوجيا والابتاكر .وقد اكن من املتصور أأن املرشوع سوف يس تخدم يف زايدة الوعي وتطوير املهارات لتضمني املوضوع
املشار اإليه يف واثئق الرباءات يف منتجات ومعليات جديدة .ويف هذا الصدد ،اكنت اجملموعة تود معرفة القمية املضافة للمزااي
اليت تقوم عىل أأساس التمنية واخلاصة ابملرشوع ابلنس بة لدلول وخاصة أأقل البدلان منوا واليت تمتتع بأأقل قدر أأو ل تمتتع عىل
الإطالق بقدرات ابتاكرات أأو اخرتاعات .وا ألمه هو أأن اجملموعة أأرادت أأن تفهم سبب عدم اإماكنية التوسع يف مرشوعات
مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر لالضطالع اب ألنشطة املقرتحة .وميكن تقدمي هذه اخلدمات الإضافية من خالل اإطار مراكز
دمع التكنولوجيا والابتاكر.
 .124و أأبلغ وفد رسي لناك اللجنة بأأنه مت اإنشاء مخسة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف بدله يف العامني ا ألخريين .ومت
توفري املزيد من التدريب للجامعات .ويود الوفد التعرف عىل طريقة اإسهام املرشوع يف مرشوعات الويبو احلالية املتعلقة
مبراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر.
 .125و أأحاط وفد املكس يك علام ابملعلومات اليت قدمهتا ا ألمانة وعرب عن رغبته يف احلصول عىل توضيح للمعايري املس تخدمة
يف اختيار اخلرباء اذلين يعملون بصفهتم موارد برشية تدمع ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر الوطنية.
 .126و أأيد وفد غواتاميل الاقرتاح .واكنت غواتاميل تس تخدم نظام مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .وسوف يؤدي النفاذ اإىل
املعلومات التكنولوجية اإىل تعزيز توليد ا ألفاكر اجلديدة وجيعل من املمكن ابلنس بة خملتلف أأحصاب املصلحة أأن يتعاونوا مع
بعضهم بعضا.
 .127ورصح وفد الصني بأأنه من الرضوري القيام ابس تكشاف كيفية اس تخدام املعلومات املتاحة يف امل ك العام .واكنت
ت ك مسأأةل هممة .وتعترب مستندات الرباءات متخصصة للغاية وخيتلف نظام امللكية الفكرية من بدل ألخر .و أأشار الوفد اإىل
أأن املرشوع اكن هيدف اإىل تيسري نفاذ البدلان النامية و أأقل البدلان منوا اإىل املعرفة والتكنولوجيا ومساعدة ادلول ا ألعضاء
املعنية بتحديد واس تغالل احملتوى املتاح يف امل ك العام من خالل نظمها القانونية .و أأيد الوفد الاقرتاح .واقرتح الوفد ترمجة
ادلليلني اإىل اللغات الست الرمسية لمتكني املزيد من الناس من الاس تفادة مهنام.
 .128و أأيد وفد الياابن الانتفاع من معلومات الرباءات يف تعزيز التمنية الاقتصادية يف البدلان النامية .ويف هذا الس ياق،
اكنت الياابن نشطة يف دفع ا ألنشطة اليت تتضمن الانتفاع من معلومات الرباءات .فقد قامت الياابن عىل سبيل املثال بعقد
ندوات وحلقات معل تتعلق مبراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف بوركينا فاصو وغاان ورواندا وساو تويم وبرينسييب
والس نغال وتنانيا وزامبيا يف  2014و2015من خالل صناديق الياابن الاستامئنية .كام مت عقد ندوة هذا الشهر يف طوكيو
بغر تعزيز نرش معلومات الرباءات يف دول رابطة أأمم جنوب رشق أس يا .وقد أأسهمت هذه املبادرات يف بناء القدرات
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احمللية يف جمال البحث واس تخدام التكنولوجيا واملعلومات الفنية والعلمية واس تغالل مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .وتطلع
الوفد اإىل القيام مبزيد من التعاون مع الويبو يف هذا اجملال.
 .129ورصح وفد تش ييل بأأن دولته اكنت تقوم دامئا بتعزيز دور امل ك العام بوصفه خمزن رئييس للمعرفة الإنسانية وحافز
ل ألفاكر اجلديدة .ويف هذا الصدد ،فاإن تأأمني املعرفة املتاحة يف امل ك العام وجتنب اإعادة مت ك ت ك املعرفة تعترب من ا ألمور
الرضورية يف نظام امللكية الفكرية املتوازن .واكن امل ك العام همام ابلنس بة لتعزيز الابتاكر والمنو .وهو يعترب أأحد أأدوات التمنية
الاقتصادية .وميت ك املعهد الوطين للملكية الصناعية صفحة عىل الانرتنت يتوافر هبا موضوعات متخصصة تتعلق ابمل ك العام
مبا يف ذكل نقاط تتعلق اب ألشخاص ذوي الإعاقة .وقد عكس املرشوع املقرتح التقدم اذلي مت اإحرازه يف هذا املوضوع .وعرب
الوفد عن أأمهل يف أأن تكون املبادرة سابقة يف جمال تعزيز الابتاكر والتمنية بناء عىل املعلومات املتاحة يف امل ك العام.
 .130ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل الرد عىل ا ألس ئةل والتعليقات اليت طراها احلضور.
 .131و أأشارت ا ألمانة (الس يد اكمبانيا) اإىل املسأأةل اليت طراها وفد الربازيل بشأأن كيفية قيام املرشوع بتقدمي مزيد من ادلمع
لس تخدام معلومات الرباءات من قبل أأحصاب املصلحة يف جمال الابتاكر .وقد مت بناء املرشوع املقرتح عىل أأساس تنفيذ
مرشوعات جدول أأعامل التمنية السابقة واملتعلقة ابإنشاء ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف البدلان النامية و أأقل
البدلان منوا ،وتطوير أأدوات للنفاذ ملعلومات الرباءات ،وإاعداد تقارير حول مناخ الرباءات ،واحلفاظ عىل م ك عام قوي
وخضم .كام أأشارت ا ألمانة أأيضا اإىل أأن توصية  20يف جدول أأعامل التمنية واليت تضمنت ما ييل" :اإعداد املبادئ التوجاهية
اليت ميكن أأن تساعد ادلول ا ألعضاء املعنية عىل حتديد املوضوعات اليت دخلت يف نطاق امل ك العام من خالل نظمها
القانونية" .ونتيجة لتنفيذ مرشوعات جدول أأعامل التمنية السابقة ،مت اإنشاء  50مركز من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر
يف البدلان النامية و أأقل البدلان منوا .وقد مت اإنشاء املراكز بصفة أأساس ية يف مؤسسات مثل اجلامعات ومراكز البحث
وحاضنات متنهات تكنولوجية .واكن سيمت توفري ا ألدةل اخلاصة بكيفية حتديد واس تخدام املعلومات املتوافرة يف امل ك العام
واخلدمات من خالل مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .وكام ذكران ،فاإن هذه املراكز اكنت يف الغالب جامعات ومراكز حبثية
وحاضنات متنهات تكنولوجية .وبذكل فقد اكنت ستتضمن بصورة مبارشة خمرتعني ومبتكرين وابحثني .كام اكنت س تقوم
أأيضا بتوفري ا ألدةل واخلدمات ماكتب امللكية الفكرية اليت اكنت توفر معلومات الرباءات واخلدمات املتخصصة ا ألخرى ذات
القمية املضافة اإىل اخملرتعني واملبتكرين والباحثني .وفامي يتعلق ابملسأأةل اليت أأاثرها وفد نيجرياي حول سبب عدم اإماكنية تنفيذ
هذه اخلدمات من خالل خدمات مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر احلالية ،أأشارت ا ألمانة اإىل أأول مرشوع يتعلق ابمل ك
العام واذلي اكن يوجد به مكون يتعلق ابلرباءات .ومت اإعداد دراسة ركزت عىل اجلوانب التقنية املتعلقة ابملعلومات اخلاصة
ابلوضع القانوين للرباءات .واكن هذا ا ألمر يتعلق بصورة مبارشة ابملعلومات اليت أأصبحت متاحة يف امل ك العام .ويف عام
 ،2011مت اإعداد اس تبيان ومت اإرساهل اإىل اكفة ادلول ا ألعضاء .وتلقت ا ألمانة  87ردا .و أأشارت اإىل أأنه يف غالبية البدلان
النامية اكن من الصعب احلصول عىل بياانت تتعلق ابلوضع القانوين ألن هجات تسجيل الرباءات يف ت ك ادلول ل تعمل .ويف
بعض ادلول فاإن هجات تسجيل الرباءات تعمل مبعىن أأنه ميكن تقدمي طلبات للحصول عىل معلومات حول الوضع القانوين اإىل
املكتب لكن املعلومات ليست متاحة للجمهور .وعند التوسع يف البوابة الالكرتونية اكن سيمت تزويد ادلول ا ألعضاء بنصاحئ
معلية حول كيفية البحث عن الوضع القانوين .ومل يمت توقع العمل يف برانمج ادلمع التقين اذلي اكن يمت تنفيذه يف ظل الربانمج
 14يف الربانمج واملزيانية واذلي اكن يتعلق ابدلمع املقدم ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .واكن من املرتقب خلق املهارات يف
خمتلف مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر للحصول عىل هذه املعلومات والزتويد هبا .وقد مت اإنشاء ش باكت مراكز دمع
التكنولوجيا والابتاكر بنجاح يف بعض البدلان النامية وخاصة يف أأفريقيا وأس يا ومنطقة احمليط الهادي .وس تعمل ا ألمانة عن
كثب مع ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر اليت ميكهنا استيعاب مثل هذه املزااي .واكنت ا ألمانة ستس متر يف مساعدة
اجلهات ا ألخرى اليت مل تصل ملس توى استيعاب هذه اخلدمات .وستساعدها عىل خلق القدرات اليت متكهنا من تنفيذها.
و أأشار الوفد اإىل اخملاوف اليت عرب عهنا وفد كواب فامي يتعلق ابلنفاذ اإىل البحث ألغرا التطوير والابتاكر والنفاذ اإىل
املعلومات املتخصصة يف الرباءات .لقد اكنت ت ك متثل رشاكت قطاع عام/قطاع خاص بني الويبو وانرشي املعلومات العلمية
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والتقنية من انحية ومقديم خدمة قواعد البياانت اخلاصة ابلرباءات التجارية من انحية أأخرى .واكن من ا ألسهل ابلنس بة
لدلول النامية النفاذ اإىل ت ك املعلومات يف اإطار هذه الرشااكت .وقد أأحاطت ا ألمانة علام ابخملاوف واكنت ستس متر يف
املفاوضات مع النارشين ابلإضافة اإىل مقديم خدمة قواعد البياانت اخلاصة ابلرباءات التجارية من أأجل توفري رشوط أأفضل
لدلول النامية غري املؤهةل للنفاذ اجملاين أأو منخفض التلكفة .وفامي يتعلق ابملسأأةل اليت طراها وفد رسي لناك ،فقد رصحت
ا ألمانة بأأن املرشوع سوف يسهم يف ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر احلالية من خالل تقدمي أأدوات جديدة
للعاملني يف مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يقومون ابس تخداهما حىت يس تفيد املبتكرون واخملرتعون والباحثون من
املعلومات اليت ميكن اس تخداهما جماان ،لكن يصعب تعريفها .وس يكون ادلليل العميل حول التعريف أأداة أأخرى لنرش هذه
املعلومات .وفامي يتعلق ابلسؤال اذلي طرحه وفد املكس يك حول معايري اختيار اخلرباء ،رصحت ا ألمانة بأأهنا اكنت تبحث
عن خرباء يمتتعون خبربات معلية يف هذا اجملال .واكن ميكن أأن يكون العديد مهنم من البدلان النامية .فبعض البدلان النامية
تس تفيد من هذه املعلومات .واكن جيب أأن ميت ك اخلرباء معرفة وخربة يف اس تخدام هذه املعلومات .ووافق الوفد عىل اقرتاح
وفد الربازيل ومفاده تضمني التوسع يف اس تخدام مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر دلمع الباحثني واخملرتعني و أأحصاب ا ألعامل
يف معايري التقيم اخلاصة ابملرشوع .وسوف تعمل ا ألمانة مع الوفد حول هذه النقطة للخروج ابقرتاح منقح.
 .132و أأيد وفد مودلوفا الاقرتاح .ويعترب اس تخدام معلومات الرباءات من ا ألولوايت دلى مودلوفا .لقد اكن ذكل ميثل
اإحدى أأنشطة مكتب امللكية الفكرية .وابلر م من أأن مودلوفا مل تكن جزءا من مرشوع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر
اذلي نفذته الويبو ،فقد اكنت تقوم ببناء ش بكة وطنية من ماكتب نقل التكنولوجيا داخل اجلامعات .واكنت نتاجئ هذا
املرشوع س تفيدمه كثريا .وذلكل ،اكن الوفد يتطلع اإىل تنفيذ املرشوع .واكن ل جيب تبادل النتاجئ مع مراكز دمع التكنولوجيا
والابتاكر حفسب ولكن جيب تبادلها أأيضا مع ماكتب نقل التكنولوجيا ا ألخرى حىت تس تطيع ادلول الاس تفادة مهنا .وسوف
يضمن ذكل الاس تدامة ويسهم يف تطوير ش بكهتا من املاكتب اخلاصة بنقل التكنولوجيا.
 .133ومل يكن دلى ا ألمانة (الس يد اكمبانيا) أأي اعرتاضات عىل تضمني مودلوفا ودول أأخرى ل متت ك ش باكت مراكز دمع
التكنولوجيا والابتاكر .وقد أأدركت ا ألمانة أأن بعض ادلول قد قامت ابإنشاء ش بكة من ماكتب نقل التكنولوجيا أأو ماكتب
الرتخيص .وميكهنا الاس تفادة من نتاجئ املرشوع .واكنت ا ألمانة عىل اس تعداد لتبادل نتاجئ املرشوع مع اكفة ادلول ا ألعضاء،
مبا فاها مودلوفا .واكنت ا ألمانة ستنظر أأيضا كيف ميكهنا املشاركة يف تنفيذ املرشوع.
 .134ورصح وفد هندوراس بأأن بدله ميت ك خربات خضمة يف جمال اإنشاء وتشغيل مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر.
ويوجد به حاليا  14مركز دلمع التكنولوجيا والابتاكر .و أأيد الوفد املرشوع .كام أأعرب عن تأأييده للتعليقات اليت طراها وفد
كواب حول النفاذ اإىل البحث ألغرا التطوير والابتاكر والنفاذ اإىل املعلومات املتخصصة يف الرباءات.
 .135و أأعرب وفد كوس تارياك عن دمعه للمرشوع.
 .136واس تأأنف الرئيس املناقشات ودعا ا ألمانة اإىل تقدمي اقرتاح منقح.
 .137و أأشارت ا ألمانة (الس يد اكمبانيا) اإىل طلب وفد الربازيل اذلي يتعلق بتضمني مؤرش أخر للنجاح كام اقرتح تضمني ما
ييل يف هناية صفحة  6من الوثيقة "زايدة عدد املس تخدمني لش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر اذلين مه عىل دراية
ابملعلومات املتاحة يف امل ك العام ويقومون ابس تخداهما".
 .138وتساءل الرئيس عام اإذا اكنت اللجنة ميكهنا اعامتد الاقرتاح املنقح أأم ل.
 .139وطالب وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية ،ابحلصول عىل نسخة من الاقرتاح املنقح.
 .140واكن الرئيس يود معرفة ما اإذا اكنت اجملموعة الإفريقية س تتبىن الاقرتاح املنقح بعد احلصول عىل نسخة منه أأم ل.
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 .141و أأكد وفد الصني عىل طلبه املتعلق برتمجة ادلليلني العمليني اإىل اللغات الست الرمسية.
 .142وطالب وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية ،ابإعادة النظر يف هذا البند .واكنت اجملموعة يف حاجة لعقد
مناقشات داخليه حوهل.
 .143ووافق الرئيس عىل الطلب.
النظر يف وثيقة  - CDIP/16/7مرشوع التعاون عىل التعلم والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع معاهد
التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
 .144قدمت ا ألمانة (الس يد بديوي) الاقرتاح .واكن املرشوع يقوم عىل أأساس التوصيات  3و 10و 45من جدول أأعامل
التمنية .وسوف يمت تنفيذه يف عايم  .2017-2016وبلغت التلكفة التقديرية للمرشوع  500أألف فرنك سويرسي اكنت لكها
تاكليف ل تتعلق ابلعاملني .واكن الهدف الرئييس للمرشوع هو بناء قدرات تتعلق بتوفري برامج تعلم وتدريب وطنية/دون
الوطنية /إاقلميية فعاةل وتمتزي ابلكفاءة .واكن املرشوع هيدف اإىل توفري دمع تقين وهمين ملعاهد التدريب القضايئ لتعزيز قدرات
وهمارات القضاة ورجال القضاء واملدعني العامني وغريمه يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا يك يمتكنوا من البت بفعالية
وكفاءة يف منازعات حقوق امللكية الفكرية بطريقة تضمن الاتساق مع الاحتياجات وا ألولوايت الإمنائية احملددة يف البدل أأو
املنطقة الفرعية أأو الإقلم املعين .وسوف يمت تكييف برامج التعلم والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية وفقا
لحتياجات و أأولوايت القطر كام يرد يف الس ياسات والاسرتاتيجيات الوطنية للتمنية الاقتصادية .واكن سيمت اختيار أأربعة
معاهد تدريب قضايئ ومن المنوذيج أأن يقع الاختيار عىل معهد من لك منطقة ( إافريقيا واملنطقة العربية وأس يا و أأمرياك
الالتينية والاكرييب) مبا يف ذكل أأقل البدلان منوا .وقد وردت معايري الاختيار يف الوثيقة .وسيمت تنفيذ املرشوع من خالل
معاهد التدريب الوطنية ودون ا إلقلميية وا إلقلميية احلالية .واكن املرشوع يتضمن العديد من املكوانت .أأول ،القيام بعملية
مسح لتقيص احلقائق حول مبادرات التدريب احلالية يف جمال حقوق امللكية الفكرية اخلاصة ابلقضاء يف البدلان النامية ،و أأقل
البدلان منوا وادلول املتقدمة للتعمل ،من بني أأمور أأخرى ،من املامرسات اجليدة يف جمال التدريب القضايئ يف جمال حقوق
امللكية الفكرية .اثنيا ،اختيار أأربعة معاهد تدريب قضايئ جتريبية .اثلثا ،تقيم احتياجات تعلم وتدريب القضاة يف جمال حقوق
امللكية الفكرية يف ادلول أأو املناطق الفرعية أأو املناطق اليت يقع عليه الاختيار لتنفيذ املرشوع التجرييب لتحديد طبيعة
ونطاق حمتوى املوضوعات اخلاصة ابلتعلم والتدريب يف جمال حقوق امللكية الفكرية اذلي جيب تطويره .رابعا ،تطوير حمتوى
موضوعات حسب الطلب خاصة ابلتعلم والتدريب يف جمال حقوق امللكية الفكرية من أأجل التدريب ا ألويل/التعريفي يف
جمال حقوق امللكية الفكرية والتدريب أأثناء العمل يف جمال حقوق امللكية الفكرية ،مع أأخذ أأساليب تقدمي التدريب املفضةل يف
احلس بان (وهجا لوجه ،خمتلطة ،أأو عرب الانرتنت) حبيث تتكيف مع الثغرات والاحتياجات اليت مت التعبري عهنا وا ألولوايت
ا ألساس ية لدلوةل أأو املنطقة الفرعية أأو املنطقة اليت وقع علاها الاختيار .واكن حمتوى التعلم والتدريب سيتضمن مرجع/دليل
التعمل اذلايت " أأدوات القضاة يف جمال حقوق امللكية الفكرية" ،ويمت تزويد لك معهد من املعاهد التجريبية بواحد مهنا .خامسا،
اختبار حمتوى التعلم والتدريب يف جمال حقوق امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل " أأدوات القضاة يف جمال حقوق امللكية الفكرية"
من خالل تقدمي برامج تعلم وتدريب واحلصول عىل تعقيبات هبدف اإدخال حتسينات ،يف حاةل الرضورة .سادسا ،تعزيز
الربط الش بيك والرشااكت بني معاهد التدريب القضايئ الوطنية ودون ا إلقلميية وا إلقلميية من أأجل القيام بتبادل اخلربات
بصورة منتظمة للتعرف من بعضها البعض عىل مبادرات ونتاجئ التدريب دلهيا يف جمال حقوق امللكية الفكرية .وقد يتضمن
ذكل ،من بني أأمور أأخرى ،خلق "جممتع ممارسة" همين أأو أأكرث عرب الانرتنت حول مسائل حقوق امللكية الفكرية للتعمل
الاجامتعي ومن خالل الربط الش بيك ومن خالل القرانء بني القضاة ورجال القضاء واملدعني العامني .سابعا ،تقدمي ادلمع من
أأجل احلصول عىل املراجع والكتيبات لإنشاء مكتبات يف املعاهد القضائية املس تفيدة .واكن من املتوقع أأن تصبح معمتدة عىل
ذاهتا يف اإدارة برامج و أأنشطة التدريب مبجرد اإنشاهئا واس تكاملها يف عايم  .2017-2016وميكن ل ألمانة أأن تس متر يف توفري
دمع تمكييل بعد انهتاء العامني يف حاةل وجود احتياج موضوعي رشيطة أأل متنع املوارد الإضافية املؤسسات احملمتةل ا ألخرى من
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احلصول عىل ادلمع الرضوري .وسيمت متابعة وتقيم لك عنرص من عنارص املرشوع بصورة منتظمة .وسيمت تقدمي تقرير
مرحيل س نوي أأو يف نصف املدة ميثل تقرير تقيم ذايت ليمت نظره يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .عالوة عىل ذكل،
سيمت القيام بعمل تقيم مس تقل للمرشوع وسيمت عر التقرير عىل اللجنة.
 .145و أأشار وفد الربازيل ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،أأن املوضوع اذلي ميثل قلب
املرشوع هو ادلمع التقين اذلي مت تناوهل يف مجموعة أأ من توصيات جدول أأعامل التمنية .واكن من الرضوري تقدمي توضيحات
قبل القيام ابلبدء يف حتليل التقرير بصورة مالمئة .وتود اجملموعة معرفة املزيد عن املوضوعات اليت سيمت تناولها يف التدريب و
مرجع/دليل التعمل اذلايت " أأدوات القضاة يف جمال حقوق امللكية الفكرية" اذلي سيمت توفريه للمؤسسات اليت يقع علاها
الاختيار لتنفيذ املرشوع التجرييب .ومن أأجل اإضافة قمية للتدريب املهين يف املؤسسات القضائية ،جيب عىل ا ألمانة أأن تؤكد
لدلول ا ألعضاء أأن التدريب سوف يركز بصفة خاصة عىل اجلوانب اليت تتعلق ابلتمنية املذكورة يف الثالثة توصيات اخلاصة
جبدول أأعامل التمنية واليت يعمتد علاها املرشوع .فقد تضمنت التوصيتني  10و 45عىل سبيل املثال ا ألهداف اليت تعزز وجود
توازن منصف بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة ،والتعامل مع اإنفاذ امللكية الفكرية يف س ياق مصاحل اجملمتعات
الشقيقة .وسوف يؤدي توفري معلومات معينة حول كيفية قيام التدريب ابلسعي لتحقيق هذه ا ألهداف اإىل متكني ادلول
ا ألعضاء من اختاذ قرار بشأأن ما اإذا اكن من املالمئ دمع هذا النوع من ا ألنشطة يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية أأو
رضورة متابعة هذا ا ألمر يف هجات أأخرى مثل اللجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ.
 .146و أأدرك وفد الياابن أأمهية اإنفاذ قوانني امللكية الفكرية من أأجل خلق بيئة مواتيه بصورة أأكرب لتعزيز الابتاكر املبين عىل
حامية امللكية الفكرية .وذلكل ،أأيد الوفد اعامتد هذا املرشوع .وشارك الوفد خربة الياابن يف جمال التدريب القضايئ .واكنت
الياابن تقوم لك عام بعقد دورة تدريبية بعنوان "دورة تدريبية حول اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية" من خالل صناديقها
الاستامئنية .ويف العام املايض ،متت دعوة متدربني من أس يا وإافريقيا حلضور دورة تدريبية ملدة أأس بوعني تضمنت جلسات
حول الإجراءات اجلركية ودعاوى التعدي .وهذا العام ،اكنت ستمت دعوة قضاة من دول رابطة جنوب رشق أس يا والصني
وجنوب إافريقيا واململكة العربية السعودية ودوةل الإمارات العربية املتحدة حلضور نفس ادلورة .واكنت س تعقد يف شهر مارس
 .2015واكنت الياابن تتطلع ملزيد من التعاون مع الويبو يف هذا اجملال والإسهام يف بناء القدرات احمللية من أأجل اإنفاذ أأفضل
للملكية الفكرية.
 .147و أأشار وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية ،اإىل أأن الهدف الرئييس من املرشوع هو بناء قدرات تقدمي
برانمج تدريب وتعلم وطين ودون إاقلميي وإاقلميي يمتزي ابلكفاءة والفاعلية للقضاة ،مبا يف ذكل مرجع/دليل التعمل اذلايت " أأدوات
القضاة يف جمال حقوق امللكية الفكرية" .ول شك أأن التعلم القضايئ همم للكفاءة املهنية للقضاة والفصل الفعال يف نزاعات
حقوق امللكية الفكرية هبدف ضامن توفري حامية جيدة للحقوق ابلنس بة لإماكانت التمنية الشامةل يف البالد .و أأشارت اجملموعة
اإىل أأن اختيار أأربعة بدلان جتريبية اكن س يعمتد عىل طلبات كتابية من ادلول ا ألعضاء املعنية ابملشاركة يف املرشوع .وسوف
يمت تقدمي التدريب يف مؤسسات التدريب احلالية .واكنت اجملموعة تطلب تأأكيدات من ا ألمانة بأأن املرشوع التجرييب اكن سيمت
تطبيقه مع ا ألخذ بعني الاعتبار حمدودية القدرات البرشية واملؤسس ية يف البدلان النامية و أأقل البدلان منوا .ويف هذا الصدد،
فاإن اجملموعة اكنت معنية ابملعايري املذكورة يف اختيار ادلول اليت جترى هبا التجربة وخاصة معيار  2ومعيار  3يف الصفحة 6
من وثيقة اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .ومل يبدو أأهنم قد أأخذوا يف احلس بان الثغرات املوجودة يف املوارد والقوى
العامةل اليت قد تش يع يف البدلان النامية و أأقل البدلان منوا .وتطلب ذكل اإجراء اس تعرا يعكس الواقع عىل ا ألر يف هذه
ادلول .واكنت اجملموعة معنية أأيضا بأأن املرشوع اكن يبدو مقصورا عىل املؤسسات التدريبية القضائية الوطنية ودون ا إلقلميية
وا إلقلميية .وبعض ادلول اليت حتتاج لهذا التدريب قد ل تكون قد خصصت مؤسسات تدريب قضايئ .واقرتحت اجملموعة
مد اختيار مؤسسات التواصل لتشمل مؤسسات امللكية الفكرية الوطنية ودون ا إلقلميية وا إلقلميية اليت متت ك قدرات القيام
ابلتدريب و أأاكدمييات التدريب يف جمال امللكية الفكرية الوطنية ودون ا إلقلميية وا إلقلميية ،أأيامن انطبق ذكل .وعربت اجملموعة
عن رسورها اب ألنشطة اليت وردت حتت مظةل اسرتاتيجية التسلم يف املرشوع .كام اكنت معلية مسح تقيص احلقائق الوارد
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مضن الفقرة ج متثل جانبا أأساس يا من التنفيذ اذلي جيب أأن ميثل نرباسا ألنشطة املرشوع ا ألخرى .وبناء عليه اقرتحت
اجملموعة أأن يمت وضع أأولوايت خلطوات التنفيذ ابلنس بة لعملية مسح تقيص احلقائق قبل اختيار ادلول اليت جتري هبا التجربة
وتقيم احتياجات التعلم والتدريب يف جمال حقوق امللكية الفكرية يف هذه البدلان .وسوف يسمح ذكل ابإجراء مقارنة مالمئة
للرشاكء احملمتلني يف تسلم ماكسب هذا املرشوع ووضع مقاييس واحضة للتنفيذ .ويف أأثناء العر التوضيحي ،ذكر مدير
املرشوع أأن نشاط معلية مسح تقيص احلقائق هو أأحد ا ألنشطة ا ألوىل لكنه مت ذكره يف الوثيقة عىل أأنه بند ج بعد ا ألنشطة
ا ألخرى .كام انضمت اجملموعة أأيضا اإىل مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب يف املطالبة بتوفري املزيد من املعلومات حول
حمتوى مواد التدريب .وابختصار ،رحبت اجملموعة ابملرشوع وتطلعت اإىل العمل مع ا ألمانة خبصوص ضامن أأن املرشوع
مناس با ألغرا البدلان النامية و أأقل البدلان منوا قبل تبنيه.
 .148وعرب وفد الصني عن اعتقاده بأأن قدرات القضاة بشأأن امللكية الفكرية يف البدلان النامية س تكون مفيدة للغاية.
وسوف تؤدي أأيضا اإىل رفع الوعي العام حول امللكية الفكرية .وذلكل ،أأيد الوفد اعامتد املرشوع .وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن
تضمن ا ألمانة المتثيل اجلغرايف يف اختيار مؤسسات التدريب القضايئ حىت تفيد موارد املنظمة أأكرب عدد من البدلان النامية
و أأقل البدلان منوا.
 .149ورصح وفد تونس أأن دولته هبا نظام قانوين ذو مس توى عاملي .وابلر م من ذكل ،وكام هو احلال ابلنس بة لبعض
البدلان النامية ا ألخرى ،فاإن تونس ل متت ك حمامك للملكية الفكرية .ويكون لزاما عىل القضاة هبا التعامل مع مسائل متنوعة من
بيهنا امللكية الفكرية .واكن يمت تنظم أأنشطة التدريب والتوعية يف الويبو .وابلر م من ذكل ،جيب تعزيز وهيلكة هذه ا ألنشطة.
واكن املرشوع املقرتح يسري وفقا لتطلعات تونس .وذلكل رحبت اجملموعة ابلقرتاح و أأقرته بصورة اكمةل.
 .150ورصح وفد تش ييل بأأن املرشوع هل قمية ابلغة .وقام الوفد بعر املبادرة ا ألولية اليت تسري عىل هذا املنوال يف اللجنة
الاستشارية املعنية اب إلنفاذ .وقد قام معهد امللكية الصناعية هبا بعملية ترامك خربات يف قانون الرباءات واليت ميكن توفريها اإذا
اكن سيمت تطبيق مرشوعا جتريبيا يف تش ييل.
 .151ودعا الرئيس ا ألمانة للرد عىل تساؤلت وتعليقات احلضور.
 .152و أأكدت ا ألمانة (الس يد بديوي) عىل أأن املرشوع اكن يعمتد عىل توصيات جدول أأعامل التمنية رمق  3و 10و.45
وقدمت توصية  10توجاهات حول تنفيذ املرشوع .وتضمنت ما ييل "مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل تطوير وحتسني قدرات
مؤسس ية وطنية يف جمال امللكية الفكرية من خالل القيام ابملزيد من تطوير البنية التحتية واملرافق ا ألخرى هبدف جعل
مؤسسات امللكية الفكرية الوطنية أأكرث كفاءة وتعزيز وجود توازن عادل بني حامية امللكية الفكرية والصاحل العام" .وبذكل
يعترب تعزيز وجود توازن بني حامية امللكية الفكرية واملصاحل العامة عامال همام يف تطوير وحدات التدريب وسوف يمت أأخذها
يف احلس بان يف املرشوع باكمهل .وسوف يس تفيد القضاة بصورة كبرية من التدريب املتخصص املتعلق ابمللكية الفكرية.
وسوف يمكهنم من أأخذ اعتبارات التمنية واملصلحة العامة يف قراراهتم يف احلس بان .وسيمت تطوير الوحدات ابلتنس يق مع
املؤسسات املس تفيدة .وسوف يمت تكييفها وفقا للثغرات اليت يمت حتديدها والاحتياجات اليت مت التعبري عهنا وا ألولوايت
الرئيس ية لدلول واملناطق اليت يقع علاها الاختيار .وفامي يتعلق ابملسأأةل اليت أأاثرها وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية
رصحت ا ألمانة بأأهنا اكنت تدرك بصورة اكمةل القدرات البرشية واملؤسس ية احملدودة يف البدلان النامية و أأقل البدلان منوا.
و أأشارت ا ألمانة اإىل معايري اختيار ادلول املس تفيدة .واكن املعيار  2هيدف اإىل ضامن املشاركة وامللكية من قبلهم .ومل يكن
ا ألمر يتعلق فقط ابلمتويل .وميكن استبدال الإشارة اإىل ا إلسهام مبوارد مالية خضمة ابلإشارة اإىل الإسهامات الإدارية أأو
اللوجستية من ادلول املس تفيدة .واكن املعيار  3اذلي يتعلق بوجود خشصية طوعية ابرزة وهو ما يضمن أأن هناك خشص يف
ادلوةل يساعد عىل تنفيذ املرشوع .واكن هذا الشخص س يقوم بتيسري التفاعل بني الويبو واملؤسسة .وس يكون نقطة التصال
هو الشخص اذلي يضمن الاس مترارية عند انهتاء املرشوع .وفامي يتعلق بمتديد املرشوع ليشمل املؤسسات الوطنية أأو دون
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ا إلقلميية أأو ا إلقلميية اليت ل تعترب مؤسسة تدريب قضايئ ،رصحت ا ألمانة بأأن أأاكدميية الويبو ل تواجه مصاعب أأمام القيام
بذكل رشيطة أأن توافق ادلول نفسها عىل أأن هذه املؤسسات تس تطيع تدريب قضاة ونواب معوميني .وميكن تعديل عنوان
املرشوع ليس توعب أأي مؤسسة تقدم تدريبا للقضاة.
 .153ورصح وفد جواتاميل بأأن تطبيق مهنج حصيح ابلنس بة حلقوق امللكية الفكرية سوف يؤدي اإىل ا إلسهام يف جناح نظم
امللكية الفكرية.
 .154ودمع وفد مجهورية التش يك املرشوع .ويرجع ذكل بصفة أأساس ية اإىل تركزي املرشوع والنتاجئ طويةل املدى املتوقعة
مثل مواد التدريب اليت ميكن أأن يس تخدهما القضاة والنواب العموميون ومؤسسات التدريب يف املس تقبل.
 .155و أأعرب وفد جورجيا عن تأأييده الاكمل للبيان اذلي أأدىل به وفد رومانيا ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى
والبلطيق .وقد اكنت جورجيا ملزتمة ابملشاركة بصورة فاعةل يف معلية حتقيق أأهداف جدول أأعامل التمنية وتضمني أأفاكر يف
املرشوع بناء عىل مهنج اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .و أأكد الوفد ل ألمانة دمعه وتعاونه الاكمل ابلنس بة دلفع معل
اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .واكن الوفد همامت بصفة خاصة ابقرتاح املرشوع .ورحبت جورجيا مببادرة الويبو ملساعدة
البدلان النامية وادلول اليت متر مبرحةل انتقالية عىل اإنشاء أأاكدمييات ملكية فكرية وطنية .وقد لعبت ت ك املؤسسات دورا
فعال يف اإنشاء نظام ملكية فكرية مناسب مع متخصصني مدربني يف جمال امللكية الفكرية يف ادلول ذات الصةل .ومت تقدمي
أأنشطة تدريبية وموارد من خالل العديد من برامج الويبو .واكنت ت ك ا ألنشطة هممة ابلنس بة لتيسري تطوير امللكية الفكرية
والمنو الاجامتعي-الثقايف لهذه البدلان .و أأشار الوفد اإىل ادلمع النشط للويبو يف جمال اإنشاء أأاكدميية للملكية الفكرية يف
جورجيا .وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن هذا املرشوع س يكون مرشوعا انحجا يف املنطقة .واكنت جورجيا هتدف اإىل حتويل
أأاكدمييهتا الوطنية للملكية الفكرية اإىل مركز إاقلميي لتدريب املتخصصني يف جمال امللكية الفكرية .واكنت املؤسسة س تلعب
دورا رضوراي يف زايدة الوعي العام ويف تطوير املتخصصني يف جمال امللكية الفكرية .واكنت املشاركة املس مترة للويبو والتمنية
املس تدامة لأاكدميية امللكية الفكرية رضوريتني لتحقيق أأهدافا ملموسة .وتعترب الربامج املصممة حسب الطلب ابلتعاون مع
الويبو مثل برامج بناء القدرات من تدابري التمنية ا ألساس ية .وقد حصلت جورجيا والعديد من ادلول ا ألخرى عىل مزااي
خضمة من هذه املرشوعات .واكنت جورجيا عىل اس تعداد لس تضافة مثل هذا الربانمج وخاصة يف جمال املؤرشات
اجلغرافية .وقد اعمتدت عىل احلصول عىل املزيد من ادلمع من الويبو يف هذا الصدد.
 .156و أأيد وفد مرص التعليقات اليت تقدم هبا وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية .وقام الوفد بطرح عدد من ا ألس ئةل.
أأول ،اخلط الفاصل بني هذا املرشوع و أأنشطة التدريب احلالية اليت تقدهما الويبو بناء عىل طلب ادلول ا ألعضاء غري واحض.
ومل تكن ت ك املرة ا ألوىل اليت تقوم فاها الويبو بنشاط يتعلق ابلتدريب القضايئ .اثنيا ،فامي يتعلق خبطوات التنفيذ ،كام ذكر
وفد نيجرياي ،فاإن معلية املسح اخلاص بتقيص احلقائق قد مت ذكره يف البند ج يف الوثيقة والبند  1يف العر التوضيحي .واكن
الوفد يود معرفة كيف يتناسب ذكل مع تقيم الاحتياجات ،واذلي اكن ميثل جزء من معايري اختيار املس تفيدين .ورمبا يكون
الاقرتاح يف حاجة اإىل اإعادة صياغته قبل أأن تمتكن اللجنة من اختاذ قرار بشأأنه .اثلثا ،اكن الوفد يود أأن يعرف كيف ميكن
أأن يمت تكييفه وفقا للمس توايت الوطنية ودون ا إلقلميية وا إلقلميية ألن للك دوةل قوانيهنا ولواحئها الوطنية اخلاصة ابمللكية
الفكرية .رابعا ،ألن هناك متويل وتعاون مع رشاكء أخرين يف معلية التنفيذ ،اكن الوفد يود معرفة كيف س تضمن ا ألمانة أأخذ
التوصية  10من جدول أأعامل التمنية يف احلس بان عند تنفيذ ا ألنشطة .و أأخريا ،اكن من الرضوري القيام ابملزيد من التوضيح
ملعايري الاختيار ألهنا اكنت غامضة نوعا ما .وكام ذكرت ا ألمانة ،فاإن املرشوع ميكن أأن يمت التوسع فيه ليتضمن مؤسسات
أأخرى .واكنت هناك أأاكدميية إاقلميية للملكية الفكرية يف مرص .واكنت أأيضا مرص بصدد اإنشاء أأاكدميية وطنية .وميكن أأن متثل
ت ك ا ألماكن مواضع ميكن تقدمي التدريب هبا اإذا وافقت اللجنة عىل املرشوع.

CDIP/16/10
42

 .157و أأيد وفد الهند البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل .وقد بدا أأن املبادرة واعدة .واكن الوفد يود احلصول عىل معلومات
اكمةل حول ا ألنشطة التدريبية املقرتحة ،مبا يف ذكل احملتوى ،واملاكن اذلي ستنظم فيه ،والرشاكء واجلهات اليت س تقوم بمتويلها
ابلإضافة اإىل الويبو .واكن جيب توفري ت ك املعلومات لاكفة ادلول ا ألعضاء .واكن جيب مراجعهتا بدقة .اكن ميكن للوفد أأن
يتخذ قرارا يعمتد عىل معلومات بصورة أأكرب حول ما اإذا اكن س يقوم بدمع املرشوع أأم ل بعد تلقي ت ك املعلومات.
 .158واكن وفد ابكس تان يرى أأن التعلم والتدريب يف جمال امللكية الفكرية جوهراي يف معلية زايدة التوعية وبناء قدرات
اكفة أأحصاب املصلحة ومؤسسات امللكية الفكرية الوطنية مبا يف ذكل املؤسسات القضائية .وقد ساعد يف حتسني اخلربات
املهنية والنفاذ للقضاء من خالل اإجياد بيئة فعاةل لتسوية الناعات .وسوف ميكن القضاة من الإسهام بصورة لكية يف اكفة
املسائل املتعلقة حبامية امللكية الفكرية ،واعتبارات التمنية ابلإضافة اإىل الصاحل العام يف قراراهتم وتوصياهتم .واكن لبد أأن يكون
مهنج وحدات التدريب متوازنة من أأجل حتقيق النتيجة املرجوة وا ألثر املطلوب .و أأيد الوفد التعليق اذلي تقدم به وفد نيجرياي
ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية ومفاده أأن املرشوع جيب أأل يكون هل أأاثرا مالية عىل ادلول املشاركة .وعرب الوفد عن اهامتمه
بتضمني ابكس تان يف املرشوع املقرتح ،بعد اعامتده من اللجنة.
 .159و أأيد وفد سويرسا متديد أأنشطة بناء القدرات يف القطاع القضايئ .فمل يكن من املمكن اإنفاذ امللكية الفكرية بدون
وجود نظام قضايئ يعمل بصورة جيدة .واكن من املهم وجود خرباء واسعوا الاطالع يف احملامك .وذلكل ،رحب الوفد
ابملرشوع .وسوف تكون املواد التدريبية أأكرث قبول ابلنس بة للقضاة اإذا مت تكييفها مع القوانني الوطنية لدلول اليت جترى هبا
التجربة .وذكرت ا ألمانة انه سيمت اإجراء حتليل الفجوة .ومتت ك سويرسا خربة جيدة ابلنس بة لنفس الهنج يف مرشوعاهتا الثنائية.
ومت اإجراء حتليل جفوة قبل صياغة مواد التدريب ابلنس بة لبعض املناطق والبدلان .وبذكل ،جشع الوفد فريق اإدارة املرشوع
عىل القيام هبذه اخلطوة.
 .160و أأيد وفد لبنان املرشوع .وقد تعاونت لبنان مع الويبو يف هذا اجملال .واكن من املفرت عقد ندوة يف بريوت .وابلر م
من ذكل فقد اكن من غري املمكن القيام بذكل نظرا للظروف الراهنة.
 .161و أأيد وفد الاحتاد الرويس املرشوع ألنه س يحسن كفاءة القضاة وجودة قراراهتم .وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يمت توفري
املواد التعلميية عىل موقع الويبو عىل الانرتنت وتصبح أأساس دورات متخصصة للتعلم عن بعد تقدهما أأاكدميية الويبو.
 .162و أأيد وفد كواب التعليقات اليت تقدم هبا وفد الربازيل ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
 .163و أأشار وفد اإيران (مجهورية -ا إلسالمية) اإىل املسأأةل اليت أأاثرها وفد مرص واكن يود أأن يعرف قوانني وس ياسات
واسرتاتيجيات امللكية الفكرية اليت س تظهر يف املواد التدريبية املقدمة يف ظل املرشوع.
 .164و أأيد وفد املكس يك املرشوع وعرب عن اهامتمه ابختيار املكس يك لتكون واحدة من ادلول اليت جترى هبا التجربة.
 .165ورصح وفد مجهورية كوراي بأأنه من املهم التوصل لفهم أأفضل لقوانني امللكية الفكرية .فقد مت يف أأكتوبر املايض
اس تخدام صندوق استامئين كوري يف دمع اإقامة حلقة دراس ية حول اإنفاذ امللكية الفكرية للقضاة .ومت عقد احللقة ادلراس ية يف
ابنكوك .وابلتعاون مع الويبو ،مت تطوير برانمج تعلم اإلكرتوين يتعامل مع حقوق امللكية الفكرية .ومت تقدمي دورة من خالل
الانرتنت بناء عىل هذا الربانمج.
 .166و أأعرب وفد املغرب عن تأأييده الاكمل للمرشوع.
 .167و أأيد وفد نيجرياي املرشوع وتطلع اإىل املشاركة اكإحدى ادلول اليت جترى هبا التجربة يف إافريقيا ،رشيطة ظهور
التوضيحات املقدمة والتعديالت املشار اإلاها من قبل منسق املرشوع يف وثيقة املرشوع.
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 .168وعرب ممثل برانمج الصحة والبيئة عن اهامتمه ابملرشوع كام عرب عن أأمهل يف أأن يمت تقدمي التدريب للقضاة اذلين يمتتعون
خبربة يف جمالت مثل الصحة والبيئة وحقوق امللكية الفكرية اجملاورة.
 .169ورصح ممثل ش بكة العامل الثالث بأأن القضاء قد لعب دورا حاسام يف البدلان .فقد اكن هجة حتكم مس تقةل ومنصفة
وحمايدة يف املنازعات .وينبغي أأن يمت احلفاظ عىل هذا ا ألمر .وقد قامت الويبو يف الوقت احلايل ابإجراء عدد من أأنشطة
اخلدمات اليت تتعلق ابمللكية الفكرية ،وقد حصلت عىل عائدات كبرية من املودعني لطلبات ملكية فكرية .كام اكنت تشارك
أأيضا يف وضع املعايري وتنفيذ أأنشطة دمع تقين خضمة .وقد اكن هناك برانمج حامية يفصل بني ت ك ا ألنشطة ،وهو ما جنم عنه
نشؤ خماطر تتعلق برتكزي أأنشطة ادلمع التقين عىل حامية امللكية الفكرية والإنفاذ .وقد أأدى الاس تعرا اخلاريج لدلمع التقين
للويبو اإىل طرح عدد من اخملاوف اليت تتعلق بتوجه ادلمع التقين للويبو .وذكر التقرير املعين ابلس تعرا اخلاريج أأيضا أأن
فهم "التمنية" يف الويبو اكن فهام ضيقا اإىل حد ما .ورصح ممثل الش بكة بأأن هناك عدد من ا ألس ئةل اليت نشأأت عند قراءة
وثيقة املرشوع .فالقسم د من الوثيقة عىل سبيل املثال اكن يتعلق بتطوير احملتوى .و أأشار اإىل "املامرسات اجليدة للتعلم يف
جمال حقوق امللكية الفكرية" .واكن ممثل الش بكة يود أأن يعرف ما تعتربه ا ألمانة "ممارسات جيدة" و أأساس حتديد ما اإذا
اكنت املامرسات جيدة أأم ل .وبناء عىل ذكل ،مل يكن من املس تحسن السري قدما يف املرشوع كام مت تعريفه يف ذاك الوقت.
ويف هذه املرحةل ،جيب عىل ادلول ا ألعضاء أأن تدعو اإىل القيام ابس تعرا مس تقل لاكفة املواد والعرو التوضيحية
املس تخدمة يف أأنشطة ادلمع التقين احلايل واليت تتضمن السلطات القضائية.
 .170ورصح وفد كوس تا رياك بأأن التدريب جيب أأن يشمل رجال القضاء من أأجل زايدة معرفهتم يف هذا اجملال.
 .171ودعا الرئيس ا ألمانة للرد عىل تعليقات احلضور.
 .172و أأحاطت ا ألمانة (الس يد بديوي) علام ابلوفود اليت عربت عن اهامتهما ابملرشوع .و أأشارت ا ألمانة اإىل التساؤل اذلي
أأاثره وفد مرص حول اخلط الفاصل بني هذا املرشوع و أأنشطة التدريب احلالية اليت تقدهما الويبو اإىل القضاة .واكنت ا ألخرية
عبارة عن أأنشطة تقدم مبا يتفق مع الظروف .أأما هذا املرشوع فهو مرشوع ذو هيلك و أأهداف ونتاجئ .واكن املرشوع سريكز
عىل احتياجات حمددة .واكن سوف يمت اإجراء تقيم احتياجات وس يحاول املرشوع الاس تجابة لت ك الاحتياجات .واكن
الاختالف يف هيلك واس تدامة املرشوع ألن الهدف مل يكن القيام بتدريب القضاة وإاهناء املرشوع .اكنت الفكرة يه جعل
املرشوع مس تداما من خالل بناء قدرات ت ك املؤسسات من أأجل تدريب قضاة أخرين يف املس تقبل بناء عىل ما تعلموه من
املرشوع .أأما ابلنس بة خلطوات التنفيذ ،فقد وافقت ا ألمانة عىل أأن يمت معل مسح تقيص احلقائق أأول ويمت اإدراجه يف البند أأ.
وقد ظهر ذكل ابلفعل يف اجلدول الزمين للتنفيذ حيث اكن أأول نشاط هو معلية املسح .و أأشارت ا ألمانة اإىل الفارق بني
املس توى الوطين ودون ا إلقلميي وا إلقلميي .ويف حبهثا ا ألويل ،وجدت ا ألمانة أأن هناك معاهد وطنية ومعاهد دون إاقلميية
 /إاقلميية تغطي العديد من البدلان .ومل تقم ا ألمانة بوضع البدلان يف مجموعات وتقدم لها نفس التدريب .واكنت سرتكز عىل
املؤسسات التدريبية احلالية عىل املس توى دون ا إلقلميي وا إلقلميي .واكنت الويبو س تقوم بمتويل ا ألنشطة .واكنت ادلول
ا ألعضاء س تقوم ابملشاركة فقط يف الإجراءات اللوجستية .وسوف يأأخذ حمتوى الوحدات التدريبية قوانني واسرتاتيجيات
وس ياسات و أأولوايت ادلوةل يف احلس بان .وقامت أأاكدميية الويبو أأيضا بتطوير حمتوى ميكن اس تخدامه يف هذا النوع من
املرشوعات .وسوف يمت تكييف احملتوى وفقا لوضع وخصائص ادلوةل وقوانيهنا .وميكن اإضافة حالت وطنية وإاقلميية لإثراء
الوحدات التدريس ية .وميكن متديد املرشوع أأيضا ليشمل ماكتب امللكية الفكرية و أأاكدميياهتا ومراكزها ،اليت قدمت تدريبا اإذا
رغبت ادلول ا ألعضاء يف ذكل .وميكن رسدها يف الوثيقة .وابلر م من ذكل ،هناك حاجة اإىل أأن نأأخذ يف احلس بان أأنه اكن
سيمت عقد منتدى ملعاهد تدريب القضاة .وقد يكون ا ألمر أأن املعاهد تفضل أأل تكون يف منتدى مع ماكتب امللكية الفكرية
ومراكز التدريب .وقد تفضل أأن تكون يف منتدى مع معاهد تدريب القضاة ا ألخرى فقط .و أأشارت ا ألمانة اإىل املعلومات
اليت طلهبا وفد الهند ورصحت بأأن اكفة املعلومات متوافرة يف وثيقة املرشوع واليت تضمنت أأيضا اجلداول الزمنية .وسوف
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تعمتد أأماكن التدريب عىل البدلان اليت سيمت اختيارها لتنفيذ املرشوع .وكام ذكران ،سيمت تكييف احملتوى وفقا لدلول ذات
الصةل.
 .173وتساءل الرئيس عام اإذا اكنت اللجان مس تعدة لعامتد املرشوع أأم ل.
 .174ووافق وفد الربازيل ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،عىل النقطة اليت طرحهتا ا ألمانة
بشأأن حاجة القضاة اإىل اختاذ قرارات مع ا ألخذ يف احلس بان الهدف ا ألمشل املتعلق ابحلفاظ عىل التوازن بني مصاحل أأحصاب
امللكية الفكرية واجلهور بصفة عامة .ور أأت اجملموعة أأن التمنية جيب أأن تكون الهدف احلرصي للمرشوع اذلي س تعمتده
اللجنة .ويف هذا الصدد ،أأشارت اجملموعة اإىل املداخالت اليت قام هبا وفدي تش ييل وسويرسا .وذكر وفد تش ييل أأنه اقرتح
مرشوعا مماثال يف اللجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ .ورصح وفد سويرسا بأأن الإنفاذ يكون ممكنا فقط عند تدريب القضاة.
وهذا هو املاكن اذلي جيب توضيح احلد الفاصل عنده .وقد تكون بعض النقاط اليت طرحت مثرية لالهامتم لكن رمبا ليس
لهذه اللجنة .وقد تضمن برانمج معل اللجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ العديد من الإشارات اإىل ادلمع التقين .واكن القسم
الثاين يتعلق بدور اجلهات القضائية وش به القضائية ابلإضافة اإىل املقاضاة يف أأنشطة الإنفاذ .و أأشار القسم الثالث اإىل التعلم
وزايدة التوعية مبا يف ذكل التدريب يف جمال اكفة العوامل املتعلقة ابلإنفاذ .وقد أأشار القسم اخلامس اإىل مسامهة أأحصاب
احلقوق يف الإنفاذ أخذين يف احلس بان توصية  45من جدول أأعامل التمنية .وتود اجملموعة أأن ترى اإدماج اكفة املوضوعات يف
املواد التدريبية والوحدات التدريس ية لضامن تركزي املرشوع بصفة حرصية عىل التمنية .وقد اكن ذكل رضوراي لضامن أأنه من
املالمئ ابلنس بة للمرشوع أأن تقوم ابعامتده اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية وليس أأي جلنة أأخرى.
 .175واقتبست ا ألمانة (الس يد بديوي) ما ييل من اقرتاح املرشوع "عند تنفيذ أأنشطة املرشوع يف البدلان النامية و أأقل
البدلان منوا اليت وقع علاها الاختيار لإجراء التجربة ،يمت أأخذ ما ييل يف احلس بان ( أأ) القوانني/ا ألطر/التفاقيات ذات الصةل
(ب) س ياسات واسرتاتيجيات حقوق امللكية الفكرية ذات الصةل (ج) جفوات التدريب القضايئ ،والاحتياجات وا ألولوايت
كام وردت يف أأطر التمنية الاقتصادية الوطنية أأو دون ا إلقلميية أأو ا إلقلميية و (د) اعتبارات التمنية واملصلحة العامة" ومل يمت
تضمني أأي عنارص أأخرى يف هذا الصدد .واكن ما حيدث يف اللجان أأخرى تمت مناقش ته يف ت ك اللجنة .واكنت اللجنة املعنية
ابلتمنية وامللكية الفكرية تناقش مرشوعا منفصال .وسوف يمت تطوير املوضوعات يف املرحةل الثانية بعد تقيم الاحتياجات
وا ألولوايت اخلاصة ابدلول املعنية .وإاذا اكن جيب حتديد املوضوعات قبل تقيم احتياجاهتا فقد يكون هناك اختالفات بني
املوضوعات وا ألولوايت يف هذه ادلول.
 .176واقرتح الرئيس اإماكنية معل وفد الربازيل والوفود املهمتة ا ألخرى مع ا ألمانة وحماوةل اخلروج ابلتعديالت الرضورية.
واكن ميكن للجنة أأن تعود للوثيقة يف مرحةل لحقة من ادلورة
النظر يف وثيقة  –CDIP/16/6تقرير بشأأن الاس تجابة الإدارية احملدثة لالس تعرا اخلاريج لدلمع التقين للويبو يف جمال
التعاون من أأجل التمنية
 .177ذكر الرئيس بأأن ا ألمانة قد انقش الاس تعرا اخلاريج لدلمع التقين للويبو يف جمال التعاون من أأجل التمنية يف ادلورة
السابقة .وطلبت اللجنة من ا ألمانة حتديث الاس تجابة الإدارية املتضمنة يف الوثيقة  CDIP/9/14وقررت الاس مترار يف
املناقشات حول املوضوع بناء عىل النقاط الواردة يف الاقرتاح اذلي أأدىل به وفد اإس بانيا واقرتاحات ادلول ا ألعضاء ا ألخرى
والنسخة املنقحة لالس تجابة الإدارية  .مث دعا ا ألمانة اإىل عر الوثيقة.
 .178و أأكدت ا ألمانة (الس يد ابلوتش) عىل أأن تقرير الاس تعرا اخلاريج (وثيقة  )CDIP/8/INF/1اكن خضام .وقد
أأبلغت ا ألمانة ادلول ا ألعضاء يف اجامتع الإحاطة اذلي عقد قبل ادلورة أأهنا لن تقوم بطباعة الوثيقة ويه متوافرة عىل
الإنرتنت .ومت اإعداد عدد من الواثئق حول هذا املوضوع .واكنت أخرها وثيقة الاس تجابة الإدارية .ويف ادلورة ا ألخرية،
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طالبت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ا ألمانة بتحديث الاس تجابة الإدارية املتضمنة يف وثيقة  .CDIP/9/14وذكرت
ا ألمانة بأأن التوصيات املذكورة يف التقرير قد مت تقس ميها اإىل ثالث فئات يف الاس تجابة الإدارية .واس تجابة لطلب اللجنة،
قامت ا ألمانة بدراسة وحتديث التوصيات الواردة يف الفئة أأ (التوصيات اليت انعكست ابلفعل عىل أأنشطة الويبو أأو عىل
برامج الإصالح املس مترة) والفئة ابء (التوصيات اليت تس تحق املزيد من النظر) بيامن مت الإبقاء عىل توصيات الفئة ج
(التوصيات اليت أأاثرت خماوف تتعلق ابلتنفيذ) كام اكنت عند تقدميها .ومت اإتباع لك توصية ابس تجابة حمدثة .وقامت ا ألمانة
أأيضا مببادرة لتضمني ر أأهيا حول وضع تنفيذ لك توصية من أأجل تيسري نظرها من قبل ادلول ا ألعضاء .ففي هناية التوصية 1
يف الصفحة  2عىل سبيل املثال ،فقد ذكر أأنه ميكن اعتبار أأن هذه التوصية قد مت تنفيذها .واكنت ا ألمانة ترغب يف تقدمي
املزيد من التفاصيل فامي يتعلق بوهجة نظرها حول وضع تنفيذ هذه التوصية والتوصيات ا ألخرى.
 .179ورصح وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية ،بأأن موقفه من بند جدول ا ألعامل هذا قد مت توثيقه جيدا.
واكنت الاقرتاحات تس هتدف تعزيز توفري ادلمع التقين املقدم من املنظمة .ويف ادلورة السابقة ،قدم وفد اإس بانيا وثيقة
أأساس ية حتدد بعض ا ألنشطة اليت ميكن القيام هبا مبوجب هذه الاقرتاحات واقرتاحات ادلول ا ألعضاء ا ألخرى .ويف هذه
املرحةل ،فاإن أأكرث طريقة معلية للتحرك ل ألمام ابلنس بة لهذا البند من بنود جدول ا ألعامل هو مناقشة الاقرتاحات الفعلية
وميكن القيام بذكل بناء عىل مضمون الاقرتاحات.
 .180و أأشار وفد اليوانن ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،أأن ثالثة فئات من التوصيات ظهرت يف الوثيقة احملدثة كام هو
احلال يف الاس تجابة السابقة .وقد تضمنت ت ك الفئة أأ (التوصيات اليت انعكست ابلفعل عىل أأنشطة الويبو أأو عىل برامج
الإصالح املس مترة) والفئة ابء (التوصيات اليت تس تحق املزيد من النظر) وتوصيات الفئة ج (التوصيات اليت أأاثرت خماوف
تتعلق ابلتنفيذ) .ومبوجب الفئة أأ ،فقد ذكر بوضوح أأنه من بني التوصيات الثنني وا ألربعني املشار اإلاها ميكن اعتبار أأن
الغالبية العظمى مهنا قد نفذت .و أأحاطت اجملموعة علام ابجلهود اليت بذلهتا ا ألمانة فامي يتعلق مبواطن املرونة وحتقيق الزتامن بني
قاعدة بياانت للمساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية وبني التخطيط للموارد املؤسس ية .وابلإضافة اإىل حتقيق تقدم جيد،
مت التوصل اإىل تعريف لنفقات التمنية يف ادلورة ا ألخرية للجنة املزيانية بروح بناءة وتعاونية وتتطلع للسري قدما .وقد اكنت هذه
املسأأةل متثل اإحدى بنود جدول ا ألعامل املعلقة لعدة س نوات .وقد اكنت النتيجة الناحجة للمفاوضات ،واليت اعتربت نتاج
للحلول الوسط ،متثل وس يةل حماسبية انحجة .وفامي يتعلق ابلفئة ابء ،أأشارت اجملموعة اإىل أأن الاس تجابة الإدارية قد نظرت يف
لك التوصيات اليت جيب تنفيذها ما عدا واحدة .ويظهر ذكل مدى الزتام ا ألمانة يف هذه ا ألمور .أأما ابلنس بة للفئة ج  ،فقد
أأيدت اجملموعة اخملاوف اليت مت التعبري عهنا رصاحة يف هذا القسم .ومل تر فائدة من القيام مبزيد من التوضيح ألفاكر سوف
تؤدي اإىل اإحداث يشء من عدم الارتياح عىل أأحسن الفرو وسوف تؤدي اإىل الغمو عىل أأسو أأ الفرو  .ويف هذه
املرحةل ،اعتربت اجملموعة أأن معل اللجنة خبصوص تقرير ديري-رواك قد مت اس تكامهل .و أأحاطت علام ابلعمل اجليد
والتحسينات اليت مت حتقيقها حىت الن .وابلر م من ذكل ،اكن من الرضوري القيام بتحسينات مس مترة ،وخاصة فامي يتعلق
ابلتنس يق والاس تدامة والكفاءة يف املرشوعات ألهنا متثل جوانب رضورية يف أأي مؤسسة تعمل بصورة حصية .وعربت
اجملموعة عن اعتقادها بأأنه سيمت تضمني ادلروس املس تفادة و أأفضل املامرسات يف العمل املس تقبيل وتطلعت اإىل دمع ا ألمانة يف
هذا العمل.
 .181ورحب وفد رومانيا ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،بتنفيذ غالبية التوصيات الواردة
حتت اجملموعة أأ واجملموعة ابء .وقد عكس ذكل الزتام ا ألمانة اذلي ل حييد جبدول أأعامل التمنية .ويف نفس الوقت ،شاركت
اجملموعة ا ألمانة خماوفها فامي يتعلق ابلتوصيات الواردة حتت اجملموعة ج ألنه اكنت تتجاوز أأو تتعار مع ولية الويبو .وذلكل،
اكن من غري املالمئ تنفيذها .و أأكدت اجملموعة عىل تأأييدها لقرتاح الاحتاد ا ألورويب حول ختصيص يوم اكمل ملناقشة امللكية
الفكرية وادلمع التقين من أأجل تناول أأفضل املامرسات .وسوف تضيف مثل هذه املناقشات بعدا تمكيليا للمعلومات املتعلقة
بتقدمي ادلمع التقين.
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 .182و أأكد وفد الربازيل ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،عىل أأمهية ادلمع التقين اذلي قدمته
الويبو يف جعل امللكية الفكرية اإحدى ا ألدوات الفعاةل يف التمنية .واكن ادلمع التقين للويبو هو موضوع توصية  1من توصيات
جدول أأعامل التمنية ،اليت تضمنت ما ييل " جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية بعدة مزيات ومهنا أأهنا
موهجة حنو التمنية وقامئة عىل الطلب وشفافة و أأهنا تأأخذ بعني الاعتبار ا ألولوايت والاحتياجات اخلاصة ابلبدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا ،عىل وجه اخلصوص ،فضال عن خمتلف مس توايت التمنية املدركة يف ادلول ا ألعضاء ،وينبغي اإدراج
ا ألنشطة يف أأطر زمنية لس تكامل الربامج " .وهبدف تطبيق هذه التوصية ،مت معل اس تعرا مس تقل لدلمع التقين للويبو
و أأدرج يف وثيقة  CDIP/8/INF/1وهو ما عرف أأيضا بتقرير ديري-رواك .ويف عام  ،2012قام الفريق املعين جبدول
أأعامل التمنية واجملموعة الإفريقية بتقدمي عر مشرتك حول ادلمع التقين يف جمال التعاون والتمنية (وثيقة .)CDIP/9/16
واكن يعمتد عىل تقرير ديري-رواك .ومتت مناقشة هذه الوثيقة خالل الس نوات الثالثة املاضية ومت اختاذ قرارات هامة مس متدة
من الاقرتاح .ومن أأمثةل ذكل جند كتيب ادلمع التقين املذكور يف الاقرتاح  2-8يف الوثيقة .ودون املساس بتنفيذ أأي من ت ك
ا ألنشطة املتضمنة يف التقرير ،اكن الوقت مالمئا لتوجيه أأنشطة اللجنة حنو ادلمع الترشيعي والقانوين اذلي تقدمه الويبو.
ومتاش يا مع بند  J.2من بنود اقرتاح الفريق املعين جبدول أأعامل التمنية واجملموعة الإفريقية طالبت اجملموعة الويبو ،دون الإساءة
اإىل تأأكيدات الرسية ،بتنفيذ اس تعرا متعمق دلمعها الترشيعي .واكن جيب أأن يمت الاس تعرا من قبل فريق من اخلرباء
القانونيني اخلارجيني لتقيم الاهامتم املقدم ألولوايت التمنية يف البدلان وظروفها ابلإضافة اإىل لك مواطن املرونة واخليارات
املتاحة للبدلان .واكن جيب أأن يتضمن الاس تعرا حفص حملتوى مرشوعات القوانني والتعليقات اليت قدمهتا الويبو ابلإضافة
اإىل حمتوى الندوات والتدريب والفعاليات املتعلقة اب ألمور الترشيعية.
 .183و أأشار وفد لكسمربغ ،متحداث ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،اإىل أأن الوثيقة قد حددت ثالثة فئات
من التوصيات داخل الاس تعرا اخلاريج مثلام هو احلال ابلنس بة لالس تجابة الإدارية السابقة .وقد تضمنت الفئة أأ
(التوصيات اليت انعكست ابلفعل عىل أأنشطة الويبو أأو عىل برامج الإصالح املس مترة) والفئة ابء (التوصيات اليت تس تحق
املزيد من النظر) وتوصيات الفئة ج (التوصيات اليت أأاثرت خماوف تتعلق ابلتنفيذ) .وابلنس بة لتوصيات الفئة أأ من
الاس تجابة الإدارية فقد انعكست اإما بصورة جزئية أأو اكمةل عىل أأنشطة الويبو أأو عىل برامج الإصالح املس مترة .وابلر م من
ذكل ،تضمنت الاس تجابة الإدارية الكثري من املعلومات القمية وقدمت نظرة عامة ل ألنشطة اليت قامت هبا ا ألمانة واليت نتج
عهنا تنفيذ الغالبية العظمى من التوصيات .و أأشار الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء اإىل أأن الغالبية العظمي من توصيات الفئة
أأ والفئة ابء قد مت تنفيذها .كذكل فقد مت حتقيق تقدم ابلنس بة للعمل املتعلق ابلتوصيات اليت جيري تنفيذها بعد نرش
الاس تجابة الإدارية .وذلكل فقد اعترب الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء أأن تقرير ديري-رواك قد مت تنفيذه اإىل حد كبري .واكن
جيب عىل اللجنة يف ذكل احلني اإعداد اس تعرا مس تقل حول توصيات جدول أأعامل التمنية .واكن جيب القيام ابملزيد من
العمل حول ادلمع التقين فامي يتعلق بت ك التوصيات اليت حددهتا ا ألمانة حتت الفئة ابء يف الاس تجابة ا إلدارية و أأهنا تس تحق
املزيد من النظر .وقد قامت الاس تجابة الإدارية بنظر تنفيذ اكفة التوصيات فامي عدا واحدة .وقد اكن ذكل ميثل اإجنازا ممتازا
أأوحض مدى الزتام ا ألمانة هبذه ا ألمور ومدى التقدم اذلي مت اإحرازه .وبعد الإشارة ذلكل ،اكن التحسني املس متر وخاصة يف
جمال التنس يق والاس تدامة وكفاءة تلكفة املرشوعات من اجلوانب الرضورية ألي منظمة تعمل بصورة حصية .أأما التوصيات
اليت مت تصنيفها حتت الفئة ج فقد أأاثرت خماوف تتعلق بتنفيذها .وذلكل ،اكن ل جيب النظر فاها أأكرث من ذكل .و أأكد
الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء عىل الزتامه بتخصيص يوم اكمل للملكية الفكرية وادلمع التقين .واكن جيب أأن يركز ذكل
عىل حتديد أأفضل املامرسات وادلروس املس تفادة من ادلمع التقين اذلي تقدمه الويبو واذلي تقدمه هجات أأخرى غري الويبو
كام ميثل فرصة أأيضا لعمل عرو توضيحية مشرتكة حول مرشوعات ادلمع التقين اليت تقوم هبا ادلول النامية وادلول
املتقدمة .واس متر الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء يف الاعتقاد بأأن مثل هذه املناقشات سوف حتقق قمية للويبو .وتطلعوا اإىل
اإجراء هذه النقاشات اليت س تضمن وجود درجة أأكرب من الشفافية واملساءةل يف اكفة جمالت التخطيط لدلمع التقين وتقدميه.
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 .184و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل أأن لك توصيات اجملموعة أأ واجملموعة ابء قد مت أأو يمت تطبيقها .وعرب الوفد
عن اعتقاده بأأن اللجنة ميكهنا اختتام هذا البند والانتقال اإىل املسائل املعلقة ا ألخرى عىل جدول ا ألعامل .وتضمن تقرير
ديري-رواك توصيات من اثنني من اخلرباء اخلارجيني ومل ميثل ابلرضورة وهجات نظر ادلول ا ألعضاء .وقد توافرت فرصة اكفية
للجنة لس تعرا هذه التوصيات حبيث اكن ميكن توصل ادلول ا ألعضاء اإىل توافق يف الراء حىت ميكن للويبو أأن تقوم
ابختاذ اإجراء .ويف الواقع أأن تقرير الإدارة احملدث قد أأظهر مدى التقدم اذلي أأحرزته املنظمة خالل أأكرث من مخسة س نوات
بعد اإصدار التقرير ا ألصيل لنظره من قبل ادلول ا ألعضاء .واتفق الوفد مع تقيم ا ألمانة حول عدم توافر اجلدوى يف توصيات
اجملموعة ج وقام حبث اللجنة بصورة متسقة عىل الرتكزي عىل توصيات اجملموعة ابء ألن ذكل ميثل السبيل الوحيد املعقول
لتحقيق تقدم .ومل يكن الوفد يف موقف يؤههل لعامتد أأي توصيات تقع مضن اجملموعة ج يف الاس تجابة الإدارية ألس باب
وردت يف الوثيقة اليت عرضهتا ا ألمانة.
 .185ورصح وفد اإس بانيا بأأنه بدا أأن الوثيقة يه مبثابة تقيم ذايت وبدت راضية قليال ابلوضع .و أأشارت الوثيقة اإىل أأن اكفة
توصيات اجملموعة أأ واجملموعة ابء قد مت تنفيذها .وابلر م من ذكل ،فاإن التفسري املقدم ابلنس بة للك توصية اكن أأحياان تفسريا
عاما للغاية أأو مكررا .ففي العديد من املناس بات عىل سبيل املثال متت الإشارة اإىل اإطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ .وابلر م
من أأهنا متثل أأداة مفيدة ف إان هذا العنرص غالبا ما اكن يتكرر ويقدم عىل أأنه مربر لتنفيذ التوصيات .وقد مت تقدمي أأس باب غري
اكفية حول كيفية تنفيذ توصيات اجملموعة أأ واجملموعة ابء .فبالنس بة لتدابري توفري التلكفة والكفاءة عىل سبيل املثال ،متت
الإشارة اإىل اإطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ .ومتت الإشارة اإىل ذكل أأيضا فامي يتعلق بتحسني أليات التقيم .واكنت الرتكيبة يف
الك احلالتني متشاهبة .ومل يكن هناك اعرتاف ابلعيوب احملمتةل .ومل يمت تقدمي معلومات حول تدابري معينة فامي عدا ت ك
الإشارات العامة .ومل يمت الزتويد مبعلومات حول ما اإذا اكنت التدابري اجلديدة اليت مت اختاذها اكنت قد أأدت اإىل اإحداث نتاجئ
أأفضل أأم ل .و أأقر الوفد ابجلهود اليت بذلهتا ا ألمانة .وابلر م من ذكل ،فاإن التفسريات الواردة يف الوثيقة مل تكن اكفية ومل يبدو
أأن هناك أأي وس يةل لتحسني تنفيذ التوصيات .وتطلبت بعض التوصيات متابعة .و أأشار الوفد اإىل اقرتاحه يف ادلورة ا ألخرية.
فقد حدد بعض اجملالت اليت اكن من املهم ابلنس بة ل ألمانة أأن تقدم للجنة املزيد من املعلومات فاها حول تدابري معينة مت
اختاذها أأو قد يمت اختاذها .واكن ذكل س يضمن للجنة أأنه يمت القيام بلك يشء ممكن حول هذه اجلوانب .كام س ميكن ذكل
اللجنة من تقدمي التعلاميت والإرشادات حىت تمتكن ا ألمانة من الاس مترار يف متابعة بعض التوصيات الصاحلة للغاية واليت
وردت يف التقرير.
 .186وعرب وفد تش ييل عن اعتقاده بأأنه ميكن القيام ابلكثري فامي يتعلق ابلتوصيات اليت يمت تنفيذها .فميكن عىل سبيل املثال
توفري قدر أأكرب من الشفافية من خالل قاعدة بياانت متكن املس تخدمني من التعرف عىل املزيد من املبادرات اليت يمت اختاذها
فامي يتعلق ابلنقاط  7و 8و 9يف الفئة أأ .و أأشار الوفد اإىل النقطة ب 8-واكن يريد أأن يعرف ما اإذا اكنت هناك نسخة حمدثة
متوافرة من ادلليل املتضمن يف الوثيقة  .CDIP/12/7واكن س يقوم بتقدمي تعليقات مفصةل فامي يتعلق ابدلليل اإىل ا ألمانة
لنظرها عند اإعداد نسخة منقحة .وقد أأشارت النقطة أأ 31-اإىل توصيات يف جمال حتديث ماكتب امللكية الفكرية و أأكدت عىل
التطورات اليت حدثت يف جمال الرباءات .وابلر م من ذكل ،اكن جيب أأن يتضمن تطبيق هذه التوصيات تعزيز قدرات
ماكتب حقوق املؤلف .و أأشارت النقطة أأ 35-اإىل دور الويبو يف جمال املرونة .وابلر م من حتقيق تقدم يف هذا اجملال ،ميكن
اإحراز أأكرث من ذكل بكثري من خالل برانمج شامل طويل املدى يتضمن أأيضا ادلمع التقين .و أأخريا ،أأشار الوفد اإىل النقطة
أأ 23-املتعلقة ابدلمع املقدم اإىل ادلول النامية من أأجل تقيم احتياجاهتا التمنوية ،وقدرات امللكية الفكرية والاسرتاتيجيات
املالمئة .وقد اس تفادت تش ييل من دمع الويبو يف خالل اإعدادها لسرتاتيجية وطنية للملكية الصناعية .ومتت الاس تعانة خببري
للمساعدة يف هذا الصدد .وابلر م من أأن العمل ل يزال جاراي ،قامت الويبو بتقدمي ادلمع الرضوري يف هذا الس ياق .وعرب
الوفد عن أأمهل يف أأن تقوم املنظمة بأأخذ هذه التعليقات اإىل جانب بياانت واقرتاحات وفد اإس بانيا يف احلس بان .وسوف
تؤدي هذه الاقرتاحات اإىل حتسني العمل يف جمال ادلمع التقين.
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 .187و أأيد وفد كندا البيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن ابلنيابة عن اجملموعة ابء .وقد تسبب تقرير ديري-رواك يف العديد من
املناقشات .ومت اإعداد عدد من الواثئق .واكن أخرها هو الاس تجابة الإدارية احملدثة .و أأشار الوفد اإىل أأن غالبية التوصيات يف
الفئة أأ والفئة ابء ميكن أأن نعترب أأهنا مت تنفيذها .أأما ابيق التوصيات فهىي بصدد التنفيذ .وقد رحبت كندا ،بوصفها هجة مقدمة
لدلمع التقين ،ابلتقرير و أأيدت هجود الويبو املس مترة يف تنفيذ برامج التدريب وخاصة ما يتعلق بتعزيز القدرات الوطنية
والقدرات طويةل املدى .واكن الهدف هو مساعدة معاهد التدريب الوطنية عىل أأن تصبح مالمئة بصورة أأفضل .واكنت
الاس تجابة الإدارية احملس نة والتقدم املذكور هنا سوف ميكن اللجنة من الانهتاء من تقرير ديري-رواك .وابلر م من ذكل ،لبد
عىل ا ألمانة من الاس مترار يف هجودها لضامن الزتام لك مرشوع مت القيام به مبعايري الإدارة القامئة عىل النتاجئ.
 .188و أأيد وفد مجهورية التش يك معلية تقيم الاس تعرا اخلاريج .واكن جيب أأن يساعد ذكل عىل تعزيز جودة أأنشطة
ادلمع التقين اذلي تقدمه الويبو والرتكزي عىل ا ألنشطة ذات ا ألولوية الفعاةل واملس تدامة .و أأقر الوفد اقرتاح وفد اإس بانيا يف
ادلورة السابقة .وقد تضمن س تة توصيات معينة لدلمع التقين اذلي تقدمه الويبو .ورحب الوفد ابلس تجابة الإدارية احملدثة
بوصفها أأساس القيام مبزيد من املناقشات حول تنفيذ التوصيات ذات الصةل اليت تنشأأ من الاس تعرا اخلاريج .وابلر م من
ذكل ،مل تكن معلية حتسني اجلودة ت ك فرصة لإعادة توجيه املنظمة خارج نطاق وليهتا.
 .189ووافق وفد الربازيل ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،عىل العديد من النقاط اليت طراها
وفد اإس بانيا .كام شارك نفس اخملاوف املتعلقة بطريقة التعامل مع الاس تجابة الإدارية .وقد قامت ا ألمانة بعمل قامئة ببعض
البنود ورصحت بأأهنا مت تنفيذها .واكن ذكل مبثابة تقيم ذايت .وقد أأقر الوفد ابجلهود اليت قامت هبا ا ألمانة .وابلر م من ذكل،
فقد اكنت ت ك املنظمة تقوم عىل أأساس توجيه ا ألعضاء .واكن عىل ادلول ا ألعضاء القيام مبناقشة هذه النقاط .واكنت هناك
عدة اقرتاحات لتنفيذ البنود املذكورة يف التقرير .وجيب عىل ادلول ا ألعضاء مناقش هتا من أأجل حتديد ما اإذا اكن قد مت
تنفيذها أأم ل .وقد خرج الاس تعرا اخلاريج ابلعديد من الاقرتاحات .وجيب أأن تتقبل اللجنة مناقشة الاقرتاحات وليس
الاس تجابة فقط ابلقول بأأهنا لن تناقش الاقرتاحات اليت مضنهتا ا ألمانة يف قامئة البنود املنفذة .واختلفت اجملموعة بشأأن عدم
مناقشة واحد من املقرتحات .بل واختلفت أأيضا أأكرث من ذكل بشأأن فكرة الانهتاء من البند اذلي اكن من الواحض أأنه همم
ابلنس بة للعديد من البدلان .وعرب الوفد عن رغبته يف اإجراء مناقشات بسبب أأمهية الاقرتاحات و أأل يمت استبعادها حبجة أأهنا
واردة يف الاس تجابة اليت قدمهتا الإدارة.
 .190و أأقر وفد الصني ابملبادرات اليت قامت الويبو ابختاذها يف العديد من اجملالت ،مبا يف ذكل اإنشاء موقعي برانمج الويبو
للتكنولوجيا اخلرضاء  WIPO Greenوبرانمج البحث  .Re:Searchوتضمن التقرير توصيات حول خمتلف اجلوانب.
وسوف يساعد ذكل ادلول ا ألعضاء عىل حتسني معل الويبو املتعلق ابدلمع التقين .وحتتاج اكفة ادلول ا ألعضاء اإىل التعاون يف
هذا الصدد .وتقدم وفد اإس بانيا ابقرتاح يف ادلورة السابقة .و أأيد الاقرتاح عدد من ادلول .وابلر م من عدم متكن اللجنة من
اخلروج ابتفاق حول هذه الاقرتاح فقد أأظهرت أأن الوفود دلهيا خماوف واكن لبد من اختاذ اإجراء يتعلق هبذا املوضوع .وعرب
الوفد عن أأمهل يف أأن تس متر الويبو يف النظر بصورة اكمةل يف اكفة التوصيات .واكنت هناك حاجة اإىل املرونة خبصوص تنفيذ
هذه التوصيات مع أأخذ خمتلف أراء الوفود يف احلس بان.
 .191و أأيد وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن ابلنيابة عن اجملموعة ابء .و أأقرت ا ألمانة باكفة التوصيات الواردة
حتت اجملموعة ابء (توصيات تس تحق املزيد من النظر) .وعرب الوفد عن تقديره للجهود املس مترة ل ألمانة واخلاصة بتقدمي ادلمع
التقين وحتسينه بعد اس تكامل املناقشات اخلاصة ابلس تعرا اخلاريج.
 .192و أأشار ممثل برانمج الصحة والبيئة اإىل النقطة أأ 2-حول موقعي برانمج الويبو للتكنولوجيا اخلرضاء وبرانمج البحث.
وابلر م من أأنه اكن من دواعي رسور ممثل الربانمج أأن يشري اإىل أأن الويبو اكنت تناقش مسائل تتعلق ابلبيئة والصحة ،اإل
أأنه ر أأى أأن جودة الوثيقة ميكن حتسيهنا .وجيب تضميهنا معلومات حول املس تحرضات الصيدلنية والتعاون من أأجل التمنية.
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 .193وعرب وفد اجلزائر ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية ،عن اعتقاده بأأن هناك دمع قوي للجنة لالس مترار يف مناقشة
الاقرتاحات املتضمنة يف الاس تعرا اخلاريج ومناقشة الاقرتاح اذلي طرحه وفد اإس بانيا يف ادلورة السابقة .ومل تتناول
الوثيقة اكفة خماوف اجملموعة وبعض الوفود ا ألخرى .وابلر م من ذكل ،فقد اكن راغبا يف الاس مترار يف املناقشات بناء عىل
هذه الوثيقة .واكنت ت ك الطريقة يه الطريقة املثىل لتحقق اللجنة تقدما ابلنس بة لهذا البند من بنود جدول ا ألعامل.
 .194و أأشار الرئيس اإىل أأن هناك اختالف يف الراء بشأأن تنفيذ التوصيات .وذلكل ،اقرتح أأن تقوم اللجنة بنظر لك
توصية عىل حدا .وميكن للوفود أأن تقوم بتقدمي اعرتاضات أأو حتفظات ابلنس بة للك حاةل .وميكن للجنة عندئذ اس تكامل
معلها.
 .195واكن وفد الولايت املتحدة يرغب يف معرفة ما اإذا اكن الرئيس قد اقرتح العودة اإىل تقرير ديري-رواك ،وهو تقرير
مكون من  240صفحة وملخص مكون من  35صفحة تتضمن مئات التوصيات اليت مل يمت ترقميها.
 .196و أأوحض الرئيس أأنه يشري اإىل الاس تجابة الإدارية احملدثة والتوصيات املتضمنة هبا.
 .197ومل يكن دلى وفد اإس بانيا رؤية واحضة ابلنس بة لقرتاح الرئيس .ومل يعرف الوفد أأيضا ما اإذا اكن جيب عىل اللجنة أأن
تنظر يف تقرير ديري-رواك أأم تقوم بنظر بعض التوصيات حفسب .وقد قام اقرتاحه بأأخذ اكفة الاقرتاحات يف احلس بان حىت
يصبح أأساسا جيدا للمناقشات .وقد يرغب البعض يف القيام ببعض التعديالت وميكهنم القيام بذكل.
 .198ورصح وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية ،بأأنه ليس يف موقف يسمح هل بدراسة الاس تجابة الإدارية
احملدثة حفسب .وإاذا اكن جيب نظر لك توصية من التوصيات ،فيجب عىل اللجنة أأن تقوم بنظر تقرير ديري-رواك أأيضا .وقد
تضمن اقرتاحه املشرتك أأيضا مع الفريق املعىن جبدول أأعامل التمنية عددا من الاقرتاحات .وإاذا اكنت اللجنة سوف تنظر يف
لك املقرتحات فيجب أأن تأأخذ يف حس باهنا اكفة الواثئق .وبدل من ذكل ،ميكن للجنة أأن تسري قدما بناء عىل اقرتاح وفد
اإس بانيا .واكن يبدو أأن هذا هو الطريق ا ألسهل .وابلر م من ذكل ،فضل الوفد مناقشة لك توصية من التوصيات مع أأخذ
اقرتاحه املشرتك مع الفريق املعىن جبدول أأعامل التمنية يف احلس بان.
 .199و أأشار الرئيس اإىل تعليقات احلضور واقرتح أأنه من العميل القيام مبناقشة اقرتاحات وفد اإس بانيا .واكن هناك س تة
اقرتاحات.
 .200و أأكد وفد اليوانن ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،عىل أأنه يشعر ابلريض جتاه طريقة تقدمي الاس تجابة .ومل يؤدي
الانهتاء من التقرير اإىل استبعاد اجلهود اليت قامت هبا ا ألمانة من خالل هيالكها احلالية .ومل تر اجملموعة سببا لعدم اس مترار
معل ا ألمانة .كام مل جتد غضاضة يف القيام ابلتقيم اذلايت.
 .201وتساءل الرئيس عام اإذا اكنت اجملموعة ابء تواجه أأية مشالكت يف السري بناء عىل اقرتاح اإس بانيا.
 .202وطالب وفد اليوانن ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،من الرئيس ختصيص بضعة دقائق لعقد مناقشات داخلية.
 .203ووافق الرئيس عىل تعليق الاجامتع ملدة مخسة عرش دقيقة.
 .204وعرب وفد اليوانن ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،عن رغبته يف الاس مترار يف املناقشات عىل أأساس اقرتاح اإس بانيا
من أأجل الانهتاء من هذا البند من بنود جدول ا ألعامل.
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 .205ورصح الرئيس بأأن املناقشات اكن جيب أأن تقوم عىل أأساس الاقرتاح الإس باين برشط عدم وجود اعرتاضات من
احلضور .واكن سيمت حفص البنود اليت تضمهنا الاقرتاح لك عىل حدا .وقام بقراءة البند ا ألول "مطالبة ا ألمانة ابإعداد مجموعة
من أأفضل ممارسات ادلمع التقين للويبو".
 .206وقام وفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،ابلفعل بلفت انتباه اللجنة قبل بدهئا يف حتليل
بنود الاقرتاح الإس باين .وقد أأشارت اجملموعة اإىل تعليقات وفد اليوانن ابلنيابة عن اجملموعة ابء و أأكدت عىل أأن العديد من
الوفود قد عربت عن رغبهتا يف عدم الانهتاء من هذا البند من بنود جدول ا ألعامل .ووافقت اجملموعة عىل تطبيق مهنج
تدرجيي يبد أأ ابلقرتاح الإس باين .وابلر م من ذكل ،جيب أأن تتناول اللجنة اقرتاحات معينة أأخرى تقوم عىل أأساس تقرير
اخلرباء اخلارجيني يف هذه ادلورة ويف ادلورات القادمة .واكن ميكن أأن تبد أأ اللجنة ابلبنود الواردة يف الاقرتاح الإس باين.
وابلر م من ذكل ،فسوف تس متر املناقشات ألن العديد من الوفود ر أأت أأن الاقرتاحات جيب أأن تنفذ أأيضا.
 .207و أأيد وفد كوت ديفوار تعليقات وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية واقرتاح وفد أأس بانيا.
 .208ورصح وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية ،بأأنه ليس يف موقف يؤههل للموافقة عىل الانهتاء من هذه
البند .واكن الهنج املتبع حاليا هو التوصل حلل حملاوةل حتقيق بعض التقدم فامي يتعلق بتقرير ديري-رواك واس تجاابت ا ألمانة.
ويف الواقع أأنه ميكن للمجموعة خالل املناقشات أأن تقرتح بعض الإضافات لقرتاح وفد اإس بانيا .وميكن حتديد الاقرتاحات
للموافقة علاها بصورة تدرجيية.
 .209ورصح وفد مرص بأأن املهنج احلايل يعترب طريقة مؤقتة للسري قدما .وميكن للجنة مناقشة اقرتاح وفد اإس بانيا .وابلر م
من ذكل ،مل تكن مناقشة مبثابة هنائية لهذا املوضوع .لقد اكنت تقرير ديري-رواك تقريرا خضام .وهناك العديد من العنارص اليت
مل يمت تناولها حىت الن .واكنت الاس تجابة الإدارية احملدثة مبثابة تقيامي ذاتيا .ويقع عىل عاتق ادلول ا ألعضاء مناقشة وحتديد ما
اإذا اكن قد مت تنفيذ التوصيات أأم ل.
 .210وعرب وفد اليوانن ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،عن رغبته يف مناقشة الاقرتاح الإس باين هبدف الانهتاء من هذا
البند من بنود جدول ا ألعامل .ومل تر اجملموعة ما ميكن اعتباره تقدما بشأأن يشء اكن يمت تنفيذه ابلفعل .واكن معل الويبو
سيس متر من خالل الهيالك احلالية .وميكن لعملها املتعلق ابدلمع التقين الاس مترار مع تقدمي بعض املدخالت من ادلول
ا ألعضاء.
 .211و أأيد وفد اإيران (مجهورية -الإسالمية) تعليقات وفدي نيجرياي والربازيل ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية ومجموعة بدلان
أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل التوايل .ومل يس تطع الوفد املوافقة عىل الانهتاء من هذا البند من بنود جدول ا ألعامل .وجيب
تناول التوصيات ا ألخرى اإىل جانب اقرتاح وفد اإس بانيا.
 .212ورصح وفد اإس بانيا بأأن الوفود ميكهنا التعبري عن ر أأهيا حول بنود اقرتاحه مبا يف ذكل ما اإذا اكنوا يتفقون أأو خيتلفون
معه .وميكن اقرتاح تعديالت أأيضا .وقد بد أأت اللجنة القيام بذكل يف اجللسة السابقة.
 .213و أأيد وفد الهند تعليقات وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ابلإضافة اإىل وفدي نيجرياي والربازيل ابلنيابة عن اجملموعة
الإفريقية ومجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل التوايل .ول جيب عىل اللجنة الانهتاء من هذا البند من بنود جدول
ا ألعامل يف هذه اللحظة .وجيب أأن تس متر املناقشات يف السري قدما.
 .214و أأيد وفد اإندونيس يا تعليقات وفود نيجرياي وإايران (مجهورية  -الإسالمية) والهند.
 .215و أأيد وفد الس نغال اقرتاح وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية
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 .216ورصح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأن اللجنة اكنت تناقش تقرير ديري-رواك واقرتاحات أأخرى عىل مدى
س نوات .وقد مت التوصل اإىل اتفاق بشأأن قليل من البنود .ومت تنفيذها .وذلكل ،فاإن وقت اللجنة لن يس تخدم اس تخداما
جيدا اإذا قامت ابلعودة ومناقشة واثئق قدمية ولك اقرتاح يف تقرير ديري-رواك .لقد اكن ذكل واحضا .ولن تمتكن اللجنة من
املوافقة عىل توصيات أأخرى من تقرير ديري-رواك .واكن ذكل واحضا .ول ميكن للجنة أأن تناقش هذا البند ل ألبد .وجيب
الانهتاء منه عند نقطة معينة .اإن مناقشة الاقرتاح الإس باين مع الوضع يف الاعتبار أأن هناك ضوء يف هناية النفق يعترب مهنجا
معليا .وسوف تأأيت معلية الاس تعرا املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية .وسوف تغطي ادلمع التقين .وستمتكن
ادلول ا ألعضاء من التعبري عن أراهئا املتعلقة بتحسني ادلمع التقين يف هذا الوقت .ويف نقطة ما ،جيب عىل اللجنة الانهتاء من
هذا البند من بنود جدول ا ألعامل .وحث الوفد اللجنة عىل أأن تناقش الاقرتاح الإس باين وتدخل حتسينات بصورة منتظمة
وتقوم بتضميهنا يف معل املنظمة وتنهتىي من بند جدول ا ألعامل.
 .217و أأشار الرئيس اإىل اختالف وهجات النظر واقرتح قيام اللجنة ابلسري قدما ابلنس بة لقرتاح اإس بانيا بصورة مؤقتة قبل
العودة اإىل املسائل اليت ظلت معلقة.
 .218و أأيد وفد سويرسا تعليقات وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .كام أأيد أأيضا البيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن ابلنيابة عن
اجملموعة ابء.
 .219و أأيد وفد املكس يك اقرتاح وفد اإس بانيا .فقد تضمن بعض الاقرتاحات العملية .وميكن للوفد املوافقة علاها .وقد اكنت
تامتىش مع بند جدول ا ألعامل.
 .220و أأيد وفد رسي لناك أأيضا الاقرتاح الإس باين.
 .221و أأيد وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية ،السري قدما بشأأن الاقرتاح الإس باين لكن عدم الاقتصار
فقط عىل هذا الاقرتاح.
 .222ورصح الرئيس بأأن الفكرة تتعلق إابحراز تقدم عىل أأساس الاقرتاح الإس باين لكن قد يكون هناك اقرتاحات أأخرى
أأيضا.
 .223وعرب وفد اليوانن ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،عن اعتقاده بأأن تركزي املناقشات يف اللجنة جيب أأن ينتقل من
هذا البند من بنود جدول ا ألعامل .وابلر م من ذكل ،ميكن أأن يكون الاقرتاح ا ألس باين ،كوس يةل للتحرك قدما ،أأساسا
بناء ألن املناقشات ميكن أأن تس متر ل ألبد حول بنود متت
للمناقشات .ول تعترب العودة اإىل الاقرتاحات ا ألخرى أأمرا ً
مناقش هتا ابلفعل عىل مدى ا ألعوام املاضية .واكن أأمام اللجنة مسائل أأخرى لتناقشها .ومل تقم اللجنة من الانهتاء من موقفها
يف حاةل موافقة اجملموعة عىل السري قدما بشأأن الاقرتاح الإس باين .وذلكل ،اقرتحت اجملموعة تأأجيل هذا البند من بنود
جدول ا ألعامل ،وإاعادة فتحه يف اليوم التايل.
 .224وذكر الرئيس بأأن اللجنة قد قررت يف ادلورة السابقة اس مترار املناقشات عىل أأساس النقاط الواردة يف اقرتاح وفد
اإس بانيا و أأي اقرتاحات لدلول ا ألعضاء والاس تجابة الإدارية احملدثة .ويف ت ك الفرتة ،اكنت اللجنة تعمل عىل أأساس اقرتاح
اإس بانيا .وميكن للجنة حماوةل السري قدما عىل هذا ا ألساس .وقد قر أأ الرئيس أأول بند يف الاقرتاح وهو "مطالبة ا ألمانة ابإعداد
مجموعة من أأفضل املامرسات اخلاصة ابدلمع التقين للويبو" .وتساءل عام اإذا اكن ميكن للجنة أأن تتبناه.
 .225ورصح وفد مرص بأأن أأي اتفاق س يكون مؤقتا حىت تمت مناقشة بقية املسائل.
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 .226ووافق وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية ،عىل تعليقات وفد مرص .ويف املناقشات اليت متت أأثناء
ادلورة ،نظرت اللجنة يف قامئة البنود وإاماكنية اإضافة بنود اإضافية للبنود الس تة اليت تضمهنا الاقرتاح الإس باين .وميكن للجنة
تبين البند  1مث تنتقل اإىل البند  .2وجيب أأن يمت اإجراء مناقشات حول النقاط الست.
 .227ورصح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأنه ليس مس تعدا لتبين البند  1يف هذه اللحظة .وطالب الوفد مبزيد من
الوقت ليتخذ موقفا بشأأن هذا البند.
 .228وميكن لوفد اإيران (مجهورية -الإسالمية) املوافقة عىل البند  .1وابلر م من ذكل ،فاإن التوضيح مطلوب بشأأن أأفضل
املامرسات اليت س تقوم ا ألمانة بتجميعها .كام تساءل الوفد عام اكن ميكن أأن تقوم ا ألمانة بتقيميها أأم ل.
 .229ووافق وفد كندا عىل تعليقات وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .عالوة عىل ذكل ،عرب الوفد عن اعتقاده بأأنه س يكون
من ا ألسهل مناقشة الوثيقة غري الرمسية من قيام الرئيس بتالوة البنود.
 .230واتبع وفد اإس بانيا اقرتاح وفد كندا واقرتح عقد جلسة غري رمسية.
 .231و أأشار الرئيس اإىل أأن بعض الوفود مل تكن مس تعدة ألن تقوم بفحص لك بند وتود أأن يمت اتباع مهنج أأمشل .ورمبا
أأمكن للوفود التعبري عن وهجات نظرمه بصفة عامة حول الاقرتاح مث الانتقال اإىل جلسة غري رمسية.
 .232و أأكد وفد تش ييل عىل أأن الاقرتاح الإس باين اكن عريضا ومران .وميكن لدلول ا ألعضاء التعليق عىل بنود بعضهم
البعض .واقرتح الوفد أأنه ميكن وضع اإجراء أأكرث رمسية لطلبات ادلمع التقين .وميكن نظر ذكل حتت مسمى أأفضل املامرسات
اليت جيب أأن تتبعها املنظمة .وفامي يتعلق ابلبند  ،6واذلي يتعلق ابلتحسينات احملمتةل لصفحة الويبو عىل الانرتنت ،ميكن
تطوير قاعدة بياانت تتضمن معلومات حول ا ألنشطة اليت مت أأو يمت تنفيذها .وميكن للوفد أأن يقدم مدخالت حول كيفية
تنفيذ الطلبات اخلاصة ابملعلومات وا ألنشطة .و ألن الصياغة اكنت عامة للغاية ،ميكن للوفود اس تخداهما لتحقيق تقدم بدل من
الغوص يف العديد من التفاصيل .وقد اكن ذكل موقف الوفد يف الوقت احلايل .وقد أأقر الوفد اس تخدام هذه الوثيقة بوصفها
وس يةل لتحقيق تقدم.
 .233وعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن وهجة نظره العامة حول الاقرتاح الإس باين .ومل يكن يف موقف يسمح هل
ابعامتد الاقرتاح باكمهل كام هو .لقد مت طرح الاقرتاح يف جعاةل أأثناء ادلورة السابقة عندما اكنت املناقشات جارية .وبذكل فاإن
الصياغة اكنت ملتبسة وعامة .وقد تركت جمال كبريا لتفسريات خمتلفة .وميكن للوفود العمل عىل حتسني الصياغة ورمبا تعديلها
بصورة تريض مجيع الوفود يف مناخ غري رمسي .ومل ير الوفد قمية كبرية يف بعض عنارص الاقرتاح حيث اكن قد مت القيام بعمل
ابلفعل .وميكن اس تكشاف بعض جوانب الاقرتاح .وميكن للوفد العمل مع وفد اإس بانيا حول وضع صياغة أأكرث مالءمة فامي
يتعلق ابجلوانب اليت ميكهنا دمعها.
 .234و أأشار وفد الربازيل ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،اإىل أأن وفد اإس بانيا قد حدد البنود
اليت اكنت غري خالفية أأو أأقل خالفية ألن لها طبيعة عامة .واكنت ت ك طريقة جيدة للبدء يف مهنج تدرجيي ،وخلق زمخ من
خالل اعامتد البنود ا ألقل خالفية مث التعامل بعد ذكل مع مقرتحات حمددة وملموسة بصورة أأكرب واليت هتم بعض الوفود.
 .235واكن وفد مرص يود معرفة ما اإذا اكن الرئيس س يرتك اخليار للوفود لختاذ قرار بتقدمي تعليقات عامة أأو حمددة ابلنس بة
للك بند من بنود الاقرتاح الإس باين.
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 .236ورصح الرئيس بأأنه اكن ينوي يف ا ألصل أأن تمت مناقشة لك بند من البنود .غري أأن بعض الوفود قد اعرتضت عىل
هذا املهنج .وذلكل ،اقرتح أأن تقوم اللجنة بنظر الاقرتاح كلك وحتصل عىل أراء عامة من الوفود حول الاقرتاح قبل اختاذ
قرار بشأأن امليض قدما يف عقد جلسة غري رمسية.
 .237وعرب وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية ،عن اعتقاده بأأن اقرتاح وفد اإس بانيا ميثل مثرة حان قطافها.
فقد اكنت البنود ذات طبيعة عامة .ومل تعكس الاقرتاحات الأكرث طموحا واملتضمنة يف تقرير ديري-رواك واقرتاحه املشرتك
مع الفريق املعىن جبدول أأعامل التمنية .وابلر م من ذكل فقد الزتمت اجملموعة ابمليض قدما بناء عىل هذه البنود ابعتبار أأهنا
معلية تدرجيية .و أأيدت اجملموعة التحرك قدما حنو مشاورات غري رمسية من أأجل توفري الوقت .أأما الوفود اليت أأرادت أأن
تعمل عىل حتسني النص أأو اإضافة اقرتاحات جديدة فميكهنا القيام بذكل يف اجللسة غري الرمسية .أأما البنود املوجودة يف النص
احلايل فقد اكنت منصفة للغاية .وقد رحبت اجملموعة بصفة خاصة ابلبندين  2و .4وابلر م من ذكل ،اكنت اجملموعة مس تعدة
يف ادلخول يف مشاورات غري رمسية لتناولها.
 .238و أأشار الرئيس اإىل تعليقات احلضور ورصح بأأنه سيمت عقد جلسة غري رمسية صبيحة اليوم التايل ملناقشة اقرتاح وفد
اإس بانيا والتعديالت اليت ميكن اإدخالها عىل النص و أأية اقرتاحات أأخرى تقدهما ادلول ا ألعضاء.

البند  5من جدول ا ألعامل :متابعة ،وتقيم ومناقشة وإاعداد التقارير حول تنفيذ اكفة توصيات جدول أأعامل التمنية
(مس تأأنف)
النظر يف وثيقة  –CDIP/16/5تقرير حول حتديث قاعدة بياانت مواطن املرونة
 .239دعا الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي التقرير.
 .240وذكرت ا ألمانة (الس يدة أأجويالر) بأأن اللجنة قامت يف ادلورة السادسة ابملوافقة عىل اإنشاء صفحة عىل الانرتنت
ختتص مبواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية مبا يف ذكل خارطة الطريق اليت توفر الإرشادات ألعامل الويبو املتعلقة مبواطن
املرونة يف القطاعات واللجان املوضوعية ،ويه قاعدة بياانت تتضمن أأحاكم خاصة ابلترشيعات الوطنية اليت تتعلق مبواطن
املرونة يف نظام امللكية الفكرية ابلإضافة اإىل معلومات خاصة ابخلربات الوطنية ودراسات حالت تتعلق بتنفيذ مواطن املرونة
عىل املس توى الوطين ،وروابط خاصة مبقالت وموارد حول مواطن املرونة أأعدهتا ا ألمانة وخرباء ملكفني من الويبو ،وروابط
خاصة مبوارد حول مواطن املرونة قامت ابإعدادها منظامت دولية أأخرى معنية ،ومواد وخمرجات من ندوات الويبو ،وحلقات
معلها و أأنشطة ادلمع التقين اخلاصة ابلتعامل مع مواطن املرونة .ومت اختاذ القرار أأثناء نظر الوثيقة  ،CDIP/6/10برانمج
العمل املس تقبيل حول مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية .ويف اجللسة  CDIP/8قدمت ا ألمانة نسخة اختبار من
قاعدة البياانت تتضمن معلومات تتعلق مبواطن املرونة الواردة يف الوثيقة  . CDIP/5/4 Revويف اجللسة CDIP/9
عرضت ا ألمانة برانمج معل حول مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية – عنارص جديدة مقرتحة (وثيقة .)CDIP/9/11
وانقشت اللجنة الوثيقة واتفقت ،من بني أأمور أأخرى ،عىل أأن تتضمن قاعدة البياانت معلومات تقدهما ادلول ا ألعضاء حول
خرباهتا العملية يف جمال تنفيذ مواطن املرونة .ويف اجللسة  ، CDIP/10انقشت اللجنة خطوات اإضافية يف برانمج العمل
حول مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية (وثيقة  .)CDIP/10/10وسعت ا ألمانة اإىل احلصول عىل اإرشادات حول
حمتوى قاعدة البياانت .ووافقت اللجنة عىل تضمني روابط خاصة بقضااي احملامك ،واملقالت الأاكدميية ودراسات احلالت
املقدمة من ادلول ا ألعضاء ،ومواد أأعدهتا أأو أأمرت ابإعدادها الويبو من خالل أأنشطة ادلمع التقين املعتادة لها ،وواثئق
وعرو توضيحية من ندوات الويبو اليت جرت خالل أأنشطة ادلمع التقين املعتاد لها .وقد مت توفري قاعدة بياانت مواطن
املرونة عىل الانرتنت يف يونيو  ،2013واليت مكنت ادلول ا ألعضاء من النفاذ اإىل "قامئة غري حرصية مبواطن املرونة
املس تخدمة ويه الرتاخيص الإجبارية والاس تخدام احلكويم ،استنفاد احلقوق ،وإاعفاء ا ألحباث ،واس تثناء الاس تعرا
التنظميي ".عالوة عىل ذكل ،قامت ا ألمانة بوضع مواد كتبهتا أأو أأمرت بكتابهتا الويبو أأثناء القيام اب ألنشطة املعتادة لتقدمي ادلمع
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التقين مبا يف ذكل املواد اخلاصة ابلندوات عىل صفحة الانرتنت اخلاصة مبواطن املرونة .وكام طالبت اللجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية يف دورهتا اخلامسة عرش ،فقد مت حتديث قاعدة البياانت حبيث تتضمن  954حكام قانونيا جديدا مس متدة
من الواثئق املتعلقة مبواطن املرونة اخلاصة ابلرباءات يف الإطار القانوين متعدد ا ألطراف وتطبيقها الترشيعي عىل املس تويني
الوطين وا إلقلميي (وثيقة  CDIP/7/3 Add.ووثيقة  CDIP/13/10 Rev.ووثيقة  ،)CDIP/15/6واجلداول اخلاصة
بفئات ا ألحاكم اخملتلفة حول مواطن مرونة حمددة متضمنة يف الواثئق سالفة اذلكر .وتتوافر قاعدة البياانت ابللغة ا إلجنلزيية
والفرنس ية والإس بانية .ويف الوقت احلايل تتضمن قاعدة البياانت  1371حكام حول ترشيعات امللكية الفكرية الوطنية املتعلقة
مبواطن املرونة من  202ولية قضائية خمتارة .كام قامت ا ألمانة أأيضا بتحديث حمتوى الصفحة .وقد مت مؤخرا اإطالق تصمم
أأكرث سهوةل للمس تخدم .وتتوافر الصفحة ابللغة الإجنلزيية والفرنس ية والإس بانية .ومنذ اإنشاهئا يف يونيو  2013وحىت يونيو
 ،2015قام  77مشاهد صفحة بزايرة قاعدة البياانت ،اكن  43مهنم مشاهدين فريدين ألول مره للصفحة .واكن متوسط
الوقت اذلي اكن يقضيه املتصفح لصفحة قاعدة البياانت حوايل دقيقة .واكن معدل الارتداد للزائرين  %50وهو يعين أأن
نصفهم تركوا صفحة قاعدة البياانت دون الاطالع عىل أأي حمتوى فاها .واكن معدل اخلروج  .%19.48ومثلت هذه النس بة
عدد املشاهدين اذلين تركوا صفحة قاعدة البياانت بعد مشاهدهتا ،بدون الإشارة اإىل أأهنم مل يقوموا بزايرة صفحات اإنرتنت
مشاهبة حتت نفس املوقع.
 .241و أأحاط وفد الربازيل ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،علام ابلتقدم اذلي مت اإحرازه منذ
مناقشة الفكرة ألول مرة يف اللجنة منذ مخسة أأعوام .واكنت قاعدة البياانت نتيجة معلية تتعلق بأأن مواطن املرونة تعترب جزء
ل يتجز أأ من نظام امللكية الفكرية .وابلر م من ذكل ،فاإن ا ألداة ل تعىن شيئا اإذا مل يمت اس تخداهما .واكن من املقلق أأن نعرف
أأن الصفحة قد متت مشاهدهتا أأقل من  100مرة منذ اإطالقها منذ عامني .واقرتحت اجملموعة القيام بعمل مشرتك من قبل
ادلول ا ألعضاء وا ألمانة ل إالعالن عن قاعدة البياانت .وجيب أأن تضمن ادلول ا ألعضاء أأن صناع الس ياسات يف العوامص عىل
دراية ابملعلومات املتوافرة عىل قاعدة البياانت وتعريفهم بأأن ا ألحاكم اليت تطبقها ادلول ا ألخرى قد تكون مفيدة يف صياغة
القوانني واللواحئ اخلاصة ابمللكية الفكرية يف بدلمه .واقرتحت اجملموعة اختاذ اثنني من التدابري من قبل ا ألمانة .أأول ،ميكن
تضمني رابط بقاعدة البياانت يف صفحة الويبو حىت يمت جذب مزيد من الانتباه لها .وميكن وضعها حتت القسم اذلي حيمل
عنوان "حنن نساعد عىل اس تخدام امللكية الفكرية ألغرا التمنية" أأو القسم اذلي حيمل عنوان "حنن نقدم اإماكنية النفاذ اإىل
معلومات امللكية الفكرية العاملية" .اثنيا ،ميكن تضمني املوارد املتاحة يف قاعدة البياانت يف قامئة املوضوعات اليت سيمت تناولها
يف أأنشطة ادلمع التقين اليت تنظمها الويبو مثل الندوات وحلقات العمل ابلإضافة اإىل واثئق التدريب اليت تنرشها املنظمة.
وميكن تضميهنا أأيضا مكرجع يف وحدات التدريس اليت توفرها أأاكدميية الويبو .كام قامت اجملموعة بتقدمي طلب يتعلق بتحديث
املعلومات املوجودة يف قاعدة البياانت .و أأشارت اإىل أأن أأحد الترشيعات اليت دخلت حزي النفاذ يف الربازيل يف مايو املايض
حول الكشف عن منشأأ املوارد الوراثية يف تطبيقات الرباءات مل يمت تضمينه يف قاعدة البياانت .وتفهمت اجملموعة أأنه ل توجد
أليات للسامح ابلتحديث ادلوري لقاعدة البياانت وصفحة الانرتنت ابس تخدام مدخالت من ادلول ا ألعضاء .وبذكل ،أأرادت
اجملموعة من ا ألمانة أأن تقدم اقرتاحا حول تطبيق ألية للقيام ابلتحديث ادلوري لقاعدة البياانت دون احلاجة اإىل التقدم
بطلبات معينة أأو اختاذ قرارات معينة .وميكن مناقشة الاقرتاح يف ادلورة القادمة.
 .242ورحب وفد لكسمربغ ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألوروبية ودولها ا ألعضاء ،ابلتحديث .وعىل مر الس نني ،قامت
ا ألمانة جبمع قدر كبري من املعلومات الواقعية حول مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار متعدد ا ألطراف وطرق
تطبيقها عىل املس توى الوطين وا إلقلميي .وتضمنت قاعدة البياانت  1371حكام حول ترشيعات امللكية الفكرية الوطنية
اخلاصة بواطن املرونة من  22ولية قضائية .و أأوحضت هذه ا ألرقام املثرية ل إالجعاب بوضوح أأن الإطار متعدد ا ألطراف قد
مسح بتطبيق حلول أأخذت يف احلس بان بصورة مناس بة احتياجات ادلول املنفردة .ول بد أأل ينظر اإىل مواطن املرونة اليت
متت دراس هتا عىل أأهنا توصيات اإىل ادلول ا ألعضاء يف الويبو أأو يف منظمة التجارة العاملية لكن جيب اعتبارها نظرة عامة عىل
اخليارات اليت متارسها ادلول ا ألعضاء هبدف حتقيق الشفافية وتبادل اخلربات الوطنية.
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 .243وشارك وفد مرص تعليقات وفد الربازيل ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب حول اس تخدام قاعدة
البياانت وخاصة تضمني مواطن املرونة ت ك يف ادلمع التقين اذلي تقدمه الويبو للبدلان النامية و أأقل البدلان منوا ويف وحدات
التدريس اليت تقدهما أأاكدميية الويبو .ويود الوفد أأن تقوم ا ألمانة بزتويد معلومات حول ا ألنشطة أأو اجلهود اليت تبذلها من
أأجل ادلعاية لقاعدة البياانت يف جنيف وبني ماكتب امللكية الفكرية.
 .244وطالب وفد املكس يك بنرش الوثيقة ابللغة الإس بانية .وابلر م من بذل هجود كبرية لتطوير قاعدة البياانت ،قام 77
مشاهد صفحة فقط بزايرة قاعدة البياانت ،اكن  43مهنم مشاهدين فريدين ألول مره للصفحة .ترك نصفهم صفحة قاعدة
البياانت دون الاطالع عىل أأي حمتوى فاها .واكنت هناك حاجة اإىل نرش معلومات حول هذه ا ألداة ورمبا اإرسال اس تبيان
للحصول عىل أأفاكر تتعلق مبجالت اهامتم املشاهدين.
 .245ورحب وفد الهند ابلتحديث .واكنت هناك حاجة ل إالعالن عن قاعدة البياانت من خالل أليات حديثة مثل ش باكت
التواصل الاجامتعي من أأجل الوصول اإىل اجليل ا ألصغر س نا اذلي يس تخدم ش باكت التواصل الاجامتعي وخاصة احملامني
العاملني يف جمال امللكية الفكرية ،واخلرباء القانونيني و أأحصاب املصلحة املهمني الخرين .وميكن للويبو الاس مترار يف معلية
حتديث قاعدة البياانت من خالل تضمني بنود مثل روابط قضااي احملامك ،واملقالت الأاكدميية ودراسات احلالت املقدمة من
ادلول ا ألعضاء وفقا للتوصية املقدمة يف اجللسة .CDIP/10
 .246و أأشار وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية ،اإىل أأن قاعدة البياانت اكنت تتضمن أأحاكما حول 14
موطن مرونة مت تبناها من قبل يف  22ولية قضائية .وقد أأكد ذكل عىل أأمهية هذه ا ألحاكم واحلاجة اإىل الاس مترار يف البحث
عن أليات لتشجيع ادلول ا ألعضاء عىل دفع مزااي مواطن املرونة بأأكرث الطرق معلية وفاعلية دون املساس ابللزتامات احلالية
متعددة ا ألطراف والثنائية .وميكن لدلول ا ألعضاء الاس تفادة من اس تخدام أأي موطن من مواطن املرونة املدونة يف ا ألنظمة
القانونية الوطنية لتحقيق الصاحل العام .ويف هذا الس ياق ،طالبت اجملموعة الويبو أأن تصبح أأكرث استباقية يف مساعدة البدلان
النامية و أأقل البدلان منوا عىل اس تخدام مواطن املرونة وخاصة للتغلب عىل العقبات .وذكرت اجملموعة ابلنقاشات السابقة
حول احملتوى واكنت تود معرفة ما اإذا اكنت اخلربات الوطنية سوف يمت وضعها عىل صفحة الإنرتنت أأم ل.
 .247وعرب وفد الاحتاد الرويس عن تقديره للعمل اذلي مت يف قاعدة البياانت .وعرب عن تأأييده الاكمل ملبادرة حتديث
حمتوى قاعدة البياانت .وابلر م من ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأهنا مل يمت حتديهثا فامي يتعلق ابلترشيعات الروس ية حول املسؤولية
عن انهتاك الرباءات .ومل يمت أأخذ تعليقات الوفد يف اجللسة ا ألخرية يف احلس بان .وسوف يقدم الوفد ل ألمانة نسخة مكتوبة
من الترشيعات من أأجل حتديهثا يف قاعدة البياانت.
 .248وعرب وفد الصني عن اعتقاده بأأن اإجراء املزيد من املناقشات وادلراسات حول مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف
خمتلف النظم القانونية ميكن أأن يسهم يف تطوير نظام ملكية فكرية عاملي متوازن حىت يتس ىن للبدلان النامية و أأقل البدلان منوا
اس تخدام نظام امللكية الفكرية ألغرا التمنية الوطنية .وذلكل ،ميكن للصني الاس مترار يف املشاركة بفاعلية يف املناقشات يف
هذا الصدد .عالوة عىل ذكل ،لبد للويبو أأن تقوم بدراسة توفري قاعدة البياانت ابللغات الرمسية الس تة ل ألمم املتحدة حىت
يمتكن املس تخدمون عىل مس توى العامل من اس تعاملها.
 .249و أأشار وفد املغرب أأن تعديالت ترشيعاته اليت متت يف  2014وقبل ذكل مل تظهر بصورة مناس بة يف قاعدة البياانت
احملدثة.
 .250ورصح وفد تش ييل بأأن التحديث اكن رضوراي حىت تمتكن ادلول ا ألعضاء من اس تخداهما أكداة .ووافق الوفد عىل
اقرتاح وفد الربازيل .وميكن تضمني رابط بقاعدة البياانت يف صفحة الويبو عىل الانرتنت .وجيب حتديث قاعدة البياانت
وصفحة الانرتنت بصفة دورية .وميكن تضمني املوارد املتاحة يف قاعدة البياانت يف قامئة املوضوعات اليت جيب تناولها يف
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أأنشطة ادلمع التقين اليت تنظمها الويبو مثل الندوات وحلقات العمل ابلإضافة اإىل واثئق التدريب اليت تنرشها املنظمة .كام
ميكن تضمني احملتوى أأيضا يف وحدات التدريس اليت تقدهما أأاكدميية الويبو .وميكن تطوير برانمج معل طويل املدى يتضمن
دعام تقنيا يف هذا اجملال ليغطي خمتلف احملاور مثل الرتاخيص الإجبارية .و أأيد الوفد املبادرات اليت مت اختاذها يف جمال مواطن
املرونة.
 .251و أأيد ممثل برانمج الصحة والبيئة التحديث .وجيب حتديث قاعدة البياانت بصفة دورية .كام جيب أأن تقوم الويبو
بتنظم ندوات ميكن للجميع املشاركة هبا ،مبا يف ذكل املراقبون ،من أأجل فهم حمتوى قاعدة البياانت بصورة أأفضل
واس تخدامه.
 .252وعرب وفد اليوانن ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،عن خماوفه حول اخنفا عدد الزائرين لصفحة الإنرتنت .ومل يكن
من املؤكد أأنه ميكن فر الشعبية .وقد اكن ذكل مثال عىل أأمر متت مواهجته يف عدة مناس بات يف مناقشات الويبو .وقد
أأاثرت املناقشات توقعات عالية حول النتاجئ ومل يكن ذكل مطابقا للواقع.
 .253ودعا الرئيس ا ألمانة ل إالجابة عىل أأس ئةل وتعليقات احلضور.
 .254وعربت ا ألمانة (الس يد أألامين) عن اعتقادها بأأن أأحد الليات املمتازة تمتثل يف توفري املعلومات املتضمنة يف العديد من
الواثئق اليت تعدها ا ألمانة وقيام اللجنة مبناقش هتا .وقد يرست قاعدة البياانت نرش احملتوى واذلي مت طرحه بصورة متسقة.
وعربت ا ألمانة عن اعتقادها بأأن هذه يه اللية ا ألساس ية اليت جيب تطبيقها من أأجل الاس تفادة من املعلومات .وهناك
اجامتعات إاقلميية ووطنية متت مناقشة موضوع مواطن املرونة فاها .ويف هذا الاجامتعات ميكن الإشارة اإىل قاعدة البياانت
وميكن توفري املعلومات يف هذا الصدد .وفامي يتعلق بتحديث قاعدة البياانت ،أأوحضت ا ألمانة أأنه مت التفاق فقط يف ادلورة
السابقة عىل وجوب حتديث قاعدة البياانت .وقد مت ملء قاعدة البياانت ابملعلومات املتضمنة يف اجلداول وا ألحاكم
املوضوعية املوجودة يف املرفقات ابلواثئق سالفة اذلكر .وحىت الن ،مل يكن الغر حتديث هذه اجلداول واملرفقات .وابلر م
من ذكل ،فاإن بعض التعديالت اليت حدثت للقوانني الوطنية بعد اإعداد الواثئق قد ظهرت يف الواثئق .وميكن لدلول
ا ألعضاء التفكري يف طرق لتحديث هذه الواثئق.
 .255و أأشارت ا ألمانة (الس يد أأجويالر) اإىل طلب وفد املكس يك ورصحت بأأن الوثيقة متوافرة أأيضا ابللغتني ا ألس بانية
والفرنس ية عىل موقع اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية عىل الإنرتنت .وفامي يتعلق ابملسأأةل اليت طراها وفد نيجرياي حول
اخلربات الوطنية ،فقد ذكرت ا ألمانة بأأنه تقرر يف اجللسة  CDIP/10أأن اخلربات الوطنية وقضااي احملامك جيب تقدميها اإىل
ا ألمانة من قبل ادلول ا ألعضاء .ول جيب أأن تقوم ا ألمانة بدور مكثف لتلخيص املعلومات .وجيب أأن تضمن املعلومات يف
قاعدة البياانت بدون اإضافة أأي تفاصيل أأخرى .ومل تتلق ا ألمانة معلومات حول اخلربات الوطنية أأو قضااي احملامك لتضميهنا يف
قاعدة البياانت .وميكن القيام ابلتحديث ادلامئ لقاعدة البياانت واملوقع عىل الانرتنت .ودعت ا ألمانة ادلول ا ألعضاء اإىل تقدمي
معلومات حمدثة حول ا ألحاكم الوطنية لتضميهنا يف قاعدة البياانت .واكنت املعلومات اليت قدهما وفد الاحتاد الرويس حول
أأحاكمه الوطنية املتعلقة مبواطن املرونة قد مت تضميهنا يف الوثيقة اخلاصة مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات عىل هيئة مرفق
تصويب .كام اكنت ا ألمانة س تقوم أأيضا بتحديث املعلومات يف قاعدة البياانت.
 .256و أأشار وفد الربازيل ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،اإىل دعوة ادلول ا ألعضاء لتقدمي
معلومات حول الترشيعات اجلديدة وما شابه لتضميهنا يف قاعدة البياانت و أأكد عىل اقرتاحه املتعلق ابإنشاء ألية رمسية
للسامح ابلتحديث ادلوري لقاعدة البياانت واملوقع عىل الانرتنت .ويف هذا الصدد ،ميكن ل ألمانة تقدمي اقرتاح لتقوم ادلول
ا ألعضاء ابلنظر فيه يف ادلورة التالية.

CDIP/16/10
57

 .257ورصح وفد مرص بأأنه ميكن اقرتاح ألية أأيضا من أأجل الوصول اإىل ماكتب امللكية الفكرية الوطنية واملس تخدمني
احملمتلني لقاعدة البياانت .ويعترب النفاذ أأمرا حاسام .و ألن قاعدة البياانت غري متوافرة بلك اللغات قد يكون من الصعب
ابلنس بة لبعض البدلان أأن تقوم ابلس تخدام املناسب للمعلومات املتضمنة هبا .وميكن القيام مبزيد من النقاش حول هذا
اجلانب.
 .258ورصح الرئيس بأأن ا ألمانة قد أأحاطت علام ابقرتاح وفد الربازيل  ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية
والاكرييب .وسوف يمت تقدمي اقرتاح اإىل اللجنة يف الوقت املناسب .وقامت اللجنة ابلإحاطة علام ابلوثيقة.

البند  6من جدول ا ألعامل :النظر يف برانمج العمل اخلاص بتنفيذ التوصيات اليت مت اختاذها (مس تأأنف)
النظر يف وثيقة  –CDIP/16/8الويبو وجدول أأعامل التمنية ملا بعد عام 2015

 .259دعا انئب الرئيس ا ألمانة لتقدمي الوثيقة.
 .260وذكرت ا ألمانة (الس يدة هامو) بأأنه أأثناء ادلورة السابقة ،ويف أأعقاب تقدمي وفد املكس يك لقرتاح ،طلبت اللجنة
من ا ألمانة تقدمي وثيقة حتليلية لقرتاح الإجراءات املمكنة اليت تتعلق بكيفية احتياج الويبو لتكييف نفسها من أأجل دمع ادلول
ا ألعضاء حول حتقيق أأهداف جدول أأعامل التمنية ملا بعد عام  .2015وقدمت الوثيقة معلومات أأولية اس تجابة للطلب.
و أأكدت ا ألمانة عىل بعض النقاط .أأثناء مقة التمنية املس تدامة اليت عقدت يف سبمترب ،قامت ادلول ا ألعضاء يف ا ألمم املتحدة
بتبين  17هدفا من أأهداف التمنية املس تدامة و 169غاية .وبوصفها اإحدى واكلت ا ألمم املتحدة املتخصصة  ،شاركت الويبو
مكنظمة مراقبة اتبعة ل ألمم املتحدة يف اكفة معليات ا ألمم املتحدة الكربى املتعلقة جبدول أأعامل التمنية ملا بعد عام  .2015كام
شاركت الويبو أأيضا يف العمليات ا ألخرى ذات الصةل مثل املؤمتر ادلويل الثالث بشأأن متويل التمنية وفريق غري رمسي عامل
بني الواكلت معىن بألية تيسري نقل التكنولوجيا .وقد قدم جدول أأعامل  2030برانمج معل طموح وشامل للتمنية املس تدامة
يف خالل امخلسة عرش عاما املقبةل .وتعترب التكنولوجيا والابتاكر والإبداع عنارص شامةل ميكهنا أأن تسهم يف حتقيق العديد من
أأهداف التمنية املس تدامة .واكنت نية ا ألمانة واحضة خبصوص دمع ادلول ا ألعضاء يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية ملا بعد عام
 2015قد ظهرت ت ك النية يف الربانمج  9يف برانمج ومزيانية  .2017/2016وتضمنت الوثيقة مربع به هدفني (هديف التمنية
املس تدامة  9و )17ميكن ربطهام ابلولية وا ألهداف الاسرتاتيجية للويبو .كام تضمنت أأيضا مربعا به أأهدافا أأخرى ( أأهداف
التمنية املس تدامة  2و 3و 4و8 7و 12و )13واليت اكنت مالمئة لربامج و أأنشطة الويبو.
 .261وعرب وفد الربازيل  ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،عن اعتقاده بأأنه قد حان الوقت
للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية أأن تفحص هذه املسأأةل نظرا دلور الويبو املهم يف املناقشات بني الواكلت حول تنفيذ
 17هدفا من أأهداف التمنية املس تدامة و 169غاية مرتبطة هبا .و أأشارت اجملموعة اإىل ا ألهداف املشار اإلاها يف الوثيقة عىل
أأهنا ذات صةل بولية الويبو ،وا ألهداف الاسرتاتيجية والربامج وا ألنشطة ورصحت بأأن الرابط اذلي مت اإنشاؤه وثيق الصةل
ابملوضوع .وابلر م من ذكل ،جيب اس تكامهل بأأهداف وغاايت أأخرى حىت يكون دلى اللجنة قامئة مكمتةل ابلبنود اليت ميكن أأن
تسرتشد هبا املنظمة يف مسامههتا يف املناقشات مع واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى و أأحصاب املصلحة .ويف هذا الصدد،
اقرتحت اجملموعة تضمني ما ييل :أأول ،هدف التمنية املس تدامة ( 2غاية  )5-2وهدف التمنية املس تدامة ( 15غاية )6-15
والذلان يرتبطان ابللزتام بتعزيز النفاذ اإىل واملشاركة العادةل واملنصفة يف املزااي الناش ئة عن اس تغالل املوارد الوراثية واملعرفة
التقليدية املرتبطة هبا .ومع جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية يف أأخر اجامتع مجعية عامة ،اكن ميكن للويبو مشاركة
التطورات مبوجب الربانمج  4حول هذه البنود .اثنيا ،هدف التمنية املس تدامة ( 3غاية  3-3و-3ب) وابلر م من أأهنا ذكرت
يف املربع الثاين يف الوثيقة ،فاإن ا ألنشطة اليت قامت هبا الويبو لتحقيق هذا الهدف ميكن التوسع فاها لتتضمن اس تخدام
مواطن املرونة اليت مت تطبيقها عىل املسائل الصحية مثل قاعدة بياانت حول مواطن املرونة ومرشوع خاص مبواطن املرونة
املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين متعدد ا ألطراف وتطبيقها الترشيعي عىل املس تويني الوطين وا إلقلميي .وذكر الهدف 8
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(غاية  )9-8تعزيز الس ياحة املس تدامة اليت خلقت فرص معل ودمعت الثقافة واملنتجات احمللية .واكن ذكل يامتىش مع
مرشوع بشأأن امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة :دمع ا ألهداف الإمنائية واحلفاظ عىل الرتاث الثقايف يف مرص وادلول النامية
ا ألخرى .و أأخريا ،هدف ( 1غاية  )4-1والهدف ( 17غاية  )6-17واكنت الإشارة اإىل ألية تيسري التكنولوجيا العاملية تتعلق
مبسأأةل نقل التكنولوجيا ،واليت تعترب جزءا همام من جدول ا ألعامل جللسة اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية هذه .و أأشارت
الغاية  6-17أأيضا اإىل التعاون بني دول اجلنوب يف النفاذ للعلوم والتكنولوجيا والابتاكر .وقد مت تضمني ذكل يف املسائل اليت
مت التعامل معها حتت مظةل مرشوع تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية وبدلان
أأقل منو ًا واذلي مت تقيميه يف اجللسة  .CDIP/13واكنت أأهدف التمنية املس تدامة الس بعة عرش س تصبح ل معىن لها اإذا مل
تمت ترمجهتا اإىل تدابري ملموسة تغري حياة اذلين مه يف أأشد احلاجة اإلاها .اإن اإنشاء مؤرشات متسقة اكن أأمرا أأساس يا لضامن
التنفيذ الصحيح لهذه الالزتامات .وحثت اجملموعة الويبو عىل أأن يدمع بصورة فاعةل التنفيذ املتبادل لهذه الالزتامات فريق
اخلرباء املشرتك بني الواكلت املعىن مبؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة للخروج بأأدوات قياس فاعةل يف العام املقبل.
 .262ورحب وفد اليوانن ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،ابلوثيقة .وأأشار اإىل أأن الوثيقة قد رمست بصورة شامةل
السيناريو احلايل وحاولت حتديد كيفي ميكن الويبو ،بوصفها اإحدى واكلت ا ألمم املتحدة املتخصصة اليت تشارك يف العملية
بصفهتا مراقب ،من املسامهة يف حتقيق أأهداف جدول أأعامل التمنية ملا بعد عام  .2015ووصف اجلزء الثالث من الوثيقة
مشاركة الويبو يف تطوير وتنفيذ جدول أأعامل التمنية ملا بعد عام  .2015أأما جدول أأعامل ا ألمم املتحدة  2030للتمنية
املس تدامة اذلي مت تبنيه مؤخرا فمل يتضمن أأي اإشارة مبارشة للملكية الفكرية .وابلر م من ذكل ،تعترب التكنولوجيا والابتاكر
والإبداع عنارص رئيس ية تتقاطع وميكن أأن تسهم يف حتقيق العديد من أأهداف التمنية املس تدامة .وابلنظر اإىل الصورة
ا ألمشل ،اكن ميكن للمجموعة أأن تفهم مالمئة ولية الويبو لهدف التمنية املس تدامة  9يف س ياق خلق وسائل تكنولوجية
نظيفة وسلمية بيتيا والقيام بصورة أأمشل بدمع تطوير التكنولوجيا والابتاكر .واكن هدف التمنية املس تدامة  17يتعلق
ابلتكنولوجيا واكن ميكن اعتباره ذو صهل بعدد من جمالت معل الويبو دلمع ادلول ا ألعضاء يف اس تخدام نظام امللكية الفكرية
دلمع تطوير التكنولوجيا واس تخدام أأنظمة امللكية الفكرية وتبادل املعلومات التكنولوجية .و ألن هذه املرحةل اكنت مرحةل مبكرة
للغاية من مراحل العملية ،فاإن املعلومات اليت قدمهتا ا ألمانة يف الوثيقة ،وخاصة اجلزء  ،3اكنت اكفية .فمل تكن الويبو واكةل
رائدة يف جدول أأعامل  .2030وجيب عىل الويبو أأن تأأخذ جيدا يف احلس بان وحترتم العمليات املس مترة وا ألمع عىل مس توى
ا ألمم املتحدة اليت تتعلق هبذا ا ألمر .وجيب أأن نأأخذ يف احلس بان أأنه نظرا لولية املنظمة ،فاإن حتقيق ا ألهداف املتعلقة
ابلبتاكر والتكنولوجيا ل يعمتد بصفة أأساس ية عىل ادلول ا ألعضاء .واكن ذكل ألن املسؤولية املتعلقة بتحقيق أأهداف التمنية
املس تدامة تقع عىل عاتق ادلول ا ألعضاء يف ا ألمم املتحدة بصفة أأساس ية .واكن الابتاكر والتطور التكنولويج مسائل معقدة
ميكن أأن تلعب فاها الويبو دورا اإجيابيا من أأجل حتقيق التمنية املس تدامة .وابلر م من ذكل ،فاإن امللكية الفكرية تعترب واحدة
من عنارص كثرية.
 .263و أأشار وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية ،إاىل أأن الوثيقة قد قامت بصفة أأولية بتقدمي ملخص خمترص
ملشاركة الويبو يف معلية جدول أأعامل التمنية ملا بعد عام  2015والعمل املس متر حول اإطار مؤرشات أأهداف التمنية
املس تدامة .وقد تطلب جدول أأعامل  2030القيام خبطوات جريئة وحتويلية لنقل العامل اإىل طريق مس تدام ومرن .كام دعا اكفة
البدلان و أأحصاب املصلحة اإىل التعاون وتطوير رشااكت دلمع تنفيذها .وبذكل ،اقرتحت اجملموعة أأن ا ألمانة اكن ميكهنا اإعداد
وثيقة أأكرث مشولية تذكر ابلتفصيل مجموعة من ا ألنشطة امللموسة اليت هتدف اإىل مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل حتقيق أأهداف
جدول أأعامل التمنية ملا بعد عام  .2015وميكن تقدمي الوثيقة يف ادلورة التالية .كام اكن جيب أأن تتضمن هذه ا ألنشطة حتديد
الروابط والتفاعالت بني أأهداف التمنية املس تدامة والغاايت املتعلقة هبا وولية الويبو وا ألهداف الاسرتاتيجية .لقد قرصت
الوثيقة دور الويبو بوضوح عىل هدف التمنية املس تدامة  9املتعلق ابلبتاكر وهدف التمنية املس تدامة  17املتعلق ابلرشااكت
بيامن أأحملت اإىل أأهداف التمنية املس تدامة ا ألخرى اليت ميكن للويبو أأن تلعب فاها دورا .واكن جيب أأن تتضمن ا ألنشطة أأيضا
حتديد دور الويبو يف ألية التكنولوجيا اليت مت اإنشاؤها من خالل أأهداف التمنية املس تدامة؛ وحتديد احتياجات التكنولوجيا
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دلى البدلان و أأساليب التكنولوجيا الاحتاكرية املتضمنة يف هذه اجملالت ،وما اإذا اكن ميكن النفاذ اإلاها وكيف ميكن ضامن
النفاذ من خالل اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل مواطن املرونة؛ وتيسري اإنشاء جلنة لدلمع التقين مبوجب املادة
 51من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛ وتوفري القدرات الرضورية اليت س تكون مطلوبة .وقد نتج عدم حتقيق أأهداف التمنية
املس تدامة بصورة كبرية عن عدم اختاذ خطوات جريئة وملموسة اكنت ستساعد العديد من البدلان النامية عىل حتقيق
أأهداف التمنية املس تدامة .وأأشارت اجملموعة اإىل جمال التعلم .اإذا أأردان الاس مترار يف هذا الاجتاه مع أأهداف التمنية
املس تدامة ،فاإننا جيب أأن نتوقع نفس الوصول لنفس النتاجئ .وسوف يفتقر ماليني ا ألطفال يف البدلان النامية و أأقل البدلان
منوا اإىل النفاذ اإىل التعلم اجليد واملعلومات واملعرفة .وذلكل ،فاإن الاس تكامل الناحج لعمل اجلنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف
واحلقوق اجملاورة حول الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابملكتبات ودور احلفظ ابلإضافة اإىل املؤسسات التعلميية والبحثية
ميكن أأن يعزز النفاذ للمعرفة يف العديد من البدلان النامية ويساعد عىل حتقيق هدف التمنية املس تدامة  4اذلي يتعلق ابلتعلم.
وحثت اجملموعة ادلول ا ألعضاء عىل العمل ابإخالص وإادراك أأمهية التقييدات والاس تثناءات ابلنس بة ملاليني ا ألشخاص
حول العامل .ومل تكن اجملالت اليت مت ذكرها شامةل .واكن املوضوع الشامل ألهداف التمنية املس تدامة وا ألنشطة اليت ميكن
مطالبة الويبو ابلقيام هبا يف س ياق جدول أأعامل التمنية ملا بعد عام  2015يس تحق بصورة اكمةل وجود جدول أأعامل بشأأن
امللكية الفكرية والتمنية .وسوف يوفر ذكل الفرصة لدلول ا ألعضاء لالس مترار يف مناقشة القضااي ذات الصةل عندما تطفو عىل
السطح .واكن جيب عىل الويبو اس تكشاف مبادرات وبرامج جديدة ومعل معياري ذو أأطر زمنية ومسؤوليات حمددة تيرس
حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .واكن جيب أأن يكون دور الويبو أأكرث من توفري ادلمع لدلول ا ألعضاء يف هذا الصدد ،لكن
جيب أأن يتناول أأيضا تطوير مبادرات بوصف الويبو منظمة صاحبة مصلحة .ويف الواقع أأن القيام بتحليل الإدارة القامئة عىل
النتاجئ ألهداف التمنية املس تدامة وكيف ميكن للويبو تقدمي املساعدة ،س يكون أأمرا فعال يف حتديد دور واحض وميكن قياسه
وفعال للويبو .وظلت اجملموعة عىل اس تعداد ملناقشة هذه املسائل بشلك أأوسع لضامن القيام بدور مفيد يف تنفيذ أأهداف
التمنية املس تدامة.
 .264وعرب وفد رومانيا ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق ،عن اعتقاده بأأن الوثيقة قد
قدمت معلومات مفيدة حول مشاركة الويبو يف املناقشات املتعلقة بأأهداف التمنية املس تدامة ابلإضافة اإىل منظور ا ألمانة
حول املسامهة املس تقبلية للويبو يف العملية .و أأيدت اجملموعة بشلك اكمل املهنج اذلي تبنته ا ألمانة فامي يتعلق بدمع الويبو يف
تنفيذ جدول أأعامل  2030للتمنية املس تدامة .وحىت تصبح الويبو فعاةل ،جيب أأن تكون مسامههتا مركزة وتقوم عىل أأساس
حتديد واحض ألهداف التمنية املس تدامة والغاايت ذات الصةل بعمل وولية الويبو .كام وافقت اجملموعة أأيضا عىل اختيار
ا ألمانة ،أأي اختيار هدف التمنية املس تدامة  9فامي يتعلق ابلبتاكر وهدف التمنية املس تدامة  17فامي يتعلق ابلرشااكت
و أأهداف التمنية املس تدامة ا ألخرى اليت ميكن للويبو الرشاكة فاها أأو اإعداد التقارير عندما تطالب بذكل مع واكلت ا ألمم
املتحدة ا ألخرى و أأحصاب املصلحة املسؤوةل عن تنفيذها.
 .265و أأشار وفد لكسمربغ ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،اإىل أأن الوثيقة قد تضمنت معلومات مثينة حول
دور الويبو وا ألنشطة اليت قامت هبا حىت الن بشأأن أأهداف التمنية املس تدامة .وتعترب وثيقة "حتويل عاملنا :جدول أأعامل
 2030للتمنية املس تدامة" من الإجنازات املهمة .وتضمن جدول ا ألعامل  17هدفا من أأهداف التمنية املس تدامة و 169غاية.
واتفق الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء مع ا ألمانة عىل أأن دمع الويبو لبد من أأن يكون مركزا وفعال .وقد تطلب ذكل
حتديدا واحضا ألهداف التمنية املس تدامة والغاايت ذات الارتباط الأكرب بعمل الويبو ووليهتا لتعزيز حامية امللكية الفكرية يف
اكفة أأحناء العامل من خالل التعاون بني ادلول ا ألعضاء ،لكام اكن ذكل مناس با ،وابلتعاون مع املنظامت ادلولية ا ألخرى .وذلا،
فقد دمع الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء اختيار ا ألمانة ألهداف التمنية املس تدامة ،أأي هدف التمنية املس تدامة ( 9بناء بنية
حتتية مرنة ،وتعزيز التصنيع الشامل واملس تدام وتعزيز الابتاكر") وهدف التمنية املس تدامة "( 17تقوية وسائل تنفيذ وإاعادة
تنش يط الرشاكة العاملية للتمنية املس تدامة") .ولتنفيذ هذا ادلور ،اكن جيب عىل الويبو الرتكزي عىل حتقيق أأهدافها

CDIP/16/10
60

الاسرتاتيجية اليت تسهم يف أأهداف التمنية املس تدامة يف ظل الإطار احلايل القامئ عىل النتاجئ .وتكون لك دوةل مسؤوةل يف
املقام ا ألول عن تمنيهتا الاقتصادية والاجامتعية.
 .266ورصح وفد الهند بأأن حقوق امللكية الفكرية يه منتجات اجامتعية وجيب معايرهتا يف مقابل ا ألولوايت الاجامتعية.
حفقوق امللكية الفكرية ل توجد يف فراغ .وإاذا مل تكن هناك مزااي مدركة من النظام ،فاإن وجوده س يصبح ل معىن هل .وجيب
أأن تأأخذ مسامهة الويبو يف أأهداف التمنية املس تدامة يف احلس بان أأولوايت البدلان النامية .ويه تتضمن اس تخدام حقوق
امللكية الفكرية ليس فقط لتحسني الصناعة ،ولكن لتحسني اجملمتع بصفة عامة .وجيب الرتكزي عىل الصحة العامة والتغذية
وحقوق الإنسان ووقف اإساءة اس تعامل حقوق امللكية الفكرية مبا يف ذكل ا ألنشطة غري التنافس ية .وجيب للجنة املعنية
ابلتمنية وامللكية الفكرية أأن تعطي أأولوية ووقتا اكفيا لهذه املسأأةل يف جدول أأعاملها .وجيب مناقش هتا حتت مظةل جدول ا ألعامل
احلايل حول امللكية الفكرية والتمنية بدل من مناقش هتا كبند من بنود جدول ا ألعامل اخملصصة كام جيري حاليا.
 .267وعرب وفد مرص عن الزتامه الاكمل ابلعنارص اليت طرحا وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية وذكر الوفد ببيانه
الافتتايح أأثناء اجلعيات العامة واذلي استشهد بأأهداف التمنية املس تدامة املتعلقة مبسائل امللكية الفكرية واليت مت اإعادة
ذكرها يف الوثيقة ،لكن فقط كعنارص ميكن للويبو معل رشاكة من خاللها أأو اإعداد تقارير عهنا .وتناولت الوثيقة يف جعاةل
املسائل ومل تدخل يف حتليل متعمق لها .وتوقع الوفد اإعداد وثيقة أأكرث حتليلية وفقا للولية ا ألصلية اليت مت اإعطاءها ل ألمانة
يف هذا الصدد .وإاماكنية توافر طرق أأكرث أأمام الويبو لتطور أأنشطهتا حبيث تناسب أأهداف التمنية املس تدامة وجدول أأعامل
 .2030وبصفهتا اإحدى أأهجزة ا ألمم املتحدة املتخصصة ،فاإن الويبو تعترب جزءا ل يتجز أأ من هذه العملية .و أأيد الوفد اقرتاحات
تضمني ذكل البند كبند دامئ يف املناقشات وتطلع اإىل قيام ا ألمانة مبزيد من التحليالت.
 .268و أأحاط وفد الصني علام ابلوثيقة .وبصفهتا اإحدى أأهجزة ا ألمم املتحدة املتخصصة فاإن الويبو ملزمة بتطبيق جدول أأعامل
التمنية ملا بعد عام  2015وخاصة أأهداف التمنية املس تدامة .وتمتتع املنظمة مبزااي فريدة يف جمالت تتعلق ابلتحدايت العاملية
مثل ا ألمن الغذايئ واحلفاظ عىل مصادر املياه والتكنولوجيا اخلرضاء .واكنت امللكية الفكرية سوف تلعب ابلتأأكيد دورا همام يف
حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة.
 .269ورصح وفد اإندونيس يا بأأنه جيب عىل الويبو النظر يف جحم التحدايت اليت تواهجها اكفة البدلان .وقد تبنت ادلول
ا ألعضاء يف ا ألمم املتحدة أأهداف التمنية املس تدامة بتوافق الراء يف سبمترب  2015يف نيويورك .وذلكل حث الوفد الويبو
واكفة دولها ا ألعضاء عىل مشاركة توافق الراء .ومتثل أأهداف التمنية املس تدامة مفهوما جيدا ،لكهنا تتطلب دعام قواي
لتنفيذها .ودعا جدول أأعامل  2030اكفة البدلان و أأحصاب املصلحة للتعاون وتطوير رشااكت دلمع تنفيذها .وتضمن ذكل
الويبو .وتقع ت ك املسأأةل حتت ولية اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ملناقشة امللكية الفكرية واملسائل املتعلقة ابلتمنية
وفقا ملوافقة اللجنة ابلإضافة اإىل املسائل ت ك اليت قررهتا اجلعية العامة .واكنت اللجنة تقوم ابإعداد تقارير وتوصيات س نوية
للجمعية العامة .وهناك مساحة اكفية للويبو للعمل عىل جدول ا ألعامل هذا .وابلر م من حرية الويبو يف اختاذ قرار بشأأن
اجملال اذلي س تعمل بشأأنه من أأجل الإسهام يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة ،فقد حث الوفد ادلول ا ألعضاء عىل توفري
ا إلرادة الس ياس ية القوية للويبو حىت تمتكن من القيام ابملهمة .كام حث ادلول ا ألعضاء عىل أأن ينسوا مواقفهم املتعلقة
مبجموعاهتم ووضعهم كبدلان متقدمة أأو انمية و أأن يفكروا فامي قاهل زعامهئم عند تبين أأهداف التمنية املس تدامة يف  25سبمترب يف
نيويورك.
 .270وعرب وفد اإيران (مجهورية -الإسالمية) عن اعتقاده بأأن الويبو ،بصفهتا اإحدى أأهجزة ا ألمم املتحدة املتخصصة ،جيب أأن
تقوم بتضمني أأهداف التمنية املس تدامة يف أأنشطهتا .ويف هذا الس ياق ،عرب الوفد عن تأأييده الاكمل لبياانت واقرتاحات وفود
الربازيل ونيجرياي والهند وإاندونيس يا .وقامت الويبو ابإعداد تقرير حول مساهامهتا يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .وجيب اس مترار
ت ك املامرسات ابلنس بة ألهداف التمنية املس تدامة .و أأيد الوفد اقرتاح مناقشة ت ك املسأأةل وفقا لبند دامئ عىل جدول ا ألعامل.
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 .271ور أأى وفد املكس يك أأن الوثيقة مفيدة وخاصة ألنه مل يكن دليه معرفة سابقة ببعض ا ألنشطة املذكورة هبا .وسوف
تكون مشاركة الويبو مسامهة هامة يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .ومت اإعداد الوثيقة يف الوقت املناسب فامي يتعلق
بتحديد أأهداف التمنية املس تدامة اليت ميكن ربطها بولية الويبو وأأهدافها الاسرتاتيجية ابلإضافة اإىل أأهداف التمنية املس تدامة
املالءمة لرباجمها و أأنشطهتا .وجيب اس مترار هذه املامرسات .ويف هذا الصدد ،اكن من املهم التعرف عىل ت ك ا ألنشطة
واملرشوعات اليت قامت هبا الويبو واليت اكنت تتعلق بأأهداف التمنية املس تدامة .ويف هذا الس ياق ،اقرتح الوفد أأن تقوم
ا ألمانة ابإعداد وثيقة تركز عىل ا ألنشطة اليت يمت تنفيذها وا ألهداف املعينة أأو الغاايت احملددة للك مهنا .وميكن لهذه املامرسة
أأن تقدم نظرة أأمشل ل ألهداف اليت اكنت الويبو تقوم مببارشهتا ابلفعل وا ألهداف ا ألخرى اليت جيب أأخذها يف احلس بان يف
املرشوعات املس تقبلية املتعلقة هبذه ا ألهداف .وكام ورد يف الوثيقة ،مل يكن قد مت اس تكامل اإطار مؤرشات أأهداف التمنية
املس تدامة .وبذكل ،اكن من املفيد اإعداد وثيقة تشري اإىل ا ألنشطة اليت تتعلق بأأهداف التمنية املس تدامة .وميكن أأن يكون
ذكل مفيدا بوصفه مدخالت يف املناقشات اليت س تجري يف ادلورة القادمة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.
 .272ورصح وفد رسي لناك بأأنه عىل الويبو أأن تعطي أأولوية للبدلان النامية يف هذا الصدد .فقد اكن هذا ا ألمر همام لها.
 .273وقدم وفد الربازيل ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،تعليقات حول نقطتني وردات يف
املناقشات .ا ألوىل ،قيل أأن الويبو ل متثل املنظمة ا ألساس ية املسؤوةل عن حتقيق بعض أأهداف التمنية املس تدامة وغاايهتا.
ويف هذا الصدد ،رصحت اجملموعة بأأنه حىت لو اكن احلال كذكل ،فاإن الويبو لها دور همم يف الإسهام يف هذه ا ألهداف.
اثنيا ،كام أأكد العديد من الوفود ،فاإن الويبو يه اإحدى واكلت ا ألمم املتحدة املتخصصة .وبذكل ،جيب تقدمي احلجج اليت
تتعلق بسبب أأن بعض أأهداف التمنية املس تدامة ل جيب تضميهنا يف معل الويبو ألنه ثبت أأهنا تامتىش مع ولية الويبو .وجيب
أأن تتعلق احلجج ابقرتاحات معينة .وابلنس بة لبعض الوفود ،اكن من املهم قيام الويبو ابملسامهة واملشاركة ومناقشة بعض
اجلوانب .وجيب مناقشة ذكل .ويف هذا الس ياق ،أأيدت اجملموعة القيام ابملزيد من الرشح لقرتاح وفد نيجرياي خبصوص
الوثيقة .كام تعر وفد املكس يك أأيضا لهذه النقطة .واكن ميكن ل ألمانة أأن تقوم ابإعداد وثيقة جديدة تأأخذ يف احلس بان
النقاط اليت أأثريت أأثناء املناقشات .وميكن القيام مبزيد من املناقشات للعر .
 .274ورحب ممثل ش بكة العامل الثالث مببادرة ا ألمانة اليت تتعلق بتضمني هذا البند يف جدول ا ألعامل .وخبالف ا ألهداف
الإمنائية ل أللفية ،فاإن أأهداف التمنية املس تدامة يه نتاج لعملية مفاوضات بني احلكومات .وكام ورد يف الوثيقة ،فاإن النفاذ اإىل
التكنولوجيا س يكون أأمرا حاسام ابلنس بة لتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة .ومن أأجل التعامل مع هذه املسأأةل ،مت اإنشاء ألية
تيسري التكنولوجيا كجزء من خطة معل أأديس أأاباب واليت تأأكدت يف جدول أأعامل  2030للتمنية املس تدامة .واكن للويبو،
بصفهتا جزء من فريق العمل املشرتك بني الواكلت املعين ابلعلوم والتكنولوجيا والابتاكر ،دورا همام يف صياغة ألية تيسري
التكنولوجيا .كام اكنت تشارك أأيضا يف فريق اخلرباء املشرتك بني الواكلت املعين مبؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة .ومن
خالل توفري معلومات حول مؤرشات ميكن التحقق من حصهتا ،اكن من املهم أأن تقوم أأمانة الويبو ابحلصول عىل مدخالت
من ادلول ا ألعضاء وا ألطراف املعنية ا ألخرى .كذكل فاإن مدخالهتا لفريق اخلرباء املشرتك بني الواكلت املعين مبؤرشات
أأهداف التمنية املس تدامة جيب اإاتحهتا من خالل امل ك العام .أوأكد ممثل الش بكة عىل أأمهية أأوجه القصور يف مهنج الويبو
جتاه مشاركهتا يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .ووفقا للوثيقة ،تندرج مسامهة الويبو يف أأهداف التمنية املس تدامة حتت
فئتني .ويه تتضمن تطوير نظام ملكية فكرية دويل متوازن وفعال ميكن الابتاكر والإبداع لصاحل اجليع ،والعمل مع ادلول
ا ألعضاء عىل تطوير اسرتاتيجيات ملكية فكرية وابتاكر تعمتد عىل وتتكيف مع احتياجات التمنية الوطنية .وقد أأغفل هذا
املهنج مسأألتني هممتني ،وهام ولية الويبو وفقا لتفاقية مربمة مع ا ألمم املتحدة لتيسري نقل التكنولوجيا بشأأن التكنولوجيا احملمية
مبوجب امللكية الفكرية والاعرتاف بأأن امللكية الفكرية اكنت متثل يف الغالب عقبة أأمام نرش ونقل التكنولوجيا .واكنت الفكرة
القائةل بأأن اس تخدام حامية وإانفاذ امللكية الفكرية س يؤدي اإىل نرش ونقل التكنولوجيا تتناقض مع ا ألدةل التجريبية احلالية.
واكنت هناك أأيضا أأدةل مزتايدة عىل أأن التكنولوجيا اليت لها أأمهية كربى ابلنس بة ألهداف التمنية املس تدامة يمت اإصدار براءات
اخرتاع بشأأهنا ول يمت تطوير أليات لضامن توافر هذه التكنولوجيا لتحقيق أأهداف التمنية .وميكن أأن نرى مثال عىل ذكل يف
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تقرير الويبو لبيئة الرباءات املتعلق بتكنولوجيا معاجلة املياه .وقد أأوحض أأن هناك مس توى مرتفع من الابتاكر يف جمال معاجلة
املياه والرتش يح الغشايئ .وقد مت اإيداع  %24من أأرس الرباءات اليت بلغ عددها  4773براءة يف الس نوات امخلس املاضية.
وقد أأوحض هذا املثال احلاجة اإىل معل الويبو عىل نقل التكنولوجيا املالمئة ألهداف التمنية املس تدامة .ابلإضافة اإىل ذكل ،فاإن
الربامج وا ألنشطة احلالية املذكورة يف الوثيقة مل تصمم بصفة خاصة للتعامل مع أأهداف التمنية املس تدامة حىت لو اكنت دلهيا
اإماكنية املسامهة فاها .واكنت هناك حاجة اإىل اإعادة تصمم هذه ا ألنشطة ألن بعضها ،مثل املبادرات اخلرضاء للويبو ،غري
اكفية للعمل عىل حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .و أأخريا ،طالب ممثل الش بكة من ادلول ا ألعضاء القيام ابلتابعة ادلامئة
ألنشطة الويبو يف جمال أأهداف التمنية املس تدامة .وتعترب اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية احملفل املالمئ للقيام هبذا
النشاط .وذلكل ،أأيد ممثل الش بكة اقرتاح تضمني أأهداف التمنية املس تدامة كبند دامئ يف جدول ا ألعامل حتت مسائل امللكية
الفكرية والتمنية ،واليت تعترب واحدة من ادلعامئ ا ألساس ية الثالثة لولية اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.
 .275ورصحت ممثةل برانمج الصحة والبيئة بأأن منظمهتا تويل اهامتما كبريا بأأهداف التمنية املس تدامة ،وخاصة ت ك اليت
تتعلق ابلصحة والبيئة .و أأشارت ممثةل الربانمج اإىل أأن الوثيقة قدمت معلومات عن كيفية قيام الويبو ،بصفهتا اإحدى أأهجزة ا ألمم
املتحدة املتخصصة ،بتأأييد وتطبيق خمتلف ا ألهداف وفقا لوليهتا .و أأيدت ممثةل الربانمج الوثيقة .واكن جدول أأعامل 2030
ميثل خطوة ل ألمام .فقد أأسس خطة للتمنية املس تدامة .وجيب عىل اكفة ا ألطراف القيام بأأكرث من احلد ا ألدىن من أأجل حتقيق
تقدم يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة.
 .276ودعا الرئيس ا ألمانة للرد عىل تعليقات احلضور.
 .277ورصحت ا ألمانة (الس يدة هامو) بأأن وثيقة النتاجئ مت تبناها منذ أأسابيع قليةل فقط .وابلر م من ذكل ،فقد حاولت
ا ألمانة تقدمي معلومات للرد عىل طلب وفد املكس يك يف ادلورة السابقة .و أأكدت ا ألمانة للوفود أأهنا قد اس متعت جيدا
ملداخالهتم .كام أأشارت اإىل الطلبات اليت وردت يف املناقشات .واكنت ا ألمانة سوف تقوم مبناقش هتا داخليا لتعرف كيفية
اخلروج بوثيقة أأو اقرتاح يتناول عىل ا ألقل عددا من الطلبات اليت تتعلق ابلتنفيذ وبكيفية قيام الويبو بدمع ادلول ا ألعضاء يف
تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة.
 .278وعرب وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية ،عن رغبته يف معرفة ما اإذا اكنت الوثيقة اليت ذكرهتا ا ألمانة
س تكون متاحة يف ادلورة التالية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية أأم ل.
 .279ورصحت ا ألمانة (الس يدة هامو) ابن اإطار مؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة سيمت تبنية يف مارس  .2016وذلكل
فقد تمتكن من اخلروج ابلوثيقة يف ادلورة التالية.
 .280ورصح وفد اململكة املتحدة بأأن موضوع أأهداف التمنية املس تدامة من املوضوعات املهمة للغاية .وقد اكنت حكومته
ملزتمة بقوة بأأهداف التمنية املس تدامة كام اكنت تزتمع بعض املناقشات يف أأورواب .كذكل فاإن أأهداف التمنية املس تدامة لها
نفس ا ألمهية ابلنس بة للبدلان النامية و أأقل البدلان منوا .واكن الوفد راضيا عن املسار اذلي اقرتحته ا ألمانة للسري قدما .واكن
من املهم الرتكزي عىل حتديد ا ألهداف اليت ميكن للويبو املسامهة فاها و أأن تصنع فاها اختالفا .واكن الوفد راضيا عن
الاس تنتاجات وتطلع اإىل سامع املزيد يف ادلورة التالية.
 .281ورصح وفد الربازيل ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،بأأن مسار العمل املقرتح من قبل
ا ألمانة اكن يامتىش مع ما قالته العديد من الوفود .واكن مناس با .و ألن الويبو اكنت ستشارك يف العمل بني الواكلت قبل
عر الوثيقة ،فقد حثت اجملموعة الويبو عىل أأن تأأخذ يف حس باهنا اكفة التعليقات عند حماوةل املوافقة عىل مؤرشات حتقيق
أأهداف التمنية املس تدامة .واكن من املهم أأخذ اكفة التعليقات بعني الاعتبار.
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 .282ورحب وفد اإندونيس يا ببيان وفد اململكة املتحدة .واكن هذا البيان هو نوع البياانت اليت حتب الاس امتع اإليه من
الرشاكء .وقد تشارك رئيس وزراء اململكة املتحدة ورئيس ليرباي اإىل جانب رئيس اإندونيس يا يف رئاسة فريق رفيع املس توى
عندما بد أأ ا ألمني العام ل ألمم املتحدة املناقشات حول جدول أأعامل التمنية ملا بعد عام  2015يف عام .2013
 .283و أأشارت ا ألمانة (الس يدة هامو) اإىل مداخةل وفد الربازيل  ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية
والاكرييب .وقد شاركت الويبو يف هذه العملية مكراقب .لقد اكنت مجموعة خرباء .وابلر م من قيام ا ألمانة ابلإحاطة علام
أ
ابلطلب ،اإل أأن دورها اكن مقصورا عىل صفة املراقب .وفامي يتعلق بطلب وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية أكدت
ا ألمانة عىل أأهنا س تقوم بلك ما يف وسعها للخروج بوثيقة .وابلر م من ذكل ،اكنت هناك بعض القيود الزمنية ألن املؤرشات
سيمت تبنيهنا فقط يف مارس  2016وادلورة القادمة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية س تعقد يف اإبريل  .2016واكنت
ا ألمانة س تقوم ببذل قصارى هجدها .وإاذا مل تكن الوثيقة جاهزة يف ادلورة القادمة ،سيمت عرضها يف جلسة .CDIP/18
 .284وتساءل انئب الرئيس عام اإذا اكن ميكن للجنة أأن ختتمت بند جدول ا ألعامل هذا من خالل الإحاطة ابلوثيقة يف أأعقاب
الرشح املقدم من ا ألمانة.
 .285و أأدرك وفد املكس يك أأنه قد يكون من الصعب أأخذ اإطار مؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة يف احلس بان يف
ادلورة القادمة .وابلر م من ذكل ،ميكن ل ألمانة العمل عىل اإعداد وثيقة تربط بني نشاط الويبو و أأهداف التمنية املس تدامة
والغاايت احملددة يف الوثيقة احلالية .وميكن أأن يساعد اإعداد قامئة اب ألنشطة والربامج عىل تيسري املناقشات يف ادلورة القادمة.
وسيمتكن الوفد من حتديد الربامج اليت ميكن اس مترارها أأو تعديلها بصورة ما حبيث تصبح مسايرة ل ألهداف والغاايت احملددة.
 .286ورصح انئب الرئيس ابن هذه النقاط سوف يمت أأخذها يف احلس بان بصورة اكمةل من قبل ا ألمانة يف هجودها املبذوةل
لإعداد وثيقة يف الوقت املنسب.
 .287و أأكد وفد اليوانن ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،عىل أأن هذه مرحةل مبكرة من العملية .وجيب عىل الوفود أأن
تأأخذ يف احلس بان أأيضا أأن الويبو تشارك يف العملية بصفهتا مراقبا.
 .288و أأشار وفد الربازيل ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،اإىل الاس تنتاجات ورصح بأأهنا جيب
أأن تتضمن الإحاطة ابلوثيقة والتعليقات .وفامي يتعلق ابقرتاح وفد املكس يك بأأن الوثيقة التالية ميكن أأن تقوم عىل أأساس
النقاط املتضمنة يف الوثيقة احلالية ،رصحت اجملموعة بأأن الوثيقة جيب أأن تأأخذ اكفة الاقرتاحات املقدمة يف احلس بان.
 .289و أأيد وفد مرص اقرتاح وفد الربازيل .وجيب أأن يكون التقرير التايل حتليليا بصورة أأكرب .وجيب أأن يذكر كيف س تقوم
الويبو ابملساعدة يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .وقد اكنت الويبو جزء من العملية يف املنظمة.
 .290ورصح وفد اململكة املتحدة بأأنه من أأجل السري قدما ينبغي البناء عىل هديف التمنية املس تدامة الذلين حددهتام ا ألمانة
يف الوثيقة احلالية .وقد أأيد معل ا ألمانة يف هذا الاجتاه تأأييدا اكمال.
 .291و أأيد وفد أأملانيا تعليقات وفد اململكة املتحدة .كام أأيد أأيضا الوثيقة اليت أأعدهتا ا ألمانة .واكنت أأملانيا ملزتمة الزتاما شديدا
بأأهداف التمنية املس تدامة ومعلية جدول أأعامل  .2030ويف هذه املرحةل ،اكن جيب عىل اللجنة الرتكزي عىل هدفني من
أأهداف التمنية املس تدامة مت حتديدهام يف الوثيقة .واكن املهنج اذلي اقرتحه وفد املكس يك مهنجا سلامي ،لكن ل جيب عىل
اللجنة أأن تسري أأبعد من ذكل.
 .292وعرب وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية ،عن اإدراكه ألن ا ألمانة اكنت ملزتمة بتقدمي وثيقة أأكرث مشولية
متاش يا مع طلب وفد املكس يك وا ألفاكر اليت طراها .واكن يبدو أأن اللجنة ترتاجع يف ذكل نظرا لطلب قرص نطاق هذه
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الوثيقة عىل اثنني من أأهداف التمنية املس تدامة (هديف التمنية املس تدامة  9و  )17احملددين يف الوثيقة احلالية .ومل يكن ذكل
ميثل أأفضل املناجه .واكن يتناقض مع تأأكيد اكفة الوفود فامي يتعلق بأأمهية هذا املوضوع والزتام احلكومات بتحريكه قدما .ومل تفهم
اجملموعة السبب وراء تركزي اللجنة فقط عىل اثنني من أأهداف التمنية املس تدامة ابلر م من أأن هناك دورا واحضا للويبو
يتعلق بأأهداف التمنية املس تدامة ا ألخرى .وجيب أأن تسمح اللجنة ل ألمانة بتقدمي الوثيقة .وميكن للوفود التعليق عىل الوثيقة
بعد عرضها .وذلكل ،أأكدت اجملموعة عىل الطلب اذلي قبلته ا ألمانة.
 .293ورصح وفد اململكة املتحدة بأأن ا ألمانة قد قامت ابلفعل بتقدمي الوثيقة للجنة .وقد قامت بذكل بصورة شامةل .وقد
حددت ا ألمانة اثنني من أأهداف التمنية املس تدامة .واكنت ت ك نقطة بداية جيدة .واكن من املهم العمل بصورة مركزة من
خالل حتديد أأهداف التمنية املس تدامة وغاايهتا ذات الصةل واجملالت اليت ميكن للويبو أأن حتدث فاها فرقا .وحددت ا ألمانة
أأهداف التمنية املس تدامة الرئيس ية اليت ينبغي تركزي العمل علاها .ومل يعىن ذكل أأنه سيمت اس تثناء ا ألهداف ا ألخرى .كام أأن
ذكل ل يعىن أأهنا لن تمت مناقش هتا يف املس تقبل .واكنت اللجنة ملزتمة بتحقيق اجنازات بقدر الإماكن من خالل أأهداف التمنية
املس تدامة .وابلر م من ذكل ،وكخطوة أأوىل ،اكن لبد من أأن تكون واقعية وتعمل عىل أأساس الوثيقة احلالية.
 .294ورصح وفد الربازيل ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،بأأن اجلزء  3من الوثيقة حدد
أأهداف التمنية املس تدامة وغاايهتا اليت اكنت مرتبطة ارتباطا كبريا بعمل الويبو .وذكرت اجملموعة بأأهنا ذكرت ثالثة أأو أأربعة
أأهداف أأخرى ذات صةل أأيضا .وبدل من تقدمي أأس باب معينة لعدم قبولها ،اكن السبب املقدم هو أأهنا مل تكن واردة يف
الوثيقة .واكنت ت ك الوثيقة ا ألوىل .وإاذا اعتقدت الوفود أأن هناك أأهداف أأخرى ومل يمت تقدمي أأس باب لكوهنا ل ترتبط بعمل
الويبو ،فاإنه جيب القيام بعمل اإضايف يتضمن ت ك النقاط .واكنت هذه الطريقة طريقة أأساس ية ملناقش هتا .وعرب الوفد عن
رغبته يف الاس امتع للحجج املتعلقة بتناول النقاط املطروحة.
 .295ور أأى وفد مرص أأن الوثيقة احلالية يه وثيقة أأولية وتفهم أأن ا ألمانة سوف تقوم ابملزيد من العمل التحلييل .وعرب الوفد
عن اعتقاده بأأن ا ألمانة ميكهنا اإعداد تقريرا أخر لدلورة القادمة بيامن يمت اس تكامل املؤرشات .واكنت ا ألهداف والغاايت متثل
أأساسا اكفيا لقيام ا ألمانة مبزيد من العمل التحلييل .وابلر م من ذكل ،أأدرك الوفد أأنه اإذا اكن الوقت غري اكفيا ميكن تقدمي
وثيقة أأكرث مشولية يف جلسة  .CDIP/18وجيب أأن تنظر اللجنة يف فقرة القرار اخلاصة هبذا البند من بنود جدول ا ألعامل
اليت جيب أأن تنص عىل مث تعطي توجاهات واحضة بشأأن كيفية القيام اب ألمور وما اذلي سيمت تضمينه يف التقرير .ويف هذا
الس ياق ،وافق الوفد عىل فقرة القرار كام يه اإدرااك منه أأنه سيمت القيام بعمل حتلييل ولن يركز عىل هدفني فقط.
 .296وعرب انئب الرئيس عن تفهمه ألن الروابط بني معل الويبو و أأهداف التمنية املس تدامة سوف تصبح أأكرث وضوحا
بعدما يمت التفاق بشأأن اإطار مؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة .واكنت اللجنة ستمتكن من مناقشة الروابط مع مزيد من
املعلومات بعد تبناها .وبذكل ،اقرتح انئب الرئيس ما ييل كفقرة قرار ابلنس بة لهذا البند " :أأحاطت اللجنة علام ابلوثيقة
 CDIP/16/8والتعليقات اليت طرحت أأثناء املناقشات" .وس تقوم ا ألمانة ابإعداد وثيقة جديدة يف دورة مس تقبلية مع أأخذ
املناقشات اليت جرت يف هذه ادلورة يف احلس بان .وميكن اإجراء مزيد من املناقشات حول ا ألهداف اليت ميكن للويبو
املسامهة فاها بناء عىل الوثيقة اليت تقدم يف ادلورة املس تقبلية مع مزيد من املعلومات واملعرفة أأكرث من املتوافرة الن" .واكن
سيمت اختاذ هذا القرار رشيطة عدم وجود اعرتاضات من احلضور.
النظر يف الوثيقتني  CDIP/16/9و  -CDIP/12/5قرار اجلعية العامة للويبو حول ا ألمور املتعلقة ابللجنة املعنية ابمللكية
الفكرية والتمنية
 .297أأبلغ الرئيس اللجنة بأأنه مت عقد مشاورات غري رمسية يف الصباح .واقرتحت بعض ادلول ا ألعضاء تعديالت عىل
اقرتاح وفد اإس بانيا .وقد متت مناقش هتا ابإجياز وميكن مواصةل املشاورات .كام مت عقد مشاورات غري رمسية اليوم السابق.
وطالب الرئيس وفد املكس يك برت أأس هذه املشاورات .ودعا الوفد لتقدمي معلومات حول ت ك املناقشات.
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 .298ورصح وفد املكس يك أأن ادلول ا ألعضاء مل تغري مواقفها .ومت بذل هجود لتعديل الفقرة ا ألوىل .وبسبب ضيق الوقت،
مل تمتكن من عقد مناقشات متعمقة حول الصياغة .وابلر م من ذكل ،اكنت مناقشات جيدة .وسعى الوفد للحصول عىل
اإرشادات من الرئيس حول كيفية السري قدما.
 .299ورصح الوفد بأأن اللجنة ميكهنا فامي بعد أأن تدرس ما اإذا اكن من املمكن عقد مزيد من املشاورات غري الرمسية .مث
دعا اللجنة الانتقال للوثيقة  ،CDIP/15/5نتاجئ منتدى اخلرباء بشأأن نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل.
النظر يف وثيقة  - CDIP/15/5نتاجئ منتدى اخلرباء بشأأن نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل
 .300ذكر الرئيس بأأن اللجنة قامت يف ادلورة السابقة ابلإحاطة علام ابلتقرير وقررت اس مترار مناقشة ا ألمر يف هذه ادلورة
بناء عىل الوثيقة و أأية أأفاكر أأخرى ترغب ادلول ا ألعضاء يف طراها .ودعا ا ألمانة لتقدمي الوثيقة.
 .301وقامت ا ألمانة (الس يد جزيري) بتقدمي الوثيقة .ومتت الإحاطة ابلتقرير الهنايئ ملنتدى اخلرباء يف ادلورة السابقة للجنة
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية وسوف تس متر املناقشات حول الوثيقة يف هذه ادلورة .ووفقا لنشاط املرشوع  ،5فاإن منتدى
خرباء الويبو بشأأن نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل (واذلي اعترب يف ا ألصل أأن عنوانه "منتدى اخلرباء ادلويل بشأأن
امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :حتدايت مشرتكة – بناء احللول") قد عقد يف جنيف يف الفرتة من  16اإىل  18فرباير
 .2015وتضمن منتدى اخلرباء عرو توضيحية قدهما س تة خرباء دراسات وعرو توضيحية قدهما أأربعة خرباء اس تعرا
نظراء ابلإضافة اإىل ست جولت حلقات نقاش حول نقل التكنولوجيا قدهما مثانية خرباء دوليني من بدلان متقدمة وانمية ،مت
اختيارمه مبوجب معايري الاختيار اليت اعمتدهتا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا الرابعة عرش (وثيقة
 .)CDIP/14/8 Rev. 2واكن الهدف هو بدء نقاشات حول كيفية قيام الويبو من خالل وليهتا بتيسري نفاذ البدلان النامية
و أأقل البدلان منوا للمعرفة والتكنولوجيا .وحرض الفاعلية  130مشارك .ومت تقدمي " أأفاكر اخلرباء" اليت متت املوافقة علاها أأثناء
منتدى اخلرباء يف ادلورة السابقة اإىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية للنظر فاها واعامتدها هبدف تضميهنا يف العمل
اذلي يريم اإىل تطبيق "أأفاكر اخلرباء" ت ك يف برامج معل الويبو .وقد مت ذكرها يف الوثيقة.
 .302وذكر وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية ،بأأن ادلول ا ألعضاء مل تمتكن من املوافقة عىل " أأفاكر اخلرباء"
وبذكل ،مل تس تطع التوصل اإىل توافق يف الر أأي حول متابعة ا ألنشطة املتعلقة ببعض خمرجات املرشوع .وقد قام جممتع اخلرباء
يف جمال نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل ومصادر املعرفة الضخمة بمتكني املرشوع من تيسري تبادل ا ألفاكر ،واملناقشات
حول التحدايت و أأفضل املامرسات يف هذا اجملال وتطوير توصيات حول أأكرث الليات فاعلية يف النقل املس تدام للتكنولوجيا
من مقديم اخلدمة اإىل املس تخدمني .واكن هناك تباين كبري بني " أأفاكر اخلرباء" يف منتدى اخلرباء واجتاه املناقشات يف هذا
املنتدى والتوصيات املتضمنة يف دراسات اس تعرا القرانء .وابلر م من موافقة اجملموعة عىل بعض " أأفاكر اخلرباء" ،فهىي مل
تتضمن بصورة اكفية املبادرات اليت متت مناقش هتا واليت ميكن أأن تتناول بصورة أأفضل العقبات الس ياس ية والتقنية اليت تقف
يف طريق نقل التكنولوجيا .وبذكل ،طالبت اجملموعة من اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية النظر يف ادلراسات
والتوصيات الواردة يف ادلراسات ومنتدى اخلرباء واليت مل تظهر يف تقرير املرشوع و " أأفاكر اخلرباء" .واكنت مشاركة الويبو
يف التوسع يف س ياق املسؤولية الاجامتعية للمؤسسات فامي يتعلق ابلرشاكت متعددة اجلنس يات و أأحصاب املصلحة يف القطاع
اخلاص حىت يشمل ذكل نوايح حمددة من نقل التكنولوجيا يف بيتهتا التشغيلية حول كيفية حتول اإدخال جوائز مؤسس ية اإىل
حوافز؛ واملساعدة يف تطوير ماكتب نقل التكنولوجيا عىل الصعيد الوطين؛ وادلور الرائد والأكرث وضوحا للويبو يف تيسري
أأنظمة الابتاكر املفتوحة؛ وإاماكنية إابرام معاهدة دولية حول النفاذ اإىل العلوم ا ألساس ية والتكنولوجيا؛ وتعزيز النفاذ اإىل
املعلومات من ا ألحباث اليت تمت بمتويل عام ودور الرباءات اليت تنبع من هذه ا ألحباث؛ ودور الكشف عن معلومات الرباءات
والنفاذ اإىل املعلومات يف دمع نقل التكنولوجيا؛ وحتفزي البحث والابتاكر؛ وتطوير أليات متول متويل عام لتعزيز الابتاكر ونقل
التكنولوجيا ودمع املرشوعات الصغرية واملتوسطة؛ وتنظم معار نقل تكنولوجيا س نوية أأو ندوات تعزز همارات املطابقة بني
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ا ألعامل؛ وتدريب املتخصصني يف جمال نقل التكنولوجيا؛ وإانشاء مؤرش نقل التكنولوجيا العاملية؛ وتطوير ألية تقيم لنقل
التكنولوجيا؛ وإاقامة أأحباث جتريبية لتعزيز فهم كيفية تأأثري س ياسات حقوق امللكية الفكرية يف ادلول املتقدمة عىل نقل
التكنولوجيا وما اإذا اكنت التغريات املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية يف هذه البدلان تعزز نقل التكنولوجيا اإىل البدلان النامية
واقل البدلان منوا .وميكن النظر أأيضا يف تبعات س ياسات وممارسات وقوانني ا ألرسار التجارية .واس هتدف املرشوع تناول
توصيات جدول أأعامل التمنية  19و 25و 26و .28واكن تيسري نقل التكنولوجيا أأيضا من مضن ولية الويبو وفقا للامدة  1من
اتفاقية اإنشاء الويبو كواكةل متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة .وذلكل ،جيب أأن تكون الويبو ودولها ا ألعضاء قادرة عىل القيام
خبطوات جريئة لضامن زعامة املنظمة يف تعزيز وتيسري نقل التكنولوجيا املس تدامة .واكن جيب أأن يظل هذا البند عىل جدول
أأعامل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية حىت يمت التوصل حلل بشأأنه.
 .303ورصح وفد اليوانن ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،بأأن منتدى اخلرباء ،قد أأقم بصورة انحجة .وقدمت حلقات
النقاش وهجات نظر مفيدة ومعلومات ،ودمعهتا جتارب معلية عىل أأر الواقع قام هبا املشاركون يف احللقات النقاش ية .واكن
من ا ألمور اجليدة سامع عدد من اخلربات العملية حول املسائل املطروحة من عدد كبري من املتحدثني .واكنوا مجيعا خرباء يف
جمال نقل التكنولوجيا من ش ىت أأحناء العامل .واكنت ا ألمثةل اليت تقوم عىل أأساس اخلربة ودراسات احلالت مفيدة للغاية لدلول
من أأجل اس تكشاف ا ألمور اليت تناسب التعامل مع احتياجاهتم ومصاحلهم اخلاصة بشلك أأفضل يف جمال نقل التكنولوجيا.
وقد تناولت " أأفاكر اخلرباء" عددا كبريا من ا ألنشطة .وقبل عقد منتدى اخلرباء ،وافقت اللجنة عىل أأنه لن تكون هناك
توصيات للمناقشات ،و أأنه س تكون هناك أأفاكر فقط .و أأشارت اجملموعة برسور اإىل أأن نتاجئ منتدى اخلرباء مت أأخذها بصورة
اكمةل يف احلس بان يف تقرير تقيم املرشوع .وبذكل ،جيب اعتبار هذا التقرير أأساسا ملتابعة املرشوع .ومن ادلروس املس تفادة
من املرشوع أأمهية ومزااي اس تعرا القرانء لضامن جودة وإاماكنية تطبيق ومصداقية دراسات الويبو .وجيب أأن تكون معلية
اس تعرا القرانء ادلقيقة اليت تقوم عىل أأفضل املامرسات من الإجراءات املعتادة اليت تقوم هبا الويبو .واكن منتدى اخلرباء
اإجراء مثري لالهامتم لعملية العصف الفكري يف جمال نقل التكنولوجيا .ويف هذا الصدد ،أأشارت اجملموعة بيشء من ا ألىس اإىل
اخنفا عدد احلضور يف املنتدى.
 .304و أأكد وفد رومانيا ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،عىل أأنه أأحاط علام بأأفاكر اخلرباء
املذكورة يف التقرير .وميكن قيام ا ألمانة بأأنشطة اإضافية وفقا لولية الويبو وتقرير تقيم املرشوع .واكن قد مت أأخذ منظور
التلكفة واحلاجة اإىل جتنب أأي ازدواجية حممتةل يف العمل يف احلس بان.
 .305و أأاثر وفد الربازيل ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،ثالثة نقاط مكسامهة أأولية يف النقاش
حول ا ألفاكر اليت قد تؤدي اإىل التوصل اإىل نتاجئ ملموسة حممتةل .أأول ،غياب أأي اإشارة اإىل اس تخدام مواطن املرونة يف
التفاق املتعلق ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية بني ا ألفاكر النابعة من منتدى اخلرباء قد اكنت مبثابة
دليال واحضا عىل أأن نطاق املناقشات جيب أأن يمت التوسع فيه ليتضمن أأمر ر أأت ادلول ا ألعضاء أأنه رضوري لتعزيز نقل
التكنولوجيا .وقد مت طرح املسأأةل أأثناء اجامتع التشاور ملنطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب .وقد خضعت أأيضا دلورة اكمةل حول
أأحد دراسات اللجنة .واكنت مواطن املرونة يف التفاق املتعلق ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية من
ا ألدوات الهامة لتعزيز نقل التكنولوجيا ولبد من تضمينه يف أأي اقرتاح حول التوصيات .اثنيا ،أأشارت ورقة املفاهم اليت
تبنهتا اللجنة العام املايض اإىل توصيات جدول أأعامل التمنية  19و 25و 26و 28بوصفها أأساسا للمرشوع .أأما القامئة الهنائية
ل ألفاكر النابعة من املرشوع فيجب أأن تعكس أأيضا ا ألهداف املتضمنة يف التوصيتني 26و 28فامي يتعلق بدور البدلان
املتقدمة ومؤسساهتا البحثية والعلمية يف تعزيز نقل التكنولوجيا .ومن البدائل احملمتةل ذلكل ،ذكرت اجملموعة ابقرتاح من مجموعة
أأقل البدلان منوا يف منظمة التجارة العاملية بتحقيق التوافق بني حمتوى التقارير اليت تعدها البدلان املتقدمة ا ألعضاء يف منظمة
التجارة العاملية مبوجب املادة  2-66من التفاق املتعلق ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية من أأجل تيسري
اس تخالص معلومات مفيدة من ت ك التقارير .وابلر م من أأن مسأأةل تطبيق املادة  2-66قد أأثريت أأثناء منتدى اخلرباء اإل أأن
ذكل مل يذكر .وميكن لبعض جوانب الاقرتاح أأن متثل مدخالت للمناقشات اليت جتري يف اللجنة .اثلثا ،اكن الهدف من تعزيز
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نقل التكنولوجيا يساوي الهدف من تعزيز الابتاكر أأثناء منتدى اخلرباء .وقد ظهر ذكل عىل ا ألقل يف اإحدى ا ألفاكر .وابلر م
من أأن املفهومني اكان مامتثالن ومتاكمالن يف بعض ا ألحيان ،اكنت هناك حاجة للرتكزي عند مناقشة الاس تنتاجات ومسارات
العمل احملمتةل النامجة عن املرشوع.
 .306و أأشار وفد لكسمربغ ،متحداث ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،اإىل تقرير منتدى اخلرباء و" أأفاكر
اخلرباء" املتضمنة به .وميكن السري قدما ابلنس بة ل ألمور من خالل هيالك الويبو احلالية وولية املنظمة لتعزيز حامية امللكية
الفكرية عىل مس توى العامل من خالل التعاون بني ادلول و ،عندما يكون ذكل مالمئا ،التعاون مع أأي منظمة دولية أأخرى.
وجيب أأن تمت أأي معلية متابعة بصورة فعاةل التلكفة وهميلكة ومتوازنة .و أأثناء دفع ا ألمور قدما ،جيب أأن تقوم اللجنة ابلبناء
عىل تقرير تقيم املرشوع واذلي مت عرضه يف بداية ا ألس بوع .وميكن أأن متثل الاقرتاحات الواردة يف هذا التقرير أأساسا للقيام
مبزيد من املناقشات حول املوضوع .وسوف يمت تقدمي ثالثة أأدةل وكتيبات ،حول نقل التكنولوجيا ،مت تطويرها يف ظل
املرشوع املس تمكل ،اخلاص هبيلك دمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا للمؤسسات الوطنية ،أأثناء ا ألس بوع أأيضا .وحول الإدارة
الاسرتاتيجية لش باكت الابتاكر املفتوحة وتسويق امللكية الفكرية ،ميكن للويبو البناء عىل جناحات الربامج احلالية يف الويبو
مثل ا ألدةل اليت مت اإعدادها والقيام بتطويرها.
 .307وقام ممثل ش بكة العامل الثالث بطرح تعليقات عامة .أأول ،مل يكن تكوين فريق اخلرباء متنوعا بصورة اكفية للتعامل مع
اكفة جوانب نقل التكنولوجيا .ومل تس تفد ا ألمانة من وجود مؤلفي ادلراسات يف صياغة " أأفاكر اخلرباء" .اثنيا ،متت هيلكة
حلقات اخلرباء ملناقشة مسائل مثل بناء القدرات والتعاون العاملي والإطار املؤسيس والإطار القانوين والبنية التحتية لالبتاكر
وأليات المتويل والتقيم .وابلر م من ذكل ،مل يمت تنظم " أأفاكر اخلرباء" وفقا لهذه املسائل لكهنا اكنت متثل اقرتاحات عامة.
وبعبارة أأخرى ،فقد اكنت " أأفاكر اخلرباء" جمرد أأفاكر ليس لها أأي عالقة ببناء القدرات أأو التعاون العاملي أأو الإطار املؤسيس
أأو الإطار القانوين أأو البنية التحتية لالبتاكر أأو أليات المتويل والتقيم .اثلثا ،مل يتضمن تقرير ا ألمانة حول منتدى اخلرباء
تعليقات واقرتاحات املشاركني .رابعا ،أأوحضت مداخالت العديد من اخلرباء يف حلقة النقاش بوضوح أأنه ل تتوافر دلهيم خربة
اكفية حول املسائل القانونية والس ياسات املتعلقة بنقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل .وقد ركز العديد مهنم عىل مسائل
حملية ترتبط بنقل التكنولوجيا بدل من نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل .واكن من املهم قيام ا ألمانة بتوفري حمارض احللقات
النقاش ية يف اجللسة التالية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية من أأجل تيسري عقد مداولت علمية بصورة أأفضل .خامسا،
افرتضت " أأفاكر اخلرباء" أأن حامية امللكية الفكرية يرست نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل وجتاهلت متاما ا ألدةل التجريبية
حول العوامل اخلارجية السلبية للملكية الفكرية عىل نقل التكنولوجيا .ومثلت أأفاكر اخلرباء (د) ( ،و) ( ،ز) جدول أأعامل
ملكية فكرية متطرف .وقد قامت هذه ا ألفاكر عىل أأساس الافرتا السابق بأأن حامية امللكية الفكرية سوف ينتج عهنا
بصورة ألية نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل وجتاهلت متاما العقبات اليت ختلقها امللكية الفكرية وخاصة الرباءات أأمام نقل
التكنولوجيا .عالوة عىل ذكل فاإن " أأفاكر اخلرباء" (أأ) ( ،ج) افرتضت أأن برامج املطابقة وماكتب املساعدة اكنت اكفية لتيرس
نقل التكنولوجيا .وابملثل ،فاإن " أأفاكر اخلرباء" (ب)( ،ه) مل تذكر التوصيات املفصةل اخلاصة بتجميع أأفضل املامرسات
وقصص النجاح .وقد جتاهلت هذه التوصيات متاما التدابري القانونية والس ياسات املطلوبة عىل املس توى الوطين وادلويل
لتيسري نقل التكنولوجيا .واكنت ت ك التوصيات قارصة بدرجة كبرية عن تناول ا ألزمات القانونية والس ياس ية املتعلقة بنقل
التكنولوجيا .وابختصار ،مل تضف " أأفاكر اخلرباء" قمية اكفية ومل تظهر أأي تقدم ل ألمام فامي يتعلق ابلتعامل مع اخملاوف املتعلقة
بنقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل بسبب حامية امللكية الفكرية املعززة من خالل املعاهدات ادلولية مبا يف ذكل التفاق
املتعلق ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية (الرتبس) و أأحاكم حامية مرتفعة تتجاوز الرتبس و اتفاقيات التجارة
احلرة .ويف هذا الس ياق ،طالب ممثل الش بكة ادلول ا ألعضاء ابلنظر يف التوصيات اليت وردت يف ادلراسات لصياغة معل
مس تقبيل يف جمال نقل التكنولوجيا.
 .308ووجد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأفاكر فريق اخلرباء بناءة ومعلية .فقد أأتت ا ألفاكر من أأشخاص يشاركون يف
العمل اليويم العميل لنقل التكنولوجيا .واكنت ت ك ا ألفاكر تس تحق ادلراسة ادلقيقة من قبل اللجنة .وقد مت أأخذ التوصيات
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املس متدة من ادلراسات التحليلية والاجامتعات ا إلقلميية يف احلس بان من قبل اخلرباء أأثناء املناقشات يف املنتدى .وقامت
ا ألفاكر عىل أأساس اكفة مواد املرشوع ابلإضافة اإىل التجربة العملية واملعرفة دلى أأعضاء الفريق .ويف بداية ا ألس بوع ،قامت
اللجنة مبناقشة تقرير التقيم اخلاص هبذا املرشوع .وشارك الوفد ر أأي املقميني ومفاده أأن اللجنة اكنت حتتاج اإىل أأن جتد طريقة
لرتمجة نتاجئ املرشوع اإىل صورة ملموسة ومس تدامة .واكنت اخلطوة التالية املالمئة يه القيام حبرص أأنشطة الويبو احلالية
املتعلقة بنقل التكنولوجيا وذكل من أأجل دفع املرشوع قدما.
 .309و أأشار ممثل منظمة ا ألغذية والزراعة (الفاو) اإىل الفقرة  4من الوثيقة حيث مت حتديد ا ألغذية والزراعة والتنوع احليوي
مكجالت رئيس ية لعمل جدول أأعامل التمنية خبصوص نقل التكنولوجيا .ويف هذا الصدد ،ميكن لسجل هذا العمل اخلاص
جبدول أأعامل التمنية أأن يتعلق ابلعديد من ا ألنشطة اليت قامت هبا منظمة الفاو يف جمالت ا ألغذية والزراعة والتنوع احليوي
ومعاهداهتا ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة واليت متت الإشارة اإلاها يف دورات اللجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية السابقة .أأما ادلورة السادسة جمللس اإدارة املعاهدة ادلولية فقد عقدت مؤخرا .ويف هذا الصدد ،قدم ممثل
املنظمة للجنة حتديثا قصريا حول ثالثة واهجات تطورت بصورة أأكرب واليت ميكن أأن تكون لها أأمهية ابلنس بة للمناقشات
املتعلقة جبدول أأعامل التمنية اخلاص ابلويبو .أأول ،دعت املعاهدة ادلولية اإىل نقل التكنولوجيا كشلك من أأشاكل املزااي غري
النقدية للمشاركة يف س ياق نظاهما متعدد ا ألطراف بشأأن النفاذ واملشاركة يف املزااي .ونصت املعاهدة عىل أأن نقل التكنولوجيا
سيمت من خالل اكفة أأنواع الرشاكة يف البحث والتمنية وفقا للامدة()2(13ب) من معاهدة التكنولوجيا اليت تس تخدم املوارد
الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة .ويف عام  ،2011دعا جملس اإدارة املعاهدة اإىل تيسري التدابري الرضورية من أأجل حتقيق
نقل التكنولوجيا وفقا للمعاهدة وقام ابلتصديق عىل اإنشاء برانمج للتمنية املشرتكة ونقل التكنولوجيا من خالل س ياق برانمج
العمل بشأأن الاس تخدام املس تدام للموارد الوراثية النباتية وفقا للمعاهدة بعد توصية خطة معل ريو املؤلفة من ست نقاط
ابختاذ مثل هذا الإجراء من أأجل املعاهدة .وعقد رشاكء اإجراء العمل يف هذا الربانمج ثالثة اجامتعات منذ ذكل احلني .وقاموا
بتبين رؤية و أأهداف ومبادئ معل ومجموعة أأولية من ا ألنشطة لهذا الربانمج .و أأشارت رؤية الربانمج اإىل أأن أأحصاب املصلحة
يف املعاهدة مت متكيهنم من اس تغالل التكنولوجيا للحفظ ،والتوصيف مثل توصيف اجلينوم والفينوم والتقيم واس تخدام املوارد
الوراثية للنبااتت .وتضمنت أأهداف الربانمج ما ييل :الاس تجابة لحتياجات املس تفيدين املس هتدفني احملددين واذلين اكنوا
ميثلون صغار فالحني يف جممتعاهتم ،خلق ش بكة عامةل من املؤسسات دلمع املشاركة يف التمنية ونقل التكنولوجيا لهؤلء
املس تفيدين ،واملسامهة يف ا ألمن الغذايئ والتمنية الاقتصادية والاجامتعية للمس تفيدين املس هتدفني من خالل اإنشاء نظام
الش باك الواحد حلزم التكنولوجيا املتسقة اخلاصة ابملوارد الوراثية النباتية .وحديثا ،قام صندوق املعاهدة لتقامس املنافع ابإنشاء
انفذة متويل تتعلق ابملشاركة يف التمنية ونقل التكنولوجيا واليت تعترب حاليا جزء من اجلوةل الثالثة لتقامس املنافع .ويمت إانفاق
حوايل  11مليون دولر أأمرييك حاليا عىل مرشوعات تقامس املنافع مبا يف ذكل هذا اجملال .واكن من املتوقع أأنه ابنهتاء جوةل
تقامس املنافع الثالثة س تصل مرشوعات صندوق تقامس املنافع بصورة مبارشة وغري مبارشة اإىل  10.1مليون مزارع وعامل ،مبا
يف ذكل يف جمال نقل التكنولوجيا .واكن اجملال الثاين يتعلق حبقوق املزارعني .ففي ادلورة السادسة اليت عقدت مؤخرا ،تبىن
جملس الإدارة قرارا يدعو أأمانة املعاهدة اإىل النظر يف تطوير خطط معل وطين للحكومات ملساعدهتا بناء عىل طلهبا يف
تطبيق الترشيعات املالمئة وحتفزي التعاون بني خمتلف املنظامت املعنية حبقوق الفالحني .ويف الهناية ،متت مطالبة ا ألمانة
ابلس مترار يف العمل مع الويبو والاحتاد ادلويل محلاية ا ألصناف اجلديدة من النبااتت للمشاركة معا يف اس تكامل معلية حتديد
اجملالت احملمتةل للعالقات املتبادةل من خالل أأدواهتا اخملتلفة وإاعداد تقارير حول النتاجئ إاىل ادلورة السابعة جمللس الإدارة .ومت
بدء هذه العملية بناء عىل طلب ادلورة اخلامسة جمللس الإدارة منذ عامني .ومت عقد عدد من املناقشات التحضريية وسيس متر
العمل خالل العامني القادمني .واكن اجملال الثالث وا ألخري يتعلق بنظام املعلومات العاملي اخلاص ابملوارد الوراثية النباتية
ل ألغذية والزراعة .وهنا قام جملس الإدارة بتبين رؤية و أأول برانمج معل حول نظام املعلومات العاملية واذلي قد يرتبط
مبرشوع جدول أأعامل التمنية حول اس تخدام املعلومات يف امل ك العام للتمنية الاقتصادية .ورصحت هذه الرؤية بأأن نظام
املعلومات العاملي "حيقق التاكمل وتعظم قدرات ا ألنظمة احلالية خللق نقطة دخول دولية للمعلومات واملعرفة لتعزيز قدرات
احلفاظ عىل املوارد الوراثية النباتية وإادارهتا واس تخداهما" .ومت تطبيق هذه الرؤية من خالل س بعة أأهداف وبرانمج معل
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خالل الفرتة من  2016وحىت  .2022وتضمن برانمج العمل تعزيز الشفافية حول حقوق وواجبات املس تخدمني للنفاذ
وتبادل واس تخدام املوارد الوراثية النباتية واملعلومات املرتبطة هبا ،ووضع طرق ملامرسة هذه احلقوق والواجبات من خالل
نظام املعلومات العاملي .ولن ذكل اكن سيتضمن ابلطبع حقوق امللكية الفكرية ،س يقوم برانمج العمل ،من بني أأمور أأخرى،
بتحليل الس ياسة والعوامل القانونية للموارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة والنفاذ ملعلومات املوارد الوراثية النباتية،
وتبادلها واس تخداهما يف س ياق أأحاكم املعاهدة .وقد مت تضمني نظام املعلومات العاملي كخطوة أأوىل  3000خريطة وراثية
ألرز شديد الكثافة .واكن العمل جاراي يف جمال اإاتحة هذه املعلومات للجمهور مع س ياسة اإدارة حقوق ملكية فكرية متسقة.
 .310و أأقر وفد تش ييل تعليقات وفد الربازيل ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأشار الوفد اإىل
البيان اذلي أأدىل به ممثل منظمة الفاو وطالب بنسخة من البيان.
 .311و أأكد ممثل برانمج الصحة والبيئة عىل أأن التوصيات اليت قدمت بشأأن نقل التكنولوجيا اكنت هممة .وابلر م من
ذكل ،فاإن منتدى اخلرباء مل يرق لتوقعات برانمج الصحة والبيئة.
 .312ورصح ممثل منظمة رؤى الابتاكر أأنه ميكن العثور عىل أأمثةل دامئا فامي يتعلق بصفقات نقل التكنولوجيا أأو معليات
التعاون اليت تشارك فاها اإحدى ادلول ا ألعضاء .وحيدث نقل التكنولوجيا يف خمتلف القطاعات لك يوم .ويمت داخل ادلول
وبني ادلول وداخل املناطق وبني املناطق .ومن املهم الاس مترار يف دراسة كيف حدوث نقل التكنولوجيا يف الاقتصاد احلقيقي
وكيف ميكن تشجيعه وحتفزيه .وقد تضمن جزء من التحليل النظر يف كيفية اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية وفقا خملتلف مناذج
العمل والعديد من مناذج اإدارة امللكية الفكرية اخملتلفة لتطوير تكنولوجيا جديدة وإايصالها اإىل املس تخدمني يف العديد من
البدلان .وقد يتطلب ذكل الاس امتع اإىل هؤلء اذلين يشاركون ابلفعل يف معليات نقل التكنولوجيا وهو ما مل يؤد مبرور
الوقت حفسب اإىل الانتشار العاملي الواسع للتكنولوجيا بل أأدى أأيضا اإىل تبادل اخلربة وبناء قدرات استيعابية .وسوف
يتطلب ا ألمر أأيضا اإجراء حتليل عرب القطاعات يف أأحناء العامل .وقال العديد ممن شاركوا يف تطوير ونرش التكنولوجيا اإن امللكية
الفكرية اكنت واحدة من العديد من العوامل اليت مت أأخذها يف احلس بان عند اختاذ قرار بشأأن نرش التكنولوجيا واختيار
الرشاكء اذلين سيمت العمل معهم من أأجل تبين ونرش حلول جديدة .ومل تكن امللكية الفكرية العامل الوحيد .واكن من املهم
اإدراك هذا ا ألمر .ومل يكن من املمكن أأن تعمتد ادلول عىل حامية امللكية الفكرية وحدها لتحفزي تدفق التكنولوجيا ول ميكن
لوم امللكية الفكرية وحدها عىل عدم حتقيق نرش التكنولوجيا .واكن هذا موضوعا همام .وعرب ممثل املنظمة عن أأمهل يف اس مترار
مناقشة ا ألمر يف اللجنة.
النظر يف الوثيقة  –CDIP/15/5نتاجئ منتدى اخلرباء بشأأن نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلول
 .313اس تأأنف انئب الرئيس املناقشات حول الوثيقة .ودعا ا ألمانة اإىل الإجابة عىل تعليقات الوفود يف اجللسة الصباحية.
 .314ورصحت ا ألمانة (الس يد ماتيس) بأأن املرشوع اكن عىل وشك الانهتاء .ومت التفاق عىل س بعة نتاجئ يف بداية
املرشوع .مت حتقيق مخسة مهنا .وتضمنت اجامتعات التشاور ا إلقلميية ،وادلراسات وورقة املفاهم ومنتدى اخلرباء وإانشاء
منتدى اإلكرتوين بشأأن نقل التكنولوجيا .وقد مت تصمم وتنفيذ اكفة هذه ا ألنشطة لتوفري أأرضية فكرية لدلول ا ألعضاء لإرشاد
ا ألمانة حول ا ألمور اليت جيب الرتكزي علاها يف العمل املس تقبيل حول تعزيز نقل التكنولوجيا .واكن هناك نتيجتني معلقتني.
واكنتا تعمتدان عىل اإجراءات تتخذها ادلول ا ألعضاء .أأولهام بشأأن "اإدراج أأي نتيجة تنشأأ عن أأنشطة املرشوع السابق يف
برامج الويبو بعد نظر اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية فاها اإىل جانب أأية توصية حممتةل للجمعية العامة" .واكنت ادلول
ا ألعضاء س تقوم بأأخذ ا ألفاكر الناجتة عن أأنشطة املرشوع وتتفق من الناحية املثالية حول ما جيب القيام به نظرا لاكفة
ا ألنشطة اليت مت تنفيذها .مث تقوم ابإبالغ ا ألمانة اب ألمور اليت جيب أأن يركز معلها عليه .وميكن ل ألمانة تقدمي ذكل فقط بعد
اتفاق ادلول ا ألعضاء بشأأن ما اذلي جيب أأن تقوم به .وعربت ا ألمانة عن اعتقادها بأأن اكفة أأنشطة املرشوع جيب أأن تشلك
أأساسا ملناقشات ادلول ا ألعضاء .واكن هناك توقع بأأن بعض " أأفاكر اخلرباء" س تكون مقبوةل لدلول ا ألعضاء .وقد مت التعبري
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عن ذكل بوضوح يف الاختصاصات اليت مت منحها للخرباء "جيب أأن جيعل اخلرباء أأنفسهم عىل دراية بنتاجئ املرشوع عند
حتديد ا ألفاكر اليت يمت تضميهنا يف قامئة الاقرتاحات والتدابري احملمتةل لتعزيز نقل التكنولوجيا واليت سيمت تقدميها اإىل اللجنة
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية للنظر فاها" .وجيب أأن يبد أأ اخلرباء ابلعامل املشرتك ا ألصغر بني اكفة املناظري مع وضع ت ك
ا ألفاكر عىل أأسس واقعية ومقبوةل للجميع والاعامتد عىل عنارص مفيدة واعتبار ذكل نقطة بداية لبناء حلول مشرتكة" .واكن
ذكل دور منتدى اخلرباء واخلرباء .أأما النتيجة الثانية املعلقة فاكنت تعمتد عىل النتيجة ا ألوىل أأي موافقة ادلول ا ألعضاء عىل ما
جيب القيام به .لقد اكن ا ألمر يتعلق ابإعداد املواد والوحدات التدريس ية ،و أأدوات التدريس وا ألدوات ا ألخرى الالزمة لتنفيذ
ا ألنشطة اليت س تويص هبا ادلول ا ألعضاء .وفامي يتعلق ابإحراز تقدم ،ميكن لدلول ا ألعضاء تبين روح الاختصاصات املقدمة
للخرباء واملوافقة عىل قامئة الاقرتاحات مع أأخذ ما حققه املرشوع حول تدابري تعزيز نقل التكنولوجيا يف احلس بان بناء عىل
"العامل املشرتك ا ألصغر بني اكفة املناظري مع وضع ت ك ا ألفاكر عىل أأسس واقعية ومقبوةل للجميع والاعامتد عىل عنارص
مفيدة واعتبار ذكل نقطة بداية لبناء حلول مشرتكة" .واكن ذكل مهنج تدرجيي وميكن القيام ابختاذ اخلطوة ا ألوىل منه .وهناك
بديل لهذا املهنج وهو اإذا مل تس تطع ادلول ا ألعضاء املوافقة عىل العمل املس تقبيل ،ميكن اس مترار املناقشات يف اللجنة املعنية
ابلتمنية وامللكية الفكرية أأو يف أأي ماكن أخر .وجيب اإهناء املرشوع بصورة رمسية يف مرحةل ما .وابلر م من ذكل ،ستس متر
ا ألمانة يف تنفيذ ا ألنشطة يف جمال نقل التكنولوجيا من خالل اإطار الربانمج واملزيانية .اإل أأن ذكل سوف يعترب اإضاعة للفرص
ابلنس بة لدلول ا ألعضاء فامي يتعلق بتقدمي اإرشاد مفصل ل ألمانة حول ا ألمور اليت جيب أأن يركز علاها هذا العمل .واكن هذان
هام اخلياران املتاحان .ابلإضافة اإىل ذكل ،اكن هناك أأيضا "نصف" خيار .فقد بدا أأن ادلول ا ألعضاء تتقبل حفص التوصيات
اليت عرضها املقم .واكن ميكهنا حفص بل ورمبا املوافقة عىل تنفيذ بعض ا ألنشطة اليت أأوىص هبا املقم .وتضمنت التوصيتان 2
و 3اقرتاحات ملموسة حول ا ألمور اليت جيب عىل ا ألمانة الرتكزي علاها .وهذا اخليار اكن ل ميس معلية مناقشة ادلول
ا ألعضاء يف هناية املطاف والتفاق بشأأن التوصيات الأكرث تفصيال واليت تنبع من أأفاكر اخلرباء واملواد ا ألخرى اليت مت حتقيقها
حتت مظةل املرشوع.
 .315وسعى انئب الرئيس للحصول عىل وهجات نظر ادلول ا ألعضاء حول اإحراز تقدم .واكن من الواحض من املناقشات أأن
وهجات نظر ادلول ا ألعضاء اكنت خمتلفة بشأأن العمل املس تقبيل يف هذا اجملال .وطالب ادلول ا ألعضاء بأأن يكونوا واقعيني
ويفكروا فامي اإذا اكنت اللجنة جيب أأن تأأخذ خطوة صغرية ملموسة أأو تدع املناقشات تس متر بدون تعلاميت ملموسة ل ألمانة
يف ادلورة التالية.
 .316ووافق وفد املكس يك عىل تعليقات ا ألمانة .وذكر الوفد بأأنه يف أأثناء املناقشات اليت تتعلق بتقرير التقيم ،دمعت
العديد من الوفود التوصيات .و أأيد الوفد اكفة التوصيات .وتضمنت ت ك التوصيات التوصية  1حول معلية مسح اخلدمات
احلالية للويبو يف جمال نقل التكنولوجيا والتوصية  2واليت تامتىش مع ا ألنشطة اليت قامت ا ألمانة بتنفيذها ابلفعل والتوصية 3
واليت اكنت تتعلق بتعزيز تواجد ا ألمانة يف املنتدايت واملؤمترات ادلولية اخلاصة بنقل التكنولوجيا .وميكن للويبو القيام بذكل
من خالل وليهتا .واكنت التوصية  4ذات أأمهية ألهنا اكن ميكن أأن تدمع املرشوعات وإادارة املرشوعات.
 .317وذكر وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية ،بأأنه دمع التوصيات الواردة يف تقرير التقيم .وفامي يتعلق
ابلتوصية  ،1عربت اجملموعة عن اعتقادها بأأن هناك توافق يف الراء بشأأن اس مترار ا ألمانة يف معل مسح اخلدمات احلالية
للويبو يف جمال نقل التكنولوجيا .كام أأيدت اجملموعة أأيضا التوصية  .2وابلر م من ذكل ،اكن تركزي اجملموعة عىل حتديد مناذج
التمنية يف ادلول اليت أأصبحت دول متقدمة مؤخرا .وفامي يتعلق ابلتوصية  ،3أأيدت اجملموعة فكرة وجوب قيام الويبو بتعزيز
تواجدها وظهورها يف املنتدايت واملؤمترات ادلولية اخلاصة بنقل التكنولوجيا .وابلر م من ذكل ،اكن هناك معل ل يزال معلقا
وجيب القيام به من أأجل اس تكامل نتاجئ منتدى اخلرباء .واكن هذا ا ألمر خمتلفا عن التقيم والتوصيات املتضمنة يف هذا
التقرير .وللميض قدما بشأأن نتاجئ منتدى اخلرباء ،ميكن لدلول ا ألعضاء تقدمي وثيقة ل ألمانة حول ا ألنشطة اليت يعتقدون أأهنا
ميكن أأن متثل جزءا من توصيات النتاجئ .وميكن للجنة مناقشة هذه التوصيات بصورة مناس بة يف ادلورة القادمة .وميكن
الإجياز يف القامئة يف هذه ادلورة.
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 .318و أأشار وفد الربازيل ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،اإىل املناقشات بشأأن تقرير التقيم.
وعربت اجملموعة عن اعتقادها بأأنه ل يوجد من يعرت عىل تطبيق التوصيتني  3و .4وفامي يتعلق ابلتوصية  ،1وافقت اللجنة
فقط عىل معل مسح للخدمات احلالية للويبو .ومل تقم اللجنة مبناقشة لك بند يف التوصية  .2وذكر أأنه رمبا يكون من السابق
ألوانه القيام بذكل قبل اس تكامل املناقشات بشأأن ا ألفاكر ألن التعلاميت اليت اكن سيمت تقدميها اإىل ا ألمانة اكنت تعمتد عىل ما
سوف تتخذه ادلول ا ألعضاء من قرارات فامي يتعلق ابس تنتاجات املرشوع .واتفقت اجملموعة مع ا ألمانة عىل أأن ا ألنشطة
قدمت أأفاكرا و أأصبح أأمام ادلول ا ألعضاء حرية اختيار ا ألفاكر والراء اليت يرون وجوب حتويلها اإىل نتاجئ ملموسة .وجيب أأن
تعمتد املناقشات عىل املرشوع باكمهل .ومل تكن هناك أأي قيود .واكن هذا واحضا من املناقشات يف ادلورة ا ألخرية .واكن
مسار العمل املقرتح من قبل وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية يبدو معقول .وميكن حتديد أأجل لتقدمي الاقرتاحات
الكتابية .وهناك بديل ذلكل وهو أأنه ميكن للجنة أأن تتابع أأيضا خيار حماوةل التوصل اإىل عوامل مشرتكة يف املداخالت.
 .319و أأشار وفد اليوانن ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،اإىل التوصيات املتضمنة يف تقرير التقيم .و أأيدت اجملموعة طريقا
لإحراز التقدم ابلنس بة للتوصية  ،1وهو يتعلق بعمل مسح للخدمات احلالية يف جمال نقل التكنولوجيا وكيفية اس تكاملها
وحتسيهنا .وتعترب معلية نقل التكنولوجيا معلية معقدة .ويف هذه املرحةل ،مل تر اجملموعة حاجة اإىل مناقشة ابيق التوصيات
املذكورة يف الوثيقة.
 .320و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن ابلنيابة عن اجملموعة ابء .واكن من املبكر السعي
للحصول عىل اقرتاحات من ادلول ا ألعضاء بشأأن هذا املوضوع ألهنا لن تس تطيع اختاذ قرار يعمتد عىل معلومات بدون
خريطة أأو قامئة اب ألنشطة احلالية اليت تقوم هبا الويبو .وميكن للجنة القيام اب ألمر بصورة تدرجيية ،وس تكون أأول خطوة منطقية
تقوم هبا هو معل مسح ل ألنشطة احلالية.
 .321و أأيد وفد سويرسا البيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن ابلنيابة عن اجملموعة ابء .واكنت أأول خطوة منطقية يه معل مسح
ل ألنشطة احلالية قبل اختاذ أأي تدابري أأخرى .ومل يوافق الوفد عىل فهم وفد الربازيل املتعلق ابن هناك اتفاق بشأأن امليض
قدما ابلنس بة للتوصيات والنقاط ا ألخرى .وجيب عىل اللجنة أأن تقوم اب ألمر خطوة خبطوة .واكن هناك اتفاق ،عىل ا ألقل بني
ادلول ا ألعضاء ،عىل امليض قدما ابلنس بة لعمل املسح مث النظر بعد ذكل يف اخلطوات التالية اليت ميكن اختاذها بصورة
مناس بة لتحقيق مزيد من التقدم حول مسأأةل نقل التكنولوجيا اليت تمتزي ابحلساس ية.
 .322و أأشار انئب الرئيس اإىل التوصيات الواردة يف تقرير التقيم .و أأدرك أأن هناك توافق يف الراء حول أأمهية معل مسح
للخدمات احلالية للويبو وسوف تطلب اللجنة من ا ألمانة القيام بذكل .غري أأنه ليس هناك توافق يف الراء حول تنفيذ
التوصيات  2و 3و 4يف هذه املرحةل .ول يعىن ذكل ابلرضورة أأن بعض ادلول ا ألعضاء دلهيا مشالكت تتعلق هبا .لكن
املسأأةل اكنت تتعلق ابلوقت .وذلكل فقد اقرتح ما ييل .ميكن للجنة مطالبة ا ألمانة بعمل مسح للخدمات احلالية للويبو.
وسوف يتضمن ذكل تناول النقاط املذكورة يف التوصيات  2و 3و .4ويمت تقدمي نتاجئ معلية املسح يف ادلورة القادمة
ملناقش هتا .وسوف متكن هذه املعلومات ادلول ا ألعضاء من مناقشة أأي التوصيات ميكن ل ألمانة تطبيقها .وانتقل اإىل اقرتاح
وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية بدعوة ادلول ا ألعضاء لتقدمي اقرتاحاهتم .وقد أأيد الاقرتاح وفد الربازيل متحداث
ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
 .323ورصح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأنه من السابق ألوانه القيام بذكل ألنه من املطلوب تقدمي معلومات حول
ا ألنشطة احلالية للويبو .وذلكل تمتثل اإحدى الطرق املقرتحة للميض قدما يف حتديد أأجل بعد ادلورة القادمة لدلول ا ألعضاء
لتقدمي اقرتاحاهتم مع أأخذ نتاجئ معلية املسح اليت تقوم هبا ا ألمانة يف احلس بان .وقد أأخذ هذا الاقرتاح يف احلس بان خماوف
بعض ادلول ا ألعضاء بشأأن قيام اللجنة فقط مبناقشة البنود احملمتةل عند تلقي املزيد من املعلومات من خالل معلية املسح .كام
أأخذ يف احلس بان أأيضا خماوف بعض ادلول ا ألعضاء بشأأن وجوب توافر ألية لتيسري اإجراء مناقشات اكفية حول البنود.
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 .324وطالب وفد اليوانن ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،بتقدمي توضيحات بشأأن اقرتاح انئب الرئيس .واكن هناك
أأمرين خمتلفني يف الاقرتاح .وسوف تطلب اللجنة من ا ألمانة امليض قدما بشأأن معل مسح للخدمات احلالية يف اجملال
املذكور يف التوصيتني  2و .3وابلر م من ذكل ،تود اجملموعة رؤية معلية مسح خلدمات الويبو احلالية يف جمال نقل التكنولوجيا
وليس ابلرضورة ت ك املتضمنة يف التوصيتني  2و .3وجيب أأن تقوم اللجنة اب ألمر خطوة خبطوة .وجيب أأن تقوم أأول ابإجراء
معلية املسح مث تقوم بعد ذكل مبناقشة النتاجئ احملمتةل.
 .325و أأوحض انئب الرئيس أأن هدفه اكن مطالبة ا ألمانة ابلقيام بعملية مسح ل ألنشطة احلالية للويبو يف جمال نقل
التكنولوجيا كلك ،والتعامل مع النقاط الواردة يف التوصيات  2و 3و 4يف نفس الوقت .وبذكل ،فاإن نطاق معلية املسح
سوف يكون كام هو وارد يف التوصية  .1وابلر م من ذكل ،ستشري فقرة القرار اإىل البنود الواردة يف التوصيتني  2و .3وجيب
تناولها خالل معلية املسح.
 .326وعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن اعتقاده بأأن اللجنة جيب أأن تبد أأ ابجلزء ا ألول من التوصية  ،1أأي معل
مسح للخدمات احلالية للويبو ،وعدم تعقيد املسأأةل بصورة أأكرب .وميكن للجنة مناقشة التوصية  2يف ادلورة التالية عندما
تعرف املزيد عام تقوم به الويبو وما ختطط للقيام به يف جمال خدمات نقل التكنولوجيا .أأما مناقشة الاقرتاحات فهو أأمر سابق
ألوانه يف هذه املرحةل .وتساءل الوفد عام اإذا اكن ميكن اإجراء املناقشات يف ادلورة القادمة عندما تكون هناك وثيقة متد
الوفود مبعلومات بصورة أأفضل ،وقد يكون هناك اقرتاحات من ادلول ا ألعضاء ،ورمبا ميكن للجنة أأيضا مطالبة ا ألمانة بتقدمي
اقرتاح حول بعض ا ألنشطة .ويف هذه املرحةل ،فاإن مناقشة الاقرتاحات س تكون سابقة ألواهنا .واكن الوفد يفضل حذف
ذكل من ملخص الرئيس ألنه يود رؤية وثيقة املسح أأول.
 .327و أأشار وفد الربازيل ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،اإىل اقرتاح انئب الرئيس .واكنت
الفكرة العامة تبدو معلية .وتناول الاقرتاح تعليق وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأنه يريد أأن يرى أأول وثيقة املسح .ورصح
انئب الرئيس بأأن نتاجئ معلية املسح سوف يمت تقدميها يف ادلورة القادمة .وسوف يمت عر الاقرتاحات بعد هذه ادلورة
عندما تكمتل الصورة أأمام اللجنة .واكن ذكل أأمرا حكامي .وفهمت اجملموعة أأن البند س يكون مطروحا للنقاش يف ادلورة التالية
حىت يتوافر دلى الوفود فهام واحضا للمرشوع باكمهل قبل تقدمي اقرتاحاهتم.
 .328و أأيد وفد مجهورية كوراي البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .329وعرب وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية ،عن اعتقاده بأأنه ل توجد معارضة لقرتاح انئب الرئيس
حول معل مسح خلدمات الويبو احلالية يف جمال نقل التكنولوجيا .وفضلت اجملموعة أأن تسري ا ألنشطة بصورة متوازية .وميكن
لدلول ا ألعضاء أأيضا تقدمي اقرتاحاهتا بيامن تقوم ا ألمانة بعملية املسح .وابلر م من ذكل ،أأكدت أأيضا عىل أأن نتاجئ معلية املسح
سوف توفر املعلومات الالزمة لتقدمي الاقرتاحات .وابلر م من ذكل ،تود اجملموعة ضامن أأن هذه العملية يه معلية متسلسةل.
فبعد تقدمي وثيقة معلية املسح يف ادلورة التالية ،ل جيب الترصحي بأأن معلية املسح قد أأجابت عىل لك ا ألس ئةل و أأنه ليست
هناك حاجة اإىل املزيد من الاقرتاحات حول اجملالت أأو العنارص اخلاصة ابملرشوع باكمهل واليت ترغب ادلول ا ألعضاء يف
القيام مبزيد من املناقشات بشأأهنا .وبناء عىل هذا الفهم واذلي جيب أأن يظهر بوضوح ،وافقت اجملموعة عىل اقرتاح انئب
الرئيس.
 .330و أأقر انئب الرئيس بوجود توافق عام يف الراء بشأأن اجلزء ا ألول من الاقرتاح .واكنت هناك بعض اخلالفات اليت
تتعلق ابجلزء الثاين حول اقرتاحات ادلول ا ألعضاء بعد معلية املسح .وابلر م من ذكل ،اكنت احلقيقة يه أأن ادلول ا ألعضاء
ميكهنا تقدمي اقرتاحات حيامن ترغب القيام بذكل .وبذكل ،رمبا أأمكن للجنة مطالبة ا ألمانة ابلقيام بعمل مسح ل ألنشطة احلالية
للويبو يف جمال نقل التكنولوجيا .وابلر م من عدم دعوة ادلول ا ألعضاء للقيام بذكل ،فاإهنا سوف تقدم اقرتاحات بعد مناقشة
نتاجئ معلية املسح.
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 .331وتفهم وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية ،أأن ا ألمانة سوف تسري قدما يف معلية املسح ،وميكن لدلول
ا ألعضاء تقدمي اقرتاحات بعد تقدمي وثيقة تتضمن نتاجئ معلية املسح.
 .332ورصح انئب الرئيس أأن ذكل صوااب.
 .333واكن وفد أأملانيا يود معرفة ما اإذا اكن الاقرتاح ا ألويل لنائب الرئيس حول التوصية  1خيتلف عن التوصية املتضمنة
يف تقرير التقيم.
 .334و أأشار انئب الرئيس اإىل أأن اقرتاحه كام هو .وس تقوم اللجنة مبطالبة ا ألمانة بعمل مسح ل ألنشطة احلالية للويبو يف
جمال نقل التكنولوجيا.
 .335و أأشار وفد أأملانيا اإىل أأنه يف الاقرتاح ا ألويل ،ذكر انئب الرئيس أأخذ التوصيات  2و 3و 4يف احلس بان .وقد تسبب
ذكل يف بعض الارتباك ألن نص التوصية  1تضمن ما ييل " أأخذ نتاجئ املرشوع ،وكيفية اس تكاملها وحتسيهنا يف احلس بان".
واكن ذكل خمتلفا عن أأخذ التوصيات  2و 3و 4يف احلس بان .وسوف يكون هناك املزيد من التفاق اإذا اكن الاقرتاح ا ألويل
لنائب الرئيس مثل النص الوارد يف الوثيقة.
 .336و أأوحض انئب الرئيس أأنه حاول أأن يأأخذ خماوف بعض ادلول ا ألعضاء حول التوصيات  2و 3و 4يف احلس بان .ولهذا
السبب مت تضمني هذه التوصيات يف البداية .وابلر م من ذكل ،اكن اقرتاحه احلايل كام ييل .وسوف تطلب اللجنة من ا ألمانة
معل مسح ل ألنشطة احلالية للويبو يف جمال نقل التكنولوجيا وميكن لدلول ا ألعضاء تقدمي اقرتاحات بعد عر نتاجئ معلية
املسح اليت تقوم هبا ا ألمانة .واكن هذا ا ألمر أأكرث بساطة .وطالب ا ألمانة بتالوة القرار املقرتح.
 .337و أأوحضت ا ألمانة أأهنا قامت بتعديل اجلزء ا ألخري .و أأصبح القرار املقرتح كام ييل " :تطلب اللجنة من ا ألمانة معل
مسح ل ألنشطة احلالية للويبو يف جمال نقل التكنولوجيا .وميكن لدلول ا ألعضاء تقدمي اقرتاحاهتا بعد دراسة وثيقة املسح بني
اجللس تني CDIP/17و. CDIP/18
 .338ورصح انئب الرئيس بأأن الصياغة قد أأاثرت انتباهه.
 .339وميكن لوفد الربازيل ،اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،تقبل الصياغة املقرتحة .وابلر م
من ذكل ،جيب أأن يشري القرار اإىل أأن الاقرتاحات سوف يمت تضميهنا يف املناقشات يف اجللسة .CDIP/18
 .340وطالب انئب الرئيس من ا ألمانة أأن تأأخذ تعليقات وفد الربازيل ابلنيابة عن مجموع بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب يف
احلس بان.
 .341وقامت ا ألمانة (الس يد ابلوتش) بتالوة اجلزء ا ألخري من فقرة القرار " ،ميكن لدلول ا ألعضاء تقدمي اقرتاحات بعد
النظر يف وثيقة املسح ملناقش هتا يف ادلورة الثامنة عرش للجنة".
 .342وقبل وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية ،الاقرتاح الهنايئ املعدل.
 .343و أأيد وفد اليوانن ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،معل مسح للخدمات احلالية للويبو يف جمال نقل التكنولوجيا.
وابلر م من ذكل ،ستمت مناقشة النتاجئ من قبل اللجنة قبل اختاذها قرارا يتعلق ابإماكنية تقدمي اقرتاحات أأخرى.
 .344و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن ابلنيابة عن اجملموعة ابء .وسوف تمت معلية
املسح أأول مث تقوم اللجنة ابلتحدث عن الاقرتاحات .وابلر م من ذكل ،مل يعرت الوفد عىل صياغة انئب الرئيس .وميكن
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ألي دوةل من ادلول ا ألعضاء أأو اجملموعات ا إلقلميية تقدمي عرو يف أأي وقت حول أأي بند من بنود جدول ا ألعامل .وقد
تضمنت القواعد ذكل .وتساءل الوفد حول الإطار الزمين الالزم لتقدمي الاقرتاحات .وميكن للقرار أأن يذكر أأهنا جيب تقدميها
يف وقت حمدد.
 .345وطالب انئب الرئيس من ا ألمانة أأن تأأخذ التعليقات يف احلس بان وتقرتح نصا منقحا لفقرة القرار.
 .346واقرتحت ا ألمانة (الس يد ابلوتش) ما ييل  ":طلبت اللجنة من ا ألمانة معل مسح خلدمات الويبو احلالية يف جمال نقل
التكنولوجيا لنظرها يف اجللسة  .CDIP/17وميكن لدلول ا ألعضاء تقدمي اقرتاحات بعد نظر وثيقة املسح ملناقش هتا يف ادلورة
الثامنة عرش للجنة خالل ثالثة أأشهر قبل بدء هذه ادلورة".
 .347وتساءل انئب الرئيس عام اإذا اكن النص املقرتح ميكن للجنة تبنيه أأم ل .ومت تبنيه نظرا لعدم وجود اعرتاضات من
احلضور .وطالب انئب الرئيس بتوضيحات من ا ألمانة حول وضع الفقرة يف ملخص الرئيس ألهنا تتعلق ببندين.
 .348ورصحت ا ألمانة (الس يد ابلوتش) أأنه من أأجل جعل امللخص مقروءا بصورة أأفضل ،جيب اإدراج القرار يف الفقرة
املتعلقة مبناقشة تقرير التقيم .ومت اإدراج اإشارة اإىل القرار املتضمن يف هذه الفقرة ،يف الفقرة املتعلقة مبنتدى اخلرباء بدل من
تكراره مرتني .وتود ا ألمانة معرفة ما اإذا اكن ذكل مقبول ابلنس بة للجنة.
 .349وعرب ممثل برانمج الصحة والبيئة عن رغبته يف فهم ما اذلي جعل من املمكن ابلنس بة ل ألمانة الاس مترار يف ا ألنشطة
بدون موافقة ادلول ا ألعضاء اإذا اكنت ت ك ا ألنشطة تقع يف نطاق اإطار الربانمج واملزيانية.
 .350و أأراد وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية ،استبدال لكمة "مناقشات" بلكمة "نظر" يف اجلةل ا ألوىل
ألن اللكمة ا ألوىل من املمكن أأن تتسبب يف حدوث مشلكة .واكن ميكن للوفود الإشارة اإىل أأن اللجنة ل ميكهنا الانتقال اإىل
املرحةل التالية ألن املناقشات مل يمت اس تكاملها بعد .ويف س ياق منفصل ،تفهمت اجملموعة أأن ا ألجل املعتاد لتقدمي الواثئق اكن
خالل شهرين من بداية ادلورة التالية للجنة .وذلكل ،تود اجملموعة معرفة سبب جعل ا ألجل املذكور يف الفقرة ثالثة أأشهر.
 .351و أأشارت ا ألمانة (الس يد ابلوتش) اإىل الاقرتاح ا ألول لوفد نيجرياي ورصحت بأأن اللكمة اليت اس تخدمت يف فقرة
القرار اكنت "نظر" .واكنت الوفود ستمتكن من النظر يف النسخة الهنائية فامي بعد .وفامي يتعلق اب ألجل اخلاص بتقدمي
الاقرتاحات ،أأوحضت ا ألمانة أأنه من املطلوب توافر ثالثة أأشهر بسبب العمل الالزم لتجميع الاقرتاحات يف وثيقة مجمعة
وتنس يقها وترمجهتا.
 .352وتساءل انئب الرئيس حول اإماكنية تبين اللجنة لفقرة القرار .ومت تبناها لعدم وجود اعرتاضات من احلضور.
النظر يف الواثئق  -CDIP/16/INF/2دليل ترخيص العالمة التجارية؛  -CDIP/16/INF/3دليل الإدارة الاسرتاتيجية
لش باكت الابتاكر املفتوح؛  - CDIP/16/INF/4دليل تسويق امللكية الفكرية.
 .353دعا الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي الثالثة واثئق.
 .354وعرضت ا ألمانة (الس يد جزيري) الثالثة أأدةل اليت مت اإعدادها يف س ياق مرشوع هيلك دمع الابتاكر ونقل
التكنولوجيا للمؤسسات الوطنية .وكام أأشري يف وصف املرشوع ا ألصيل (وثيقة  ،CDIP/3/INF/2مرفق  ،7صفحة )1
"يقوم املرشوع ابإعداد واختبار أأو ،حيامث وجد ،حتديث وحتسني ،سلسةل من وحدات التدريس واملواد املتعلقة ابإدارة حقوق
امللكية الفكرية (وخاصة الرباءات) من قبل املؤسسات الأاكدميية والبحثية ،مبا يف ذكل ما يتعلق ابإنشاء وإادارة ماكتب نقل
التكنولوجيا يف املنظامت البحثية العامة ،واس تكشاف أليات نقل التكنولوجيا (وخاصة اتفاقيات الرتخيص) وتعزيز القدرات
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عىل صياغة الرباءات" .وتضمنت اخملرجات املتوقعة للمرشوع ،من بني أأش ياء أأخرى ،س بعة " أأدةل" و "كتيبات" حول نقل
التكنولوجيا يقوم كتاب خارجيون ابإعدادها .واكنت موضوعاهتم املتوقعة تتضمن كتاب ممارسة صياغة الرباءات؛ ودليل معيل
لتقيم ا ألصول غري امللموسة يف املؤسسات البحثية؛ و أأدوات تدريب حول مناذج العقود املتعلقة ابمللكية الفكرية للجامعات
واملؤسسات البحثية ذات المتويل العام؛ ودليل ترخيص العالمات التجارية؛ ودليل الإدارة الاسرتاتيجية لش باكت الابتاكر
املفتوحة؛ ودليل حول تسويق امللكية الفكرية .وبد أأ املرشوع يف اإبريل  2009ومت اس تكامهل بصورة رمسية يف اإبريل .2012
ومت تقدمي تقرير تقيم يف اجللسة ( CDIP/10وثيقة  .)CDIP/10/8ويف هذه املرحةل ،اكنت الس بعة أأدةل/كتيبات ل تزال
"يف صورة مسودة تنتظر الاعامتد قبل نرشها اخلاريج" (وثيقة  ،CDIP/10/8مرفق ،صفحة  ،16مرفق  ،1صفحة .)5
وعندما مت عقد اجللسة  CDIP/11يف مايو  ،2013اكنت املسودة الهنائية للس بعة أأدةل/كتيبات قد تلقاها الكتاب .وبذكل،
أأشار تقرير املدير العام حول تنفيذ جدول أأعامل التمنية اذلي مت تقدميه يف اجللسة ( CDIP/11وثيقة ،CDIP/11/2
مرفق ،2الصفحتني  5و )6اإىل ما ييل فامي يتعلق "اب إلجنازات الرئيس ية" للمرشوع" :جتميع أأدةل/كتيبات حول نقل
التكنولوجيا واختبار عىل الطبيعة لهذه املواد اجلديدة يف خمتلف البدلان هبدف مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل تطوير وحتسني
القدرات املؤسس ية الوطنية للملكية الفكرية" .وبعد بعض التأأخري ،أأصبحت ثالثة من هذه ا ألدةل حاليا "جاهزة للنرش" عىل
هيئة واثئق يف صيغة "  ."INFومتت دعوة اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ل إالحاطة ابملعلومات املتضمنة يف "دليل
ترخيص العالمات التجارية" واذلي أأعده الس يد كينيث دي ماكيه ،ابرترن ،وس م لومان أأش تون وماكيه اإل.اإل.يب ،تورونتو،
كندا؛ و"دليل الإدارة الاسرتاتيجية لش باكت الابتاكر املفتوحة" اذلي أأعده بروفيسور اإلني اإنلك ،جامعة زيبلني،
فريدريشافني ،أأملانيا؛ و "دليل تسويق امللكية الفكرية" واذلي أأعده الس يد جاري اإن .كيالر ،املدير التنفيذي ،كسوميكس
احملدودة ،ش ياكغو ،الولايت املتحدة ا ألمريكية .ومت اس تعرا ت ك ا ألدةل ومت حتريرها وهتيتهتا داخليا .أأما ا ألدةل/الكتيبات
ا ألربعة املتبقية فقد اكن سيمت تقدميها يف صورة واثئق بصيغة " "INFاإىل جلسة مس تقبلية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية
الفكرية .ومل يكن يقصد من دليل ترخيص العالمات التجارية (وثيقة  )CDIP/16/INF/2بأأن يكون شامال ،لكنه تعامل
مع املسائل املهمة يف الرتخيص سواء القانونية أأو العملية .و أأكد عىل أأمهية العناية الواجبة قبل ادلخول يف عالقة ترخيص
عالمة جتارية ابلإضافة اإىل مفهوم الإنصاف عند التعامل مع الطرف الخر ،أأو ا ألطراف ا ألخرى ،فامي يتعلق ابلرخصة
للحصول عىل عالقة معلية طويةل ا ألمد .وحاول ادلليل أأيضا التأأكيد عىل أأمهية اللغة املبارشة يف صياغة الرتخيص لتجنب
املفارقة التارخيية املتعلقة ابس تخدام لغة الرتخيص القدمية هبدف جعل الرخصة وبنودها ورشوطها أأكرث وضوحا .كام أأكد عىل
أأمهية املتخصصني واحملايم احمليل عند التعامل مع ترخيص العالمات التجارية ،واستئجارها وما اإىل ذكل يف ا ألنظمة القانونية
اخملتلفة .واكن دليل الإدارة الاسرتاتيجية لش باكت الابتاكر املفتوحة (وثيقة  )CDIP/16/INF/3هيدف اإىل أأن يصبح أأداة
توفر "نصاحئ معلية" مصمت خصيصا للمرشوعات الصغرية واملتوسطة ،لرتشدها حول بعض أأمه املسائل مثل "مىت تتعاون"
و "مع من تتعاون" و"كيف تربم اتفاقية تعاون انحجة" .وبد أأ ا ألمر بتقدمي بعض البياانت حول اس تخدام أأنشطة الابتاكر
املفتوح واخملاطر املتعلقة هبا .مث قدم اإطار حول كيفية التوصل اإىل التوازن املناسب بني التمنية اذلاتية (تصنيع) والتعاونية
(حتالف) ،وقدم املساعدة حول كيفية اإنشاء ش بكة مع رشاكء التعاون من أأجل ترسيع الابتاكر وحتسني الكفاءة .عالوة عىل
ذكل ،أأوحض ادلليل سبب تفسري اسرتاتيجية املؤسسات للتوازن ابلإضافة اإىل اختيار النشاط الرضوري لالس تفادة من
الابتاكر املفتوح .واختمت بوصف خمتلف اتفاقيات امللكية الفكرية التعاونية وا ألشاكل التنظميية مع املزااي والعيوب املتعلقة هبا.
كام اكن دليل تسويق امللكية الفكرية (وثيقة  )CDIP/16/INF/4أأحد املصادر اليت تتعلق ابملسائل املتعلقة بتسويق امللكية
الفكرية مع الرتكزي عىل البحث الأاكدميي .وقدم ادلليل مجموعة من املصادر للرجوع اإلاها واس تخداهما .وعرف ادلليل
املصطلحات والعمليات واملهنجيات اخلاصة بتسويق الاخرتاعات اجلامعية ،ونتاجئ البحث واخلربة الفنية والتمنية التعاونية
ومعليات المتويل بغر اإجنااها .لقد اكن ميثل أأحد املصادر املرجعية حول معلية التسويق كام مت تطويرها واس تخداهما بفاعلية
يف اجلامعات .وقدم مراجع واس تعرا عام حول برامج التسويق ومناذج الترسيع .لقد اكن ادلليل ميثل مرجعية مفيدة ابلنس بة
للبدلان اليت تقوم بتطوير نظم التسويق و أأنظمة دمع معلية التسويق .لقد مت اإعداد هذه ا ألدةل اس تجابة لقرار اللجنة املعنية
ابلتمنية وامللكية الفكرية وتضمنت اإبراء اذلمة املعتاد التايل ":الراء الواردة يف هذا ادلليل تعرب عن أراء املؤلف وليست
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ابلرضورة أراء ا ألمانة أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو" .وتطلعت ا ألمانة اإىل القيام مبشاراكت وتقدمي تعليقات بناءة حول حمتوى
هذه ا ألدةل.
 .355ورحب وفد اليوانن ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،ابإثراء املناقشات ابلواثئق .وسوف متثل ا ألدةل مصادر هممة
ابلنس بة للمرشوعات الصغرية واملتوسطة واملتخصصني يف جمال امللكية الفكرية ،والأاكدمييني و أأفراد جممتع امللكية الفكرية
ابلإضافة اإىل الويبو.
 .356وعرب وفد رومانيا ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،عن رضاه جتاه ا ألدةل الثالثة .فقد
قدمت معلومات مفيدة للمتخصصني يف جمال امللكية الفكرية ومس تخديم منتجات امللكية الفكرية.
 .357وطالب وفد كواب ا ألمانة برتمجة اكمل حمتوى الواثئق اإىل اللغة الإس بانية ألهنا متثل واثئق هممة.
 .358ورحب وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الإفريقية ،ببعض العنارص الواردة يف ا ألدةل .فقد قدمت معلومات
مفيدة عن املامرسات والامنذج واملواد يف جمال ترخيص العالمات التجارية ،وش باكت الابتاكر املفتوح وتسويق امللكية
الفكرية .وقد اس تفادت ا ألدةل بصورة مكثفة من جتارب البدلان املتقدمة .وافرتضت اجملموعة أأن القصد مهنا اكن اس تفادة
املس تخدمني يف البدلان النامية و أأقل البدلان منوا من خربات وممارسات ادلول املتقدمة .لكهنا مل تتضمن الكثري حول التحدايت
اليت تواهجها الرشاكت ومس تخديم امللكية الفكرية يف البدلان النامية و أأقل البدلان منوا .وقد تكون جتارهبم خمتلفة بصورة
أأساس ية .واكنت اجملموعة سوف تتقدم ابملزيد من التعليقات بعد عر ا ألدةل للنظر يف اللجنة قبل طراها عىل اجلهور.
 .359و أأيد وفد الولايت املتحدة البيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن ابلنيابة عن اجملموعة ابء .وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن
ا ألدةل س تكون مصادر مفيدة لدلول ا ألعضاء واملنظمة .و أأدىل الوفد ببعض التعليقات احملددة حول دليل ترخيص العالمات
التجارية .وكام أأشار املؤلف ،ل جيب النظر اإىل ادلليل عىل أأنه نصيحة قانونية لدلول ا ألعضاء .فقد أأشارت الفقرة  20-7-4من
الوثيقة اإىل أأن بعض ادلول تطالب بتقدمي رخصة لعامتدها أأو تسجيلها من أأجل الصالحية أأو الإنفاذ .ومثل هذه املتطلبات
واليت ل تكون لالتفاقيات اليت مل تسجل فاها أأثرا قانونيا عىل طرف اثلث ل يكون عىل دراية هبا  ،قد تكون مصدر عبء
ابلنس بة للمرشوعات اليت متت ك برامج مكثفة لرتخيص العالمات التجارية .وقد هدفت معاهدة س نغافورة بشأأن قانون
العالمات التجارية اإىل تبس يط وتنس يق اإجراءات التسجيل .ومبوجب املعاهدة ،فاإن عدم تسجيل رخصة يف مكتب ملكية
فكرية أأو أأي هيئة أأخرى من هيئات دوةل من ادلول ا ألعضاء لن يؤثر عىل صالحية تسجيل العالمة اليت تتعلق هبا الرخصة
أأو حبامية العالمة التجارية .وبذكل ،رمبا يكون من ا ألفضل اتباع مهنج تطوعي وليس اإجباري يف تسجيل الرتاخيص.
 .360ورحب ممثل منظمة رؤى الابتاكر هبذه ا ألدةل العملية اليت أألقت الضوء عىل مناجه خمتلفة للتعاون وإادارة امللكية
الفكرية اليت يتبعها املبتكرون يف الاقتصاد احلقيقي .وقد أأدى هذا النوع من املواد اإىل فهم كيفية اس تخدام حقوق امللكية
الفكرية اليت تقوم بتعزيز البحث والتمنية وتطوير حلول جديدة يف خمتلف القطاعات وا ألنظمة القانونية .وعر ممثل املنظمة
دراسة حاةل حول كيفية قيام اإدارة امللكية الفكرية يف اجلامعات واملراكز البحثية بتيسري التعاون وتعزيز تطوير حلول جديدة،
واكنت هذه احلاةل يف جمال الرعاية الصحية .و أأوحضت احلاةل قمية السامح حبامية امللكية الفكرية لنتاجئ ا ألحباث املموةل متويال عاما
حبيث ميكن حتويلها اإىل هدااي حتسن س بل احلياة .أأكتو جينيكس يه اإحدى املرشوعات الصغرية واملتوسطة .وقد تفرعت
عن مؤسسة يف.أي.يب ،.ويه عبارة عن مركز حبيث يف بلجياك يمتتع بتارخي ثري من احتضان حلول التكنولوجيا يف داخهل
قبل خترجيها .وابس تخدام المتويل العام ،قام الباحثون يف مؤسسة يف.أي.يب .ابس تكشاف معلية تصنيع وتناول الربوتينات من
خالل البكترياي منذ عام  .1995واكنوا روادا يف جمال تطوير برانمج التناول عرب الفم للربوتينات العالجية اليت قامت رشكة
يف.أي.يب حباميهتا من خالل اإيداع العديد من أأرس الرباءات .ومت اإنشاء رشكة أأكتو جينيكس يف عام  2006لتطوير هذا
الربانمج اخلاص ابمللكية .ويف هذا الوقت ،قامت رشكة يف.أي.يب .ابلإسهام بصورة عينية ابلرباءات يف مقابل حصة يف
الرشكة اجلديدة .واس مترت رشكة أأكتو جينيكس يف تطبيق اسرتاتيجية رشكة يف.أي.يب يف بناء موقف ملكية فكرية أمن
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واذلي مكهنا من جذب استامثرات لعمل رشااكت مع أأطراف كربى لس تخدام برانجمها اخلاص ابمللكية لتقدمي منتجاهتا عن
طريق الفم مثل املضادات احليوية ،حىت يمت يف هناية املطاف الاس تحواذ علاها من قبل رشكة أأمريكية يه رشكة اإنرتيكسون
يف عام  .2015وبعد معلية الاس تحواذ اليت قامت هبا رشكة اإنرتيكسون ،مت تعويض رشكة يف.أي.يب.عن اإسهاهما بأأرسة
الرباءة عند تشكيل رشكة أأكتو جينيكس .واكنت رشكة يف.أي.يب س تخصص هذه ا ألموال ،واليت تبلغ ماليني اليوروهات،
ل ألحباث اجلديدة .واكنت احللول اليت تقوم رشكة أأكتو جينيكس بتطويرها هتدف اإىل عالج الاحتياجات الطبية غري امللباة
واليت تتعلق اب ألمرا املعدية-املعوية  ،املناعية وا أليضية.
 .361ووجد وفد تش ييل دليل ترخيص العالمات التجارية مثريا لالهامتم .واكن سيمت تنظم حلقات معل ملناقشة حمتوى
ادلليل حىت يتس ىن لدلول ا ألعضاء فهم قمية هذه السلع غري امللموسة للمرشوعات الصغرية واملتوسطة وخاصة ت ك اليت توجد
يف البدلان النامية .كام اكن دليل الإدارة الاسرتاتيجية لش باكت الابتاكر املفتوح مثري لالهامتم أأيضا .واكن هذا اجملال جمال
همام .وبذكل ،ميكن تنظم حلقات معل أأيضا فامي يتعلق هبذا ادلليل.
 .362ورصح وفد الصني بأأن ا ألدةل وفرت معلومات مفيدة .وجيب عىل ا ألمانة ترمجهتا اإىل اللغات الست الرمسية ،مبا يف
ذكل اللغة الصينية ،لمتكني املزيد من املس تخدمني من الاس تفادة مهنا.
 .363واعترب وفد املكس يك أأيضا أأن ا ألدةل هممة .فقد قدمت معلومات مفيدة .وذلكل ،اكن من املهم توفريها .وابلر م من
أأنه سيمت طرح ا ألدةل عىل موقع اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية عىل الانرتنت فرمبا ميكن تضميهنا أأيضا حتت قسم
العالمات التجارية وجمالت أأخرى يف موقع الويبو من أأجل تيسري نفاذ اجلهور اإلاها .وكام اقرتح وفد تش ييل ،ميكن تنظم
حلقات معل لعقد مزيد من املناقشات حول ا ألدةل.
 .364وشعر وفد رسي لناك ابلرضا جتاه ا ألدةل .فلقد اكنت هممة ابلنس بة لرسي لناك.
 .365و أأشار ممثل برانمج الصحة والبيئة ( )HEPاإىل أأن ا ألدةل مل تشمل املدارس الابتدائية أأو الثانوية .واكن طلبة
املدارس قادرين عىل الابتاكر أأيضا .وتساءل املمثل عام اإذا اكنت هناك أأي خطط أأخذهتم يف الاعتبار .ومل يبد أأن هناك
الكثري اذلي مت معهل يف هذا الصدد .وتعلق الابتاكر باكفة القطاعات ،مبا يف ذكل الصحة والبيئة .واكن الطب التقليدي همام
جدا يف بعض البدلان .واكن دلى بعض البدلان دس تور تقليدي كبري ل ألدوية ،وهناك ابحثون قد يس تولون بشلك غري
مرشوع عىل املعارف التقليدية لذلين مل يمتكنوا من ادلفاع عن أأنفسهم بشلك مناسب ألهنم يفتقرون اإىل الوعي بقضية امللكية
الفكرية وحقوقهم بوصفهم أأحصاب معارف .ومل يعمل كثري من الناس يف مجيع أأحناء العامل شيئا عن امللكية الفكرية .واكنت هناك
حاجة لتثقيف الناس عىل أأوسع نطاق ممكن من خالل التعمل الإلكرتوين وورش العمل يف هذا اجملال .وقد ل حيصل ساكن
اجملمتعات الريفية عىل فرصة لذلهاب اإىل اجلامعة ،ولكهنم قد يكونون مبدعني .وميكن اإجياز ا ألدةل وإادخال الرسوم أأو
الاكرياكتري لرشح مفهوم امللكية الفكرية ل ألطفال .ويف الاكمريون ،اكن ا ألطفال مرسورين مبشاهدة كوميداي عن الصحة
والبيئة .واكن من املمكن أأيضا تطبيق هذا الهنج يف جمال امللكية الفكرية .وميكهنم أأن يتعلموا برسعة هبذه الطريقة .وجيب أأن
تكون هناك طريقة لإاتحة هذه املعلومات ل ألطفال.
 .366و أأيد وفد كوت ديفوار البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية.
 .367و أأيد وفد تونس الاقرتاح اذلي قدمه وفد ش ييل لتنظم ورش معل عىل املس توى الوطين كام اكنت ا ألدةل الهامة.
و أأعرب الوفد عن رغبته يف انعقاد ورشة معل يف تونس اإذا اكن هناك قرار يف هذا الصدد.
 .368وذكر وفد الاحتاد الرويس أأن ا ألدةل قدمت معلومات هامة ملس تخديم نظام امللكية الفكرية .و أأيد الوفد الطلب املقدم
من وفد الصني برتمجة ا ألدةل اإىل مجيع اللغات الرمسية ليك يتس ىن تقدمي املعلومات جليع ا ألطراف املعنية .و أأعرب عن تأأييده
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أأيضا لالقرتاح اذلي تقدم به وفد املكس يك إابدراج هذه املعلومات يف ا ألماكن ذات الصةل يف موقع الويبو لتكون متاحة عىل
نطاق واسع.
 .369و أأشار وفد الهند اإىل ادلليل اخلاص برتخيص العالمات التجارية .وتناول ادلليل أأربع قضااي رئيس ية تشمل املزااي
التجارية لتفاقات ترخيص العالمات التجارية؛ وخمتلف وسائل اس تخدام ترخيص العالمة التجارية ،والسامت البارزة
لتفاقيات ترخيص العالمات التجارية؛ والعوامل اليت ينبغي مراعاهتا يف وضع ترخيص العالمة التجارية .وقد اس تفاد ادلليل
بشلك كبري من جتارب الرشاكت يف البدلان املتقدمة ومل يس تكشف ويتصد ابلاكمل للتحدايت اليت اكنت فريدة من نوعها
ابلنس بة للبدلان النامية يف س ياق ترخيص العالمات التجارية .وطلب الوفد توضيحا بشأأن ما اإذا اكن فهمه حصيحا يف هذا
الصدد.
 .370و أأيد وفد زميبابوي البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،ورحب اب ألدةل .ومع ذكل ،قد حيتاج
ا ألمر اإىل عقد ورشة معل تضم الكثري من أأحصاب املصاحل من أأجل دفعهم اإىل اإلقاء الضوء عىل التحدايت الرئيس ية يف هذا
اجملال.
 .371و أأعرب وفد اململكة املتحدة عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء .ورحب ابس تحداث هذه
املوارد الهامة دلمع الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف اجتياز جمال امللكية الفكرية يف رحلهتم حنو جلب الابتاكر اإىل السوق.
واكن الرتكزي عىل اخلربات العملية مفيدا من حيث حتسني بناء القدرات يف س ياق البدلان املتقدمة والنامية.
 .372ودعا الرئيس ا ألمانة للرد عىل التعليقات الواردة من احلضور.
 .373و أأشارت ا ألمانة (الس يد اجلزائري) اإىل توافر هذه ا ألدةل عىل نطاق أأوسع ،واقرتحت وضعها عىل صفحة الويب اليت
من شأأهنا أأن حتتوي أأيضا عىل اخملرجات الرئيس ية لهذه املشاريع الثالثة حول التوصية  10جلدول أأعامل التمنية .ومتثل
الاقرتاح يف وضع لك النتاجئ واخملرجات املس تخلصة من ت ك املشاريع عىل صفحة الويب ت ك.
 .374وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وطلب توضيحا بشأأن ما اإذا اكنت جلنة التمنية ستنظر يف الواثئق يف
موعد لحق.
 .375وقال الرئيس اإن اللجنة ميكهنا اختتام املناقشة يف هذه ادلورة والإحاطة علام ابلواثئق ما مل ترغب الوفود يف مواصةل
النقاش يف دورة مقبةل.
 .376وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية وقال إان بعض اخملاوف أأثريت فامي يتعلق ابلواثئق ،حيث أأهنا جاءت عىل
نطاق واسع من التجارب يف البدلان املتقدمة .وتركزت التعليقات أأيضا عىل التحدايت اليت تواجه الرشاكت الصغرية
واملتوسطة واملس تخدمني يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ،وا إلماكنية اليت جتعل ا ألدةل تتصدى لهذه التحدايت عىل حنو
أأكرث قليال .و أأعربت اجملموعة عن رغبهتا يف أأن ترد ا ألمانة عىل هذه التعليقات.
 .377وذكرت ا ألمانة (الس يد اجلزائري) أأن العديد من ا ألدةل مشلت جتارب من البدلان النامية .عىل سبيل املثال ،مشل
ادلليل اخلاص بتسويق امللكية الفكرية عددا قليال من دراسات احلاةل من البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .وتضمن أأمثةل
من ليتوانيا و أأفريقيا .واكن ادلليل اخلاص ابلإدارة الاسرتاتيجية لش باكت الابتاكر املفتوح نظراي بشلك أأكرب .وقد وضعته
الربوفيسور اإلني اإنلك من أأملانيا .واكن هذا أأول دليل وضعته بنفسها .واكنت اجلزء املمتم لهذا ادلليل ا ألول متاحا عىل صفحة
الويب اخلاصة ابلبتاكر املفتوح ونقل التكنولوجيا .ومشلت هذه ادلراسة التقيميية املس تفيضة أأمثةل من أأفريقيا .واكن ادلليل
وادلراسة تمكيليني .وقدم ادلليل معلومات أأساس ية بشأأن الابتاكر املفتوح وكيفية الاخنراط يف الابتاكر املفتوح بشلك عام.
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وقدمت ادلراسة التقيميية املس تفيضة جتارب هممة وذات صةل من بدلان العامل النايم ،مع الرتكزي بشلك خاص عىل أأفريقيا.
واكنت هناك مثانية أأمثةل خمتلفة من جنوب أأفريقيا وكينيا ونيجرياي واجلزائر وشامل أأفريقيا.
 .378وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأعرب عن اعتقاده بأأن ا ألمانة قد رصحت يف وقت سابق بأأنه سيمت
تقدمي املستندات اإىل اللجنة للنظر فاها يف دورة مقبةل .ولعل القرار بوضعها عىل موقع الويبو استند عىل املالحظات اليت
أأبدهتا ادلول ا ألعضاء .وطلبت اجملموعة توضيحا من ا ألمانة بشأأن هذه اجلوانب.
 .379وذكرت ا ألمانة (الس يد اجلزائري) أأن أأحد نتاجئ املرشوع متثلت يف س بعة أأدةل وكتيبات .وعرضت ثالثة مهنا يف هذه
ادلورة .وس تعر ا ألربعة ا ألخرى يف دورة مقبةل لتنظر فاها اللجنة.
 .380و أأشار وفد الهند اإىل أأن سؤاهل تعلق ابدلليل اخلاص برتخيص العالمات التجارية .وعندما اس تعر الوفد هذا
ادلليل ،مل جيد ما يكفي من ا ألمثةل املس متدة من البدلان النامية .و أأعرب عن رغبته يف أأن تقدم ا ألمانة تفاصيل اإضافية حول
الهنج املعمتد وأأس باب أأن الغالبية العظمى من ا ألمثةل اكنت من البدلان املتقدمة يف حني اكنت النية يه مساعدة البدلان
النامية عىل وضع اتفاقات ترخيص للعالمات التجارية.
 .381وذكرت ا ألمانة (الس يد اجلزائري) أأن املؤلف ،الس يد كني ماكي ،اكن رشياك يف مكتب حماماة يف كندا وعضوا يف
اجلعية ادلولية ملديري الرتخيص ( ،)LESIاليت معلت مع عدد من البدلان النامية يف مجيع أأحناء العامل .واكن دليه خربة كبرية
يف العمل مع البدلان النامية .وقد عكس هذا دليل بعضا من خرباته .وهكذا ،فاإن عكس أأيضا الواقع يف البدلان النامية.
 .382وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،ور أأى أأن اس تجابة ا ألمانة ليست واحضة .ومع ذكل ،مل يشأأ أأن يعطل
املناقشة حول هذا البند .ورحبت اجملموعة اب ألدةل ،ومل تعرت علاها .واكن من املهم عقد ورش معل من أأجل فهمها عىل حنو
أأفضل وإاقامة روابط من أأجل جعلها أأكرث فائدة للمنشأت الصغرية واملتوسطة واملس تخدمني من البدلان النامية والبدلان ا ألقل
منوا نظرا ألن ا ألدةل مس متدة عىل نطاق واسع من التجارب يف البدلان املتقدمة .وابلتايل ،أأيدت اجملموعة متاما اقرتاح وفد
ش ييل بعقد ورش العمل .و أأعربت عن أأملها يف أأن يمت توفري املزيد من املعلومات عندما يمت التخطيط لإقامة ورش العمل
املس تقبلية يف هذا اجملال.
 .383و أأيد وفد الغابون التعليقات اليت أأدىل هبا وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية .ومن شأأن هذه ا ألدةل مساعدة الرشاكت
الصغرية واملتوسطة يف البدلان النامية عىل الاس تفادة بشلك أأفضل من امللكية الفكرية .و أأيد الوفد اقرتاح وفد ش ييل بشأأن
تنظم ورش معل .و أأعرب عن أأمهل يف تنظم ورشة معل للرشاكت الصغرية واملتوسطة اليت اكنت تعمل يف جمال الابتاكر.
 .384واس تفرس الرئيس عام اإذا اكن ميكن للجنة أأن حتيط علام ابلواثئق .ومت التفاق عىل ذكل نظرا لعدم وجود اعرتاضات
من جانب الوفود.
النظر يف الوثيقتني  - CDIP/16/4مرشوع اس تخدام املعلومات املوجودة يف امل ك العام ألغرا التمنية الاقتصادية
و - CDIP/16/7مرشوع التعاون بشأأن التثقيف والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع معاهد التدريب
القضايئ يف البدلان النامية و البدلان ا ألقل منوا (تمتة)
 .385ذكر الرئيس أأنه أأبلغ ا ألمانة بأأنه مل يكن من املمكن التوصل اإىل اتفاق بشأأن هاتني الوثيقتني .وذلكل ،اقرتح مواصةل
النقاش حول الوثيقتني يف ادلورة املقبةل.
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 .386و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل أأن عددا من ادلول يؤيد الك املرشوعني .وحصل مرشوع اس تخدام
املعلومات املوجودة يف امل ك العام ألغرا التمنية الاقتصادية عىل الكثري من ادلمع من الوفود احلارضين .وابلتايل ،يود الوفد
من الرئاسة توضيح سبب عدم متكن اللجنة من تبين مرشوع واحد عىل ا ألقل من املرشوعني.
 .387وذكر الرئيس أأنه أأبلغ ا ألمانة بأأن اجملموعة ا ألفريقية احتاجت اإىل مزيد من الوقت للتشاور مع عوامص بدلاهنا حول
هاتني الوثيقتني.
 .388وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية وقال إان الرئيس قد خلص ا ألمر .فقد أأرادت عوامص بدلان اجملموعة مزيدا
من النظر يف الاقرتاحات .وميكن للجنة العودة اإلاها يف ادلورة املقبةل.
 .389و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن رغبته يف معرفة ما اإذا اكنت هناك أأية واثئق منقحة مل يكن عىل عمل هبا.
ومت نرش هذا الاقرتاح عىل موقع الويبو يف الوقت املناسب .واكن دلى ادلول ا ألعضاء شهران للنظر فاها .و أأعرب الوفد عن
رغبته يف معرفة ما اإذا اكنت اللجنة تدرس اإحدى الواثئق املنقحة.
 .390وقال الرئيس اإن اللجنة تنظر يف الوثيقة نفسها.
 .391و أأيد وفد مجهورية التش يك وهجة النظر اليت أأعرب عهنا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .ومل يعمل ملاذا تعذر اعامتد
مقرتحات املشاريع حيث نرشت الواثئق يف الوقت احملدد.
 .392وذكر الرئيس أأن اجملموعة ا ألفريقية أأبلغته بأأن فودها يف حاجة ملزيد من الوقت للتشاور مع عوامص بدلاهنم حول
الواثئق قبل أأن يمتكنوا من امليض قدما يف املوافقة علاها .وهكذا ،فاإن اليشء الوحيد اذلي اكن ميكن للجنة القيام به هو
العودة اإىل الواثئق يف ادلورة املقبةل.
 .393وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء ،وذكر أأن مقرتحات املشاريع نرشت يف الوقت املناسب .وهكذا ،فاإنه يود أأن
يعرف ملاذا حتتاج اللجنة اإىل مزيد من الوقت لعامتدها.
 .394وقال الرئيس اإن اجملموعة ا ألفريقية يف حاجة اإىل مزيد من الوقت دلراسة الواثئق .واكن ذكل لك ما علمه.
 .395و حتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية وقال اإن مجيع من اكنوا يف الغرفة دبلوماس يني أأو ممثلني عن حكوماهتم.
اإهنم تلقوا تعلاميت من عوامص بدلاهنم .ويف هذه احلاةل ،واكن دلى أأعضاء اجملموعة تعلاميت من عوامصهم .واكن علاهم مواصةل
النظر يف الواثئق .وقد يقدمون املزيد من ا ألس ئةل يف ادلورة املقبةل.
 .396وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه ليست املرة ا ألوىل اليت أأرجأأت اللجنة فاها املناقشة .ومع ذكل ،عادة ما
اكنت دلى الوفود واجملموعات أأس باب لعمل ذكل ومت رشاها اإىل اللجنة من أأجل أأن تس تعد الوفود للمناقشة اليت س تجرى
يف املس تقبل .وهذه املرة اكن ا ألمر خمتلفا ألن اللجنة مل تعرف ما يه املشلكة .وهكذا ،مل تمتكن الوفود من التحضري للمناقشة
املقبةل .و أأهدرت اللجنة نصف يوم يف مناقشة هذه املشاريع وسوف تكرر املناقشة ابلاكمل يف ادلورة املقبةل .ومل يكن هذا
وس يةل معلية ملعاجلة القضااي يف اللجنة .و أأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة املشالك املتعلقة بلك مرشوع من هذه املشاريع.
 .397وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأشار اإىل مرشوع اس تخدام املعلومات املوجودة يف امل ك العام ألغرا
التمنية الاقتصادية و أأكد أأن هذه ا ألنشطة ميكن الاضطالع هبا يف اإطار برانمج الويبو بشأأن مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر
( .)TISCو أأوحضت ا ألمانة أأن هذه املرشوعات من شأأهنا أأن تمكهل .ومل تكن اجملموعة مقتنعة ابلتوضيح اذلي قدمته ا ألمانة.
و أأعربت عن رغبهتا يف أأن تتاح الفرصة للوفود لتقدمي املزيد من املقرتحات لتعزيز الوثيقة جلعلها مناس بة للغر املطلوب.
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 .398وتساءل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن موقف اجملموعة ا ألفريقية بشأأن اقرتاح مرشوع التدريب القضايئ.
 .399وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأعرب عن رغبته يف أأن يمت تقدمي مزيد من املعلومات حول مواد
و أأدوات التدريب للتأأكد من أأهنا موهجة حنو التمنية .وشاركه يف هذا الر أأي أأيضا وفد الربازيل .ومل تذكر اجملموعة ما اإذا اكن
الوفد حتدث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب أأو بصفته الوطنية حول هذه املسأأةل .و أأعربت اجملموعة أأيضا عن
رغبهتا إابعطاء احلكومات مرونة العمل مع ا ألمانة أأو مقديم التدريب لضامن أأن يكون التدريب خمصصا ل ألولوايت
والاحتياجات والثغرات يف البدلان املعنية .واحتاجت عنارص املرشوع أأيضا بعضا من اإعادة ترتيب .فعىل سبيل املثال،
جيب أأن يكون تقيص احلقائق سابقا لغريه من ا ألنشطة من أأجل حتديد اجملالت اليت حتتاج كثريا اإىل التدريب .وميكن تناول
هذه اجملالت يف ادلورة املقبةل .وميكن ل ألمانة أأن تقدم لغة ملعاجلة هذه الشواغل وجعلها متاحة لدلول ا ألعضاء قبل موعد
النظر فاها بوقت اكف.
 .400واقرتح الرئيس اإماكنية مواصةل مناقشة هذه الواثئق يف ادلورة املقبةل .ومتت املوافقة عىل ذكل نظرا لعدم وجود
اعرتاضات من الوفود احلارضين.
النظر يف الوثيقتني  CDIP/16/9و  - CDIP/12/5قرار اجلعية العامة للويبو بشأأن املسائل املتعلقة بلجنة التمنية (تمتة)
 .401قال الرئيس اإن اللجنة احتاجت اإىل اختاذ قرار فامي يتعلق ابس مترار املشاورات غري الرمسية بشأأن ألية التنس يق واليت
َيرسها وفد املكس يك ومسأأةل املساعدة التقنية .وبشأأن املساعدة التقنية ،أأدى الاقرتاح ا ألويل املقدم من وفد اإس بانيا اإىل
مقرتحات أأخرى .و أأعرب الرئيس عن رغبته يف معرفة ما اإذا اكن ينبغي عقد املشاورات غري الرمسية يف ذكل اليوم أأو
مواصلهتا يف ادلورة املقبةل .وقال اإنه يود سامع وهجات نظر اجملموعات ا إلقلميية بشأأن هذه املسأأةل.
 .402وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،و أأشار اإىل مسأأةل املساعدة التقنية .واكنت هذه
مسأأةل هامة حيث أأهنا واحدة من راكئز معل الويبو .ومل تمتكن اجملموعة من تأأييد أأي اقرتاحات هتدف اإىل اإغالق النقاش
حول هذا البند .وطاملا اكنت هناك دوةل ترغب يف مناقشة موضوع ما ،فاإنه ينبغي مناقش ته يف املنظمة .وفامي يتعلق بألية
التنس يق ،أأيدت اجملموعة احلوار واجلهود الرامية اإىل حل القضااي املتعلقة بتنفيذها ليس فقط يف جلنة التمنية ،ولكن أأيضا يف
أأماكن أأخرى .واكنت املناقشات غري رمسية جتري يف جلنة املعايري .و أأيدت اجملموعة أأيضا مناقشة هذا ا ألمر يف اجلعية العامة.
وطلبت اجملموعة التعرف عىل توجاهات الرئيس بشأأن ما اإذا اكن من اجملدي مواصةل النقاش يف هذه ادلورة.
 .403وحتدث وفد من اليوانن ابمس اجملموعة ابء ،و أأدرك أأن العديد من الوفود اكنت هممتة مبسأأةل املساعدة التقنية .وطلب
نسخة من الاقرتاح الإس باين مع التعديالت املقدمة يف اليوم السابق .وفامي يتعلق بألية التنس يق ،فاإن أأعربت اجملموعة عن
رغبهتا يف مواصةل النقاش .ومل تمتكن جلنة معينة من الاس مترار يف معلها بسبب عدم وجود اتفاق فامي يتعلق بت ك اللجنة.
 .404وحتدث وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،ور أأى رضورة مواصةل املناقشات .ومع ذكل ،ميكن
للرئيس أأن يقرر ما اإذا اكن من املناسب الاس مترار يف القيام بذكل يف ذكل اليوم أأو يف ادلورة املقبةل.
 .405وذكر وفد الهند أأن الاقرتاح الرمسي الوحيد اكن اقرتاحا مشرتاك مقدما من مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة
ا ألفريقية .ويف روح من التوصل اإىل توافق يف الراء ،بد أأت اللجنة مناقشة الاقرتاح غري الرمسي املقدم من وفد اإس بانيا فضال
عن ت ك املقدمة من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .وينبغي مواصةل املناقشة .ومع ذكل ،ينبغي للجنة أأن ل تفقد الرتكزي.
واكن الاقرتاح الرمسي الوحيد املطروح عىل الطاوةل اقرتاحا مشرتاك مقدما من مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة ا ألفريقية.
وجيب أأن يكون هو حمور النقاش.
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 .406وقال الرئيس اإن الاقرتاح املقدم من وفد اإس بانيا أدرج يف برانمج العمل لهذه ادلورة .وقد قدمت وفود أأخرى
مقرتحات بشأأن الصياغة واكنت هذه املقرتحات مطروحة للنقاش .واكن ل يزال مس تعدا للنقاش.
 .407وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء ،و أأشار إاىل مسأأةل املشاورات غري الرمسية ،وكيف ينبغي للجنة امليض قدما.
واكن ا ألمر يف يد الرئيس .ومع ذكل ،جيب أأن تنهتىي ادلورة يف الوقت احملدد.
 .408وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،ور َحب مبواصةل املناقشات بشأأن هذا البند من جدول ا ألعامل .واكنت
هناك عدة مقرتحات مطروحة للنقاش فامي يتعلق ابملساعدة التقنية ،مبا يف ذكل الاقرتاح املقدم من وفد اإس بانيا ،واقرتاحه
املشرتك مع مجموعة جدول أأعامل التمنية ومقرتحات أأخرى مقدمة من ادلول ا ألعضاء.
 .409و أأشار وفد الصني اإىل مناقشة ألية التنس يق ،حيث ميكن أأن تس متر اإما يف ذكل اليوم أأو يف ادلورة املقبةل .وفامي
يتعلق ابلقرتاح الإس باين بشأأن املساعدة التقنية ،اتفقت معظم الوفود عىل اس تخدامه أكساس للميض قدما .وخالل
املناقشات غري الرمسية ،قدمت بعض الوفود أأيضا عددا من املقرتحات .وميكن اس تخدام هذا الاقرتاح الإس باين أكساس
للميض قدما وميكن أأن تواصل وفود الإضافة اإليه.
 .410وحتدث وفد لكسمربغ ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأيد التعليقات اليت أأدىل هبا وفد اليوانن ابمس
اجملموعة ابء .ومه يرغبون يف البدء بشأأن بنود جدول ا ألعامل املتبقية اليت ل تزال مفتوحة و أأن يمت اإغالقها .وإاذا تبقى وقت
اكف ،س يكونون مس تعدين ملواصةل مناقشة هذه القضااي.
 .411واقرتح الرئيس اإماكنية اإجراء املشاورات غري الرمسية حول ألية التنس يق من الساعة  3:00وحيت  4:00بعد الظهر.
وس يقوم وفد املكس يك بتيسري ذكل .وسيمت معاجلة الاقرتاح الإس باين بشأأن املساعدة التقنية يف ادلورة املقبةل.
 .412وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء ،وكرر ترحيبه ابلقرتاح الإس باين .وقد مت تعمم هذا الاقرتاح يف ادلورة املاضية
خالل اجللسة العامة .واكنت هناك مزية يف الاقرتاح حيث دمع التعديالت املقرتحة يف اليوم السابق.
البند  8من جدول ا ألعامل :ملخص الرئيس
 .413دعا الرئيس اللجنة اإىل النظر يف مسودة امللخص فقرة تلو فقرة .والتفت اإىل الفقرة  ،1ومت اعامتدها نظرا اإىل عدم
وجود اعرتاضات من جانب احلضور .وكذكل مت اعامتد الفقرات  2و  3و  4و  5.1نظرا اإىل عدم وجود مالحظات من
جانب احلضور .مث التفت اإىل الفقرة .5.2
 .414ووجد وفد ش ييل اختالفا بني النصني الإس باين والإنلكزيي .واس تخدم ا ألخري لكمة "اخلدمات" يف حني احتوى
ا ألول عىل لكمة "ا ألنشطة" اليت اكنت أأوسع ومشلت اخلدمات .وهكذا ،لعل لكمة " أأنشطة" ميكن أأيضا أأن تس تخدم يف
النص الإنلكزيي.
 .415وطلب الرئيس التعرف عىل أراء اللجنة حول الاقرتاح املقدم من وفد ش ييل.
 .416وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء ،و أأمكنه تأأييد التغيري اذلي اقرتحه وفد ش ييل.
 .417وقال الرئيس اإنه مت اعامتد الفقرة مع التعديل اذلي اقرتحه وفد ش ييل نظرا لعدم وجود اعرتاضات من الوفود .وكذكل
مت اعامتد الفقرتني  5.3و  5.4نظرا لعدم وجود مالحظات من جانب الوفود .والتفت اإىل الفقرة  5.5و أأبلغ اللجنة بأأنه مت نقلها
وإاعادة ترقميها لتصبح الفقرة  .6.6وانتقل بعد ذكل اإىل الفقرة  .6ومت اعامتد الفقرتني  6.1و  6.2نظرا اإىل عدم وجود
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اعرتاضات من الوفود .والتفت اإىل الفقرة  6.3و أأشار اإىل أأن اللجنة قررت مواصةل مناقشة املرشوع ال اقرتاح بشأأن
اس تخدام املعلومات يف اجملال العام ألغرا التمنية الاقتصادية يف ادلورة.
 .418و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن رغبته يف أأن يعكس امللخص ما ييل .و أأعرب عدد من الوفود عن تأأييدمه
لهذا املرشوع .وقررت اللجنة مواصةل املناقشات بشأأن هذا الاقرتاح .وس تقدم الواثئق املنقحة يف ادلورة املقبةل فامي يتعلق
ابلوثيقتني  CDIP/16/4و.CDIP/16/7
 .419وذكر وفد الربازيل أأن هذه املامرسة اكنت من أأجل أأن يكون امللخص موجزا .فاإذا اكن يتعني اإدراج هذه التفاصيل،
جيب أأن يذكر امللخص أأيضا أأن بعض الوفود طلبت تقدمي توضيح ومزيد من املعلومات حول املشاريع .و أأعرب عن رغبته يف
اإدراهجا عىل ا ألقل يف الفقرة  6.4وتقدمي وثيقة منقحة.
 .420وطلبت ا ألمانة (الس يد ابلوش) توضيحا بشأأن ما اإذا اكنت واثئق املرشوع املتضمنة يف الوثيقتنيCDIP/16/4
و CDIP/16/7يف حاجة اإىل اإعادة نظر .واكنت ا ألمانة قد أأدركت يف وقت سابق أأن هذه الواثئق ستبقى كام اكنت .وقد
طلبت بعض الوفود من ا ألمانة أأن تقدم بعض املعلومات الإضافية .ومع ذكل ،مل يطلب مهنا اإدراج املعلومات يف وثيقة
منقحة.
 .421وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأعرب عن تأأييده للتعليقات اليت أأدىل هبا وفد الربازيل حول التفاصيل
اليت يتعني اإدراهجا .وفامي يتعلق ابلسؤال اذلي طرحته ا ألمانة ،ذكرت اجملموعة أأنه س يكون من املفيد ل ألمانة تقدمي مقرتحات
حمدثة لتأأخذ يف الاعتبار الشواغل اليت أأاثرهتا بعض ادلول ا ألعضاء .وعىل أأية حال ،فاإن اجملموعة س تقوم بتقدمي مقرتحات يف
ادلورة القادمة.
 .422و أأيد وفد ش ييل البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .واكن أأحد الوفود اليت أأيدت الك املرشوعني.
وجيب أأن ينعكس تأأييد املرشوعني .وتفهم الوفد مصاحل الوفود ا ألخرى يف التعبري مواقفهم .ونظرا لعد اعامتد أأي من
املرشوعني ،مفن املقرر أأن يمت مناقش هتام يف ادلورة املقبةل .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يمت اإحراز تقدم و أأن تمتكن اللجنة من
اعامتدهام يف ادلورة القادمة.
 .423و أأشار وفد الربازيل اإىل سؤال ا ألمانة و أأعرب عن رغبته يف أأن تنعكس تعليقاته عىل الوثيقة  CDIP/16/7يف وثيقة
منقحة.
 .424وطلب الرئيس من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية قراءة نص التعديل ال اقرتاح عىل الفقرة .6.3
 .425وقر أأ وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ما ييل" :الوثيقة  CDIP/16/4املعنونة مرشوع اس تخدام املعلومات املوجودة
يف امل ك العام ألغرا التمنية الاقتصادية .و أأعرب عدد من الوفود عن تأأييدها لهذا الاقرتاح .وقررت اللجنة مواصةل
املناقشات بشأأن هذا الاقرتاح ،وسيمت توفري وثيقة منقحة تعكس هذه املعلومات والتوضيح يف دورهتا املقبةل" .ومل يعرت
الوفد عىل اإدراج النص اذلي اقرتحه وفد الربازيل بشأأن طلب بعض الوفود احلصول عىل اإيضاحات حول املرشوع.
 .426وطلب الرئيس من وفد الربازيل اقرتاح صيغة لغوية لقرتاحه.
 .427وقال وفد الربازيل اإن اقرتاحه اكن بشأأن الفقرة  .6.4ومل يكن دليه اقرتاح للفقرة  .6.3وميكن أأن تشمل الفقرة  6.4ما
ييل" ،طلبت بعض الوفود مزيدا من الإيضاحات".
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 .428و أأيد وفد اإيران (مجهورية -الإسالمية) البياانت اليت أأدىل هبا وفدا الربازيل ونيجرياي .اإذا اكن من املقرر أأن التعبري عن
اخملاوف واملالحظات اخلاصة جبانب واحد ،ينبغي أأيضا اإدراج ت ك املتعلقة ابجلانب الخر .و أأشار الوفد اإىل اقرتاح وفد
الربازيل واقرتح ما ييل" :طلبت بعض الوفود مزيد من املعلومات والإيضاحات".
 .429وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأشار اإىل الفقرة  6.3والاقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية .الفقرة ميكن ادلوةل " ،أأعربت بعض الوفود عن تأأييدها لالقرتاح وطلبت بعض الوفود توضيحا بشأأنه" .الفقرة ميكن
أأن تنص أأيضا عىل" ،قررت اللجنة مواصةل املناقشات بشأأن هذه الوثيقة ،مما يعكس اخملاوف اليت أأثريت ،يف دورهتا
املقبةل".
 .430وطلب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية من وفد نيجرياي اإما تالوة اقرتاحه أأو تقدميه مكتواب.
 .431وطلب الرئيس من ا ألمانة تالوة الفقرة مع املقرتحات املقدمة من وفدي الولايت املتحدة ا ألمريكية ونيجرياي.
 .432وقر أأت ا ألمانة (الس يد ابلوش) اجلةل ا ألوىل" ،الوثيقة  CDIP/16/4املعنونة مرشوع اس تخدام املعلومات املوجودة
يف امل ك العام ألغرا التمنية الاقتصادية" .واقرتح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن اجلةل التالية ميكن أأن تكون عىل
النحو التايل " ،أأعرب عدد من الوفود عن تأأييده للمقرتح" .واقرتح وفد نيجرياي أأنه ميكن الاس تعاضة عن لكمة "عدد" بلكمة
"بعض" .واقرتح وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) اإدراج عبارة "وإايضاحات" يف اجلةل التالية .ومن مث يصبح نصها كام ييل:
"طلبت بعض الوفود مزيدا من املعلومات والإيضاحات بشأأن اقرتاح املرشوع" .ويصبح نص اجلةل التالية مع التعديل اذلي
اقرتحه وفد نيجرياي كام ييل" :قررت اللجنة مواصةل مناقشة املقرتح ،وسيمت تقدمي وثيقة منقحة تعكس هذه اخملاوف اإىل
اللجنة يف دورهتا املقبةل".
 .433وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه اإذا طلبت بعض الوفود احلصول عىل معلومات وإايضاح ،ينبغي أأن ينعكس
هذا يف الوثيقة املنقحة .ومل تعن املعلومات والإيضاحات ابلرضورة وجود خماوف.
 .434و أأشار الرئيس اإىل أأن وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية مل يعرت عىل اس تخدام لكمة "بعض" .وطلب من ا ألمانة
تالوة الفقرة ا ألخرية.
 .435و أأبلغت ا ألمانة (الس يد ابلوش) اللجنة بأأن امللخص الاكمل س يكون متاحا بعد الظهر .مث قر أأت ا ألمانة الفقرة املعدةل،
"الوثيقة  CDIP/16/4املعنونة مرشوع اس تخدام املعلومات املوجودة يف امل ك العام ألغرا التمنية الاقتصادية .و أأعربت
بعض الوفود عن تأأييدها للمقرتح .وطلبت بعض الوفود مزيدا من املعلومات والإيضاحات بشأأن اقرتاح املرشوع .وقررت
اللجنة مواصةل املناقشات بشأأن املقرتح ،وسيمت تقدمي وثيقة منقحة تعكس هذه املعلومات والإيضاحات اإىل ادلورة املقبةل
للجنة".
 .436واس تفرس الرئيس عام اإذا اكنت الفقرة املعدةل مقبوةل .ومت اعامتدها نظرا اإىل عدم وجود اعرتاضات من الوفود .مث
التفت اإىل الفقرة .6.4
 .437و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن رغبته يف اإدراج نفس الصيغة حتت هذا البند.
 .438واس تفرس الرئيس عام اإذا اكن هذا مقبول دلى اللجنة.
 .439و أأعرب وفد الربازيل عن تأأييده لالقرتاح.
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 .440وطلب الرئيس من ا ألمانة اإدراج اللغة اليت اختريت للفقرة  6.3يف الفقرة  6.4نظرا لعدم وجود اعرتاضات من جانب
الوفود .مث التفت اإىل الفقرة  .6.5ومت اعامتدها نظرا لعدم وجود اعرتاضات من الوفود .وانتقل بعد ذكل اإىل الفقرة  .6.6واكنت
سابقا يه الفقرة .5.5
 .441و أأشار وفد ش ييل اإىل ا ألدةل الثالثة .و أأيد الوفد وبعض ادلول ا ألعضاء ا ألخرى فكرة تنظم ورش معل وندوة حول
ا ألدةل .وميكن توضيح ذكل يف الفقرة.
 .442وطلب الرئيس من وفد ش ييل اقرتاح صيغة ما لتعكس اقرتاحه.
 .443وقر أأ وفد ش ييل ما ييل ابللغة الإس بانية " ،أأيد بعض ا ألعضاء فكرة تنظم ندوات للرتوجي ل ألدةل".
 .444وكرر الرئيس الصيغة اليت اقرتاها وفد ش ييل " ،أأيد بعض ا ألعضاء فكرة تنظم ندوات للرتوجي ل ألدةل".
 .445وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأيد اجلةل.
 .446و أأكد وفد الصني أأنه يود اإاتحة ا ألدةل بلغات ا ألمم املتحدة الست ،و أأن ينعكس هذا يف الفقرة.
 .447واس تفرس الرئيس عام اإذا اكن ميكن للجنة قبول املقرتحات املقدمة من وفدي ش ييل والصني.
 .448وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وقدم اقرتاحا أخر يامتىش مع اقرتاح وفد ش ييل .وقد أأثريت خماوف بشأأن
ما اإذا اكنت ا ألدةل سهةل الاس تخدام .واكن هناك فرق بني الرتوجي ل ألدةل وجعلها سهةل الاس تخدام .وقد ميكن الاس تعاضة
عن لكمة "تروجي" بعبارة "جعل ا ألدةل أأكرث سهوةل" .ومع ذكل ،اإذا اكن هناك اإجامع عىل اس تخدام لكمة "الرتوجي" ،ميكن
قبولها .ومع ذكل ،فضلت اجملموعة جعل ا ألدةل أأكرث سهوةل.
 .449وذكرت ا ألمانة (الس يد ماتوس) أأن ا ألدةل ليست ملاك للويبو .وذلكل ،فاإهنا حباجة اإىل التفاو مع صاحب ت ك
ا ألدةل ملعرفة ما اإذا اكن من املمكن ترمجهتا .وذلكل ،اكن من ا ألفضل احلفاظ عىل الصيغة املقرتحة بشأأن تنظم الندوات عىل
غرار ا ألدةل .وقد يكون أأي يشء ذهب أأبعد من ذكل مشلكة ابلنس بة للمنظمة.
 .450واس تفرس الرئيس حول ما اإذا س يكون ذكل مقبول دلى الوفود.
 .451وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وفضل اس تخدام عبارة "عىل غرار" بدل من لكمة "تروجي".
 .452و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن رغبته يف رؤية أأو سامع الصيغة ادلقيقة لقرتاح اجملموعة ا ألفريقية.
 .453ور أأى الرئيس أأن اجملموعة ا ألفريقية أأيدت اقرتاح وفد ش ييل .و أأعاد قراءة الاقرتاح اكلتايل" ،أأيد بعض ا ألعضاء فكرة
تنظم ندوات للرتوجي ل ألدةل".
 .454وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء ،و أأيد الصيغة اليت قر أأها الرئيس.
 .455وطلب وفد الصني توضيحا من ا ألمانة بشأأن ما اإذا اكنت ا ألدةل الثالثة أعدت للمس تخدمني يف مجيع أأحناء العامل ،أأو
اإذا اكنت تس هتدف فقط مس تخديم لغات معينة.
 .456و أأشارت ا ألمانة (الس يد ابلوش) اإىل أأن ا ألدةل حظيت بكثري من الاهامتم .وطلبت توفري بعض املرونة .وميكن أأيضا
مناقشة هذا مرة أأخرى يف ادلورة املقبةل .ويف الوقت نفسه ،سيتعني عىل ا ألمانة توضيح بعض املسائل عىل الصعيد ادلاخيل.
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واكن أأولها بشأأن مسأأةل حق املؤلف وحقوق املنظمة .وتضمن العقد اذلي مت منحه للمؤلفني اخلارجيني تفاصيل الوضع القانوين
للويبو بشأأن حق املؤلف ،ومك ميكهنا الاس تخدام أأو الرتمجة أأو التعديل .واكن هناك أأيضا مسأأةل س ياسة النرش الصارمة
للويبو .وقد مت تعيني مكتب رئيس اخلرباء الاقتصاديني كنقطة اتصال ملراجعة ما نرشته املنظمة .واكن هناك جلنة داخلية .ومل
متر هذه ا ألدةل من خالل هذه العملية الصارمة .وسوف حتتاج ا ألمانة للتأأكد من الوضع القانوين والتنظميي يف هذا الصدد.
واكنت ا ألدةل خضمة أأيضا .وسوف يتعني عىل ا ألمانة النظر يف تلكفة الرتجامت ا إلضافية اليت طلهبا وفد الصني وبعض الوفود
ا ألخرى.
 .457وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأدرك أأن اقرتاح وفد ش ييل اكن لتسهيل اس تخدام ا ألدةل .واكن هناك
فرق بني الرتوجي ل ألدةل وتسهيل اس تخداهما .وذلكل ،اقرتحت اجملموعة أأن الهدف من هذه الندوات ميكن أأن يكون لتيسري
فهم واس تخدام ا ألدةل .وميكن أأيضا الرتوجي لها يف هذا الس ياق.
 .458وقر أأ الرئيس اجلةل مع الاقرتاح املقدم من وفد نيجرياي " ،أأيد بعض ا ألعضاء فكرة تنظم ندوات لتسهيل فهم
واس تخدام ا ألدةل" .وتساءل عام اإذا اكنت الصياغة مقبوةل دلى الوفود.
 .459وقبل وفد ش ييل اقرتاح وفد نيجرياي.
 .460و أأيد وفد الصني النص .ومع ذكل ،ميكن أأن تذكر اجلةل أأيضا أأن ا ألمانة ميكن أأن تنظر يف مسأأةل الرتمجة اإىل لغات
ا ألمم املتحدة ا ألخرى.
 .461وذكرت ا ألمانة (الس يد ابلوش) أأنه وفقا لقرتاح وفد الصني ،سيمت إادراج لكمة "تنظر" يف اجلزء ا ألول من اجلةل
وتضاف العبارة" ،وترمجته اإىل لغات ا ألمم املتحدة ا ألخرى" يف الهناية.
 .462واس تأأنف الرئيس مناقشة الفقرة  .6.6وتساءل عام اإذا اكن ميكن اعامتد الفقرة مع التعديالت اليت اقرتاها وفود ش ييل
والصني ونيجرياي .ومت اعامتدها نظرا لعدم وجود اعرتاضات من الوفود .والتفت الرئيس اإىل الفقرة .6.7
 .463وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء ،و أأشار اإىل أأن اللجنة انقشت قضااي حمددة يف جمال امللكية الفكرية والتمنية.
واكنت اجملموعة مس تعدة ملواصةل هذه العملية وذكل متش يا مع التفويض املمنوح للجنة مبوجب قرار اجلعية يف عام  .2007ومل
تكن عىل قناعة بعد من القمية اليت يضيفها بند جدول ا ألعامل ال اقرتاح اجلديد .ونظرا حلجم العمل اللجنة ،ميكن أأن تطلب
ادلول ا ألعضاء اإضافة بنود معينة من جدول ا ألعامل مل تكن مشموةل ابلفعل .وينبغي للجنة جتنب الازدواجية يف املناقشات
اليت اكنت مشموةل ابلفعل مضن بنود خمتلفة قيد املناقشة .ويف الوقت نفسه ،ل ينبغي للوفود أأن تنىس أأنه حبمك التعريف اكن
ادلور العام للجنة يمتثل يف مناقشة امللكية الفكرية والتمنية .وحول أليات التنس يق وإاجراءات الرصد والتقيم وإاعداد التقارير،
أأشارت اجملموعة اإىل اقرتاح وفد املكس يك و أأعربت عن شاغلها الرئييس وراء هذا الاقرتاح .ول ينبغي أأن تؤثر مناقشة ألية
التنس يق سلبا عىل أأي معل فين أخر يف الويبو .وينبغي أأن يكون ممكال لعمل جلان الويبو ا ألخرى .واكن تأأجيل جلسة جلنة
املعايري بسبب عدم التفاق عىل املسائل العالقة حول ألية التنس يق أأمرا مثريا للقلق .واكنت هذه املسأأةل متنع اللجان الفنية من
الرشوع يف العمل الهام .و أأعربت اجملموعة عن أأملها يف حل هذه املشلكة يف املس تقبل القريب .وينبغي أأن حترتم املبادئ
التالية يف البحث عن حل لهذا البند ويف تنفيذ ألية التنس يق .أأول ،مل تكن هيئات الويبو املعنية يه لك هيئات الويبو .اثنيا،
قررت لك هيئة درجة الصةل بنفسها ،وليس من قبل اللجنة ،واليت ،بسبب وضعها املساوي بني اللجان ا ألخرى ،مل تكن يف
موقف يسمح هبا إابرشاد أأي جلنة أأخرى .و أأخريا ،فامي يتعلق بشلك تقرير املسامهة يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية
اخلاصة بلك مهنا ،ميكن لهيئات الويبو املعنية ذات الصةل الإبالغ عن مسامههتا بطريقهتا اخلاصة .ومن أأجل احلد من
الازدواجية ،ر أأت اجملموعة أأن هيالك الإبالغ احلالية اكنت اكفية.
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 .464وحتدث وفد لكسمربغ ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأحاط علام بقرار اجلعية العامة للويبو يف دورهتا
الـ 47بشأأن املسائل املتعلقة بلجنة التمنية اليت وافقت خاللها اجلعية العامة عىل طلب اللجنة مبواصةل املناقشات .ومت تلكيف
اللجنة ملناقشة امللكية الفكرية والتمنية .وتضمن جدول أأعامل هذه ادلورة مجموعة كبرية من املواضيع ،مبا يف ذكل التقارير
املرحلية ،وتقارير التقيم ،ومقرتحات املرشوع اجلديد ،واملساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو ،واملرونة ،فضال عن الويبو
وجدول أأعامل التمنية ملا بعد عام  .2015وقد حققت اللجنة جناحا يف معاجلة مجموعة كبرية من القضااي .و أأوفت اللجنة مبا لكفت
به بشلك اكمل .ونتيجة ذلكل ،مل تكن هناك حاجة اإىل التغيريات اليت طلبهتا بعض الوفود بأأن تعاجل اللجنة قضااي امللكية
الفكرية والتمنية وتنفيذ جدول أأعامل التمنية داخل هيئات الويبو .وحول ألية التنس يق ،أأكد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء
فيه أأن هيئات الويبو مل تكن لكها ذات الصةل بغر ألية التنس يق .واكنوا مس تعدين ملواصةل النقاش وفقا لقرار اجلعية العامة.
ومع ذكل ،ل جيب أأن تعيق املناقشة معل اللجنة وهيئات الويبو ا ألخرى.
 .465وذكر وفد مجهورية كوراي أأن جدول أأعامل التمنية اكن ميثل قضية هامة يف املنظمة .واكنت املساعدة التقنية الفعاةل
واملنظمة تنظامي جيدا عامال حيواي جليع ادلول ا ألعضاء بشأأن امليض قدما معا من أأجل حتقيق التمنية املس تدامة والتقدم يف
املس تقبل .وعىل النحو اذلي أأعربت عنه الوفود يف هذه ادلورة ،جيب أأن تكون اللجنة معلية أأكرث يف حل القضية الصعبة
املتعلقة بألية التنس يق .و أأكد الوفد موقفه بشأأن هذه القضية .واكنت مجيع جلان الويبو متساوية .واكن دلهيم وليهتم اخلاصة هبم
ومعلهم .وجيب عىل لك جلنة أأن حترتم وحتمي ولية ومعل اللجان ا ألخرى .ومل تكن هناك رغبة يف أأن تكون أأي جلنة غري
قادرة عىل العمل بسبب قضااي عالقة مثل هذا .واكنت الويبو تسعى حنو الابتاكر وإاجياد أأفاكر جديدة .وإاذا تقيدت اإحدى
ادلول ا ألعضاء ابملايض ،لن يكون هناك أأي ابتاكر أأو تقدم .وحث الوفد مجيع ادلول ا ألعضاء عىل أأن يكونوا معليني
ومبتكرين أأكرث يف املناقشات بشأأن هذه املسأأةل.
 .466وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،وطلب توضيحا بشأأن ما اإذا اكنت اللجنة تناقش
الفقرة  6.7من امللخص.
 .467وقال الرئيس اإن اللجنة اكنت تعمل عىل الفقرة  .6.7ومل تمت املوافقة عىل النص بعد.
 .468وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه مل يكن دليه نص أخر غري سطر واحد يذكر أأهنا قضية مفتوحة للملخص.
 .469واعتقد الرئيس أأن ا ألمانة وزعت الوثيقة ابلفعل .وسيمت توزيعها عىل الفور.
 .470و أأشار وفد اإس بانيا اإىل املناقشات حول اقرتاحه بشأأن املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو .وقال اإنه يود تقدمي اقرتاح
بشأأن املناقشات اليت س تجري يف ادلورة املقبةل يف هذا الصدد .وهكذا ميكن اإدراجه يف الفقرة  6.5أأو  7حول العمل يف
املس تقبل .ومل ينعكس هذا اجلانب بوضوح يف امللخص .ويتأألف الاقرتاح من مجلتني " ،عقدت املناقشات حول هذا البند
من جدول ا ألعامل عىل أأساس ال اقرتاح الإس باين .وينبغي ختصيص الوقت الاكيف لهذه املناقشات خالل جلنة التمنية القادمة
عىل أأساس ال اقرتاح الإس باين ،مبا يف ذكل الاقرتاحات النصية اليت قدمت ابلفعل واجلديدة احملمتةل".
 .471وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،و أأشار إاىل أأن الفقرة  6.5قد مت اعامتدها ،و أأهنا
عكست حمصةل املناقشة اليت جرت حول هذه النقطة.
 .472وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء ،و أأعرب عن تأأييده لقرتاح وفد اإس بانيا ،و أأنه ينبغي اإدراجه يف امللخص.
 .473و أأشار الرئيس اإىل أأن وفد اإس بانيا قد ذكر أأن اقرتاحه ميكن اإدراجه يف الفقرة  6.5أأو  .7ومتت املوافقة عىل الفقرة
 .6.5وذلكل ،ميكن مراعاة اإدراجه يف الفقرة .7
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 .474وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،ووافق عىل أأن الفقرة  6.5قد قبلت .ومن شأأن اجلهود الرامية اإىل تغيريه
أأن تؤدي اإىل جوةل أأخرى من املناقشات واليت قد ل تكون ممثرة يف هذه املرحةل من الوقت .ومكن ترك الفقرة  6.5كام يه.
 .475وذكر وفد اإس بانيا أأنه اكن حياول فقط اإظهار املناقشات اليت جرت عىل أأساس اقرتاحه عىل حنو أأفضل .وقد ترك هذا
اجلانب خارج امللخص ،حيث اكن حباجة اإىل أأن يؤخذ بعني الاعتبار بطريقة مناس بة.
 .476وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،و أأكد أأن العمل اذلي مت اإجنازه مت تلخيصه يف الفقرة
 .6.5وليست هناك حاجة ملزيد من املعلومات يف هذا الصدد.
 .477و أأعرب وفد مجهورية التش يك عن تأأييده لوهجة نظر وفد اإس بانيا .و أأيد الوفد الصيغة اليت اقرتاها وفد اإس بانيا .ومع
ذكل ،فاإنه اكن مران .وميكن اإدراهجا حتت الفقرة  6.5أأو .7
 .478و أأيد وفد اإيران (مجهورية -الإسالمية) البياانت اليت أأدىل هبا وفدا الربازيل ونيجرياي .ومت اعامتد الفقرة  .6.5وذلكل،
فضل الوفد عدم اإعادة فتح ابب املناقشات بشأأن هذه الفقرة.
 .479و أأشار الرئيس اإىل أأنه مل يمت التوصل اإىل اتفاق حول هذه النقطة .وسوف تبقى الفقرة  6.5كام اكنت.
 .480وذكر وفد اإس بانيا أأنه أأجرى مناقشة رسيعة مع وفد الربازيل ومل تكن خماوفه بشأأن مناقشة الاقرتاح يف ادلورة القادمة.
واكنت بشأأن أأن بعض الوفود ترغب يف مناقشة الاقرتاح عىل حنو أأكرث وفتحه بدرجة أأقل قليال للتعليقات .ومع ذكل ،اكنت
جمرد مسأأةل لإظهار املناقشات اليت جرت ورضورة ختصيص قدر مناسب من الوقت للمناقشات يف ادلورة املقبةل .و أأعرب
عن اعتقاده ابإماكنية التوصل إاىل نص أأفضل لنقل هذه الفكرة دون أأن تكون مثرية للجدل.
 .481وقال الرئيس اإن اللجنة ميكن أأن تعود اإىل هذا يف وقت لحق .وقد وزعت ا ألمانة الصيغة الهنائية ملسودة امللخص.
وتساءل عام اإذا اكن ميكن للجنة أأن تعمتد الفقرة  .6.7ومت اعامتدها نظر لعدم وجود اعرتاضات من الوفود .مث التفت الرئيس
اإىل الفقرة  7بشأأن العمل يف املس تقبل.
البند  7من جدول ا ألعامل -العمل املس تقبيل
 .482قر أأت ا ألمانة (الس يد ابلوش) لحئة معل لدلورة املقبةل .واكنت الالحئة عىل النحو التايل( :أأ) اقرتاح مرشوع للتعاون
بشأأن التثقيف والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع معاهد التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل
منوا .وقد ورد الاقرتاح يف الوثيقة  .CDIP/16/7وقررت اللجنة تنفيذ هذا العمل قبل حلول موعد ادلورة التالية؛ (ب)
اقرتاح مرشوع حول اس تخدام املعلومات املوجودة يف امللكية العام ألغرا التمنية الاقتصادية .وقد ورد الاقرتاح يف الوثيقة
 .CDIP/16/4وقررت اللجنة رضورة تقدمي التنقيحات يف ادلورة التالية؛ (ت) مراجعة خارجية للمساعدة التقنية اليت
تقدهما الويبو يف جمال التعاون من أأجل أأغرا التمنية .واكنت اللجنة يف سبيلها لوضع اللمسات ا ألخرية عىل فقرة بشأأن هذه
املسأأةل .ومع ذكل ،اكن من الواحض أأن العمل سيس متر يف ادلورة املقبةل للجنة؛ (ث) قرار اجلعية العامة للويبو بشأأن املسائل
املتعلقة بلجنة التمنية .وقررت اللجنة أأيضا مواصةل العمل بشأأن هذه املسأأةل يف ادلورة التالية؛ (ج) تقرير املدير العام بشأأن
تنفيذ جدول أأعامل التمنية .ومت تقدمي هذا التقرير يف دورات بديةل للجنة التمنية .ومت تقدمي تقرير يف ادلورة املاضية .وسوف
يمت تقدمي تقرير أخر يف ادلورة التالية؛ (ح) مرشوع تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان
مقم خاريج مس تقل وس يق َدم التقرير اإىل
ا ألفريقية .واكن املرشوع يف سبيهل للتوصل اإىل اس تنتاج .وسيمت تقيميه من قبل ّ
اللجنة .ولق َي املرشوع تأأييدا كبريا من ادلول ا ألعضاء .وقدمت طلبات لتوس يع نطاق املرشوع ليشمل املزيد من البدلان.
وبعد الانهتاء من املرشوع وتقيميه ،ستسعى ا ألمانة اإىل اقرتاح املرحةل الثانية لهذا املرشوع( .خ) وثيقة بشأأن رمس خرائط
ل ألنشطة اجلارية فامي بني بدلان اجلنوب يف اإطار الويبو .واكنت معلية رمس اخلرائط جارية .وتوقعت ا ألمانة أأن توفر هذه
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الوثيقة يف ادلورة التالية؛ (د) وثيقة رمس خرائط أأنشطة الويبو يف جمال نقل التكنولوجيا؛ (ذ) دراسات ونتاجئ أأخرى من
مشاريع جدول أأعامل التمنية ،اإن وجدت( .ر) ألية لتحديث قاعدة البياانت حول أأوجه املرونة .وقررت اللجنة أأن تقوم ا ألمانة
بتوفري ألية ملواصةل حتديث قاعدة البياانت .وسوف يعود للجنة أأمر مواصةل النقاش حول هذا املوضوع؛ (ز) أأهداف التمنية
املس تدامة ( .)SDGsوسوف تقوم ا ألمانة ابإعداد وثيقة ،وقد تكون متوفرة يف ادلورة املقبةل أأو ادلورة الثامنة عرش.
 .483ودعت ا ألمانة ادلول ا ألعضاء لقرتاح أأنشطة أأخرى اإذا رغبت يف ذكل.
 .484واس تفرس الرئيس عام اإذا اكن ميكن للجنة اعامتد لحئة العمل اليت اقرتحهتا ا ألمانة لدلورة املقبةل .ومت اعامتدها نظرا
لعدم وجود مالحظات من جانب الوفود.
البند  8من جدول ا ألعامل :ملخص الرئيس (تمتة)
 .485أأشار وفد اإس بانيا إاىل اقرتاحه بشأأن املساعدة التقنية و أأكد أأن التقدم مل ينعكس يف امللخص .و أأعرب الوفد عن رغبته
يف ختصيص وقت اكف ملناقشة الاقرتاح والاقرتاحات ا ألخرى املمكنة يف ادلورة املقبةل .ويف هذا الصدد ،اقرتح الوفد
اإدراج اجلةل التالية يف الفقرة " ،7خالل ادلورة املقبةل ،سيمت ختصيص وقت اكف ملواصةل املناقشات بشأأن الاقرتاح
الإس باين واملقرتحات ا ألخرى املمكنة".
 .486وقال وفد املكس يك اإنه طلب اللكمة قبل أأن خيتمت الرئيس املناقشة بشأأن العمل يف املس تقبل .و أأشار الوفد اإىل
أأهداف التمنية املس تدامة و أأكد أأنه طالب إابعداد وثيقة من شأأهنا حتديد ا ألنشطة اليت تضطلع هبا الويبو فامي يتعلق بأأهداف
التمنية املس تدامة .وميكن تقدمي هذه املعلومات يف ادلورة املقبةل.
 .487وذكر الرئيس أأن ا ألمانة أأبلغته إابماكنية اإدراج هذا .وطلب من الوفود اإبداء أراهئا حول النص اذلي اقرتحه وفد
اإس بانيا.
 .488و أأكد وفد الربازيل أأن الفقرة  6.5اكفية يف هذا الصدد.
 .489و أأشار الرئيس اإىل عدم وجود اتفاق عىل اإدراج النص اذلي اقرتحه وفد اإس بانيا .وتساءل عام اإذا اكن ميكن للجنة أأن
تعمتد الفقرة  .7ومت اعامتدها نظرا لعدم وجود اعرتاضات من جانب الوفود .وكذكل مت اعامتد الفقرتني  8و  9نظرا لعدم وجود
اعرتاضات من جانب الوفود.
البياانت اخلتامية
 .490حتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،و أأبرز أأن أأعضاءها اكنوا مه مجيع البدلان النامية.
واكنت جلنة التمنية واحدة من أأمه جلان الويبو ملنطقهتا ،اإن مل تكن أأمهها عىل الإطالق .وخالل هذه ادلورة ،قد شاركت
اجملموعة و أأعضاؤها بنشاط يف املناقشات اليت دارت حول املشاريع احلالية واجلديدة بطريقة منفتحة ورصحية وبناءة .كام
أأسهمت يف املناقشات بشأأن املساعدة التقنية وتنفيذ ألية التنس يق من خالل تقدمي مقرتحات و أأفاكر جديدة .وشاركت
اجملموعة حبصص كبرية يف املناقشات اجلارية يف جلنة التمنية .وذلكل ،فاإهنا شعرت خبيبة أأمل معيقة نظرا لعدم اإحراز تقدم يف
اللجنة .وسلطت اجملموعة الضوء عىل مسأألتني قيد املناقشة ،وهام املساعدة التقنية وتنفيذ ألية التنس يق .وفامي يتعلق ابملساعدة
التقنية ،رفضت اجملموعة بشدة مقرتحات اإغالق النقاش حول هذا البند الهام .واكنت املساعدة التقنية متثل ركزية ألنشطة
الويبو .واكن اس مترار هذه املناقشة أأولوية ابلنس بة للمجموعة .وحول تنفيذ ألية التنس يق ،فعىل الر م من أأن اجملموعة قد
خصصت ساعات طويةل لتقريب املواقف حول هذا املوضوع الهام ،ظل ا إلجامع بعيد املنال .و أأعربت اجملموعة عن أأسفها
لعدم متكهنا من اجياد وس يةل توافقية للميض قدما يف هذه املسأأةل خالل هذه ادلورة .وعىل الر م من ذكل ،اكنت مس تعدة
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ملناقشة ا ألمر يف جلنة التمنية وكذكل يف جلان أأخرى واجلعية العامة .وس تواصل اجملموعة متابعة املناقشات عن كثب بشأأن
نقل التكنولوجيا وقواعد البياانت املوجودة يف امل ك العام .وكام هو احلال دامئا ،ميكن للرئيس الاعامتد عىل اجملموعة دلفع
جدول أأعامل جلنة التمنية اإىل ا ألمام.
 .491وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء ،و أأوحض أأن اجملموعة قد شاركت خالل ا ألس بوع بنشاط يف املناقشات حول
موضوع امللكية الفكرية والتمنية .واكنت املناقشات اكشفة وبناءة .ومع ذكل ،فاإنه شعر خبيبة ا ألمل لعدم حتقق املزيد بشأأن
بنود جدول ا ألعامل .فعىل سبيل املثال ،اكن هناك مرشوعان عىل جدول أأعامل هذه ادلورة جاهزين لالعامتد من قبل اللجنة
واكان حيظيان بتأأييد واسع من البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .وميكن لهذه املشاريع خصوصا اإفادة الباحثني واخملرتعني
والرشاكت الصغرية واملتوسطة يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ،وكذكل هيئاهتم القضائية .ولسوء احلظ ،مل تمتكن اللجنة
من امليض قدما يف هذه املشاريع .و أأعربت اجملموعة عن أأملها يف أأن تأأيت الوفود اإىل ادلورة املقبةل للجنة التمنية ويه عىل
اس تعداد للمشاركة بشلك اكمل يف مجيع بنود جدول ا ألعامل .وعىل الر م من أأن اللجنة مل تمتكن من التفاق عىل عدد من
القضااي العالقة منذ فرتة طويةل يف هذه ادلورة ،اكن هناك الزتام مبواصةل املناقشات يف ادلورة املقبةل .واكنت اجملموعة ابء عىل
اس تعداد لتقدمي طريقة اإجيابية وممثرة للتقدم يف جدول أأعامل جلنة التمنية.
 .492وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وتطلع اإىل توس يع نطاق مرشوع تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي
يف بوركينا فاسو وبعض البدلان ا ألفريقية .واكن العديد من البدلان ا ألفريقية أأعربت عن اهامتهما ابلس تفادة من املرشوع يف
املرحةل املقبةل .ورحبت اجملموعة ابس مترار املناقشات حول نقل التكنولوجيا ادلولية ،وكذكل حول الويبو وجدول أأعامل التمنية
ملا بعد  .2015و أأعربت عن تطلعها اإىل الواثئق اليت سوف تتوىل اإعدادها ا ألمانة بشأأن هذين البندين و أأملها يف أأن تكون
املناقشات بناءة .واكنت هذه موضوعات هامة .واكن بندا جدول ا ألعامل الكهام ومسامههتام يف التمنية البرشية واجملمتعية
مسؤولية جامعية جليع ادلول ا ألعضاء .واكن قرار اجلعية العامة بشأأن املسائل املتعلقة بلجنة التمنية حول جدول أأعامل اللجنة
لفرتة طويةل جدا .ومتنت اجملموعة لو اكنت اللجنة تقدمت أأكرث يف هذه ادلورة .ومع ذكل ،تطلعت اإىل أأي الزتام بقرار اجلعية
العامة ذي الصةل بتنفيذ ولية جلنة التمنية وألية التنس يق حبيث ميكن أأن يوضع خارج جدول ا ألعامل وميكن للجنة بعدئذ
الرتكزي عىل ا ألعامل الفنية ا ألخرى .وبشأأن املساعدة التقنية ،أأعربت اجملموعة عن أأملها يف أأن تتوصل ادلول ا ألعضاء اإىل
توافق يف الراء بشأأن ا ألنشطة الرامية اإىل تعزيز توفري املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو .واكن هذا عنرصا حاسام ملعاجلة
أأولوايت التمنية يف العديد من البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .واكن ا ألمر يس تلزم توفر الوقت الاكيف وحسن النية واملرونة
للميض قدما يف هذا البند من جدول ا ألعامل .ورحب اجملموعة اب ألدةل .وقدمت مالحظات و أأاثرت بعض اخملاوف بشأأهنا.
وتطلعت اجملموعة اإىل تنظم ندوات وورش معل حول حمتوايهتا لتسهيل فهم واس تخدام ا ألدةل وجعلها ذات مغزى أأكرب
للرشاكت الصغرية واملتوسطة واملس تخدمني يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا.
 .493و أأعرب وفد مجهورية التش يك عن أأسفه لعدم التوصل اإىل نتاجئ ملموسة يف هذه ادلورة .ولسوء احلظ ،مل يمت اعامتد
اثنني من مقرتحات املشاريع اجلديدة .ومل يمت تقدمي مالحظات موضوعية هممة ضد اعامتدهام .ومت اإعداد املقرتحات يف الوقت
املناسب .ومل يتضح العمل بشأأن الاقرتاح املقدم من وفد اإس بانيا يف ملخص الرئيس .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل وجود
أأساليب معل أأفضل يف ادلورة القادمة.
 .494وحتدث وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وشدد عىل أأن اجملموعة قد تعاملت مع املناقشات
بروح اإجيابية .و أأن التمنية اكنت هدفا مشرتاك جليع ادلول ا ألعضاء .وعىل الر م من العمل الكبري اذلي قامت به ا ألمانة ،مل
يكن هناك تقدم متناسب يف اللجنة .وتأأخرت اللجنة يف اعامتد مشاريع جديدة ألس باب تتعلق يف معظمها اب إلدارة الصغرى.
وحثت اجملموعة الوفود عىل جتنب الرشوع يف مثل هذه العملية من أأجل ضامن حتقيق تقدم يف معل اللجنة .اكن ا ألمر يعود
لدلول ا ألعضاء يف الاس تفادة من معل ا ألمانة وفقا ملصاحل ت ك ادلول و أأولوايهتا اخلاصة .وبدا أأن الاس تخدام القليل اكن
ل ألدوات اجلديدة اليت أأنشأأهتا ا ألمانة مثل صفحات الويب وقواعد البياانت .و أأعربت اجملموعة عن أأملها يف أأن تتخذ ا ألمانة
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خطوات لزايدة وعي ادلول ا ألعضاء يف هذا الصدد .وحول ألية التنس يق ،أأعربت اجملموعة عن أأسفها من أأن بعض الوفود
تريد الابتعاد عن لغة اجلعية العامة .وينبغي أأن يكون الاتساق أأولوية مشرتكة .ومت جحب معل جلنة واحدة عىل ا ألقل ،عىل
الر م من أأن ألية التنس يق ينبغي أأن تيرس معل جلان الويبو .وتطلعت اجملموعة اإىل اإجراء مناقشات ممثرة يف ادلورة القادمة
للجنة التمنية.
 .495وحتدث وفد الهند ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ ،و أأعرب عن قلقه من عدم اإحراز الكثري من التقدم بشأأن
التوصل اإىل اتفاق حول تفعيل ألية التنس يق .وتعني عىل مجيع ادلول ا ألعضاء بذل هجود جادة وإابداء املرونة من أأجل اإجياد
خمرج والتوصل اإىل توافق يف الراء يف ادلورة القادمة .و أأيدت اجملموعة اإجراء مشاورات غري رمسية .فهذه ميكن أأن تساعد
عىل سد الفجوات كام هو موحض خالل اجلعية العامة ا ألخرية للويبو .و أأكد الفريق أأن ألية التنس يق أأمر رضوري ،وخاصة فامي
يتعلق بلجنة املزيانية وجلنة املعايري .و أأعربت عن أأملها يف أأن يمت تسوية هذه املسأأةل يف ادلورة القادمة ،ومتهيد الطريق لسري
أأعامل جلان الويبو ا ألخرى .واكن معل مجيع جلان الويبو ،مبا يف ذكل جلنة املزيانية وجلنة املعايري ،وثيق الصةل بتعمم جدول
أأعامل التمنية .و أأيد أأغلبية أأعضائه النقاط اليت وردت من اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب حول
مسأأةل املساعدة التقنية يف جمال التعاون الإمنايئ اليت هتدف اإىل حتسني املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو من خالل تفعيل
ألية ما لضامن كوهنا موهجة حنو التمنية ،ومالمئة لالحتياجات ومصاحل البدلان املس تفيدة ،ولتعزيز الشفافية واملساءةل يف تقدمي
املساعدة التقنية .و أأعربت اجملموعة عن أأملها يف أأن يمت التوصل اإىل حلول بشأأن القضااي العالقة ،وحثت مجيع ادلول ا ألعضاء
عىل احرتام روح التعددية وإابداء قدر من املرونة يف مواقفها املتصلبة للمصلحة الكربى للويبو وتوصيات جدول اعامل التمنية
عىل وجه اخلصوص .و أأبدت تفاؤل بأأن العمل الشاق يف هذه ادلورة س يؤيت مثارها يف ادلورة املقبةل.
 .496و أأعرب وفد مرص عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية .ولحظ الوفد ،خالل
املناقشات ،عدم وجود إارادة س ياس ية/الزتام جتاه اإجراء مناقشة جوهرية بطريقة موهجة حنو حتقيق النتاجئ حول كيفية تنفيذ
العمل هبدف الضامن املالمئ لتعمم التمنية يف الويبو .واكن الهدف ا ألصيل والرئييس جلدول أأعامل التمنية هو تعمم التمنية من
أأجل جعل الويبو ،بصفهتا واكةل متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة ،ذات الصةل أأكرث وتامتىش مع التوجه العاملي حنو التمنية
املس تدامة .وعىل هذا املنوال ،جيب أأن تكون اللجنة قادرة عىل التوصل اإىل تسوية ليك يتس ىن التفعيل الاكمل للية
التنس يق بشأأن جدول أأعامل التمنية .واس تغرق ا ألمر ثالث اإىل أأربع س نوات لختتام املفاوضات حول جدول أأعامل التمنية
بنجاح .ومع ذكل ،منذ عام  ،2010مل تمتكن ادلول ا ألعضاء من التوصل اإىل اتفاق بشأأن الكيفية اليت س تعمل هبا ألية
التنس يق .وحبمك كوهنا جلان اتبعة للويبو ،شاركت مجيع جلان الويبو يف تنفيذ التوصيات جدول أأعامل التمنية .واكنت اللجنة ل
تزال تعمل بشأأن اإجراء مراجعة خارجية مس تقةل لتنفيذ جدول أأعامل التمنية .وتتطلب حل القضااي اخلالفية اإجراء مراجعة
مهنجية .وبدل من أأن تصبح التمنية هدفا رئيس يا اكنت تتحول تدرجييا يف هذا املنتدى اإىل معلية مربجمة/موهجة حنو املشاريع،
مما يؤدي اإىل التفتيت بدل من ادلمج حنو هدف واحض .وميكن جتديد الوضع .وعلق الوفد أأمهية كبرية عىل التوصل اإىل نتيجة
مرضية للمناقشات بشأأن ألية التنس يق .واس تحقت قضية نقل التكنولوجيا اهامتما متواصال حيث سامهت يف التمنية .وينبغي
أأيضا مواصةل املناقشات حول املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون من أأجل التمنية .وجيب
أأن تقدم التوصيات توجاها معليا للويبو متش يا مع توصيات جدول أأعامل التمنية ذات الصةل .ومن شأأن النجاح يف هذا اجملال
أأن ميهد الطريق حلسن النية واملناقشات املمثرة عندما حيني الوقت لإجراء املراجعة اخلارجية جلدول أأعامل التمنية .وبقي الوفد
ملزتما حيال اإجياد توافق يف الراء حنو حتقيق نتاجئ فعاةل وانحجة يف هذا وجلان الويبو ا ألخرى.
 .497وحتدث وفد لكسمربغ ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،واتبع ابهامتم كبري العر التقدميي حول قاعدة
بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية ) (IP-TADوقاعدة بياانت مطابقة امللكية الفكرية .و أأشاروا أأيضا اإىل أأدةل
الثالث اليت عرضت و أأعربوا عن أأملهم يف أأن تروج ادلول ا ألعضاء لهذه املوارد دلى املس تخدمني داخل مناطقها .وخالل
ا ألس بوع ،انقشت اللجنة عددا من القضااي اليت طال أأمدها .وقد حتقق بعض التقدم احملدود .واكن الاحتاد ا ألورويب وادلول
ا ألعضاء فيه عىل ثقة من أأن التفاق اكن ممكنا .وشددوا عىل أأمهية املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو .واكن التحسني املس متر
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جانبا رضوراي من أأي منظمة تعمل بشلك سلم .والزتم الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء مبواصةل املشاركة البناءة يف هذه
املناقشات و أأعربوا عن أأملهم يف أأن تمتكن اللجنة من اإجياد وس يةل معلية للميض قدما يف العمل الفين يف مجيع اللجان .ورحبوا
بأأن اللجنة قد احرتمت اجلدول الزمين و أأهنت معلها يف الوقت احملدد.
 .498و أأعرب وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الهند ابمس مجموعة أس يا واحمليط
الهادئ .ومن املؤسف أأن ادلول ا ألعضاء مل يمتكنوا من تسوية املسائل اليت طال أأمدها ،مبا يف ذكل ألية التنس يق والركن
الثالث من ولية جلنة التمنية .ووفقا للفقرة  (1أأ) من قرار اجلعية العامة بشأأن أليات التنس يق وإاجراءات الرصد والتقيم
وإاعداد التقارير ،اكن الهدف من جدول أأعامل التمنية هو ضامن أأن تشلك اعتبارات التمنية جزءا ل يتجز أأ من معل الويبو.
وذلكل ،جيب أأن يكون جدول أأعامل التمنية جزءا ل يتجز أأ من معل مجيع هيئات وجلان املنظمة ،مبا يف ذكل جلنة املعايري
وجلنة املزيانية .ومل يذكر قرار اجلعية العامة أأن اللجان الفنية استبعدت من الإبالغ عن مساهامهتا يف توصيات جدول أأعامل
التمنية.
 .499وقال وفد الصني إان الويبو وادلول ا ألعضاء فاها قد واهجت العديد من التحدايت يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية.
وذلكل ،أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن تزيد الويبو مقدار املساعدة التقنية للبدلان النامية .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تبدي
بناء أأكرث يف ادلورة املقبةل من أأجل تعزيز تنفيذ جدول أأعامل التمنية.
ادلول ا ألعضاء موقفا أأكرث نشاطا و ً
 .500و أأعرب وفد ش ييل عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وحث
الوفد ادلول ا ألعضاء عىل اإظهار املزيد من املرونة يف ادلورة املقبةل .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يمت اعامتد اثنني من مقرتحات
املشاريع اجلديدة يف ادلورة املقبةل .وينبغي أأن يظل النقاش حول املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو عىل جدول أأعامل اللجنة.
ومن شأأن اختاذ هنج معيل متكني اللجنة من املسامهة يف حتسني املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو.
 .501و أأشار وفد الربازيل اإىل أأنه مت اإحراز تقدم يف خمتلف جوانب معل اللجنة .ورحب الوفد ابلنقاش حول قاعدة بياانت
حمدثة عن املرونة و أأعرب عن أأمهل يف أأن تسامه نتاجئ املناقشة يف جعل هذه ا ألداة املفيدة أأكرث وضوحا و أأوسع اس تخداما من
قبل ادلول ا ألعضاء .وجرى نقاش بناء حول مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة  -وضع احللول.
واكنت اللجنة قد قطعت شوطا طويال حيث مت تنفيذ ا ألنشطة ا ألوىل من هذا املرشوع .و أأعرب الوفد عن تطلعه لس مترار
املناقشات بشأأن هذه املسأأةل الهامة يف ادلورتني املقبةل .وفامي يتعلق ابملرشوع املقرتح بشأأن التعاون يف التثقيف والتدريب
املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع معاهد التدريب القضايئ يف البدلان النامية و البدلان ا ألقل منوا ،اشرتكت اللجنة مع
ا ألمانة يف مناقشة بعض النقاط يف الاقرتاح .و أأعرب الوفد عن اس تعداده ملناقشة نسخة منقحة تأأخذ يف الاعتبار تعليقاته يف
ادلورة املقبةل .واكن هناك أأيضا مناقشة ممثرة بشأأن مسامهة الويبو يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .و أأعرب الوفد عن
تطلعه اإىل الوثيقة اجلديدة اليت سوف تعدها ا ألمانة بشأأن هذه املسأأةل .وسوف تأأخذ بعني الاعتبار املالحظات اليت قدمت
خالل ادلورة .ول ألسف ،مل تنل لك البنود املدرجة عىل جدول ا ألعامل حظها من التطورات الإجيابية .واكنت نتاجئ
املناقشات بشأأن ألية التنس يق واملساعدة التقنية حمبطة .وخصصت الرئيس وقتا ملناقشة هذه القضااي يف جو غري رمسي .ومع
ذكل ،ل ميكن للجهد أأن ينجح اإل اإذا اكن دلى مجيع الوفود الرغبة يف اإجياد بدائل ملموسة للمشالك امللموسة .ومل يكن هذا
هو احلال يف هذا املثال .وفامي يتعلق ابملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون من أأجل التمنية،
أأعرب الوفد عن أأسفه أأنه لعدم المتكن يف الاجامتعات غري الرمسية من املتابعة مع الهنج املتفق عليه يف اجللسة العامة اليت اكن
من املقرر أأن تبد أأ ابملقرتحات غري املثرية للجدل اليت قدهما وفد اإس بانيا .وابلنس بة لدلورة املقبةل ،سوف يقرتح الوفد مرة
أأخرى اعامتد الاقرتاح ألنه ر أأى أأنه جاهز لالعامتد يف هذه املرحةل .ومع ذكل ،فاإنه عىل اس تعداد ملناقشة أأي مقرتحات أأخرى
يف هذا اجملال ،مبا يف ذكل الاقرتاح املقدم كبديل لالقرتاح الإس باين ،اإذا رغب أأنصارها يف القيام بذكل .وقدم الوفد بعض
املالحظات العامة عىل اجلوانب الإجرائية لعمل اللجنة .واكنت الطريقة اليت اتبعهتا اللجنة يف مناقشة بعض بنود جدول
ا ألعامل يف هذه ادلورة مسأأةل مثرية للقلق .ومت تقدمي مقرتحات ملموسة ،كام بذلت هجود لتقدمي احلجج دلمعها .وردا عىل
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ذكل ،بدل من الاس امتع اإىل جحج حول ملاذا ينبغي أأو ل ينبغي اعامتدها ،قيل إان الوثيقة املقرتحة من قبل ا ألمانة اكفية ،وإان
هذه املسأأةل قد نوقشت لفرتة طويةل ،وقد حان الوقت لالنتقال اإىل قضااي أأخرى .و أأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة ما اإذا
اكنت هذه الطريقة يه اليت أأرادهتا ادلول ا ألعضاء ألداء ا ألمور يف اللجنة واملنظمة .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تفكر ادلول
ا ألعضاء يف ذكل وتعود اإىل العادة السلمية يف مناقشة جوهر القضااي املعروضة عىل اللجنة.
 .502و أأعرب وفد مجهورية كوراي عن موقفه بشأأن املسائل املتعلقة بلجنة التمنية .واكن جليع اللجان وليهتا ووظيفهتا اخلاصة
هبا .وينبغي أأن يمت التعامل معهم عىل قدم املساواة .واكن من الرضوري التوصل اإىل تسوية رسيعة لقرار اجلعية العامة بشأأن
املسائل املتعلقة بلجنة التمنية .ومع ذكل ،فهذا ل يعين أأن ألية املسائل املتعلقة بلجنة التمنية اكنت متصةل مبارشة بلجنة املزيانية
وجلنة املعايري.
 .503وذكر ممثل برانمج الصحة والبيئة أأن ا ألفاكر اجلديدة اكنت مطلوبة بشأأن أأهداف التمنية املس تدامة .واكن التلوث
واملواد الكمييائية يشالكن خطرا عىل التوازن البييئ لهذا الكوكب وعىل بقاء البرشية.
 .504وكرر الرئيس اللكامت اليت قالها وفد الهند .ويف الفرتة املمتدة حىت ادلورة املقبةل ،ميكن للوفود أأن تفكر يف تبين
مواقف أأكرث مرونة لصاحل التمنية .ول ألسف ،مل حتقق اللجنة تقدما كبريا يف هذه ادلورة .واكنت اجلعيات العامة هذا العام
مفيدة للغاية .ورمبا استنفدت الوفود لك طاقاهتا يف ت ك الاجامتعات .ومع ذكل ،أأعرب الرئيس عن أأمهل يف أأن تفكر الوفود
يف كيفية حتقيق التقدم يف جدول ا ألعامل.
 .505ويف بياانهتم اخلتامية ،شكر الرئيس وادلول ا ألعضاء اجليع عىل مشاركهتم ومعلهم أأثناء ادلورة.
[ييل ذكل املرفق]
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AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA
Sithembile Nokwazi MTSHALI (Ms.), Assistant Director, Department of International Relations
and Cooperation (DIRCO), Pretoria
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Faysal ALLEK, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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Harald SCHOEN, Policy Advisor, Trademark Law, Design Law, Law Against Unfair Competition,
Combating of Product Piracy, Federal Ministry of Justice and Consumer Protection, Berlin
Pamela WILLE (Ms.), Counsellor, Economic Department, Permanent Mission, Geneva

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA
Abdullah ALMAAYOUF, Senior Patent Specialist, Saudi Patent Office (SPO), King Abdulaziz
City for Science and Technology (KACST), Riyadh
Rana AKEEL (Ms.), International Trade Officer, Saudi Commercial Attaché Office, Ministry of
Commerce and Industry, Geneva
Zaid ALFURAIDI, Patent Office Specialist, Administrative Support Directorate, Saudi Patent
Office (SPO), King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), Riyadh
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Alberto Pedro D'ALOTTO, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente,
Ginebra
María Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra
AUSTRALIE/AUSTRALIA
Kieran POWER, Assistant Director, International Policy and Cooperation, IP Australia, Canberra
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Ivan SIMANOUSKI, Head, International Cooperation Division, National Center of Intellectual
Property (NCIP), Minsk

BOSNIE-HERZÉGOVINE/BOSNIA AND HERZEGOVINA
Lidija VIGNJEVIC (Ms.), Director, Institute for Intellectual Property of Bosnia and Herzegovina,
Sarajevo

BURKINA FASO
Evelyne ILBOUDO (Mme), ambassadeur, représentant permanent adjoint, Mission permanente,
Genève
Mireille Sibdou SOUGOURI/KABORE (Mme), secrétaire générale, Bureau burkinabé du droit
d’auteur (BBDA), Ouagadougou
Idrissa ZOROM, directeur de la coordination des projets et programmes, Direction générale des
études et des statistiques sectorielles, Ministère de la culture et du tourisme, Ouagadougou
Samson Arzouma III OUEDRAOGO, deuxième conseiller, Mission permanente, Genève

CAMBODGE/CAMBODIA
Reasey LAO, Deputy Director, Intellectual Property Department, Ministry of Commerce,
Phnom Penh

CAMEROUN/CAMEROON
Calixte Carolle BELODO (Mme), chef de cellule, Division des affaires juridiques, Ministère des
arts et de la culture, Yaoundé
Ndjali BENG, sous-directeur de la propriété industrielle, Sous-direction de la propriété
industrielle, Yaoundé
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George ELEFTHERIOU, Trade Policy Officer, Intellectual Property Trade Policy Division,
Department of Foreign Affairs, Trade and Development, Ottawa
Frédérique DELAPRÉE (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Saida AOUIDIDI (Ms.), Analyst, Policy, Planning, International Affairs and Research Office,
Canadian Intellectual Property Office, Ministry of Industry, Québec

CHILI/CHILE
Felipe FERREIRA, Asesor Legal, Dirección de Relaciones Económicas Internacionales,
Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago
Marcela PAIVA (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC), Ginebra

CHINE/CHINA
LIAO Tao, Deputy Commissioner, State Intellectual Property Office (SIPO), Beijing
CAO Donggen, Director General, International Cooperation Department, State Intellectual
Property Office (SIPO), Beijing
LIU Jian, Deputy Director General, International Cooperation Department, State Intellectual
Property Office (SIPO), Beijing
MA Ning (Ms.), Deputy Director, General Affairs Office, State Intellectual Property Office (SIPO),
Beijing
LI Quanqun, Project Officer, International Cooperation Department, State Intellectual Property
Office (SIPO), Beijing
ZHONG Yan, Project Officer, International Cooperation Department, State Intellectual Property
Office (SIPO), Beijing
SHI Yuefeng, Attaché, Permanent Mission, Geneva

COLOMBIE/COLOMBIA
Beatriz LONDOÑO SOTO (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión
Permanente, Ginebra
Gabriel DUQUE, Embajador, Representante Permanente Adjunto, 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
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Juan Camilo SARETZKI, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

COMORES/COMOROS
Aboubacar ABDOU MMADI, chargé des dossiers à la direction générale de la coopération
internationale, Ministère des relations extérieures et de la coopération, Moroni

COSTA RICA
Elayne WHYTE (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra
Marcelo VARELA, Embajador, Representante Permanente Alterno, Misión Permanente,
Ginebra
Agustín MELÉNDEZ GARCÍA, Subdirector General, Dirección General, Registro Nacional,
Ministerio de Justicia y Paz, San José
Juan Carlos MONTERO VILLALOBOS, Miembro de la Junta Administrativa, Registro Nacional,
Ministerio de Justicia y Paz, San José
Norman LIZANO ORTÍZ, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra
Silas MARKERT (Sra.), Pasante, Misión Permanente, Ginebra
Lisa WEIHSER (Sra.), Pasante, Misión Permanente, Ginebra
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Kouadio Théodore SOUN’GOUAN, sous-directeur, Office ivoirien de la propriété intellectuelle
(OIPI), Abidjan
Kumou MANKONGA, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

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

DANEMARK/DENMARK
Roman TSURKAN, Special Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of
Business and Growth, Taastrup

DJIBOUTI
Fatouma YOUSSOUF (Mme), agent comptable, Office djiboutien de droit d’auteur, Djibouti
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Heba MOSTAFA RIZK (Ms.), Director, Innovation and Technology Unit, Multilateral Affairs and
International Security Sector, Ministry of Foreign Affairs, Cairo

EL SALVADOR
Alexander MORALES, Técnico, Dirección de Propiedad Intelectual, Centro Nacional de
Registros, San Salvador
Katia CARBALLO (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra

ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES
Fawzi AL JABERI, Director, Copyright Department, Ministry of Economy

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

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA
Theodore ALLEGRA, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Marina LAMM (Ms.), Attorney Advisor, 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
Deborah LASHLEY-JOHNSON (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
Yasmine FULENA (Ms.), Intellectual Property Assistant, Economic and Science Affairs,
Permanent Mission, Geneva
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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

FRANCE
Nestor MARTINEZ-AGUADO, rédacteur de la propriété intellectuelle, Sous-direction des
affaires économiques internationales, Ministère des affaires étrangères et du développement
international, Paris

GABON
Edwige KOUMBY MISSAMBO (Mme), premier conseiller, Mission permanente, Genève

GÉORGIE/GEORGIA
Elene SEKHNIASHVILI (Ms.), Chief Specialist, Legal and International Affairs Department,
Division of European Integration and Legal Proceedings, Georgian National Intellectual Property
Office (SAKPATENTI), Tbilisi

GRÈCE/GREECE
Paraskevi NAKIOU (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva

GUATEMALA
Gabriela MARTÍNEZ QUIROA (Sra), Encargada de Relaciones Internacionales, Registro de la
Propiedad Intelectual, Ministerio de Economia, Ciudad de Guatemala

HAÏTI/HAITI
Emmelie Ciriaque PROPHÈTE MILCÉ (Mme), directeur général, Bureau haïtien du droit
d’auteur, Ministère de la culture, Port-au-Prince
Rodrigue JOSAPHAT, directeur, affaires juridiques propriété industrielle, Ministère du
commerce et de l’industrie, Port-au-Prince
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HONDURAS
Giampaolo RIZZO ALVARADO, Embajador, Representante Permanente Adjunto, Misión
Permanente, Ginebra
Rafael Humberto ESCOBAR, Subdirector General de Propiedad Intelectual, Dirección General
de Propiedad Intelectual de Honduras (DIGEPIH), Tegucigalpa
Gilliam Noemi GÓMEZ GUIFARRO (Sra.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra
María Isabella PAEZ (Sra.), Interna, Misión Permanente, Ginebra

INDE/INDIA
Danthi SRINIVASAN, Under Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry
of Commerce and Industry, New Delhi
Sumit SETH, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

INDONÉSIE/INDONESIA
Robert Matheus Michael TENE, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent
Mission, Geneva
Ahmad M. RAMLI, Director General, Intellectual Property Rights, Ministry of Law and Human
Rights, Jakarta
Tosin JUNANSYAH, Director for Investigation, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta
Razilu RAZILU, Executive Secretary, Directorate General of Intellectual Property Rights,
Ministry of Law and Human Rights, Jakarta
Surahno SURAHNO, Secretary, Directorate General of Intellectual Property Rights, Ministry of
Law and Human Rights, Jakarta
Bambang GUNADI, Head, Division of Laws, Bureau Law and Organization, Ministry of Industry,
Jakarta
Denny ABDI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Nabiollah AZAMI SARDOUEI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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ITALIE/ITALY
Matteo EVANGELISTA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Alessandro MANDANICI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Edoardo MARANGONI, Intern, Permanent Mission, Geneva

JAPON/JAPAN
Tatsuo TAKESHIGE, Director, International Policy Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo
Yoshinari OYAMA, Deputy Director, Legislative Affairs Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo
Kunihiko FUSHIMI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Kenji SAITO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

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

KAZAKHSTAN
Kaliya BATAYEVA (Ms.), Deputy Director, National Institute of Intellectual Property, Ministry of
Justice

KENYA
Edward Kiplangat SIGEI, Chief Legal Counsel, Office of the Attorney General and Department
of Justice, Kenya Copyright Board, Nairobi

KOWEÏT/KUWAIT
Nimer ALSABAH, Assistant Under Secretary, International Organizations and Foreign Trade
Affairs, Ministry of Commerce and Industry, Kuwait City
Shereen ABDULWAHAB (Ms.), Head, Intellectual Property Division, Ministry of Commerce and
Industry, Kuwait City
Abdullah ALIJRAIWI, Counselor, Economic Department, Ministry of Foreign Affairs, Kuwait City
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LIBAN/LEBANON
Najla Riachi ASSAKER (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Abbas MTEIREK, Head, Service of Treaties, International Organizations, Conferences and
Cultural Relations, Ministry of Foreign Affairs and Emigrants, Beirut
Rana EL KHOURY (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Hani CHAAR, Adviser, Permanent Mission, Geneva

LUXEMBOURG
Iris DEPOULAIN (Mme), chargée de mission, Office de la propriété intellectuelle, Ministère de
l’économie, Luxembourg

MALAISIE/MALAYSIA
Fatimah Rohada DAHALAN (Mrs.), Director, Patent Examination Section (Engineering), Patent
Division, Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO), Kuala Lumpur

MAROC/MOROCCO
Dounia EL OUARDI (Mme), directeur du pôle développement et relations clients, Office
marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Rabat
Meriem KHATOURI (Mme), directrice des études et du développement des médias, Ministère
de la communication, Rabat
Bedreddine RADI, directeur par intérim, Direction générale, Bureau marocain du droit d’auteur
(BMDA), Ministère de la communication, Rabat
Dalal M’HAMDI ALAOUI (Mme), chef de la division juridique, Direction générale, Bureau
marocain du droit d’auteur (BMDA), Ministère de la communication, Rabat
Ghofran SALAH (Mme), conseiller, Mission permanente, Genève

MEXIQUE/MEXICO
Adriana MAULEÓN FERNÁNDEZ (Sra.), Experta de la Propiedad Industrial, División de
Asuntos Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), Ciudad de
México
Sara MANZANO MERINO (Sra.), Asesora, Misión Permanente, Ginebra
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MONACO
Carole LANTERI (Mme), ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève
Gilles REALINI, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

NÉPAL/NEPAL
Lakshuman KHANAL, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

NIGÉRIA/NIGERIA
Michael AKPAN, Deputy Director, Nigerian Copyright Commission (NCC), Abuja
Chichi UMESI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

OUGANDA/UGANDA
Fiona BAYIGA (Ms.), Director, Intellectual Property, Uganda Registration Services Bureau
(URSB), Kampala

OUZBÉKISTAN/UZBEKISTAN
Dilmurat SHERMATOV, Head, Department for State Scientific Technical Expertise and
Industrial Designs, Examination of the Mark, Intellectual Property Agency, Tashkent

PAKISTAN
Tehmina JANJUA (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Aamar Aftab QURESHI, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Afaq AHMAD, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Bilal Akram SHAH, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

PANAMA
Ana Leny VILLARREAL (Sra.), Subdirectora General, Dirección General del Registro de la
Propiedad Industrial, Ministerio de Comercio e Industrias, Panamá

PARAGUAY
Roberto RECALDE, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra
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PAYS-BAS/NETHERLANDS
Richard ROEMERS, Senior Policy Officer, Intellectual Property, Ministry of Economic Affairs,
The Hague
Laurens VAN DE VEN, Economic Affairs Attaché, Permanent Mission, Geneva
Wouter BIESTERBOS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

PHILIPPINES
Chester Arturo CINCO, Intellectual Property Rights Specialist V. (Division Chief), Bureau of
Trademarks, Intellectual Property Office, Pasay City

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

PORTUGAL
João PINA DE MORAIS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC
Imad ALDIN AZIZ, Director, Directorate of Industrial and Commercial Property Protection,
Ministry of Internal Trade and Consumer Protection, Damascus

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA
SON Eunjong (Ms.), Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property
Office, Daejeon
KIM Shi-Hyeong, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA
Liliana VIERU (Ms.), Head, International Cooperation and European Integration Division, State
Agency of Intellectual Property of the Republic of Moldova, Chisinau

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC
Evžen MARTÍNEK, Lawyer, International Department, Industrial Property Office, Prague
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ROUMANIE/ROMANIA
Livia PUSCARAGIU (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Bogdan TIPLE, Intern, Permanent Mission, Geneva

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM
Willa HUANG (Ms.), Policy Advisor, International Policy Directorate, UK Intellectual Property
Office (UK IPO), London
Grega KUMER, Senior Intellectual Property Adviser, Permanent Mission, Geneva

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

SÉNÉGAL/SENEGAL
Abdoul Aziz DIENG, conseiller technique, Ministère de la culture et de la communication, Dakar

SEYCHELLES
Benjamine Marie-Francee ROSE (Ms.), Principal Secretary, Department of Culture, Ministry of
Tourism and Culture, Victoria
Sybil Jones LABROSSE (Mrs.), Manager, Cultural Property and Copyrights, Department of
Culture, Ministry of Tourism and Culture, Victoria

SRI LANKA
Ravinatha ARYASINHA, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Samantha JAYASURIYA (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Dilini GUNASEKERA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
Sheitha BELIGAHAGEDERAPETERLAGE (Ms.), Additional Secretary, Commerce, Ministry of
Industry and Commerce, Colombo
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SUÈDE/SWEDEN
Anna-Sara FALK, Intern, Permanent Mission, Geneva

SUISSE/SWITZERLAND
Reynald VEILLARD, conseiller, Mission permanente, Genève
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
Elena BOURTCHOULADZE (Mme), stagiaire, Division du droit et des affaires internationales,
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

TCHAD/CHAD
Malloum BAMANGA ABBAS, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente,
Genève

THAÏLANDE/THAILAND
Ranee SAISALEE (Ms.), Trade Officer, Department of Intellectual Property, Bangkok

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

TUNISIE/TUNISIA
Walid DOUDECH, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève
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, conseiller, Mission permanente, Genève

TURQUIE/TURKEY
Osman GOKTURK, Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization
(WTO), Geneva
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UKRAINE
Andrew KUDIN, General Director, Ministry of Economic Development and Trade, State
Intellectual Property Service of Ukraine, State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property
Institute”, Kyiv
Yurii KUCHNYNSKYI, Head, Public Relations and Protocol Events Department, State
Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute”, Kyiv
Oleksii SKUBKO, Chief Specialist, Public Cooperation Department, Division of Innovation,
Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, State Intellectual Property Service of
Ukraine, State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute”, Kyiv

URUGUAY
Juan BARBOZA, Segundo Secretario, Misión Permanente ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC), Ginebra

VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN
REPUBLIC OF)
Anny ROJAS MATA (Sra.), Segunda Secretaria, Servicio Exterior, Ministerio del Poder Popular
para las Relaciones Exteriores, Misión Permanente, Ginebra

VIET NAM
PHAN Ngan Son, Deputy Director General, National Intellectual Property Office (NOIP), Hanoi

ZIMBABWE
Taonga MUSHAYAVANHU, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Fidelis MAREDZA, Controller of Patents, Trademarks and Industrial Designs, Ministry of
Justice, Legal and Parliamentary Affairs, Harare
Rhoda NGARANDE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
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II.

ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE
(FAO)/FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO)
Shakeel BHATTI, Secretary, International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and
Agriculture, Rome

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH ORGANIZATION
(WHO)
Peter BEYER, Senior Advisor, Department of Essential Medicines and Health Products, Geneva

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

SOUTH CENTRE
Carlos CORREA, Special Advisor, Trade and Intellectual Property, Geneva
Nirmalya SYAM, Programme Officer, Innovation and Access to Knowledge Programme,
Geneva
Viviana MUÑOZ TELLEZ (Ms.), Coordinator, Innovation and Access to Knowledge Programme,
Geneva
Neha JUNEJA (Ms.), Intern, Innovation and Access to Knowledge Programme, Geneva

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
Laetitia MENDY (Ms.), Representative, Geneva

ORGANISATION DE COOPÉRATION ISLAMIQUE (OCI)/ORGANIZATION OF ISLAMIC
COOPERATION (OIC)
Halim GRABUS, conseiller, Genève
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OFFICE DES BREVETS DU CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU GOLFE
(CCG)/PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF
THE GULF (GCC PATENT OFFICE)
Mousab ALFADHALA, Director, Filing and Granting Directorate, Patent Office, Riyadh
Nasser AL AJMI, Head, Support Services Department, Riyadh

UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)
Susan ISIKO STRBA (Ms.), Expert, Geneva
Claude KANA, Expert, Geneva
UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)
Oliver HALL-ALLEN, First Counsellor, Permanent Delegation, Geneva
Margreet GROENENBOOM (Ms.), Policy Officer, Industrial Property, Directorate General for
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Industrial Property, Brussels
Henry VANE, Intern, Permanent Delegation, Geneva

GENERAL SECRETARIAT OF THE ANDEAN COMMUNITY/SECRETARÍA GENERAL DE LA
COMUNIDAD ANDINA
Elmer SCHIALER, Director General, Lima

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
Martin MARIZCURRENA ORONOZ, Asesor, Buenos Aires
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Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students’
Association (ELSA International)
Ida BLOMQUIST (Ms.), Representative, Head, Brussels
Alena DIEPOLD (Ms.), Representative, Brussels
Malgorzata JASNIKOWSKA (Ms.), Representative,Brussels
Natalie LISIK (Ms.), Representative, Brussels
Elie SARTCHAMI (Ms.), Representative, Brussels

Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)
Marek LAZEWSKI, Assistant Secretary General, Warsaw
Reinhard OERTLI, Representative, Zurich

Association latino-américaine des industries pharmaceutiques (ALIFAR)/Latin American
Association of Pharmaceutical Industries (ALIFAR)
Mariano GENOVESI, Asesor, Buenos Aires

Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA)
Alfredo CHIARADIA, Director General, Buenos Aires

Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/
International Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD)
Varun EKNATH, Junior Associate, Intellectual Property Department, Geneva

Conseil national pour la promotion de la musique traditionnelle du Congo (CNPMTC)
Joe MONDONGA MOYAMA, président, Kinshasa
Paulette LONGA FATUMA (Mme), attachée de presse/journaliste, Kinshasa
Jean Claude MAMBU YANGO, conseiller, Kinshasa
Nicole OKELE SODI (Mme), conseiller, Kinshasa
Dady SAGUY MAMA NDEME, conseiller, Kinshasa
Geda NSONI UMBA (Mme), secrétaire administrative, Kinshasa

Fédération internationale de la vidéo (IFV)/International Video Federation (IVF)
Benoît MÜLLER, Policy Advisor, Brussels
Fédération internationale de l’industrie du médicament (FIIM)/International Federation of
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)
Guilherme CINTRA, Senior Manager, Intellectual Property and Trade, Geneva
Sofia NAKHMANOVICH (Ms.), Intern, Geneva

Groupement international des éditeurs scientifiques, techniques et médicaux (STM)/
International Association of Scientific Technical and Medical Publishers (STM)
André MYBURGH, Attorney, Basel
Carlo SCOLLO LAVIZZARI Attorney, Basel
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Health and Environment Program (HEP)
Madeleine SCHERB (Mme), économiste, présidente, Genève
Pierre SCHERB, conseiller, Genève
Industrie mondiale de l’automédication responsable (WSMI)/World Self Medication Industry
(WSMI)
Gerald DZIEKAN, Director General, Crissier, Switzerland

Ingénieurs du Monde (IdM)
François ULLMAN, président, Divonne les Bains, France

Innovation Insights
Jennifer BRANT (Ms.), Director, Geneva
Ania JEDRUSIK (Ms.), Policy Advisor, Geneva

Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)
Thiru BALASUBRAMANIAM, Geneva Representative, Geneva

Maloca Internationale
Sonia Patricia MURCIA ROA (Ms.), Chief Executive Officer, Bogota
Leonardo Rodríguez-Pérez, Expert, Geneva

Médecins sans frontières (MSF)
Rohit MALPANI, Director of Policy and Analysis, Paris
HU Yuanqiong (Ms.), Legal and Policy Advisor, Geneva
Zoe JARVIS (Ms.), Policy and Analysis Intern, Geneva

Third World Network (TWN)
Mirza ALAS PORTILLO (Ms.), Researcher, Geneva
Sangeeta SHASHIKANT (Ms.), Legal Advisor, Geneva
Safiatou SIMPORE DIAZ (Ms.), Consultant, Geneva

Union mondiale des professions libérales (UMPL)/World Union of Professions (WUP)
Gerald DZIEKAN, Director General, Crissier, Switzerland

IV.

BUREAU/OFFICERS

Président/Chair:

Alberto Pedro D’ALOTTO (Argentine/Argentina)
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Vice-Président/Vice Chair:

Kunihiko FUSHIMI (Japon/Japan)

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
Maria Daniela LIZARZABURU AGUILAR (Mme), administratrice adjointe à l’appui au
programme, Division de la coordination du Plan d’action pour le développement/Associate
Program Support Officer, Development Agenda Coordination Division

][هناية الوثيقة

