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اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة السابعة عشرة

جنيف ،من  11اإىل  15أأبريل 2016

التقرير

اذلي اع متدته ا ألمانة
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عقدت ادلورة السابعة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف الفرتة من  11اإىل  15أأبريل .2016

 .2ومثلت ادلول التالية يف ادلورة :اجلزائر ،ا ألرجنتني ،أأرمينيا ،أأسرتاليا ،المنسا ،جزر الهباما ،بيالروس ،بلزي ،بواتن،
الربازيل ،بلغاراي ،بوركينا فاصو ،الاكمريون ،كندا ،تشاد ،ش ييل ،الصني ،كولومبيا ،جزر القمر ،الكونغو ،كوس تارياك ،كوت
ديفوار ،كواب ،اجلروهورية اليش يكية ،مجروهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية ،مجروهورية الكونغو ادلميقراطية ،ادلامنارك ،اإكوادور،
مرص ،السلفادور ،اإثيوبيا ،فرنسا ،الغابون ،جورجيا ،أأملانيا ،اليوانن ،غواتاميل ،غينيا ،هاييت ،الكريس الرسويل،
هندوراس ،الروهند ،اإندونيس يا ،اإيران (مجروهورية اإيران الإسالمية) ،إايرلندا ،اإيطاليا ،الياابن ،ا ألردن ،كينيا ،قريغزيس تان،
لتفيا ،لبنان ،مايل ،موريتانيا ،املكس ي ،،ميامنار ،انميبيا ،نيبال ،هولندا ،نياكراغوا ،النيجر ،نييرياي ،عنان ،ابكس تان،
ابراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،مجروهورية كوراي ،مجروهورية مودلوفا ،رومانيا ،الاحتاد الرويس ،اململكة العربية
السعودية ،الس نغال ،سيش يل ،جنوب أأفريقيا ،إاس بانيا ،رسيالناك ،سويرسا ،اجلروهورية العربية السورية ،طاجيكس تان،
اتيلند ،تونس ،تركيا ،تركنانس تان ،أأوغندا ،أأوكرانيا ،الإمارات العربية املتحدة ،اململكة املتحدة ،مجروهورية تزنانيا املتحدة،
الولايت املتحدة ا ألمريكية ،أأوروغواي ،فيت انم ،زامبيا ،زميبابوي ( 96دوةل) .ومثلت فلسطني بصفة مراقب.
 .3وشاركت املنظنات احلكومية ادلولية التالية بصفة مراقب :مجموعة ادلول أأفريقيا والاكرييب واحمليط الروهادئ (،)ACP
املنظمة ا إلقليمية ا ألفريقية للملكية الفكرية ( ،)ARIPOالاحتاد ا ألفريقي ( ،)AUاملنظمة ا ألوروبية لرباءات الاخرتاع
( ،)EPOاملنظمة ا ألوروبية للقانون العام ( ،)EPLOمنظمة ا ألغذية والزراعة ( ،)FAOا ألمانة العامة جلاعة دول ا ألنديز،
مكتب براءات الاخرتاع جمللس التعاون اخلليجي ،مركز اجلنوب ،منظمة الصحة العاملية ( ،)WHOمنظمة التيارة العاملية
( ،)WTOمنظمة التعاون الإساليم ( ،)OICالاحتاد ا ألورويب ( ،)EUالاحتاد والاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا
( 14( )WAEMUمنظمة).
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 .4وشارك ممثلو املنظنات غري احلكومية التالية بصفة مراقب :مركز جامعة أأنقرة لبحوث حقوق امللكية الفكرية والصناعية
( ،)FISAUMرابطة املرتمجني الفوريني اب ألرجنتني ( ،)AADIغرفة التيارة والصناعة يف الاحتاد الرويس (،)CCIRF
كروب ليف ادلولية ،الرابطة ا ألوروبية لطالب القانون ( ،)ELSAجلنة ا ألصدقاء العاملية لليشاور ( ،)FWCCالاحتاد
ا ألمرييك الالتيين الايبريي لفناين ا ألداء ( ،)FILAIEبصائر الابتاكر ،معروهد امللكية الفكرية والعداةل الاجيعاعية (،) IIPSJ
اجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية ( ،)AIPPIاملركز ادلويل للتيارة والتمنية املس تدامة ( ،)ICTSDالاحتاد ادلويل
لرابطات اخملرتعني ( ،)IFIAالاحتاد ادلويل لرابطات صانعي املس تحرضات الصيدلنية ( ،)IFPMAالرابطة ادلولية
للنارشين يف اجملالت العلمية والتقنية والطبية ( ،)STMاملعروهد ادلويل لإدارة امللكية الفكرية ( ،)I3PMالرابطة ادلولية
للنارشين ( ،)IPAالرابطة ادلولية للعالمات التيارية ( ،)INTAالاحتاد ادلويل للفيديو ( ،)IVFرشكة نودلج اإيكولويج
اإنرتانش يوانل ( ،)KEIمالواك انرتانش يوانل ،منظمة أأطباء بال حدود ( ،)MSFمجمع براءات اخرتاع ا ألدوية ،اجلعية الربتغالية
للمؤلفني ( ،)SPAش بكة العامل الثالث ،رابطة تقاليد الغد واخملرتعات العامليات وصاحبات ا ألعنال (25( ،)WWIEA
منظمة).
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وتر أأس ادلورة السفري لويس انري ،شافزي ابساغويييا ،املمثل ادلامئ لبريو.

البند  1من جدول ا ألعنال :افتتاح ادلورة
 .6رحب املدير العام ابلوفود و أأشار اإىل أأن وجود العديد من الوفود هو عالمة عىل ا ألمهية اليت يمت اإيالهئا لعمل اللجنة.
و أأشار اإىل الانعقاد الناحج للمؤمتر ادلويل بشأأن امللكية الفكرية والتمنية .وأأفاد بأأنه اكن حداث مناس با للنظر يف السؤال ا ألسايس
حول تأأثري امللكية الفكرية وارتباطروها ابلتمنية .واكنت املناقشات املس متدة من هذا احلدث مفيدة وممثرة .وعالوة عىل ذكل،
أأحاط اللجنة علنا ابلعملية اجلارية حول املراجعة املس تقةل بشأأن تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .و أأفاد بأأن العديد من بنود
جدول ا ألعنال املطروحة عىل اللجنة اكنت ذات أأمهية كبرية .أأول ،قرار اجلعية العامة للويبو حول املسائل املتعلقة اللجنة
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .و أأشار اإىل أأن اجلعية العامة يف اجيعاعروها السابع وا ألربعني (اجلعية العادية الثاين والعرشين)،
قد مسحت للجنة مبواصةل املناقشات بشأأن تنفيذ أليات التنس يق وإاجراءات الرصد والتقيمي وإاعداد التقارير ،اإىل جانب بند
جدول ا ألعنال اجلديد حول الركن الثالث من ولية اللجنة .اثنيا ،املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية للويبو يف جمال التعاون
من أأجل التمنية .اثلثا ،طرح مرشوعني جديدين من مشاريع جدول أأعنال التمنية للنظر فهينا ،أأحدهنا حول اس تخدام
املعلومات يف املكل العام والثاين حول تدريب املؤسسات القضائية .رابعا ،تقرير تقيمي مرشوع تعزيز وتطوير القطاع السمعي
البرصي يف بوركينا فاصو وبعض البدلان ا ألفريقية .و أأفاد بأأن اقرتاحا بشأأن املرحةل الثانية من هذا املرشوع س يقدم للنظر فيه.
و أأخريا ،هناك عدد من ا ألنشطة اخلاصة ابملنظمة س تقوم اللجنة أأيضا ابلنظر فيه .و أأشار اإىل أأن جدول ا ألعنال اكن مضغوطا
اإىل حد ما .والتفت املدير العام اإىل البند  2من جدول ا ألعنال بشأأن انتخاب أأعضاء املكتب ،ودعا اإىل الرتش يح من بني
املشاركني.

البند  2من جدول ا ألعنال :انتخاب أأعضاء املكتب
 .7اقرتح وفد جزر الهباما ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،ترش يح السفري لويس انرييك شافزي
ابساغويييا ،املمثل ادلامئ لبريو ،رئيسا للجنة.
 .8واقرتح وفد نييرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،ترش يح الس يدة /كريي فول ،رئيس الإدارة الوطنية للملكية
الفكرية يف وزارة املساحة والتكنولوجيا يف جنوب أأفريقيا ،انئبا للرئيس.
 .9واقرتح وفد اليوانن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،ترش يح الس يد /عامثن غوكتورك ،السكرتري الثاين للبعثة ادلامئة لرتكيا
دلى منظمة التيارة العاملية ،انئبا للرئيس.
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 .10و أأعلن املدير العام انتخاب السفري لويس انرييك شافزي ابساغويييا رئيسا ،والس يدة /كريي فول والس يد /عامثن
غوكتورك انئبني للرئيس ،نظرا اإىل عدم وجود اعرتاضات من جانب املشاركني .ودعا السفري شافزي ابساغويييا اإىل املنصة.
 .11ورحب الرئيس ابلوفود وشكر ادلول ا ألعضاء ،لس امي مجموعته ا إلقليمية (مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب) ،عىل
تلكيفه مبسؤولية رئاسة اللجنة .و أأشار اإىل أأن وجود املدير العام وانئبه هو دليل عىل الزتام املنظمة جتاه اللجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية .و أأشار أأنه عىل الرمغ من أأن املناقشات يف املايض قد أأظروهرت الاختالفات القامئة بني البدلان املتقدمة
والنامية ،اإل أأنه اعمتد عىل إارصار اللجنة عىل اإحراز تقدم يف معلروها .وسلط الضوء عىل ا ألمهية القصوى للملكية الفكرية
والتمنية جليع ادلول ا ألعضاء واجملمتع املدين وغريمه من أأحصاب املصلحة .كنا أأشار اإىل ا ألمهية اخلاصة للملكية الفكرية ابلنس بة
للبدلان النامية ،نظرا لرتباطروها ابلتمنية الاجيعاعية والاقتصادية والثقافية.

البند  3من جدول ا ألعنال :اإقرار جدول ا ألعنال
 .12أأبلغ الرئيس اللجنة بأأن مرشوع جدول ا ألعنال (الوثيقة  )CDIP/17/1Prov. 3قد مت اإعداده اسينادا اإىل
املناقشات اليت جرت خالل ادلورة السادسة عرشة للجنة ووفقا للنادة  5من النظام ادلاخيل للويبو .ومت اإقرار جدول ا ألعنال
نظرا لعدم وجود مالحظات من جانب املشاركني.

البند  4من جدول ا ألعنال :اعيعاد املراقبني
النظر يف الوثيقة CDIP/17/6
 .13افتتح الرئيس البند ودعا ا ألمانة اإىل تقدمي الوثيقة.
 .14و أأبلغت ا ألمانة (الس يد /ابلوش) اللجنة بأأن النظام ادلاخيل للجنة قد نص عىل الاعيعاد اخملصص للمنظنات احلكومية
ادلولية واملنظنات غري احلكومية بصفة مراقبني .وابلنس بة لروهذه ادلورة ،هناك اثنيني من املنظنات غري احلكومية وهنا :معروهد
العقل ا ألخرض  )Institut Cerveau Vert( 2063واملنظمة ادلولية لالقتصادات البيئية ( Global EcoLomics
 ،)Internationalقد طلبت منحروها اعيعاد خمصص .ودعا الرئيس اللجنة اإىل اختاذ قرار بشأأن الطلبات .ومت منح املنظنات
غري احلكومية صفة مراقب خمصص نظرا لعدم وجود اعرتاضات من جانب املشاركني.

البند  5من جدول ا ألعنال :اعيعاد مرشوع تقرير ادلورة السادسة عرشة للجنة
النظر يف الوثيقة .CDIP/16/10 Prov.
 .15أأبلغ الرئيس اللجنة بأأن التقرير (الوثيقة  )CDIP/15/8 Prov.نقد نرش يف  29يوليو  ،2015ومل ترد أأية تعليقات
اإىل ا ألمانة .ودعا اللجنة اإىل اعيعاد التقرير .ومت اعيعاد التقرير نظرا لعدم وجود اعرتاضات من املشاركني.

البند  6من جدول ا ألعنال :البياانت العامة
 .16فتح الرئيس اجملال لإلقاء البياانت العامة.
 .17و أأشار وفد جزر الهباما ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اإىل املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية
والتمنية .ور أأى أأنه اكن أأداة هامة لنقل املعرفة اإىل مجيع ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة الخرين بشأأن القضااي املتصةل
ابجلوانب الاجيعاعية والاقتصادية والثقافية للملكية الفكرية والتمنية .و أأعرب الوفد عن دمعه لعمل اللجنة و أأكد عىل أأمهيهتا يف
جمالروها .و أأعرب عن سعادته لتلقي تقرير املدير العام بشأأن تنفيذ توصيات أأجندة التمنية ،والإشارة اإىل اس مترار املناقشات
بشأأن القضااي ذات الصةل ابللجنة .و أأشار أأيضا اإىل الوثيقة  CDIP/17/5اليت تتضمن مقرتحني بشأأن ألية لتحديث قاعدة

CDIP/17/11

البياانت اخلاصة ابملرونة .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن املرونة جزء ل يتجز أأ من نظام امللكية الفكرية ووفرت التوازن يف
وضع القواعد متعددة ا ألطراف اليت حمكت امللكية الفكرية .و أأفاد بأأن اجملموعة تتوقع التوصل اإىل اتفاق .كنا أأعرب عن سعادة
مجموعته ابلوثيقة  CDIP/17/8بشأأن أأنشطة الويبو لفائدة تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة ( .)SDGsو أأشار اإىل المك الروهائل
من العمل اذلي تضطلع به املنظمة و أأثره الإجيايب عىل البدلان النامية .و أأشار بوجه خاص اإىل الروهدف التاسع بشأأن توفري البنية
التحتية املرنة وتعزيز التصنيع الشامل واملس تدام وتشجيع الابتاكر .و أأعرب الوفد عن دمعه للعمل اذلي قامت به الويبو
بشأأن رمس خارطة ل ألنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا (الوثيقة  .)CDIP/17/9وجشع املنظمة عىل اس تكشاف الس ياسات
املتعلقة ابمللكية الفكرية واملبادرات اليت هتدف اإىل تعزيز نقل التكنولوجيا ونرشها لفائدة البدلان النامية .ور أأى أأنه ينبغي اختاذ
التدابري املناس بة لمتكني البدلان النامية من الفروهم الاكمل والاس تفادة من ا ألحاكم اخملتلفة حول املرونة والواردة يف التفاقيات
ادلولية.
 .18و أأعرب وفد الروهند ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة أس يا واحمليط الروهادئ ،عن تقديره ل إالاجناز الناحج للمؤمتر ادلويل حول
امللكية الفكرية والتمنية .و أأفاد الوفد بوجود متحدثني من خمتلف اجملالت وبلفيات خمتلفة .واعترب املؤمتر مفيدا جدا وبناء.
و أأحيط الوفد علنا بتقرير املدير العام حول تنفيذ توصيات أأجندة التمنية (الوثيقة  .)CDIP/17/2و أأقر بأأن أأمانة الويبو
اس مترت يف اتباع هنج موجه حنو امللكية الفكرية حول قضااي التمنية .و أأفاد بأأن معل الويبو عىل تطوير اسرتاتيجيات وطنية
خاصة ابلبتاكر تركز عىل متكني البدلان النامية و أأقل البدلان منوا من اس تخدام نظام امللكية الفكرية ابعتباره عامال مساهنا يف
حتقيق أأهدافروها التمنوية .ومع ذكل ،أأشار وفد اجملموعة اإىل أأن تركزي أأجندة التمنية مل يكن يف أأغلبه عىل اإنفاذ امللكية الفكرية
ولكن اكن أأيضا عىل كيفية صقل حقوق امللكية الفكرية ( )IPRsهبدف حناية البدلان النامية وأأقل البدلان منوا من الاثر
السلبية محلاية امللكية الفكرية .واكن ذكل من ا ألمهية مباكن ابلنس بة للمجموعة ألن امللكية الفكرية قد احتلت موقعا مركزاي يف
النظام الاقتصادي و أأثرت يف مجيع منايح احلياة .كنا أأشار اإىل معل أأاكدميية الويبو يف توفري التدريب يف جمال امللكية الفكرية
والقضااي ذات الصةل .وطلب من ا ألمانة تبادل نتاجئ وتوصيات املراجعة اخلارجية املس تقةل مع ادلول ا ألعضاء .وطلب الوفد
معلومات تفصيلية عن مشاركة الويبو مع هيئات ا ألمم املتحدة ا ألخرى ،لس امي مع منظمة التيارة العاملية ومنظمة الصحة
العاملية يف اجملالت اليت ل يوجد فهيا توافق يف الراء بني ادلول ا ألعضاء .و أأشار ،عىل ا ألخص ،اإىل فريق ا ألمني العام ل ألمم
املتحدة رفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية والإحاطات اليت متت يف جنيف ونيويورك حول هذا املوضوع .وذكر وفد
اجملموعة أأن تركزي أأنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف الويبو ينبغي أأن تكون عىل تعزيز الاس تفادة الاكمةل من املرونة
لمتكني املنظمة من تناول أأهداف التمنية املس تدامة .و أأعرب عن أأمهل يف املزيد من ا ألنشطة حول تبادل اخلربات فامي بني
بدلان اجلنوب بشأأن حناية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وفامي يتعلق بألية حتديث
قاعدة البياانت بشأأن املرونة ،رأأي وفد اجملموعة أأنه ينبغي عىل ادلول نقل التحديثات املتعلقة بأأحاكهما الوطنية بشأأن املرونة
لإضافهتا لحقا اإىل قاعدة البياانت .ورحب الوفد ابملناقشة حول مسامهة الويبو يف أأهداف التمنية املس تدامة اليت بد أأت يف
ادلورة السادسة عرشة للجنة .وطلب من ا ألمانة اإطالع اللجنة عىل مسامهة الويبو بشأأن القضااي املتعلقة بأأهداف التمنية
املس تدامة اليت مت تنفيذها ما بني ادلورة السادسة عرشة والسابعة عرشة للجنة ،لس امي يف فريق اخلرباء املشرتك بني
الواكلت املعين مبؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة ( )IAEG-SDGsذات الصةل ،وألية تيسري التكنولوجيا التابعة ل ألمم
املتحدة ( .)TFMو أأعرب وفد اجملموعة عن تطلعه اإىل مناقشة اخلطوات الروهامة اليت يتعني اختاذها يف املس تقبل حول كيفية
مسامهة امللكية الفكرية يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .وحث الوفد اجملموعات ا إلقليمية ا ألخرى عىل العمل من أأجل
التوصل اإىل اتفاق حول قرار اجلعية العامة بشأأن القضااي ذات الصةل ابللجنة .وذكر الوفد أأيضا أأن أليات التنس يق اكنت
عنرصا أأساس يا يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية ،لس امي فامي يتعلق بلجنة الربانمج واملزيانية ( )PBCواللجنة املعنية مبعايري
الويبو ( .)CWSو أأعرب وفد اجملموعة عن أأمهل يف أأن يمت تسوية القضية .و أأشار اإىل أأمهية املساعدة التقنية للمجموعة واحلاجة
لتقدميروها يف الوقت املناسب وبطريقة فعاةل وميعاسكة .و أأخريا ،أأفاد الوفد بأأن هناك حاجة اإىل تقيمي املاكسب اليت حتققت من
خالل مشاريع أأجندة التمنية من أأجل حتديد اجملالت اليت جيب أأن يس متر فهيا العمل التاكميل والتمكييل .وطلب من ا ألمانة
أأن تقدم مجموعة من البياانت املتاحة واقرتاح ا ألنشطة اجلديدة احملمتةل للنظر فهيا من قبل ادلول ا ألعضاء .و أأعرب وفد اجملموعة
عن تطلعه اإىل املسامهة يف املناقشات اليت جتري داخل اللجنة وعن أأمهل يف دورة ممثرة.
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 .19و أأعرب وفد اليوانن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،عن ثقته بأأن اللجنة س تكون قادرة عىل حتقيق تقدم خالل هذه
ادلورة .و أأشار الوفد اإىل بعض بنود جدول ا ألعنال .أأول ،رحب بتقرير املدير العام بشأأن تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .و أأفاد
بأأن هذا التقرير قدم وصفا واسع النطاق وحتلييل وشامل بشأأن الطريقة اليت نفذت هبا الويبو توصيات ومبادئ أأجندة التمنية.
و أأشار الوفد ابرتياح اإىل أأنه مت اإحراز تقدم كبري يف هذا الشأأن ،واعترب أأن اللجنة اجنحت يف مناقشة امللكية الفكرية والتمنية
وقدمهتا ابلاكمل يف وليهتا .اثنيا ،فامي يتعلق بتقرير تقيمي مرشوع تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاصو
وبعض البدلان ا ألفريقية ،أأشار الوفد اإىل مسامهة املرشوع يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية رمق  1و  2و  4و  10و .11
و أأفاد بأأن نتاجئ هذا املرشوع اكنت مثال جيدا عىل الكيفية اليت ميكن للملكية الفكرية أأن تساعد هبا يف دمع صناعة السيامن اليت
لعبت بدورها دورا هاما يف خلق الروهوية الثقافية وسامهت يف التمنية الاقتصادية .و أأخريا ،أأشار وفد اجملموعة اإىل املؤمتر ادلويل
حول امللكية الفكرية والتمنية .وأأفاد بأأنه اكنت هناك مجموعة واسعة من املتحدثني واملشاركني اذلين ميثلون مجموعة متنوعة من
وهجات النظر حول التفاعل بني امللكية الفكرية والتمنية .و أأحيط الفريق علنا ابدلور الإجيايب اذلي لعبته امللكية الفكرية يف
التمنية الاجيعاعية والاقتصادية .وعالوة عىل ذكل ،شدد الوفد عىل أأمهية اإاتحة الواثئق قبل اجيعاع اللجنة بوقت اكف من
أأجل اإعداد أأفضل من جانب الوفود .واحتفظ الوفد ابحلق يف مزيد من التفصيل يف اإطار لك بند من بنود جدول ا ألعنال.
و أأكد الوفد للرئيس أأنه ميكن الاعيعاد عىل الروح البناءة وادلمع من جانب أأعضاء مجموعته خالل ادلورة.
 .20و أأشار وفد نييرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،اإىل املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية .و أأفاد بأأن املؤمتر
اكن انحجا ومفيدا للغاية .و أأفاد بأأنه أأظروهر ادلور اذلي ل ميكن اإغفاهل للملكية الفكرية يف تيسري التمنية يف الس ياق ا ألوسع.
و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه مل يكن هناك تقارب أأو اإجناع عىل دور امللكية الفكرية يف النظام الاقتصادي .وحتتاج تكل
العالقة اإىل مزيد من ادلراسة .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تضيف نتاجئ املؤمتر بعض الزمخ لعمل اللجنة .و أأعرب عن تطلع
اجملموعة اإىل املشاركة البناءة من جانب ادلول ا ألعضاء هبدف حتقيق التقدم والتفاق عىل طرح بعض موضوعات اللجنة
املؤجةل منذ فرتة طويةل للمناقشة .ومشل ذكل الاقرتاح املشرتك من قبل اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة أأجندة التمنية بشأأن
املساعدة التقنية للويبو يف جمال التعاون من أأجل التمنية والتنفيذ الاكمل لولية اللجنة وألية التنس يق .و أأشار وفد اجملموعة اىل
مقرتحات املرشوع املعدل حول اس تخدام املعلومات يف املكل العام لفائدة التمنية الاقتصادية ،وحول التعاون يف جمال تعلمي
حقوق امللكية الفكرية والتدريب املروهين مع مؤسسات التدريب القضايئ يف البدلان النامية و أأقل البدلان منوا .وعلق وفد
اجملموعة أأمهية خاصة عىل ضنان أأن املشاريع اليت تقوم هبا اللجنة قد أأضافت قيمة و أأثرا واحضا عىل توصيات أأجندة التمنية.
وعالوة عىل ذكل ،رحب وفد اجملموعة مبقرتح املرحةل اثنية من مرشوع تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا
فاصو وبعض البدلان ا ألفريقية ،واذلي مض اثنني من البدلان ا ألفريقية ا ألخرى و أأظروهرت العديد من ادلول ا ألخرى اهيعاما
لالس تفادة منه .و أأخريا ،رحب الوفد بتقرير املدير العام بشأأن تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .و أأعرب عن تطلعه اإىل النظر يف
تقارير رمس اخلرائط وتقارير التقيمي واملبادئ التوجهيية .و أأضاف أأنه س يديل بتعليقات حمددة حسب الاقتضاء.
 .21و أأعرب وفد الصني عن سعادته ل إالشارة اإىل أأن توصيات أأجندة التمنية حققت نتاجئ ممثرة لصاحل البدلان النامية بفضل
اجلروهود املشرتكة للويبو وادلول ا ألعضاء .فعىل سبيل املثال ،انيرشت ش بكة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ( )TISCsيف
العديد من البدلان وقامت بدور فعال من حيث توزيع املعلومات التكنولوجية والابتاكر .و أأشار اإىل الانعقاد الناحج للمؤمتر
ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية .و أأفاد بأأن املناقشات اكنت مصدر إالروهام لعمل أأجندة التمنية يف املس تقبل .و أأشار الوفد
اإىل التقدم اذلي أأحرزته اللجنة منذ دورهتا الرابعة عرشة .ومشل ذكل املراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية .واكنت
الصني قد شاركت يف ادلراسة اليت أجريت يف اإطار معلية املراجعة .و أأعرب الوفد عن تقديره للعمل اذلي اضطلع به فريق
املراجعة و أأعرب عن حرصه عىل مواصةل التعاون .و أأشار الوفد اإىل املناقشة البناءة اليت جرت يف ادلورات القليةل املاضية
حول قضية املساعدة التقنية يف جمال التعاون من أأجل التمنية .وأأفاد بأأن هناك قدر كبري من العمل املطلوب .وذلكل ،أأعرب
عن أأمهل يف أأن تواصل مجيع ادلول ا ألعضاء اإبداء املرونة والانفتاح والتعاون من أأجل حتقيق التقدم .كنا أأعرب عن أأمهل يف
اإجراء مزيد من املناقشات بشأأن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .و أأفاد بأأنه عىل املنظمة أأن تضطلع
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مبسؤولياهتا بوصفروها واكةل متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة .و أأشار الوفد اإىل مفاهمي التمنية اليت قدمهتا حكومته يف عام ،2015
واكنت ميسقة متاما مع أأجندة التمنية ومعل الويبو .وذكر الوفد بأأنه سيس متر يف دمع معل اللجنة.
 .22و أأشار وفد لتفيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ( ،)CEBSاإىل املؤمتر ادلويل حول امللكية
الفكرية والتمنية ،و أأعرب الوفد عن سعادته ابملسامهة يف املناقشات .و أأفاد بأأن املؤمتر ذكر ادلول ا ألعضاء بأأمهية امللكية
الفكرية يف التمنية الاجيعاعية والاقتصادية والثقافية .كنا أأفاد بأأن املتحدثني من خمتلف املناطق أأبرزوا أأثر الس ياسات والبىن
التحتية للملكية الفكرية عىل مجيع جوانب التمنية .و أأعرب عن اس تعداد اجملموعة للمشاركة بطريقة اإجيابية وبناءة يف القضااي
املعروضة عىل اللجنة.
 .23و أأشار وفد بنغالديش ،متحداث ابمس أأقل البدلان منوا ،اإىل أأمهية اللجنة ابلنس بة للمجموعة من أأجل حتديد وتوضيح
كيف ميكن للملكية الفكرية تعزيز تنفيذ التمنية .و أأعرب الوفد عن ثقته بأأنه ،مع توجهيات الرئيس ،سيمتكن اللجنة من التوصل
اإىل نتاجئ حامسة وحتقق النياح املتوقع .و أأشار اإىل املالحظات المتروهيدية للمدير العام و أأقر مبسامهة ا ألمانة وبدمع شعبة أأقل
البدلان منوا .وأأشار الوفد اإىل أأن تقرير املدير العام بشأأن تنفيذ توصيات أأجندة التمنية يشري اإىل التقدم اذلي مت اإحرازه يف
أأنشطة الويبو عىل مدار الس نوات .و أأفاد بأأن التقرير قدم التطورات الواقعية يف خمتلف هيئات الويبو ،و أأكد عىل اس مترار
اجلروهود الرامية اإىل تعممي توصيات أأجندة التمنية يف الربامج اخملتلفة ،حسب اعيعاد جلنة الربانمج واملزيانية .ومع ذكل ،لحظ
وفد اجملموعة وجود ميل حنو التعامل مع قضااي التمنية يف ا ألساس من خالل تنفيذ نظام امللكية الفكرية .و أأفاد بأأن امللكية
الفكرية قد أأديرت بشلك أأسايس بنظام فريد من نوعه .ومع ذكل ،فاإن حل املقاس الواحد اذلي يناسب اجليع لن يؤدي أأبدا
اىل حتقيق النتاجئ املرجوة اليت ألجلروها مت تصور أأجندة التمنية دلى الويبو .وسعى التقرير اإىل إالروهام البدلان النامية و أأقل البدلان
منوا بشأأن اس تخدام امللكية الفكرية ابعتبارها املسار والوس يةل لتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة .و أأشار وفد اجملموعة اإىل أأن
هذه الفكرة حتتاج اإىل اإعادة نظر جادة ،لس امي عند النظر يف قضية التمنية الاجيعاعية والاقتصادية يف أأقل البدلان منوا .وأأفاد
بأأن التارخي والتجربة أأثبتا أأن امللكية الفكرية وحقوق ومسؤوليات التمنية قد سارت بشلك متواز ،ومن الرضوري اإقرار
وتشجيع الابتاكر ليك تكون امللكية الفكرية مفيدة ألقل البدلان منوا .وعالوة عىل ذكل ،أأكد وفد اجملموعة عىل رشط ضبط
احتياجات التدريب اليت تقدهما الويبو يف أأقل البدلان منوا بشأأن امللكية الفكرية والقضااي ذات الصةل .وينبغي أأن يتضمن
احملتوى والطريقة لك من الابتاكر وتنفيذ املرونة اخلاصة ابمللكية الفكرية .وفامي يتعلق مبشاركة الويبو مع املنظنات ادلولية
ا ألخرى ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن حتتفظ الويبو دامئا ابلرايدة يف قضية التمنية دون املساس مبس تقبل أأقل البدلان منوا.
وذكر وفد اجملموعة أأن أأمهية التعاون بني بدلان اجلنوب ل ميكن ان يكون مبالغا فيه فامي يتعلق بأأقل البدلان منوا ،نظرا ألن
الوقت قد حان ابلنس بة لروها ليك تطور اسرتاتيجيات التعمل والتبادل وتدفع ا ألنشطة الاجيعاعية والاقتصادية اخملتلفة اإىل
ا ألمام .وابلإشارة اإىل خارطة أأنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف الويبو (الوثيقة  ،)CDIP/17/4أأعرب وفد اجملموعة
عن اعتقاده بأأن هناك جمال كبري لتعزيز أأنشطة الويبو مع التعممي الرمسي جلروهود التعاون بني بدلان اجلنوب .وجيب أأن تشمل
التمنية املس تقبلية يف التعاون فامي بني بدلان اجلنوب اس تخدام مواطن املرونة احلالية للملكية الفكرية احلالية من أأجل أأقل
البدلان منوا يف اإطار اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتيارة من حقوق امللكية الفكرية ( ،)TRIPSوحناية املوارد الوراثية واملعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي والاس تثناءات والتقييدات يف اجملالت العديدة للملكية الفكرية وغريها من
الإجراءات الفريدة من نوعروها .وفامي يتعلق بألية حتديث قاعدة البياانت حول مواطن املرونة ،أأعرب الوفد عن تفضيهل لتصال
مبارش مع ا ألمانة وإادراج لحق يف قاعدة البياانت .و أأشار وفد اجملموعة اإىل أأن أأقل البدلان منوا اكنت معفاة من معظم
الزتامات اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتيارة من حقوق امللكية الفكرية وابلتايل ل ينبغي لقاعدة البياانت أأن تشمل أأي من
مواطن املرونة اليت ميكن أأن تفروهم عىل أأهنا اجلوانب املتصةل ابلتيارة من حقوق امللكية الفكرية ابلإضافة اإىل ا ألحاكم .وجتدر
الإشارة اإىل أأن اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتيارة من حقوق امللكية الفكرية اكن إابجناع احلد ا ألدىن للفئات الأكرث ش يوعا من
مجيع البدلان .ورحب الوفد ابلتقيمي الإجيايب ملرشوع تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاصو وبعض البدلان
الإفريقية .و أأفاد بأأن املرحةل الثانية من املرشوع حتتاج اإىل دمع ابملراقبة الاكفية واملوارد ا ألخرى الالزمة جلعلروها مس تدامة يف
املس تقبل .وحث الوفد ادلول ا ألعضاء عىل الاعيعاد الفوري ملرشوعات الويبو لفائدة أأقل البدلان منوا .و أأقر وفد اجملموعة
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مبسامهة الويبو يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .و أأعرب الوفد عن أأمل أأقل البدلان منوا يف أأن تكون مشاركة الويبو
واسعة ومتنوعة وتركز أأكرث عىل التمنية بدل من الرتكزي عىل التنفيذ واسع النطاق لنظام امللكية الفكرية دون اإقامة التوازن بني
احلقوق والواجبات .و أأفاد بأأن أأهداف التمنية املس تدامة يه معلية مس مترة حىت عام  ،2030و أأعرب عن تقديره لتلقي
ملخصات منتظمة عن مشاركة الويبو وغريها من املنظنات يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .وأأكد الوفد أأيضا عىل أأن
املساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا هنا جمالني هامني للغاية ألقل البدلان منوا ،وحيتاجان اإىل أأن يكوان مدفوعني ابلطلب
وموهجني حنو التمنية ويمتزيان ابلشفافية .واعترب أأن املراجعة اخلارجية اخلاصة ابملساعدة التقنية للويبو يف جمال التعاون ألغراض
التمنية متثل هجدا همنا جلعل املساعدة التقنية أأكرث خضوعا للمساءةل ومركزة عىل أأولوايت أأقل البدلان منوا وتس تجيب لروها.
و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه ليك تكون املساعدة التقنية أأكرث فعالية ،قد يكون الاقرتاح املشرتك املقدم من مجموعة أأجندة
التمنية ( )DAGواجملموعة ا ألفريقية خالل ادلورة التاسعة للجنة أأساسا للمفاوضات ألن معظم أأعضاء أأقل البدلان منوا تنمتي
اإىل اإحدى أأو الك تكل اجملموعتني .وفامي يتعلق مبسأأةل نقل التكنولوجيا ،أأفاد بأأنه عىل الرمغ من أأنه أأشار اإىل عدم وجود أأي
تعريف اثبت ،اإل أأنه سلط الضوء عىل تنفيذ مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة ووضع احللول
(الوثيقة  .)CDIP/6/4/Rev.كنا أأشار اإىل خارطة أأنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف الويبو (الوثيقة
 .)CDIP/17/4و أأظروهرت التجربة دلى املنظنات ادلولية ا ألخرى مثل منظمة التيارة العاملية أأن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية
مل يكن هل أأي عالقة اإجيابية بنقل التكنولوجيا .وابلإشارة اإىل ألية التنس يق ،اعترب أأنه من املؤمل أأن يكون هناك عدم توافق
حول حتديد هيئات الويبو املعنية بتقدمي التقارير يف اإطار ألية التنس يق .و أأعرب عن اعتقاده بأأن جلنة الربانمج واملزيانية
واللجنة املعنية مبعايري الويبو يه الليان اليت لبد من اعتبارها هيئات الويبو املعنية بتقدمي التقارير عن تنفيذ التوصيات أأجندة
التمنية .وطلب من اكفة ا ألعضاء بذل هجود جدية للتوصل اإىل توافق يف الراء لتحقيق هذه الغاية .و أأخريا ،تعروهد وفد مجموعة
البدلان ا ألقل منوا ،واذلي ميثل ربع ادلول ا ألعضاء يف ا ألمم املتحدة ابدلمع الاكمل للرئيس و أأكد عىل اقتناعه بنياح ادلورة.
 .24و أأفاد وفد هولندا ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،أأن العديد من القضااي يف ادلورة املاضية مل
تؤيت مثارها فورا ومت ترحيل قضااي هامة اإىل جدول أأعنال ادلورة السابعة عرشة للجنة .ونييية ذلكل ،أأصبح جدول أأعنال
ادلورة احلالية مثقال وهناك حاجة اإىل اإدارة الوقت بطريقة صارمة للوصول اإىل أأهدافروها .وجتدر الإشارة اإىل أأن املؤمتر ادلويل
حول امللكية الفكرية والتمنية اكن حداث متوازان مع دراسات حاةل مفيدة ومثرية لالهيعام .وسامه املؤمتر يف تعزيز احلية القائةل
بأأن النظام القوي للملكية الفكرية هو أأمر رضوري ليشجيع الابتاكر ودمع التمنية .و أأعرب وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول
ا ألعضاء فيه عن رغبته يف مواصةل العمل بطريقة اإجيابية وتعاونية بشأأن القضااي الروهامة عىل جدول ا ألعنال ،و أأعرب عن أأمهل
يف اختاذ قرارات بناءة .و أأخريا ،وفامي يتعلق ابلعمل يف املس تقبل ،أأعرب الوفد عن اس تعداد اجملموعة ملناقشة الس بل املمكنة
لتحسني معل اللجنة لصاحل مجيع ادلول ا ألعضاء.
 .25و أأعرب وفد جنوب إافريقيا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به نييرياي ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .و أأشار اإىل أأن اللجنة
دلهيا اإماكانت كبرية لإاجناز امللكية الفكرية لفائدة هدف التمنية اذلي تسعى اإليه خمتلف ادلول ا ألعضاء ،لس امي البدلان النامية.
و أأشار الوفد اإىل أأن اللجنة اكنت حمتية لتحقيق أأهداف التمنية يف أأفريقيا ألنه عروهد اإلهيا إابجراء التقيمي احلامس ألعنال الويبو
بشأأن تنفيذ توصيات أأجندة التمنية وتقدمي مقرتحات ملموسة حول تعزيز مشاركة ادلول ا ألعضاء والاس تفادة من هندسة
امللكية الفكرية ادلولية .ودعا الوفد اللجنة اإىل حتقيق تقدم ملموس بشأأن وضع الصيغة الهنائية لثنني من املناقشات الروهامة،
وهنا قضية املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون من أأجل التمنية ومناقشة الركن الثالث من
ولية اللجنة .و أأعرب عن تطلعه اإىل تقرير مراجعة مس تقةل لتنفيذ الويبو لتوصيات أأجندة التمنية .ور أأي أأن املناقشات اليت
دارت يف املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية س تؤدي اإىل التفاق عىل أأن أأنظمة امللكية الفكرية املتوازنة اليت تدمع
أأهداف الس ياسة العامة لدلول من شأأهنا أأن تشجع الابتاكر والمنو .و أأفاد بأأن دلى الويبو دور هام يف دمع هجود ادلول
ا ألعضاء لصياغة س ياسات امللكية الفكرية ادلامعة ألهداف التمنية من خالل تزويدمه مبجموعة من ا ألدوات .ومشلت هذه
ا ألدوات مواطن مرونة اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتيارة من حقوق امللكية الفكرية لتعزيز الوصول اإىل املعرفة ودمع الابتاكر
ونقل التكنولوجيا وغريها من ا ألدوات.
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 .26و أأيد وفد ابكس تان البيان اذلي أأدىل به الروهند ،نيابة عن مجموعة أس يا واحمليط الروهادئ .و أأشار اإىل الاختتام الناحج
للمؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية اذلي شارك فيه مجموعة واسعة من املتحدثني من البدلان املتقدمة والنامية .وجشع
الوفد الويبو عىل عقد فعاليات مماثةل يف قضااي أأخرى .و أأفاد بأأن ذكل من شأأنه أأن يسمح لدلول ا ألعضاء بأأن تقدر وهجات
النظر اخملتلفة حول منو نظام متوازن للملكية الفكرية .و أأفاد بأأن املتحدثني أأكدوا عىل رضورة وجود حزي س ياسة عامة دلى
البدلان النامية لتحديد نظام امللكية الفكرية ا ألنسب لحتياجاهتا الإمنائية .وذكر أأنه من الناحية التارخيية ،اس تخدمت بدلان
خمتلفة حناية امللكية الفكرية بوسائل خمتلفة لتحقيق أأهدافروها الإمنائية .واس تخدمت ادلول املتقدمة يف البداية أأنظمة ملكية
فكرية ضعيفة ومل تقم بتقويهتا اإل بعد التوصل اإىل مس توى معني من التصنيع .وذلكل ،فاإن أأي هنج لإصالح امللكية الفكرية
حيتاج اإىل أأن يأأخذ يف الاعتبار تنوع ادلول ا ألعضاء و أأن يكون حساسا لس ياقروها احملدد دون تطبيق خيار املقاس الواحد
اذلي يناسب اجليع .وشدد الوفد عىل أأنه نظرا ملركزية امللكية الفكرية يف النظام الاقتصادي ،فقد اكن لروها تأأثري عىل حياة
الناس وقدرهتم عىل المتتع حبقوق الإنسان ا ألساس ية ،لس امي فامي خيص الصحة والتعلمي .وهبذا املعىن ،فاإن دور اللجنة يف تنفيذ
وتبس يط توصيات أأجندة التمنية هو دور حامس .ور أأى الوفد أأن الوقت قد حان لالنتقال من البياانت الوصفية اإىل املسامهة
املوضوعية من أأجل حتديد الثغرات وتصحيحروها .ولروهذا السبب ،أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن التنفيذ الاكمل لولية اللجنة فامي
يتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية هو أأمر رضوري .وعالوة عىل ذكل ،من املروهم أأل تقترص توصيات أأجندة التمنية عىل مشاريع
حمددة ولكن جيب أأن ينظر اإلهيا يف اإطار س ياسة أأوسع .وشدد عىل أأن التوصيات مل تنهتيي ابنهتاء مرشوع ما ألن املشاريع
يه جمرد واحدة من وسائل تنفيذ تكل التوصيات .و أأفاد بأأن التقيمي املس تقل املوضوعي لقواعد امللكية الفكرية بشأأن التمنية يف
خمتلف البيئات اكن رضوراي لنظام متوازن للملكية الفكرية .و أأشار الوفد اإىل طلب مت تقدميه اإىل ا ألمانة لإطالع اللجنة عىل
الاختصاصات اليت مبوجهبا شاركت املنظمة مع واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى لس امي يف اجملالت اليت مل يكن فهيا توافق يف
الراء بني ادلول ا ألعضاء .و أأفاد بأأنه مت تلقي طلب من املنظنات غري احلكومية حول ا إلحاطات اخلاصة مبروهام ا ألمانة املتعلقة
بعملية فريق ا ألمني العام ل ألمم املتحدة رفيع املس توى يف جنيف ونيويورك .وقر أأ الوفد ما ييل" :من خالل اليشكي ،يف

الفرضية املبدئية لولية الفريق رفيع املس توى ب أأن هناك عدم اتساق س ياسات بني قوانني و أأنظمة امللكية الفكرية بش أأن تشجيع
الابتاكر ورضورة توفري ا ألدوية وغريها من اخلدمات الصحية للمحتاجني" .و أأفاد بأأن ذكل يسري عكس اجتاه أأجندة التمنية

نفسروها .و أأفاد بأأن أأجندة التمنية أأقرت الوجود ا ألسايس لتنافر الس ياسات بني حناية امللكية الفكرية واملصلحة العامة ،وسعى
اإىل تشجيع الويبو وادلول ا ألعضاء عىل معاجلة هذا التنافر .وطلب الوفد من ا ألمانة أأن تطلع ادلول ا ألعضاء بشأأن مسامهة
الويبو يف الفريق رفيع املس توى .وشدد الوفد عىل رضورة العمل من أأجل نظام متوازن للملكية الفكرية يؤكد عىل الشمولية
والاحرتام املتبادل خملتلف احتياجات ادلول ا ألعضاء حبيث يصبح التنوع نقطة قوة يس تفيد مهنا اجليع.
 .27و أأقر وفد مجروهورية كوراي بأأن اللجنة أأحرزت تقدما جيدا يف تنفيذ التوصيات أأجندة التمنية عىل مدار الس نوات امخلس
املاضية .و أأشار اإىل أأنه يف الاقتصاد القامئ عىل املعرفة ،اكنت امللكية الفكرية قوة دافعة وواحدة من أأكرب عوامل التنافس ية.
وذلكل ،يتفروهم الوفد أأمهية تنفيذ املشاريع ذات الصةل ابمللكية الفكرية يف تعزيز المنو املس تدام واملتوازن يف البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا .و أأقر الوفد برضورة زايدة الوعي العام ابسرتاتيجيات امللكية الفكرية من أأجل النياح يف تنفيذ املشاريع.
وشدد الوفد عىل أأن تنفيذ توصيات أأجندة التمنية مل ينهتيي ابنهتاء مرشوع معني .وجيب اختاذ تدابري متابعة لتحسني الظروف
الاجيعاعية والاقتصادية وضنان المنو الاقتصادي املس تدام يف البدلان املس تفيدة .ور أأى أأن املشاريع مثل املرشوع اخلاص بـ
"بناء القدرات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية احملددة ابلتكنولوجيا كحل لتحدايت التمنية" اكنت أأمثةل جيدة عىل
العالقة بني امللكية الفكرية والتمنية وتعزيز الوعي العاملي ابمللكية الفكرية لفائدة اس تخدام التكنولوجيا .كنا أأشار الوفد اإىل أأن
مرشوع تقامس امللكية الفكرية ادلولية اليت وضعروها مكتب كوراي للملكية الفكرية ( )KIPOقد سامه يف تطوير التكنولوجيا
املناس بة اليت تعزز من نوعية احلياة يف أأقل البدلان منوا .و أأضاف أأن مجروهورية كوراي تنفذ املرشوع يف فييت انم وإاندونيس يا.
وجشع الوفد عىل اتباع هنج متوازن وبناء ملناقشة املشاريع ذات الصةل ابلتعاون من أأجل التمنية .وفامي يتعلق بتقدمي املساعدة
يف جمال امللكية الفكرية ،جيب عىل الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا تبادل أأفضل املنارسات من أأجل ضنان جودة املشاريع .ومكثال
عىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل منافسة يف جمال التكنولوجيا واليت عقدت يف منغوليا يف العام املايض بمتويل من الصندوق
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الاسيامئين الكوري .و أأفاد بأأن هناك ورشة معل وحفل ختايم س يعقدان بعد أأس بوع يف اجلروهورية ادلومينيكية .و أأعرب الوفد
عن تطلعه اإىل اإجراء مناقشات بناءة خالل ادلورة.
 .28و أأعرب وفد اإندونيس يا عن تأأييده الاكمل للبيان اذلي أأدىل به وفد الروهند نيابة عن مجموعة أس يا واحمليط الروهادئ وشارك
مبوقفه الوطين .كنا أأعرب الوفد عن تقديره البالغ لعمل املنظمة كنا ورد يف تقرير املدير العام بشأأن تنفيذ أأجندة التمنية .ور أأي
أأن تعممي توصيات أأجندة التمنية جيب أأن يضمن اتباع هنج متوازن محلاية امللكية الفكرية والابتاكر واليسويق .ور أأى أأنه جيب
التعامل مع أأمعدة امللكية الفكرية هذه عىل قدم املساواة دلمع المنو الاقتصادي للك دوةل من ادلول ا ألعضاء .اثنيا ،طلب
الوفد من اللجنة أأن تقدم تقريرا عن مشاركة الويبو يف فريق اخلرباء الاسيشاريني التابع لفريق ا ألمني العام ل ألمم املتحدة رفيع
املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية وحول الطلب اذلي تقدم به أأمني املعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية
ل ألغذية والزراعة ( )ITPGRFAللمشاركة مع الويبو هبدف اس تكشاف اجملالت املمكنة للرتابط بني معاهدات الويبو
واملادة  9من املعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة .اثلثا ،سلط الوفد الضوء عىل الإاجناز الناحج
للمؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية ،ور أأى أأنه جيب اإجراء مزيد من املناقشة للعديد من املوضوعات لتوجيه املنظمة
وادلول ا ألعضاء بشأأن كيفية تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .ومكثال عىل ذكل ،أأوىص الوفد إابدراج "العمل والابتاكر
والتكنولوجيا" كبند دامئ من بنود جدول ا ألعنال .وفامي يتعلق ابملرونة ،اعترب الوفد اإىل هذا املوضوع كجزء ل يتجز أأ من نظام
امللكية الفكرية وجشع عىل تنفيذ التوصية رمق ( )14من أأجندة التمنية .وعالوة عىل ذكل ،يتعني عىل الويبو وغريها من
املنظنات ادلولية أأن توجه البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا بشأأن فروهم املرونة الواردة يف اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتيارة من
حقوق امللكية الفكرية .و أأعرب عن أأمهل يف تقوم اللجنة بيسروهيل الاس تفادة الاكمةل من مواطن املرونة يف جمال امللكية الفكرية
لصياغة دور تمنوي أأكرب للملكية الفكرية أكداة للمنو الاقتصادي .ور أأى أأن تنفيذ أليات التنس يق اكن هاما للتأأكد من أأنه سيمت
تعممي توصيات أأجندة التمنية يف مجيع أأنشطة الويبو وهيئاهتا بطريقة منسقة .وطالب الوفد الويبو أأن تلعب دورا رئيس يا يف
حتقيق خطة أأهداف التمنية املس تدامة لعام  ،2030وحث ادلول ا ألعضاء عىل اإعطاء الويبو ولية واحضة يف هذا الشأأن.
و أأعرب الوفد عن انفتاحه للنقاش عىل أأساس الرشاكة ملواهجة التحدايت العاملية .وعالوة عىل ذكل ،طلب من أأمانة الويبو
رشح العمل اذلي أاجنز فامي يتعلق بفريق اخلرباء املشرتك بني الواكلت املعين أأهداف التمنية املس تدامة ()IAEG-SDGs
وحول ألية تيسري التكنولوجيا التابعة ل ألمم املتحدة .و أأعرب عن اعتقاده بأأن أأحد أأهداف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية هو
تقليل الفجوات املعرفية بني ادلول املتقدمة والنامية .وذلكل ،حث الوفد اللجنة عىل امليض قدما يف تنفيذ الركن الثالث من
ولية اللجنة فامي يتعلق بنقل التكنولوجيا والوصول اإىل املعرفة .كنا أأفاد الوفد بأأنه يويل أأمهية خاصة للتعاون فامي بني بدلان
اجلنوب ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن تصدر اللجنة أأيضا مبادئ توجهيية لتنفيذ التعاون فامي بني بدلان اجلنوب .و أأيد الوفد
اقرتاحني )1( :تشجيع الاس تخدام الاكمل ملواطن املرونة يف جمال امللكية الفكرية )2( ،اس تخدام تبادل اخلربات فامي بني
بدلان اجلنوب بشأأن حناية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي لفائدة التمنية الاجيعاعية
والاقتصادية لدلول ا ألعضاء .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تظل بالده تس تفيد من مساعدة الويبو .و أأفاد بأأن بالده تعزتم الانضنام
لدلول ا ألعضاء ا ألخرى يف اإنشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ( .)TISCsوهيدف اإىل تشجيع ودمع اجلامعات أأو
مؤسسات التعلمي العايل لس تضافة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن مراكز دمع التكنولوجيا
والابتاكر سيسامه يف نشأأة الابتاكر من خالل البحث والتطوير عىل املس توى اجلامعي.
 .29و أأبرز وفد الربازيل اجناح املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية .و أأفاد بأأن هذا احلدث شلك بيئة مفتوحة
ورصحية لتبادل وهجات النظر اخملتلفة بشأأن النظام ادلويل للملكية الفكرية .وذكر بأأن املتحدثني من ذوي اخللفيات املتعددة
قد أأتوا بأأفاكرمه بشأأن أأساس امللكية الفكرية و أأهدافروها والطرق املمكنة للميض قدما حنو حتقيقروها يف ضوء التمنية .ويف حني أأقر
اخلرباء بدور امللكية الفكرية يف دمع الابتاكر والتكنولوجيا ،أأشاروا أأيضا عىل احلاجة اإىل اإنتاج مزيد من البياانت إلجراء
حتليل شامل لاثر نظام امللكية الفكرية احلايل وحتدايته .وهذا يؤكد عىل أأمهية معل شعبة الاقتصاد والإحصاء دلى الويبو.
و أأكد املتحدثون أأيضا عىل رضورة املراعاة التامة ألهداف الس ياسة الوطنية لدلول ا ألعضاء من أأجل مواهجة التحدايت
الفردية وتعزيز التمنية الاجيعاعية الاقتصادية العامة .ويف ذكل الوقت فقط ميكن أأن يكون نظام امللكية الفكرية أأكرث مشول

CDIP/17/11

وتوازان وموجه حنو التمنية .واحناز الوفد اإىل فكرة أأن هنج مقاس واحد يناسب اجليع مل يكن اكفيا ملعاجلة التعقيد املزتايد بشأأن
ختصيص حقوق امللكية الفكرية .و أأفاد بأأن رضورة احلفاظ عىل حزي الس ياسة العامة لدلوةل لضبط ترشيعاهتا جاءت كنييية
طبيعية .و أأعرب الوفد عن تطلعه ملواصةل اس تكشاف القضااي اليت متت مناقش هتا خالل هذا احلدث ،و أأعرب عن أأمهل يف
احلفاظ عىل روح املؤمتر خالل ادلورة .وفامي يتعلق بعمل اللجنة ،أأكد الوفد عىل ا ألمهية اليت مت اإيالهئا ملناقشة تنفيذ ولية
اللجنة وألية التنس يق .و أأفاد بأأن هذه ا ألمور اكنت مطروحة منذ فرتة طويةل عىل جدول أأعنال اللجنة .و أأعرب عن أأمهل يف
أأن تشارك اكفة ادلول ا ألعضاء يف املناقشات بروح بناءة ومفتوحة من أأجل التوصل اإىل اتفاق حول هذه القضية اليت طال
أأمدها .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأمهية التعاون فامي بني بدلان اجلنوب .و أأفاد بأأن الربازيل شاركت يف العديد من ا ألنشطة ابلتعاون
مع البدلان النامية و أأقل البدلان منوا يف الس نوات ا ألخرية .ويف جمال امللكية الفكرية ،أأشار الوفد اإىل توقيع اتفاق مع الويبو
لتخصيص مليون دولر أأمرييك لتعزيز ا ألنشطة الثالثية من هذا النوع .وفامي يتعلق بأأهداف التمنية املس تدامة ،أأقر الوفد بأأن
للويبو دور هام يف مناقشة أأحصاب املصلحة املتعددين بشأأن حتقيق تكل ا ألهداف .ور أأى أأنه يتعني عىل اللجنة التأأكيد عىل
أأن مسامهة املنظمة يف فريق العمل املشرتك بني الواكلت اذلي تشلك ملناقشة اخلطوات ا ألوىل يف تنفيذ أأهداف التمنية
املس تدامة ينبغي أأن تسرتشد جبوانب نظام امللكية الفكرية املوهجة حنو التطوير .وأأفاد بأأن ذكل ل ميثل مناقشة ملرة واحدة،
بل ينبغي أأن يمت دجمه كبند دامئ من جدول ا ألعنال.
 .30و أأعرب وفد بوركينا فاصو عن تأأييده الاكمل للبيان اذلي أأدىل به وفد نييرياي نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،وهنأأ
الرئيس وانئبيه عىل انتخاهبم .و أأشار اإىل أأن امللكية الفكرية اكنت أأداة هممة للتمنية الاقتصادية يف أأفريقيا .ومن هذا املنطلق،
رحب بعقد املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية و أأثىن عىل هجود الويبو يف هذا الصدد .و أأعرب عن ارتياحه بشأأن
تقرير املدير العام حول تنفيذ أأجندة التمنية .و أأفاد بأأن أأجندة التمنية اكنت لروها أأمهية كبرية ابلنس بة لبوركينا فاصو .و أأعرب عن
امتنان بالده لالس تفادة منه ،لس امي من خالل مرشوع تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاصو وبعض
البدلان الإفريقية .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تؤدي النتاجئ الإجيابية لتقيمي املرحةل ا ألوىل من املرشوع اإىل متكني ادلول
ا ألعضاء من اعيعاد املرحةل الثانية .و أأفاد بأأن ذكل من شأأنه أأن يسمح للبدلان املس تفيدة من التقيمي الواحض لوضع القطاع
السمعي البرصي يف أأفريقيا بشلك عام ويف بوركينا فاصو بشلك خاص.
 .31و أأيد وفد اإيران (مجروهورية اإيران الإسالمية) البيان اذلي أأدىل به وفد الروهند ،نيابة عن مجموعة أس يا واحمليط الروهادئ.
ورحب الوفد ابملناقشات اليت جرت خالل املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية واليت أأظروهرت وهجات نظر وهنج
خمتلفة حول دور امللكية الفكرية يف التمنية .و أأحيط الوفد علنا بتقرير املدير العام بشأأن تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .و أأفاد بأأن
التقرير قدم حملة عامة عن مشاركة املنظمة يف تنفيذ وتعممي مجيع توصيات أأجندة التمنية يف معل الويبو .ور أأى أأنه يتعني عىل
اللجنة مناقشة وتقيمي التقرير والواثئق ا ألخرى للجنة مع ا ألخذ يف الاعتبار أأهداف وولية اللجنة منذ بدايهتا .و أأفاد بأأنه من
الواحض أأن تنفيذ توصيات أأجندة التمنية ينبغي أأل يمت مبعزل عن العمل العام للمنظمة .وتمتثل الفكرة الرئيس ية يف اإحداث توازن
بني أأحصاب احلقوق واملصلحة العامة ،وهذا يتطلب تعممي اعتبارات التمنية يف معل الويبو .وينبغي أأن يكون الرتكزي الرئييس
عىل جعل جزئية أأجندة التمنية من مصمي العمل اليويم للويبو .و أأشار اإىل ادلور الروهام اذلي تقوم به اللجنة داخل املنظمة نييية
لتفانهيا يف تنفيذ التوصيات امخلسة وا ألربعني ألجندة التمنية .ور أأى أأن مجيع هيئات الويبو ينبغي أأن تأأخذ يف الاعتبار تكل
التوصيات عند تنفيذ أأنشطهتا ،لس امي يف قرارات رمس الس ياسات اخلاصة هبا .وعالوة عىل ذكل ،من الرضوري أأن يكون
هناك فروهم واحض ألغراض أأنشطة الويبو يف جمال التعاون الإمنايئ أأو الإطار املفاهيمي للمساعدة املوهجة حنو التمنية .و أأفاد الوفد
أأنه يف جمال وضع القواعد واملعايري ،اكنت اللجنة يه الروهيئة اليت جيب أأن تقوم ابإقرار احلق يف التمنية من خالل اس تكشاف
وسائل توظيف امللكية الفكرية يف حتقيق أأهداف التمنية .ور أأى أأن هذه الوسائل تضمنت اس تخدام املرونة يف التفاقيات
ادلولية للملكية الفكرية وتوس يع املكل العام ومواءمة قوانني امللكية الفكرية محلاية أأشاكل التعبري الثقايف واملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية .و أأفاد بأأن الويبو ،كواكةل اتبعة ل ألمم املتحدة ،ينبغي أأن تدمج أأهداف التمنية املس تدامة يف مجيع أأنشطهتا
وتطلق مسامههتا يف تنفيذها .وطلب الوفد من ا ألمانة تقدمي معلومات عن دور الويبو يف مناقشات فريق اخلرباء املشرتك بني
الواكلت املعين مبؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة ،وإاطالع ادلول ا ألعضاء عىل مشاركة الويبو يف القضااي ذات الصةل
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بأأهداف التمنية املس تدامة منذ انعقاد ادلورة السادسة عرشة للجنة ،لس امي فامي يتعلق مبجموعة اخلرباء املذكورة وألية تيسري
التكنولوجيا والفريق رفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية .وفامي يتعلق بألية التنس يق ،أأعرب الوفد عن قلقه بشأأن
قضية الروهيئات اليت تقوم بدمج اللية .ور أأى أأنه جيب أأن تكون أأجندة التمنية جزءا ل يتجز أأ من معل مجيع هيئات الويبو ،مبا
يف ذكل اللجنة املعنية مبعايري الويبو وجلنة الربانمج واملزيانية ،ولكن القرار بشأأن مض تكل الليان لتحقيق أأهداف أأجندة
التمنية مل يمت التوصل اإليه .وفامي يتعلق ابلركن الثالث من ولية اللجنة ،أأفاد بأأنه من املؤسف أأن بعض البدلان قد رفضت
اقرتاح اإدراجه كبند من بنود جدول ا ألعنال .وذكر بأأن ذكل ا ألمر س يييح فرصة للمناقشات بشأأن الصالت الروهامة بني امللكية
الفكرية والتمنية .وفامي يتعلق برمس خارطة أأنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف اإطار املنظمة العاملية للملكية الفكرية
(الوثيقة  ،)CDIP/17/4ر أأى الوفد أأن هذه ا ألنشطة ينبغي أأن تركز بشلك أأوسع عىل تعزيز الاس تفادة الاكمةل من مواطن
املرونة يف جمال امللكية الفكرية ملعاجلة ا ألهداف ذات الصةل وتبادل اخلربات الاجيعاعية يف جمالت براءات الاخرتاع وحقوق
املؤلف والعالمات التيارية وخالفه .و أأفاد بأأن هناك أأيضا حاجة اإىل تبادل خربات التعاون فامي بني بدلان اجلنوب بشأأن حناية
املعارف التقليدية واملوارد الوراثية .وذكر بأأن رمس اخلارطة املذكور قد ركز عىل تعزيز وتقوية حقوق امللكية الفكرية وا ألنظمة
ادلامعة .و أأشار اإىل أأن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب قد مت تنفيذه بشلك رئييس من قبل املاكتب ا إلقليمية يف اإطار الربانمج
التاسع .وابلتايل ،اكن لبد ل ألمانة أأن ترمس خارطة طريق حول تعممي أأنشطة الويبو بشأأن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب عرب
خمتلف القطاعات الفنية ا ألخرى .و أأخريا ،ذكر بأأنه عىل الرمغ من أأنه اكنت هناك اإاجنازات خضمة يف تنفيذ توصيات أأجندة
التمنية ،اإل أأنه ل تزال هناك أأوجه قصور هممة حتتاج اإىل معاجلة اكمةل ،وهناك حاجة اإىل إارادة س ياس ية والزتام جديد لروهذا
الغرض .و أأعرب الوفد عن الزتامه ابملشاركة البناءة يف املناقشات املقبةل.
 .32و أأيد وفد أأوغندا الترصحيات اليت أأدىل هبا وفدي نييرياي وبنغالديش ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية و أأقل البدلان منوا
عىل التوايل .ورحب برتكزي الويبو عىل متكني مشاركة أأقل البدلان منوا .و أأفاد بأأنه كنا ورد خالل املؤمتر اذلي عقد يف
ا ألس بوع قبل املايض ،ميكن للملكية الفكرية وجيب علهيا أأن تلعب دورا يف التقدم الاجيعاعي والاقتصادي يف البالد .ذلكل،
أأشار الوفد اإىل أأن أأوغندا بصدد تقدمي س ياسة وطنية للملكية الفكرية هبدف اش يعالروها يف خطط التمنية الوطنية .وفامي يتعلق
ابلتعاون فامي بني بدلان اجلنوب ،اس تضافت أأوغندا ،بدمع من خمتلف خرباء الويبو من املناطق ا ألفريقية والس يوية ورش
معل لإجراء أأنشطة مثل ادلورات التدريبية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وادلورات التدريبية للمدربني يف جمال املشاريع
الصغرية واملتوسطة .ولفائدة التدريبات املذكورة أأعاله ،قامت أأوغندا بتعزيز التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف جمال بناء
القدرات ،ويف مارس من هذا العام ،أأقامت البالد رشاكة مع معروهد كينيا للملكية الصناعية لتدريب فاحيص الرباءات .وطالب
الوفد الويبو مبواصةل دمع هذه املبادرات .وفامي يتعلق ابلرشااكت احلكومية ادلولية ،رحب الوفد بيسروهيالت الويبو ،و أأفاد بأأن
ذكل قد مسح لروهذه البالد ابلس تفادة من مواصةل التعاون مع مكتب الياابن للرباءات ( ،)JPOومكتب كوراي للملكية
الفكرية ،واللجنة املؤسس ية يف كوراي واملنظمة ا إلقليمية ا ألفريقية للملكية الفكرية يف الاضطالع بأأنشطة بناء القدرات .و أأعرب
الوفد عن امتنانه لدلمع اذلي تقدمه تكل املنظنات و أأعرب أأيضا عن تقديره دلورها السخي يف دمع أأنشطة الويبو يف جمال
التمنية .وفامي يتعلق ابس تخدام املرونة ،ذكر الوفد أأن قانون امللكية الصناعية اخلاص ببالده قد دخل حزي التنفيذ يف أأبريل
 .2015ومشلت بعض مواطن املرونة من بني أأمور أأخرى ،اسيبعاد املنتيات الصيدلنية من براءات الاخرتاع ،ووضع معايري
براءات الاخرتاع اليت تيناسب مع مس توى التمنية يف البالد ،واسيبعاد ا ألصناف النباتية واحليوانية من براءات الاخرتاع،
ومتطلبات الكشف عن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا اليت حتتوي عىل اخرتاعات .ومل ينص قانون امللكية
الصناعية ا ألوغندي عىل امحلاية احلرصية لرباءات الاخرتاع حول برامج احلاسوب ،عىل الرمغ من أأنه مت النص علهيا رصاحة
يف قانون حق املؤلف .و أأشار الوفد اإىل أأن أأوغندا مل تشارك يف دراسات حول ا ألثر الاقتصادي للملكية الفكرية .ور أأى أأنه
ينبغي للجنة أأن تنظر يف مطالبة ا ألمانة ابلبناء عىل العمل اذلي مت اإاجنازه بشأأن تنفيذ مواطن املرونة عىل براءات الاخرتاع
اخلاصة بربامج احلاسوب هبدف املزيد من ادلراسة لتأأثري هذه الرباءات عىل صناعة الربجميات ،لس امي يف س ياق البدلان
النامية .وفامي يتعلق ببناء احرتام حقوق امللكية الفكرية ،تلقى الوفد نسخة من ادلليل اخملصص للتدريب عىل اإنفاذ حقوق
امللكية الفكرية .و أأفاد بأأنه سيمت دجمه يف برامج التدريب اخلاصة مبدارس الرشطة هبدف بناء قدرات اإنفاذ حقوق امللكية
الفكرية .وفامي يتعلق مبراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ،أأفاد الوفد بأأن بالده اس تضافت ندوة للمنسقني يف املؤسسات البحثية
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اخملتلفة فضال عن املؤسسات الأاكدميية .ومت اإنشاء س بعة مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف البالد يس تفيد مهنا الباحثون
والعلناء من تكل املؤسسات .ومت الإعالن عن هذه اخلدمة عىل نطاق واسع يف وسائل الإعالم اخملتلفة لزايدة الإقبال عىل
الطلب .ونييية ذلكل ،أأعرب الوفد عن توقعه إابنشاء سمسة مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر اإضافية بهناية العام .وفامي يتعلق
بتقيمي اس تخدام هذه املوارد ،أأشار الوفد اإىل رضورة بناء ثقافة حول اس تخداهما من خالل برانمج بناء قدرات متناسق
وخمصص .و أأفاد بأأن هناك حاجة اإىل زايدة فرص نقل ادلراية واملعرفة .كنا س تكون زايدة اخلربة بتحقيق الوصول الروهادف اإىل
للمعلومات موضع ترحيب .ومن شأأن ذكل أأن يبين قصص اجناح هممة لتعزيز اس تخدام املعلومات يف املكل العام.
 .33و أأيد وفد كوت ديفوار البيان اذلي أأدىل به وفد نييرياي نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .و أأفاد بأأن اللجنة قد أأظروهرت
واقعية أأنشطة الويبو املتعلقة ابلتمنية ،وابلتايل اكنت تشلك اللجنة الأكرث أأمهية ابلنس بة للبدلان النامية و أأقل البدلان منوا .لقد
اكنت اللجنة مقياسا ووصيا عىل نظام متوازن للملكية الفكرية .و أأعرب الوفد عن سعادته مبالحظة التقدم اذلي أحرز بشأأن
تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .واكن هذا املرشوع املعين بتعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاصو وبعض
البدلان الإفريقية مبثابة اجناح كبري .و أأعرب الوفد عن سعادته مبرحلته الثانية اليت سيشارك فهيا اثنني من البدلان ا ألفريقية
ا ألخرى .وحث ادلول ا ألعضاء عىل اإبداء املرونة والروح البناءة من أأجل التوصل اإىل نتاجئ بناءة.
 .34و أأشار وفد بريو اإىل أأمهية اللجنة ،و أأفاد بأأهنا اكنت حمفال هاما للحوار حيث ميكن مناقشة اثنني من املوضوعات
الرئيس ية وهنا امللكية الفكرية والتمنية .ومل تكن تكل القضااي الوقعة يف صلب املناقشات تأأيت يف اإطار متعدد ا ألطراف
حفسب ،بل اكنت تأأيت أأيضا عىل املس توى الوطين .و أأشار وفد بريو اإىل اإنشاء اللجنة يف عام  2008من قبل اجلعية العامة
للويبو .و أأفاد بأأن وليهتا اكنت تمتثل يف وضع خطة معل لتنفيذ التوصيات امخلسة وا ألربعني ألجندة التمنية فضال عن تقييمروها
ورصدها .و أأثبيت التجربة أأن فرضية "املرشوع اذلي مت اإاجنازه يساوي توصية مت تنفيذها" مل تكن دقيقة .وسلط الوفد الضوء
عىل أأربعة من القامئة الطويةل للمشاريع اليت شلكت أأجندة التمنية .أأول ،فامي يتعلق مبرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:
التحدايت املشرتكة – وضع احللول ،أأفاد الوفد بأأن العمل ميكن أأن يمت تنفيذه جنبا اإىل جنب مع املنظنات ا ألخرى .اثنيا ،فامي
يتعلق بارطة أأنشطة الويبو املتعلقة بينفيذ أأهداف التمنية املس تدامة ( ،)CDIP/17/8أأفاد بأأنه اكن من املروهم التفكري يف
املسامهة اليت ينبغي أأن تقدهما لك منظمة دولية .اثلثا ،فامي يتعلق ابلتعاون فامي بني بدلان اجلنوب ،أأفاد بأأن هناك حاجة ملزيد
من الزمخ .ويف هذا الشأأن ،أأشار الوفد اإىل مؤمتر التعاون بني بدلان اجلنوب اذلي عقد يف بريو يف  .2015وذكر بأأن نتاجئ
املناقشات متاحة عىل موقع الواكةل الوطنية للملكية الفكرية .رابعا ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف تكرار مرشوع امللكية الفكرية
وإادارة التصممي لفائدة تطوير ا ألعنال يف البدلان النامية و أأقل البدلان منوا .وذكر بأأن املرشوع هيدف اإىل حتسني القدرة
التنافس ية للمشاريع الصغرية واملتوسطة من خالل اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية ،وخاصة التصاممي الصناعية ،ومن شأأن
ذكل أأن يسامه يف تطوير ا ألنشطة الاقتصادية.
 .35و أأيد وفد كواب البيان اذلي أأدىل به وفد جزر الهباما نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وذكر الوفد أأن
أأجندة التمنية اخلاصة ابلويبو يه ركزية أأساس ية للمنظمة وادلول ا ألعضاء فهيا .وهناك حاجة اإىل تطبيق أليات التنس يق يف
مجيع جلان الويبو مبا يف ذكل اللجنة املعنية مبعايري الويبو وجلنة الربانمج واملزيانية .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف احلصول عىل نتاجئ
بشأأن هذه القضية .و أأفاد بأأن أأجندة التمنية حباجة اإىل توسعة تتياوز الهنج القامئ عىل املرشوع .ور أأى الوفد أأن البعد الإمنايئ
ألجندة التمنية ينبغي أأن يدرج يف مجيع أأنشطة الويبو .كنا ر أأى أأن أأجندة التمنية جيب أأن تضمن وجود نظام ملكية فكرية
دويل متوازن مع الس ياسات الوطنية ،لس امي مع الس ياسات العامة ،كنا ورد يف مناقشات املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية
والتمنية.
 .36و أأعرب وفد رسي لناك عن تأأييده للبيان اذلي أدىل به نيابة عن مجموعة أس يا واحمليط الروهادئ ،و أأشار اإىل أأن اللجنة
لعبت دورا حيواي يف الاس تفادة من امللكية الفكرية لفائدة التمنية .و أأحيط الوفد علنا بتقرير املدير العام بشأأن تنفيذ توصيات
أأجندة التمنية .ور أأى أأن نظام امللكية الفكرية اكن هل دور رئييس يف دمع الابتاكر والتكنولوجيا ،ويه املكوانت ا ألساس ية
للتمنية املس تدامة .ورحب الوفد ابملبادرة اليت اختذهتا اللجنة لبدء املناقشات بشأأن كيفية التأأكيد عىل أأن امللكية الفكرية قد
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اس تخدمت كوس يةل فعاةل يف خلق روابط بني أأهداف التمنية املس تدامة وتنفيذ أأجندة التمنية للويبو .و أأعرب الوفد عن تطلعه
اإىل مواصةل املناقشات يف هذا الصدد خالل هذه ادلورة .و أأشار اإىل أأن بالده تنفذ حاليا خطة معل مكونة من  10نقاط
ابلتعاون مع الويبو ،واليت دخلت حزي التنفيذ منذ  2014يف أأعقاب الزايرة اليت قام هبا املدير العام لرسيالناك يف شروهر نومفرب
 .2013ويف هذا الس ياق ،أأعرب الوفد عن تقديره للتعاون القمي اذلي أأظروهرته خمتلف فروع املنظمة يف تطوير ودمع تنفيذ
هذه اخلطة .وبناء عىل هذه اخلطة ،مت اإنشاء ألية تنس يق يف العام املايض لضنان التاكمل الفعال للملكية الفكرية يف اإطار
س ياسة الابتاكر ادلولية يف رسي لناك .وعقدت اللجنة التوجهيية الوطنية يف جمال امللكية الفكرية ( )SCIPبرئاسة أأمني عام
وزارة الصناعة والتيارة يف يوليو  ،2015ومنذ ذكل احلني اكن هناك تبادل منتظم يف وهجات النظر بني اللجنة التوجهيية
الوطنية يف جمال امللكية الفكرية ومسؤويل الويبو هبدف تقيمي التقدم اذلي مت اإحرازه يف تنفيذ خطة معل امللكية الفكرية
املكونة من  10نقاط حلكومة رسيالناك -الويبو امللكية الفكرية العمل .و أأشار الوفد اإىل مشاركة رسي لناك كقطر رائد يف
مرشوع اللجنة املعنية ابمللكية الفكرية والس ياحة والثقافة :أأهداف التمنية وتعزيز الرتاث الثقايف يف مرص والبدلان النامية
ا ألخرى اليت اعمتدهتا اللجنة خالل ادلورة اخلامسة عرشة اليت عقدت يف أأبريل  .2015واكنت هذه يه املرة ا ألوىل اليت يمت
اختيار رسيالناك للمشاركة يف مرشوع اللجنة .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يسروهم املرشوع يف تعزيز الوعي حول دور امللكية
الفكرية يف رسي لناك ودمع ا ألنشطة الاقتصادية ذات الصةل ابلس ياحة يف البالد .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل مداولت
ممثرة خالل ادلورة واملسامهة يف املناقشات عىل أأساس روح بناءة.
 .37وشكر وفد الغابون الويبو عىل العمل املس متر اذلي مت تنفيذه يف اإطار اللجنة ،و أأشار اإىل أأن هناك س بعة تقارير مت
تقدميروها حىت الن من املدير العام اإىل اللجنة .و أأيد الوفد تقرير تقيمي مرشوع تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا
فاصو وبعض البدلان الإفريقية .و أأعرب الوفد عن رغبته يف الاس تفادة من املساعدة التقنية وبناء القدرات من أأجل حتديد
ورمس اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية وفقا للكتةل ( أألف) من توصيات أأجندة التمنية .وأأشار الوفد اإىل أأن هناك حاجة اإىل
اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية من أأجل الاس تفادة من معل اللجنة واس تخدام امللكية الفكرية أكداة للتمنية .و أأعرب الوفد
عن أأمهل يف دمع ادلول ا ألعضاء يف هذا الصدد.
 .38و أأشاد ممثل املنظمة ا إلقليمية ا ألفريقية للملكية الفكرية ابلعمل اذلي قام به مدير عام الويبو وا ألمانة بشأأن تنفيذ
توصيات أأجندة التمنية ،واليت مت تنفيذ معظمروها يف ادلول ا ألعضاء يف املنظمة ا إلقليمية ا ألفريقية للملكية الفكرية ومنطقة أأفريقيا
كلك .و أأيد ممثل املنظمة الترصحيات اليت أأدىل هبا وفد نييرياي نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ووفد بنغالديش نيابة عن أأقل
البدلان منوا .وجسل بعض الإاجنازات اليت مت بد أأها وتنفيذها يف منطقة املنظمة ا إلقليمية ا ألفريقية للملكية الفكرية بدمع من
الويبو .و أأفاد بأأنه مت تنظمي ورش معل وندوات للتوعية ابمللكية الفكرية وحول اس تخدام و أأمهية امللكية الفكرية ابلشرتاك مع
لك رشي ،متعاون .ومشلت بعض أأوجه املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو بناء القدرات وتمنية املوارد البرشية يف املنطقة.
ويف هذا الصدد ،أأشار ممثل املنظمة اإىل مشاركة الويبو من خالل املكتب ا إلقليمي ألفريقيا و أأاكدميية الويبو ابلتعاون مع مكتب
الياابن للملكية الفكرية ،واليت دمعت برانمج درجة املاجس تري للويبو التابع للويبو واملنظمة ا إلقليمية ا ألفريقية للملكية الفكرية
يف جمال امللكية الفكرية .و أأشار اإىل أأن الربانمج يعمل الن لدلورة القادمة وقد خرج أأكرث من  200خبري ملكية فكرية حىت
الن .كنا أأشار ممثل املنظمة اإىل أأن برانمج التدريب ا إلقليمي لفحص الرباءات أأصبح أأداة التدريب الرئيس ية لفاحيص الرباءات
التابعني للمنظمة .وذكر مساهنات بعض الرشاكء اخلارجيني ،حيث قدم مكتب كوراي للملكية الفكرية املساعدة يف ادلورات
التدريبية وبرامج امللكية الفكرية اخملتلفة .كنا قدمت الويبو من خالل برانجمروها لتقدمي املساعدة التقنية ملاكتب امللكية الفكرية
نظم أأعنال لفائدة املاكتب واملؤسسات الوطنية يف البدلان النامية و أأقل البدلان منوا لمتكيهنا من املشاركة الفعاةل يف النظام
العاملي للملكية الفكرية .و أأفاد بأأن الويبو والصناديق الاسيامئنية الياابنية تساعد حاليا يف اإعداد قاعدة بياانت حديثة من شأأهنا
أأن تضع مجيع البياانت ا إلقليمية للملكية الفكرية املنشورة يف أأداة واحدة .و أأشار ممثل املنظمة اإىل أأن البدلان النامية حباجة اإىل
املزيد من املساعدات يف جمال ادلمع التقين ،لس امي فامي يتعلق ابإنشاء قاعدة بياانت مرتبطة ابملعارف التقليدية .وقد طلبت
املنظمة ا إلقليمية ا ألفريقية للملكية الفكرية دعنا فنيا من خالل قاعدة بياانت الويبو لتوافق التمنية مع امللكية الفكرية ،ويه أأداة
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هممة جدا ومفيدة ابدلول النامية إلنشاء ومجع البياانت لفائدة قاعدة بياانت املعارف التقليدية .وطلب ممثل املنظمة املزيد من
ادلمع املايل دلمع املنطقة ا ألفريقية بأأمكلروها.
 .39و أأيد وفد نيبال متاما البيان اذلي أأدىل به وفد الروهند ،نيابة عن مجموعة أس يا واحمليط الروهادئ .و أأشار اإىل اجناح املؤمتر
ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية .و أأفاد بأأن وهجات النظر اخملتلفة اليت أأعرب عهنا املتحدثون واحملارضون اكنت مفيدة.
و أأحيط الوفد علنا ابلتقدم اذلي مت اإحرازه يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية يف الس نوات القليةل املاضية .و أأفاد بأأن البعد الإمنايئ
قد جرى صونه عرب ا ألهداف والربامج الاسرتاتيجية للويبو .و أأكد جمددا عىل دمعه ملساعي الويبو املس تقبلية يف تنفيذ وتعممي
توصيات أأجندة التمنية .و أأفاد بأأن أأجندة التمنية اكن لبد لروها أأن تسرتشد ابملبد أأ اذلي مفاده أأن امللكية الفكرية جيب أأن تشجع
الابتاكر وتوفر الوصول ل ألقطار وا ألشخاص اذلين مه يف حاجة ماسة اإلهيا .ور أأى أأن الابتاكر وتكنولوجيا املعلومات عبارة
عن مكوانت أأساس ية لتمنية أأي قطر .وابعتباره ممثال دلوةل مضن أأقل البدلان منوا ،أأعرب عن رغبة بالده يف اإنشاء
تكنولوجيا مس تدامة ومنو اقتصادي مس توىح من الابتاكر وتمنية شامةل .ولروهذا الغرض ،اكنت حكومة بالده بصدد وضع
س ياسة ملكية فكرية وطنية متاكمةل وصياغة قانون ملكية فكرية جديد .وعالوة عىل ذكل ،معلت بالده عىل اإنشاء مكتب
ملكية فكرية متاكمل مس تقل .ويف هذا الس ياق ،اكنت املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو هممة ،ألن بناء القدرات والبىن
التحتية ذات أأمهية حيوية للتمنية الاقتصادية والاجيعاعية يف أأقل البدلان منوا مثل نيبال .وس تكون تكل املساعدة قامئة عىل
أأساس الطلب وموهجة حنو التمنية .و أأقر الوفد مبادرات الويبو حنو اإنشاء مراكز التكنولوجيا والابتاكر ،والتدريب عىل تمنية
املروهارات التقنية ،وبناء وحتديث مؤسسات امللكية الفكرية ،وحتويل القطاع غري الرمسي اذلي يعد ذو أأمهية كبرية لروهذا القطر.
و أأعرب الوفد عن أأمهل يف دمع الويبو لبناء البىن التحتية واملؤسس ية واملادية والبرشية والقدرات ليك تمتكن من الاس تفادة من
فرص الابتاكر والتقدم التكنولويج .و أأفاد بأأن هذه اجلروهود جيب أأن تتياوز الهنج القامئ عىل املرشوع ،وينبغي أأن تكون
متاكمةل وممكةل لنظام امللكية الفكرية الوطين.

البند  7من جدول ا ألعنال :رصد وتقيمي ومناقشة وتقدمي التقارير بشأأن تنفيذ اكفة توصيات أأجندة التمنية
النظر يف الوثيقة  - CDIP/17/3تقرير التقيمي بشأأن مرشوع تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاصو
وبعض البدلان ا ألفريقية
 .40دعا الرئيس املقمي اخلاريج لتقدمي الوثيقة.
 .41وقدم املقمي اخلاريج (الس يد /أأونيل) التقرير .و أأفاد بأأن مرشوع تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي ركز يف املقام
ا ألول عىل قطاع السيامن يف بوركينا فاصو وبعض دول أأفريقية .وبد أأ املرشوع من فرباير  2013اإىل أأكتوبر  .2015واكن
الروهدف هو ترسيع معلية تطوير القطاع السمعي البرصي ا ألفريقي من خالل املساعدة التقنية وبناء القدرات بغرض زايدة فروهم
نظام حق املؤلف .واس تياب املرشوع لالقرتاح اذلي تقدم به وفد بوركينا فاصو اإىل اللجنة .وبعد وضع املرشوع من قبل
ا ألمانة واعيعاده من اللجنة ،أدرجت ثالث دول يه بوركينا فاصو وكينيا والس نغال يف املرشوع .واكن للمرشوع ثالثة
اجتاهات رئيس ية ل ألنشطة .وركز الاجتاه ا ألول عىل البحث ونرش دراسة اس تطالعية ودراسة عن اإدارة حقوق امللكية
الفكرية .وركز الاجتاه الثاين عىل برامج التدريب والتعمل عن بعد .بيامن ركز الاجتاه الثالث عىل تمنية املروهارات واملنارسات
والبنية التحتية وا ألدوات الالزمة يف هذا اجملال .وبعد ذكل ،انتقل املقمي اىل وصف النتاجئ الرئيس ية .وفامي يتعلق بتصممي
وإادارة املشاريع ،تبني أأن اإدارة املرشوع أأكدت عىل أأنه مت تنفيذ ا ألنشطة اخملططة ومت اس تخدام املزيانية كنا هو خمطط لروها،
مع السناح ببعض التغيري بشأأن التكيف حسب الرضورة .وقد ووهجت بعض التحدايت يف اإدارة املرشوع ،لس امي أأن
متطلبات املرشوع قد جتاوزت املوارد املتاحة مما أأدى اإىل بعض التأأخري يف تنفيذ املرشوع .ومن حيث الفعالية ،وجد أأن
أأنشطة املرشوع خلقت الاهيعام وبنت املعرفة حول الاس تخدام احملمتل لنظام امللكية الفكرية ابلنس بة للعمل السمعي البرصي
يف ادلول الثالث املشاركة .ووجدت ا ألمانة أأن هناك تدن مس توايت الوعي القامئة ،ا ألمر اذلي أأسفر عن حتدايت كبرية
ابلنس بة لروهذا املرشوع من حيث أأي تغيري جوهري مضن الإطار الزمين هل والبالغ  32شروهرا .ومع ذكل ،أأشارت ردود الفعل
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أأن التغيري املطلوب اذلي مت وضعه هل وحدث ابلفعل .واكن موضوع اس تخدام عقود خطية بني اخملتصني يف جمال السيامن مبثابة
مثال عىل ذكل .ومع ذكل ،ليك يمت حتقيق النتاجئ الاكمةل للمرشوع ،لتزال هناك حاجة اإىل أأنشطة تمكيلية يف هذه البدلان
الثالثة .كنا قام املرشوع بينفيذ مبادرات يف البدلان الثالثة واليت سامهت يف حقوق املؤلف وا ألطر والروهيالك .وقد مت ذكل
عىل وجه اخلصوص من خالل وضع القوانني والس ياسات ذات الصةل ودمع اإنشاء منظنات جديدة ل إالدارة اجلاعية يف كينيا
والس نغال وتطوير قدرات هذه املنظنات القامئة يف بوركينا فاصو .و أأشار املقمي اإىل أأن الربانمج اخملطط للتعلمي عن بعد قد
تأأخر واكن من املقرر اإطالقه هذا العام .ومن حيث الاس تدامة ،وجد املقمي أأن هذا املرشوع قد وضع ا ألسس ا ألولية لزايدة
املعرفة والاس تخدام احملمتل للملكية الفكرية يف القطاع السمعي البرصي يف ادلول الثالث .ومع ذكل ،لضنان اس تدامة
املرشوع ،هناك حاجة اإىل الاس تفسار عن مزيد من ادلمع من جانب الويبو ورشاكهئا اإىل جانب توفري ادلمع املس متر
للسلطات يف البدلان الثالثة .مث حتول املقمي اإىل الاس تنتاجات والتوصيات ،وقدم أأربعة اس تنتاجات تلهيا ثالث توصيات.
أأول ،خلص التقيمي اإىل أأن املرشوع قد اجنح يف التوعية ابملزااي احملمتةل للملكية الفكرية ابلنس بة للقطاع السمعي البرصي ويف
خلق قوة دفع لتعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف ادلول الثالث املشاركة .كنا أأنه اكن فرصة ليسليط الضوء عىل الاس تخدام
ا إلجيايب للملكية الفكرية يف أأفريقيا لفائدة الصناعة الإبداعية مثل صناعة السيامن .اثنيا ،تعرض املرشوع لبعض أأوجه القصور
نييية توفر املوظفني وادلمع احمليل املتفاوت اذلي أأدى اىل بعض التأأخري يف تنفيذ املرشوع .ويعين ذكل أأيضا أأنه مل يمت تنفيذ
اكفة املتابعات كنا اكن خمطط لروها .اثلثا ،أأظروهرت النتاجئ أأن تركزي املرشوع اكن بلك رئييس عىل برانمج التدريب يف موقع
العمل و أأقل من ذكل عىل دمع البنية التحتية والإطار .واكن ذكل مبثابة مؤرش عىل احيعال ماكن تركزي ا ألنشطة املس تقبلية.
رابعا ،تبني أأنه اكن هناك تقدم يف البدلان الثالثة .وميكن أأن يبىن ذكل عىل املزيد من اس تخدام امللكية الفكرية ولكنه يتطلب
املزيد من ادلمع من قبل املنظمة .واكن السبيل هو النظر يف نوع من ادلمع .واكن يبدو مناس با أأن الويبو ركزت دمعروها عىل
تعزيز هجودها يف البدلان الثالثة رمبا من خالل الانتقال اإىل املزيد من ادلمع املوجه للمروهنيني يف صناعة السيامن وغريمه من
أأحصاب املصلحة ذوي الصةل مثل احملامني وهيئات البث .وابلإضافة اإىل ذكل ،لزالت هناك حاجة اإىل دمع البنية التحتية
والإطار .وميكن للويبو النظر يف متديد تنفيذ املرشوع يف بدلان أأخرى ولكن س يكون علهيا تعيني احلدود من حيث عدد
البدلان نظرا حملدودية املوارد .وقدم املقمي ثالث توصيات .أأول ،أأوىص اللجنة بدمع املرحةل الثانية للمرشوع و أأشار اإىل أأن
املوارد الالزمة متوفرة مبا ميكن من التنفيذ الفعال .اثنيا ،تصممي املرحةل الثانية للرتكزي عىل تعزيز التقدم اذلي مت اإحرازه حىت
الن يف البدلان الثالثة ،وتصممي نطاق ادلمع املقدم بعناية اإذا أأضيفت بدلان اإضافية .وعالوة عىل ذكل ،طاملا أأنه س تكون
هناك حاجة اإىل مراقبة ومتابعة أأفضل ،فاإنه ينبغي زايدة ادلمع الإداري .كنا ينبغي أأن تدرج مزيانية اكفية دلمع البدلان الثالثة
احلالية ابلإضافة اإىل أأية دوةل أأخرى .اثلثا ،أأوىص املقمي بأأن حيافظ مجيع أأحصاب املصلحة الوطنيني ذوي الصةل يف ادلول
املشاركة عىل دمعروهم والزتاهمم هبذا املرشوع .ومن شأأن ذكل التأأكيد عىل دمع ومساندة ا ألدوار الرئيس ية ،مثل هجات
التصال ،يف معلروها.
 .42وفتح الرئيس اجملال للتعليقات
 .43و أأشار وفد نييرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،أأن املرشوع هيدف اإىل ترسيع تطوير القطاع السمعي البرصي
ا ألفريقي من خالل املساعدة التقنية وبناء القدرات لزايدة فروهم واس تخدام نظام حق املؤلف .واكن الروهدف من تقرير التقيمي هو
التعمل من اخلربة أأثناء تنفيذ املرشوع ورمبا حتسيهنا .و أأشار وفد اجملموعة اإىل أأن تقرير التقيمي وجد أأن املرشوع انحج بشلك
شامل يف حتقيق هدفه الرئييس .ولكنه أأشار اإىل التأأخري يف اليسلمي بسبب القيود املتعلقة ابملوظفني .و أأعرب وفد اجملموعة
عن تأأييده التام للمرحةل الثانية من املرشوع وطلب اختاذ التدابري املناس بة للتغلب عىل التحدايت املتعلقة ابملوظفني وضنان
تنفيذها .واكن ذكل يف ضوء انضنام اثنني من البدلان ا ألخرى اإىل املرشوع .كنا س يكون من املروهم أأيضا ضنان ختصيص املوارد
الاكفية للمرحةل الثانية من املرشوع لضنان اإدارته الفعاةل .و أأخريا ،جشع الوفد عىل اإجياد ألية مراقبة ومتابعة أأفضل للتأأكد من
تعزيز هذا املرشوع وحتقيق النتاجئ .و أأشار مرة أأخرى اإىل أأنه متفق متاما مع التوصيات الواردة يف تقرير التقيمي ودمع املرحةل
الثانية من املرشوع .و أأفاد بأأنه يف املرحةل الثانية ،ينبغي الرتكزي أأكرث عىل حتسني الرصد والتقيمي وتوفري املزيد من املوارد
والعدد الاكيف من املوظفني لضنان التنفيذ الاكمل للمرشوع.
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 .44ورحب وفد اليوانن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،بتقرير التقيمي وأأشار اإىل أأن املرشوع نفذ املبادرات اليت تسروهم يف
أأطر وهيالك حقوق املؤلف .واكن ذكل مبثابة لبنة ا ألسس ا ألوىل لزايدة املعرفة والاس تخدام احملمتل للملكية الفكرية يف
القطاع السمعي البرصي يف البدلان الثالثة .واجنح املرشوع يف بناء الوعي حول الفوائد احملمتةل للملكية الفكرية ابلنس بة للقطاع
السمعي البرصي وخلق قوة دفع لتعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف ادلول الثالث املشاركة .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن
التقيمي ا إلجيايب اكن خطوة يف الاجتاه الصحيح .و أأشار الوفد اإىل أأن املرشوع سامه يف توصيات أأجندة التمنية رمق  1و  2و 4
و  .11وفامي يتعلق ابس تدامة املرشوع ،أأيد وفد اجملموعة أراء املقمي .و أأفاد بأأنه اكن لبد من حتديد نوع ادلمع الالزم لضنان أأن
امللكية الفكرية قد اندجمت بشلك جيد داخل القطاع السمعي البرصي دلى البدلان املس تفيدة وا ألخذ بعني الاعتبار حمدودية
املوارد دلى البدلان اليت قد ينطبق علهيا املرشوع.
 .45ورحب وفد بوركينا فاصو بتقرير التقيمي .و أأفاد بأأن املرشوع قد مكن من تطوير املعرفة يف القطاع السمعي البرصي
يف أأفريقيا .وبناء عىل اجناح املرحةل ا ألوىل اليت أعلن عهنا يف التقيمي ،حث الوفد ادلول ا ألعضاء عىل اعيعاد املرحةل الثانية.
وذكر بأأن هذا ا ألمر س يييح البناء عىل التقدم احملرز يف املرحةل ا ألوىل وترمجته اإىل مرحةل اثنية .و أأشار اإىل أأنه لبد من معاجلة
الصعوابت اليت مت مواهجهتا مثل عدم توافر رشاكء وطنيني .وطالب الوفد الويبو وادلول ا ألعضاء مبتابعة توصيات املقمي .و أأفاد
بأأن التوصيات سيسمح مبواصةل تعزيز القدرات يف القطاع السمعي البرصي يف مجيع أأحناء العامل ويف بوركينا فاصو عىل وجه
اخلصوص.
 .46ورحب وفد الس نغال بتقرير التقيمي اذلي مشل اخلطوط الرئيس ية للمرشوع .و أأشار اإىل أأن املرشوع ساعد عىل زايدة
الوعي ابمللكية الفكرية وبناء القدرات يف البدلان املس تفيدة .وذكر بأأن التقرير أأكد عىل أأمهية املرشوع ومسامهته يف تنفيذ
توصيات أأجندة التمنية .و أأفاد بأأنه حقق نتاجئ ملموسة يف املرحةل ا ألوىل .وسلط الضوء عىل التدريب املقدم ألحصاب املروهن
القانونية ،وتعزيز القواعد وتنفيذ نظام اإدارة جناعي جديد .و أأعرب الوفد عن تأأييده للمرحةل الثانية من املرشوع من أأجل البناء
عىل الإاجنازات اليت حتققت ابلفعل .وابلتايل ،أأكد عىل اس تعداده دلمع العملية كلك.
 .47ورحب وفد لتفيا ،نيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،ابإاجناز املرشوع .و أأعرب عن سعادته ابلنياح
الشامل للمرشوع ورحب بتقرير التقيمي .وذكر أأنه من ا ألمهية مباكن أأن نتعمل من تقرير التقيمي لضنان التحسني املس متر لتقدمي
املساعدة التقنية ،لس امي حتسني املرحةل الثانية من املرشوع نفسه .و أأفاد بأأن املرشوع اكن هيدف اإىل ترسيع معلية تطوير
القطاع السمعي البرصي ا ألفريقي من خالل تقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات ،هبدف زايدة فروهم واس تخدام نظام حق
املؤلف .و أأشار اإىل أأن معلية بناء الوعي حول الفوائد احملمتةل للملكية الفكرية يف القطاع السمعي البرصي اكنت انحجة .ور أأى
أأن املتابعة اكنت رضورية دلمج التقدم يف اس تخدام امللكية الفكرية يف القطاع السمعي البرصي ،مبا يف ذكل دمع خرباء السيامن
و أأحصاب املصلحة الخرين.
 .48و أأثىن وفد هولندا ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،عىل النتاجئ اليت حتققت .و أأفاد بأأن املرشوع
مبثابة اجناح شامل يف بناء الوعي حول الفوائد احملمتةل حلقوق املؤلف ابلنس بة للقطاع السمعي البرصي .وقد خلق قوة دفع
لتعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف الصناعة الإبداعية دلى ادلول الثالث املشاركة .ومن املروهم اس تخالص ادلروس من بعض
أأوجه القصور يف اإدارة املرشوع اليت سلط املقمي الضوء علهيا .و أأفاد بأأن مجموعته شاركت يف اس تنتاج مفاده أأنه اكن لبد
للمرشوع من حتديد نوع ادلمع الالزم لضنان دمج امللكية الفكرية بشلك جيد داخل القطاع السمعي البرصي يف هذه البدلان.
وينبغي أأن تركز الويبو عىل تعزيز هجودها يف ادلول الثالث املشاركة ليرسيع اس تخدام امللكية الفكرية .وميكن أأن يمت ذكل من
خالل الانتقال اإىل املزيد من ادلمع املوجه خلرباء السيامن وغريمه من أأحصاب املصلحة .كنا جيب دمع البنية التحتية والإطار.
و أأفاد بأأنه درس اقرتاح املرحةل الثانية ابهيعام ويتطلع اإىل املناقشات .و أأيد الوفد توصية املقمي بشأأن القيود من حيث عدد
البدلان اليت ميكن للجنة دمعروها يف ضوء املوارد املالية والبرشية احملدودة ل ألمانة .وعالوة عىل ذكل ،أأفاد بأأن ادلمع املس متر من
اجلروهات ذات الصةل أأمر رضوري لضنان الاس تدامة.
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 .49ودمع وفد تونس مداخةل نييرياي فامي يتعلق بتقرير التقيمي .و أأفاد بأأن املرشوع قد مت تنفيذه بشلك جيد للغاية ،وعىل
الرمغ من الصعوابت ،اإل أأنه ظل يشلك اجناحا حقيقيا .وذلكل ،أأعرب الوفد عن تأأييده للمرحةل الثانية من املرشوع ،أمال أأن
تس تفيد بالده والبدلان ا ألفريقية ا ألخرى منه.
 .50ورحب وفد الاحتاد الرويس بتقرير التقيمي ووجد أأن املرشوع اكن مفيدا جدا .وفامي يتعلق ابلنتاجئ ،أأشار الوفد
ابرتياح اإىل أأن تنفيذ املرحةل ا ألوىل من املرشوع قد سروهل من الوعي بفوائد امللكية الفكرية ابلنس بة للقطاع السمعي البرصي
وقدم حافزا لس تخدام أأكرث فعالية لنظام امللكية الفكرية .وفامي يتعلق ابلتوصيات اخلاصة بنتاجئ املرحةل ا ألوىل ،أأشار الوفد اإىل
رضورة أأخذها بعني الاعتبار أأثناء الانتقال اإىل املرحةل الثانية ،حيث أأهنا تدمعروها .و أأشار الوفد اإىل احلاجة اإىل مزيد من ادلمع
الإداري من ا ألمانة يف بعض البدلان .وذكر بأأن لروهذا ا ألمر تأأثري عىل إارشاك مجيع الروهيالك ذات الصةل يف مواصةل تنفيذ
املرشوع .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تؤخذ الاس تنتاجات والتوصيات التالية للمرحةل ا ألوىل بعني الاعتبار يف تنفيذ املرحةل
الثانية.
 .51و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل دمعه لروهذا املرشوع من البداية .و أأفاد بأأن املرشوع جشع عىل الانتفاع
ابمللكية الفكرية يف دفع جعةل التمنية .و أأفاد بأأنه ينبغي عىل اللجنة أأن تنظر يف تنفيذ هذا ا ألمر عىل نطاق أأوسع .و أأعرب الوفد
عن تقديره للنتاجئ والاس تنتاجات والتوصيات الواردة يف تقرير التقيمي ،كنا أأعرب عن امهل يف أأن تؤخذ بعني الاعتبار يف
املرحةل الثانية وكذكل يف املشاريع املس تقبلية.
 .52و أأعرب وفد الياابن عن تقديره لنياح املرشوع يف بناء الوعي بشأأن الفوائد احملمتةل للملكية الفكرية ابلنس بة للقطاع
السمعي البرصي وإاجياد قوة دافعة لالس تخدام املعزز للملكية الفكرية يف بوركينا فاصو وكينيا والس نغال .و أأيد الوفد املرحةل
الثانية من املرشوع .واعترب و أأفاد بأأنه ظروهرت حتدايت يف التقرير حيث اكن هناك تأأخري يف تنفيذ بعض ا ألنشطة حىت الن.
ور أأى أأنه جيب النظر بعناية يف تفاصيل املرشوع قبل ادلخول اإىل املرحةل الثانية .ومن شأأن ذكل ضنان التنفيذ السلس
للمرشوع ويف الوقت املناسب مضن املزيانية والإطار الزمين املقرتح.
 .53و أأكد وفد أأملانيا أأن نتاجئ املرشوع اليت حتققت حىت الن اإجيابية للغاية .و أأفاد بأأن املرشوع مل يقدم ادلمع فامي يتعلق
ابمللكية الفكرية للحكومات حفسب ،بل للمروهنيني ا ألفراد يف قطاع السيامن .و أأثبت ذكل أأن امللكية الفكرية ميكن أأن تسروهم
إاسروهاما قامي يف القطاع السمعي البرصي .و أأشار الوفد اإىل النوعية اجليدة من ا ألفالم ا ألفريقية اليت عرضت خالل دورات
اللجنة السابقة .و أأظروهر املرشوع ابلفعل أأنه ميكن اس تخدام امللكية الفكرية يف زايدة حتسني اجلودة .و أأشار الوفد اإىل رضورة
معاجلة مسأأةل كيفية ضنان اس مترار املرشوع ابلطريقة املناس بة.
 .54و أأشار وفد كينيا اإىل أأن تقرير التقيمي قد ملس القضااي اليت قدهما فريقه اإىل املقمي ابلشلك الصحيح .و أأفاد بأأن املرشوع
قد تقدم اإىل ا ألمام عىل الرمغ من التحدايت املالية والغدارية اليت واهجت فريق الويبو .وكرر تأأييده والزتامه ابملرشوع حىت
اس تكناهل .و أأفاد بأأن بالده كينيا قد اس تفادت من املرشوع ،ولعب املرشوع دورا رئيس يا يف رفع مس توى الوعي يف صناعة
السيامن وبد أأ اإنشاء منظمة اإدارة جناعية للقطاع السمعي البرصي .و أأيد الوفد املرحةل الثانية من املرشوع .و أأعرب عن أأمهل يف
أأن يمت اعيعاد مقرتح املرشوع عن طريق أأخذ اللجنة اس تنتاجات وتوصيات املقمي يف الاعتبار.
 .55ورحب وفد غينيا بتقرير التقيمي وسلط الضوء عىل توقعاته بشأأن الاس تنتاجات والتوصيات .و أأشار اإىل أأن املرحةل
ا ألوىل اكنت انحجة .واكنت هناك بعض اخملاوف فامي يتعلق ابلمتويل وتدريب املوظفني .وحث الوفد اللجنة عىل اعيعاد املرحةل
الثانية ،كنا أأعرب عن أأمهل يف التغلب عىل تكل الصعوابت .و أأعرب الوفد عن اهيعام بالده بأأن تكون جزءا من املرحةل الثانية
نظرا حلاجهتا اإىل تعزيز وتطوير قطاعروها السمعي البرصي.
 .56ودعا الرئيس املقمي (الس يد /أأونيل) للرد عىل التعليقات الصادرة من املشاركني.
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 .57و أأشار املقمي اإىل اتفاق الوفود عىل التوصية بدمع املرحةل الثانية من املرشوع .و أأفاد بأأن هناك حاجة لتنفيذ مثل هذه
املشاريع بطريقة مس تدامة وتوفري املوارد الالزمة .وهبذه الطريقة ،ميكن البناء ابلفعل عىل العمل املنجز حىت الن لضنان
عنرص الاس تدامة يف البدلان الثالثة املس تفيدة ،ورمبا يف بدلان أأخرى يف املس تقبل.
 .58وخلص الرئيس املناقشة ،و أأشار اإىل أأن التعليقات اكنت اإجيابية اإىل حد ما فامي يتعلق ابلتقرير والطريقة التيمت اإاجناز
املرحةل ا ألوىل من املرشوع هبا .و أأفاد بأأن هناك دمع للمرحةل الثانية من املرشوع .وسيمت مناقشة هذا املوضوع يف وقت لحق
خالل ادلورة .و أأغلق الرئيس املناقشة نظرا لعدم وجود مالحظات أأخرى من املشاركني.
النظر يف الوثيقة  - CDIP/17/2تقرير املدير العام عن تنفيذ أأجندة التمنية
 .59دعا الرئيس املدير العام اإىل تقدمي تقريره.
 .60وقدم املدير العام حملة عامة عن تقريره .و أأفاد بأأنه التقرير الس نوي السابع هل املقدم اإىل اللجنة .و أأبرز التقرير املوضوعات
اليت اتسمت هبا أأجندة التمنية ومعلية تنفيذها من قبل ا ألمانة .و أأوجز املوضوع ا ألول أأمهية أأجندة التمنية .لقد اكن حداث كبريا
ابلنس بة للويبو ومت اإحراز تقدم هائل خالل الس نوات الامثنية املاضية .واكن من املصلحة املشرتكة لدلول ا ألعضاء أأن يعمل
نظام امللكية الفكرية بفعالية يف التمنية الاجيعاعية والاقتصادية والثقافية جليع البدلان .و أأشار املوضوع الثاين اإىل التقدم الكبري
اذلي مت اإحرازه منذ اعيعاد أأجندة التمنية يف تعممي امللكية الفكرية .وقد مت تعممي أأربعة عرش مرشوعا من مرشوعات اللجنة
لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية املذكورة يف التقرير يف برانمج الويبو .كنا حدث هذا التعممي فامي يتعلق ببناء القدرات و أأنشطة
املساعدة التقنية داخل املنظمة كلك .ومل يكن هناك أأي جزء من املنظمة مل ينظر يف التمنية و أأبعادها فامي يتعلق اب ألنشطة
اخلاصة به .و أأصبحت امللكية الفكرية قضية أأفقية عىل حنو مزتايد وتغطي جمالت عديدة .ولكنا أأصبحت املعرفة عنرصا من
عنارص الإنتاج ومركزا لتوليد الرثوة ،لكنا أأصبحت امللكية الفكرية قضية أأفقية .وابلتايل ،جيب أأن تكون العالقة بني امللكية
الفكرية والتمنية عالقة أأفقية عرب املنظمة .وعالوة عىل ذكل ،هناك ما يعين أأيضا أأن العديد من الكياانت ا ألخرى التابعة
ملنظومة ا ألمم املتحدة اكنت ترتبط مبسأأةل امللكية الفكرية بطريقة أأو بأأخرى ،وعادة ما اكن اختصاص املوضوع احملدد لروهذه
الكياانت وعالقهتا ابمللكية الفكرية أأقوى .وظلت الويبو تشارك بنشاط يف معل منظومة ا ألمم املتحدة .وواصلت الويبو تعاوهنا
الثاليث مع منظمة التيارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية ،فضال عن تعاوهنا مع خمتلف واكلت ا ألمم املتحدة ،ليشجيع
الابتاكر وسد الفجوة الرمقية وتعزيز التمنية املس تدامة .وحتقق ذكل يف التعاون الثاليث بني منظمة الصحة العاملية ومنظمة
التيارة العاملية والويبو .وسعى هذا التعاون الناحج اإىل معاجلة القضااي املتعلقة بولايت لك مهنا بشأأن الصحة والتيارة وامللكية
الفكرية .وفامي يتعلق بأأهداف التمنية املس تدامة وتنفيذها ،اكنت الويبو متر مبرحةل حامسة ،واكن لبد من معاجلة القضية بشلك
حصيح .وعىل الرمغ من أأهنا لتزال يف مرحةل مبكرة ،اإل أأنه اكن من املروهم ابلنس بة للمنظمة أأن تضع فروهنا واحضا للمسامهة
احملددة يف أأهداف التمنية املس تدامة .وقد حددت ادلول ا ألعضاء أأهداف التمنية املس تدامة رمق  9و ،17لس امي الروهدف رمق 9
املتعلق مبوضوع الابتاكر واسع النطاق .و أأفاد بأأن نظام امللكية الفكرية كلك موجود من أأجل تشجيع الاسيامثر يف الابتاكر
ومن أأجل ضنان مجموعة متوازنة من حقوق املعرفة فامي يتعلق بتعزيزها وتقامس منافعروها الاجيعاعية .وقد أدرج الإبداع وا ألعنال
الإبداعية أأيضا يف هذه الفكرة .وابلإضافة اإىل كوهنا مسأأةل أأفقية ،أأصبحت قضية امللكية الفكرية يف لك ماكن قضية معقدة
عىل حنو مزتايد .واكنت املؤسسات والوالكء الاقتصاديني الخرين يس تخدمون امللكية الفكرية بطريقة ترامكية .ففي الزراعة
عىل سبيل املثال ،مت اس تخدام املؤرشات اجلغرافية اإىل جانب العالمات التيارية .ويف جمالت أأخرى من الابتاكر ،مت
اس تخدام نظام الرباءات والتصاممي والعالمات التيارية يف نفس الوقت .ومت نرش هذا المنوذج الرتامكي للحناية بشلك مزتايد
من أأجل تأأمني املزية التنافس ية لالبتاكر .واكن التحدي اليت تواهجه املنظمة يف الوقت الراهن هو الاس مترار يف الرتكزي عىل
أأنشطهتا ا ألساس ية .و أأاثر التقرير قضية التحديد واليت اكنت مبثابة القيمة املضافة للمنظمة اإىل البيئة املعقدة اليت أأصبحت فهيا
امللكية الفكرية قضية مركزية ابلنس بة لالقتصاد .وفامي يتعلق مبشاريع أأجندة التمنية املضطلع هبا ،أأفاد املدير العام بأأهنا حىت الن
اكنت لكروها انحجة .وحىت الن ،مت الاضطالع مبا مجموعة  31مرشوعا لتنفيذ  33توصية من توصيات أأجندة التمنية .وهناك 26
مرشوع مهنا قد أأاجنزت ومت تقييمروها .وهناك  5مشاريع قيد التنفيذ ،مبا يف ذكل املرشوع اجلديد يف جمال امللكية الفكرية
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والس ياحة والثقافة :دمع أأهداف التمنية وتعزيز الرتاث الثقايف يف مرص وغريها من البدلان النامية .وعالوة عىل ذكل ،مت تعممي
 14مرشوع من املشاريع أأجندة التمنية .ور أأى أأن هنج املشاريع قد قدم مبا ل ش ،فيه عددا من املزااي ،عىل الرمغ من أأهنا مل
تشلك نطاق امللكية الفكرية و أأجندة التمنية كلك .وغطي التقرير عىل وجه التحديد عام  .2015وقد مت حتقيق عدد من النتاجئ
اجليدة خالل تكل الفرتة .واكنت واحدة من تكل النتاجئ يه تقرير منتدى اخلرباء ادلويل املعين ابمللكية الفكرية ونقل
التكنولوجيا ،ويه قضية معقدة جدا واليت نوقشت دوليا عىل مدار أأكرث من  40عاما حىت الن .وهناك عدد من ا ألنشطة
اليت متت لتحسني مسامهة الويبو يف التعاون فامي بني بدلان اجلنوب .ومت تنفيذ عدد من ا ألنشطة التدريبية ،لس امي فامي يتعلق
ابلصناعة السمعية البرصية يف إافريقيا .وشاركت شعبة الاقتصاد والإحصاء يف أأنشطة حمددة طوال عام  ،2015مبا يف ذكل
اإنشاء قاعدة بياانت فريد من نوعروها للملكية الفكرية لفائدة التحليل الاقتصادي وحتليل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف كولومبيا،
فضال عن تقيمي جترييب ملبادرات امللكية الفكرية اليت متت مؤخرا يف هذا القطر .كنا اكنت هناك دراسة قيد التنفيذ بد أأت يف
عام  2015وهتدف اإىل اس تكشاف دور نظام امللكية الفكرية و أأثره عىل الابتاكر والقطاع الصحي يف بولندا .وفامي يتعلق
ابلتعاون مع واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى ،أأشري اإىل اثنيني من رشااكت الويبو العامة  /اخلاصة .أأول ،حبث الويبو اذلي مض
أأكرث من  100عضو من مجيع أأحناء العامل ومن مجيع القطاعات .ومت إابرام ما يقرب من مائة وجه من أأوجه التعاون اخملتلفة يف
هذا الصدد ،واكنت تغطي مجموعة واسعة من اجملالت مثل نقل التكنولوجيا وتبادل التقنيات بغرض الاس تخدام وخالفه،
لس امي من قبل مؤسسات البدلان النامية .ومشلت أأيضا أأنشطة بناء القدرات مثل ومشاركة العلناء ا ألفارقة يف املؤسسات
الأاكدميية ويف مؤسسات العامل املتقدم .وقد اكن هذا التعاون انحجا بشلك خاص ،واكنت أأهدافه طويةل ا ألجل اإىل حد كبري.
واكن هيدف اىل ترسيع اكيشاف ا ألدوية يف جمال أأمراض املناطق املدارية املروهمةل واملالراي والسل .لقد اكن هذا ا ألمر مبثابة
حتد كبري ،وس يكون التقدم فيه ابلرضورة تدرجييا .واكنت املبادرة الثانية املشار اإلهيا تمتثل يف قاعدة البياانت اخلرضاء للويبو،
اليت أأدرجت أأكرث من  2000عرض من عروض التقنيات واخلدمات اخلرضاء .ويف هناية  ،2015مضت الش بكة املتنامية
 65رشي ،عىل مس توى العامل .واختمت املدير العام حديثة قائال أأن الكثري من ا ألنشطة اليت نفذت ومت اإحراز تقدم فهيا يف
املنطقة اكنت خضمة وأأساس ية .وسلط الضوء عىل العمل اذلي مت الاضطالع به داخل قطاع التمنية وعرب املنظمة لضنان
التقدم يف تنفيذ أأجندة التمنية.
 .61و أأشار وفد لتفيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ابرتياح اإىل معل ا ألمانة بشأأن تنفيذ أأجندة
التمنية .و أأفاد بأأن تعممي أأجندة التمنية يف أأعنال املنظمة اكن واحضا من خالل أأنشطهتا اخلاصة ابملساعدة التقنية و أأاكدميية الويبو
ومشاركهتا يف خمتلف مؤمترات ومبادرات ا ألمم املتحدة ذات الصةل ابلتمنية .و أأعرب الوفد عن سعادته بتعممي تقيمي تنفيذ أأجندة
التمنية ودجمه يف تقرير أأداء الربانمج يف عام  .2014و أأفاد بأأن معل اللجنة أأدى اإىل اعيعاد  31مرشوعا مت تنفيذها واليت
سامهت يف تفعيل توصيات أأجندة التمنية .كنا مكنت هذه اجلروهود  14مرشوعا ليك تصبح جزءا ل يتجز أأ من أأنشطة الويبو،
وابلتايل عززت من تعممي أأجندة التمنية يف معل الويبو.
 .62و أأشار وفد الصني اإىل ا ألمهية اليت علقهتا الويبو عىل تنفيذ أأجندة التمنية .و أأعرب الوفد عن سعادته بينفيذ  45توصية
من أأجندة التمنية نفذت بشلك مطرد ومت اإاجناز  31مرشوعا لصاحل البدلان النامية .ويف عام  ،2015اكنت اجلعية العامة قد
حددت تعريف "نفقات التمنية" ،ووضعت أأيضا ألول مرة معلية التقيمي يف معلية التقدم .ومت عقد املؤمتر الوزاري يف أأفريقيا،
فضال عن املؤمترات ادلولية ا ألخرى بنياح .ومت تقدمي دورات تدريبية للبدلان النامية ومت دفع ادلراسات بشأأن املرونة اإىل
ا ألمام .واكنت املنظمة تعمل اإىل جانب واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى ،وشاركت أأيضا يف مبادرات ا ألمم املتحدة اخملتلفة.
 .63و أأشار وفد نييرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،اإىل أأن التقرير قدم حملة عامة عن مشاركة املنظمة يف تنفيذ وتعممي
توصيات أأجندة التمنية ،فضال عن املبادئ يف اإطار و أأنشطة الويبو .وعىل الرمغ من أأن التقرير قد ذكر بأأن أأنشطة الويبو
مازالت تسرتشد بتوصيات ومبادئ أأجندة التمنية طوال عام  ،2015اإل أأن اجملموعة ا ألفريقية تتوقع اإدارة أأكرث مشولية ملشاركة
الويبو يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .ويف هذا الس ياق ،أأعرب الوفد عن قلقه بشأأن عدم التنفيذ الاكمل لقرار اجلعية
العامة لعام  2010بشأأن أليات التنس يق .وذكر بأأن الفجوة القامئة منعت ادلول ا ألعضاء من احلصول عىل ألية مناس بة لتقيمي
وتنفيذ وتعممي توصيات أأجندة التمنية دلى الويبو بكفاءة .و أأضاف أأن مجموعته سيس متر يف تشجيع مشاركة املدير العام بشأأن
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هذه املسأأةل .و أأعرب وفد اجملموعة عن موافقته عىل بعض التطورات الروهامة يف عام  2015كنا هو مبني يف التقرير .ومشل
ذكل التوصل اإىل توافق يف الراء بشأأن تعريف نفقات التمنية ودمج تنفيذ أأجندة التمنية يف تقرير أأداء الربانمج يف عام .2014
ورحب الوفد اب ألنشطة مثل أأنشطة املساعدة التقنية وبناء القدرات اليت مت تطويرها والاضطالع هبا من قبل الويبو ليسروهيل
اس تخدام امللكية الفكرية يف البدلان النامية و أأقل البدلان منوا ،مبا يف ذكل مساعدة املرشوعات الصغرية واملتوسطة وتوس يع
دور أأاكدميية الويبو يف تقدمي دورات خمصصة ألحصاب املصلحة يف البدلان النامية و أأقل البدلان منوا .و أأقر الوفد مبشاركة
الويبو مع منظومة ا ألمم املتحدة .و أأفاد بأأنه عىل الرمغ من أأن الويبو سامهت يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة ذات الصةل،
اإل أأهنا دلهيا الفرصة لتكون أأكرث نشاطا وتقود الكثري من مشاراكت ا ألمم املتحدة اليت تركز عىل امللكية الفكرية والتمنية
الاجيعاعية والاقتصادية .وبناء عىل حمتوايت التقرير ،قدمت اجملموعة ا ألفريقية سمسة طلبات ل ألمانة .أأول ،توفري مزيد من
املعلومات عن ادلورة املتقدمة للتعمل عن بعد اليت أدخلت حديثا يف جمال امللكية الفكرية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي من قبل أأاكدميية الويبو .اثنيا ،تقدمي تقيمي مس تقل ملساعدة الويبو اإىل البدلان النامية وا ألقل منوا فامي يتعلق
ابلسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية .وينبغي أأن يركز التقيمي عىل املساعدة اليرشيعية القامئة عىل الطلب ،وبشأأن اعيعاد أأو
تعزيز ا ألطر القانونية الوطنية أأو ا إلقليمية .اثلثا ،فتح العملية اليشاورية ملشاركة الويبو يف فريق العمل املشرتك بني الواكلت
التابع ل ألمم املتحدة بشأأن أأهداف التمنية املس تدامة والعمليات ا ألخرى ذات الصةل بأأجندة التمنية ملا بعد  .2015وينبغي توفري
مزيد من املعلومات حول توجه مشاركة الويبو مع واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى والروهيئات ادلولية املعنية بقضااي أأو موضوعات
لدلول ا ألعضاء يف الويبو وهجات نظر متباينة بشأأهنا .رابعا ،توفري مزيد من املعلومات حول مشاركة الويبو يف الفريق رفيع
املس توى املعين احلصول عىل ا ألدوية ،مبا يف ذكل اإاتحة املدخالت املقدمة اإىل الفريق .خامسا ،وضع تقرير واقعي عن
مسامهة الويبو بشأأن القضااي املتصةل بتعزيز التمنية ونقل التكنولوجيا .وحث الفريق الويبو اإىل مواصةل العمل لفائدة اإدارة تنفيذ
توصيات أأجندة التمنية بطريقة متاكمةل تتياوز اجلروهود القامئة عىل املشاريع ،وتقدمي معلومات أأكرث تفصيال عن املشاريع لفائدة
المتكن من التقدير ا ألفضل لفعالية لك مرشوع.
 .64ورحب وفد اليوانن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،بشمولية التقرير .و أأفاد بأأنه يدل عىل مكية هائةل من العمل املكرس
لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية يف أأنشطة الربامج ذات الصةل الويبو .وذكر بأأنه يف عام  ،2015مت تعممي أأربعة عرش مرشوعا
بأأجندة التمنية يف أأنشطة برامج الويبو ومت بدء املراجعة املس تقةل .وسيمت تقدمي نتاهجروها اإىل اللجنة يف دورهتا الثامنة عرشة.
و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يتقيد التقرير ابلختصاصات اليت وافقت علهيا اللجنة دورهتا الرابعة عرشة .وعالوة عىل ذكل،
رحب الوفد مبوجز التطورات يف خمتلف هيئات الويبو خالل عام  ،2015ومسامههتا يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .و أأكد
الوفد عىل الزتام الويبو بأأجندة التمنية من خالل املوارد املالية اخملصصة لتنفيذ تكل التوصيات .وذكر أأنه حبلول هناية عام
 ،2015مت تطوير واحد وثالثني مرشوعا ومت تنفيذ ثالثة وثالثني توصية .واكنت املوارد املالية التقديرية اخملصصة لروهذه
املشاريع حوايل  28مليون فرن ،سويرسي .و أأشار الوفد اإىل أأن اعتبارات التمنية جزء ل يتجز أأ من معل الويبو من أأجل
متكني ادلول ا ألعضاء من اس تخدام امللكية الفكرية أكداة اإجيابية للتمنية .و أأخريا ،حث الوفد الويبو عىل مواصةل تطوير النظام
ادلويل للملكية الفكرية بطريقة متوازنة وفعاةل.
 .65و أأشار وفد الاحتاد الرويس اإىل أأن تنفيذ توصيات أأجندة التمنية قد مت تعميمه جبميع هيئات املنظمة والويبو .وميكن هل
أأن يتفاعل إاجيابيا فقط مع التقرير .و أأفاد بأأنه مت اإاجناز املشاريع بنياح أأو اكنت قيد التنفيذ بشلك انحج .و أأشار الوفد اإىل أأن
التقيمي الإجيايب لتنفيذها قد ورد من قبل اخلرباء املس تقلني .و أأشار اإىل أأن بالده س تواصل دمع هجود الويبو يف حتقيق تنفيذ
توصيات أأجندة التمنية.
 .66ورحب وفد هولندا ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،ابلتقرير حيث أأظروهر العمل الضخم اذلي
قامت به الويبو يف تنفيذ أأجندة التمنية .ورحب ابجلروهود املبذوةل لتحقيق ا ألهداف اليت وضعهتا ادلول ا ألعضاء .و أأفاد أأنه
حبلول هناية عام  ،2015مت اعيعاد  31مرشوعا وتنفيذ  33توصية من توصيات أأجندة التمنية .ومت ختصيص مزيانية قدرها 28
مليون فرن ،سويرسي لتنفيذ تكل املرشوعات .و أأكدت تكل املبالغ عىل الزتام الويبو القوي مبنح تأأثري حقيقي وملموس
لتوصيات أأجندة التمنية .كنا أأشارت تكل ا ألرقام اإىل مشاركة أأمانة الويبو يف املبادرات ادلولية اليت تدمعروها ا ألمم املتحدة .و أأفاد
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بأأنه من الرضوري اش يعال امللكية الفكرية أكداة للتمنية الاقتصادية والاجيعاعية والثقافية من خالل تشجيع الابتاكر احمليل
والإبداع والاسيامثر ونقل التكنولوجيا.
 .67و أأشار وفد جزر الهباما ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،اإىل أأن التقرير يعكس العمل اجليد
اذلي أأحرزته الويبو بشأأن تنفيذ وتعممي توصيات أأجندة التمنية .وأأعرب عن سعادة اجملموعة ابعيعاد  31مرشوعا تغطي 33
توصية من توصيات أأجندة التمنية حبلول هناية عام  .2015و أأعرب عن تطلع اجملموعة اإىل التنفيذ املطرد لتوصيات أأجندة
التمنية املتبقية حبيث تصبح أأعنال املنظمة شامةل ابلفعل ولصاحل مجيع ادلول ا ألعضاء .و أأفاد بأأن هذا ا ألمر ذو أأمهية حيوية
ابلنس بة جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
 .68و أأيد وفد ا ألرجنتني البيان اذلي أأدىل به وفد جزر الهباما ،نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأفاد بأأن
التقرير مكن ادلول ا ألعضاء من تقدير اجلروهود والتقدم اذلي مت اإحرازه يف تعممي وتنفيذ توصيات أأجندة التمنية .و أأشار الوفد
اإىل أأن بالده اكنت مضن املبادرين بأأجندة التمنية وذكل هبدف تعممي التمنية يف مجيع أأعنال الويبو .واكنت املشاريع الـ 31اليت
نفذت حىت الن دليال عىل حتقيق الروهدف .كنا أأشار اإىل أأن بالده قد اس تفادت من بعض مشاريع أأجندة التمنية .أأول،
برانمج املاجس تري يف جمال امللكية الفكرية اذلي مت تنظيمه ابلشرتاك بني أأاكدميية الويبو واملعروهد الوطين للملكية الصناعية
( )INAPIوجامعة أأوسرتال اب ألرجنتني .واضطلع الربانمج بتدريب املوظفني من املنظنات الوطنية للملكية الفكرية والروهيئات
احلكومية واجلامعات يف مجيع أأحناء أأمرياك الالتينية .اثنيا ،املرشوع التجرييب يف جمال امللكية الفكرية وإادارة التصممي لفائدة
تمنية ا ألعنال يف البدلان النامية و أأقل البدلان منوا ،واذلي بد أأ تنفيذه يف عام  .2014وقدم املرشوع التوجيه بشأأن حناية
التصاممي الصناعية لـ  42مرشوع من املرشوعات الصغرية واملتوسطة فضال عن تقدمي املساعدة يف معلية التطبيق من أأجل
حنايهتا .و أأعرب الوفد عن ارتياحه بشأأن نتاجئ التنفيذ .و أأفاد بأأنه مت رفع الوعي حول امللكية الفكرية بني املرشوعات الصغرية
واملتوسطة ومت حتسني القدرات املؤسس ية الوطنية بشأأن امللكية الفكرية.
 .69و أأعرب وفد مجروهورية كوراي عىل ثقته بأأن تنفيذ أأجندة التمنية من خالل املشاريع ميكن أأن توفر مساعدة الويبو لفائدة
التعاون والتمنية .وذلكل ،جشع عىل اتباع هنج متوازن وبناء لتعظمي النتاجئ احملمتةل .و أأفاد بأأن بالده قد سامهت من خالل
الصناديق الاسيامئنية الكورية يف بناء القدرات يف البدلان النامية.
 .70و أأشار وفد كندا أأن التقرير يقدم تقيامي شامال للعمل اذلي قامت به الويبو يف عام  2015حنو تنفيذ أأجندة التمنية .كنا
أأحيط الوفد علنا اب ألنشطة املذكورة يف التقرير ،و أأثىن عىل العمل اذلي أأاجنزه معروهد حبوث الويبو واملعروهد ا ألخرض .و أأشار الوفد
اإىل املسامهة طويةل ا ألجل من جانب بالده بأأنشطة الويبو يف جمال التعاون التقين .و أأفاد أأنه منذ عام  ،1997قام مكتب
امللكية الفكرية الكندي بينظمي وتقدمي دورات تدريبية س نوية متخصصة يف رشاكة مع أأاكدميية الويبو .وجدد الوفد الزتامه
أأعرب عن تطلعه مبواصةل التعاون الإجيايب.
 .71وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن التقرير أأظروهر الزتام الويبو بتوصيات أأجندة التمنية .و أأشار اإىل أأن اعتبارات
التمنية تشلك جزءا ل يتجز أأ من معل الويبو يف العديد من اجملالت ،مبا يف ذكل حقوق املؤلف من خالل اللجنة ادلامئة املعنية
حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .وقد مت تنفيذ ا ألعنال املتعلقة مبعاهدة حناية هيئات البث بطريقة شامةل ومدفوعة من جانب
ا ألعضاء واليت منحت الاعتبار الواجب خملتلف مس توايت التمنية .كنا سامه ذكل يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية املتعلقة
بوضع القواعد واملعايري ،لس امي التوصية رمق  .15وقد أأحرزت الويبو تقدما كبريا يف تنفيذ التوصيات أأجندة التمنية .واكن
انطباعروها العام هو أأن ا ألنشطة اكن لروها تأأثري كبري عىل امللكية الفكرية والتمنية يف البدلان اليت نفذت فهيا .ويف هذا الصدد ،ذكر
الوفد مشاركة الويبو الفعاةل يف أأنشطة ا ألمم املتحدة ،لس امي ا ألعنال ذات الصةل بأأهداف التمنية املس تدامة املرتبطة بولية
اللجنة وا ألهداف الاسرتاتيجية للمنظمة .وفامي يتعلق بقاعدة بياانت اخلاصة بتوفيق تمنية امللكية الفكرية للويبو ()IP-DMD
اليت تغري امسروها يف الونة ا ألخرية اإىل ( ،)WIPO Matchأأبلغ الوفد اللجنة بأأن مكتب اليسميات والعالمات والرباءات يف
الولايت املتحدة ا ألمريكية ( )UPSTOشارك يف تنظمي اثنني من ا ألحداث الرتوجيية مع الويبو وغرفة التيارة ا ألمريكية.
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واكنت قاعدة بياانت اخلاصة بتوفيق تمنية امللكية الفكرية للويبو هتدف اإىل اجلع بني أأحصاب املصلحة كلك لتوفيق احتياجات
امللكية الفكرية احملددة مع املوارد املتاحة وتوس يع أأثر املساعدة الإمنائية للملكية الفكرية .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل التقارير
املس تقبةل الصادرة عن املدير العام.
 .72و أأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نييرياي ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .وهنأأ الوفد ادلول
ا ألعضاء يف الويبو ابلوصول اإىل توافق يف الراء بشأأن التعريف املنقح لنفقات التمنية .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يساعد ذكل يف
اإجراء تقيمي أأكرث دقة للنفقات الفعلية املتكبدة يف اإطار ا ألنشطة املوهجة حنو التمنية .ورحب أأيضا بنياح أأاكدميية الويبو يف
تقدمي أأنشطة بناء القدرات من خالل ادلورات واملدارس الصيفية ،واليت س تقام واحدة مهنا يف جنوب أأفريقيا .و يف اإشارة
اإىل ا ألمهية املزتايدة لعمل أأاكدميية الويبو ،لس امي فامي يتعلق ابلتوصية رمق ( ،)3اكن ل بد للويبو من مواصةل العمل مع تركزي
واحض عىل التمنية .وطاملا أأن العديد من البدلان النامية تقوم بصياغة أأو مراجعة س ياسات امللكية الفكرية ،فاإنه ميكن ملهنج
متوازن أأن يقدم املساعدة يف الوقت املناسب بشأأن أأفضل الس بل لالس تفادة من نظام امللكية الفكرية يف حتقيق ا ألهداف
الإمنائية ا ألوسع .و أأشار الوفد اإىل اللكمة الرئيس ية اليت أألقاها وزير التيارة والصناعة يف املؤمتر حول امللكية الفكرية والتمنية
قبل أأس بوع ، .و أأشار الوزير يف لكمته اإىل أأن التارخي قد أأظروهر أأن ادلول اختذت مسارات خمتلفة يف السعي اإىل حتقيق التمنية
الاقتصادية واهنا اس تخدمت حناية امللكية الفكرية بطرق خمتلفة ويف أأوقات خمتلفة دلمع هجودها الإمنائية .ومن أأجل تسروهيل
املزيد من التقدم ،اكن لبد أأن أأن تكون املناجه احلالية واملس تقبلية متوا نزة ومتناسقة مع أأجندة التمنية فضال عن احتياجات
البدلان اخملتلفة .ومن أأجل تقيمي ما اإذا اكنت أأاكدميية الويبو عىل طريق حتقيق ا ألهداف ا ألوسع للمنظمة ،طلب الوفد من
ا ألمانة تقامس توصيات املراجعة اخلارجية املس تقةل لأاكدميية الويبو مع مجيع ادلول ا ألعضاء .و أأفاد بأأن ذكل اكن عنرصا أأساس يا
للنظر يف مقرتح مرشوع التعاون بشأأن تعلمي حقوق امللكية الفكرية والتدريب املروهين دلى مؤسسات التدريب القضايئ يف
البدلان النامية و أأقل البدلان منوا ،واذلي لعب دورا حاسنا يف كيفية نظر أأي قطر اإىل امللكية الفكرية وتطبيقروها .و أأحيط الوفد
علنا مبشاركة الويبو النشطة يف أأعنال ا ألمم املتحدة مبا ييعا ى مع توصيات أأجندة التمنية رمق  24و  30و  31و  .40و أأشار اإىل
معل الويبو املتعلق بينفيذ أأهداف التمنية املس تدامة وطلب من ا ألمانة تبادل املدخالت املوضوعية املقدمة نيابة عن مجيع
ادلول ا ألعضاء .كنا أأشار الوفد اإىل أأن التقرير أأورد مشاركة الويبو يف فريق اخلرباء الاسيشاري اإىل الفريق الرفيع املس توى
ل ألمم املتحدة بشأأن احلصول عىل ا ألدوية .واكنت وليهتا ممتثةل يف مراجعة تقيمي املقرتحات واقرتاح احللول اليت توفر اتساق
س ياسات بني امللكية الفكرية وحقوق الإنسان وقواعد التيارة والصحة العامة .وطلب الوفد من الويبو توضيح موقفروها من
ولية الفريق الرفيع املس توى ل ألمم املتحدة املشار اإليه ومشاركهتا يف الفريق نفسه .و أأفاد بأأنه كنا يعمل املدير العام ،هييمن
التفاعل بني امللكية الفكرية والصحة العامة عىل النقاش ادلائر حاليا يف مجيع أأحناء العامل .ولفائدة الشفافية ،اكن من الرضوري
أأن تبلغ الويبو ادلول ا ألعضاء بشأأن مشاركهتا ومسامههتا يف الفريق الرفيع املس توى ل ألمم املتحدة املذكور .وطلب الوفد من
الويبو اإاتحة املعلومات ذات الصةل عىل صفحة الويب اخلاصة هبا .وذكر بأأن ذكل قد مت ابلفعل من قبل منظمة الصحة العاملية
ومكتب مفوض ا ألمم املتحدة السايم حلقوق الإنسان .و أأخريا ،أأعرب الوفد عن سعادته ابلنياح يف تعممي أأجندة التمنية يف
معل الويبو .و أأعرب عن تطلعه اإىل أأن يمت تنفيذها ابلاكمل .وعالوة عىل ذكل ،ذكر بأأن سلط املؤمتر ادلويل حول امللكية
الفكرية والتمنية الضوء عىل ا ألمهية احلامسة للتمنية كروهدف مشرتك للك معل .ويف ضوء ذكل ،اكن من الرضوري أأن تعمل
مجيع جلان الويبو عىل هدف مشرتك :أأل وهو امللكية الفكرية من أأجل التمنية .واكن من اخلطأأ اس مترار التأأكيد عىل أأن بعض
الليان مل تكن ذات صةل وليس علهيا أأن تقدم مسامههتا يف أأجندة التمنية .وجشع الوفد الويبو عىل بذل املزيد من اجلروهود
ملواءمة أأهدافروها والعمل من أأجل الروهدف املشرتك املذكور .وهبذه الطريقة ،س يكون من املمكن القول بأأن التقيمي اذلي يس تنتج
بأأن أأجندة التمنية قد مت تعميمروها ابلفعل وبشلك اكمل يف أأعنال املنظمة س يصبح ممكنا.
 .73و أأعطى الرئيس اللكمة للمدير العام ل إالجابة عىل ا ألس ئةل اليت طرحهتا الوفود.
 .74و أأشار املدير العام اإىل مجيع التعليقات اليت أأدلت هبا الوفود .وفامي يتعلق ابلس تفسارات اليت طرحت من قبل وفدي
نييرياي وجنوب أأفريقيا بشأأن مشاركة ا ألمانة يف العمليات اخلارجية ،ذكر أأنه مت المتيزي بني نوعني من العمليات اخلارجية.
العمليات احلكومية ادلولية من هجة ،ومن اجلروهة ا ألخرى ،العمليات غري احلكومية ادلولية رمغ أأهنا بد أأت من قبل ا ألمم املتحدة.
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وتشمل العمليات احلكومية ادلولية معل الويبو عىل تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة ،والعديد من العمليات اليت أأجريت فامي
يتعلق بمتويل أأقل البدلان منوا وبرانمج معل اسطنبول .و أأفاد بأأن العملية اليت ذكرت من قبل الوفدية ختص جلنة اخلرباء
الرفيعة املس توى ل ألمني العام .و أأشار املدير العام بأأهنا مل تكن معلية حكومية دولية .وذكر إاهنا اكنت مواقف حرجة حيث أأن
الويبو اكنت مشاركة فقط أكمانة ل تقدم سوى املعلومات .و أأشار املدير العام اإىل أأن نييرياي أأشارت بشلك حصيح اإىل أأنه
اكنت هناك وهجات نظر متباينة بني ادلول ا ألعضاء بشأأن بعض تكل القضااي .ول ميكن ل ألمانة أأن تتبين ر أأي أأو أخر .ومل
يكن هناك أأي وثيقة س ياسة اعمتدهتا ادلول ا ألعضاء بشأأن تكل القضااي .ونظرت الويبو اإىل دورها يف توفري املعلومات
للمساعدة يف العملية ذات الصةل فامي يتعلق بأأي مسائل أأو قضااي متعلقة ابمللكية الفكرية .وفامي يتعلق بأأهداف التمنية
املس تدامة ،اكن للويبو ،مثلروها مثل املنظنات ا ألخرى ،أأن تقرتح التدابري اليت ينبغي اختاذها يف اإطار وليهتا املتخصصة فامي
يتعلق بينفيذ تكل ا ألهداف .وعىل الرمغ من أأن ادلول ا ألعضاء قد ل يروقروها هذا القرار ،اإل أأن الويبو من شأأهنا أأن تتخذ
قرارا بشأأن الس بل اليت ينبغي للمنظمة من خاللروها تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة يف اإطار وليهتا احملددة .وفامي يتعلق ابلفريق
الرفيع املس توى ،ميكن حتميل مساهنات الويبو يف همةل قصرية عىل الرتتيبات اللوجسيية .ومع ذكل ،أأشار اإىل أأنه اكن هناك
توتر ليس تنافر س ياسات يف هذا اجملال .وعىل الرمغ من أأن امللكية الفكرية من الناحية الاقتصادية ،اكنت اللية اليت
أأوجدت اإماكنية التبادل يف السوق عن طريق الوصول اإىل سلعة قابةل للبيع ،أأنشأأت امللكية الفكرية احلقوق اليت فرضت
القيود عىل ذكل الوصول .وظروهر التوتر نييية احلقيقة بأأن امللكية الفكرية سروهلت الابتاكر ولكهنا يف الوقت نفسه قيدت
الوصول اإليه .وشدد املدير العام عىل حساس ية هذا اجملال .ونظرا لختالف الراء حول هذه القضية ،فاإن ا ألمانة سيتعامل
معروها مبنهتيى الالزتام وس تحافظ عىل احلياد يف توفري املعلومات فامي يتعلق بتكل العمليات.
 .75ورصح وفد اإيران (مجروهورية اإيران الإسالمية) بأأن الروهدف الرئييس من تقرير املدير العام هو متكني اللجنة من اإجراء
مناقشة موضوعية لتقيمي الكيفية اليت يمت هبا تنفيذ توصيات أأجندة التمنية من خالل أأنشطة هيئات الويبو .و أأعرب عن أأمهل
يف أأن يساعد مثل هذا النقاش ادلول ا ألعضاء عىل تكوين نظرة مشولية لتنفيذ أأجندة التمنية من خالل هيئات الويبو ،وإاجياد
س بل ووسائل معلية لتحسني العملية .ور أأى أأن تقرير املدير العام اكن مبثابة تقيمي ذايت للتقدم اذلي أأحرزته ا ألمانة يف تنفيذ
وتعممي أأجندة التمنية .وفامي يتعلق اب ألنشطة املضطلع هبا فامي يتعلق بأأجندة التمنية ،يبدو أأن تركزي التقرير اكن عىل المك وليس
اجلودة .ذلكل ،أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل مراجعة مس تقةل لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية .وجيب أأل يعكس تقرير املدير العام
ادلور الإجيايب للملكية الفكرية حفسب ،بل يركز أأيضا عىل كيفية الضبط وامحلاية من الاثر السلبية والقيود اخلاصة حبناية
امللكية الفكرية اليت تواهجروها البدلان النامية .ووفقا لتقرير املدير العام ،شاركت الويبو يف عدد من معليات ا ألمم املتحدة حيث
مت النظر يف قضااي امللكية الفكرية ،مثل فريق اخلرباء الاسيشاري من الفريق الرفيع املس توى ل ألمني العام ل ألمم املتحدة بشأأن
احلصول عىل ا ألدوية .وابملثل ،أأشار التقرير اإىل أأن أأمني املعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة
( )ITPGRFAطالب الويبو ابملشاركة واس تكشاف اجملالت احملمتةل للعالقات املتبادةل بني معاهدات الويبو واملادة  9من
املعاهدة .ور أأى أأنه حيق لدلول ا ألعضاء الاطالع عىل أأنشطة ا ألمانة ،لس امي فامي يتعلق ابلفريق الرفيع املس توى ل ألمني العام
ل ألمم املتحدة بشأأن احلصول عىل ا ألدوية .ومن هذا املنطلق ،أأيد الوفد مداخالت وفدي جنوب أأفريقيا ونييرياي وطلب من
ا ألمانة أأن تقدم معلومات مفصةل .وعالوة عىل ذكل ،أأفاد الوفد بأأنه س يقدر ما اإذا اكن من املمكن إاطالع اللجنة عىل
الطلبات اليت تقدم هبا أأمني املعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة.
 .76و أأشار وفد ش ييل اإىل أأن تقرير املدير العام اكن أأداة مفيدة جدا ملتابعة العديد من ا ألنشطة اليت تقوم هبا املنظمة،
لس امي تكل املتعلقة بأأجندة التمنية .و أأشار اإىل أأن دليه الفرصة للمشاركة بفعالية يف املراجعة املس تقةل اليت جتري حاليا بشأأن
تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .و أأعرب عن ثقته بأأن هناك نييية اإجيابية س تخرج مهنا .ويف هذا الس ياق ،أأشار الوفد اإىل معل
أأاكدميية الويبو .ومت عقد دورة مدرسة الويبو الصيفية يف ش ييل للعام الثالث .واكنت ادلورة انحجة جدا و أأظروهرت اهيعاما
مزتايدا من جانب طالب ادلراسات العليا واملروهنيني الش باب اذلين دلهيم خلفية عن ادلراسات الاجيعاعية والعلوم .وشدد
عىل أأن ادلورة اليت عقدت يف يناير املايض قد حرضها املروهنيني الش باب املسؤولني عن أأنشطة نقل التكنولوجيا يف اجلامعات
ومراكز البحوث من ش ييل ومن خارهجا .ومن انحية أأخرى ،أأشار الوفد اإىل مبادرات حبوث الويبو وبرانمج الويبو ا ألخرض.
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واكنت هذه املبادرات تنفذ التوصية رمق  19من أأجندة التمنية بشأأن الوصول اإىل املعلومات والتوصية رمق  25بشأأن نقل
التكنولوجيا .واكنت تكل التوصيات هامة للغاية ابلنس بة لدلول اليت شاركت يف مبادرات أأخرى مع املنظنات ادلولية ا ألخرى.
و أأفاد بأأن ش ييل قد بد أأت منصة جديدة ختدم أأحصاب ا ألعنال لعرض أأفضل التقنيات يف البالد ألولئ ،اذلين يسعون اإىل
حلول مبتكرة .واكنت تكل املنصة متاحة للجميع يف حماوةل للبحث عن حلول جديدة ومفيدة للقضااي العالقة .واكنت مبثابة
بوابة ،حيث حاول املعروهد الوطين للملكية الصناعية ( )INAPIتسليط الضوء عىل أأمهية املعلومات .واكن هذا هو احلال
أأيضا ابلنس بة للمبادرات ا ألخرى للمعروهد الوطين للملكية الصناعية يف ش ييل مثل مبادرة برويكتا " ،"Proyectaالباحث عن
التكنولوجيا يف املكل العام .ويف الونة ا ألخرية ،قدمت اخلدمات التكنولوجية معلومات مثل رمس خرائط الرباءات يف جمالت
التعدين وإادارة املياه للحكومة ليك تسروهل الس ياسات العامة .وعالوة عىل ذكل ،اكن من املناسب الاس مترار يف حتديث
قاعدة البياانت بشأأن املرونة ،وفقا للتوصية رمق  14من أأجندة التمنية .وفامي يتعلق بذكل ،شارك الوفد يف العمل اذلي يضطلع
به املعروهد الوطين للملكية الصناعية يف ش ييل .واسينادا اإىل املعلومات اليت تقدهما الويبو ،معل الوفد عىل رمس خرائط البدلان
ومواطن املرونة اخلاصة هبا .وقد يكون ذكل مبثابة أأداة مفيدة للتعرف عىل املعايري ادلولية والبدلان اليت تيبادل نفس الرؤية
حول هذا املوضوع .وميكن تبادل ا ألداة مع ا ألمانة .ويف الهناية ،أأشار الوفد اإىل مسامهة الويبو يف وضع الصيغة الهنائية
لسرتاتيجيهتا الوطنية يف جمال امللكية الصناعية .ومسحت املساعدة املقدمة من قبل خرباء الويبو إابصدار الإحصاءات وهيلكة
اسرتاتيجية مبشاركة اجملمتع املدين من خالل اليشاور العام .وس يقدم مرشوع الوثيقة لالعيعاد من قبل وزير الاقتصاد والتمنية
والس ياحة مبناس بة يوم امللكية الفكرية.
 .77و أأعرب وفد الياابن عن تأأييده التام للبيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن ،نيابة عن اجملموعة ابء ،و أأفاد بأأن تقرير املدير
العام قدم اس تعراضا شامال لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية .و أأعرب عن اعتقاده القوي بأأن حتسني نظام امللكية الفكرية من
شأأنه أأن يدفع جعةل التمنية الاقتصادية ذاتية الاس تدامة ويسامه يف خلق الابتاكر .ويف هذا الس ياق ،علق الوفد أأمهية كبرية
عىل ا ألنشطة الإمنائية ،مبا يف ذكل املساعدة التقنية وبناء القدرات .وفامي يتعلق بتكل ا ألنشطة ،اكنت بالده تقدم أأنواع خمتلفة
من املساعدة من خالل صناديقروها الاسيامئنية .ومشلت أأنشطة الصناديق الاسيامئنية الياابنية تنظمي احللقات ادلراس ية ا إلقليمية
ودون ا إلقليمية والوطنية ،وورش العمل وادلورات التدريبية والبعثات الاسيشارية املتخصصة ،وبرامج الزماةل طويةل ا ألجل
وترمجة مواد حمددة اتبعة للويبو .ومن خالل تكل ا ألنشطة ،دمعت الياابن عدد من املشاريع وا ألنشطة اليت تديرها الويبو ،مما
أأدى اإىل تبادل اخلربات يف جمال اس تخدام امللكية الفكرية لفائدة توفري الرثوة وتعزيز القدرة التنافس ية وتطوير الاقتصاد.
ومكثال عىل ا ألنشطة املتصةل بأأجندة التمنية ،أأشار الوفد اإىل التمنية احلالية لربانمج الويبو ا ألخرض .وابلإضافة اإىل اجلعية
الياابنية للملكية الفكرية ،بد أأت اجلعية الياابنية حملاميي الرباءات ( )JPAAمؤخرا رشاكة مع برانمج الويبو ا ألخرض .و أأفاد بأأن
بالده ترغب يف مواصةل التعاون مع املس تخدمني الياابنيني من أأجل تسروهيل تقنيات برانمج الويبو ا ألخرض .كنا أأعرب عن
تطلعه اإىل اس مترار الويبو يف تنفيذ أأجندة التمنية من خالل الرتكزي عىل تعزيز حناية امللكية الفكرية مع مراعاة أأهداف املنظمة،
كنا هو منصوص عليه يف املادة ( )3من اتفاقية الويبو.
 .78و أأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد جزر الهباما ،نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،و أأفاد بأأن
التقرير قدم معلومات هامة ومفيدة لتقيمي معل اللجنة .كنا ذكر التقرير التقدم اذلي مت اإحرازه بشأأن تنفيذ وتعممي أأجندة التمنية.
و أأفاد بأأن بالده الربازيل قد اس تفادت من املشاريع يف اإطار اللجنة ،لس امي من ادلراسة اليت وضعت يف اإطار مرشوع امللكية
الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجيعاعية .ومن املؤكد أأن الاعرتاف بأأمهية أأجندة التمنية دلى الويبو وتوفري املشاريع لنتاجئ هامة
ابلنس بة لدلول ا ألعضاء اكن مبثابة عالمة جيدة .ومع ذكل ،لتزال هناك العديد من أأوجه القصور للتعممي الفعال ألجندة التمنية
يف العمل املوضوعي للويبو .و أأفاد بأأن اإنشاء اللجنة اكن اإاجنازا صعبا يف أأعقاب اعيعاد أأجندة التمنية يف عام  .2007و أأنتجت
اللجنة العديد من دراسات مشاريع هامة ،اكنت كنا ذكر املدير العام بناءة جدا ابلنس بة لدلول ا ألعضاء املشاركة .ور أأى أأن
أأجندة التمنية ليست مجموعة بس يطة من مشاريع حمددة زمنيا تنفذها اللجنة وإامنا يه معلية للرتكزي عىل حقوق امللكية الفكرية
هبدف املسامهة يف تمنية ادلول .ومع هذا الر أأي ،ينبغي تعممي أأجندة التمنية يف مجيع أأنشطة الويبو وجلاهنا .وعالوة عىل ذكل،
اكن من املؤسف أأن تظل مسامهة هيئات الويبو من خالل تنفيذ أأجندة التمنية قضية متنازع علهيا .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف
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أأن يمت التوصل اإىل اتفاق حول القضااي املفيدة ابلنس بة ملزيد من تعممي أأجندة التمنية ،لس امي بشأأن أليات التنس يق وتأأسيس
امللكية الفكرية والتمنية كبند دامئ من بنود ا ألجندة .وفامي يتعلق ابلفريق الرفيع املس توى ل ألمني العام ل ألمم املتحدة املعين
ابحلصول عىل ا ألدوية ،رحب الوفد ابلتوضيح اذلي تقدم به املدير العام .ومع ذكل ،أأفاد بأأن الترصحيات اليت أأدىل هبا ممثلو
الويبو خالل اجيعاعات مؤمتر فرباير املايض سبب قلقا كبريا من خالل اليشكي ،يف ولايت الفريق .ومل يكن التفاعل املعقد
بني حناية امللكية الفكرية ورضورة ضنان وصول ا ألدوية املنقذة للحياة قضية جديدة .لقد اكن هدفا لقرار ابلإجناع يف
عام  2001أأدى اإىل توليد العديد من املبادرات .وابلإضافة اإىل ذكل ،مت اس تخدام حقوق امللكية الفكرية بطريقة مانعة
للمنافسة أأرضت ابحلصول عىل ا ألدوية وخفضت من الرفاهية العامة للمجمتع .وقد مت توثيق ذكل يف املسح اخلاص ابلقطاع
ادلوايئ التابع للمفوضية ا ألوروبية .وتأأسس الفريق الرفيع املس توى ل ألمم املتحدة عىل وجه التحديد لبحث س بل توفري احلوافز
للك من الابتاكر والوصول .وميكن أأن تأأخذ هذه احلوافز أأشاكل كثرية مثل أأدوات خمزون براءات ا ألدوية أأو مبادرات أأدوية
ا ألمراض املروهمةل ،من بني أأمور أأخرى .وتطرقت ادلراسة الثالثية اليت أأجرهتا الويبو ومنظمة التيارة العاملية ومنظمة الصحة
العاملية اإىل بعض تكل القضااي .وحث الوفد الويبو عىل تقدمي مسامهة اإجيابية للمناقشة اخلاصة ابلفريق الرفيع املس توى ل ألمم
املتحدة ،و أأعرب عن تطلعه اإىل الاطالع عىل مسامههتا املقدمة للفريق عندما تكون متاحة.
 .79و أأشار وفد أأوروغواي اإىل التقرير الشامل واملوضوعي املقدم من املدير العام بشأأن تنفيذ أأجندة التمنية .و أأشار اإىل أأن
الويبو دمعت ماكتب امللكية الفكرية الوطنية بشلك كبري .وسلط الوفد الضوء عىل ادلورات التدريبية ودورات التعمل عن
بعد اليت اس تفاد مهنا مسؤولني من بالده فضال عن ادلراسات بشأأن الاثر الاجيعاعية والاقتصادية اليت أجريت يف اإطار
مرشوع اللجنة .واكنت لك تكل مبثابة مدخالت هامة لتطوير اسرتاتيجيهتا الوطنية .و أأخريا ،أأشار الوفد اإىل العديد من
الإشارات اإىل التعاون فيا بني بدلان اجلنوب والعمل والتقدم اذلي مت اإحرازه يف هذا الصدد.
 .80وذكر ممثل ش بكة العامل الثالث أأن الويبو ،ابعتبارها واكةل اتبعة ل ألمم املتحدة ،ينبغي أأن تسرتشد ابعتبارات التمنية بدل
من حناية وإانفاذ امللكية الفكرية .و أأفاد بأأن تركزي املنظمة ظل كنا اكن قبل اعيعاد أأجندة التمنية .وذكر بأأهنا ركزت أأكرث عىل
اجلوانب الإجيابية للملكية الفكرية بدل من الرتكزي عىل تطوير نظام ملكية فكرية متوازن وموهجة حنو التمنية .و أأشار اإىل
قضيتني رئيس ييني .أأول ،اعترب ممثل الش بكة أأن أأنشطة الويبو تقوض تنفيذ وإاعنال املادة  9من املعاهدة ادلولية بشأأن املوارد
الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة .و أأفاد بأأن تكل املادة عنيت حبقوق املزارعني يف حفظ واس تخدام وتبادل وبيع البذور،
وكذكل احلق يف املشاركة يف معليات صنع القرار .كنا نصت التفاقية عىل حق املزارعني يف املشاركة املتاكفئة يف اقيسام
املنافع الناش ئة عن اس تخدام املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة .واكنت العديد من البدلان النامية واملتقدمة أأعضاء يف
املعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة .واكن ذكل دافعا وراء اعيعاد القرارات من هيئهتا الإدارية.
وبناء عىل قرار من تكل الروهيئة الإدارية واملبلغ اإىل املنظمة يف مارس  ،2015تشاركت لك من الويبو واملعاهدة ادلولية بشأأن
املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة عىل التحديد املشرتك للميالت املمكنة للرتابط فامي بني الصكوك ادلولية للك مهننا.
وابلنظر اإىل أأن التقرير مل يتطرق لروهذه القضية ،طالب ممثل الش بكة الويبو بتقدمي معلومات عن الكيفية اليت هتدف من
خاللروها املنظمة التعامل مع هذه املسأأةل ،وإاىل حد مشاركة ادلول ا ألعضاء .ور أأى أأنه ينبغي للمنظمة أأن تدعو أأمني املعاهدة
ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة لطالع اللجنة عىل قرارات هيئهتا الإدارية والعمل اذلي مت تنفيذه
بشأأن قضية العالقات املتبادةل مع الويبو .اثنيا ،أأشار اإىل أأنه فامي يتعلق ابلفريق الرفيع املس توى ل ألمني العام ل ألمم املتحدة
بشأأن احلصول عىل ا ألدوية ،اكنت القضية مبثابة مشلكة عدم اتساق س ياسات أأكرث من كوهنا جمرد توتر كنا ذكر املدير العام.
و أأفاد بأأن القانون ادلويل حلقوق الإنسان أألزم ادلول ابحرتام والوفاء ابحلقوق الاجيعاعية والاقتصادية والثقافية ،مثل احلق يف
الصحة واحلق يف العمل .ويعد الوصول اإىل بدائل عالجية متاحة بأأسعار مناس بة رشطا أأساس يا لإعنال احلق يف الصحة .و أألزم
احلق يف العمل ادلول بضنان متتع مواطنهيا بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته .ولكن النظام ادلويل للملكية الفكرية ،لس امي حنابة
براءات الاخرتاع اخلاصة ابملنتيات وحرصية البياانت ،أأعاق البدلان النامية و أأيضا ادلول املتقدمة من الوفاء ابلزتاماهتا املتعلقة
حبقوق الإنسان .و أأدى ذكل اإىل عدم متاس ،الس ياسات بني الالزتامات ادلولية حلقوق الإنسان والقانون التياري ،وكذكل
امللكية الفكرية يف هذا الس ياق .وقد ل تكون مواطن املرونة ابتفاق اجلوانب املتصةل ابلتيارة من حقوق امللكية الفكرية قد
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حققت النتاجئ املتوقعة يف معاجلة التنافر بني حقوق الإنسان والقانون التياري ألس باب خمتلفة .ول يزال هناك الكثري من
الناس يف البدلان النامية واملتقدمة ليس دلهيم اإماكنية احلصول عىل ا ألدوية بأأسعار مناس بة .وعالوة عىل ذكل ،أأدى نظام
امللكية الفكرية احلايل اإىل خلق تنافر س ياسة مع أأهداف التمنية املس تدامة ،لس امي الروهدف الفرعي الثالث من الروهدف رمق ()3
من أأهداف التمنية املس تدامة بشأأن ا ألمراض املعدية وغري املعدية واليت ل ميكن أأن يتحقق دون احلصول عىل منتيات طبية
جديدة وبأأسعار مناس بة .و أأفاد بأأن ا ألمر ابلفعل مسأأةل تنافر س ياسات واكن من املروهم عدم الفصل يف القضية عىل أأهنا جمرد
توتر.
 .81و أأحيطت ا ألمانة (الس يد /ماتوس) علنا ابلتعليقات اليت أأدلت هبا الوفود .وقدم توضيحا بشأأن الاس تفسارات اليت
أأاثرها وفدي الربازيل وإايران وممثل ش بكة العامل الثالث بشأأن قضية الفريق الرفيع املس توى ل ألمم املتحدة حول احلصول عىل
ا ألدوية .و أأفاد بأأن التقرير مل يتطرق اإىل بعض القضااي اليت طرحهتا الوفود لس ببني .أأول ،مت عقد اجيعاع أأعضاء الفريق الرفيع
املس توى ل ألمم املتحدة يف ديسمرب  .2015اثنيا ،مت عقد أأول جلسة علنية يف مارس  .2016وذلكل ،فاإن التقرير اذلي تضمن
أأنشطة عام  2015مل يمتكن من مض الاس تنتاجات بشأأن تكل القضااي .ورمبا تمتكن ا ألمانة من تقدمي املزيد من املعلومات يف
التقرير املقبل للمدير العام بشأأن تنفيذ توصيات أأجندة التمنية.
 .82واختمت الرئيس املناقشة بشأأن تقرير املدير العام ،نظرا ألنه مل تكن هناك مالحظات أأخرى من جانب املشاركني.

البند  8من جدول ا ألعنال :النظر يف برانمج معل تنفيذ التوصيات املعمتدة
النظر يف الوثيقة  - CDIP/16/6املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية املقدمة من الويبو يف جمال التعاون من أأجل التمنية
 .83أأشار الرئيس اإىل أأن اللجنة قد انقشت هذه القضية سابقا .واكن لبد من النظر يف ثالث واثئق أأخرى يه
.CDIP/8/INF/1 ،CDIP/9/16 ،CDIP/9/15
 .84و أأكدت ا ألمانة (الس يد /ابلوش) أأن هناك عددا من الواثئق قد أعدت حول هذا املوضوع ،واكن أخرها التحديث
بشأأن رد الإدارة عىل املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية املقدمة من الويبو يف جمال التعاون من أأجل التمنية
( .)CDIP/16/6وخلصت الوثيقة املناقشات السابقة لوضع القضية احلالية يف الس ياق .وتعود القضية اإىل ادلورة الثامنة
للجنة حيث مت تقدمي تقرير عن املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية املقدمة من الويبو يف جمال التعاون من أأجل التمنية ،واليت
مت طلهبا يف ادلورة الرابعة للجنة يف اإطار مرشوع اإطار العمل القامئ ل إالدارة عىل نتاجئ الويبو .ويف تكل ادلورة ،قررت اللجنة
تأأسيس فريق عامل خمصص للنظر مبدئيا يف التوصيات الواردة يف املراجعة اخلارجية للتعرف عىل تكل التوصيات الزائدة عن
احلاجة أأو اليت مل تعد ذات صةل .وحيث مت اإاجناز قدر كبري من العمل من قبل الويبو من حيث التغيريات التنظيمية خالل
الفرتة ما بني اعيعاد املرشوع وتقدمي التقرير (الوارد يف الوثيقة  ،)CDIP 8/INF/11اكنت هناك حاجة لإعادة تقيمي
التوصيات .وخالل الفرتة نفسروها ،طلب من ا ألمانة أأيضا اإعداد رد الإدارة عىل التقرير .ومت تقدمي هذا الرد خالل ادلورة
التاسعة للجنة ابلوثيقة  CDIP/9/14بعنوان "رد الإدارة عىل املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية املقدمة من الويبو يف جمال
التعاون من أأجل التمنية" .ويف ادلورة احلادية عرشة ،قدمت ا ألمانة للجنة موقف تنفيذ بعض التوصيات .وخالل الفرتة نفسروها
طلبت ادلول ا ألعضاء من ا ألمانة أأن تعمل عىل بعض التوصيات ،حتديدا ،وضع دليل لتقدمي املساعدة التقنية اليت تقدهما
الويبو ،حتديث قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ( ،)IP-TADجعل املعلومات املتعلقة ابلتمنية عىل املوقع
الإلكرتوين للويبو أأكرث وضوحا .ويف ادلورة اخلامسة عرشة للجنة ،طلب من ا ألمانة مرة أأخرى حتديث رد الإدارة .ويف
ادلورة السادسة عرشة ،قدم وفد اإس بانيا اقرتاح بشأأن كيفية تناول بعض هذه التوصيات .وظل هذا الاقرتاح وثيقة غري
رمسية ومت تأأجيل املناقشة لدلورة السابعة عرشة.
 .85وطلب الرئيس من وفد اإس بانيا تذكري اللجنة ابقرتاحه.
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 .86و أأشار وفد اإس بانيا اإىل نقاط من اقرتاحه .أأول ،مطالبة ا ألمانة ابإعداد جتميع ألفضل املنارسات للمساعدة التقنية
املقدمة من الويبو .اثنيا ،مطالبة ا ألمانة بتحديد مقرتحات جديدة للتحسني داخليا ودوليا (واكلت ا ألمم املتحدة وتنس يق
الربامج) بشأأن تقدمي املساعدة التقنية .اثلثا ،مطالبة ا ألمانة بتحديد التدابري الالزمة لزايدة كفاءة املساعدة التقنية املقدمة مهنا.
رابعا ،مطالبة ا ألمانة إابعداد مبادئ توجهيية لختيار اسيشارييي تقدمي املساعدة التقنية .خامسا ،مطالبة ا ألمانة ابلتحديث
املنتظم لقامئة الاسيشاريني عىل الإنرتنت .سادسا ،مطالبة ا ألمانة ابلتفكري يف التحسينات املمكنة لقسم صفحة الويب اخلاصة
ابلويبو اخملصصة ل إالبالغ بأأنشطة الويبو بشأأن املساعدة التقنية .و أأعرب الوفد عن اس تعداده لتقدمي مزيد من التوضيحات.
 .87و أأشار الرئيس اإىل أأن مجيع املواد ذات الصةل الالزمة لس تئناف املناقشات املطروحة ،ودعا الوفود لبدء املناقشة
بشأأن هذا املوضوع.
 .88و أأفاد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأنه رمغ سعادته التقدم اذلي مت اإحرازه ،اإل أأنه ليس يف وضع يسمح هل بقبول
البنود من  1اإىل  4من الاقرتاح الإس باين .واعترب أأن نص اقرتاح غامض متاما ،ومل يقدم معلومات اكفية للمسؤولني عن
تنفيذها .و أأشار الوفد اإىل أأنه عرض طريقة للميض قدما خالل ادلورة املاضية ابقرتاح اإجراء تعديالت بناءة عىل البنود  1و
 2و  3من الاقرتاح املذكور .ور أأى أأنه اكن من شأأن ذكل أأن يسامه يف زايدة حتسني معلية تقدمي املساعدة التقنية من خالل
جعل التوصيات أأفيد وتقدمي اإرشادات اكفية ل ألمانة بشأأن كيفية حتسني أأنشطة معينة .و أأفاد أأنه ،مع ذكل ،مل تكن بعض
ادلول ا ألعضاء يف وضع يسمح لروها بقبول أأو مناقشة تكل التغريات .وذكر بأأن الوفد س يواصل الاخنراط يف قضية حتسني
املساعدة التقنية بطريقة بناءة ومعلية هبدف اإغالق هذا البند من جدول ا ألعنال يف املس تقبل القريب.
 .89وانتقل الرئيس اإىل الوفود اليت مل تكن يف وضع ميكهنا من مناقشة التعديالت اقرتهحا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية
عىل الاقرتاح الإس باين .وتساءل عنا اإذا اكنوا عىل اس تعداد ،بعد الاس يعاع اإىل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،لبدء
املناقشة مع مقديم الاقرتاح ،عىل أأمل التوصل اإىل فروهم مشرتك.
 .90و أأعرب وفد نييرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،عن أأسفه ملوقف وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن عدم
قبول الفقرات من  1اإىل  4من الاقرتاح الإس باين .ور أأى أأن الاقرتاح تناول مصاحل واهيعامات خمتلف الفئات ،وميكن أأن
يكون نقطة انطالق .واسينادا اإىل ممارسات الويبو ،مل تس تطع ا ألمانة الوفاء ابلرشوط الواردة يف البنود من  1اإىل  4دون
مسامهة من جانب ادلول ا ألعضاء .ومن أأجل امليض قدما ،طلب الوفد من اللجنة السناح ا ألمانة ابمليض قدما يف هذا
الاقرتاح ،وطلب من ادلول ا ألعضاء النظر يف النتاجئ بعد ذكل.
 .91وطلب الرئيس من وفد نييرياي تكرار اقرتاحه.
 .92و أأعرب وفد نييرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،عن ر أأي مفاده أأن الاقرتاح الإس باين ميثل حال وسطا بني
ادلول ا ألعضاء وخمتلف اهيعاماهتا ومصاحلروها .وتضمن املقرتح بعض العنارص اليت قدمهتا اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة املساعدة
الإمنائية وبعض العنارص املقدمة من اجملموعات ا ألخرى .وطالب وفد اجملموعة بقبول هذا الاقرتاح هبدف اس تئناف املناقشات
عىل أأساس ذكل النص .وينبغي ل ألمانة جتميع أأفضل املنارسات والتعرف عىل املقرتحات اجلديدة كنا هو موحض يف النقاط من
 1اإىل  4وعرضروها عىل ادلول ا ألعضاء للحصول عىل مدخالهتا وتعليقاهتا .و أأفاد بأأن الوفد ليس يف وضع يسمح هل بقبول
الفقرتني  5و  6من دون اعيعاد الفقرات من  1اإىل .4
 .93وسأأل الرئيس وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عنا اإذا اكن س يقبل ابلقرتاح اذلي طرحه وفد اجملموعة ا ألفريقية.
 .94و أأشار و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه قد أأعرب عن ذكل ابلفعل ،و أأنه قد ل يكون يف وضع يسمح هل
بقبول الاقرتاح.
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 .95و أأوحض وفد نييرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،أأنه مل يطلب من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية قبول الاقرتاح
كنا هو وارد ،ولكن ما اإذا اكن ينبغي اإعادة النظر يف الاقرتاح املقدم من اجملموعة ا ألفريقية بشأأن كيفية امليض قدما .ور أأى وفد
اجملموعة أأنه يتعني عىل ا ألمانة جتميع املعلومات من ادلول ا ألعضاء هبدف امليض قدما .و أأفاد الوفد بأأنه ينظر اإىل هذه القضية
مكوضوع يقف عائقا يف طريق جدول أأعنال اللجنة لعدة دورات.
 .96و أأفاد وفد اإيران (مجروهورية اإيران الإسالمية) أأن الاقرتاح الإس باين اكن عبارة عن جتميع ملواقف وأراء ادلول ا ألعضاء
اخملتلفة .و أأيد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد اجملموعة ا ألفريقية لس تئناف املفاوضات عىل أأساس أخر نسخة من الوثيقة .واعترب
أأن الاقرتاح أأساسا جيدا للميض قدما.
 .97ورصح وفد كندا بأأن اللجنة اكنت قد اس تغرقت ابلفعل قدرا كبريا من الوقت يف دورهتا ا ألخرية لبحث الاقرتاح
الإس باين .واكن هناك اقرتاحا مطروحا .ورمبا اكن من احلمكة اس تخدام هذا الاقرتاح وتعديهل وامليض قدما بشأأنه .و أأفاد بأأنه ل
يفروهم سبب جتاهل اللجنة لروهذا الاقرتاح.
 .98و أأوحض الرئيس أأنه ل توجد نية لنبذ الاقرتاح الإس باين .وعىل الرمغ من أأن الاقرتاح ميثل نقطة انطالق جيدة كنا
ذكرت بعض الوفود ،اإل أأنه اكن ل بد من مناقش ته يف شلك مفاوضات من أأجل حتقيق النتاجئ املرجوة .وطلب من وفد
اإس بانيا اإجراء مناقشات مع الوفود اليت تبادلت اخملاوف ،ويه وفود من الولايت املتحدة ا ألمريكية ونييرياي وإايران وكندا.
 .99واكن وفد اإس بانيا حريصا عىل قيادة املناقشات بشأأن هذه القضية ،و أأفاد بأأن دليه الاقرتاح احملدث مع التعليقات
و أأعرب عن اس تعداده لإدراهجا .كنا أأعرب الوفد عن اس تعداده للتباحث مع وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،لس امي بشأأن
الفقرة ( .)1و أأيد الطلب اذلي تقدم به وفد اجملموعة ا ألفريقية اإىل ا ألمانة بشأأن جتميع أأفضل املنارسات.
 .100و أأفاد الرئيس بأأنه مت التفاق عىل قيادة وفد اإس بانيا إلجراء املشاورات مع الوفود ملعرفة ما اإذا اكن ميكن اإحراز تقدم
بشأأن هذه القضية خالل ادلورة .ور أأى أأن اجللسة العامة مل تكن املاكن ا ألنسب إلجراء تكل املناقشة .وطلب الرئيس من
مجيع الوفود اليت عىل اس تعداد للمشاركة يف املناقشة التواصل مع وفد اإس بانيا .و أأعرب الرئيس عن أأمهل يف امليض قدما
بطريقة أأكرث ديناميكية.
 .101و أأفاد وفد كندا ،يف اإشارة اإىل البيان ا ألخري ،اإىل أأنه مل يقرتح جتاهل الاقرتاح الإس باين ولكنه اقرتح بدء املناقشة
اسينادا اإىل النص املقرتح اذلي جرت مناقش ته يف ادلورة ا ألخرية للجنة .و أأفاد بأأن الاس تنتاجات املس تخلصة من تكل
املناقشة اكنت قيمة ومفيدة.
 .102وطمأأن الرئيس وفد كندا بأأن رسالته قد نقلت بشلك حصيح.
 .103واقرتح وفد اإيران (مجروهورية اإيران الإسالمية) عقد مشاورات غري رمسية بقيادة أأحد انئيب الرئيس ملناقشة الاقرتاح
الإس باين بشلك مفصل.
 .104و أأشار الرئيس اإىل أأن الطريقة العملية للميض قدما جتاه تكل القضية يه الطلب من وفد اإس بانيا ،اذلي قدم هذا
الاقرتاح ،قيادة املناقشات مع الوفود ا ألخرى .ومع ذكل ،جيب أأن جتري املشاورات خارج ا ألوقات اخملصصة لدلورة .و أأرص
عىل أأنه ل توجد اإماكنية لإجراء مشاورات يف الوقت احملدد لدلورة .وابلتايل ،يتعني اإجراء املشاورات قبل الساعة 10:00
صباحا وبعد الساعة  6:00أأو أأثناء اسرتاحة الغداء .ور أأى أأهنا أأفضل وس يةل مناس بة للميض قدما .و أأفاد بأأنه عىل الرمغ من
تفروهمه لرغبة وفد اإس بانيا إابجراء مشاورات واسعة ،اإل أأنه يتعني عىل اللجنة امليض قدما بشأأن الواثئق ا ألخرى.
 .105و أأيد وفد نييرياي الاقرتاح اذلي تقدم به وفد اإيران (مجروهورية اإيران الإسالمية) .و أأفاد بأأنه وفقا خلطة العمل املؤقتة ،مت
ختصيص اجللسة الصباحية من اليوم التايل لروهذا البند من جدول ا ألعنال .ور أأى أأنه ليس هناك حاجة لإجراء مشاورات
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خارج اجللسة العامة .وقد تكون املشاورات اليت يقودها أأحد انئيب الرئيس مفيدة أأكرث وسيسمح مبشاركة أأكرث من ادلول
ا ألعضاء واملنسقني ا إلقليميني دون التدخل يف بنود أأخرى من جدول ا ألعنال.
 .106و أأوحض الرئيس أأن خطة العمل املؤقتة اليت أأنشأأهتا ا ألمانة اكنت مؤقتة بلك ما تعنيه اللكمة .وهناك حاجة اإىل
الاس تخدام الكفء للوقت لإحراز تقدم .واكن من الواحض أأن النتاجئ لن تتحقق يف الشلك ا ألوسع نطاقا كنا تبني يف املايض.
كنا أأن طريقة العمل اليت اقرتهحا وفد اإس بانيا تضمنت مشاركة املنسقني ا إلقليميني و أأعطت جمال ألي متثيل اكف للجميع.
ور أأى الرئيس جمددا أأن مناقشة هذا البند جيب أأل جتري يف اجللسة العامة .ومع ذكل ،تس تأأنف اجللسة العامة املناقشات
بناء عىل الاقرتاح ا إلس باين اذلي يمت تعديهل وتنقيحه.
 .107ودمع و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بيان وفد كندا بشأأن احملافظة عىل النص .و أأفاد أأنه يف ادلورة املاضية،
اقرتح عدد من الوفود ابلفعل تعديالت عىل الاقرتاح الإس باين .وطلب الوفد من ا ألمانة ابملشاركة ابلنص مع التعديالت اليت
اقرتحهتا ادلول ا ألعضاء خالل ادلورة املاضية من أأجل تسروهيل املناقشة .و أأيد أأيضا الاقرتاح اذلي تقدم به وفد نييرياي بشأأن
مناقشة تكل الوثيقة صباح اليوم التايل.
 .108و أأحيط الرئيس علنا ابلطلب و أأكد عىل أأن ا ألمانة س تقوم بتعممي هذه الوثيقة مع التعديالت املقرتحة .وفامي يتعلق
ابس تخدام وقت اجللسة العامة لإجراء املشاورات ،أأشار اإىل أأنه ميكن اإحراز الكثري من التقدم عن طريق التفاوض بشأأن
الاقرتاح الإس باين يف مجموعة أأصغر مجنا و أأكرث ديناميكية .وطلب من الوفود السناح هل ابس تكشاف هذا البديل اجلديد .وإاذا
مل يمت اإجياد اتفاق مبوجب هذا الشلك ،فاإن القضية س تعود اإىل اجللسة العامة وس تنتقل املشاورات اإىل شلك أأوسع .و أأخريا،
أأشار الرئيس اإىل أأن املشاورات غري الرمسية بقيادة وفد اإس بانيا بقيادة اكنت مفتوحة جليع الوفود املروهمتة.
 .109ودمع وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد نييرياي بشأأن عقد مشاورات غري رمسية .و أأعرب الوفد عن اإبداء
املرونة فامي يتعلق ابلشلك.
 .110و أأكد الرئيس أأنه سيمت عقد املشاورات غري الرمسية وتنس يقروها من قبل وفد اإس بانيا .وينبغي عىل الوفود املروهمتة أأن جتمتع
بوفد اإس بانيا.
 .111وطلب وفد جزر الهباما توضيحا بشأأن الوقت اذلي س تعقد به املشاورات والتواجد املطلوب للمنسقني ا إلقليميني.
و أأشار اإىل أأنه اإذا اكنت املناقشات س تعقد بشلك متواز ،فاإن عددا من الوفود لن تكون متواجدة يف اجللسة العامة ملناقشة
املسائل الروهامة ا ألخرى.
 .112و أأفاد الرئيس بأأن املشاورات غري الرمسية س تجري خارج وقت اجللسة العامة وليس بشلك مزتامن .ولفت اإىل أأن
الفرتة الزمنية للمشاورات س تكون قبل الساعة  10:00صباحا ،وخالل اسرتاحة الغداء وبعد الساعة  6:00مساء وابلتايل لن
يكون هناك أأي تداخل.
 .113وذكر وفد نييرياي أأنه قبل الساعة  10:00صباحا ،س يكون دلى معظم الوفود اجيعاعات تنس يقية إاقليمية .ومن الصعب
ابلنس بة للوفد أأن جيد وقت قبل الساعة  10:00صباحا ،ما مل تبد أأ املشاورات غري الرمسية حبلول الساعة  7:00صباحا.
و أأفاد بأأن الوفد ا ألفريقي جيمتع ما بني  10:00 - 9:00صباحا أأو قبل ذكل .وذلكل ،و أأعرب وفد اجملموعة ا ألفريقية أأنه ميكن
للجنة حتديد وقت لإجراء املشاورات غري الرمسية خارج اجللسة العامة ومن مث تقدمي تقرير اإىل اللجنة .كنا أأشار أأيضا اإىل
برانمج العمل املؤقت اذلي خصص نصف يوم لروهذه املناقشة .ور أأى أأن هناك جمال لعقد مشاورات غري رمسية يف صباح
اليوم التايل.
 .114وطلب وفد الصني من الرئيس اقرتاح هيلك زمين غري موازي لليلسة العامة حىت تفقد الوفود فرصة املشاركة يف
املناقشات الروهامة خالل اجللسة العامة.
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 .115و أأكد الرئيس عىل أأن املشاورات غري الرمسية ل ينبغي أأن تعقد ابلتوازي.
 .116ور أأى وفد اليوانن أأنه ليس هناك رضورة لإجراء مناقشات مفتوحة بعد الساعة  6:00مساء ،عىل النحو اذلي اقرتحه
الرئيس ،حيث أأن اللجنة يف يوهما ا ألول.
 .117و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل أأن هناك وقت خمصص للموضوع قيد املناقشة يف اليوم التايل .وحيث أأن
املشاورات غري الرمسية سوف جتري خارج اجللسة العامة ،اس تفرس الوفد عن ما سيمت مناقش ته خالل اجللسة الصباحية يف
اليوم التايل.
 .118وكرر الرئيس رشحه السابق حىت تمتكن مجيع الوفود من فروهم اقرتاحه بشلك واحض .ور أأى أأن هناك طريقة أأسروهل
للميض قدما من خالل اإعطاء وفد اإس بانيا فرصة دمع املناقشة .وقد اس تغرق وقتا اكفيا ابلفعل يف النقاش حول شلك
املناقشة .وس يكون الشلك املنظور لالقرتاح الإس باين هو الوارد يف املشاورات غري الرمسية اليت عقدت حتت مسؤولية وفد
اإس بانيا .وس يعود الوفد اإىل اللجنة ل إالبالغ عن نتاجئ هذه املشاورات .وذكر الرئيس انه رمغ ذكل قد يسمح ،اإذا لزم ا ألمر،
مبناقشة أأوسع يف اجللسة العامة .ومن انحية أأخرى ،أأعرب الرئيس عن أأمهل يف أأن يكون واحضا للغاية بشأأن خطة العمل
املؤقتة اليت اعمتدت يف وقت سابق من صباح ذكل اليوم .واكنت هذه الوثيقة جمرد تسلسل للموضوعات اليت اكنت يف
طريقروها للمناقشة .وطلب من الوفود أأل يفرسوا ا ألمر عىل أأن دلهيم ساعة أأو ساعتني أأو ثالث خمصصة ألي بند بعينه من
بنود جدول ا ألعنال .و أأفاد بأأن تكل الوثيقة ،واليت مل يعدها رئيس نفسه ،مطروحة عىل الوفود لالس تعداد ملناقشة
املوضوعات بذكل الرتتيب احملدد .و أأخريا ،طلب الرئيس من اللجنة أأن متنح وفد اإس بانيا الفرصة لعقد مشاورات غري رمسية،
وسيمت اإعادة املناقشة مرة أأخرى اإىل اجللسة العامة بناء عىل نتاجئ تكل املشاورات.
 .119واتفق وفد اإس بانيا مع شلك املفاوضات اليت اقرتهحا الرئيس ،ويه املشاورات غري الرمسية .و أأبلغ الوفود ا ألخرى بأأنه
س يكون عىل اس تعداد عىل مدار ا ألس بوع لتلقي مالحظاهتم .و أأبلغ وفدي كندا والولايت املتحدة ا ألمريكية بأأن املفاوضات
سيمت عىل أأساس الوثيقة اليت قدمت اإىل ادلورة اخلامسة عرشة للجنة .وهبذا املعىن ،لن يمت اإهدار اجلروهود السابقة .و أأعرب
الوفد عن اس تعداده ليكون حتت ترصف الوفود املروهمتة ابلنضنام اإىل املشاورات.
 .120واعترب وفد اإيران (مجروهورية  -الإسالمية) أأنه موضوع يف غاية ا ألمهية ابلنس بة لدلول ا ألعضاء وعنرص من العنارص
طويةل ا ألمد من جدول أأعنال اللجنة .وابلنس بة هل ،هناك طريقتان لتناول هذه املسأأةل .واقرتح الوفد أأن يمت أأول عقد
مناقشات بتوجيه من الوفد الإس باين .وإاذا مل يمت التوصل لنييية من املناقشة ،فاإن الوفد س يدمع شلك املشاورات غري
الرمسية عىل النحو املقرتح من قبل العديد من الوفود.
 .121و أأعرب وفد نييرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،عن موافقته عىل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد
اإيران (مجروهورية  -الإسالمية) .و أأفاد بأأن هذا املوضوع اكن هاما جدا ابلنس بة لدلول ا ألعضاء يف الويبو ،لس امي ابلنس بة لتكل
البدلان اليت قدمت الاقرتاح من اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة أأجندة التمنية .وطلب الوفد من وفد اإس بانيا حتديد موعد انعقاد
املشاورات.
 .122و أأيد وفد الصني الاقرتاح اذلي تقدم به وفد اإيران (مجروهورية -الإسالمية) ابلنس بة للشلك.
 .123و أأيد وفد الربازيل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد اإيران فامي يتعلق الشلك .وطلب الوفد من ا ألمانة أأن تعمم النص اإىل
جانب املقرتحات ا ألخرى .و أأكد عىل أأن الاقرتاح اذلي تقدمت به مجموعة أأجندة التمنية واجملموعة ا ألفريقية هو الاقرتاح
الرمسي الوحيد ابلنس بة لوفد الربازيل.
 .124واقرتح الرئيس أأن يقوم وفد اإس بانيا بعقد مشاورات مع الوفود املعنية ا ألخرى وحماوةل التوصل اإىل التعديالت
الرضورية .وميكن للجنة العودة اإىل الوثيقة يف مرحةل لحقة من ادلورة.
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 .125واس تأأنف الرئيس ادلورة مبطالبة وفد اإس بانيا ابطالع اللجنة عىل التقدم اذلي مت اإحرازه يف املشاورات.
 .126و أأفاد وفد اإس بانيا بأأنه ينتظر مقرتحات الوفود املروهمتة.
النظر يف الوثيقة  - CDIP/16/9قرار اجلعية العامة للويبو بشأأن القضااي ذات الصةل ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.
 .127أأشارت ا ألمانة (الس يد /ابلوش) اإىل أأنه يف عام  ،2013اكنت اجلعية العامة للويبو قد طلبت من اللجنة مناقشة
قضيتني :تنفيذ ولية اللجنة وتنفيذ ألية التنس يق .واكنت قضية بند جدول ا ألعنال حول امللكية الفكرية والتمنية مطروحة عىل
اللجنة منذ ادلورة السادسة لروها .وابملثل ،اكنت قضية ألية التنس يق قيد النظر لعدة دورات سابقة .وحسب التلكيف
الصادر عن اجلعية العامة ،يتعني عىل اللجنة مواصةل النقاش بشأأن هذه القضااي .وجتدر الإشارة اإىل أأنه يف ادلورة اخلامسة
عرشة ،تبىن الرئيس الاقرتاح اذلي تقدم به وفد املكس ي ،كطريق للميض قدما عىل أأنه نصه .خالل اجللسات غري الرمسية مت
تعديل النص بعد مدخالت من الوفود .وميكن ل ألمانة أأن تعمم نص الرئيس عىل الوفود ،اإذا تطلب ا ألمر ذكل.
 .128و أأشار الرئيس اإىل أأن اإعادة النص اإىل طاوةل املناقشات من عدمه اإمنا يتوقف عىل الوفود .ور أأى أأنه من ا ألفضل
البناء عىل التقدم اذلي حتقق ابلفعل واس تئناف النقاش حيث انهتيى .وحيث مل يكن هناك أأي اعرتاض ،طلب الرئيس من
ا ألمانة تقدمي نص الرئيس املقدم من ادلورة السابقة وتوزيعه عىل الوفود.
 .129و أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه يف ادلورة اخلامسة عرشة ،قدم وفد املكس ي ،اقرتاحا وقام يف وقت لحق بسحبه .وتبىن
الرئيس أنذاك النص كنص هل ،ودعا الوفد املروهمت به ملناقش ته .واكنت الاقرتاحات املقدمة من قبل اجملموعات وادلول اخملتلفة
خالل اجللسات غري الرمسية مدونة حتت لك فقرة .ومكثال عىل ذكل ،قر أأت ا ألمانة اإىل ما ييل نصه" :عند الانهتاء من العمل

املوضوعي للك دورة من دورات اللجنة ،ينبغي توفري فرصة لدلول ا ألعضاء اليت ترغب يف مناقشة تكل ا ألنشطة اليت
تضطلع هبا اللجنة واليت سامهت يف تنفيذ توصيات أأجندة الت منية" .وقدم وفد اجملموعة ابء ووفد اجملموعة ا ألفريقية والرئيس

نصا بديال لتكل الفقرة .كنا أأضاف وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية تأأهيال .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن القضية ا ألوىل ،أأي حصول
تقرير هيئات الويبو املعنية عىل اهيعام كبري ،يف حني مل يمت اإحراز أأي تقدم بشأأن القضية الثانية من البند ادلامئ حول امللكية
الفكرية والتمنية .وفامي يتعلق ابلقضية الثانية ،وعىل النحو اذلي اقرتحه الرئيس ،قدم وفدي اجلزائر ونييرياي أأمثةل عىل
ا ألنشطة اليت قد ترتقي للنظر فهيا يف اإطار البند اجلديد من جدول ا ألعنال .واكنت ا ألمانة عىل اس تعداد لإاتحة ما مت تقيمه
من قبل الوفدين.
 .130وطلب الرئيس من الوفود أأن يقرروا أأي نص يفضلون العمل عليه .ور أأى أأنه س يكون من الصعب للغاية العمل عىل
أأساس ما دلهيم نظرا ألن اللجنة قد اختارت أأن تقدم النصوص البديةل اليت اكنت حرصية بشلك متبادل .ومن أأجل حتقيق
توافق يف الراء ،اكن عىل اللجنة عىل نص واحد ،وحتسني أأو اإدراج املوضوعات أأو القضااي اليت تبدو هامة .و أأشار اإىل أأن
مجيع الوفود وافقت عىل العمل عىل أأساس سمسة بنود ليست متباينة عن بعضروها البعض .ومن املروهم البدء يف العمل عىل
أأساس التقارب بني ا ألفاكر ،يف حماوةل للتوفيق بيهنا يف نص واحد .واكن ل بد أأيضا من تسوية القضااي اليت لتزال موضع
خالف .و أأشار اإىل أأن املشاورات غري الرمسية للحصول عىل املساعدة التقنية جارية ابلفعل وانه سيتجنب تكرار نفس العملية
ابللجنة .وهكذا ،اقرتح اإعادة قراءة الاقرتاحات اخملتلفة اليت طرحت والاس يعاع لترصحيات الوفود بشأأن لك من ا ألفاكر
امخلسة وذكل لتقيمي اإىل أأي مدى ميكن اإجياد تقارب.
 .131وطلب وفد نييرياي من ا ألمانة اإاتحة الوثيقة جليع الوفود وتوفر بضع دقائق هلم للنظر فهيا.
 .132وطلب وفد اليوانن أأيضا من ا ألمانة اإاتحة الوثيقة.
 .133وعلق الرئيس اجللسة لمتكني الوفود من النظر يف الوثيقة.
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 .134و أأشار الرئيس اإىل أأن اقرتاحه املعدل اكن نييية ملناقشة مطوةل للغاية من أأجل اإجياد أأرضية مشرتكة .وميكن تلخيص
النييية يف توفري اإماكنية لدلول ا ألعضاء لتقدمي مداخالت بشأأن هذه ا ألنشطة اخلاصة ابللجنة واليت يروا أأهنا قد سامهت يف
تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .وأأشار الرئيس اإىل أأن الرئيس السابق قد بذل هجدا ليعكس نصا عىل أأساس املناقشات
السابقة اليت قد تعرب عن موقف مشرتك .ور أأى أأنه ل ميكن ألحد أأن يعرتض عىل حقيقة أأنه حيق ألي دوةل عضو أأن تقدم
مداخةل بشأأن ا ألنشطة اليت ترى أأهنا قد سامهت يف تنفيذ أأجندة التمنية .وبنفس الطريقة ،جليع ادلول ا ألعضاء احلق يف
الإدلء بتعليقات بشأأن القضااي ذات الاهيعام .وذلكل ،اكنت الفقرة تعكس بساطة القضية أأمام اللجنة .وتساءل الرئيس عنا
اإذا اكن دلى الوفود ،بعد املشاورات ،أأي تعليقات بشأأن اقرتاح الرئيس املعدل .وابلنظر اإىل أأنه مل يكن هناك أأي تعليقات،
مل تكن هناك أأي صعوبة يف اعتبار أأن هذا الاقرتاح يعكس فروهم احلمك ،بشأأن حق أأي دوةل عضو يف أأن تديل بتعليق حول
أأنشطة اللجنة اليت ترى أأهنا سامهت يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .
 .135وطلب وفد هولندا توضيحات بشأأن ما اإذا اكن النص سوف يكون الإصدار الهنايئ .ونظرا ألنه مل يكن دليه فرصة
ملناقشة النص مع مجموعته ،احتفظ الوفد حبقه يف العودة مرة أأخرى بشأأن هذه القضية.
 .136و أأوحض الرئيس أأن اقرتاح الرئيس املعدل س يكون نصا مرجعيا ل يتضمن املقرتحات املقدمة يف ادلورات السابقة.
وهذا ل يعين أأن النص قد مت اعيعادها رمسيا .و أأفاد بأأن هدفه هو خفض عدد من املقرتحات ليك تكون يف أأبسط تعبري،
حبيث ميكن للجنة أأن تنظر يف النص لكه بطريقة بس يطة.
 .137و أأشار وفد اليوانن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،اإىل أأن مجموعته ترغب يف الاحتفاظ ابقرتاهحا كنا جاء يف الفقرة 1
أكساس للمناقشة.
 .138وطلب رئيس تفسريا بشأأن الفرق ا ألسايس بني الاقرتاح اذلي يرغب وفد اليوانن ترغب يف الاحتفاظ به واقرتاح
الرئيس املعدل.
 .139ودمع وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية التعليق اذلي أأدىل به وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء وقدم الإيضاح املطلوب.
وذكر أأن اقرتاح اجملموعة ابء اكن متناسقا بوضوح مع أليات التنس يق املعمتدة يف اجلعية العامة .واكنت تكل الليان اليت تعترب
نفسروها ذات صةل بأأغراض أأجندة التمنية يه اليت س تقدم تقريرها بشأأن تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .ويبدو أأن اقرتاح الرئيس
املعدل اذلي يشري اإىل ا ألنشطة اليت اعتربت الليان أأهنا سامهت يف تنفيذ أأجندة التمنية ييناقض مع اقرتاح اجملموعة ابء اذلي
أأشار بوضوح اإىل الليان اليت تعترب نفسروها ذات صةل .و أأشار الوفد اإىل أأن اقرتاح اجملموعة ابء اسيند اإىل الفقرة ( )4من قرار
اجلعية العامة بشأأن ألية التنس يق اذلي نص عىل ما ييل "اإصدار تعلاميت اإىل هيئات الويبو املعنية ب أأن تدرج يف تقريرها
الس نوي املقدم اإىل اجلعيات وصفا ملسامههتا يف تنفيذ توصيات أأجندة الت منية" .و أأشار الوفد اإىل أأن مصطلح "ذات الصةل"
يف قرار اجلعية العامة .وهكذا ،فاإن اقرتاح اجملموعة ابء مض ذكل املصطلح .وطلب الوفد احلفاظ أأيضا عىل مسامهته يف
الفقرة (.)1
 .140و أأعرب وفد نييرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،عن تأأييده لقرتاح الرئيس املعدل يف حماوةل للميض قدما.
وطلب أأيضا احلفاظ عىل اجلزء ا ألخري من اقرتاح مجموعة البدلان ا ألفريقية.
 .141و أأيد وفد ابكس تان البيان اذلي أأدىل به وفد نييرياي ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .وأأشار اإىل أأن اقرتاح الرئيس كنا هو
وارد يوفر املرونة املطلوبة.
 .142واحناز وفد اإيران (مجروهورية  -الإسالمية) اإىل البيان اذلي أأدىل به وفدي نييرياي وابكس تان و أأعرب عن تأأييده لقرتاح
الرئيس.
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 .143و أأغلق الرئيس مناقشة الفقرة  ،1وطلب من ا ألمانة تعديل نص الفقرة  1ابملقرتحات ا ألربعة فقط ويه :اقرتاح الرئيس
املعدل ،الاقرتاح املقدم من اجملموعة ابء ،الفقرات ا ألخرية من املقرتحات اليت قدهما وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ووفد
اجملموعة ا ألفريقية ،عىل التوايل .وعىل الرمغ من أأن املقرتحات ا ألربعة ظلت يف اإطار الفقرة  ،1اإل أأن الرئيس أأشار اإىل اإحراز
تقدم .مث انتقل اإىل الفقرة  2املتعلقة امس بند جدول ا ألعنال .و أأشار اإىل أأن النص املتضمن يف الفقرة واذلي نوقش خالل
ادلورة السابقة ،قد مت التفاق عليه بشلك مؤقت .واختذ الرئيس هذا النص أكساس للمناقشة وفتح الباب للتعليق عليه.
 .144واس تفرس وفد ابكس تان عنا اإذا اكنت الفقرة  2سيشمل اقرتاح مجموعة البدلان ا ألفريقية اليت تنص عىل أأن بند جدول
ا ألعنال س يكون موجزا و أأن اإدراجه لن تكون مفتوحا للمناقشة من قبل ادلول ا ألعضاء.
 .145و أأشار الرئيس اإىل أأن النقاش حىت الن حول امس بند جدول ا ألعنال .ور أأى أأن الفقرة  ،2عىل النحو املتفق عليه
بصفة مؤقتة ،تعكس موقف النقاش .و أأشار اإىل العبارة اليت اقرتهحا وفد اجملموعة ا ألفريقية يف اإطار الفقرة ( )2وفتح الباب
للتعليقات.
 .146و أأعرب وفد نييرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،عن رغبته يف الإبقاء عىل العبارة املقرتحة .ولكنه أأشار اإىل أأن
الاقرتاح نفسه قد ورد يف الفقرة  3من الاقرتاح املكس ييك .و أأفاد ابن الوفد لن يعرتض سواء اكن واردا يف الفقرة  2أأو يف
الفقرة  3طاملا أأنه قد مت اإدراجه.
 .147واقرتح الرئيس أأن يمت التعامل مع اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية يف اإطار الفقرة  .3وتظل الفقرة  2كنص متفق عليه بصفة
مؤقتة عىل النحو اذلي اقرتحه وفد الولايت املتحدة .و أأفاد بأأن الفقرة  3تشري اإىل طبيعة بند جدول ا ألعنال اذلي جرت
مناقشة والتفاق مؤقتا عىل امسه.
 .148و أأشار وفد نييرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،اإىل أأن بند جدول ا ألعنال ابلنس بة هل س يكون موجزا و أأن اإدراجه
لن يكون مفتوحا للمناقشة من قبل ادلول ا ألعضاء .وشدد عىل أأن املناقشة ينبغي أأن تنعكس يف اإطار بند جدول أأعنال دامئ
دلى الليان.
 .149واس تفرس الرئيس عنا اإذا اكن وفد اجملموعة ا ألفريقية س يقبل الصياغة احلالية املقدمة من الرئيس السابق أأم يود أأن
يذكر رصاحة الطبيعة ادلامئة لروهذا البند من جدول ا ألعنال .ور أأى أأن العبارة كنا وردت قد جعلت هذا البند مبثابة بند دامئ يف
جدول ا ألعنال ابلفعل .ومل يكن هناك حاجة لتحديد ذكل نظرا اإىل أأن النص املقرتح قد ذكر أأن اإدراجه لن يكون مفتوحا
للمناقشة من قبل ادلول ا ألعضاء.

 .150و أأفاد وفد نييرياي ،متحداث ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،أأنه س يوافق عىل اإبقاء العبارة املقرتحة ،أأي " أأنه س يكون
موجزا ولن يكون اإدراجه مفتوحا للمناقشة من قبل ادلول ا ألعضاء" ،اإذا مت التوصل اإىل اتفاق حول هذا البند من جدول
ا ألعنال .وس تقبل اجملموعة ا ألفريقية به ابلنظر حلقيقة أأن العبارة تذكر مضنا أأنه بند دامئ من جدول ا ألعنال.
 .151و أأيد وفد الربازيل اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية يف الفروهم بأأنه س يكون بندا دامئا يف جدول أأعنال.
 .152و أأشار وفد اململكة املتحدة أأنه ل يوجد يشء مضين .ور أأى أأن طبيعة القضية حول البند ادلامئ تعمتد عىل النسخة
الهنائية من الفقرة  .1و أأشار اإىل أأن هناك حاجة اإىل توفر رشطني بشأأن هذه القضية .أأول ،أأهنا قضية مؤقتة ،مت التفاق علهيا
يف تكل الليان اليت ر أأت أأهنا ذات صةل .اثنيا ،أأن ذكل قد حدث فقط يف تكل الليان اليت اجمتعت قبل اجلعية العامة.
وهبذا املعىن ،اكن واحضا للوفد أأنه مل يكن بندا دامئا.
 .153ودمع وفد اليوانن اإدراج اقرتاح اجملموعة ابء يف الفقرة  .3واتفق عىل أأن يكون بند جدول ا ألعنال موجزا و أأن البياانت
الواردة فيه لن تكون مفتوحة للمناقشة من قبل ادلول ا ألعضاء.
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 .154وطلب الرئيس من وفد اليوانن توضيح مضمون اقرتاحه.
 .155و أأشار وفد اليوانن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،اإىل أأن مداخلته السابقة مل تكن متابعة للبيان اذلي أأدىل به وفد
اململكة املتحدة .ومع ذكل ،وافق عىل أأن صياغة الفقرة  3س تعمتد عىل النص املتفق عليه للفقرة  .1وذلكل ،طلب الوفد
احلفاظ عىل اقرتاحه ،واقرتح فتح نقاش عىل نطاق أأوسع يف ضوء املالحظات اليت أأدىل هبا وفد اململكة املتحدة .
 .156وذكر الرئيس أأنه وفقا لوفدي اململكة املتحدة واليوانن ،ميكن الاس تدلل عىل أأنه اإذا اكن هناك اتفاق حول الفقرة ،1
فاإنه حينئذ لن يكون من الرضوري اإدراج النص اذلي تلته الوفود املذكورة عىل التوايل يف تكل الفقرة .وذلكل ،سيمت
الاحتفاظ بصياغة النص اخلاصة ابجملموعة ابء ،مشريا اإىل أأهنا ختضع لنتاجئ املناقشات بشأأن الفقرة .1
 .157و أأشار وفد اليوانن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،أأنه ل ميكن للوفد يف الوقت احلارض أأن يقبل إابزاةل صياغته حول
الفقرة  3أأو وضعروها اكقرتاح مؤقت.
 .158و أأحيط الرئيس علنا أأن اقرتاح اجملموعة ابء س يظروهر يف النص الهنايئ .و أأكد أأنه س يكون من املفيد جدا أأن يمت الإشارة
بوضوح اإىل أأنه س يعاد النظر يف النص يف ضوء نتاجئ املناقشات املتعلقة ابلفقرة .1
 .159وطلب وفد نييرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،اإدراج اقرتاح اجملموعة ابء عىل النحو التايل" :س يكون ذكل مبثابة
بند دامئ من بنود جدول ا ألعنال" .وطلب أأيضا اإدراج الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل رشيطة التفاق بشأأن الفقرة .2
 .160وحث الرئيس الوفود عدم تغيري مواقفروها وتعزيز التقدم اذلي مت اإحرازه حىت الن .وخلص وضع املناقشة اخلاص ابلفقرة
 .3وذكر بأأن النص املقدم من الرئيس السابق خالل ادلورة ا ألخرية للجنة يعكس فامي يبدو تفامه مشرتك .وذكر بأأن فد
اجملموعة ابء أأشار اإىل أأنه ميكن أأن تكون هناك نقطة تفامه اعيعادا عىل نتاجئ الفقرة  1واليت لتزال قابةل للتفاوض .و أأفاد بأأن
وفد اجملموعة ا ألفريقية أأشار اإىل أأنه ميكن أأن يدمع هذا النص يف اإطار نفس الرشط .و أأعرب الرئيس عن رغبته يف إاظروهار
نتاجئ املناقشة يف النص .ور أأى أأن هذه النييية متثلت يف أأن اجملموعة ابء أأرصت عىل احلفاظ عىل اقرتاهحا وإاعادة تقيمي موقفروها
بناء عىل التفاق بشأأن الفقرة  .1وميكن ذلكل أأن يكون وس يةل لتعزيز التقدم حول هذا النص.
 .161و أأشار وفد نييرياي أأن اجملموعة ا ألفريقية س يكون أأيضا يف موقف يسمح لروها بقبول اقرتاح الرئيس أأو اقرتاح املكس ي،
بعد التفاق بشأأن الفقرة  .1وهكذا ،أأرصت اجملموعة ا ألفريقية عىل اش يعال اقرتاهحا ا ألصيل وكذكل الاقرتاح الربازييل ،حيث
أأن اللجنة س تعود اإىل هذه القضية.
 .162وقرر الرئيس احلفاظ عىل مجيع املقرتحات الواردة يف النص .ولكن عىل ما يبدو أأن اقرتاحه س يكون ابللون ا ألسود،
يليه الاقتباس "رشيطة اعيعاد الفقرة ."1
 .163وذكر وفد اليوانن أأنه ل ميكن أأن يوافق عىل اإبقاء اقرتاح الرئيس فقط يف الوثيقة.
 .164و أأحيط الرئيس علنا مبوقف وفد من اليوانن .و أأفاد الرئيس بأأن الاقرتاح سينعكس برشوطه.
 .165وطلب وفد اململكة املتحدة توضيحا بشأأن موقف الاقرتاح ا ألخري للفقرة  .3ور أأى أأن هذا النص ل يصلح اش يعاهل يف
الفقرة .3
 .166و أأشار الرئيس اإىل أأن النص اذلي أأشري اإليه من قبل وفد اململكة املتحدة يف الواقع يبدو كنا لو اكن ل ينمتي اإىل الفقرة
 3ويبدو بدل من ذكل أأنه ينمتي للفقرة  .1ورمبا يرجع ذكل اإىل حقيقة أأن الفقرة  1والفقرة  3ترتبطان ارتباطا وثيقا .وطلب
الوفد من نييرياي تقدمي التوضيح.
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 .167و أأفاد وفد نييرياي ،متحداث ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،أأنه يفضل اإدراج اقرتاحه يف اإطار الفقرة  .4و أأشار اإىل أأنه
يف ظل املنارسات املعتادة ،قدمت لك جلنة تقريرا يشمل بشلك عام موجزا قدمه الرئيس بشأأن املناقشات داخل الليان.
وذلكل ،رمبا مل يكن هناك حاجة لإدراج العبارة ا ألخرية اليت تنص عىل ما ييل" :لن تكون التقارير مفتوحة للمفاوضات بني
ادلول ا ألعضاء".
 .168وطلب الرئيس توضيحا حول سبب إارصار وفد اليوانن عىل اذلكر الرصحي بأأن ملخص الرئيس لن يكون مفتوحا
للمفاوضات بني ادلول ا ألعضاء .و أأشار الرئيس اإىل أأنه ل يوجد أأي أأساس قانوين يف النظام ادلاخيل للجنة جيربه عىل
مناقش ته .وعالوة عىل ذكل ،حددت املنارسة يف املنظنات ادلولية بوضوح أأن ملخص الرئيس هيدف اإىل جتنب أأي نوع من
املفاوضات .ور أأى أأن وفد اليوانن يطلب توضيح يشء اكن مبثابة ممارسة شائعة يف الإطار ادلويل.
 .169و أأشار وفد اليوانن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،اإىل أأنه اكن يشري اىل التقرير اذلي س يكون عبارة عن جتميع لبياانت
ادلول ا ألعضاء ويه ل ينبغي أأن تكون خاضعة للتفاوض .وعىل الرمغ من أأن مجموعته قد وافقت عىل حقيقة أأن التقارير اليت
قدهما الرئيس ل ميكن أأن تكون مفتوحة للمفاوضات ،اإل أأنه يود أأن يطمنئ أأن جتميع البياانت أأيضا لن يكون مفتوحا
للمفاوضات.
 .170وقال وفد نييرياي ،متحداث ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،أأنه حسب فروهمه ،مل تكن الترصحيات اليت أأدلت هبا ادلول
ا ألعضاء مفتوحة للتفاوض من قبل ادلول ا ألعضاء ا ألخرى .و أأشار الوفد اإىل أأن الفقرة  4متعلقة مبلخص الرئيس و أأن اجملموعة
ابء اكنت تشري اىل جتميع بياانت ادلول ا ألعضاء اليت من شأأهنا أأن تظروهر بأأي حال يف التقرير ،ومل تكن أأبدا مفتوحة
للمفاوضات.
 .171ورصح وفد الربازيل أأنه ليس ضد فكرة اش يعال البياانت املقدمة من ادلول ا ألعضاء يف التقرير .واتفق أأيضا عىل
البياانت مبجرد تقدميروها ل ميكن أأن تكون مفتوحة للمفاوضات .ور أأى الوفد أأن ملخص من الرئيس ،حتت مسؤوليته اخلاصة،
من شأأنه أأن حيقق قيمة مضافة للمناقشات.
 .172و أأفاد الرئيس بأأن القضية يف هذه املرحةل يه ما اإذا اكن سيمت صياغة ملخص الرئيس حتت مسؤوليته أأو جتميع جليع
بياانت ادلول ا ألعضاء .ويف منظومة ا ألمم املتحدة ،اكنت املنارسة أأنه ل ميكن أأن خيضع التقرير اذلي صيغ حتت مسؤولية
الرئيس ول البياانت اليت أأدلت هبا ادلول ا ألعضاء للتفاوض .ور أأى سينعكس الفرق ابلشلك ا ألفضل اإذا تعايشت فكرة بيان
الرئيس مع فكرة جتميع بياانت ادلول ا ألعضاء .وهكذا ،طلب الرئيس من اللجنة السناح هل إابنتاج اقرتاح جديد ميكن أأن يعمم
فامي بيهنم .واكد جمددا ان القضية ليست ما اإذا اكن ا ألمر س يكون مفتوح للتفاوض من عدمه .ومن املفروهوم بشلك مشرتك أأن
املوجز املقدم من الرئيس وجتميع بياانت ادلول ا ألعضاء مل يكن أأبدا خاضع للمفاوضات .وتود اللجنة تقيمي ما اإذا اكنت فكرة
موجز الرئيس ميكن أأن تتعايش مع جتميع بياانت ادلول ا ألعضاء .و أأفاد بأأنه س يقوم بتضمني اقرتاحه كبديل للنص احلايل اذلي
كتب ابللون ا ألسود .وسيمت النظر يف اقرتاحه يف القراءة الثانية للوثيقة.
 .173و أأفاد وفد نييرياي ،متحداث ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،أأنه ل ينبغي أأن يكون هناك قواعد خمتلفة يف الإبالغ عن
مسامهة الليان يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .و أأشار الفريق اإىل أأن ملخص الرئيس اكن موجزا و أأن البياانت اليت أأدلت هبا
ادلول ا ألعضاء عادة ما يمت اإدراهجا يف التقرير .وابلتايل ،فاإهنا س تكون مبثابة سابقة غريبة أأن نرى أأن موجز الرئيس سيشمل
مداخالت ادلول ا ألعضاء .واس تفرس وفد اجملموعة عنا اإذا اكن ذكل مبثابة قاعدة جديدة من النظام ادلاخيل املعمول به يف
مجيع الليان ،وإاذا اكن ا ألمر كذكل ،فاإنه يرغب يف اإجراء مناقشة .ومع ذكل ،اإذا اكن ذكل عبارة عن اإجراءات حمددة فقط
ملناقشة تنفيذ التوصيات أأجندة التمنية ،فاإنه لن يرحب مبثل هذه السابقة.
 .174و أأحيط الرئيس علنا ابلبيان اذلي أأدىل به وفد نييرياي نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية وأأشار اإىل أأهنا قضية هممة جيب أأن
توضع يف الاعتبار.
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 .175وطلب وفد اليوانن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،توضيحا بشأأن النص الفعيل قيد املناقشة.
 .176وقدم وفد نييرياي توضيحا لوفد اليوانن .و أأشار اإىل أأنه ،كنا جاء خالل املشاورات غري الرمسية يف وقت سابق من
ذكل اليوم ،اكنت اجملموعة ا ألفريقية قد طرحت مقرتحات بيسلسل من  1اإىل  .5وانهتت هذه املقرتحات بضمروها اإىل اقرتاح
من املكس ي ،بنفس الرتتيب اليسلسيل من  1اإىل  ،5حىت لو مل تكن تصلح يف ذات املاكن .وذلكل ،فاإن الاقرتاح ا ألخري
مبوجب الفقرة  4اكن معين ابلفقرة ( )5والاقرتاح بشأأن الفقرة  3اكن معين ابلفقرة  .1و أأشار الفريق اإىل أأنه أأشار فقط اإىل
الاقرتاح ا ألول للمجموعة ا ألفريقية يف الفقرة  4ألن الاقرتاح ا ألخري للمجموعة ا ألفريقية يف اإطار الفقرة  4ل ينطبق عىل
الفقرة .4
 .177و أأحيط الرئيس علنا ابلتوضيح وانتقل اإىل الفقرة  5املتعلقة ابلظروف اليت سيناقش فهيا أليات التنس يق .و أأوحض أأن
الاقرتاح قد كتب ابللون ا ألسود عىل الوثيقة يليه اقرتاح واحد من اجملموعة ابء وثالثة مقرتحات املقدمة من اجملموعة
ا ألفريقية .ومن أأجل تسروهيل املناقشة ،طلب الرئيس من وفد اجملموعة ا ألفريقية توضيح ما اذا الاقرتاح الفعيل الظاهر يف
اإطار الفقرة  4ينمتي اإىل الفقرة  5و أأن يؤكد عىل أأنه س يحل حمل املقرتحني الخرين يف اإطار الفقرة .5
 .178و أأوحض وفد نييرياي أأن الاقرتاح ا ألخري من مجموعة البدلان ا ألفريقية يف اإطار الفقرة  4ينمتي الن اإىل الفقرة  5وميكن
إازاةل الاقرتاح الثاين يف اإطار الفقرة  .5ومع ذكل ،طلب الفريق احلفاظ عىل الاقرتاح ا ألخري ألن هناك بعض املقرتحات
الإضافية املتعلقة به من جانب اجملموعة ابء واجملموعة ا ألفريقية.
 .179وطلب الرئيس من اللجنة أأن التعليق أأول عىل النص املكتوب ابخلط ا ألسود .ومن أأجل امليض قدما ،حث الوفود
عىل المتس ،هبذا النص وعدم ا إلرصار عىل تقدمي مقرتحات جديدة أأو ادلفاع عن تفضيالهتم ومقرتحاهتم .كنا طلب الرئيس
من الوفود التوصل اإىل بعض الصياغات املقرتحة عىل النص املكتوب ابللون ا ألسود ،ا ألمر اذلي ميكن أأن يساعد يف التوصل
اإىل اتفاق بني املواقف املتباينة.
 .180و أأوحض وفد نييرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،سبب تفضل مجموعته لقرتاهحا .و أأفاد بأأن نص اقرتاح اجملموعة
الوارد يف الفقرة  5اكن كنا ييل" :اإن قضية أليات التنس يق كنا يه واردة يمت مناقش هتا بشلك رئييس داخل اللجنة بناء عىل
توصية من اجلعية العامة" .و أأشار الوفد اإىل أأن الفكرة وراء اقرتاحه يه أأن مجيع الليان ميساوية ول ميكن للجنة أأن تلكف
جلنة أأخرى بشأأن ما جيب أأن تقوم به .واكن السطر الثاين من العبارة الثانية كنا ييل" :لن يمت قبول تطبيقه يف جلان أأخرى
ألن هذه الليان ل تناسب هذا الغرض" .ور أأى الوفد أأن عبارة "لن يمت قبوهل" مل تكن مناس بة ابلنس بة للجمعية العامة .ويف
ر أأيه أأن اجلعية العامة تقدم التوجيه والليان تنصاع ذلكل .وابلتايل ،فاإن عبارة "لن يمت قبوهل" مل تكن رضورية .واكن من
الواحض أأن اللجنة لن حتاول أأن تدفع النقاش حول أليات التنس يق ابجتاه اللجنة املعنية مبعايري الويبو أأو اللجنة ادلامئة املعنية
بقانون براءات الاخرتاع .وميكن فقط للجمعية العامة أأن توجه الليان بعقد مثل هذه املناقشات .ويف ضوء ما س بق ،أأشار
الوفد اإىل أأنه ل يفضل أأن تكون عبارة "لن يمت قبوهل" واردة يف النص الهنايئ.
 .181و أأشار الرئيس اإىل أأنه حسب فروهمه ،فاإن النص املكتوب ابللون ا ألسود ينمتي اإىل الاقرتاح ا ألصيل اذلي قدمه وفد
املكس ي ،،واذلي نأأى بنفسه عن الاقرتاح يف حماوةل للميض قدما يف هذه القضية .مث مت اعيعاد هذا النص اكقرتاح للرئيس.
وسأأل الرئيس وفد املكس ي ،عنا اإذا اكن تقييمه دقيقا ،وإاذا اكن ا ألمر كذكل ،فاإنه يوافق عىل إازاةل اقرتاح املكس ي ،من
النص وييبقي فقط اقرتاح مجموعة البدلان ا ألفريقية واقرتاح اجملموعة ابء.
 .182وذكر وفد املكس ي ،أأنه عند تقدميه لروهذا الاقرتاح ،حاول دمع هذه العملية و أأن يكون بناء .ومع ذكل ،قررت بعد
ذكل أأن يرتك اجملال مفتوحا للمفاوضات من قبل اكفة ا ألعضاء وكذكل الرئيس اذلي اختذ النص كنصه .وذلكل ،ليس دلى
الوفد اعرتاض عىل تعديهل اإذا اكن ذكل من شأأنه أأن يسامه يف اإحراز تقدم.

CDIP/17/11

 .183وذكر وفد اململكة املتحدة أأنه قد يكون من احلمكة احلفاظ عىل اقرتاح املكس ي ،ا ألويل مكرجع ملعرفة من أأين بد أأ
التفاوض وإاىل أأين اكن يتحرك اإىل ا ألمام.
 .184و أأشار الرئيس اإىل أأنه جيب أأن يكون لك وفد قادر عىل تيبع الواثئق اليت اس تخدمت مكرجع يف التفاوض .وإاذا اكنت
فقرة معينة مل تعد مفيدة للتفاوض ،فقد يكون من احلمكة حذفروها تفاداي لاللتباس .يف ر أأيه ،حتتاج مرحةل التفاوض نصا أأكرث
تقدما من شأأنه أأن ميكن اللجنة من الرتكزي عىل املقرتحات اليت تعكس حقا املسائل اليت سيمت مناقش هتا ،ابلنظر اإىل أأن
النص قدم صعوابت موضوعية .وحيث أأن لك من اجملموعة ابء واجملموعة ا ألفريقية قدمت اقرتاحا ،فس يكون من ا ألفضل
حذف اقرتاح املكس ي ،ا ألصيل ،ما مل يتبىن أأي وفد ذكل الاقرتاح بنفسه ويرص يف اإدراجه عىل النص .و أأضاف أأنه حىت
الن مل يرغب أأي وفد يف ذكل.
 .185و أأيد وفد الربازيل اقرتاح مجموعة البدلان ا ألفريقية عىل النحو املبني يف الفقرة  .4ور أأى الوفد أأن مناقشة أليات
التنس يق ينبغي أأن تمت أأساسا يف اللجنة نظرا لقدرهتا عىل مناقشة القضااي املشرتكة .ومع ذكل ،ل ينبغي ذلكل أأن حيد من
النقاش من قبل الليان ا ألخرى اإذا ما ر أأت أأن ذكل رضوراي ألنه س يكون ضد روح تعممي أأجندة التمنية.
 .186و أأيد وفد ش ييل اقرتاح الرئيس من أأجل امليض قدما يف هذه الوثيقة .و أأفاد أأنه هبذا املعىن ،اكن من املرحي للوفود
احلفاظ عىل اقرتاح املكس ي ،واملقرتحات السابقة أأخرى املقدمة من اللجنة مكراجع .واكن من املروهم التفكري فامي اإذا اكنت
املقرتحات السابقة س تفقد ادلمع أأو اإذا اكنت هناك مقرتحات جديدة س تأأيت .و أأشار اإىل أأنه بعد الاس يعاع اإىل مداخةل اجملموعة
ا ألفريقية ،فاإن الصياغة يف الفقرة  5توفر ما يكفي من املرونة للجمعية العامة لتوجيه املناقشات وإاعطاء ا ألولوية للجنة ،دون
اسيبعاد اإماكنية الاس يعاع اإىل جلان أأخرى ،اإذا تقرر ذكل .وذلكل ،بقدر ما يرى الوفد ،اكن اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية هو
الأكرث أأمهية يف هذه الفقرة ابذلات.
 .187وطلب الرئيس من وفد اجملموعة ا ألفريقية رشح كيفية ارتباط الاقرتاحني يف اإطار الفقرة .5
 .188و أأشار وفد نييرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،اإىل أأن الاقرتاح ا ألول يف اإطار الفقرة  5يتفق مع اقرتاحه
السابق .وبعد املناقشات ،تضمن الصيغة التالية "بناء عىل توصية من اجلعية العامة" .وذلكل ،فاإن الاقرتاح الوحيد من
اجملموعة ا ألفريقية اذلي جيب أأن يبقى للنظر فيه يف اإطار الفقرة  5ينص عىل ما ييل " :اإن قضية أليات التنس يق كنا يه
واردة يمت مناقش هتا بشلك رئييس داخل اللجنة بناء عىل توصية من اجلعية العامة".
 .189وشكر الرئيس وفد نييرياي عىل تفسريه .ومع ذكل ،أأشار اإىل أأنه اكن يشري اإىل الاقرتاح التايل املقدم من مجموعة
البدلان ا ألفريقية" :يتعني عىل الليان أأن تضع يف الاعتبار أأن ألية التنس يق لبد أأن تنفذ بطريقة معلية وتؤكد عىل أأن

املناقشات بش أأن هذه القضية ل متنع مثل هذه الليان من اإاجناز أأعنالروها املوضوعية ،وذكل متش يا مع توصيات أأجندة الت منية".
و أأعرب الرئيس عن رغبته يف معرفة العالقة بني هذا الاقرتاح والاقرتاح املشار اإليه يف بيان اجملموعة ا ألفريقية ،حيث أأن
الكهنا حاليا يف اإطار الفقرة .5
 .190وذكر وفد نييرياي أأنه اإذا اكن ولبد من مناقشة أليات التنس يق داخل الليان ،فاإن ذكل قد مينع هذه الليان اإىل حد
كبري من اإاجناز العمل املوضوعي .و أأفاد بأأن معىن الاقرتاح اكن مناقشة هذه القضية بطريقة معلية من أأجل ضنان العمل
املوضوعي لليان ا ألخرى.
 .191و أأشار الرئيس اإىل أأن الفكرة اليت أأوحضروها وفد نييرياي قد انعكست يف اجلزء ا ألخري من الوثيقة .وتضمن اجلزء ا ألخري
من الوثيقة فقرتني اإضافيتني .و أأشارت الفقرة ا ألوىل اإىل اقرتاح اجملموعة ابء و أأشارت الفقرة الثانية اإىل اقرتاح مجموعة البدلان
ا ألفريقية .و أأشار الرئيس اإىل أأن اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية اكن نفس الاقرتاح يف الك الفقرتني .وابلتايل ،اقرتح الرئيس حتري،
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القضية بشأأن أليات التنس يق والتنفيذ العميل لروها اإىل الفقرة  .6واس تفرس من وفد اجملموعة ا ألفريقية عنا اإذا اكن س يوافق عىل
امليض قدما هبه الطريقة.
 .192و أأعرب وفد نييرياي عن موافقته عىل التغيري اذلي اقرتحه الرئيس.
 .193وقال الرئيس اإن التغيري املقبول قد اجنح يف قرص نطاق املناقشة عىل مقرتحني ،أأحدهنا مقدم من اجملموعة ا ألفريقية
والخر مقدم من اجملموعة ابء .و أأضاف أأن اللجنة س تعود اإىل هذا املوضوع هبدف قراءة اثنية.
 .194وذكر وفد اململكة املتحدة أأنه ميكن أأن يدمع الاقرتاح اذلي تقدم به وفد ش ييل ابحلفاظ عىل اقرتاح املكس ي ،مكرجع.
و أأشار اإىل أأن اجملموعة ابء اكنت قد بنت اقرتاهحا عىل نص اقرتاح املكس ي .،واكن ذكل سببا اكفيا ابلنس بة هل للحفاظ عىل
الاقرتاح ا ألصيل مكرجع .وميكن أأن يظروهر يف الوثيقة الهنائية كحاش ية أأو ابلشلك اذلي تراه اللجنة مناس با .ومن انحية أأخرى،
أأاثر الوفد خماوف بشأأن املدى اذلي من املقرر أأن يمت مناقش ته خالهل .و أأفاد بأأنه اسينادا اإىل التعليقات اليت اس متعت اإلهيا
اللجنة ،فاإن الوفد ل يرى الغرض من وجود نقاش ابلنظر اإىل أأن هناك بعض املقرتحات اليت جشعت الليان ا ألخرى عىل
عقد نفس املناقشة .و أأشار أأن مصطلح " أأساسا" قد عقد النقاش و أأاثر اخملاوف .والمتس الوفد توضيحات بشأأن هذه القضية
ا ألخرية.
 .195و أأشار الرئيس اخملاوف اليت أأعرب عهنا وفد اململكة املتحدة .كنا أأشار اإىل أأن املناقشة املوضوعية بشأأن الفقرة  5سيمت
يف القراءة الثانية .وفامي يتعلق ابلتعليق ا ألول ،أأشار اإىل أأن وفد اململكة املتحدة قد فروهم عكس ما ذكره وفد ش ييل .واكن وفد
ش ييل قد اتفق مع الرئيس عىل أأنه ليس من الرضوري احلفاظ عىل النص ا ألصيل .وما مل تتبىن بعض الوفود الاقرتاح أأو
تؤيده وتطلب من الرئيس اش يعاهل اكقرتاح لروها ،فاإن الرئيس لن يدرجه يف املرشوع الهنايئ.
 .196و أأعرب وفد اليوانن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،عن رغبته يف زايدة توضيح ا ألساس املنطقي وراء البيان اذلي أأدىل
به وفد اململكة املتحدة .و أأشار الوفد اإىل أأن اقرتاحه مبين عىل اقرتاح املكس ي .،وفامي يتعلق ابملالحظة الثانية اليت أأاثرها وفد
اململكة املتحدة ،أأشار اإىل أأن اش يعال ذكل النص قد يساعد يف التوصل اإىل حل وسط بشأأن الفقرة .5
 .197و أأشار الرئيس اإىل أأنه عىل النحو املتفق عليه مع اجملموعة ا ألفريقية ،سيمت حذف اجلزء ا ألخري من الفقرة  .5و أأفاد بأأن
الفقرة  6مشلت اقرتاحا من مجموعة البدلان ا ألفريقية واقرتاحا من اجملموعة ابء وسيمت مناقش هتنا يف وقت لحق .و أأفاد بأأنه لن
ميدد املناقشة ليشمل مقرتح املكس ي .،وفامي يتعلق مبداخةل اجملموعة ابء ،أأشار اإىل أأنه اإذا وضعت اجملموعة ابء اقرتاحا بناء
عىل الاقرتاح ا ألصيل فروهذا يعين أأن الاقرتاح ا ألصيل مل يكن مقبول ابلنس بة لروها .ومبوجب هذا املنطق ،مل يكن هناك أأي
سبب اجملموعة ابء لعدم قبول حسب الاقرتاح ا ألصيل .و أأخريا ،كرر انه ليس دليه اعرتاض عىل احلفاظ عىل هذا الاقرتاح
ا ألصيل اإذا تبناه أأي من الوفود.
 .198و أأشار وفد اململكة املتحدة اإىل أأن وفد ش ييل قد اقرتح اإبقاء الاقرتاح ا ألصيل مكرجع .وهبذا املعىن ،فاإنه يدمع فكرة
ترك الاقرتاح ا ألصيل مكرجع.
 .199و أأشار الرئيس اإىل أأن هذه املفاوضات معقدة وليس هناك التباس فامي يتعلق مبضمون النص .وجيب أأن يقترص حمتوى
النص عىل املقرتحات املتفق علهيا أأو اليت لتزال قيد التفاوض .ور أأى أأن أأي نوع أخر من املراجع ميثل تضليال .وجيب عىل
لك وفد أأن يتيبع املقرتحات السابقة .و أأوحض الرئيس أأنه اإذا احتفظ ابلنص ا ألصيل مكرجع ،فاإنه يضع سابقة تمتثل يف اش يعال
املراجع اليت ليس دلهيا قيمة من حيث التفاوض .و أأفاد بأأن القواعد واحضة وإاذا مل يتقدم أأي وفد بتبين الاقرتاح ا ألصيل
اكقرتاح خاص به ،فسيمت حذف الاقرتاح .واختمتت القراءة ا ألوىل للنص نظرا ألنه مل تكن هناك أأي تعليقات من جانب
املشاركني .و أأشار الرئيس اإىل التقدم اذلي مت اإحرازه يف املناقشة وطلب من ا ألمانة تزويد اللجنة بنسخة هنائية للنص .و أأشار
اإىل أأن املناقشة جعلت النص أأقرب ،ا ألمر اذلي ميكنه من مواصةل النقاش من أأجل التوصل اإىل فروهم مشرتك.
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النظر يف الوثيقة  - CDIP/17/10املرشوع التجرييب لتحفزي نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير لفائدة حتسني القدرة التقنية
عىل اسييعاب العلوم والتكنولوجيا احمللية اليت أأنتجهتا اجلامعات وقطاعات الإنتاج
 .200اس تأأنف الرئيس ادلورة ودعا وفد اإكوادور اإىل تقدمي الوثيقة.
 .201وذكر وفد اإكوادور أأن بالده عززت اس تخدام امللكية الفكرية بطريقة اسرتاتيجية أكداة لتقوية البحث والابتاكر من
خالل اللواحئ والس ياسات العامة للتمنية .واكن مقرتح املرشوع هيدف اإىل أأن يكون مبثابة مسامهة هامة يف تنفيذ توصيات
أأجندة التمنية .وسعى اإىل حتسني التعلمي العايل ونظم امللكية الفكرية يف البدلان النامية وخلق منوذج ابتاكر وفقا لحتياجاهتا
وواقعروها .وهكذا ،فاإنه يسروهل الاسيامثرات ا ألجنبية والوطنية ونقل التكنولوجيا والتفامه ،وتشجيع واسييعاب التكنولوجيا
احمللية ونظام الرباءات .وس يؤدي ما س بق اإىل تغيري يف مصفوفة الإنتاجية .و أأعرب الوفد عن توقعه بأأن يس تفيد من
مدخالت الوفود ا ألخرى لفائدة حتسني مقرتح املرشوع .ورشع الوفد يف وصف العنارص الرئيس ية للمرشوع .و أأبرز أأن
املرشوع تناول  10توصيات من توصيات أأجندة التمنية ،فضال عن  5أأهداف من ا ألهداف الاسرتاتيجية .و أأفاد بأأن هذا
املرشوع س يحسن من القدرة التقنية عىل اسييعاب العلوم والتكنولوجيا احمللية الناجتة عن اجلامعات .وذكر بأأن احلاجة
ا ألساس ية ل ألوساط الأاكدميية يه احلصول عىل املعلومات الالزمة دلفع الابتاكر .واكنت املشلكة الأكرث ش يوعا اليت مت
حتديدها يف ا ألوساط الأاكدميية تمتثل يف انه ل جيوز حبث أأو دراسة أأو اس تخدام براءات الاخرتاع لطرف اثلث .ويف دول
مثل اإكوادور ،مت فروهم الرباءات عىل أأهنا احتاكر معني من جانب اخملرتع لفرتة حمددة ،نظرا للوقت واملوارد وا ألموال اليت أأنفقروها.
ومع ذكل ،ول تعكس وهجة النظر الاقتصادية البحتة هذه الروهدف ا ألسايس من قانون براءات الاخرتاع .وعىل العكس من
ذكل ،لقد منعت ا ألشخاص الخرين من اس تخدام املعلومات الواردة يف براءة الاخرتاع .و أأفاد بأأن املرشوع هيدف اإىل
التخلص من التصور اخلاطئ السائد يف البدلان النامية بأأن براءات الاخرتاع اكنت أليات خلصخصة املعرفة .ويعزتم املرشوع
تعريف الروهدف احلقيقي من قانون براءات الاخرتاع :أأل وهو منح حق حرصي خالل فرتة زمنية حمدودة مقابل الكشف
الاكمل عن الاخرتاع ،ا ألمر اذلي ميكن اجليع من اس تخدامه .وقد غطت املادة  29.1من اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتيارة من
حقوق امللكية الفكرية اليت تنص عىل أأنه "يتعني عىل ا ألعضاء اشرتاط أأن يقوم مقدم طلب احلصول عىل الرباءة ابلكشف
عن الاخرتاع بطريقة واحضة واكمةل مبا فيه الكفاية تسمح بينفيذ الاخرتاع من قبل الشخص املروهين" .واشرتط مقرتح املرشوع
تنفيذ مطلب الطالب اذلين عىل وش ،الانهتاء من ادلورة ،واحلصول عىل املؤهل ،اإما ( )1تنفيذ أأو متكني أأو اس تنساخ
براءات الاخرتاع املمنوحة يف اخلارج خالل الس نوات امخلس املاضية واليت مل يمت منحروها حمليا ،أأو ( )2اقرتاح بديل اس تخدام
أأو منوذج منفعة لرباءات الاخرتاع املمنوحة حمليا .ولتنفيذه ،اقرتح املرشوع دمج  3هجات أأساس ية معنية ابلبتاكر :القطاع
اخلاص والقطاع العام وا ألوساط الأاكدميية .ويف حاةل املؤسسات الأاكدميية واجلامعات ،اكن ادلمع املطلوب مرتبط بتدريب لك
من الطالب واحملارضين عىل كيفية قراءة وحناية براءات الاخرتاع .وس تكون هناك حاجة أأيضا اإىل أأدوات للوصول اإىل
املعلومات املتعلقة ابلرباءات .وعالوة عىل ذكل ،جيب ربط القطاع اخلاص اب ألوساط الأاكدميية لضنان أأن احتياجات السوق
قد انعكست عىل براءات الاخرتاع املدرجة يف مشاريع الطالب .كنا جيب عىل القطاع اخلاص توظيف هؤلء الطالب من
أأجل تنفيذ مشاريعروهم البحثية الأاكدميية .كنا أأنه من املروهم اش يعال متويل القطاع اخلاص يف حتسني نظام البحث .وعالوة عىل
ذكل ،جيب عىل القطاع العام خلق احلوافز املناس بة لربط القطاع اخلاص ابملؤسسات الأاكدميية .ومن الرضوري أأيضا توفري
البنية التحتية املناس بة لتحسني رسعه وجودة حفص الرباءات ،وكذكل توفري المتويل الالزم ليسجيل براءات الاخرتاع احمللية
يف اخلارج .وابلإضافة اإىل ذكل ،اكن من الرضوري توفري التدريب للقطاع اخلاص وا ألوساط الأاكدميية حول أأمهية امللكية
الفكرية والقيود املفروضة عىل اس تخداهما .وابملثل ،من املروهم أأيضا تدريب فاحيص الرباءات عىل التوافق مع توقعات الاقرتاح.
واكن من املتوقع أأن يكون هناك مجموعة من الطالب الصغار لكيشاف فن براءات الاخرتاع وتشجيع أأساتذهتم أأيضا عىل
تعليمروهم أأحدث التقنيات .ومن الواحض أأن هذا ا ألمر س يحد من خطر هدر املوارد غري الرضورية عىل يشء س بق اخرتاعه.
و أأضاف بأأن املرشوع س يعود ابلفائدة عىل اجملمتع ادلويل يف جمال تعزيز النظام ادلويل للملكية الفكرية ،حيث أأن العديد من
مودعي طلبات الرباءات س يكونون أأكرث حذرا حول الكشف الاكمل عن اخرتاعاهتم عىل النحو املنصوص عليه يف املادة
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 29.1من اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتيارة من حقوق امللكية الفكرية .وابلإضافة اإىل ذكل ،س تكون اإكوادور حريصة عىل
تقدمي أأي مساعدة تطلهبا ادلول ا ألعضاء املروهمتة يف اس تنساخ املرشوع.
 .202و أأفاد وفد هولندا ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،بأأنه مل يكن يف وضع ميكنه من حتليل الوثيقة.
وذلكل ،يقرتح النظر يف املرشوع خالل ادلورة املقبةل للجنة.
 .203وطلب الرئيس من ا ألمانة اإىل التعليق عىل طريقة امليض قدما يف مقرتح املرشوع.
 .204و أأوحضت ا ألمانة (الس يد /ابلوش) أأن أأي اقرتاح تقدمت به الوفود قد مر من خالل جوةل من املناقشات داخل
اللجنة .وعادة ما يمت تعديل املقرتحات ألخذ أأي مداخالت من قبل ادلول ا ألعضاء يف الاعتبار .ونييية ذلكل ،سينظر
اللجنة وتعمتد الاقرتاح املعدل يف دوراهتا الالحقة .ويف حاةل ما اإذا اكن مقرتح املرشوع قيد النظر ،س تقوم ا ألمانة يف أأقرب
وقت ممكن من اس تالم النسخة الهنائية من البعثة ادلامئة ل إالكوادور ابإاتحة الوثيقة .وذلكل ،مل يكن تقدمي املرشوع يفي ابملوعد
الهنايئ املعتاد وهو شروهرين .وكنا أأشار وفد هولندا نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،ميكن للجنة نقل الوثيقة
إابصدارها الفعيل اإىل دورهتا املقبةل .وبدل من ذكل ،ميكن مراجعة هذه الوثيقة من قبل مجيع الوفود يف الفرتة الانتقالية بني
ادلورة السابعة عرشة والثامنة عرشة وميكن لتكل الوفود تقدمي تعليقاهتا اإىل وفد اإكوادور .كنا ميكن لوفد اإكوادور أأيضا أأخذ
زمام املبادرة لالتصال مبختلف الوفود لتقيمي ما اإذا اكنت هناك حاجة اإىل اإعادة النظر يف الاقرتاح .وابلتايل س تقدم نسخة
منقحة أأخرى لدلورة املقبةل للجنة بقبول واسع نسبيا.
 .205وفضل الرئيس الهنج الثاين هبدف تقيمي املرشوع يف أأرسع وقت ممكن .واقرتح أأن يقوم وفد اإكوادور ،مبساعدة من
ا ألمانة ،ابإجراء اتصالت مع وفد هولندا اذلي احتفظ ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،ابحلق يف الإدلء
بتعليقات حول املرشوع ،حبيث ميكن الانهتاء من الاقرتاح يف أأقرب وقت ممكن.
 .206و أأعرب وفد جزر الهباما ،متحداث بصفته الشخصية ،عن اعتقاده بأأن الهنج الثاين اكن أأكرث واقعية ومن شأأنه أأن يؤدي
اإىل نييية أأفضل يف احلصول عىل الوثيقة الهنائية حبلول موعد ادلورة املقبةل للجنة.
النظر يف الوثيقة  - CDIP/16/9قرار اجلعية العامة للويبو بشأأن القضااي ذات الصةل ابللجنة (ييبع)
 .207أأوحض الرئيس أأنه مت اختصار النص قيد املناقشة .واقرتح أأن يركز النقاش حول الفقرة  1واليت سوف تيرس اعيعاد
فقرات أأخرى .و أأفاد بأأنه مل يكن هناك أأي اس تفسار بشأأن س يادة مجيع ادلول ا ألعضاء .وميكهنا طرح مداخالهتا يف أأي قضية
ذات اهيعام ابلنس بة لروها مسرتشدة ابلنظام ادلاخيل للويبو .وذكر بأأن القضية الرئيس ية يه اإجياد صيغة للقضااي املتعلقة ابللجنة
حبيث يمت مناقش هتا بطريقة ميكن التنبؤ هبا وموجزة وفعاةل ،ول تشلك موضوعا ملناقشات لحقة يف مجيع هيئات الويبو.
وحيث أأن لدلول ا ألعضاء احلق يف اإاثرة اخملاوف ،ينبغي أأن تركز املناقشة عىل املسائل املتعلقة اللجنة يف اإطار اجلعية العامة.
و أأفاد بأأن هناك اقرتاحني مركزيني قد نتيا عن املناقشات السابقة :اقرتاح الرئيس املعدل ،واذلي تلقى قدرا كبريا من ادلمع،
والاقرتاح املقدم من اجملموعة ابء .ويف الواقع ،اكن لروهذين املقرتحني عنرصا مشرتاك أأل وهو أأن الكهنا مل يس تطع أأن يشك،
يف حق ادلول ا ألعضاء يف تقدمي مداخالت بشأأن تكل ا ألنشطة اليت يرون أأهنا قد سامهت يف تنفيذ أأجندة التمنية .وابلتايل،
مل يكن هناك أأي خالف حول القضية املركزية ،بيامن تعلق اخلالف مبعايري بتأأسيس تكل ا ألنشطة .واعترب الرئيس أأنه من
الصعب اإجياد عنارص موضوعية لتحديد مىت ميكن لنشاط أأن يكون قد سامه اإىل حد أأكرب أأو قليل يف تنفيذ أأجندة التمنية.
وحث اللجنة عىل يف حماوةل لإجياد صيغة ،بناء عىل اقرتاح الرئيس املعدل للفقرة  ،1حيدد الظروف الالزمة للمداخةل .واعترب
الرئيس أأنه من الصعب العثور عىل معايري موضوعية .وابلتايل ،فاإنه ينبغي أأن يرتك ا ألمر لتقدير لك دوةل عضو يف أأن تقرر
مىت يكون النشاط ذي صةل أأو سامه أأو مل يسامه يف تنفيذ أأجندة التمنية .واس تفرس الرئيس عنا اإذا اكن من املقبول أأن متارس
ادلول ا ألعضاء حقروها يف الإدلء ببياانت بطريقة مناس بة وحبسن نية عندما ترى رضورة ذلكل .وتساءل عنا اإذا اكنت هناك
حاجة اإىل معيار حمدد لتوجيه مداخالت ادلول ا ألعضاء .ور أأى أأهنا مسأأةل ثقة متبادةل.
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 .208و أأشار وفد اليوانن أأن املسأأةل نوقشت خالل خمتلف دورات اللجنة .و أأفاد بأأن مجموعته تدرك أأمهية هذه القضية
لس امي ابلنس بة لبعض الوفود .وذكر تفاصيل اإضافية حول اقرتاحه ،موحضا أأن الفارق املروهم بني اقرتاحه والاقرتاح املعدل من
قبل الرئيس هو اجلزء التايل" :الليان اليت تعترب نفسروها ذات صةل ب أأغراض أأجندة الت منية" .وعلق وفد اجملموعة أأمهية كبرية عىل
حق الليان يف رفع التقارير والس ياق اذلي جيب ان يمت رفع التقارير عن طريقه .ور أأى أأنه جيب عىل الليان اليت تعترب نفسروها
ذات صةل بأأغراض أأجندة التمنية مناقشة مسامههتا يف التنفيذ.
 .209و أأفاد الرئيس أأن القضية تمكن يف من حتملوا مسؤولية حتديد ا ألنشطة اليت سامهت أأو مل تسامه يف تنفيذ توصيات
أأجندة التمنية .ويف اإطار اقرتاح الرئيس املعدل اذلي دمعته خمتلف الوفود ،تقع املسؤولية عىل عاتق لك دوةل من ادلول
ا ألعضاء .ويف اإطار اقرتاح اجملموعة ابء ،تقع املسؤولية عىل اللجنة .واعترب أأن اللجنة ل ميكن أأن يضع أأي قيود عىل حقوق
دوةل عضو يف تعديل أأي نظام داخيل .ويف هذا الصدد ،تساءل الرئيس عن كيف ميكن للجنة ،وفقا لروهذه املنارسة ،حتديد
ا ألنشطة اليت سامهت يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .وطلب الرئيس من وفد اجملموعة ابء تسليط بعض الضوء عىل هذه
القضية.
 .210و أأيد وفد اململكة املتحدة البيان اذلي أأدىل به الرئيس فامي يتعلق بأأنه ل ميكن ألحد أأن يشك ،يف حق ادلول ا ألعضاء
يف التدخل يف أأي موضوع .ومبا أأن ذكل قد قيل ،فليس هناك حاجة ألي توجهيات لدلول ا ألعضاء حول كيفية تقدمي
املداخالت .وحسب فروهمه ،مل يمت منع ادلول ا ألعضاء أأبدا من التعبري عن موقفروها .واكنت هذه يه الفرضية ا ألساس ية .وميكن
اإغالق هذه القضية وتكون ادلول ا ألعضاء قادرة عىل التدخل يف لك جلنة ويف أأي موضوع مىت رغبت يف ذكل.
 .211و أأشار الرئيس اإىل أأنه طاملا أأن هذه القضية قد نوقشت بشلك مطول ،فاإنه من ا إلجيايب أأن حناول الرد عىل بعض
ا ألس ئةل ا ألساس ية مثل :ملاذا اكنت هناك حاجة اإىل هذا النوع من احلمك .وتساءل عنا اإذا اكنت أأي دوةل عضو قد شعرت
يف أأي وقت مىض بأأى قيود عىل حقروها يف التدخل قبل اجلعية العامة أأو يف أأي جلنة بشأأن أأي قضية تتعلق بأأجندة التمنية.
 .212و أأكد وفد نييرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،أأن سبب طرح بنود جدول ا ألعنال يف الاجيعاع هو لغرض توجيه
املناقشات .و أأشار اإىل أأن مناقشة تنفيذ ألية التنس يق تعود اإىل عام  .2010وقد نوقشت قضية اعيعاد ألية التنس يق نفسروها
أأيضا لعدة دورات .و أأفاد بأأن تنفيذ ألية التنس يق ابلاكمل اكن من مصلحة البدلان النامية ،مبا يف ذكل اجملموعة ا ألفريقية .ويف
ضوء ذكل ،أأعرب الوفد عن تفضيهل ألن يكون هناك بند خمصص من جدول ا ألعنال أأو ألية ملناقشة القضااي املتعلقة ابللجنة
دلى الليان ،بدل من ترك اإماكنية تقدمي مداخالت حول هذه القضية وفقا لتقدير ادلول ا ألعضاء.
 .213و أأوحض الرئيس أأن اخملاوف اليت أأاثرها وفد نييرياي اكنت متعلقة ابإدراج بند خمصص من جدول ا ألعنال يف اإطار
الليان .واكنت هذه القضية قد مت تناولروها يف اإطار الفقرة  2من الاقرتاح قيد املناقشة .و أأبرز أأن أأي دوةل من ادلول ا ألعضاء
قد تطلب يف أأي جلنة أأو يف مجعية عامة اإدراج بند يف جدول ا ألعنال .و أأفاد بأأن اللجنة اكنت حتاول التوصل اإىل اتفاق بشأأن
أأي طريقة للتأأكد من أأن القضااي املتعلقة ابللجنة ميكن أأن يمت التعامل معروها بشلك موحد .ومن املناقشات السابقة ،تفروهم
الرئيس أأن الصعوابت مل تكن يف عنوان بند جدول ا ألعنال ولكن يف طرق اإجراء املناقشات يف اإطاره .و أأفاد بأأن التوصل اإىل
اتفاق بشأأن حق ادلول ا ألعضاء يف التدخل ووضع بند جدول أأعنال بعنوان متفق عليه بشلك مشرتك.
 .214و أأشار وفد الربازيل اإىل أأن ألية التنس يق اكنت بقرار من اجلعية العامة لعام  ،2010وتتعلق املناقشات اجلارية
بينفيذها .و أأشار اإىل الفقرة  ( 1أأ) من ألية التنس يق نصت عىل ما ييل" :اإن الروهدف من أأجندة الت منية هو ضنان أأن اعتبارات
الت منية يه جزءا ل يتجز أأ من معل الويبو وينبغي للية التنس يق أأن تعزز هذا الروهدف" .وحسب ما ميكن أأن يفروهم من هذه
الفقرة هو أأن الروهدف من ألية التنس يق يمكن يف تقدمي وهجة نظر منظمة ليسروهيل املناقشة بشأأن تنفيذ أأجندة التمنية.
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 .215وطلب وفد نييرياي توضيحا بشأأن مداخةل وفد اململكة املتحدة والتفسري اذلي قدمه الرئيس .وراى أأنه من الصعب
فصل عنوان هذا البند من جدول ا ألعنال والفقرة  1من الاقرتاح قيد املناقشة .وأتيح لدلول ا ألعضاء احلق يف أأي حال لعمل
مداخالت ولكن بطريقة منظمة .واكن هذا هو سبب وجود بنود جدول أأعنال لليان والاجيعاعات.
 .216و أأشار وفد اليوانن اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد نييرياي .وذكر أأن الإشارة اإىل هذا البند من جدول ا ألعنال وردت
يف الفقرة  2وليس يف الفقرة  .1واعترب أأن اقرتاحه أأكرث حتديدا من اقرتاح الرئيس املعدل .ونظرا ألمهية هذه املسأأةل ،س يكون
أأي اقرتاح أأكرث تفصيال موضع ترحيب.
 .217و أأشار وفد اململكة املتحدة اإىل مداخةل وفد الربازيل بشأأن ألية التنس يق .واعترب أأن ألية التنس يق مت تنفيذها تنفيذا
اكمال .وإال ،لن تشلك اعتبارات التمنية جزءا ل يتجز أأ من الويبو ،كنا وردت يف تقارير املدير العام وغريها من الواثئق.
و أأشار الوفد اإىل الفقرة ( 1د) من ألية التنس يق اليت تنص عىل جتنب الازدواجية يف ترتيبات حومكة الويبو .ور أأى أأن أأي
نظام يتضمن الإبالغ عن بياانت ادلول ا ألعضاء اإىل اجلعية العامة وتقوم فيه الويبو اب ألنشطة املتعلقة ابلتمنية يكون ممتثال متاما
لقرار اجلعية العامة .وعالوة عىل ذكل ،نص قرار اجلعية العامة عىل أأن تنس يق جلنة التمنية مع الروهيئات ا ألخرى ينبغي أأن
يكون مران وفعال وكفء وشفاف وواقعي ،وجيب أأن يسروهل معل اللجنة وهيئات الويبو املعنية .ور أأى الوفد أأن ذكل مت
تنفيذه ابلاكمل .ور أأى الوفد أأيضا أأن املناقشات اليت تدور يف اللجنة ينبغي أأن تركز عىل قضااي مثل املشاريع اليت تعود
ابلنفع عىل البدلان النامية .وشلكت اعتبارات التمنية جزءا ل يتجز أأ من الويبو .ونييية ذلكل ،مل يكن هناك حاجة اإىل أأي بنود
دامئة أأو قضااي اليت من شأأهنا أأن تؤدي اإىل تكل النييية.
 .218وطلب الرئيس أأن يركز النقاش عىل اقرتاحه املعدل واقرتاح اجملموعة ابء .وكرر سؤاهل اإىل اجملموعة ابء حول الكيفية
اليت هبا اكنت اللجنة يف سبيلروها اإىل حتديد النشاط اذلي سامه يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .واكن من الرضوري الإجابة
عىل هذا السؤال لتقيمي جدوى هذا املقرتح .و أأشار اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد اململكة املتحدة .ونظرا ألن مجيع ادلول
ا ألعضاء اكن لروها احلق يف التدخل ،رمبا مل يكن من الرضوري تقدمي تكل التوضيحات .وردا عىل القلق اذلي أأعرب عنه وفد
نييرياي ،أأشار اإىل أأن هذه الفرضية اكنت تتعلق ابلفقرة  1ولكن ليس بأأمور أأخرى .وليك جترى املناقشات عىل حنو منظم،
اكن من الرضوري أأن يكون هناك بند عىل جدول ا ألعنال حتت عنوان توافق عليه مجيع ادلول ا ألعضاء.
 .219و أأشار وفد الروهند اإىل أأن اللجنة قد وصلت ابلاكد اإىل اتفاق عىل نص قامئ عىل مفاوضات اجللسة العامة .واقرتح
الرجوع اإىل املهنجية املعمتدة يف ادلورات ا ألخرية ملناقشة املسأأةل يف مشاورات غري رمسية من أأجل تعديل النص.
 .220وقال الرئيس اإن املهنجية اليت ذكرها وفد الروهند مل تؤد اإىل حل .و أأشار أأيضا اإىل أأن اللجنة مل تكن يف مرحةل تفاوض
حول النص ولكن يف مرحةل أأولية لفروهمه.
 .221و أأعرب وفد مجروهورية اليش ي ،عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اململكة املتحدة .واكنت اللجنة يه املنتدى
الرئييس ألجندة التمنية وينبغي أأن تكثف مجيع ا ألعنال ذات الصةل .و أأعرب الوفد عن أأسفه ألن نقاشا طويال اكن جيري حول
املسائل الإجرائية ،وهو يفضل مناقشة بنود أأخرى عىل جدول ا ألعنال .ويف اخلتام ،أأشار اإىل أأن اللجنة مل تمتكن يف دورهتا
ا ألخرية من اعيعاد أأي اقرتاح مشاريع حمدد.
 .222و أأشار وفد اململكة املتحدة اإىل أأن الطريقة احلكيمة للميض قدما يه الرتكزي عىل ألية التنس يق .واكن هناك مربر وراء
اس تخدام مصطلح "خمتصة" ل إالشارة اإىل بعض هيئات الويبو ،عىل النقيض من لك هيئات الويبو .ومل ترش ألية التنس يق
اإىل أأي بنود دامئة عىل جدول ا ألعنال يف جلان الويبو ولكن اإىل أأحد بنود جدول أأعنال جلنة التمنية .و أأكد أأن اللجنة جيب أأن
تركز عىل القضااي اليت ميكن أأن تؤيت مثارها.
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 .223وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء ،ور أأى أأن ألية التنس يق مت تنفيذها .ومن انحية أأخرى ،أأرجعت اجملموعة أأمهية
كبرية اإىل حقيقة أأن الليان جيب أأن تكون خمتصة بأأغراض أأجندة التمنية .واكن هذا تقيامي يتعني عىل الليان أأن تقوم به
بأأنفسروهم .وعند ذكر الليان ،اكن يمت الإشارة اإىل ادلول ا ألعضاء املشاركة .و أأكد الوفد أأن هناك حاجة اإىل متيزي واحض بني
الليان اخملتصة وغري اخملتصة .وهكذا ،تضمن اقرتاح اجملموعة ابء هذه الصيغة اللغوية احملددة .وقدم اقرتاح الرئيس املعدل
فرصة لدلول ا ألعضاء لإجراء مداخالت ،بشلك عام ،حول أأنشطة أأي جلنة اليت ر أأوا أأهنا قد سامهت يف تنفيذ أأجندة التمنية.
ومل يكن هناك أأي متيزي يف السطر ا ألول من هذا الاقرتاح بشأأن ما اإذا اكنت اللجنة خمتصة أأم ل .ور أأت اجملموعة أأن الليان
اخملتصة فقط ميكهنا مناقشة مسامههتا يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية.
 .224وطلب الرئيس مزيدا من التوضيح من اجملموعة ابء عن كيفية حتديد النشاط اذلي سامه يف تنفيذ توصيات أأجندة
التمنية.
 .225وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء ،وذكر أأن اقرتاحه أأكرث حتديدا من اقرتاح الرئيس املعدل ،عىل النحو املبني يف
الفقرة  1قيد النظر.
 .226واس تفرس الرئيس من اجملموعة ابء عن الكيفية اليت ميكن هبا حتديد ما اإذا اكنت مسأأةل ما ذات صةل أأم ل.
 .227وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء ،و أأشار اإىل أأن مصطلح "اخملتصة" تعلق ابلغرض من أأجندة التمنية .ومل يدرج
هذا العنرص يف اقرتاح الرئيس املعدل .ومل يتضمن اقرتاح اجملموعة ابء مجيع الليان ولكن تكل اليت تعترب نفسروها خمتصة بغرض
أأجندة التمنية .ووفقا للية التنس يق جيب أأن يكون هناك متيزي أأو خالف ذكل ،ميكن اعتبار مجيع الليان خمتصة.
 .228واعترب وفد الروهند أأنه من خالل الإجابة عىل السبب يف أأن جلنة املزيانية واللجنة املعنية مبعايري الويبو مل يكوان
خمتصتني ،سوف تكون اللجنة قادرة عىل امليض قدما.
 .229واعترب وفد اململكة املتحدة أأن القضية الرئيس ية يف املناقشة اكن تتعلق بتأأثري قرار اجلعية العامة والقيمة املضافة لوجود
اقرتاح قيد النظر عىل النحو اذلي صيغ .اثنيا ،لحظ الوفد أأن يف املنظمة اكنت ادلول ا ألعضاء مه اذلين يقررون ما اذلي
اكن ذا صةل أأم ل .وقبل بضع س نوات ،اكنت ادلول ا ألعضاء قد قررت ابلفعل ،عىل أأساس خمصص ،أأن قليال من الليان
اكنت خمتصة يف تكل املرحةل .ول تزال هناك خالفات مفاهيمية حول هذه القضية .واقرتح الوفد الرتكزي عىل حماوةل العثور
عىل طريق للميض قدما ،ألن اإجياد حل س يكون أأمرا صعبا للغاية.
 .230و أأبرز وفد جنوب أأفريقيا املناقشات املفيدة اليت عقدت ا ألس بوع املايض حول دور الويبو يف تيسري التمنية .ومن
منطلق أأن التمنية يه الروهدف ،اكنت أأجندة التمنية ابلتايل أأداة لتحقيق ذكل .ومل تكن هناك أأس باب تعوق جلان الويبو عن
اإجراء هذا النقاش .وذلكل ،أأعرب الوفد عن تأأييده لقرتاح الرئيس املعدل اذلي انعكس يف هذا املعىن ،مشريا مع ذكل اإىل
اختالفه الطفيف مع اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية .وأأشار اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية اإىل "مجيع الليان" ،بيامن ذكر اقرتاح رئيس
املعدل "لك دورة من دورات الليان" .ومن شأأن المتكن من دمج الاقرتاحني أأن يكون تقدما.
 .231أأشار الرئيس اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد اململكة املتحدة .وابلنس بة لعدد كبري من الوفود ،اكن من املروهم أأن يكونوا
عىل عمل ابلكيفية اليت سيمت التعامل هبا مع هذه املسأأةل يف جلان خمتلفة .وكنا ذكر وفد اململكة املتحدة ،قد تؤدي ا ألطر القامئة
اإىل مفروهوم أأنه اكن اكفيا أأن يمت متكني أأي وفد من معاجلة املسأأةل يف أأي اجيعاع .ومبوجب هذا الفروهم ،فليس هناك أأي صعوبة
يف توفري نوع من القدرة عىل التنبؤ بشأأن هذا البند من جدول ا ألعنال وكيف س يعكس رئيس لك جلنة ما ورد يف
املداخالت واملناقشات .واكنت تكل يه املنارسة القياس ية للمنظمة .و أأشار الرئيس اإىل السؤال اذلي أأجاب عليه وفد اململكة
املتحدة .وتساءل كيف قررت لك جلنة ما اإذا اكن ذا صةل أأو ل .وإان مل يكن املقصود به ترك القضية مفتوحة للمناقشة يف
اإطار لك جلنة ،س يكون الهنج الأكرث حمكة هو الاعرتاف بأأن القواعد احلالية مكنت ادلول ا ألعضاء من اقرتاح بند يف جدول
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ا ألعنال ملناقشة خماوفروهم .وبعبارة أأخرى ،فاإن التفروهم املشرتك س يكون عىل النحو التايل ( :أأ) لك دوةل عضو ميكن أأن تقرتح
بندا من جدول ا ألعنال يف أأي جلنة يعاجل مسامههتا يف تنفيذ أأجندة التمنية( .ب) أأل خيضع اإدراج هذا البند من جدول ا ألعنال
للنقاش( .ج) أأن تقدم ادلول ا ألعضاء مداخالت مقتضبة وبناءة( .د) أأن يشري رئيس لك جلنة اإىل تكل املداخالت يف تقريره.
وعكس هذا املنارسة املأألوفة يف املنظنات ادلولية وعىل وجه اخلصوص يف الويبو .ومل تكن مسأأةل معقدة ول قضية لغوية.
واكنت مسأأةل ثقة متبادةل .و أأشار اإىل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد جنوب أأفريقيا لتعديل اقرتاح الرئيس املعدل .وطلب أأن
يبحث ذكل الوفد عن صيغة للفقرة  1من أأجل امليض قدما يف الفقرات املتبقية .و أأكد الرئيس أأن الفقرات عكست املنارسات
املعمول هبا يف املنظمة.
 .232وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء ،و أأشار اإىل الاقرتاح املتعلق بتغيري الشلك .و أأيدت اجملموعة الإطار احلايل
للمناقشات.
 .233و أأوحض الرئيس أأنه ل تغيري شلك املناقشة .وتلقى الرئيس اقرتاحا بناء للغاية من وفد جنوب أأفريقيا يف ما خيص الفقرة
 .1وذلكل ،طلب من ذكل الوفد إاجراء مشاورات مع الوفود ا ألخرى بشأأن اقرتاحه .وس يكون الروهدف من هذه املشاورات
هو تقيمي ما اإذا اكن من املمكن ،يف فرتة وجزية ،اإجياد صيغة من شأأهنا أأن تييح للجنة امليض قدما .و أأعربت اللجنة عن أأن
املناقشة ،بصفة عامة ،خضعت اإىل حل مرض للفقرة  .1واس تحق الاقرتاح اذلي تقدم به وفد جنوب أأفريقيا أأن يناقش
بشلك غري رمسي يف حماوةل لإجياد صيغة متفق علهيا .وسوف تناقش الفقرات املتبقية ابلشلك احلايل.
 .234وطلب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية توضيحا بشأأن مضمون الاقرتاح.
 .235وطلب الرئيس من وفد جنوب أأفريقيا تكرار اقرتاحه .وأأشار اإىل أأن وفد جنوب أأفريقيا س يكون يف وضع ميكنه من
تقريب املواقف اخملتلفة وا ألفاكر اخملتلفة املقرتحة خالل املناقشات .واكن الشلك الأكرث مالءمة لروهذا الغرض هو اإجراء
مشاورات غري رمسية وجزية.
 .236وذكر وفد جنوب أأفريقيا أأن اقرتاحه عن فرضية أأن التمنية ينبغي أأن تكون هدف اللجنة و أأن الويبو حتتاج إاىل العمل
من أأجل حتقيقروها .و أأوحض أأن أأجندة التمنية اكنت أأداة لتحقيق التمنية .وبناء عىل ذكل ،ينبغي عىل مجيع الليان مناقشة
مسامههتا يف تنفيذه .واقرتح الوفد اعتبار السطر ا ألول من اقرتاح اجملموعة ابء كفقرة  .1وذلكل ،بدل من "لك دورة" جيب
أأن يكون نص الفقرة كنا ييل "العمل املوضوعي لدلورة ا ألخرية قبل اجلعية العامة" .ولن يمت املساس ببقية النص .ودعا الوفد
ادلول ا ألعضاء للتفكري يف الاقرتاح.
 .237وحث الرئيس ادلول ا ألعضاء عىل تبادل تعليقاهتم مع وفد جنوب أأفريقيا .ويف وقت لحق ،س يقوم الوفد ابإبالغ
اللجنة بشأأن املدخالت الواردة.
 .238و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل موقف وفد جنوب أأفريقيا ابإدراج "لك" جلنة .ور أأى انه ينبغي النظر يف
الليان اخملتصة فقط .ومل يتضح كيف اكن وفد جنوب أأفريقيا يف سبيهل للميض قدما يف هذا املوقف من أأجل التوصل اإىل
توافق يف الراء.
 .239وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء ،و أأكد أأن املنظمة ينبغي أأن تس متر يف قيادة تطوير نظام دويل للملكية الفكرية
متوازن وفعال .وهذا أأاتح الابتاكر والإبداع لصاحل مجيع مع احرتام هدفروها ا ألمسى ،أأل وهو الهنوض ابمللكية الفكرية .و أأشار
أأيضا اإىل أأن اعتبارات التمنية اكنت جزء ل يتجز أأ من معل الويبو من أأجل متكني ادلول ا ألعضاء من اس تخدام امللكية الفكرية
أكداة اإجيابية للتمنية.
 .240واس تأأنف الرئيس ادلورة و أأبلغ اللجنة بأأنه كنييية للمشاورات غري الرمسية ،مل جتد ادلول ا ألعضاء صيغة ميكن أأن
تليب مجيع الاحتياجات .واكنت الصعوبة الرئيس ية يه اإدراج أأو عدم اإدراج عبارة "خمتصة" .ومن الناحية العملية ،اكنت
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القضية تتعلق مبالءمة عالج املسائل املتعلقة بلجنة التمنية يف جلنتني عىل وجه اخلصوص .واكن هناك خياران هنا اإجياد صيغة
لمتكني اللجنة من امليض قدما يف مجيع الليان ابس تثناء هاتني اللجنتني حتديدا أأو مواصةل مناقشة املسأأةل يف ادلورة القادمة.
ودعا الرئيس ادلول ا ألعضاء ملناقشة املسأأةل فامي بيهنم .و أأعرب الرئيس عن أأنه س يكون ممتنا اإذا مت ،بهناية اليوم الرابع من
ادلورة ،التوصل اإىل صيغة مقرتحة من شأأهنا السناح ابلتغلب عىل الصعوابت .وإال فاإن التقرير ببساطة سيسيل أأنه اكنت
هناك مناقشات بشأأن الاقرتاح .واكن من املمكن إازاةل بعض املقرتحات ابملقارنة مع ادلورة املاضية .ومع ذكل ،اكنت ل تزال
هناك بعض ا ألس ئةل اليت بقيت معلقة وقد وردت تكل القضااي يف الوثيقة اليت وزعت يف هناية اجللسة الصباحية .واقتنع
الرئيس بأأن الفقرة  1يه الفقرة احلامسة وإاذا وافقت ادلول ا ألعضاء عىل صياغهتا ،لن تكون الفقرات ا ألخرى صعبة .وعلق
الرئيس مناقشة تكل الفقرة ،وانتقل اإىل املسأأةل التالية حول اإماكنية اإدراج بند جدول ا ألعنال املتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية.
 .241و أأشارت ا ألمانة (الس يد ابلوش) اإىل أأن قرار اجلعية العامة بشأأن املسائل املتعلقة بلجنة التمنية اختص بقضيتني.
اكنت ا ألوىل يه تنفيذ ألية التنس يق ،وهو ا ألمر اذلي متت مناقش ته للتو .وتعلقت الثانية بينفيذ ولية جلنة التمنية وتعلق
ذكل بطلب بعض الوفود اإدراج بند جديد دامئ يف جدول ا ألعنال ،بعنوان امللكية الفكرية والتمنية عىل جدول أأعنال اللجنة.
وخالل ادلورة املاضية ،وبناء عىل طلب من الرئيس ،قدم وفدا اجلزائر ونييرياي بعض ا ألمثةل عىل ا ألنشطة اليت ميكن أأن يمت
التعامل معروها يف مثل هذا البند ،اإذا اكن مت إاقراره .واكنت هذه الوثيقة متوفرة وميكن تعميمروها يف الغرفة.
 .242وحتدث وفد نييرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،ور أأى أأن جلنة التمنية اكن دلهيا القدرة الاكمةل عىل تنفيذ قرار اجلعية
العامة .واكنت هناك ثالث راكئز تقوم علهيا جلنة التمنية واكن من املفرتض أأن تشارك اللجنة فهيا .واكن أأولروها وضع برانمج معل
لتنفيذ  45توصية من توصيات أأجندة التمنية واكن الركن الثاين هو رصد وتقيمي ومناقشة تنفيذ تكل التوصيات املعمتدة وتقدمي
تقارير عنه ولروهذا الغرض القيام ابلتنس يق مع هيئات الويبو املعنية .واكن الركن الثالث هو مناقشة القضااي املتعلقة ابمللكية
الفكرية والتمنية عىل النحو املتفق عليه من قبل اللجنة ،وكذكل تكل اليت قررهتا اجلعية العامة .ومنذ بدء اللجنة ،مل يكن
هناك بند خمصص عىل جدول ا ألعنال من شأأنه معاجلة القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية عىل وجه التحديد ،عالوة عىل
املشاريع والعروض التقدميية وا ألدةل الإرشادية أأو ا ألنشطة ا ألخرى القامئة عىل املوارد الإمنائية اليت تقوم هبا ا ألمانة أأو تطرهحا
ادلول ا ألعضاء .ور أأت اجملموعة ا ألفريقية أأنه اكن جيب أأن يكون دلى اللجنة بند يف جدول ا ألعنال يسمح مبناقشة القضااي
املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية .وقدم وفدا اجلزائر ونييرياي مقرتحات يف ادلورتني السابقتني للجنة التمنية حول بعض
املواضيع اليت ميكن مناقش هتا .وميكن للجنة مناقشة احلصول عىل املعرفة واملعلومات والعوائق اليت قد تواجه البدلان النامية يف
احلصول عىل املعلومات الالزمة للتمنية البرشية واجملمتعية .واكن أأحد املوضوعات اليت اختارهتا امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.
اكنت هناك العديد من املواضيع اليت اكن ميكن مناقش هتا يف اإطار هذا البند مثل طلبات الرباءات معينة أأو تبس يط طلبات
الرباءات خلدمة غرض التدريس .وسوف يش يد وفد نييرياي واجملموعة ا ألفريقية بأأن توافق ادلول ا ألعضاء عىل التنفيذ الاكمل
لقرار اجلعية العامة.
 .243وذكر وفد اإيران (مجروهورية  -الإسالمية) أأنه يف عام  2007اعمتدت اجلعية العامة للويبو  45توصية من توصيات
أأجندة التمنية ،و أأنشأأت جلنة خمصصة لتنفيذ تكل التوصيات .و أأعطى قرار اجلعية العامة للجنة التمنية ثالث ولايت ملناقشة
قضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية .ور أأي الوفد أأن جدول أأعنال اللجنة أأشار اإىل اثنني من العنارص الثالثة ،وهنا وضع
برانمج معل لتنفيذ ال 45توصية املعمتدة من توصيات أأجندة التمنية ورصد وتقيمي تنفيذ مجيع التوصيات املعمتدة ومناقش ته
وتقدمي تقارير عنه .وذلكل ينبغي عىل اللجنة الوفاء بولية جلنة التمنية بشأأن تنفيذ الركن الثالث من قرار اجلعية العامة ،وذكل
من خالل اإجراء مناقشة واحضة بشأأن امللكية الفكرية والتمنية .ووفقا لولية اللجنة ،ينبغي علهيا أأن تقدم توصيات اإىل اجلعية
العامة .واكن الوقت قد حان ملشاركة اللجنة يف مناقشات حول الروهدف ا ألويل من اإنشاهئا ومس تقبلروها .وجيب عىل جلنة التمنية
املساعدة يف تقدمي منافع هامة وملموسة للبدلان النامية واس تكشاف ما اإذا اكنت اللجنة ومعلروها قد حقق توقعات تكل
البدلان .و أأشار الوفد اإىل أأنه يف عام  2010قدمت مجموعة املساعدة الإمنائية اقرتاحا مكتواب إلدراجه يف جدول أأعنال جلنة
التمنية ،ابعتباره بندا دامئا عن القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية .و أأيد الوفد بشدة وجود بند دامئ عىل جدول ا ألعنال
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يف جلنة التمنية ،عىل النحو اذلي اقرتحته مجموعة املساعدة الإمنائية لتنفيذ الركن الثالث من قرار اجلعية العامة ،و أأيد الاقرتاح
املشرتك املقدم من وفدا اجلزائر ونييرياي .وقد حيل هذا الاقرتاح املشلكة القامئة منذ فرتة طويةل يف اللجنة.
 .244وحتدث وفد اليوانن امس اجملموعة ابء و أأوحض أأنه يرى أأن هذه اللجنة قد انقشت قضااي حمددة يف جمال امللكية الفكرية
والتمنية حىت الن ،واكنت اجملموعة مس تعدة ملواصةل هذه العملية مبا ييعا ى مع ولية اللجنة اليت منحهتا لروها اجلعية العامة.
واكنت اجملموعة غري مقتنعة ابلقيمة املضافة للبند اجلديد املقرتح من جدول ا ألعنال .وميكن لدلول ا ألعضاء أأن تطلب ابلفعل
بنودا حمددة اإضافية عىل جدول ا ألعنال مل تكن مشموةل ابلفعل مضن جدول ا ألعنال القامئ .وينبغي عىل ادلول ا ألعضاء جتنب
التكرار يف مناقشاهتم ألن دور اللجنة اكن ابلفعل هو مناقشة امللكية الفكرية والتمنية.
 .245و أأكد وفد الربازيل الزتامه بينفيذ ا ألراكن الثالثة لقرار اجلعية العامة .واكن للجنة التمنية ولية هامة شامةل وقدمت
بعض املساهنات ذات الصةل يف املنظمة .وعىل الرمغ من أأنه مل ميكن التفاق عىل البند ادلامئ من جدول ا ألعنال ،ر أأى الوفد
أأن اإدراجه اكن مسأأةل تنفيذ لقرار اجلعية العامة .وكنا س بق ذكره ،مل ير أأن أأجندة التمنية اكنت جمرد حزمة من املشاريع .بل
اكن مناقشة معقدة يف التفاعل بني امللكية الفكرية والتمنية .وذلكل ر أأى أأن اإضافة بند دامئ عن امللكية الفكرية والتمنية من
شأأهنا أأن تسمح مبزيد من النقاش.
 .246وحتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،ووجد صعوبة يف التعرف عىل املزااي احملمتةل لروهذا
البند من جدول ا ألعنال ألن اللجنة باكملروها اكنت تناقش امللكية الفكرية والتمنية .ور أأت اجملموعة أأن البنود القامئة من جدول
ا ألعنال مسحت ابإجراء مناقشات حول مجموعة كبرية من املواضيع املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية .و أأخريا ،ر أأت اجملموعة أأن
ولية اللجنة مت تنفيذها.
 .247وذكر وفد الصني أأنه بعد الاعيعاد الرمسي جلدول أأعنال ا ألمم املتحدة  2030بشأأن أأهداف التمنية املس تدامة ،اكنت
جلنة التمنية منصة مثالية ملناقشة قضااي التمنية املرتبطة ابمللكية الفكرية .واكن الوفد حباجة للتفكري يف القضااي اجلديدة بشأأن
هذا املوضوع والتعرف علهيا من وهجة نظر اترخيية .وذلكل أأيد الوفد اقرتاح جعهل بندا دامئا يف جدول أأعنال ومضن هذا البند
ميكن للجنة مناقشة القضااي اليت اقرتهحا وفدا نييرياي واجلزائر وميكن تعميق املناقشات حول كيفية توس يع املشاركة يف تنفيذ
أأهداف التمنية املس تدامة .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف سناع وهجات جديدة حول مضمون البند ادلامئ.
 .248وحتدث وفد هولندا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وذكر أأنه مت تلكيف جلنة التمنية مبناقشة امللكية
الفكرية والتمنية .وتضمن جدول أأعنال ادلورة مجموعة كبرية من املواضيع .وسوف تناقش اللجنة التقارير املرحلية وتقارير التقيمي
واملقرتحات اجلديدة واملساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو وكذكل مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .ور أأى
الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه أأن جلنة التمنية اجنحت يف التصدي جملموعة كبرية من القضااي و أأوفت بوليهتا ابلاكمل.
ونييية ذلكل ،فاإهنم اكنوا عىل قناعة بأأنه ل حاجة اإىل الاقرتاح بوجود بند دامئ من أأجل حتقيق الروهدف املمتثل يف جعل اللجنة
تتعامل مع قضااي امللكية الفكرية والتمنية وتنفيذ أأجندة التمنية داخل هيئات الويبو.
 .249وذكر الرئيس النظام ادلاخيل .ومل جيد أأي نص يقيد حقوق أأي دوةل عضو ،ول مجموعة من ادلول ا ألعضاء يف مطالبة
املدير العام إابدخال بند يف جدول ا ألعنال قبل بدء املناقشات .وبوضوح ،مل يكن هناك توافق يف الراء بشأأن أأن تصبح
امللكية الفكرية والتمنية بندا دامئا يف جدول ا ألعنال .وينبغي أأن يواصل املؤيدون احلوار فامي بيهنم ،ورمبا مع الوفود اليت أأعربت
عن عدم موافقهتا أأو تكل اليت فضلت عدم اإدخال بند جديد يف جدول ا ألعنال .ور أأى أأنه س يكون من الصعب التوصل اإىل
اتفاق يف شلك اجللسة العامة .وذكر الرئيس أأن النظام ادلاخيل مضن لدلول ا ألعضاء احلق يف طلب اإدراج بند جديد يف
جدول ا ألعنال .مث دعا ادلول ا ألعضاء اإىل مواصةل احلوار بشلك غري رمسي .واختمت ابلعمل املرتبط بقرار اجلعية العامة بشأأن
املسائل املتعلقة بلجنة التمنية .ومع ذكل ،أأعرب عن أأمهل يف اإماكنية التوصل اإىل حل يف ا ألايم القادمة .ويف هذه احلاةل ،سيمت
مناقش ته يف اجللسة العامة .مث دعا الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي هذا البند للمناقشة خالل اليوم التايل.
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 .250وذكرت ا ألمانة (الس يد ابلوش) أأن اليوم التايل خمصص لقيام مدراء املشاريع بتقدمي مشاريع خمتلفة للحصول عىل
املوافقة احملمتةل .واكن أأول مرشوع حول تعزيز وتمنية القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاسو وبعض البدلان ا ألفريقية -
املرحةل الثانية ،واكن الثاين هو مقرتح ملرشوع اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام ألغراض التمنية الاقتصادية .واكن
املرشوع الثالث بشأأن التعاون يف جمال تعلمي حقوق امللكية الفكرية والتدريب املروهين مع مؤسسات التدريب القضايئ يف
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .واكن هناك أأيضا خرائط ألنشطة التعاون بني بدلان اجلنوب يف الويبو ليمت تقدميروها اإىل
اللجنة ،واليت اكن من املقرر تقدميروها يف ا ألصل اإىل ادلورة ال 16للجنة التمنية .وبناء عىل الكيفية اليت س متيض هبا اللجنة قد
يكونوا أأيضا قادرين عىل مناقشة خريطة أأنشطة الويبو املتعلقة بأأهداف التمنية املس تدامة.
 .251وفضل الرئيس أأن تركز اللجنة عىل القضااي اجلوهرية بقدر أأكرب من الطاقة واحليوية .وإاذا أأحرزت اللجنة تقدما جيدا
ومسح الوقت ،سوف تتخذ ا ألمانة اخلطوات الالزمة للتعامل مع بند اإضايف واحد.

النظر يف الوثيقة  - CDIP/17/7تعزيز وتمنية القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الإفريقية
 املرحةل الثانية .252دعا الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي الوثيقة.
 .253وقدمت ا ألمانة (الس يدة كرويال) حملة عامة عن املرشوع .وسامه املرشوع يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية 1و 2و4
و 10و .11وقدمه وفد بوركينا فاسو ومت اعيعاده يف ادلورة التاسعة للجنة .وبغض النظر عن بوركينا فاسو ،مت تنفيذ املرشوع
أأيضا يف الس نغال وكينيا .واكن الروهدف الرئييس من هذا املرشوع هو دمع تمنية القطاع السمعي البرصي ا ألفريقي .وتضمن
تنفيذه بناء القدرات وا ألنشطة ذات الصةل عن ا ألطر والبىن التحتية من أأجل زايدة فروهم واس تخدام نظام حق املؤلف أكداة
لمتويل وتوزيع املصنفات السمعية والبرصية .واكنت املرحةل ا ألوىل فعاةل يف اإاثرة الاهيعام ويف بناء املعرفة حول الاس تخدام
احملمتل ألدوات حقوق املؤلف يف القطاع املذكور .ومع ذكل ،فقد سادت مس توايت منخفضة جدا من الوعي يف البدلان
املشاركة بشأأن الفرص املتاحة لس تخدام وإادارة حقوق املؤلف لصاحل القطاع السمعي البرصي .ولتوضيح ذكل ،أأشارت
ا ألمانة اإىل عدم وجود فروهم واس تخدام للعقود القامئة عىل حق املؤلف وغياب لتعلمي القانون السمعي البرصي ،مما أأعاق احملامني
عن تقدمي املشورة القانونية للقطاع .واكن املرشوع قادرا عىل خلق الاهيعام يف تكل العمليات .واكنت بعض املناطق يف
البدلان املس تفيدة تشروهد التغري املتوقع .ومع ذكل ،اكنت هناك حاجة ملزيد من الوقت لتحقيق تغيري جوهري يف املنارسات
املروهنية .ويف هذا الس ياق ،اكن الروهدف من املرحةل الثانية هو الرتكزي عىل تعزيز املعرفة والتقدم احملرز يف املرحةل ا ألوىل .واكنت
النية تتيه لضنان حتقيق نتاجئ مس تدامة وحتقيق ا ألهداف والنتاجئ العامة للمرشوع .وشددت ا ألمانة أأيضا عىل أأمهية احلفاظ
عىل الزمخ للمرشوع ،ألن تنفيذه الفعال تطلب متابعة للمرحةل ا ألوىل اليت انهتت مؤخرا ،مبا يف ذكل تدريب املس تفيدين منه.
وقد مت تصممي املرحةل الثانية بدمع من السلطات اخملتصة يف بوركينا فاسو والس نغال وكينيا ،مع مراعاة املالحظات اليت أأبداها
وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،والتقيمي اذلي أأجراه الس يد غلني أأونيل والإسروهامات املقدمة من خمتلف اخلرباء ادلوليني
اذلين شاركوا يف املرحةل ا ألوىل .ومت بناء املرحةل الثانية عىل مكوانت مرشوع مماثةل لتكل اليت من املرحةل ا ألوىل .واكن املكون
ا ألول هو النشاط البحيث ،مبا يف ذكل دراسة جدوى بشأأن مجع البياانت الإحصائية املتوفرة يف القطاع السمعي البرصي.
واكن املكون الثاين هو برانمج للتدريب وبناء القدرات .واكن املكون الثالث هيدف اإىل دمع تمنية املروهارات والبنية التحتية
املؤسس ية ،ول س امي املنارسة وا إلدارة الفعالتني للحقوق احملرزة يف القطاع السمعي البرصي من خالل مجموعة من املنارسات
الفردية واجلاعية .ونييية ذلكل ،فاإن ا ألنشطة املضطلع هبا يف اإطار هذا العنرص سوف تسلط الضوء عىل ا ألدوات املتاحة
واملهنجيات وفقا للمنارسات ادلولية ،وكذكل س توفر منظورا متوازان يف املنطقة .ووضعت املرحةل الثانية أأيضا تصورا للميض
قدما مع الاس تعانة ابدلروس املس تفادة يف املرحةل ا ألوىل .ومن شأأهنا أأن توفر الاس مترارية يف املوضوعات اليت يتعني معاجلهتا
بهنج أأكرث تركزيا واملزيد من ادلمع الفردي واملزيد من دراسات احلاةل واملزيد من الاهيعام ابلبىن التحتية وا ألطر .ومل يمت تناول
املكون اخلاص ابلبنية التحتية وا ألطر تناول اكمال يف املرحةل ا ألوىل ،ابلنظر اإىل أأن ا ألولوية يف هذه املرحةل اكنت لتدريب
املروهنيني الش باب وبناء الوعي .واكنت البيئة الس ياس ية يف بعض البدلان املس تفيدة سببا أخرا للتأأخري .ومكثال عىل ذكل ،فاإن
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اإنشاء منظمة الإدارة اجلاعية اجلديدة يف الس نغال املعلن قبل عامني تلقى املوافقة عليه يف هناية عام  .2015وبشأأن
اسرتاتيجية التنفيذ املقرتحة للمرحةل الثانية ،سلطت ا ألمانة الضوء عىل بعض العنارص ا ألساس ية .أأول وقبل لك يشء ،لهتيئة
الظروف للنرش املس متر واملس تدام للمروهارات املكيس بة من خالل توفري أأنشطة التدريب وبناء القدرات جملموعة واسعة من
أأحصاب املصلحة ،مبا يف ذكل خرباء السيامن واحملامني والقضاة و أأعضاء النيابة العامة ،وهيئات البث .اثنيا ،سوف تقوم املرحةل
الثانية مبتابعة وتعزيز معلية تطوير ا ألدوات املعمرة للمرشوع و أأدوات مكوانته ،مثل مشاريع التعمل عن بعد املكمتةل والغنية،
وكذكل املبادئ التوجهيية لصياغة العقود يف القطاع السمعي البرصي .وسيمت أأيضا اإنشاء صفحة ويب خمصصة اتبعة للويبو
لتوفري الوصول اإىل املوارد للمروهنيني املروهمتني ابلسوق السمعي البرصي ا ألفريقي .اثلثا ،سوف تس هتدف املرحةل الثانية البدلان
املشاركة القامئة وبدلين مس تفيدين اإضافيني هنا املغرب وكوت ديفوار .وقد مت تربير هذا المتديد احملدود بعنرصين )1( :سيبقى
مزيانية التنفيذ كنا يه ابلنس بة للبدلان امخلس ،ا ألمر اذلي جعل من الصعب ضنان نفس الاس تدامة وادليناميكية ألي
مرشوع ينفذ عىل أأرض الواقع؛ و( )2لقد قدمت املغرب وكوت ديفوار طلبات مبكرة ل ألمانة للمشاركة يف املرشوع .واكن
العنرص ا إلضايف اذلي أخذ بعني الاعتبار هو مرحةل متقدمة نسبيا من تمنية القطاع السمعي البرصي يف هذين البدلين
ا إلضافيني .وغالبا ما ذكر هذا العنرص ممثلو بوركينا فاسو والس نغال خالل أأنشطة املرشوع .واكن دلى املغرب وكوت ديفوار
بنية حتتية مؤسس ية انحجة يف قطاعهينا السمعي البرصي .ومن مث فاإن مشاركهتنا سوف تعزز تبادل املنارسات واخلربات مع
ادلفعة ا ألوىل من البدلان يف املرشوع ،بيامن سيمت احلد من خطر حدوث جفوة .رابعا ،وسوف يتواصل تنفيذ املرحةل الثانية
ابلتنس يق مع ادلول املس تفيدة من خالل نقطة اتصال دلهيا اخلربة الالزمة لتنس يق املرشوع ،وإاذا أأمكن ،للعمل مكدرب عىل
املس توى احمليل .خامسا ،سوف توفر املرحةل الثانية مزيدا من الاهيعام ابملسح والرصد ،وذكل ابس تخدام أأدوات اإبالغ
اإضافية لتحديد التحدايت اخلاصة منذ بداية تنفيذها .ويف بداية املرحةل الثانية ،سيتوىل لك بدل مس تفيد اإعداد خطة عىل
الصعيد القطري ليمت إاعادة النظر فهيا أأثناء التنفيذ .وسيمت تقدمي حتليل دقيق لامنذج التقيمي اليت ميلؤها املشاركون لتحسني رصد
وتقيمي أأثر لك نشاط .سادسا ،قدم مقرتح املرشوع توازن اكفيا ومرونة لضنان التنفيذ الفعال للمرشوع ،مع ا ألخذ يف
الاعتبار عنارص مثل البيئة الس ياس ية وتأأثري التطور الرسيع للتكنولوجيات اجلديدة يف البدلان املس تفيدة .واختمتت ا ألمانة
بتوجيه الشكر اإىل حكومات بوركينا فاسو والس نغال وكينيا ،عىل دمعروهم املمتزي يف تنفيذ املرحةل ا ألوىل.
 .254وحتدث وفد نييرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وسلط الضوء عىل مدى فائدة املرحةل ا ألوىل يف تمنية املعرفة يف جمال
اس تخدام نظام امللكية الفكرية يف القطاع السمعي البرصي .وقد اكنت ا ألنشطة البارزة مبا يف ذكل بناء سلسةل القيمة جلذب
الاسيامثرات مفيدة أأيضا يف خلق فروهم إلماكانت امللكية الفكرية .واكنت الثقافة والصناعات الإبداعية من بعض ا ألصول الأكرث
حيوية ورحبية يف أأفريقيا من حيث اقتصاد املعرفة .واكنت تكل جمالت حرجة للمنو والتمنية يف املنطقة .و أأيدت اجملموعة
ا ألفريقية املرحةل الثانية من املرشوع تأأييدا اكمال ،وتوقعت تأأييد ادلول ا ألعضاء ا ألخرى.
 .255و أأعرب وفد بوركينا فاسو عن تأأييده الاكمل للبيان اذلي أأدىل به وفد نييرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و أأقر بأأن املرحةل
ا ألوىل ركزت عىل وضع اإطار مس تدام للقطاع السمعي البرصي يقوم عىل هيلك همين يف السوق .واكن هيدف أأيضا اإىل
حتسني التفامه والاس تخدام الاسرتاتيجي لنظام امللكية الفكرية من أأجل حناية وتسويق وتوزيع املصنفات السمعية والبرصية.
و أأعرب الوفد عن رضاه بنياح املرحةل ا ألوىل عىل الرمغ من الصعوابت اليت واهجهتا .ومت وضع توقعات بشأأن املرحةل الثانية
لتحسني املعرفة وادلراية اليت حتققت يف جمال امللكية الفكرية يف القطاع السمعي البرصي يف البدلان املس تفيدة ا ألخرى.
وسوف تؤدي املرحةل الثانية اإىل حتقيق الكفاءة املروهنية للعامل السمعي البرصي وسوف تقود اإىل فروهم أأفضل لنظام امللكية
الفكرية .ونييية ذلكل ،ميكن تعزيز الاسرتاتيجيات والإبداع ،ومن مث ميكن توقع حتقيق نتاجئ اقتصادية اإجيابية .ودعا الوفد
ادلول ا ألعضاء لعيعاد املرحةل الثانية من أأجل ضنان اإقامة قطاع مسعي برصي حقيقي وفعال ومزدهر .ومن شأأن تنفيذها
مقمي املرحةل ا ألوىل ،فضال عن
التغلب عىل الصعوابت احملمتةل ،وسوف يأأخذ يف الاعتبار أأيضا املالحظات اليت أأبداها ّ
اخملاوف اليت أأاثرهتا بعض ادلول ا ألعضاء.
 .256وحتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وذكر أأن تقرير تقيمي املرحةل ا ألوىل مت حفصه بعناية.
وتبادلت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وهجة نظرها مع امل ّقمي بشأأن أأن العمل اذلي بد أأ اكن لزاما أأن يتواصل يف
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البدلان الثالثة املس تفيدة لتعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف القطاع السمعي البرصي .وبدا أأن مقرتح مرشوع املرحةل الثانية
أأخذ يف الاعتبار التوصيات الواردة يف تقرير التقيمي ،ويه توس يع نطاق التدريب ليشمل احملامني و أأعضاء النيابة وهيئات
البث واملنظمني والقطاع املايل واملرصيف ،ابلإضافة اإىل منظنات الإدارة اجلاعية .ور أأى الوفد أأنه ميكن الاس مترار يف ا ألنشطة
اليت تدمع الإطار والبنية التحتية للقطاع .و أأخريا ،وتوقع الوفد أأن تمت أأنشطة املتابعة والرصد املناس بة يف املرحةل الثانية .و أأهنا
س تضمن التأأثري املس تدام عىل القطاع السمعي البرصي يف البدلان املس تفيدة.
 .257و أأعرب وفد الس نغال عن تأأييده الاكمل للبيان اذلي أأدىل به وفد نييرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية .ور أأى الوفد أأن
ا ألهداف والنتاجئ املتوقعة تتفق متاما مع توصيات أأجندة التمنية ،ل س امي مع التوصيات  1و 4و 10و .11وعىل الصعيدين
الوطين وا إلقليمي ،سيمت تعزيز ا ألثر الاجيعاعي والاقتصادي للمرشوع .ومن شأأن مكوانته اخملتلفة مثل ادلراسة وقاعدة
البياانت أأن تعزز قدرات أأحصاب املصلحة املس هتدفة وس تكون اإطارا مرجعيا .واتفق هذا متاما مع ا ألهداف الس نغالية .ودعا
الوفد ادلول ا ألعضاء لتأأييد واعيعاد املرحةل الثانية من املرشوع ،والتأأكد من أأن املتابعة من شأأهنا أأن تعزز الإاجنازات اليت
حتققت ابلفعل .واختمت الوفد بيانه بتوجيه الشكر لدلول ا ألعضاء اليت أأيدت اس مترار املرشوع.
 .258ور أأى وفد الصني أأنه عىل الرمغ من الصعوابت اليت واهجه تنفيذ املرحةل ا ألوىل اإل أأنه اكن انحجا بشلك عام .و أأيد
الوفد البيان اذلي أأدلت به اجملموعة ا ألفريقية و أأعرب عن تأأييده للمرحةل الثانية من املرشوع .ومع تنفيذ وتقدم املرشوع يف
البدلان املس تفيدة القامئة وا إلضافية ،فاإن القطاع السمعي البرصي يف تكل البدلان سوف يواصل التطور .وإاذا متت املرحةل
الثانية بنياح ،فسوف ميكن تنفيذ مرشوع مس تقبيل يف مزيد من البدلان مما يعود ابلفائدة عىل مزيد من املنارسني يف القطاع
السمعي البرصي.
 .259وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء ،و أأشار اإىل أأن املرحةل ا ألوىل من املرشوع تلقى تأأييدا واسعا من وفود عديدة.
و أأشارت اجملموعة أأيضا اإىل أراء امل ّقمي املتصةل التأأييد ا إلضايف من الويبو لالس تفادة من التقدم احملرز يف املرحةل ا ألوىل يف
اس تخدام أأكرث جوهرية للملكية الفكرية .و أأيدت اجملموعة ابء املرحةل الثانية من املرشوع و أأقرت ابملس توى العايل من الاهيعام
اذلي أأبدته ادلول ا ألعضاء يف تعزيز فروهم نظام امللكية الفكرية لتعزيز القطاع السمعي البرصي يف أأفريقيا .وسأأل الوفد عن
الكيفية اليت سوف يتعامل هبا مدير املرشوع مع العدد املوسع من البدلان املس تفيدة .كنا طلب من ا ألمانة توضيحا بشأأن
الكيفية اليت ينبغي هبا اختاذ النتاجئ والتوصيات اليت قدهما امل ّقمي بعني الاعتبار.
 .260و أأعرب وفد كوت ديفوار عن تأأييده الاكمل للبيان اذلي أأدلت به نييرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وقد اتبع ابهيعام كبري
املرشوع و أأعرب عن تأأييده لس مترار يف املرحةل الثانية .واكنت كوت ديفوار واحدة من بدلين أخرين يتعني اإدراهجنا يف املرحةل
الثانية .ووضعت ادلوةل س ياسة لتحديث ودمع القطاع السمعي البرصي هبدف حتسني قدرته التنافس ية .ويف عام ،2009
أأعرب الوفد عن رغبته يف املشاركة يف تنفيذ املرشوع ،مؤكدا ذكل يف ادلورات الالحقة للجنة .و أأشار اإىل أأن التطور الرسيع
للقطاع السمعي البرصي مثل حتداي للتمنية .وابلتايل ،فاإن دمع الويبو س يكون رضوراي ومفيدا .ومن شأأن اس مترار هذا
املرشوع أأن يعزز ويزيد من بلورة الإاجنازات اليت حتققت ابلفعل يف القطاع السمعي البرصي ،ول س امي ،اإعادة تأأهيل البنية
التحتية واملرافق وإانشاء اإطار مؤسيس وتنظيمي وتعليمي .كنا أأنه س يييح مشاركة كوت ديفوار يف الفعاليات السمعية والبرصية
الروهامة يف مجيع أأحناء العامل .وهتدف كوت ديفوار اإىل أأن تصبح منصة للقطاع السمعي البرصي يف أأفريقيا جنوب الصحراء
الكربى .ورسد الوفد بعض الفعاليات ا ألفريقية احلالية اليت تدمع اإنشاء وإانتاج وتوزيع احملتوايت السمعية والبرصية ،وكذكل
تعد مبثابة منتدايت تبادل للمختصني وصناع القرار واملسيمثرين من القطاع السمعي البرصي .وتعد الفوائد املذكورة غري
حرصية .و أأيد الوفد املرحةل الثانية من املرشوع واعترب أأن اإدراج كوت ديفوار س يحقق فوائد تتياوز حدود البالد.
 .261وحتدث وفد هولندا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،ورحب ابملشاريع اليت تعزز احرتام امللكية الفكرية
وتعزيز حاةل قطاع ا ألعنال من أأجل الاسيامثر يف القطاع الإبداعي .واكنت اجملموعة مس تعدة للمشاركة البناءة يف املناقشات
بشأأن التوسع يف املرشوع .ومن شأأن املرحةل الثانية من املرشوع تعزيز وتوس يع النتاجئ ا ألولية .كنا أأهنا س تبين عىل الزمخ
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احلايل واخلربات اليت حتققت يف املرحةل ا ألوىل للميض قدما يف تمنية القطاع السمعي البرصي احمليل وتوفري املزيد من اليقني
القانوين .ومن خالل ترحيب الوفد ابلقرتاح فاإنه جشع ا ألمانة عىل ضنان الاهيعام الالزم والواحض بعدد من القضااي يف املرحةل
الثانية .وقدمت املقدمة مؤرشا اإجيابيا عىل أأن ا ألمانة اكنت عىل عمل ببعض هذه القضااي واكنت هتدف اإىل أأن تأأخذها يف
الاعتبار عند تنفيذ املرحةل الثانية .وعىل وجه اخلصوص ،سلط الوفد الضوء عىل احلاجة اإىل مزيد من الوضوح بشأأن
ا ألنشطة املقرتحة لتعزيز نتاجئ املرحةل الثانية وكيف سيمت الاس تعانة ابدلروس املس تفادة من املرحةل ا ألوىل ليشكيل املرحةل
الثانية .وشددوا عىل أأنه ل ينبغي النظر اإىل املرحةل الثانية مكجرد امتداد للمرشوع ولكن ابعتبارها فرصة لتعزيز فعالية وكفاءة
املرشوع .و أأثريت مسأأةل أأخرى حول كيفية وضع البدلان املشاركة يف املرشوع يف الصورة حىت ميكهنم الاس تفادة أأيضا من
ادلروس والنتاجئ املتحققة يف املرحةل ا ألوىل .و أأخريا ،اس تفرست اجملموعة عن كيفية ضنان ادلمع املتواصل من اجلروهات اخملتصة
لتحقيق نتاجئ مس تدامة بعد انهتاء املرشوع .و أأشادت ابجلروهود اليت تبذلروها ا ألمانة يف التصدي لتحدايت المتويل والقدرة املشار
اإلهيا يف تقرير التقيمي.
 .262ور أأى وفد الاحتاد الرويس أأن نتاجئ تقيمي املرحةل ا ألوىل والاهيعام الكبري ابملرشوع من قبل العديد من ادلول ا ألعضاء
أأثبتا جدواه وقدرته عىل حتقيق نتاجئ معلية وملموسة .و أأيد الوفد تنفيذ املرحةل الثانية .وتوقع أأن يمت أأخذ التوصيات اليت قدهما
امل ّقمي بعني الاعتبار ،و أأن يمت اإيالء الاهيعام الالزم للتعاون بني ادلول املشاركة .من شأأن ذكل أأن جيعل املرشوع أأكرث فعالية
ويساعد عىل نرش النتاجئ الإجيابية اليت حتققت يف تنفيذه.
 .263و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء .وينبغي أأن
تؤخذ النتاجئ والتوصيات اليت مت مجعروها يف تقرير التقيمي يف الاعتبار أأثناء تنفيذ املرشوع .ويف حني أأيد الوفد املرشوع بشدة،
فاإنه أأاثر بعض اليساؤلت حول توس يع نطاقه ،ابإضافة بدلان جديدة و أأنواع جديدة من املشاركني .و أأشار اإىل أأنه وفقا لتقرير
تقيمي املرحةل ا ألوىل ،بدا أأن املشلكة الرئيس ية تمتثل يف حمدودية املوارد الطبيعية .وذلكل طلب توضيحا حول كيفية التعامل
مع هذه احملدودية مع ضنان اس تدامة واجناح املرشوع.
 .264و أأيد وفد كندا البيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء .و أأعرب عن رسور ابقرتاح توس يع املرشوع .ور أأى
أأن املرحةل الثانية من شأأهنا ضنان اس تدامة نتاجئ املرشوع وحتقيقروها .ور أأى الوفد املرشوع ابعتباره مثال فعال لكيفية اس تخدام
امللكية الفكرية أكداة للتمنية الاقتصادية .واكن رفع مس توى الوعي حول الفوائد احملمتةل للملكية الفكرية يف القطاع السمعي
البرصي ،ول س امي ابلنس بة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،خطوة حامسة .اإنه س يؤدي اإىل الاس تفادة من وجود اإدارة
اسرتاتيجية خللق منافع اقتصادية للتمنية .ويف ضوء تقرير التقيمي عن املرحةل ا ألوىل ،هنأأ الوفد ا ألمانة عىل هجودها يف تبين
وزايدة أأنشطهتا التدريبية عىل الرمغ من العديد من العوامل غري املتوقعة .و أأبرز أأن التنفيذ الفعال للمرشوع اكن مكفول.
و أأشار اإىل املالحظات الواردة يف تقرير التقيمي ابلنس بة لإدارة املرشوع .وذلكل جيب اإيالء الاهيعام الالزم لإجراء متابعة
ورصد مناس بني ،فضال عن توافر املسؤولني عن اإدارة املشاريع وادلمع الإداري لضنان اجناح املرحةل الثانية .واختمت الوفد
ابلتأأكيد عىل تأأييده للمرشوع وتطلعه اإىل حتقيق نتاجئ ملموسة.
 .265و أأعرب وفد الياابن عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء .و أأيد وفد الياابن تنفيذ املرحةل
الثانية .واكن الروهدف من املرشوع تعزيز الإنتاجية من خالل تعزيز امللكية الفكرية .فروهو سيساعد يف تعزيز القطاع السمعي
البرصي يف البدلان ا ألفريقية ،وابلتايل يسامه يف التمنية الثقافية .و أأوىص الوفد ابملوافقة من املرحةل الثانية.
 .266و أأيد وفد أأملانيا البياانت اليت أأدىل هبا وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ووفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء .وقد
أأظروهر تقرير التقيمي للجنة النتاجئ الإجيابية والواعدة للمرشوع و مرونة ا ألمانة يف الرد عىل احلالت غري املتوقعة .و أأشار اإىل
القيمة الكبرية لتوس يع فروهم اإطار حق املؤلف وتأأييده احملمتل اإىل القطاع السمعي البرصي .كنا سلط الضوء عىل اإقامة رشااكت
بني القطاعني احلكويم واخلاص .ومع ذكل ر أأى الوفد أأنه من الرضوري اتباع هنج حمدود من أأجل مواصةل ضنان حتقيق نتاجئ
جيدة .وبناء عىل ذكل ،فاإنه أأعرب عن تأأييده للمرحةل الثانية من املرشوع .ور أأى أأن تنفيذها اكن فرصة لتعزيز النتاجئ اليت
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حتققت ابلفعل ،مع ا ألخذ بعني الاعتبار النتاجئ والتوصيات الواردة يف تقرير التقيمي .و أأكد عىل أأمهية الابتاكر السمعي البرصي
احمليل وا إلقليمي ،وخاصة من أأجل تعزيز الثقافة و تشكيل الروهوية .و أأكد الوفد تقديره للجروهود املس مترة ملنتدى املروهرجان
السيامنيئ ادلويل حلقوق الإنسان ( )FIFDHيف اإطالع الوفود احلارضة يف جنيف عىل جنال و أأمهية ا ألفالم املقدمة من مجيع
أأحناء العامل ،وخاصة أأفريقيا .واكن رفع الوعي ابملتطلبات والفرص املتاحة خملتلف ا ألطراف املشاركة يف اإطار حق املؤلف
خطوة أأوىل هممة جدا لتعزيز هذه الصناعة الروهامة.
 .267و أأيد وفد سويرسا البياانت اليت أأدىل هبا وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء .و أأعرب الوفد عن تقديره للعمل به خالل
املرحةل ا ألوىل ،و أأثىن عىل التقدم احملرز .وذلكل ،أأيد تنفيذ املرحةل الثانية ،مع ا ألخذ بعني الاعتبار التوصيات الواردة يف تقرير
التقيمي .ولوحظ أأن تعلمي امللكية الفكرية بشلك معني قدم اإماكنيات جديدة جليع ا ألطراف من القطاع السمعي البرصي.
ورحب الوفد بهنج العمل اخملتار حنو اإقامة نظام ملكية فكرية متوازن للمبدعني والفنانني واملنتيني واملس تخدمني ،مبا يف ذكل
تطوير منظنات الإدارة اجلاعية.
 .268ورحب وفد املغرب بنياح املرحةل ا ألوىل.
 .269و أأكد وفد الربازيل عىل أأمهية الصناعات الإبداعية ،اليت سامهت بنس بة  %2.5من الناجت احمليل الإجنايل للربازيل.
واكنت اجلوانب الاقتصادية ترتبط ابلتمنية الثقافية أأيضا .وابلتايل ،أأيد الوفد تنفيذ املرحةل الثانية ،مشريا اإىل أأن عددا من
ا ألطراف املعنية اس تحقت التحليل من قبل جلنة من أأجل توفري املوارد املالية والبرشية الاكفية.
 .270ولحظ وفد أأوغندا أأن الاقرتاح وضع تصور ألنشطة التدريب عىل البنية التحتية وا ألطر .ويف هذا الصدد ،طلب
الوفد أأن جتذب املرحةل الثانية بعض الرشاكء دلمع تطوير همارات أأحصاب املصلحة يف القطاع السمعي البرصي.
 .271وشكرت ا ألمانة (الس يدة كرويال) الوفود عىل تأأييدمه للمرشوع ومساهناهتم القيمة يف مزيد من التعزيز لنطاق املرشوع
وجعل تنفيذه أأكرث فعالية .و أأشارت ا ألمانة اإىل ا ألس ئةل اليت طرحت بشأأن ادلمع املقدم من السلطات يف البدلان املس تفيدة.
و أأكدت أأن املرحةل ا ألوىل قد نفذت بتنس يق وثيق مع السلطات الوطنية واملنسقني احملليني املعينني من قبل لك حكومة.
واكن هؤلء املنسقون احملليون فعالني يف التعبري عن احتياجات بدلاهنم وتعزيزها .كنا قدموا ادلمع الالزم لتنفيذ ا ألنشطة ،مبا
يف ذكل تصممي الربامج واختيار املوضوعات واخلرباء واملشاركني .وسيس متر هذا اجلانب يف املرحةل الثانية ،عىل النحو املوىص
به يف تقرير تقيمي املرحةل ا ألوىل .وهناك قضية أأخرى مت عرضروها يف تقرير التقيمي اكنت متعلقة ابلرصد واملتابعة .و أأوحضت
النييية  3أأن أأدوات رصد املرشوع اكنت مناس بة ألغراض اإعداد وتقدمي التقارير .كنا أأشارت التوصية  2اإىل أأنه اكنت هناك
حاجة اإىل رصد ومتابعة أأفضل ل ألنشطة .ويف هذا الصدد ،اكن من املتصور أأن املرحةل الثانية س تطور أأدوات اإعداد التقارير
واملسح مبزيد من التفاصيل .وعىل النحو املشار اإليه يف العرض التقدميي ا ألويل ،سيمت وضع خطة مرشوع عىل مس توى
قطري ابلتنس يق مع السلطات الوطنية واملنسق احمليل .وسيمت مراجعة هذه اخلطة وحتديهثا بصورة منتظمة اإذا لزم ا ألمر.
وسيمت توزيع اس يعارات التقيمي عن لك نشاط أأيضا بشلك أأكرث انتظاما .وسيمت حتليل النتاجئ وتوحيدها لرصد تأأثري ا ألنشطة
بشلك أأفضل من أأجل اختيار تكل اليت سيمت تنفيذها .ومت أأيضا زايدة اخلربة واملعرفة يف تقدمي مساعدة تقنية حمددة وبناء
القدرات ألسواق معينة .واكن لروهذا دور فعال يف تيسري التنفيذ واملتابعة والتحديد يف مرحةل مبكرة من أأي حتد أأو قضية
معينة .واكن توافر املوظفني لإدارة املشاريع قضية أأخرى أأاثرهتا الوفود .و أأوحضت ا ألمانة أأن التأأخري يف اإطالق تنفيذ املرشوع
اكن يعود اإىل أأن تنظمي ا ألمانة ملؤمتر مراكش ادلبلومايس .وابلتايل ،ميكن توفري املوظفني املسؤولني عن اإدارة املرشوع للمرحةل
الثانية .وردا عىل املالحظات املثارة بشأأن اإدراج بدلان أأخرى يف املرحةل الثانية ،وكيفية جعلروها عىل ادلراية الالزمة ،أأشارت
ا ألمانة اإىل أأن املرشوع مت توس يعه ليضم عددا حمدودا من البدلان .واكنت تكل البدلان قد أأعربت عن رغبهتا يف املشاركة يف
املرشوع يف ادلورات السابقة للجنة .واكنوا قد شاركوا أأيضا بصفة مراقب يف العديد من ا ألنشطة ذات الصةل ابملرشوع يف
عام  .2015وكنا هو موحض سابقا ،ابلإضافة اإىل سد بعض الفجوة املعرفية ،سوف تدمع كوت ديفوار واملغرب أأيضا أأي
ديناميكية اإجيابية يف املرشوع من خالل تقدمي وعرض جتربهتنا املتقدمة يف القطاع السمعي البرصي .و أأشارت ا ألمانة اإىل
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سلسةل من ا ألس ئةل املتعلقة ابس تدامة املرشوع بعد الانهتاء منه .و أأكدت من جديد أأن أأنشطة بناء القدرات اليت سيمت
تنفيذها يف اإطار املرحةل الثانية سيس هتدف مجموعة واسعة من اخملتصني يف القطاع السمعي البرصي .وهذه ا ألنشطة سيشمل
هيئات البث والقطاع املايل اذلي تعرض بأأقل قدر ممكن للقطاع السمعي البرصي يف أأفريقيا .وميكن للمعرفة اليت سيشرتي
أأن توفر عددا من الاحيعالت من حيث المتويل والاسيامثرات ،وتعمل عىل حتويل القطاع السمعي البرصي القامئ عىل ادلوةل
اإىل قطاع تقوده السوق .ومن شأأن ذكل أأن يسروهم يف خلق بعض أاثر دامئة .و أأشارت أأيضا اإىل أأن تنفيذ املرحةل الثانية من
شأأنه أأن ميتد اإىل خارج العوام جلذب مجموعة كبرية من املروهنيني يف لك بدل .وسيمت اإثراء مرشوع التعمل عن بعد ابخلربة واملواد
اليت سيمت اس تحداهثا يف اإطار املرحةل الثانية .ومن شأأن ذكل ضنان اس تدامته واس تخدامه من قبل ا ألجيال القادمة .كنا سيمت
وضع ا ألدوات الرتبوية ا ألخرى مثل املبادئ التوجهيية للعقود المنوذجية .و أأبرزت ا ألمانة تطوير واس تخدام العقود السمعية
البرصية من قبل احملامني املشاركني يف الندوات اخلاصة اليت تنظم ألول مرة يف البدلان املس تفيدة ،خصوصا الس نغال
وبوركينا فاسو .و أأخريا ،ردت ا ألمانة عىل املسأأةل اليت أأاثرها وفد أأوغندا ،و أأوحضت أأن عددا من الرشاكء من القطاع اخلاص،
عىل الصعيدين ا إلقليمي وادلويل ،قد تعاونوا بشلك فعال يف تنفيذ املرشوع.
 .272و أأيد وفد مجروهورية اليش ي ،املرحةل الثانية من املرشوع .و أأعرب عن تقديره للتقدم احملرز عىل الرمغ من الصعوابت
اليت حدثت يف مرحةل مبكرة .وطرح سؤالا حول اإماكنية منظنات الإدارة اجلاعية اليت س ينش هئا أأو يعززها املرشوع.
واس تفرس الوفد عن مس توى تقدم منظنات الإدارة اجلاعية تكل وعن التعاون اذلي قد أأقامته ا ألمانة معروهم.
 .273و أأشارت ا ألمانة (الس يدة كرويال) اإىل أأن القضااي اليت أأاثرها وفد مجروهورية اليش ي ،قد مت معاجلهتا يف اإطار املرحةل
ا ألوىل .ومت أأيضا تقدمي دراسة خاصة عن التفاوض اجلاعي حول احلقوق والإدارة اجلاعية للحقوق يف القطاع السمعي
البرصي وذكل يف اجللسة الرابعة عرش للجنة .ومتثلت النييية الرئيس ية لروهذه ادلراسة يف أأن الإدارة يف القطاع السمعي
البرصي اكنت متارس عىل أأفضل حنو مكز ج من ا ألدوات الفردية والتفاوض اجلاعي والإدارة اجلاعية .ولوحظ أأن التفاوض
اجلاعي تطلب تنظمي القطاع السمعي البرصي يف النقاابت املروهنية ،وهو نظام مل يعمل بشلك عام يف أأفريقيا .وخلصت
ادلراسة اإىل أأن هذا املرشوع من شأأنه أأن يكون مفيدا يف تعزيز بعض جمالت معينة من الإدارة اجلاعية ويف ضنان املعرفة
واملروهارات الاكفية الالزمة ل إالدارة الفعاةل للحقوق يف القطاع السمعي البرصي .وذكرت ا ألمانة بعض احلالت اخلاصة اليت
طالبت فهيا البدلان املس تفيدة بأأن يساعدمه املرشوع عىل تطوير بعض همارات اإدارة أأجر النس اخلاص .سوف حتتاج
همارات ا إلدارة أأيضا اإىل التعزيز فامي يتعلق ابس تخدام املصنف السمعي البرصي عىل الإنرتنت ،ويه منطقة ل يوجد فهيا
حتصيل نيابة عن أأحصاب احلقوق .و أأكدت ادلراسة املذكورة أأن هذه املنطقة اليت تشروهد منوا رسيعا قد تتطلب مزيدا من
الاهيعام .وذكرت ا ألمانة أأيضا أأنه اكن يتعني عىل لك بدل مس تفيد حتديد املنطقة اليت س يعروهد هبا اإىل الإدارة اجلاعية .ومن
شأأن ذكل أأن ينعكس أأيضا يف اخلطط القطرية اليت س بق ذكرها .و أأخريا ،ذكرت حاةل كينيا مكثال حيث أأعد أأحصاب املصلحة
ا ألساس ا ألول للتمنية املس تقبلية جلعية حتصيل.
 .274وحتدث وفد هولندا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأعرب عن تقديره للرشح اذلي قدمته ا ألمانة و أأكد
دمعه للمرحةل الثانية من املرشوع.
 .275و أأعرب وفد اجلزائر عن رضاه عن اإاجنازات املرشوع .واكن دلى البدلان املس تفيدة امخلسة أنئذ مكتب حلق املؤلف.
وعالوة عىل ذكل ،أأصبحت بوركينا فاسو يف الس نوات ا ألخرية أأحد الرواد ا ألفارقة يف جمال حق املؤلف ،من خالل قيادهتا
للمكتب ا إلقليمي لالحتاد ادلويل جلعيات املؤلفني وامللحنني .وبناء عليه ،حث الوفد عىل توفري التيسريات الالزمة يف املنطقة
ابلإضافة اإىل امحلاية اليت س بق تقدميروها.
 .276و أأكد وفد كندا تأأييده للمرشوع.
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 .277و أأشارت ا ألمانة (الس يدة كزويال) اإىل التعليق اذلي أأدىل به وفد اجلزائر .وذكرت أأن مكتب اجلزائري حلق املؤلف
(املكتب الوطين حلق املؤلف )ONDA ،اكن يعمل جبد يف جمال الإدارة اجلاعية ،وقدم أأيضا التدريب ذا الصةل للموظفني
من بوركينا فاسو.
 .278و أأكد وفد أأوغندا تأأييده للمرحةل الثانية من املرشوع وس يظل مراقبا ل ألنشطة املضطلع هبا يف املرشوع.
 .279وذكر الرئيس أأنه متت املوافقة عىل املرحةل الثانية من املرشوع ،ابلنظر اإىل أأن التأأييد اذلي أأبداه احلارضون يف
اجللسة.

النظر يف الوثيقة  - CDIP/16/4 Revمرشوع اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام ألغراض التمنية
الاقتصادية
 .280دعا الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي الوثيقة.
 .281و أأشارت ا ألمانة (الس يد رواك اكمبانيا) اإىل أأن املرشوع قدم يف ادلورة السادسة عرشة للجنة .واكن املرشوع هيدف
اإىل تيسري الوصول اإىل املعرفة والتكنولوجيا للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا وملساعدة ادلول ا ألعضاء يف حتديد والاس تفادة
من املوضوع اذلي اكن يف املكل العام أأو دخل فيه يف وليهتا القضائية .وسيمت التوصل اإىل تكل ا ألهداف عن طريق تقدمي:
( )1خدمات أأفضل ملركز دمع التكنولوجيا والابتاكر ( )TISCلتحديد الاخرتاعات املوجودة يف املكل العام )2( .خدمات
أأفضل ملركز دمع التكنولوجيا والابتاكر لفائدة دمع اس تخدام الاخرتاعات املوجودة يف املكل العام أكساس لتطوير خمرجات
حبثية جديدة ومنتيات جديدة ومزيد من اإدارهتا وتسويقروها )3( .بوابة حمس نة تمتزي بسروهوةل أأكرث يف الاس تخدام وحمتوى أأكرب
عن كيفية احلصول عىل معلومات بشأأن الوضع القانوين يف ولايت قضائية خمتلفة .وتشمل اسرتاتيجية تسلمي املرشوع ما ييل:
( أأ) اإعداد دليلني معليني جدا ،واحد عن حتديد الاخرتاعات املوجودة يف املكل العام ،وأخر عن اس تخدام الاخرتاع املوجود
يف املكل العام( .ب) توثيق اخلربات و أأفضل املنارسات يف كثري من البدلان النامية يف هذا الصدد( .ج) اإعداد مواد تدريبية
جديدة ومعززة لفائدة مركز دمع التكنولوجيا والابتاكر بناء عىل ادلليلني الذلين س بق ذكرهنا( .د) قامئة بأأسناء اثنني عىل
ا ألقل من اخلرباء ا ألساس يني للك منطقة بصفهتنا موارد برشية دلمع الش باكت الوطنية ملركز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف
جتريب ادلليلني واحلصول عىل ردود الفعل عىل اس تخداهمنا .وسيمت ترمجة ادلليلني اإىل مجيع لغات ا ألمم املتحدة عىل النحو
اذلي اقرتحه وفد الصني خالل ادلورة السادسة عرش للجنة .سوف ختتار ا ألمانة اخلرباء وس تحدد مراكز دمع التكنولوجيا
والابتاكر أأو الش باكت لتجريب ا ألدةل .وسيمت حتديد مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر مع ا ألخذ يف الاعتبار التنوع اجلغرايف
والاقتصادي ،فضال عن قدرهتا عىل دمع ورصد وتقيمي خدمات اإضافية .وسوف تشارك بفاعلية يف اإعداد وجتريب ا ألدةل.
وسوف يطلب مهنا مالحظاهتا عىل مدى قابلية ا ألدةل للتطبيق ومالءمهتا لظروفروها الوطنية يف مجيع مراحل املرشوع .ومت
اقرتح أأن يمت اإاجناز املرشوع وتنفيذه عىل مدى ثالث س نوات  -خالل فرتة الس نيني  2017/2016اليت أأدرجت لروها ا ألموال
يف برانمج الويبو ومزيانيهتا ،الذلين وافقت علهينا ادلول ا ألعضاء يف ادلورة الرابعة والعرشين للجنة بناء السالم .وخيضعان يف
عام  2018ملوافقة اللجنة املذكورة عىل الربانمج واملزيانية لعام  .2018ومشل املرشوع عدة أأنشطة حمدودة بفرتات زمنية
حمددة هتدف اإىل تطوير ألول مرة منتيات و أأدوات حمددة .وسيمت إادراهجا لحقا يف ادلمع املتواصل املقدم لش باكت مركز دمع
التكنولوجيا والابتاكر يف أأكرث من  50بدلا .وهكذا ،فاإنه سوف ييرس قدرهتا عىل تقدمي خدمات متطورة ويعزز مسامههتا يف
التمنية الاقتصادية .وميكن جليع البدلان النامية اس تخدام تكل املنتيات وا ألدوات بغض النظر عنا اإذا اكن هناك ش بكة
وطنية ملركز دمع التكنولوجيا والابتاكر أأم ل .وتعلق املرشوع مبارشة بتوصييت أأجندة التمنية  16و .20واجتروهت النية اإىل أأن
يكون ذا طابع معيل جدا .واكنت العديد من البدلان النامية حريصة عىل املشاركة وجتريب ا ألدةل .وكذكل سيتوىل ا ألمانة
تطوير البوابة املذكورة أأعاله ملساعدة ودمعروها البدلان يف معرفة معلومات عن الوضع القانوين يف مجيع الولايت القانونية .وقد
لوحظ عدم وجود أأي معايري للويبو أأو معايري معرتف هبا دوليا عن نرش مثل هذه املعلومات عىل املس توى ادلويل.
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 .282وذكرت ا ألمانة (الس يد أأندرو زايكوفسيك) أأن املرشوع هيدف اإىل ترمجة نظرية ادلراس تني اللتني أأجريتا بتلكيف من
جلنة التمنية عن براءات الاخرتاع وامللكية العامة ،اإىل بيئة عامةل واقعية يف البدلان النامية .وشددت عىل املسامهة املبارشة
اليت قد تكون ابلتايل متت يف جمال تطوير وتسويق منتيات حبثية جديدة.
 .283و أأشار وفد غواتاميل اإىل مدى أأمهية الوصول اإىل املعلومات التكنولوجية لبالده مكس تخدم ملركز دمع التكنولوجيا
والابتاكر .وجشع اس تخدامه أأفاكر الإنتاج اجلديدة اليت أأدت اإىل التمنية الاقتصادية يف قطاعات خمتلفة من البالد .و أأعرب
الوفد عن اهيعامه بأأن يفروهم املرشوع عىل حنو أأفضل وفوائده لبدلان مثل بدله.
 .284و أأيد وفد الصني املوافقة عىل اقرتاح املرشوع املعدل ،اذلي أأثرته ا ألمانة مع مراعاهتا لتعليقات ادلول ا ألعضاء .ومن
شأأن هذا املرشوع حتسني خدمات مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وتيسري الوصول اإىل املعرفة والتكنولوجيا للبدلان النامية
وا ألقل منوا .ومن شأأنه أأيضا أأن يساعد اخملرتعني يف حتديد والاس تفادة من املسائل اليت ختضع للملكية العامة الواردة يف
واثئق الرباءات .و أأعرب الوفد عن تقديره لقرار جعل ا ألدةل املنقحة بشأأن حتديد واس تخدام الاخرتاعات يف املشاع متاحة
جبميع اللغات الست الرمسية ل ألمم املتحدة .وينبغي ختصيص موارد اكفية ابملزيانية يف هذا الصدد .وبعد تسلمي املرشوع،
سرتوج السلطات الوطنية الصينية املعنية ادلليل وتنرشه وتس تخدمه بني جممتع امللكية الفكرية الصيين .والمتس الوفد توضيحا
بشأأن ترمجة ا ألدةل اليت بدت ،يف بعض أأجزاء من مقرتح املرشوع املنقح ،متوقعة فقط ابللغتني الفرنس ية والإس بانية.
 .285ور أأى وفد ش ييل املوضوع اذلي مت معاجلته يف اإطار املرشوع همنا للغاية .ومن شأأن اعيعاد املرشوع أأن يزيد أأمهية
املكل العام عن طريق توس يع الوصول اإىل املعلومات الواردة يف طلبات الرباءات .و أأشار اإىل أأن املكل العام هو جزء ل يتجز أأ
من " أأجندة الإنتاجية والابتاكر والمنو" للحكومة اليش يلية .ويف هجودها لتنفيذ تكل ا ألجندة ،أأنشأأت ش ييل موقعروها
الإلكرتوين عن املكل العام ،واكنت حريصة عىل تقامس التجربة مع ا ألمانة .وعالوة عىل ذكل ،فقد أأصدرت ش ييل ابنتظام
نرشات حول القضااي املتعلقة ابملكل العام .ودعا الوفد ادلول ا ألعضاء للحصول عىل تكل النرشات املتوفرة عىل املوقع
الإلكرتوين للمعروهد الوطين للملكية الصناعية بش ييل ( ،)INAPIول س امي تكل املتعلقة ابلتقنيات ذلوي الاحتياجات اخلاصة
وتكل اليت تتعامل مع الكوارث الطبيعية .وكوس يةل لإحراز تقدم بناء بشأأن التوصية  20من أأجندة التمنية ،اكن املرشوع
خطوة أأوىل ملساعدة ادلول ا ألعضاء يف حتديد املواد اليت تدخل مضن املكل العام يف وليهتا القضائية.
 .286وحتدث وفد نييرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،ور أأى أأن املرشوع ميكن أأن يكون خدمة تمكيلية مقدمة من خالل
يحسن اإىل حد كبري الوصول اإىل املعرفة ويفيد اخملرتعني واملبدعني يف البدلان النامية
مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .فاإنه س ّ
والبدلان ا ألقل منوا .و أأعربت اجملموعة عن تأأييدها ملقرتح املرشوع املنقح .واس تفرست اجملموعة أأيضا عنا اإذا اكنت ا ألمانة قد
حتدد بعض البدلان ا ألقل منوا يف أأفريقيا ذات القدرة الضئيةل عىل الابتاكر أأو الإبداع ومساعدهتم يف الوصول اإىل املعلومات
اليت من س تكون متاحة .وميكن لروهذه البدلان تقدمي ادلمع اإىل البدلان ا ألخرى يف املنطقة.
 .287و أأعرب وفد السلفادور عن تأأييده للموافقة عىل مقرتح املرشوع املنقح .اجلدير و أأفاد بأأن السلفادور دلهيا ش بكة من
مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .ومن شأأن املرشوع توس يع اخلدمات املقدمة ،مما يعود ابلفائدة عىل رجال ا ألعنال واخملرتعني
الوطنيني .ودعا الوفد للموافقة عىل املرشوع.
 .288وحتدث وفد هولندا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأقر بأأمهية املكل العام مكس تودع أأسايس للمعرفة
الإنسانية ومكصدر همم ل ألفاكر اجلديدة والابتاكر .و أأعرب عن تأأييده للمرشوع ،وسلط الضوء عىل فوائده الكبرية للبدلان
النامية.
 .289وذكر وفد ا إلكوادور أأن املرشوع من شأأنه أأن جيعل الوصول اإىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات أأكرث دميقراطية ،ويشلك
أأداة قيمة للمبدعني يف البدلان النامية .وذلكل أأعرب عن تأأييده للموافقة عليه.
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 .290و أأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد نييرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وأأشار اإىل املؤمتر ادلويل حول
امللكية الفكرية والتمنية اذلي عقد من  7اإىل  .2016 ،8ور أأى أأن املرشوع قيد املناقشة ميكن أأن يسروهم يف قضية امللكية
الفكرية من أأجل التمنية .ومن انحية أأخرى ،طلب الوفد توضيحا بشأأن نطاق ومعىن املكل العام ،وعن الكيفية اليت سيمت هبا
معاجلة مسأأةل املطالبات مضن املرشوع .و أأفاد بأأن جنوب أأفريقيا دلهيا ش بكة مزتايد من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر اليت
يس تخدهما ا ألفراد داخل مكتب نقل التكنولوجيا هبا .كنا اكنت تس تخدم يف معاهدها ومؤسساهتا العامة مبا يف ذكل الرشاكت
اململوكة لدلوةل .وكرر الوفد تأأييده للمرشوع.
 .291و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل أأن املرشوع بين عىل العمل الناحج السابق اذلي أأاجنزته اللجنة .وس يكون
مفيدا للباحثني واخملرتعني والرشاكت الصغرية واملتوسطة يف البدلان الانتقالية والنامية وا ألقل منوا .ومن شأأن التوسع يف
اخلدمات اليت تقدهما مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر أأن تسمح للمس تخدمني بتحديد املعلومات املتعلقة ابلرباءات اليت
تدخل مضن املكل العام .وسوف تس تخدم هذه املعلومات لبتاكر منتيات وتقنيات جديدة من أأجل الصاحل العام وتعزيز
الابتاكر يف بدلاهنم .واختمت وفد بتأأكيد تأأييده للمرشوع.
 .292و أأشار وفد الربازيل اإىل أأن املرشوع هيدف اإىل تمكةل مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر القامئة ابإضافة خدمات و أأدوات
جديدة لتكل املقدمة حاليا .ومن شأأن هذه اخلدمات اجلديدة أأن تسمح أأيضا بتحديد الاخرتاعات املوجودة يف املكل العام،
وتدمع اخملرتعني والباحثني ورجال ا ألعنال يف اس تخدام تكل املعلومات .وسوف تؤدي ا ألهداف الهنائية اإىل نتاجئ ومنتيات
حبثية جديدة .واعمتد نرش املعلومات التكنولوجية عىل عوامل أأخرى مثل القدرة الاسييعابية للبنية التحتية التكنولوجية
والاقتصادية ل ألعضاء .واكن توفري املعلومات املنصوص علهيا يف اإطار هذا املرشوع خطوة أأوىل ورصيدا قامي .وذلكل أأعرب
الوفد عن تأأييده للمرشوع ،واليت ميكن أأن يس تمكل يف املس تقبل مببادرات أأخرى ،عىل النحو اذلي ذكرته ا ألمانة .و أأيد الوفد
أأيضا طلب الإيضاح اذلي أأدىل به وفد جنوب أأفريقيا.
 .293و أأكد وفد كوس تارياك تأأييده للمرشوع ،وسلط الضوء عىل البياانت اليت أأدلت هبا وفود أأخرى لصاحل املوافقة عليه.
 .294و أأعرب وفد الياابن عن تقديره جلروهود ا ألمانة يف مراجعة مقرتح املرشوع .و أأيد اس تخدام املعلومات املتعلقة ابلرباءات
دلفع التمنية الاقتصادية للبدلان النامية وا ألقل منوا .و أأيد الوفد املرشوع .و أأفاد أأيضا بأأن الياابن أأقامت يف الفرتة من -2014
 ،2015العديد من الندوات وورش العمل حول مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .وقد مت تصميمروها لمتكني الباحثني واخملرتعني
يف ادلول النامية وا ألقل منوا من اس تخدام معلومات امللكية الفكرية بشلك أأكرث فعالية .واكن من اخملطط حتقيق مزيد من
التعاون مع الويبو يف هذا اجملال يف املس تقبل القريب.
 .295و أأكد وفد كواب تأأييده للمرشوع.
 .296و أأيد وفد اندونيس يا مقرتح املرشوع املنقح ،رشيطة وجود فروهم واحض لتعريف املكل العام .ومن شأأن مراكز دمع
التكنولوجيا والابتاكر أأن تساعد اخملرتعني والباحثني ورجال ا ألعنال ليمتكنوا من اس تخدام أأي من املعلومات املتاحة يف
التوصل اإىل نتاجئ ومنتيات حبثية جديدة.
 .297واس تفرس الرئيس عنا اإذا اكنت اللجنة مس تعدة للموافقة عىل مقرتح املرشوع املنقح.
 .298و أأعرب وفد مجروهورية كوراي عن تأأييده للمرشوع ،حيث أأدرك أأمهية تشجيع اس تخدام معلومات الرباءات بشلك
أأفضل.
 .299ور أأى الوفد نيبال أأن املرشوع مفيد جدا يف الوصول اإىل املعلومات املوجودة يف املكل العام واس تخداهما .واكنت
مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف الواقع أأداة قيمة للغاية .و أأعرب الوفد عن الزتامه اإنشاء مركز للتكنولوجيا ودمع الابتاكر،
وكذكل عن تأأييده للمرشوع.
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 .300ودعا الرئيس ا ألمانة للرد عىل ا ألس ئةل اليت طرحهتا الوفود.
 .301وتوهجت ا ألمانة (الس يد رواك اكمبانيا) ابلشكر اإىل الوفود عىل تأأييدمه للمرشوع .وردا عىل املالحظة اليت أأبداها وفد
الصني ،أأكدت أأن ا ألدةل سيمت ترمجهتا اإىل مجيع لغات ا ألمم املتحدة .ومن شأأن ذكل أأن يذكر يف وثيقة املرشوع .كنا شكرت
ا ألمانة وفد ش ييل لوضع جتربة بالده يف هذا اجملال حتت ترصفروها .وفامي يتعلق مبداخةل وفدي جنوب أأفريقيا وإاندونيس يا،
شددت عىل أأن فروهم املكل العام فامي يتعلق ابلرباءات س يكون ا ألوسع .وذكرت أأيضا أأن ادلليل ا ألول املتعلق بتحديد
الاخرتاعات املوجودة يف املكل العام سيتعامل مع موضوع املطالبات .و أأكدت أأن املرشوع سيتعامل مع القضية بشلك اكمل،
مع جتنب أأي التباس ممكن .وردا عىل التعليق اذلي أأدىل به وفد نييرياي ،لوحظ أأنه قد مت حتديد العديد من البدلان يف
أأفريقيا للمشاركة يف املرشوع .واكنت ا ألمانة تتيه حنو اس تدامة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وتؤكد علهيا ،من خالل
تزويدمه بأأدوات للتوسع يف خدماهتم.
 .302وقدمت ا ألمانة (الس يد زايكوفسيك) بعض ا ألمثةل ابلبدلان اليت ميكهنا توفري ادلمع داخل املنطقة ا ألفريقية .وردا عىل
املالحظة اليت أأبداها وفد غواتاميل ،أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه ميكن توقع فوائد اإضافية من املزيد من املساعدة يف الوصول اإىل
تكنولوجيا املعلومات واس تخداهما .و أأخريا ،أأفادت بأأن نقل الفكرة اإىل السوق اكن جانبا هاما يف معلية الابتاكر كلك.
 .303وذكر الرئيس أأنه متت املوافقة عىل املرشوع ،نظرا ألنه مل تكن هناك اعرتاضات من احلارضين يف ادلورة.

النظر يف الوثيقة  -CDIP/16/7 Rev.التعاون بشأأن تعلمي حقوق امللكية الفكرية والتدريب املروهين مع
مؤسسات التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
 .304قدمت ا ألمانة (الس يد بيجوي) مقرتح املرشوع املنقح مبا يعكس املالحظات اليت أأبدهتا ادلول ا ألعضاء يف ادلورة
السادسة عرش للجنة .و أأعربت عن شكرها للوفود عىل املداخالت القيّمة والبناءة املقدمة .و أأوحض مقرتح املرشوع املنقح
اجلانب الوطين للمرشوع .وسيمت توجيه لك مرشوع عىل حدة اإىل املؤسسات الوطنية وسوف ينشأأ ابلتنس يق الاكمل مع
السلطات الوطنية .وسوف تيعا ى أأهداف التعمل مع احتياجات و أأولوايت التدريب الوطين احملددة و أأهداف التمنية الوطنية.
وسيمت تصممي برانمج التعلمي والتدريب مبا يتفق مع تكل الاحتياجات وا ألولوايت ،عىل النحور الوارد يف س ياساهتا
واسرتاتيجياهتا الإمنائية الوطنية .وكذكل فاإن املواضيع اليت يتعني ابلضبط تغطهيا يف لك برانمج تدرييب سيمت ابلتايل حتديدها
ابلتنس يق الاكمل مع لك بدل مس تفيد ومبا ييعا ى مع توصيات أأجندة التمنية ذات الصةل .وكنا اقرتحت بعض الوفود ،س يكون
العنوان عاما يف طبيعته ،وسوف يشري اإىل املؤسسات بدل من املعاهد وذكل لتغطية مجيع البدلان النامية ،مبا يف ذكل تكل
اليت مل تكرس معاهد تدريب .ومن شأأن املرشوع أأن ينظر أأيضا يف املوارد احملدودة لبعض البدلان .وهكذا ،فاإن ذكل لن
يتطلب سوى احلد ا ألدىن من اشرتاك البدل املس تفيد ،ولكن مبا يكفي لضنان اس تدامة املرشوع بعد هنايته .و أأخريا ،سيتضمن
املرشوع مسح عام ملؤسسات التدريب الإضافية املوجودة يف مجيع أأحناء العامل وتوفري التدريب يف جمال امللكية الفكرية.
وسوف تتوىل ا ألمانة اإجراء هذه العملية عىل أأساس دراسة اس تقصائية لتعميمروها عىل مجيع ادلول ا ألعضاء .واكنت معلية
املسح اخملتلفة عن تقيمي احلاجات يف جمال التعلمي والتدريب عىل املس توى الوطين املقرر اإجراؤه ابلتنس يق مع البدلان
املس تفيدة.
 .305وحث الرئيس الوفود اليت اكنت ل تزال دلهيا مالحظات عىل التعليق عىل مقرتح املرشوع املنقح.
 .306وذكر وفد اإيران (مجروهورية  -الإسالمية) أأن اللجنة جيب أأن تكون مدفوعة من قبل ادلول ا ألعضاء .و أأبرز أأيضا
الشواغل املتعلقة بقضااي املصلحة العامة وإا إلنفاذ .ونييية ذلكل ،جيب أأن تكون قضااي مثل املرونة والاس تثناءات والقيود
جزءا من برامج التدريب امليعاش ية مع توصيات أأجندة التمنية .ولتنفيذ هذا املرشوع ،اكن من الرضوري حتديد الثغرات يف
الربامج التدريبية القامئة اليت تقوم هبا الويبو .وينبغي أأيضا حتديد احتياجات البدلان النامية .واقرتح الوفد مرحلتني لتنفيذ
املرشوع .وسيشمل املرحةل ا ألوىل )1( :اإجراء دراسة اس تقصائية عن املبادرات التدريبية احلالية يف مجيع أأحناء العامل .وجيب
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أأن تقدم ادلراسة الاس تقصائية أأيضا حملة عامة عن حمتوى امللكية الفكرية وطرق اليسلمي والنتاجئ اليت حتققت .وينبغي مناقشة
مرشوع اس تبيان ادلراسة الاس تقصائية يف ادلورة املقبةل للجنة )2( .مراجعة مس تقةل للتدريب عىل امللكية الفكرية يف النظام
القضايئ واملؤسسات املناثةل املضطلع هبا يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا يف الس نوات ا ألخرية .وسوف تركز املرحةل
الثانية عىل تقدمي وتنفيذ أأدوات التدريب ،مع ا ألخذ يف الاعتبار ردود الفعل اليت وردت من ادلراسة الاس تقصائية ونتاجئ
املراجعة املس تقةل.
 .307و أأفاد وفد الروهند ابإدخال العديد من التحسينات يف مقرتح املرشوع املنقح .ومع ذكل ،أأشار اإىل أأنه يف ضوء الوضع
اذلي حيركه ا ألعضاء يف الويبو ،ينبغي عىل ادلول ا ألعضاء دفع املقرتحات اليت نوقشت يف اللجنة .واكن املربر لس تحداث
أأنشطة الويبو احلالية بشأأن القضية اليت حتت مظةل مشاريع جلنة التمنية غري واحض .واقرتح الوفد اختاذ هنج تدرجيي كوس يةل
أأفضل للتعامل مع التعاون والتدريب بقدر ما اكنت مؤسسة التدريب القضايئ معنية .واكن التدريب القضايئ قضية حساسة
يف العديد من البدلان النامية ،مبا يف ذكل الروهند .وكخطوة أأوىل ،س يكون من املروهم اإعادة النظر يف برامج تدريب الويبو
احلالية ،وحتديد ادلروس املس تفادة ومجع املعلومات .وعىل هذا ا ألساس ،ميكن وضع ا ألدوات واملواد املناس بة قبل اختيار
البدلان الرائدة لربانمج التدريب .وطلب الوفد مزيدا من املعلومات حول تكل القضااي.
 .308وذكر وفد الربازيل أأن املرشوع تعامل مع مجموعة املساعدة التقنية لتوصيات أأجندة التمنية .وطلب الوفد معلومات
حول املواضيع اليت سيمت تناولروها يف التدريب .وقد أأخذ الطلب يف الاعتبار حقيقة أأن مشاريع جلنة التمنية جيب أأن تركز عىل
التمنية مكحرك ألنشطهتا .وعرضت الويبو ابلفعل مجموعة من ا ألدوات املفيدة لتعزيز التدريب املنتظم عىل امللكية الفكرية.
وهكذا ،اكنت القيمة املضافة ملرشوع جلنة التمنية يه أأن يأأخذ يف احلس بان اجلوانب املوهجة حنو التمنية يف توصيات أأجندة
التمنية الثالثة اليت اسيند اإلهيا املرشوع .واكن للقضاة دور هام يف تفسري نطاق حقوق امللكية الفكرية وتعزيز التوازن بني
أأحصاب حقوق امللكية الفكرية ومس تخديم حقوق امللكية الفكرية واملصلحة العامة .وذلكل ،فاإن النقاش حول املرونة ،مبا يف
ذكل الاس تثناءات والقيود املفروضة عىل حقوق امللكية الفكرية يف اإطار التفاقات ادلولية ،سوف يبدو جزءا رضوراي من
الربانمج .وبناء عىل ذكل ،طلب الوفد من ا ألمانة احلصول عىل معلومات حول كيفية اليت سيمت هبا معاجلة هذه املواضيع من
خالل املرشوع .كنا طلب من ا ألمانة تقدمي معلومات وافية عن الكيفية المت مت هبا الإبقاء عىل الاهيعام مبسائل التمنية
واملصلحة العامة.
 .309وحتدث وفد نييرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وعرب عن تأأييده ملقرتح املرشوع املنقح .كنا أأعربت اجملموعة عن تقديرها
لكون العملية أأصبحت حتركروها ادلول ا ألعضاء واسيندت اإىل واهجة بني ا ألمانة وادلول املس تفيدة .وس يكون لك نشاط وارد
يف مقرتح املرشوع املنقح مدفوعا من قبل البدلان املس تفيدة ،مع ا ألخذ يف الاعتبار ابلتايل احتياجات التمنية والزتاماهتا
ادلولية املتعلقة ابمللكية الفكرية .وحتدث وفد نييرياي بصفته الوطنية ،و أأعرب عن اهيعامه ابملرشوع .و أأكد أأن حكومته
س تضمن أأن تكون ا ألنشطة اليت يتعني الاضطالع هبا مناس بة ألولوايت التمنية الوطنية ،مبا يف ذكل مسأأةل املرونة .ورحب
ابملالحظات اليت أأاثرهتا وفود اإيران (مجروهورية  -الإسالمية) والروهند والربازيل ،وتوقع اس تيابة اكفية من ا ألمانة.
 .310ودعا الرئيس ا ألمانة للرد عىل التعليقات اليت أأدلت هبا الوفود احلارضة.
 .311و أأشارت ا ألمانة (الس يد بيجوي) اإىل أأن عددا من الوفود أأعرب عن أأن اللجنة ل ميكن أأن تكون البيئة املناسب
للمرشوع .ويف هذا الصدد ،سلطت ا ألمانة الضوء عىل أأن التدريب والتعلمي اكان عنرصا هاما من عنارص الإنفاق عىل التمنية،
عىل النحو اذلي اتفقت عليه ادلول ا ألعضاء .ويف ضوء ذكل ،ر أأت ا ألمانة رضورة مناقشة مقرتح املرشوع يف اإطار اللجنة.
واكن للمرشوع منظور واسع بشأأن تثقيف وتدريب القضاة يف جمال امللكية الفكرية .كنا أأنه س يمثل فرصة هلم لسييعاب
مفاهمي امللكية الفكرية والتعرف عىل تنفيذها مبوجب قوانيهنا الوطنية .وفامي يتعلق ابملالحظات اليت أأاثرها وفد اإيران (مجروهورية
 الإسالمية) ،أأشارت ا ألمانة اإىل أأن مقرتح املرشوع املنقح أأشار اإىل اإجراء دراسة لتقيص احلقائق بشأأن مبادرات تدريبالقضاء اجلارية عىل حقوق امللكية الفكرية القامئة يف مجيع أأحناء العامل .وسوف جترى ادلراسة ابلتوازي مع تنفيذ ا ألنشطة
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املشرتكة مع السلطات الوطنية .سوف يؤدي اإجراؤها ابلتوازي اإىل تيسري تنفيذ املرشوع .وسوف يمت أأيضا اإجراء دراسة
خمصصة لتقيص احلقائق لتحديد احتياجات و أأولوايت لك بدل .كذكل فاإن احلد من املواضيع اليت سيمت تناولروها يف اإطار
التدريبات قد يعين عدم أأخذ احتياجات و أأولوايت ادلول ا ألعضاء بعني الاعتبار .وينبغي لدلول ا ألعضاء أأن حتدد املوضوعات
اليت سيشملروها التدريب وفقا دلراسة تقيص احلقائق .وميكن إادراج قضااي مثل املرونة بناء عىل طلهبم.
 .312واس تفرس الرئيس من الوفود اليت أأبدت املالحظات عنا اإذا اكنت التفسريات اليت قدمهتا ا ألمانة مرضية.
 .313واقرتح وفد الروهند عقد اجيعاع غري رمسي مع ا ألمانة سعيا للمزيد من الوضوح بشأأن بعض جوانب املرشوع.
 .314وتساءل وفد لبنان عن معايري اختيار البدلان ا ألربعة اليت سيمت اختيارها لتنفيذ املرشوع.
 .315و أأعرب وفد إاندونيس يا عن وهجة نظره بشأأن نطاق املرشوع .ول جيب أأن يركز املرشوع فقط عىل عنرص الإلزام
القانوين ولكن أأيضا عىل ابتاكر وتسويق امللكية الفكرية .ومن شأأن الفروهم الشامل للملكية الفكرية اإثراء وهجة نظر العاملني يف
القضاء عن امللكية الفكرية .وابلتايل ،وفقا ملا ذكرته بعض الوفود ،ينبغي اإدراج قضية أأوجه املرونة .و أأعرب الوفد عن حرصه
عىل مناقشة مقرتح املرشوع مبزيد من التعمق.
 .316و أأشار الرئيس اإىل تعليقات احلضور ،وذكر أأن ا ألمانة س تجري مشاورات مع الوفود املعنية للرد عىل مالحظاهتم.
ووفقا ذلكل ،قال إانه علق املناقشات بشأأن هذا البند من جدول ا ألعنال.
 .317واس تأأنف الرئيس املناقشات و أأبلغ اللجنة بأأن املشاورات اليت أأجرهتا ا ألمانة اكن لروها نتاجئ اإجيابية .واحتاجت الوفود
املعنية اإىل مزيد من الوقت لإجراء املزيد من املشاورات مع عوامصروها .ويف ضوء ذكل ،سيس متر املناقشات يف اليوم التايل.

النظر يف الوثيقة  – CDIP/17/4اإجراء مسح ألنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف اإطار املنظمة العاملية
للملكية الفكرية
 .318دعا الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي الوثيقة.
 .319وذكرت ا ألمانة (الس يد دي بيرتو) أأن الوثيقة قيد النظر مت اإعدادها لزتويد ادلول ا ألعضاء بلمحة عامة عن أأنشطة
التمنية املتعلقة ابمللكية الفكرية اليت قامت هبا املنظمة يف اإطار التعاون فامي بني بدلان اجلنوب .و أأجريت معلية مسح وفقا
لتوصية تقيمي مرشوع تعزيز التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية والتمنية فامي بني البدلان النامية والبدلان
ا ألقل منوا .واكن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب منذ وقت طويل أأحد مكوانت أأعنال الويبو بشأأن التعاون من أأجل التمنية بني
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .ومع ذكل ،فاإنه مل يمت تصويره أأو اإدراكه عىل هذا النحو .ونييية ذلكل ،مل يكن هناك واثئق
للس ياسة أأو الاسرتاتيجية ا ألساس ية ،ول مبادئ توجهيية أأو طريقة معل حول كيفية التعرف عىل الطلبات املقدمة من ادلول
ا ألعضاء بشأأن املوضوع .وتضمن التقرير اإشارات واحضة اإىل التعاون فامي بني بدلان اجلنوب ألول مرة يف وثيقة الربانمج
واملزيانية  ،2017-2016ل س امي اب إلشارة للربانمج  9والربانمج  .20وبعد التوجيه اذلي قدمته منظومة ا ألمم املتحدة بشأأن
التعاريف اليشغيلية للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب ،اس تعرضت ا ألمانة أأنشطهتا الإمنائية وحددت تكل اليت تقع يف اإطار
مبادئ التعاون فامي بني بدلان اجلنوب اليت اكنت تيعا ى مع ولية الويبو .ومع أأخذ تكل املبادئ بعني الاعتبار وابليشاور مع
بعض ادلول ا ألعضاء ،تضمن التقرير قامئة ا ألنشطة اليت تقوم هبا املنظمة حيث اكن لك من البدل املس تفيد أأو البدلان
املس تفيدة والبدل املضيف أأو املزود بدلاان انمية أأو من البدلان ا ألقل منوا .وجيب أأن يأأيت لك أأو غالبية املتحدثني واخلرباء أأيضا
من بدل انم أأو من أأحد البدلان ا ألقل منوا .واكنت ا ألنشطة اليت تضطلع هبا الويبو مبشاركة صناديق الاسيامئن من البدلان
النامية مدرجة ابلتأأكيد يف معلية املسح .ومع ذكل ،اكنت ا ألنشطة اليت عقدت يف مقر الويبو ،يف أأحد البدلان املتقدمة أأو يف
البدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية ل تعترب خاضعة للمسح .و مل تكن ا ألنشطة اليت تنظم بمتويل من ادلول املتقدمة أأو
ا ألنشطة الوطنية مدرجة يف الوثيقة .ومت تنفيذ معلية املسح ابس تخدام قاعدة بياانت املساعدة التقنية للملكية الفكرية ابلويبو
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(قاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية) مكصدر للمعلومات عن ا ألنشطة اليت قامت هبا ا ألمانة يف فرتة
الس نيني  .2015-2014ونييية لروهذه العملية ،مت التعرف زمنيا عىل ما مجموعه  83نشاطا .وكنا س بق ذكره ،اسيند العملية عىل
مبادئ التعاون فامي بني بدلان اجلنوب ا ألعضاء اب ألمم املتحدة .ومتش يا مع الفئات املدرجة يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية
للملكية الفكرية ،مجعت ا ألمانة ا ألنشطة يف تسعة موضوعات أأو جمالت رئيس ية للملكية الفكرية ،ويه حق املؤلف واحلقوق
اجملاورة والرباءات والابتاكر والعالمات التيارية واملؤرشات اجلغرافية وتكوين العالمات التيارية ،واسرتاتيجيات امللكية
الفكرية وتعليمروها والتدريب علهيا وإادارة امللكية الفكرية وبناء الاحرتام يف جمال امللكية الفكرية و أأمتتة املاكتب .واس تيابت
ا ألنشطة ملتطلبات ادلول ا ألعضاء ،اسيندت اإىل مبادئ التعاون فامي بني بدلان اجلنوب ا ألعضاء اب ألمم املتحدة ،مثل احرتام
الس يادة الوطنية وامللكية الوطنية وعدم املرشوطية .ووضعت هذه املبادئ أأيضا يف وثيقة نريويب اخلتامية ملؤمتر ا ألمم املتحدة
رفيع املس توى بشأأن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب .وعالوة عىل ذكل ،للك نشاط مدرج يف ملحق الوثيقة ،مت تقدمي
املعلومات التالية :التارخي والعنوان والنشاط والروهدف والنييية املتوقعة والبدل املضيف والبدل املس تفيد أأو البدلان املس تفيدة
وعدد املشاركني واللغات املس تخدمة والتلكفة .ويف تعليقروها الهنايئ ،ذكرت ا ألمانة توصية وحدة التفتيش املشرتكة لواكلت ا ألمم
املتحدة بتخصيص نس بة ل تقل عن  ٪0.5من مزيانيهتم ا ألساس ية من أأجل تعزيز التعاون فامي بني بدلان اجلنوب .ووفقا
ذلكل ،قد خصصت الويبو يف فرتة الس نيني  ،2015-2014مبلغ  3513000فرن ،سويرسي وهو ما ميثل  ٪1.5من مجموع
تلكفة غري املوظفني لتكل الفرتة.
 .320وحتدث وفد جزر الهباما ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،و أأشار اإىل التقدم الكبري اذلي حتقق منذ عام
 .2011و أأوىص تقرير وحدة التفتيش املشرتكة اإىل مجيع واكلت ا ألمم املتحدة ابإدراج التعاون فامي بني بدلان اجلنوب ابعتباره
وس يةل فعاةل واكفية لالس تفادة من التمنية .ويف الويبو ،مت حتقيق العديد من الإاجنازات يف هذا اجملال منذ وافقت جلنة التمنية
عىل مرشوع تعزيز التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية والتمنية فامي بني البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا.
واكنت الوثيقة قيد النظر يه نييية لتوصية واردة يف تقرير تقيمي املرشوع املذكور .و أأوصت اللجنة أأيضا ابإنشاء وحدة خاصة
وتعيني نقطة اتصال عىل غرار ما حصل يف مجيع أأحناء منظومة ا ألمم املتحدة .و أأفاد الوفد أأيضا بأأن أأهداف التمنية املس تدامة
 17اعتربت التعاون فامي بني بدلان اجلنوب أأداة هامة لتحقيق تكل ا ألهداف .وابلتايل ،اس تفرس الوفد من ا ألمانة عن مدة
العمل املس تقبيل يف هذا اجملال وعن هيلك وحدة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب.
 .321وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء ،و أأيد التعاون فامي بني بدلان اجلنوب ،اذلي يس تفيد من التحدايت والتيارب
املشرتكة لتعزيز التمنية الاقتصادية بني البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .واكن أأيضا عنرصا ممكال هاما للتعاون التقليدي بني
الشنال واجلنوب .واكن التعاون الثاليث مفيدا أأيضا للتعمل من مجيع ا ألطراف املشاركة .و ّعرب الوفد عن تقديره للجروهود اليت
بذلهتا ا ألمانة لإجراء معلية املسح ،عىل الرمغ من قةل املعلومات املتاحة من ادلول ا ألعضاء وعدم وجود خربة سابقة يف حتديد
نطاق التعاون فامي بني بدلان اجلنوب .ومع ذكل ،مل يمت تطبيق املهنجية املس تخدمة ابس مترار كوهنا ضيقة جدا يف بعض
احلالت ،ويف حالت أأخرى واسعة جدا .وقد يرجع هذا اإىل حاجة ا ألمانة اإىل الاعيعاد عىل تعريف ل ألنشطة الإمنائية املتفق
علهيا خصيصا ألغراض احملاس بة .واكن هذا التعريف ل يصلح لعملية مسح كروهذه .ومع ذكل ،اعرتف الوفد ابدلمع واسع النطاق
اذلي قدمته املنظمة اإىل التعاون فامي بني بدلان اجلنوب.
 .322وحتدث وفد نييرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأحاط علنا ابلتوصيات الصادرة عن وحدة التفتيش املشرتكة ل ألمم
املتحدة .و أأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد جزر الهباما ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بشأأن اإنشاء
شعبة خاصة للتعاون بني بدلان اجلنوب .كنا شدد عىل رضورة وضع خارطة طريق لتعممي أأنشطة التعاون بني بدلان اجلنوب
يف الويبو ،عىل النحو املوىص به من وحدة التفتيش املشرتكة ل ألمم املتحدة .وسلط الضوء عىل مشاركة ا ألمانة يف القيام
بأأنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب ،عىل النحو املفصل يف الوثيقة قيد النظر .وتناولت الوثيقة تقريبا لك منطقة ونشاط
ساعدا يف تيسري التمنية يف البدلان النامية وا ألقل منوا.
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 .323وحتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وسلط الضوء عىل ا ألنشطة الثالثة والامثنني اليت مت
حتديدها يف معلية املسح لفرتة الس نيني  .2015-2014و أأظروهرت تكل الرشااكت يف وبني البدلان النامية ادلور الروهام اذلي
لعبته امللكية الفكرية يف التمنية .و أأثىن عىل ا ألمانة ملشاركهتا الإجيابية يف التعاون فامي بني بدلان اجلنوب من خالل ختصيص
 ٪1.5من املزيانية غري الشخصية الإجنالية يف الرتو ج هل .واكنت هذه النس بة أأعىل من  %0.5اليت أأوصت هبا وحدة التفتيش
املشرتكة ل ألمم املتحدة.
 .324وحتدث وفد هولندا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأعرب عن تقديره لإعداد وعرض وثيقة .واكن لفتا
معرفة املزيد عن خمتلف ا ألنشطة اليت أأبرزهتا الوثيقة .واكن من املطمنئ أأيضا أأن جتاوزت املنظمة حصة الروهدف من املزيانية
اليت ينبغي ،وفقا لوحدة التفتيش املشرتكة ل ألمم املتحدة أأن ختصص لتعزيز التعاون فامي بني بدلان اجلنوب .و أأعرب الوفد عن
تقديره جلروهود ا ألمانة يف حتديد نطاق ا ألنشطة يف اإطار مفروهوم التعاون فامي بني بدلان اجلنوب ،دون تلقى أأي توجيه من ادلول
ا ألعضاء .و أأدى التعريف املقرتح من ا ألمانة اإىل مجموعة من ا ألنشطة اليت اكنت واسعة جدا يف بعض اجلوانب وضيقة جدا يف
جوانب أأخرى .واكن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب ،قبل لك يشء ،تعبريا عن التضامن بني شعوب وبدلان اجلنوب .وقد
بد أأت ذكل ونظمته و أأدارت البدلان النامية بذاهتا مع احلكومات اليت لعبت دور القيادة .وقد تلعب منظنات مثل الويبو دورا
داعنا .واكنت معلية املسح مفيدة لصناع القرار وادلول ا ألعضاء ومن شأأهنا تعزيز اس تخدام قاعدة بياانت املساعدة التقنية
للملكية الفكرية.
 .325ور أأى الوفد الصني التعاون بني بدلان اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية ابعتباره صداقة وتعاون بني البدلان النامية
وا ألقل منوا تقوم الثقة املتبادةل واملنفعة املتبادةل والتضامن .اإنه يدفع ابس مترار امللكية الفكرية والابتاكر اإىل ا ألمام يف بدلان
اجلنوب ومن شأأنه أأن يسروهم يف حتقيق تمنية أأكرث توازان و أأكرث مشول لنظام امللكية الفكرية عىل مس توى العامل .و أأعرب الوفد
عن تقديره لعمل الويبو ،ومسامههتا يف جمال التعاون فامي بني بدلان اجلنوب عىل مر الس نني .وابعتبارها دوةل انمية ،علقت
الصني أأمهية كبرية عىل التعاون فامي بني بدلان اجلنوب .واكنت الصني قد شاركت يف عدد من أأنشطة الويبو للتعاون فامي بني
بدلان اجلنوب ،مبا يف ذكل اس تضافة مدرسة الويبو الصني الصيفية يف جمال امللكية الفكرية .وابلإضافة اإىل ذكل ،اكنت الصني
تواصل أأيضا السعي لتحقيق هدفروها ،وهو ا ألنشطة ا ألخرى للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب .ويف الفرتة من عام  2011اإىل عام
 ،2015عقد املكتب احلكويم للملكية الفكرية جلروهورية الصني الشعبية (سيبو)  46دورة تدريبية للبدلان النامية .وتلقى 520
خشصا التدريب .و أألقى خرباء متنوعون حمارضات يف البدلان النامية .واكنت الصني تتعاون أأيضا مع البدلان النامية يف جمالت
خمتلفة .وس تواصل تنظمي مدارس الويبو الصيفية واملشاركة يف أأنشطة الويبو ا ألخرى للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب .و أأشار
الوفد اإىل أأن البدلان النامية ميكن أأن تيبادل اخلربات والتعمل فامي بيهنم.
 .326و أأشار وفد اإندونيس يا اإىل مسامهة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف التمنية .ووفقا ذلكل ،أأفاد برضورة تعزيز دور
الويبو لتوفري معل فعال لصاحل البدلان النامية .وكررت الزتامه بدمع معل الويبو يف جمال التعاون فامي بني بدلان اجلنوب .وحث
ادلول ا ألعضاء عىل تقدمي مبادئ توجهيية للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف الويبو .ور أأى أأن املبادئ التوجهيية جيب أأن تعمتد
بعض املبادئ .أأول ،ينبغي أأن يمت التعاون وفقا ملبادئ مؤمتر ا ألمم املتحدة عايل املس توى لعام  2009بشأأن التعاون فامي بني
بدلان اجلنوب .اثنيا ،ينبغي تعممي العملية اليت حيركروها طلب ادلول ا ألعضاء .اثلثا ،ل ينبغي اإل أأن ينصب الرتكزي عىل قضااي
الإلزام القانوين ولكن أأيضا عىل التوازن الرضوري لنظام امللكية الفكرية .رابعا ،ينبغي توفري معلومات شفافة ووافية لدلول
ا ألعضاء عىل موقع الويبو عىل الويب اخملصص للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب .خامسا ،جيب أأن تعمل الويبو بطريقة منسقة
وموحدة بني شعهبا و أأقساهما لتقدمي التعاون فامي بني بدلان اجلنوب عىل حنو فعال .و أأخريا ،المتس الوفد توجهيات الرئيس
بشأأن كيفية مناقشة طلبات ادلول ا ألعضاء اليت قدمت خالل دورة البياانت العامة بشأأن أأوجه مرونة امللكية الفكرية يف
اإطار التعاون فامي بني بدلان اجلنوب.
 .327و أأيد وفد ا ألرجنتني البيان اذلي أأدىل به وفد جزر الهباما ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وقدمت الوثيقة
قيد النظر ملخصا اكمال ألنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب اليت قامت هبا الويبو يف فرتة الس نيني  .2015-2014وحدد
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التقرير  83نشاطا خمتلفا مت تنفيذها يف تكل الفرتة .واكنت ا ألرجنتني يه البدل املضيف واملس تفيد من  10من هذه ا ألنشطة
اليت اكن لروها أأمهية كبرية يف نرش املعلومات وزايدة الوعي والتدريب عىل قضااي امللكية الفكرية .وميكن أأن يكون التعاون فامي
بني بدلان اجلنوب أأداة مفيدة جدا لمتكني البدلان النامية من الاس تفادة من خربة ومعرفة بعضروهم البعض .وميكن أأن تقوم
الويبو بدور رئييس يف تيسري وتعزيز التعاون فامي بني بدلان اجلنوب .وبناء عىل ذكل ،طلب الوفد من ا ألمانة تقدمي معلومات
بشأأن كيفية امليض يف تنفيذ املزيد من أأنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب عىل مدى الس نوات القادمة.
 .328و أأيد وفد ا إلكوادور البيان اذلي أأدىل به وفد جزر الهباما ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .ويعد التعاون
فامي بني بدلان اجلنوب ألية فعاةل ألن تتقامس البدلان النامية معارفروها وهماراهتا وخرباهتا ومواردها ،من أأجل حتقيق أأهدافروها
الإمنائية من خالل اجلروهود املشرتكة .ونييية ذلكل ،أأعرب الوفد عن رسوره ابلتعرف عىل أأنشطة التعاون فامي بني بدلان
اجلنوب اليت تقوم هبا الويبو كيفنا وردت يف الوثيقة قيد املناقشة .إاهنا شلكت اخلطوة ا ألوىل دلمج وتعممي التعاون فامي بني
بدلان اجلنوب ابعتباره عنرصا أأساس يا من أأنشطة الويبو .وهذا من شأأنه ضنان اس تدامته وارتباطه مع املبادرات املناثةل اليت
تقوم هبا املنظنات ا ألخرى .وذلكل ر أأى الوفد أأن الوقت قد حان لإنشاء وحدة خاصة داخل الويبو للتعامل مع مسائل
التعاون فامي بني بدلان اجلنوب.
 .329و أأيد وفد ش ييل البيان اذلي أأدىل به وفد جزر الهباما ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .واكن التعاون فامي
بني بدلان اجلنوب أأساس يا ابلنس بة للبدلان النامية .واكن تبادل اخلربات بني البدلان ذات اخلصائص امليعاثةل دامئا مفيدا
للمقا نرة بني التمنية املنشودة والتوقعات .واكن املعروهد الوطين للملكية الصناعية يف ش ييل ( )INAPIينفذ أأنشطة التعاون يف
موضوعات امللكية الفكرية املتنوعة ،وخاصة مع بدلان يف أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب مثل الربازيل وبريو وترينيداد
وتوابغو وابراغواي و أأوروغواي .كنا سلط الوفد الضوء عىل التبادلت املمثرة اليت متت مع كولومبيا بشأأن اإنشاء برانمج مركز
دمع التكنولوجيا والابتاكر .و أأعرب الوفد عن رغبته يف الانضنام اإىل ش بكة الربانمج املذكور .وتعزز ش ييل التعاون والعمل
بنشاط يف حتالف احمليط الروهادئ والرشاكة ا إلقليمية بني بدلان أأمرياك اجلنوبية حول العالمات التيارية والرباءات والتصاممي
الصناعية ( .)PROSURو أأيد الوفد أأيضا التعاون العاملي اذلي تشجعه الويبو .و أأبدى حرصه عىل مواصةل العمل يف جمال
التعاون التقين الثنايئ .وحرص عىل تقدمي املعرفة واخلربة يف جمال البحث ادلويل والفحص المتروهيدي يف اإطار معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات ( .)PCTوسلط الضوء أأيضا عىل جتربته يف الربامج التكنولوجية اليت قدمت خالل املؤمتر ادلويل حول
امللكية الفكرية والتمنية اذلي عقد يف الويبو يف  7و  8أأبريل من عام  .2016و أأخريا ،شدد عىل أأمهية اعتبار أأنشطة التعاون
فامي بني بدلان اجلنوب عنرصا ممكال للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو ،واليت ينبغي أأن تظل جزءا أأساس يا من معل
املنظمة.
 .330و أأعرب وفد الربازيل عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد جزر الهباما ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
وقدمت الوثيقة قيد املناقشة حملة واحضة عن أأنشطة اليت مت تنفيذها حىت الن .وابلتايل س يكون من املفيد اختاذ قرار بشأأن
ا ألهداف املزمع التوصل اإلهيا .وقدم التعاون فامي بني بدلان اجلنوب العديد من الفرص لتلبية احتياجات التمنية .وابلإضافة اإىل
ذكل ،مسح التعاون بني بدلان اجلنوب بيبادل ا ألفاكر واخلربات بني ادلول ذات الواقع الاجيعاعي والاقتصادي املناثل من
أأجل البحث عن حلول للتحدايت املشرتكة .و أأشار اإىل تعاريف التعاون فامي بني بدلان اجلنوب اليت وضعروها اإطار املبادئ
التوجهيية اليشغيلية بشأأن دمع ا ألمم املتحدة للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب وكذكل تكل اليت مت اإقرارها خالل مؤمتر ا ألمم
املتحدة رفيع املس توى حول التعاون فامي بني بدلان اجلنوب .وتيعا ى تكل التعريفات مع املبادئ التوجهيية للربازيل يف التعاون
فامي بني بدلان اجلنوب .واكنت ذات فائدة كبرية لتنفيذ وتقيمي التعاون فامي بني بدلان اجلنوب .و أأوحض الوفد أأن التعاون الثاليث
شلك طريقة للتمنية تمكل اجلروهود الثنائية .واكن للتعاون الثاليث مزااي نسبية واحضة .وقد يأأخذ شلك ترتيبات خمتلفة لتنفيذه
تشمل بدلان انمية وبدلان متقدمة ومنظنات ادلولية .ور أأى الوفد أأنه ميكن تلخيص مبادئ التعاون فامي بني بدلان اجلنوب عىل
النحو التايل؛ أأول ،دبلوماس ية مشرتكة تقوم عىل التضامن .اثنيا ،اس تيابة ملطالب البدلان النامية؛ اثلثا ،اعرتاف ابخلصائص
احمللية وتكييف التيارب السابقة مع أأنشطة مماثةل .رابعا ،عدم ربط املصاحل التيارية أأو ا ألرابح بأأنشطة التعاون .خامسا ،عدم
التدخل يف الشؤون ادلاخلية للرشاكء املتعاونني .وشاركت الربازيل بفاعلية يف مشاريع التعاون بني بدلان اجلنوب ،مبا يف ذكل
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برانمج تنفيذي مت وضعه ابلشرتاك مع الويبو من أأجل تعزيز التعاون فامي بني بدلان اجلنوب .و أأدى هذا الربانمج اإىل تيسري
التعاون لفائدة تعزيز املؤسسات املشاركة يف أأنشطهتا للتمنية الاقتصادية والاجيعاعية .و أأعرب الوفد عن حرصه عىل مواصةل
املناقشات بشأأن هذا املوضوع .و أأشار إاىل أأن املسح مسح ابلتعرف عىل جمالت التحسني .و أأشار اإىل أأنه ،عىل سبيل املثال،
مل جتر أأي أأنشطة لتبادل اخلربات فامي بني بدلان اجلنوب بشأأن حناية املعارف التقليدية واملوارد العامة .وعالوة عىل ذكل،
جيب أأن تعد ا ألمانة خارطة طريق لتعممي التعاون بني بدلان اجلنوب ويكون اإعدادها عىل النحو املنصوص عليه يف تقرير تقيمي
املرشوع بشأأن تعزيز التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية والتمنية فامي بني البدلان النامية والبدلان ا ألقل
منوا.
 .331وطلب وفد غواتاميل من ا ألمانة احلصول عىل خطة معل للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف املس تقبل.
 .332و أأشار وفد السلفادور اإىل أأن بدله قد اس تفاد من عدد من ا ألنشطة املدرجة يف الوثيقة قيد النظر .و أأكد عىل مدى
فائدة تكل التيارب لتعزيز املعرفة التقنية للخرباء يف خمتلف اجملالت ،وابلتايل حتسني فعالية اخلدمات اليت تقدهما مؤسسات
امللكية الفكرية اليت يعملون هبا .ومكثال حمدد ،أأشارت اإىل ندوة حول نظام الرباءات نظمهتا ش ييل يف أأكتوبر  .2014ور أأى
الوفد أأنه من املروهم عقد دورة اثنية من تكل الندوة يف املس تقبل .و أأعرب عن تأأييده لدلمع اذلي أأبدته الوفود ا ألخرى لروهذه
املبادرة .وطلب توضيحات بشأأن الكيفية اليت تعزتم ا ألمانة هبا مواصةل الاضطالع بأأنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب.
و أأخريا ،أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد جزر الهباما ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
 .333و أأيد وفد فزنويال البيان اذلي أأدىل به وفد جزر الهباما ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .واس تفرس من
ا ألمانة عن اخلطوات التالية املزمع اختاذها لوضع مبادئ وإاجراءات لطلب التعاون فامي بني بدلان اجلنوب .و أأعرب عن رغبته
يف املشاركة يف وضع ا ألنشطة املس تقبلية مضن هذا الإطار.
 .334و أأعرب وفد أأوروغواي عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد جزر الهباما ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
وتساءل أأيضا عن اخلطوات املقبةل ملتابعة هذه العملية.
 .335ودعا الرئيس ا ألمانة للرد عىل املالحظات اليت أأاثرهتا الوفود احلارضة.
 .336و أأحاطت ا ألمانة (الس يد دي بيرتو) علنا ابلتعليقات والاقرتاحات املطروحة .و أأشارت بشلك خاص اإىل ثالث نقاط.
أأول ،أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه ل يوجد مفروهوم موحد متفق عليه بشأأن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب .وهبذا املعىن ،فاإنه
سيتواصل مع الوفود من أأجل صقل واملوافقة عىل مفروهوم التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف اإطار الويبو ،عىل أأساس توافقي.
اثنيا ،ذكرت ا ألمانة ،يف ما يتعلق بارطة الطريق والعمل يف املس تقبل بشأأن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب ،الطبيعة اليت
حيركروها الطلب ألنشطة املساعدة التقنية والتعاون يف املنظمة .وبناء عىل ذكل ،سوف تتخذ اإجراءات عىل النحو اذلي
اقرتحته ادلول ا ألعضاء .ويف هذا الس ياق ،أأكدت اس تعدادها للتواصل مع الوفود املعنية لتحديد ووضع خارطة طريق
مناس بة ل ألنشطة املس تقبلية يف هذا اجملال .اثلثا ،أأشارت اإىل أأنه مت تعيني نقطة اتصال يف مكتب انئب املدير العام .واكنت
نقطة التصال ،ابلتنس يق مع مدير املكتب املذكور ،تنسق وتتابع أأعنال ا ألمانة يف هذا اجملال.
 .337واقرتح الرئيس أأن حتيط اللجنة علنا ابلوثيقة ،وطلب من ا ألمانة تقدمي وثيقة جديدة يف دورهتا التاسعة عرش ،مع أأخذ
الاقرتاحات اليت تقدمت هبا الوفود بعني الاعتبار .ومت التفاق عىل هذا نظرا لعدم وجود اعرتاضات من احلارضين.
وابلإضافة اإىل ذكل ،عرض الرئيس عقد مشاورات حول عدد من القضااي املعروضة عىل ادلورة الثامنة عرش للجنة التمنية،
مبا يف ذكل السؤال اذلي طرحه وفد اإندونيس يا عن املرونة.
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 .338والمتس وفد اليوانن توضيحا بشأأن خارطة الطريق املزمع وضعروها ابلتنس يق مع الوفود املعنية .وكرر ر أأيه عن املعلومات
احملدودة اليت حتت ترصف ا ألمانة وافتقارها للخربة يف اإجراء معلية املسح .عالوة عىل ذكل ،واس تفرس من ا ألمانة عن اإعداد
وثيقة حمدثة.
 .339و أأوحض الرئيس أأنه اقرتح اإعداد وثيقة حمدثة و أأنه مت التفاق عىل ذكل ألنه مل يكن هناك اعرتاض من الوفود احلارضة.

النظر يف الوثيقة  - CDIP/17/5ألية لتحديث قاعدة بياانت أأوجه املرونة
 .340دعا الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي الوثيقة.
 .341قدمت ا ألمانة (الس يد ابلوش) الوثيقة .و أأشارت اإىل أأنه يف دورهتا السادسة عرش ،نظرت اللجنة يف الوثيقة
 CDIP/16/15بشأأن حتديث قاعدة بياانت أأوجه املرونة .ويف أأثناء املناقشة ،طلبت اللجنة من ا ألمانة اقرتاح ألية من
شأأهنا اليسامح ابإجراء حتديث دوري لقاعدة البياانت و أأوجه املرونة يف نظام امللكية الفكرية ،مع أأخذ املالحظات اليت أأبدهتا
ادلول ا ألعضاء بعني الاعتبار .ووفقا ذلكل ،اقرتحت الوثيقة قيد النظر خيارين حممتلني لتحديث قاعدة البياانت املذكورة.
و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن تفعيل ألية معقدة دون وجود تقيمي أأو فكرة عن مجم العمل املبذول ،قد ل يكون هو الاس تخدام
ا ألمثل للموارد .و أأفادت بأأنه منذ اإنشاء قاعدة البياانت قبل  5س نوات ،مل تكن هناك أأية حتديثات متوفرة ل ألمانة .وانطوى
اخليار ا ألول عىل أأن تزود ادلول ا ألعضاء ا ألمانة ابلتحديثات املتعلقة بأأحاكهما الوطنية ذات الصةل بأأوجه املرونة املدرجة يف
قاعدة البياانت .وسيمت مبارشة اإدراج التحديث املبلَّغ به يف قاعدة البياانت يف حقل جديد يسمى "حتديثات من ادلول
ا ألعضاء" .وسيبقى احلمك ا ألصيل سلامي دون مساس .وانطوي اخليار الثاين عىل درجة معينة من اخنراط ا ألمانة .فسوف
تفحص ا ألمانة احلمك املقدم من أأي دوةل من ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق مبدى مالءمته ليمت اإدراجه يف قاعدة البياانت .و أأكدت
ا ألمانة أأنه كخطوة أأوىل ،س يكون من املناسب تقيمي مجم العمل املبذول.
 .342وحتدث وفد جزر الهباما ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،والمتس توضيحا فامي يتعلق ابلنطاق واملعايري
املزمع أأن تس تخدهما ا ألمانة يف الفحص وفقا ملا تضمنه اخليار الثاين.
 .343و أأوحضت ا ألمانة (الس يد ابلوش) أأن الفقرة  12املذكورة أنفا املشار اإلهيا يف النطاق واملعايري الواردة يف الواثئق اليت
بشأأن املرونة اليت انقش هتا اللجنة يف ادلورات السابقة.
 .344ودعا وفد جزر الهباما ادلول ا ألعضاء ا ألخرى يف مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب للتعليق عىل هذه املسأأةل.
 .345وذكر وفد الصني أأنه نظرا لبطء وترية التحديث ،احتوت قاعدة بياانت أأوجه املرونة عىل عدد من املعلومات اخلاطئة.
و أأيد الوفد اخليار الثاين لقرتاح ا ألمانة .ور أأى أأن معلية الفحص مفيدة للمس تخدمني يف مجيع أأحناء العامل ،مبا يف ذكل
املرشعني واملنارسني .ومع ذكل ،أأشار اإىل أأن أأاي من اخليارين الذلين اقرتحهتنا ا ألمانة مل يعاجل ا ألخطاء اليت يف احملتوى احلايل
لقاعدة البياانت .وابلتايل ،اقرتح أأن جتري ا ألمانة تصحيحات يف احملتوى احلايل عىل أأساس التحديثات املقدمة من ادلول
ا ألعضاء .و أأكد الوفد عىل التقدم اذلي أأحرزته املنظمة يف جمال أأوجه مرونة امللكية الفكرية ودعاها اإىل ختصيص املوارد املالية
والبرشية الاكفية للحفاظ عىل قاعدة البياانت وللبحث فامي خيص أأوجه مرونة امللكية الفكرية.
 .346وحتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،ور أأى أأن قاعدة بياانت أأوجه املرونة تعكس احلزي
اذلي توفره التفاقات متعددة ا ألطراف لدلول ا ألعضاء من أأجل تركزي ترشيعاهتا عىل احتياجاهتا الوطنية .ومع ذكل ،ل ميكن
اعتبار ا ألحاكم الواردة فهيا توصيات اإىل الويبو وادلول ا ألعضاء يف منظمة التيارة العاملية أأو تفسريا ألوجه املرونة يف
اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتيارة من حقوق امللكية الفكرية (تريبس) .وعىل خالف ذكل ،فاإهنا تقع خارج ولية اللجنة .و أأيدت
اجملموعة الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية يف ادلورة السادسة عرش للجنة بشأأن وجود
ألية لتحديث قاعدة بياانت أأوجه املرونة ابنتظام .و أأشارت اإىل املعلومات اليت قدمهتا ا ألمانة عن عدد قليل جدا من
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املشاهدين لقاعدة البياانت والفرتة القصرية اليت قضوها عىل صفحة الويب اخملصصة لروها .وعىل هذا ا ألساس ،فاإن ر أأت
اجملموعة أأن زايدة املوارد البرشية واملالية لس تكنال العمل املقرتح يف اخليار الثاين اكنت زايدة مفرط وغري مناس بة لس تخدام
قاعدة البياانت .ونييية ذلكل ،أأيدت اجملموعة اخليار ا ألول الوارد يف الوثيقة قيد املناقشة.
 .347وحتدث وفد نييرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وتساءل عن اإىل أأي حد اكن من املفيد والعميل أأن يكون مزجيا من الك
اخليارين .وانطالقا من هذا ،اقرتح اإدراج التحديثات املبلَّغ هبا يف قاعدة البياانت عىل النحو اذلي تقدمه ادلول ا ألعضاء.
وابلتايل ،قد متيض ا ألمانة قدما يف حفص ونرش التحديثات اليت تتوافق مع النطاق واملعايري املذكورين سابقا .واس تفرست
اجملموعة عنا اإذا اكن س يوجد معود للتحديثات الناجتة عن الفحص اذلي تقوم هبا ا ألمانة .كنا اس تفرست من ا ألمانة عن
جدوى وجود خيار مدمج.
 .348و أأوحضت ا ألمانة (الس يد ابلوش) أأن اخليار ا ألول تضمن درجة من المتويل نظرا ألنه ينبغي اإنشاء منصة جديدة
ليشمل احلقل اجلديد "حتديثات من ادلول ا ألعضاء" .ويف اخليار الثاين ،مل يكن هناك أأي حقل جديد ألن ا ألمانة س تقوم
ابإجراء الفحص وتدرج التحديثات لحقا وفقا للنطاق واملعايري املوحضة يف الوثيقة .ومن شأأن دمج اخليارين أأن ينطوي عىل
املزيد من املوارد البرشية واملالية .واكن ا ألمر يعود للجنة يف توجيه ا ألمانة يف هذا الصدد.
 .349وطلب وفد نييرياي مزيد من املعلومات عن املوارد املالية اخملصصة لإنشاء منصة جديدة.
 .350وعرضت ا ألمانة الرجوع اإىل اللجنة ابلاثر املالية املرتتبة عىل لك خيار .و أأشارت اإىل أأنه يف تكل اللحظة مل يكن من
املمكن تقدير مجم التحديثات اليت سيمت تلقهيا .وابلتايل ،مت اقرتاح الإبقاء عىل اخليارين مطروحني للنقاش وتقيمي اخليار الأكرث
جدوى ،من حيث املوارد البرشية واملالية ،فامي يتعلق بعدد التحديثات اليت سيمت تلقهيا عىل مدار العامني القادمني.
 .351وحتدث وفد هولندا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأيد اإنشاء قاعدة البياانت .وعرض ا إلطار متعدد
ا ألطراف اذلي مسح إابجياد حلول مالمئة تأأخذ يف الاعتبار احتياجات خمتلف البدلان .و أأبرزوا أأن أأوجه املرونة اليت نوقشت
يف اللجنة ل ينبغي أأن ينظر اإلهيا ابعتبارها توصيات اإىل الويبو أأو ادلول ا ألعضاء يف منظمة التيارة العاملية .اكنوا حملة عامة
عن اخليارات اليت متارسروها ادلول ا ألعضاء يف اإطار الروهدف من الشفافية وتبادل اخلربات الوطنية .و أأكدوا أأيضا أأن تفسري
أأوجه املرونة يف اتفاق تريبس اكن خارج ولية اللجنة .ور أأوا أأن قاعدة البياانت لن ختدم سوى غرضروها فقط اإذا اكنت حمدثة
وميكن الوصول اإلهيا وحتتوي عىل معلومات دقيقة .اإل أأنه ينبغي أأن يكون مقدار الوقت املسيمثر متناس با مع الكثافة اليت اكن
جيري هبا اليشاور حول املعلومات املوجودة يف قاعدة البياانت .ونظرا لالس تخدام املتواضع جدا واملعدل املنخفض من الزوار
والوقت اذلي مت قضاؤه يف قاعدة البياانت ،حبسب ما مت معرفته خالل ادلورة ا ألخرية للجنة ،ف إاهنم فضلوا اخليار ا ألول اذلي
اقرتحته ا ألمانة .ور أأوا أأنه عىل عكس اخليار الثاين ،يشلك اخليار ا ألول عبئا واقعية ومتناس با عىل املوارد احملدودة ل ألمانة.
و أأيدوا أأن احلقل اجلديد اخملصص للتحديثات اليت ترد من ادلول ا ألعضاء ذكر بوضوح أأن ا ألحاكم مل يمت حفصروها من قبل
ا ألمانة للتحقق من مطابقهتا للمرونة اليت يمت الرجوع اإلهيا.
 .352وتساءل وفد املكس ي ،عنا اإذا اكن ابس تطاعة ا ألمانة أأن تطلب ابنتظام من ادلول ا ألعضاء معلومات عن التحديثات
يف اليرشيعات ذات الصةل هبا .ومن شأأن وجود قناة تواصل أأكرث ثباات وتدفقا بني ا ألمانة وادلول ا ألعضاء ضنان حتديث
املعلومات الواردة يف قاعدة البياانت .وميكن أأن يكون اإدراج معلومات مؤرخة هو السبب يف عدم اليشاور يف كثري من
ا ألحيان بشأأن قاعدة البياانت وظروهورها بشلك غري جذاب لدلول ا ألعضاء .وفامي يتعلق ابخليار الثاين ،تساءل الوفد عنا اإذا
اكن قد يكون حصيحا أأنه بعد الوقت اخملصص للفحص مل يعد احلمك احملدث معمول به.
 .353وذكرت ا ألمانة (الس يد أألامين) أأن الليات ينبغي تنفيذها لضنان وقت املناسب لإجراء الفحص .واكنت التجربة أأثبيت
أأن التغيريات اليت أأدخلت عىل قانون الرباءات ،فامي يتعلق بعمل أأوجه املرونة اذلي أأجري حىت الن ،مل تتكرر كثريا .وعىل
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العكس ،اكن هناك بعض الاس تقرار يف هذا النوع من اليرشيعات .و أأوحض هذا أأن أأي معل ينفذ يف فرتة معقوةل من شأأنه
خلق أاثر اإجيابية و أأن السيناريو اذلي أأشار اإليه وفد املكس ي ،لن حيدث.
 .354و أأكد وفد الربازيل أأن أأوجه املرونة ساعدت ادلول ا ألعضاء عىل تكييف وضبط نظام امللكية الفكرية دلهيم لييعا ى مع
هدف الس ياسة ادلولية .و أأشار احلزي الس ياسايت هذا اإىل طرق خمتلفة لنقل الالزتامات عىل التفاقات ادلولية واليرشيعات
ادلولية ذات الصةل .ومع ذكل ،أأفاد الوفد بأأن بعض أأحاكم اتفاق تريبس بلس أدرجت يف قاعدة البياانت .وبدا ذكل كتصور
خاطئ ملعىن أأوجه املرونة .ور أأى أأن أأوجه املرونة اكنت مرتبطة ،بدل من ذكل ،ابحلزي اذلي تركته التفاقات لدلول ا ألعضاء.
و أأشار اإىل أأن التوصية  14من أأجندة التمنية طالبت الويبو بتقدمي املشورة املتاحة للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا حول
اس تخدام أأوجه املرونة يف اتفاق تريبس .ومع ذكل ،اكن ا ألمر يعود اإىل لك دوةل عضو يف أأن تقرر اس تغالل املرونة أأم ل.
ويف ضوء ما س بق ،حث ادلول ا ألعضاء عىل تصحيح املعلومات املتاحة عىل قاعدة البياانت واسيبعاد أأحاكم تريبس بلس.
وفامي يتعلق ابخليارات قيد املناقشة ،أأيد الوفد ،من حيث املبد أأ ،اخليار ا ألول املذكور يف الوثيقة ،و أأعرب عن أأنه ميكن أأن
يكون يف صاحل اخليار الثاين يف املس تقبل.
 .355و أأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تأأييده للموقف اذلي عرب عنه وفد نييرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية وجوانب حمددة
طرهحا لك من وفدي الصني والربازيل .ور أأى أأن قاعدة البياانت أأداة حامسة للبدلان النامية اليت اكنت فائدهتا تعمتد عىل
احلفاظ عىل حتديث املعلومات اخلاصة هبا .واقرتح الوفد جعل قاعدة البياانت أأكرث سروهوةل يف الوصول عىل موقع الويبو ألنه
اكن يصعب حاليا الوصول اإلهيا ،رمبا لكون هذا أأيضا سببا لس تخداهما القليل .و أأكد الوفد تأأييده لقرتاح اجملموعة ا ألفريقية
بشأأن وجود خيار مدمج .ومبوجب هذا اخليار ،ميكن القيام ابلتقيمي ابلتعاون مع منظمة التيارة العاملية لتأأكيد أأن املرونة قد مت
تفسريها وتطبيقروها ابلطريقة الصحيحة.
 .356و أأشار ممثل ش بكة العامل الثالث ( )TWNاإىل أأن قاعدة البياانت مل تتضمن اإل أأحاكما بشأأن اليرشيعات الوطنية
املتعلقة بأأوجه املرونة الرباءات وليس معلومات عن اخلربات الوطنية ودراسات احلاةل املذكورة يف تقرير حتديث قاعدة بياانت
أأوجه املرونة (الوثيقة  .)CDIP/16/5وعن نطاق احملتوى ،ذكر أأنه يف الوقت الراهن احتوت قاعدة البياانت عىل بياانت
حمدودة مس تقاة من واثئق جلنة التمنية اليت وضعهتا ا ألمانة .و أأثري قلق أأيضا بشأأن مفروهوم أأوجه املرونة .ور أأى أأن تدابري اتفاق
تريبس بلس مثل أأوجه املرونة اكنت مناقضة للمفروهوم الشائع ألوجه املرونة املعمتد من واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى .وعادة ما
اكن مفروهوم أأوجه املرونة هو تعزيز احلزي الس ياسايت عن طريق إازاةل أأحد حواجز امللكية الفكرية .وهبذا املنطق مت اعيعاد
التوصية  14من أأجندة التمنية.
 .357واقرتح الرئيس مواصةل املناقشات بشأأن هذه املسأأةل يف ادلورة املقبةل للجنة .و أأشار أأيضا اإىل أأن اللجنة أأحاطت علنا
ابخليارين الواردين يف الوثيقة قيد املناقشة .وسوف تنقح ا ألمانة الوثيقة من أأجل اإدراج الاثر املالية املرتتبة عىل لك خيار،
و أأيضا دلراسة اإماكنية وجود خيار اثلث يف ضوء املالحظات اليت أأبدهتا ادلول ا ألعضاء .ومت التفاق عىل هذ نظرا لعدم
وجود اعرتاضات من الوفود .وس يجري الرئيس أأيضا مشاورات بشأأن هذه القضية يف الفرتة ما بني ادلورتني السابعة عرش
والثامنة عرش للجنة.

النظر يف الوثيقة  -CDIP/17/8مسح ألنشطة الويبو املتعلقة بينفيذ أأهداف التمنية املس تدامة
 .358دعا الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي الوثيقة.
 .359و أأشارت ا ألمانة (الس يد ابلوش) اإىل أأن ادلورة اخلامسة عرش للجنة ،ومت مطالبة ا ألمانة ابإعداد وثيقة حتليلية تيناول
مسار ا ألعنال اليت ميكن أأن تدمع فهيا الويبو هجود ادلول ا ألعضاء يف اإاجناز أأجندة التمنية ملا بعد عام  .2015ويف دورهتا
السادسة عرشة قدمت ا ألمانة وثيقة بعنوان الويبو و أأجندة الت منية ملا بعد عام  .)CDIP/16/8( 2015و أأثناء اإحاطة اللجنة
علنا ابلوثيقة طلبت من ا ألمانة تقدمي مسح ألنشطة الويبو املتعلقة بأأهداف التمنية املس تدامة .وابلتايل ،فاإن احتوت الوثيقة
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قيد النظر عىل قامئة اب ألنشطة اليت مت القيام هبا من أأكتوبر  2014اإىل سبمترب  ،2015متعلقة بأأهداف التمنية املس تدامة
املذكورة يف الوثيقة  .CDIP/16/8واكن اجلدول الوارد يف مرفق الوثيقة مقتطفا من قاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال
امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل البدلان املس تفيدة ،وماكن النشاط وفئة النشاط ووصف النشاط .واكن العمودان ا ألخريان
يتعلقان املعايري ذات الصةل احملددة يف الوثيقة  ،CDIP/16/8ويه أأهداف التمنية املس تدامة اليت توصف بأأهنا تتصل
مبارشة بعمل املنظمة ،و أأهداف التمنية املس تدامة اليت من أأجل حتقيقروها قد تقدم املنظمة دعنا غري مبارش لدلول ا ألعضاء
وغريها من اجلروهات الفاعةل.
 .360و أأشار وفد املكس ي ،اإىل أأن العديد من ا ألنشطة الواردة يف الوثيقة قيد املناقشة مدرجة أأيضا يف مسح أأنشطة
التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف الويبو (الوثيقة  .)CDIP/17/4و أأفاد بأأن اقرتاحه ا ألصيل لعملية املسح اكن هيدف اإىل
التعرف عىل ا ألنشطة املزمع تعزيزها من لك تكل اليت تقوم هبا املنظمة فامي يتعلق بأأهداف التمنية املس تدامة .وهكذا ،طلب
الوفد املزيد من تعليقات ا ألمانة بشأأن املعايري املس تخدمة يف اإعداد هذه الوثيقة .وبغض النظر عن تعليقات ا ألمانة ،ر أأى
الوفد أأنه من املفيد أأن اإجراء مسح متابعة يقدم حملة عامة عن الوضع احلايل ل ألنشطة وصالهتا بأأهداف التمنية املس تدامة،
و أأية تعديالت مطلوبة لتحسني كفاءهتا .ومن شأأن هذا أأن حيسن التخطيط داخل املنظمة.
 .361وحتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وسلط الضوء عىل عدد كبري من ا ألنشطة املتعلقة
بأأهداف التمنية املس تدامة اليت تضطلع هبا الويبو .والزتمت اجملموعة بعملية تنفيذ أأجندة التمنية ملا بعد  .2015وشارك الوفد
التقيمي اذلي أأجرته ا ألمانة ،مبعىن أأن هديف التمنية املس تدامة  9و 17اكان متعلقني بعمل الويبو ووليهتا.
 .362وحتدث وفد هولندا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأعرب عن الزتاهمم بينفيذ أأهداف التمنية
املس تدامة .ور أأى أأن أأهداف التمنية املس تدامة مالمئة للبدلان املتقدمة والنامية .و أأكدت الوثيقة أأن معل الويبو اكن الأكرث
مالءمة لتنفيذ هديف التمنية املس تدامة  9و .17واتفق الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه مع ا ألمانة عىل أأن دمع الويبو
ينبغي أأن يكون فعال ومنصبا عىل أأهداف التمنية املس تدامة الأكرث مالمئة لعمل املنظمة ووليهتا  .ومع ذكل ،شددوا عىل أأن
املسؤولية الرئيس ية للك بدل جتاه التمنية الاقتصادية والاجيعاعية اخلاصة به .وابلتايل ل ميكن املبالغة يف دور الس ياسات
الوطنية والاسرتاتيجيات الإمنائية.
 .363وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء ،ور أأى أأن الوثيقة يه مبثابة مسح شامل لكيفية قيام الويبو ،ابعتبارها واكةل
متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة ،مبساعدة ادلول ا ألعضاء يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .ويف ضوء ولية الويبو ،فاإن حتقيق
أأهداف التمنية املس تدامة املتعلقة ابلبتاكر والتكنولوجيا ل يعمتد منفردا ول يف املقام ا ألول عىل املنظمة ،ولكن عىل ادلول
ا ألعضاء .وجبانب ذكل ،اكنت تكل قضااي معقدة حيامث اكنت امللكية الفكرية أأحد العوامل ا ألخرى اليت ميكن أأن تلعب دورا
اإجيابيا يف حتقيق التمنية املس تدامة .وفامي يتعلق مبشاركة الويبو يف العمليات عىل نطاق أأممي أأوسع ،أأشار الوفد اإىل أأن الويبو مل
تكن واكةل رائدة بشأأن أأجندة عام  .2030وسلط الضوء عىل ا ألمهية املبارشة لروهدف التمنية املس تدامة  9ابلنس بة لولية
الويبو ،وحتديدا للغاايت  9.4و 9.5و (9أأ) و(9ب) .وعالوة عىل ذكل ،ميكن اعتبار أأن هدف التمنية املس تدامة  17وغاايته
 17.6و 17.7و 17.8مالمئة أأيضا لعدد من جمالت معل املنظمة .و أأدركت اجملموعة أأنه يف اإعداد الوثيقة قيد النظر ،مل تمتكن
ا ألمانة بعد من أأن تأأخذ يف الاعتبار ا إلطار العاملي ملؤرش هدف التمنية املس تدامة ،حيث مت اعيعاده مؤخرا جدا من قبل
اللجنة الإحصائية ل ألمم املتحدة وما زال يتعني املوافقة عليه من قبل اجمللس الاقتصادي والاجيعاعي التابع ا ألمم املتحدة
واجلعية العامة ل ألمم املتحدة .وعىل النحو اذلي مت مناقش ته يف ادلورة السادسة عرش للجنة التمنية ،ميكن من خالل
املؤرشات اإطالع املتحاورين عىل أأهداف التمنية املس تدامة ذات الصةل بشلك مبارش أأو غري مبارش ابختصاص الويبو.
وابلتايل ،اقرتح الوفد أأن يطلب من ا ألمانة اس تكنال الوثيقة  CDIP/16/8بعنوان "الويبو و أأجندة التمنية ملا بعد ،"2015
مع ا ألخذ بعني الاعتبار مؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة مبجرد أأن تعمتدها اجلعية العامة ل ألمم املتحدة.
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 .364وحتدث وفد جزر الهباما ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،وركز عىل القدر الكبري من العمل اذلي مت
إااجنازه والفرص التدريبية العديدة اليت مت إااجنازها بنياح .وكشفت الوثيقة أأن مجيع ادلول ا ألعضاء يف مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب قد اس تفادت من هذا العمل .ويف الواقع ف إان اإحدى ادلول ا ألعضاء اس تفادت من  35نشاطا من أأنشطة
الويبو ذات الصةل بينفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .و أأشار الوفد اإىل أأن البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا قد تأأثرت بشلك
اإجيايب و أأن التنفيذ تركز عىل عىل هدف التمنية املس تدامة  .9و أأكد تأأييده لتنفيذ هدف التمنية املس تدامة ،وجشع عىل التعاون
بني الويبو والبدلان النامية وا ألقل منوا.
 .365وحتدث وفد نييرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأعرب عن اعتقاده بأأن الوثيقة تقدم قامئة شامةل بأأنشطة الويبو اليت تؤثر
عىل أأهداف التمنية املس تدامة ،ومعظمروها تتعلق هبديف التمنية املس تدامة  9و .17وظلت اجملموعة عىل ر أأهيا بأأن الويبو ميكن
أأن تلعب دورا واحضا يف العديد من أأهداف وغاايت التمنية املس تدامة ا ألخرى .و أأشار اإىل الطلب اذلي طرحه وفد
املكس ي ،يف ادلورة اخلامسة عرش للجنة ابإعداد وثيقة حتليلية توحض مسارات العمل اليت ميكن أأن تنهتجروها الويبو ملساعدة
ادلول ا ألعضاء عىل تنفيذ وحتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .ويف ضوء املعلومات املقدمة من معلية املسح ،ر أأت اجملموعة أأنه
ينبغي تقدمي وثيقة أأكرث مشول يف ادلورة املقبةل للجنة .وينبغي أأن تتضمن ا ألنشطة امللموسة صالت ممكنة مبختلف أأهداف
التمنية املس تدامة اليت من املنتظر أأن تلعب املنظمة دورا فهيا.
 .366ور أأى وفد اجلزائر أأن هناك بعض ا ألس ئةل املتبقية .واكن أأولروها يتعلق بدور أأو مسامهة الويبو يف تعريف مؤرشات
أأهداف التمنية املس تدامة ،ول س امي يف املناقشات املشرتكة بني الواكلت .اثنيا ،تساءل الوفد عن ا ألنشطة اليت قامت هبا
الويبو منذ ادلورة ا ألخرية للجنة من أأجل تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة.
 .367وذكر وفد الصني أأن معلية املسح املضطلع هبا وضعت أأساسا جيدا للمساعي املس تقبلية للويبو واملزيد من مشاركهتا
يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .و أأشار الوفد اإىل أأن الوثيقة قيد املناقشة تركزت عىل ادلورات التدريبية اليت نظمهتا
الويبو .ومل تذكر قواعد بياانت التكنولوجيا والابتاكر الروهامة أأو منصات التعاون اليت أأطلقهتا الويبو يف الس نوات ا ألخرية مثل
برانمج الويبو للتكنولوجيا اخلرضاء "ويبو غرين" ( )WIPO Greenومرشوع الويبو املتعلق ابلبحث "ويبو ريسريش"
( )WIPO Re:searchومركز دمع التكنولوجيا والابتاكر ( .)TISCور أأى الوفد أأن تكل املنصات مرتبطة ارتباطا وثيقا
بينفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .وتوقع أأهنا ميكن أأن تضاف اإىل الإصدارات املس تقبلية من الوثيقة .وابلإضافة اإىل ذكل ،يف
ادلورة السادسة عرش للجنة ،أأشارت ا ألمانة اإىل مشاركة الويبو بصفة مراقب يف فريق اخلرباء املشرتك بني الواكلت املعين
مبؤرشات أأهدف التمنية املس تدامة ( IAEG-هدف التمنية املس تدامة .)sكنا سلط الضوء عىل ادلمع طويل ا ألجل اذلي
س تقدمه الويبو لفريق اخلرباء املعين ابملؤرشات املتعلقة بأأنشطهتا .و أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن يكون هناك حتديث تقدمه
ا ألمانة بشأأن مشاركة الويبو يف العمل املتعلق إابطار مؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة .ويف الوثيقتني اللتني أأعدهتنا ا ألمانة
يف ادلورتني السادسة عرش والسابعة عرش للجنة ( CDIP/16/8و) ،CDIP/17/8مت وصف أأهداف التمنية املس تدامة
 9و 17و 2و 3و 4و 7و 8و 12و 13ابعتبارها ترتبط ارتباطا وثيقا بأأنشطة الويبو أأو تتعلق هبا .ومع ذكل ،أأعرب الوفد عن
تأأييده لفكرة أأن هدف التمنية املس تدامة ( 1الغاية  )1.4وعدة غاايت أأخرى تتعلق أأيضا بعمل الويبو ،عىل النحو اذلي عربت
عنه بعض الوفود يف ادلورة ا ألخرية للجنة التمنية .وعالوة عىل ذكل ،أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن هناك صةل بني أأهداف
التمنية املس تدامة ا ألربعة الإضافية التالية عىل ا ألقل بأأنشطة الويبو ،ويه :هدف التمنية املس تدامة ( 16الغاية  )16.8واذلي
ينص عىل "توس يع وتعزيز مشاركة البدلان النامية يف مؤسسات احلومكة العاملية" .وبوصف الويبو املؤسسة العاملية الرئيس ية
حلومكة حقوق امللكية الفكرية ،ينبغي علهيا البناء عىل معلروها اجليد ملواصةل توس يع وتعزيز مشاركة البدلان النامية يف هذا
الصدد .ويرتبط هدف التمنية املس تدامة  10اذلي ينص عىل "احلد من انعدام املساواة داخل البدلان وفامي بيهنا" ارتباطا وثيقا
جبروهود الويبو الرامية اإىل اإنشاء نظام عاملي فعال للملكية الفكرية يأأخذ يف الاعتبار مصاحل مجيع ا ألطراف .هدف التمنية
املس تدامة  14وينص عىل "حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واس تخداهما عىل حنو مس تدام لتحقيق التمنية
املس تدامة" وغاايته  14.7و  .14.8و أأخريا ،هدف التمنية املس تدامة  15بشأأن "اإدارة الغاابت عىل حنو مس تدام ،وماكحفة
التصحر ،ووقف تدهور ا ألرايض وعكس مساره ،ووقف فقدان التنوع البيولويج" ،فضال عن غاايته  15.6و15.9

CDIP/17/11

و (15أأ) .و أأشار اإىل أأن هديف التمنية املس تدامة  14و 15اكان متعلقني حبناية املوارد الوراثية .واقرتح أأن تدرس ا ألمانة تكل
ا ألهداف ا ألربعة للتمنية املس تدامة دراسة وافية لبحث اإماكنية العمل يف املس تقبل يف تكل اجملالت .ويف ادلورة ا ألخرية
للجنة ،اقرتحت العديد من الوفود مناقشة تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة يف اإطار البند ادلامئ امللكية الفكرية والتمنية .و أأيد
الوفد هذا الر أأي و أأعرب عن اعتقاده بأأن العديد من أأهداف التمنية املس تدامة ال 17والغاايت ال 169تتعلق ابلصالت الروهامة
بني امللكية الفكرية والتمنية .واكنت أأهداف التمنية املس تدامة اإطارا شامال لالسرتشاد به يف السعي املشرتك لتحقيق التمنية
املشرتكة يف الس نوات املقبةل .واكنت هناك حاجة ألن تنشئ الويبو منصة متخصصة ودامئة جليع ادلول ا ألعضاء ملناقشة
القضااي ذات الصةل .وذلكل ،اكن من الرضوري وضع بند دامئ يف اللجنة ملناقشة تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة والقضااي
الرئيس ية ا ألخرى ذات الصةل.
 .368و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء وسلط الضوء عىل مئات
ا ألنشطة اليت أأجريت يف  160بدلا مس تفيدا خالل س نة واحدة .و أأعرب عن تقديره ملشاركة الويبو يف معلية أأجندة التمنية ملا
بعد عام  2015وتركزيها عىل أأهداف التمنية املس تدامة املرتبطة بشلك مبارش بوليهتا و أأهدافروها الاسرتاتيجية ،وبشلك
أأسايس هديف التمنية املس تدامة  9و .17و أأعرب عن أأمهل يف اس مترار هذا العمل يف املس تقبل من أأجل تشجيع الابتاكر
واس تخدام نظام امللكية الفكرية دلمع التمنية.
 .369ور أأى وفد الربازيل أأن الويبو اكن لروها دور هام يف املناقشة اليت مضت عددا من أأحصاب املصلحة بشأأن حتقيق
أأهداف التمنية املس تدامة .واكنت مجيعروها نييية ملناقشات طويةل جرت بني الوفود وعكست توافق يف الراء بشأأن كيفية
ختطيط اجملمتع ادلويل لتحقيق تكل ا ألهداف قصوى .وقد تقدم الويبو مسامهة مناس بة يف مسائل مثل القضاء عىل الفقر
وحناية كوكب ا ألرض والرخاء للجميع .وامتدادا ل ألهداف الإمنائية السابقة ل أللفية ،ميكن تطبيق نفس املنطق اذلي اس تخدمه
املنظمة يف املايض .وجعلت الويبو أأهدافروها تيعا ى مع ا ألهداف الإمنائية ل أللفية وتعمل معروها .وكذكل أأبلغت ادلول ا ألعضاء
ابنتظام بشأأن القضية .وابملثل ،جيب دمج أأهداف التمنية املس تدامة يف معل الويبو .وبشلك طبيعي وضعت ولية اللجنة
أأهداف التمنية املس تدامة حتت مراقبة جلنة التمنية دون املساس ابملناقشة يف مجيع جلان الويبو ا ألخرى .وقدم هذا املفروهوم
ا ألساس لإنتاج الوثيقة قيد التحليل .واكن املسح مفيدا إلجراء تقيمي أأويل من قبل ادلول ا ألعضاء .ولكنه مل يذهب بعيدا عن
املناقشة اليت جرت خالل ادلورة السابقة .و أأعرب الوفد عن تأأييده للوفود اليت طلبت أأن تكون الوثيقة أأكرث مشول وحتليلية
وجتلب تطورات أأخرية ،مثل اإطار مؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة .وينبغي أأيضا إادرج مجيع أأهداف التمنية املس تدامة
اليت حددها ا ألعضاء .وحدد الوفد العديد من أأهداف التمنية املس تدامة ا ألخرى اليت تتعلق ابلويبو بصفهتا واكةل متخصصة
اتبعة ل ألمم املتحدة .ومشلت أأهداف التمنية املس تدامة تكل ما ييل :هدف التمنية املس تدامة  2والغاية  2.5وهدف التمنية
املس تدامة  ،15والغاية  ،15.6ذات الصةل بتعزيز "الوصول اإىل املنافع الناش ئة عن اس تخدام املوارد اجلينية واملعارف تقليدية
وتقامسروها بعدل و إانصاف" .وفامي يتعلق هبدف التمنية املس تدامة  ،3والغايتني  3.3و(3ب) ،أأشار أأيضا اإىل أأن ا ألنشطة اليت
تضطلع هبا الويبو قد تشمل اس تخدام أأوجه املرونة املطبقة عىل قضااي الصحة .وذكر أأيضا هدف التمنية املس تدامة  ،1وهدف
التمنية املس تدامة  ،17املتعلقني مبارشة مبسأأةل نقل التكنولوجيا ،والغاية  17.6اليت أأشارت اإىل التعاون فامي بني بدلان اجلنوب
يف الوصول اإىل العمل والتكنولوجيا والابتاكر .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تتحول املناقشة حول أأهداف التمنية املس تدامة اإىل
أأعنال ذات مغزى .وجيب أأن ترتمج اإىل اإجراءات فعلية من شأأهنا تغيري حياة من مه يف أأشد احلاجة .واكن وضع مؤرشات
ميسقة أأمرا أأساس يا لضنان التنفيذ الصحيح من قبل اللجنة .وحث الوفد املنظمة عىل تقدمي ادلمع الفعال لفريق اخلرباء
املشرتك بني الواكلت بشأأن مؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة .و أأيد أأيضا الاقرتاح املقدم من وفد الصني بوجود بند دامئ
عن أأهداف التمنية املس تدامة.
 .370و أأيد وفد اإندونيس يا الر أأي القائل بأأن هناك حاجة لرشاكة قوية دلمع تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .وحث الوفد مجيع
ادلول ا ألعضاء عىل النظر يف أأمهية حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .وينبغي مراعاة تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة يف مجيع
جلان وهيئات الويبو .ور أأى الوفد أأهداف التمنية املس تدامة قضية شامةل جيب النظر اإلهيا عىل حنو شامل .ولفت أأيضا اإىل
أأن العمل التحلييل ل ألمانة ينبغي أأن يشمل مجيع أأهداف التمنية املس تدامة .و أأعرب عن اعتقاده بأأن ادلول ا ألعضاء ينبغي أأن
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توجه الويبو يف مناقشة تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .و أأعرب الوفد عن رغبته املشاركة عن كثب النقاش حول أأهداف
التمنية املس تدامة واملسامهة فيه ،مبا يف ذكل مناقشة مؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة .و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد
الصني عن أأهداف التمنية املس تدامة ا ألربعة الإضافية اليت ينبغي أأن تؤخذ يف الاعتبار أأيضا يف املناقشة .وكذكل أأعرب عن
تأأييده ابلبيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل بشأأن احلاجة اإىل اإدراج أأهداف التمنية املس تدامة املذكورة يف بيانه .ور أأى أأن
املناقشة ل ينبغي أأن تقترص عىل ورشة العمل أأو ا ألنشطة ،ولكن ينبغي أأن تركز أأيضا عىل معليات الضبط املعياري اليت
تقوم هبا الويبو .و أأبرز الوفد أأنه مت الإشارة اإىل ورشة معل واحدة فقط يف وثيقة فامي يتعلق ابملسائل اليت تعاجلروها الغايتان 2.5
و  ،15.6حس امب ذكر وفد الربازيل .ومل ترد معلومات بشأأن معلية اللجنة احلكومية ادلولية .ويف ضوء ما س بق ،أأعرب الوفد
عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر يف ادلورة ا ألخرية للجنة .و أأشار اإىل الفقرة  267من تقرير ادلورة السادسة عرش
للجنة (الوثيقة  )CDIP/16/10بشأأن اإعداد وثيقة حتليلية بدرجة أأكرب متوقعة من ا ألمانة .وذلكل اقرتح أأن تعرض الويبو
قضية معليات الضبط املعياري يف مناقشات ا ألمم املتحدة حول مؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة.
 .371و أأكد وفد ش ييل تأأييده للجروهود اليت تبذلروها املنظمة ،ول س امي من قبل اللجنة ،لتحليل مسامههتا يف أأهداف التمنية
املس تدامة .وبدا أأن خمتلف أأهداف التمنية املس تدامة اكنت مرتبطة بعمل الويبو .وابلتايل ،اكنت املنظمة يف وضع ميكهنا من
التعاون يف تنفيذ تكل ا ألهداف .وعىل سبيل املثال ،بدا أأن هدف التمنية املس تدامة  3بشأأن تطوير ا ألدوية واس تخدام أأوجه
املرونة متعلقا مبنصة ويبو ريسريش .وابلإضافة اإىل ذكل ،ر أأى أأن أأهداف التمنية املس تدامة  5و 8و9و 12و17متعلقة
ابلبتاكر وبناء القدرات التكنولوجية والعلمية ونرش وتعممي التكنولوجيات .وذكر أأيضا أأن هدف التمنية املس تدامة  11بشأأن
الرتاث الثقايف والطبيعي وهدف التمنية املس تدامة  15بشأأن املوارد الوراثية ،وهدف التمنية املس تدامة  15تركزت عىل
تطوير مؤسسات فعاةل ومسؤوةل وشفافة عىل مجيع املس توايت .ور أأى الوفد أأنه ينبغي عىل ادلول ا ألعضاء أأيضا أأن تدمج
أأهداف التمنية املس تدامة يف أأنشطهتا جنبا اإىل جنب مع التوصيات امخلسة و أأربعني من أأجندة التمنية .و أأشار اإىل أأن املسح
اذلي أأعدته ا ألمانة اكن أأداة مفيدة .ومع ذكل ،اتفق الوفد مع وفدي املكس ي ،والصني حول مدى الاهيعام املتوقع من تكل
الوفود املذكورة بفروهم معايري اختيار ا ألنشطة وحتديد املوارد ا ألخرى ،مثل قواعد البياانت .واس تفرس الوفد عن أأس باب
تسليط الضوء عىل هديف التمنية املس تدامة  9و 17يف الوثيقة قيد املناقشة ،ابس تثناء أأهداف التمنية املس تدامة ا ألخرى مثل
تكل املذكورة سابقا .و أأشار اإىل أأن متابعة أأهداف التمنية املس تدامة سوف يس تفيد من املؤرشات العاملية ألهداف التمنية
املس تدامة املزمع اعيعادها .وطلبت اللجنة من ا ألمانة تقدمي ما يس تيد من معلومات عن ا ألعنال املتعلقة بأأهداف التمنية
املس تدامة ومشاركة الويبو يف حتقيقروها .وس تكون هذه املعلومات الإضافية أأمرا ابلغ ا ألمهية يف اختاذ القرارات يف املس تقبل
بشأأن هذا املوضوع.
 .372ور أأ وفد اإيران (مجروهورية  -الإسالمية) أأن أأهداف التمنية املس تدامة اكنت الزتامات من جانب واحد هممة للبدلان
املتقدمة والنامية عىل حد سواء .وهكذا ،ابعتبار الويبو واكةل متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة ،ينبغي علهيا دمج أأهداف التمنية
املس تدامة يف مجيع أأنشطهتا واملسامهة يف تنفيذها .وينبغي عىل املنظمة جتاوز هديف التمنية املس تدامة  9و 17وحتديد
ا ألهداف والغاايت واملؤرشات ا ألخرى ذات الصةل .و أأيد اقرتاح وفد الصني بوجود بند دامئ عن أأهداف التمنية املس تدامة.
كنا أأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل ،ور أأى أأن الوثيقة جيب أأن تكون حتليلية وتشمل املالحظات اليت أأبدهتا
ادلول ا ألعضاء .وينبغي عىل وجه اخلصوص أأن تشمل أأهداف التمنية املس تدامة والغاايت غري احملددة يف واثئق جلنة التمنية
السابقة .و أأخريا ،طلب من ا ألمانة توفري معلومات عن دور الويبو يف املناقشات اليت جرت داخل فريق اخلرباء املشرتك بني
الواكلت املعين مبؤرشات أأهدف التمنية املس تدامة .وطلب أأيضا من ا ألمانة تقدمي معلومات بشأأن مشاركة الويبو يف القضااي
املتعلقة بأأهداف التمنية املس تدامة بني ادلورتني السادسة عرش والسابعة عرش للجنة ،ل س امي اليت جرت داخل فريق اخلرباء
املذكور ويف ألية ا ألمم املتحدة لتيسري التكنولوجيا.
 .373و أأيد وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء ،و أأبرز مدى ا ألمهية اليت اكن علهيا حتقيق أأهداف
التمنية املس تدامة للياابن ومدى النشاط اذلي اكنت عليه البالد يف تقدمي املساعدة للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا يف
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العديد من اجملالت .و أأعرب الوفد عن أأنه س يقدر الهنج اليت تتخذها الويبو من أأجل حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة اليت
تدخل مضن وليهتا.
 .374و أأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نييرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية .واتفق عىل أأن
املس توى التايل جيب أأن يس تلزم اإجراء حتليل للكيفية اليت ينبغي أأن يمت هبا مساعدة ادلول ا ألعضاء لتحقيق أأهداف التمنية
املس تدامة .وعالوة عىل ذكل ،اتفق عىل أأمهية مثل هذا التحليل ،مبا يف ذكل حتديد دور الويبو يف ألية تيسري التكنولوجيا
بشأأن أأهداف التمنية املس تدامة حيامث مت التأأكيد بشلك واحض عىل دور امللكية الفكرية.
 .375ور أأى وفد كواب أأن تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة ينبغي أأن يدرج مضن معل الويبو بشلك دامئ ،كجزء من تنفيذ
الولية الثالثة للجنة .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأيد البياانت اليت أأدىل هبا وفدا الربازيل والصني.
 .376و أأفادت ا ألمانة (الس يد ابلوش) بأأن الشواغل املثارة بشأأن املعايري انعكست يف معلية املسح .و أأشارت اإىل الوثيقة
 CDIP/16/8بعنوان الويبو و أأجندة الت منية ملا بعد  2015يف ادلورة السادسة عرش للجنة .وذكرت تكل الوثيقة أأن هديف
التمنية املس تدامة 9و 17ذوا صةل مبارشة بعمل الويبو ،ومشلت أأهداف التمنية املس تدامة ذات الصةل غري املبارشة ا ألخرى.
واكنت الصةل املبارشة وغري املبارشة يه املعايري املس تخدمة يف الوثيقة قيد النظر ،اليت أعدت بناء عىل طلب من اللجنة.
واكنت هناك وهجات نظر خمتلفة فامي يتعلق بأأي أأهداف التمنية املس تدامة سامهت فهيا املنظمة أأو ينبغي أأن تسامه فهيا .واكن
من املفضل أأن تكون تكل الراء قبل اإعداد الوثيقة .و أأشارت ا ألمانة اإىل الفقرة  6.1من امللخص اذلي أأعده رئيس ادلورة
ا ألخرية للجنة اذلي مبوجبه مت مطالبة ا ألمانة ابإعداد وثيقة أأخرى عن أأهداف التمنية املس تدامة .ومت خالل تكل ادلورة
التحاور حول أأن النقاش بشأأن مسامهة الويبو يف أأهداف التمنية املس تدامة س يكون أأكرث وضوحا بعد اعيعاد اإطار مؤرشات
أأهداف التمنية املس تدامة.
 .377و أأوحضت ا ألمانة (الس يدة هامو) أأن املنظمة اكنت تتابع عن كثب مجيع املناقشات املتعلقة جبدول أأعنال عام .2030
واكن مكتب الويبو للتنس يق يف نيويورك يتابع املناقشة ويقدم املعلومات املطلوبة .وعىل الرمغ من أأنه مل يكن هناك ل هدف
التمنية املس تدامة ول غاية هلنا صةل ابمللكية الفكرية ،حرضت ا ألمانة بصفة مراقب مناقشة فريق اخلرباء املشرتك بني الواكلت
املعين مبؤرشات أأهدف التمنية املس تدامة .و ومع ذكل جرت املناقشات بني ادلول ا ألعضاء .واكنت ا ألمانة حريصة عىل
املسامهة يف هذه العملية اجلارية .و أأشارت أأن تنفيذها اكن يف مرحةل مبكرة مل تكن بعض العمليات مثل اإطار الإبالغ قد
اس تمكلت بعد .وسيمت الانهتاء من العمل يف اإطار مؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة من حيث املبد أأ حبلول سبمترب 2016
وسيمت تطوير املهنجيات البياانت حبلول مارس  .2017وس تواصل ا ألمانة متابعة تكل العمليات ،وإااتحة املعلومات ذات
الصةل ،وس تواصل اإطالع ادلول ا ألعضاء حس امب طلبت بعض الوفود .كنا حافظت عىل التوصل واكلت ا ألمم املتحدة
ا ألخرى مثل منظمة اليونسكو والاحتاد ادلويل لالتصالت ،شاركت يف النقاش حول التكنولوجيا والابتاكر .وقدمت الويبو
أأيضا املشورة ألعضاء فريق اخلرباء املشرتك بني الواكلت املعين مبؤرشات أأهدف التمنية املس تدامة وذكل بشأأن املهنجيات
وصياغة بياانت الابتاكر والتطوير التقين .كنا شاركت املنظمة بشلك وثيق يف العملية اليت تؤدي اإىل ألية تيسري التكنولوجيا.
ومت مناقشة هذه اللية يف اإطار برانمج معل أأديس أأاباب وأطلقت خالل اعيعاد جدول أأعنال عام  .2030ومع تنفيذ هذه
اللية ،فاإن فريق اخلرباء املشرتك بني الواكلت املعين مبؤرشات أأهدف التمنية املس تدامة سوف يصبح هو فريق العمل
املشرتك بني الواكلت املعين ابلعلوم والتكنولوجيا والابتاكر من أأجل أأهدف التمنية املس تدامة .واكنت املنظمة تسامه أأيضا يف
التحضري ملنتدى أأحصاب املصلحة املتعددين يف العلوم والتكنولوجيا والابتاكر من أأجل أأهدف التمنية املس تدامة اذلي
س يعقد يف مقر ا ألمم املتحدة يف  6و 17يونيو .2016 ،وس تواصل ا ألمانة النقاش داخلروها بشأأن كيفية تلبية حاجة ادلول
ا ألعضاء بشلك أأفضل فامي يتعلق بينفيذ جدول أأعنال عام .2030
 .378و أأشار الرئيس اإىل حتديث الوثيقة .ويف هذا الصدد ،ذكر أأنه مل توجد معايري موحدة يف جلنة أأهدف التمنية املس تدامة
ذات الصةل بعمل الويبو ،و أأنه ينبغي التوصل اإىل تفامه مشرتك بشأأن هذه املسأأةل عند اعيعاد مؤرشات أأهداف التمنية
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املس تدامة .مث اقرتح أأنه جيب عىل ادلول ا ألعضاء املعنية تقدمي تقارير مكتوبة اإىل ا ألمانة فامي يتعلق أأهدف التمنية املس تدامة
يروهنا مناس بة لعمل الويبو .وينبغي أأن تشمل التقارير تفسريا/تربيرا لوهجات نظرمه .وسوف تتقامس ا ألمانة املدخالت الواردة
يف ادلورة الثامنة عرش للجنة .و أأشار أأيضا اإىل رضورة اإدراج بند دامئ يف جدول ا ألعنال بشأأن هذه املسأأةل ،عىل النحو اذلي
اقرتحه عدد من الوفود .وكحل مؤقت ،أأشار اإىل أأنه وفقا للنظام ادلاخيل اللجنة ،جيوز ألي دوةل من ادلول ا ألعضاء أأن
تطلب من املدير العام إادراج هذا املوضوع عىل جدول أأعنال ادلورة املقبةل للجنة.
 .379ومل يؤيد وفد اليوانن اقرتاح الرئيس عن التقارير اليت س تقدم اإىل ا ألمانة بشأأن أأهدف التمنية املس تدامة لعرضروها عىل
ادلورة املقبةل للجنة .و أأكد أأن الويبو مل تكن واكةل رائدة جلدول أأعنال عام  .2030وهبذا املعىن ،أأبد رضاءه التام عن
التفسريات اليت قدمهتا ا ألمانة ور أأى أأن أأي حتديث ينبغي أأن يمت بعد اعيعاد اإطار مؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة.
 .380أأوحض الرئيس أأن الغرض من اقرتاحه هو اإعطاء الفرصة للوفود اليت اعترب أأن أأهداف التمنية املس تدامة ا إلضافية ذات
صةل بعمل املنظمة ،لتقدمي وهجات نظرمه خطيا مصحوبة ابلتربير املناسب .وسوف تعمم ا ألمانة تكل املعلومات وسيمت
مناقش هتا يف ادلورة املقبةل للجنة .ومل يكن دلى الوفود اليت ر أأت أأن أأهدف التمنية املس تدامة اليت مشلهتا الوثيقة اكفية يشء
يتعني اإبالغه اإىل ا ألمانة.
 .381و أأعرب وفد الصني عن تأأييده لقرتاح الرئيس وس يقدم مالحظاته خطيا.
 .382وطلبت ا ألمانة (الس يد ابلوش) من اللجنة حتديد موعد هنايئ لتقدمي التقارير اخلطية اإىل ا ألمانة .و أأشارت أأيضا اإىل أأن
الفقرة  6.1من امللخص اذلي أأعده رئيس ادلورة السادسة عرش للجنة رشيطة أأن تكون الوثيقة املتعلقة بأأهداف التمنية
املس تدامة املزمع أأن تعدها ا ألمانة ميكن تقدميروها اإما يف ادلورة السابعة عرش أأو ادلورة الثامنة عرش للجنة .و أأفادت بأأنه بعد
املناقشة املدونة يف الفقرة  ،6.1جاءت احلاجة لإجراء معلية مسح .ونظرا لالعيعاد املقبل ملؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة
من قبل اجلعية العامة ل ألمم املتحدة يف سبمترب  ،2016اقرتحت ا ألمانة متديد املوعد الهنايئ لإعداد الوثيقة اجلديدة ألهداف
التمنية املس تدامة اإىل ادلورة التاسعة عرش للجنة .وبدل من ذكل ،ميكن أأن يبقى املوعد الهنايئ للقضية مفتوحا ،مع اعتبار أأن
النقاش حول إاسروهامات ادلوةل ا ألعضاء يف ادلورة القادمة للجنة سوف ترشدها اإىل حتديد أأنشطة املتابعة اليت تقوم هبا
ا ألمانة.
 .383وشدد الرئيس عىل أأن تقارير ادلول ا ألعضاء ينبغي أأن تصل اإىل ا ألمانة يف موعد أأقصاه منتصف يوليو.2016 ،
 .384و أأوحض وفد إاندونيس يا أأن ا ألمانة أأرسلت طلبا خطيا لتقدمي التقارير.
 .385ومل ير الرئيس أأن الطلب رضوري ألن التفاق اكن عىل وش ،أأن يكون جزءا من تقرير ادلورة السابعة عرش
للجنة .ور أأى أأيضا أأنه من املناسب ترك املوعد الهنايئ مفتوحا لإعداد الوثيقة اجلديدة ،مع ا ألخذ يف الاعتبار أأن اللجنة سوف
سيناقش يف دورته الثامنة عرش اإسروهامات ادلول ا ألعضاء بشأأن أأهدف اإضافية للتمنية املس تدامة.

النظر يف الوثيقة  – CDIP/17/9مسح ل ألنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا
 .386دعا الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي الوثيقة.
 .387وذكرت ا ألمانة (الس يدة أأولغا س باس ييش) أأن وثيقة مسح ا ألنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا طلبهتا ادلورة السادسة
عرش للجنة التمنية ،أأثناء النظر يف تقرير تقيمي مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا .وقررت اللجنة اإجراء مسح ألنشطة
الويبو احلالية من أأجل متابعة املرشوع واختاذ القرار بشأأن التحسينات املمكنة يف أأنشطة الويبو .وتركزت الوثيقة عىل
ا ألنشطة ذات الصةل يف املقام ا ألول ابجلامعات ومراكز البحث والتطوير يف معظم البدلان النامية و البدلان ا ألقل منوا،
وكذكل يف البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية اليت اكنت يه كربى منتجي للمعرفة والتكنولوجيا وامللكية الفكرية .و أأشارت ا ألمانة
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اإىل أأن الانتقال من منتجي املعرفة والتكنولوجيا اإىل املس تخدمني مثل اجملمتع وا ألفراد والصناعات الوطنية أأو ادلولية .وذلكل،
اكن الهنج املتبع يف عرض ا ألنشطة خمتلفا .واكن يمتثل يف املسامهة يف خلق نظام بييئ أأكرث مشول ،وهو ما اكن مطلواب
للتوصل اإىل ابتاكر مهنجي للمعرفة وامللكية الفكرية عالييت اجلودة اللتني ميكن نقلروهنا .واكنت اإحدى راكئز هتيئة مثل هذا النظام
البييئ هو وضع اإطار قانوين مالمئ لنقل املعرفة والتكنولوجيا .واكنت الفئة ا ألوىل من اخلدمات وا ألنشطة املقدمة لدلول
ا ألعضاء تمتثل يف اخلدمات والربامج الاسيشارية اليت تسمح اب ألطر القانونية لنقل املعرفة والتكنولوجيا .وقد أأجريت تكل
ا ألنشطة عىل املس توايت الوطنية وا إلقليمية واملؤسس ية عن طريق تقدمي املشورة حول كيفية اإعداد س ياسات ابتاكر
وس ياسات ملكية فكرية وس ياسات اقتصادية .واكن جزء من الس ياسات اليت عاجلت القضااي املتعلقة بنقل التكنولوجيا يه
امتالك امللكية الفكرية اليت مت اإنشاؤها يف املؤسسات ،ول س امي املؤسسات البحثية واجلامعات املموةل من القطاع العام.
وقدمت ا ألمانة أأيضا املساعدة وادلورات التدريبية واملشاريع لوضع س ياسات امللكية الفكرية املؤسس ية .ولتيسري اإدارة امللكية
الفكرية عىل الصعيد املؤسيس مت تنظمي برامج خمتلفة لبناء القدرات ،فضال عن املرشوع اذلي تناول الاحتياجات عىل
الصعيدين املؤسيس والقطري .واكن الركن التايل يف هتيئة نظام بييئ يه اإنشاء هيالك تنظيمية لنقل التكنولوجيا .واكن هؤلء
الوسطاء بني أأولئ ،اذلين اكنوا مبدعي املعرفة وامللكية الفكرية و أأولئ ،اذلين اكنوا مس تخدمني ،ومه مس تخدمني من القطاع
الصناعي أأو مجموعات خاصة من املس تخدمني .وهناك املزيد واملزيد من ا ألمثةل لنقل املعرفة يف جمال العلوم الاجيعاعية .وميكن
أأن تكون الروهيالك الوس يطة عىل مس توى البدل (حدائق التكنولوجيا ،ومراكز امللكية الفكرية ،واجملمعات) ،ولكن أأيضا عىل
املس توى املؤسيس من أأجل هتيئة الظروف املواتية لردم الروهوة بني منتجي التكنولوجيا ومقدمهيا والباحثني عهنا .وميكن أأن
يأأخذ ذكل شلك مكتب نقل التكنولوجيا .وابلإضافة اإىل ذكل ،اكنت هناك مشاريع وبرامج تدريب تبتكر مناذج لهتيئة البىن
التحتية الالزمة .واكن هناك مرشوع يف ادلول العربية من املقرر الانهتاء منه يف تونس ،ومت اإمتام هممة لتقيص احلقائق يف
اجلزائر .واكنت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر نوعا أخرا من البنية التحتية الالزمة .و أأنشأأت الويبو ابلفعل مراكز
للتكنولوجيا ودمع الابتاكر يف  50بدلا ،حيث مت ربط حنو  1500خشص من خالل 350مركزا من مراكز دمع التكنولوجيا
والابتاكر .وبعد اإنشاء الإطار القانوين والروهيلك التنظيمي الالزم اكنت القضية املقرر معاجلهتا يه املوارد البرشية .ويف أأحد
تقارير مؤرش الابتاكر العاملي مت تعريف هذا ابعتباره أأكرب جفوة بني البدلان املتقدمة والبدلان النامية .ومل يقترص عدم وجود
همنيني عىل جمال امللكية الفكرية ولكن أأيضا اكن املروهنيون اذلين دلهيم همارات وكفاءات متعددة التخصصات يقومون بدمع
معليات الابتاكر .واكنت برامج التدريب يف جمال نقل التكنولوجيا معلية ،اسينادا اإىل تدريبات خمصصة .واكنت اجلروهود تبذل
لتخصيصروها أأكرث ،ابس تخدام تقنيات مبتكرة حمليا من أأجل تدريب املشاركني وفقا ملشالكروهم وللس ياق احمليط هبم .وابلإضافة
اإىل ذكل ،مت التخطيط لإنشاء منتدايت ملناقشة القضااي املتعلقة بنقل التكنولوجيا وتبادل اخلربات .واكن دلى بعض جلان
الويبو ادلامئة مثل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ( ،)SCPبند عادي عىل جدول ا ألعنال بشأأن نقل التكنولوجيا.
وقامت الويبو أأيضا بأأنشطة يف جمالت حمددة ،يف حماوةل لتيسري التعاون بني املؤسسات البحثية يف البدلان املتقدمة والنامية
ولتعزيز نقل املعرفة والكفاءة وامللكية الفكرية .ومت اإنشاء روابط مفيدة وتبادل للمعرفة من خالل منصة ويبو ريسريش وبرامج
ويبو غرين .و أأشار تقرير التقيمي اإىل أأن دمع النقل املهنجي للتكنولوجيا جتاوز جمال امللكية الفكرية واكنت الويبو تشارك ابنتظام
يف احملافل ذات الصةل بنقل املعرفة لتتعمل وتيناقش مع الرشاكء حول الاضطالع ببعض املشاريع ودمع ا ألنشطة يف جمالت
خارج امللكية الفكرية .ومت أأيضا تقدمي قامئة اب ألنشطة اليت مت القيام هبا يف عايم  2014و 2015يف الوثيقة .وتركزت عىل فرتة
الس نيني املاضية مع مثال فعيل عىل ا ألنشطة اليت مت الانهتاء مهنا .وذكرت ا ألمانة أأن كبري الاقتصاديني يف الويبو بذل هجدا
لفروهم كيفية تأأثري الس ياسات املتعلقة بنقل التكنولوجيا عىل اقتصادات البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا.
 .388وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء ،ور أأى أأن الوثيقة شامةل .و أأظروهرت الوثيقة املشاركة النشطة للويبو يف مجموعة
كبرية من ا ألنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا اليت عادت ابلفائدة عىل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ،وكذكل البدلان ذات
الاقتصادات اليت متر مبرحةل انتقالية .ومن أأجل البناء عىل العمل اجليد اذلي أأاجنزته معلية املسح ،اقرتحت اجملموعة أأن تراجع
ا ألمانة وحتدث صفحة ويب الويبو احلالية لنقل التكنولوجيا من خالل دمج روابط للمواد والواثئق وا ألنشطة ا إلضافية الواردة
يف وثيقة املسح .وعىل سبيل املثال سيمت ربطروها مبنصيت ويبو غرين وويبو ريسريش وكذكل اب ألدةل اخلاصة ابليسويق والتقيمي
والرتخيص ،اليت مت اإعدادها بتلكيف من الويبو .وميكن أأن تنظر ا ألمانة يف خيارات جلعل صفحة الويب هذه أأكرث سروهوةل
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ومالءمة للمس تخدمني .ومن املروهم أأيضا أأن تواصل الويبو تعزيز الوعي ابملوارد القامئة املتاحة لصانعي الس ياسات واملنارسني
ومعاهد البحوث لضنان فروهم أأفضل للقضااي املتعلقة بنقل التكنولوجيا والتطبيق العميل لتكل ا ألدوات .وميكن أأن تنظر ا ألمانة
أأيضا يف اإجراء حتليل للفجوات اسينادا اإىل املعلومات املتوفرة عىل صفحة الويب احملدثة من أأجل اإطالع معل جلنة التمنية يف
املس تقبل بشلك أأفضل عىل نقل التكنولوجيا .وهذا من شأأنه ضنان اس تدامة املاكسب اليت حتققت من خالل معلية املسح.
 .389وحتدث وفد لتفيا ،ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،ور أأى أأن الوثيقة مفيدة جدا و أأهنا عكست تعقيد
نقل التكنولوجيا و أأظروهرت ادلور املالمئ والروهام للويبو يف هذا الصدد .ومشلت خدمات نقل التكنولوجيا اليت تقدهما الويبو
مجموعة واسعة من ا ألنشطة ،بدءا من توفري اإطار قانوين لنقل التكنولوجيا ،وإانشاء الروهيالك الالزمة لنقل التكنولوجيا ،وبناء
القدرات ،والعديد من أأدوات تيسري نقل التكنولوجيا .وتعاونت الويبو مع املنظنات ذات الصةل وتبادلت معروها املعلومات عىل
املس توايت الوطنية وادلولية واليت قدمت خدمات خارج ولية الويبو .و أأعربت اجملموعة عن أأملروها يف أأن تسمح معلية املسح
ابملناقشة والتوصيات ا ألخرى الواردة من تقرير تقيمي مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة ،ووضع
احللول.
 .390وحتدث وفد هولندا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأقر بأأن نقل التكنولوجيا اكن ظاهرة متعددة ا ألوجه
مل يكن من السروهل العثور لروها عىل تعريف مشرتك .ومع ذكل ،أأعربوا عن اعتقادمه بأأن أأمانة الويبو قد متكنت من اإعطاء نظرة
عامة شامةل خملتلف أأنشطة الويبو اليت ميكن اعتبارها ذات صةل .و أأكدت معلية املسح أأنه اكنت هناك حاجة اإىل مجموعة كبرية
من التدابري واخلدمات وذكل لتعزيز فعالية نقل التكنولوجيا واكن العديد من تكل التدابري واخلدمات يقع مضن ولية الويبو.
وعىل وجه اخلصوص ،ذكرت الوثيقة اخلدمات الاسيشارية للويبو حنو اإطار قانوين دلمع اإنشاء منظنات نقل التكنولوجيا
ومراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ودمع الوصول اإىل املعلومات املتخصصة املتعلقة ابلرباءات .و أأدى ذكل اإىل العديد من
تقارير واقع الرباءات وبرامج بناء القدرات املفيدة وقامئة طويةل من ا ألدوات وا ألدةل والكتيبات اليت أأعدهتا الويبو .و أأبرزت
اجملموعة الضوء أأن برانمج ويبو ريسريش خري مثال عىل هجود التعاون اليت عززت نقل التكنولوجيا .وعالوة عىل ذكل ،اكنت
مبادرة ويبو غرين اليت مت اإعدادها لتعزيز نقل التكنولوجيا اخلرضاء املبتكرة نشاطا اس تحق املزيد من الاهيعام .ور أأى الاحتاد
ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه الوثيقة مفيدة للغاية ألهنا مسحت بفروهم أأمعق ملدى مالمئة أأنشطة الويبو لتعزيز نقل التكنولوجيا.
و أأكدت تكل العملية ادلور املروهم والإجيايب للملكية الفكرية وخاصة الرباءات يف تعزيز نقل التكنولوجيا .و أأخريا ،أأيد الاحتاد
ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه املقرتحات اليت تقدم هبا وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء لتحديث صفحة ويب الويبو احلالية
بشأأن نقل التكنولوجيا والنظر يف اإجراء حتليل ثغرات لتحسني اإطالع معل جلنة التمنية يف املس تقبل بشأأن هذه املسأأةل
الروهامة.
 .391وذكر وفد الصني أأنه مع عوملة الاقتصاد والتكنولوجيا ،وقد أأصبح نقل التكنولوجيا عامال همنا يؤثر عىل اجناح أأنشطة
الابتاكر .واكنت أأيضا حلقة وصل هممة بني تكنولوجيا املعلومات وا ألرابح والتمنية الاقتصادية والاجيعاعية الشامةل ،وكذكل
حلقة وصل بني البدلان املتقدمة والبدلان النامية .وبذكل من شأأن وضع قاعدة متوازنة وفعاةل ودون عوائق لنقل التكنولوجيا
أأن يوفر اإطارا قانونيا لبتاكر التكنولوجيا وتشجيع نرش الابتاكر .و أأعرب الوفد عن تقديره للتقدم اذلي أأحرزته الويبو يف
جمال نقل التكنولوجيا عىل النحو الوارد يف الوثيقة  .CDIP/17/9وقدمت الوثيقة طائفة كبرية من أأنشطة الويبو يف هذا
اجملال وعكست حتسن تكل ا ألنشطة .وشكر الوفد ا ألمانة أأيضا عىل تنفيذ قرار ادلورة ا ألخرية بشأأن أأنشطة املسح يف
الوقت املناسب وبكفاءة .و أأعرب عن اعتقاده بأأنه من خالل ا ألخذ يف الاعتبار ولية الويبو لتوفري نقل التكنولوجيا اإىل
البدلان النامية ليرسيع التمنية الاقتصادية والاجيعاعية والثقافية ،ينبغي أأن يس متر يف مشاريعه املتعلقة ابمللكية الفكرية ونقل
التكنولوجيا .وميكن أأن يمت ذكل من خالل تعديل املشاريع القامئة وفقا لقرتاحات ادلول ا ألعضاء ،أأو من خالل تصممي مشاريع
جديدة .وخالل هذه العملية ميكن أأن تنظر الويبو يف معلية ربط نقل التكنولوجيا جبدول أأعنال عام  2030و أأهدف التمنية
املس تدامة اخلاصة به .ور أأى الوفد أأن تعزيز نقل التكنولوجيا اكن وس يةل هامة لتحقيق أأهدف التمنية املس تدامة املتعلقة حبناية
البيئة واملياه والصحة العامة .واكن أأيضا وس يةل هامة لإفساح اجملال متاما دلور امللكية الفكرية يف تنفيذ أأهدف التمنية
املس تدامة .و أأشار الوفد إاىل اس تعداده لتعزيز التعاون مع الويبو وادلول ا ألعضاء ا ألخرى يف هذا اجملال.
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 .392وحتدث وفد نييرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأقر جبروهود الويبو يف تعزيز نقل التكنولوجيا .ويف الوقت نفسه ،أأدركت
اجملموعة ادلور كبري لنقل التكنولوجيا والوصول اإىل املعرفة يف منو البدلان النامية .و أأشارت اجملموعة اإىل أأن تيسري نقل
التكنولوجيا اكن هو ولية الويبو عىل النحو الوارد يف املادة  1من اتفاق اإنشاء الويبو بصفهتا واكةل متخصصة اتبعة ل ألمم
املتحدة .و أأشار الوفد أأيضا اإىل اجملموعة ج من توصيات أأجندة التمنية بشأأن نقل التكنولوجيا وتكنولوجيا املعلومات
والتصالت والوصول إاىل املعرفة .و أأشارت اجملموعة اإىل أأن طلب توفري وثيقة مسح جاء نييية اخلالف حول نتاجئ أأفاكر
اخلرباء الواردة من مرشوع نقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة ،ووضع احللول .وطلبت اجملموعة بأأن توفر وثيقة املسح
مزيدا من املعلومات ونظرة رسيعة عىل أأنشطة الويبو يف جمال نقل التكنولوجيا .واكنت الوثيقة متاحة حيهنا وتوحض هجود
الويبو يف جمال نقل التكنولوجيا .وقدمت الوثيقة معلومات جيدة اكنت مرجعا للمجموعة ا ألفريقية ،ور أأت اجملموعة أأن اخلطوة
التالية جيب أأن يمت رمس أأنشطة فعلية أأو خطة معل من أأجل التيبع الرسيع ألنشطة الويبو يف جمال تيسري نقل التكنولوجيا
اإىل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .وكررت اجملموعة ا ألفريقية اقرتاهحا اذلي قدمته يف ادلورة السابقة للجنة التمنية بأأن
تناقش اللجنة نتاجئ دراسات مراجعة النظراء اليت مت اس تخداهما كجزء من املرشوع والندوة اليت عقدت يف هذا الصدد .واكن
هناك اتفاق عىل النتاجئ وهذا هو السبب يف سبب اإجراء النقاش حول مسح ا ألنشطة الإضافية .ورمبا من خالل العودة اإىل
مناقشة تكل ادلراسات والواثئق يف اللجنة ،تمتكن الوفود من التوصل اإىل توافق يف الراء بشأأن اجملالت اليت ميكن للمنظمة
أأن ختطو فهيا اإىل ا ألمام ويضعوا خطة جديدة ل ألنشطة من أأجل املساعدة يف تيسري نقل التكنولوجيا.
 .393و أأكد وفد الربازيل أأن نقل التكنولوجيا مسأأةل هامة لبدله .وسلط الضوء عىل أأمهية مناقشة هذه املسأأةل يف اللجنة،
ول س امي دور امللكية الفكرية يف تعزيز نقل التكنولوجيا .وجاءت الوثيقة قيد النظر بعد تقرير التقيمي اذلي مت تقدميه يف ادلورة
السابقة للجنة .واكنت يه أأول مجموعة من املقرتحات املقدمة لدلول ا ألعضاء ،واكنت نية متفق علهيا ملواصةل تطوير ا ألنشطة
يف هذا الشأأن .وذكر الوفد أأهنا مل تكن سوى أأداة للمرشوع ا ألصيل بشأأن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا اذلي مت اعيعاده
يف ادلورة السادسة للجنة التمنية .واكن تنفيذ املرحةل ا ألخرية من هذا القرار ل يزال معلقا واكن ذكل هيدف اإىل تلقي توصيات
من ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق بأأنشطة حمددة يف الويبو لتعزيز نقل التكنولوجيا .وينبغي اإعادة تأأكيد الروهدف الهنايئ .ويف ما
خيص معلية املسح ،ر أأى الوفد أأهنا قدمت معلومات عن أأنشطة الويبو املتعلقة بنقل التكنولوجيا .و أأثىن الوفد عىل تكل
اجلروهود ،ور أأى أأنه ينبغي تعزيزها مع ا ألخذ بعني الاعتبار العوامل اليت أأثرت عىل نقل التكنولوجيا .و أأشار اإىل أأن موضوع
أأوجه املرونة ذكر مرة واحدة فقط .واكن ألوجه املرونة دورا هاما من خالل متكني الإطار القانوين لنقل التكنولوجيا .ومت
حبث هذا يف الوثيقة اليت حتمل عنوان اقتصاد امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل اليت متت مناقش هتا خالل
ادلورة الرابعة عرش للجنة التمنية .واكنت مثال جملال ميكن مناقش ته يف املس تقبل .و أأشار الوفد اإىل أأنه مل يمت التوصل اإىل
توافق يف الراء بشأأن تعريف نقل التكنولوجيا .واكن ذكل اعرتافا واقعيا بأأن نقل التكنولوجيا ظاهرة متعددة ا ألوجه حاولت
منظنات خمتلفة تعريفروها ومل تمتكن .واكن من املناسب امليض قدما يف هذا الاجتاه .ومل تعكس أأنشطة الويبو اليت مت اإبرازها يف
املسح النتاجئ والاقرتاحات الناجتة من ادلراسات التحليلية والاجيعاعات اليشاورية ا إلقليمية اليت أأجريت يف اإطار املرشوع
املعمتد .واكنت هذه قضية يتعني عىل اللجنة معاجلهتا .و أأخريا ،شدد الوفد عىل أأن ألية تيسري التكنولوجيا هبدف حتقيق أأهدف
التمنية املس تدامة اكنت اإحدى أأمه اجملالت اليت ميكن للويبو أأن تشارك فهيا يف ضوء دورها الروهام يف نقل التكنولوجيا عىل
الصعيد ادلويل .ووفقا للفقرة  70من جدول أأعنال عام  ،2030سوف حتدد اللية نطاق البدلان النامية وحتفز الرشااكت
وتسمح ابلوصول اإىل التكنولوجيات بتاكليف اكفية لتنفيذ أأهدف التمنية املس تدامة .واكنت الويبو جزءا من فريق العمل
املشرتكة بني الواكلت التابع ل ألمم املتحدة جنبا اإىل جنب مع منظنات ا ألمم املتحدة ا ألخرى مثل اليونيدو واليونسكو
وا ألونكتاد .وذلكل ،فاإن وجود صةل مناس بة بني أأهدف التمنية املس تدامة ومعل الويبو بشأأن نقل التكنولوجيا س يكون وس يةل
مفيدة للميض قدما.
 .394و أأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تأأييده للموقف اذلي أأبداه وفد نييرياي ،ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و أأعرب الوفد عن
رغبته يف التأأكيد عىل أأن املرشوع وفر اإماكنية تطوير واسعة النطاق للعديد من ادلول ا ألعضاء ،يف لك من البدلان املتقدمة
والنامية .وطلب من ا ألمانة القيام مبسح أأنشطهتا املتعلقة بنقل التكنولوجيا وبعد ذكل ميكن لدلول ا ألعضاء تقدمي مقرتحات
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لختاذ مزيد من الإجراءات مع ا ألخذ بعني الاعتبار الثغرات اليت مت حتديدها .وشكر الوفد الويبو عىل املعلومات املقدمة عن
الرتخيص الناحج للتكنولوجيا وتسويق امللكية الفكرية وتقيمي امللكية الفكرية ور أأى رضورة تقدمي اقرتاح واقعي بشأأن امليض
قدما يف املرشوع .واكنت هناك حتدايت خمتلفة تعوق الابتاكر املتعلق ابلمنو يف البدلان النامية .واكنت اخلربات ونقل
التكنولوجيا اليت مشلت وظائف ا إلدارة الفعاةل للملكية الفكرية وإابرام الصفقات بغرض اليسويق موجودة بدرجات متفاوتة يف
البدلان املتقدمة والنامية والاقتصادات الناش ئة .وابلإضافة اإىل نقص همارات املوارد البرشية ظل عدم احلصول عىل ا ألموال،
وعىل سبيل املثال ،تطوير تكنولوجيا ما اإىل مرحةل انجضة مبا فيه الكفاية حبيث ميكن ألي رشي ،صناعي اس تخداهما يف بدء
منشأت انش ئة أأو رشاكت منبثقة ،يشلك حتداي .واكنت رشااكت المتويل بني القطاعني العام واخلاص من أأجل تسويق
الابتاكرات من مجيع قطاعات التكنولوجيا أأمرا هاما ،وميكن أأن توفر الزمخ الالزم حنو انتقال أأكرث سالسة من تصور امللكية
الفكرية اإىل الكشف عهنا ،وإاىل امحلاية املرتبطة هبا حسب الاقتضاء ،وإاىل تطبيق التكنولوجيا من حيث املنتيات والعمليات
و اخلدمات مع اإماكنية إاحداث أأثر اقتصادي واجيعاعي .وبعبارة أأخرى ،امللكية الفكرية ألغراض التمنية .وليك تعاجل ادلول
ا ألعضاء هذه املشلكة ،ميكن للويبو وضع برانمج هبدف اإىل تطوير مجموعات همارات ا ألفراد داخل ماكتب نقل التكنولوجيا
وداخل املؤسسات ،يف اإطار املشاريع الصغرية واملتوسطة ،ومساعدة املبدعني الطاحمني للقيام ابملروهام الرئيس ية التالية)1( :
وضع اسرتاتيجية متوازنة محلاية امللكية الفكرية ومالزمة لروها ذات صةل بأأنواع خمتلفة من التكنولوجيا ونظم املعرفة )2( .تيسري
وزايدة العالقات مع املؤسسات املتعددة ا ألطراف ذات الصةل ،ول س امي منظمة التيارة العاملية وا ألونكتاد ومنظمة الصحة
العاملية من أأجل تقدمي فروهم أأفضل لليسويق يف ا ألسواق العاملية وتيسري املطابقة ول س امي بني الرشاكت الصغرية واملتوسطة
واملبتكرين من جانب واملمولني احملمتلني أأو الرشاكء املعنيني يف الصناعة من جانب أخر )3( .اإدارة امللكية الفكرية بشلك فعال
والرصد مع الرتكزي عىل متكني البدلان النامية من أأجل ضنان عدم وجود طرف اثلث يس ئي حلقوق امللكية الفكرية املمنوحة.
( )4الرتكزي عىل تسويق امللكية الفكرية والتواصل مع الرشاكء يف الصناعة )5( .اإبرام صفقات ألغراض اليسويق مبا يف ذكل
اسرتاتيجيات التفاوض ،ولتجنب اخملاطر وكذكل عن كيفية اإعداد منشأأة انش ئة مث يف الهناية الانفصال هبا )6( .اس تخدام
أأدوات امللكية الفكرية مبا يف ذكل أأوجه املرونة يف الوصول اإىل التكنولوجيات املتعلقة ابلحتياجات التكنولوجية للبدل .ومتش يا
مع القامئة الطويةل ،سأأل الوفد ا ألمانة يف ضوء أأمهية نقل التكنولوجيا وضنان وجود تطبيقات للملكية الفكرية ،اإذا ما اكن
ميكهنا تأأكيد قدرة الويبو يف هذا اجملال ،من حيث املوارد البرشية واملالية عىل حد سواء.
 .395وحتدث وفد جزر الهباما ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،و أأيد معل ا ألمانة .ونظرا ألن أأغلب ادلول
ا ألعضاء يف مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب يقعون مضن فئة البدلان النامية و البدلان ا ألقل منوا ،اكنت مسأأةل نقل
التكنولوجيا هممة يف التمنية الاقتصادية والاجيعاعية .وجشع الوفد الويبو عىل مواصةل دراسة الس ياسات واملبادرات املتعلقة
ابمللكية الفكرية الالزمة ليشجيع نقل ونرش التكنولوجيا .ومن املثري لالهيعام أأن يتضح من الوثيقة أأن نقص املوارد البرشية
ذات املروهارات املروهنية الالزمة املتعددة التخصصات القادرة عىل دمع الابتاكر ونظم نقل املعرفة مت تعريفه ابعتباره جفوة كربى
بني املتقدمة والبدلان النامية مبا ييناسب مع خمرجات الابتاكر ونتاهجه .و أأعربت اجملموعة عن رسورها بأأن الويبو اكنت تقوم
بتطوير اخلربة العملية عىل أأساس برامج بناء القدرات لفائدة العلناء والباحثني ومديري التكنولوجيا والطالب وغريمه من
املشاركني يف معليات الابتاكر أأو اذلين اكنوا جزءا من منظمة تقدم ادلمع لروهذه العمليات ،وذكل اس تيابة لالحتياجات.
وحثت اجملموعة ادلول ا ألعضاء من البدلان النامية عىل مواصةل تقامس قدراهتم املؤسس ية البحثية والعلمية من أأجل تعزيز
التعاون مع مؤسسات التمنية يف البدلان النامية ،وباصة البدلان ا ألقل منوا .ور أأت أأن هجود الويبو مثال حيتذى به .وواصلت
دعوهتا للمنظمة بضنان حصول مجيع أأعضاء الويبو عىل الاس تفادة وا ألدوات الالزمة ليك يقدروا حقوقروهم مضن هذا الإطار
وميارسوهنا بشلك اكمل.
 .396و أأعرب وفد كندا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء ،وشدد عىل أأمهية معلية املسح .واكن
وفد كندا هميعا بشلك خاص مبعرفة الهنج املبتكرة الناش ئة لنقل التكنولوجيا ،اليت بنيت عىل أأطر امللكية الفكرية القامئة أأو
اكنت ممكةل لروها .عىل سبيل املثال ،أأشار اإىل أأن معل املبادرات ا ألخرية مثل ويبو غرين وويبو ريسريش يف يسري اإقامة
الروابط بني املبتكرين وكذكل يف اإنشاء أأسواق تسعى لربط املبتكرين اب ألفراد أأو الرشاكت اليت تسعى اإىل اليسويق .و أأعرب
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الوفد عن اعتقاده بأأنه من املفيد جدا اإجراء حتليل ثغرات اسينادا اإىل املعلومات املتوفرة عىل موقع ويب حمدث ا ألمر اذلي
س يكون خطوة ممثرة يف حتديد الاحتياجات يف جمال نقل التكنولوجيا .ورحب بعملية املسح و أأعرب عن تطلعه اإىل مزيد من
العمل املس تقبيل يف هذا اجملال.
 .397و أأثىن وفد الروهند عىل الوثيقة .ومع ذكل ،اكنت هناك قضية مفاهيمية هممة يتعني معاجلهتا ،واكنت يه عدم وجود
تعريف متفق عليه ملا يشلك نقال للتكنولوجيا .وطلب الوفد مزيد من ا إليضاح بشأأن مفروهوم ا ألمانة لنقل التكنولوجيا .واكنت
صفحة الويب تذكر نصا ما ييل" :اإطار قانوين يسمح ألحصاب التكنولوجيا ابلكشف عن اخرتاعاهتم للجمروهور وكذكل ترخيص
الرباءات و ابلتايل ميكن جملموعة أأكرب من الباحثني واملروهندسني الوصول اإلهيا " .ومع ذكل ،من خالل قراءة وختام ادلراسات
التحليلية ،ميكن الاس تدلل عىل أأن امللكية الفكرية لعبت يف أأحسن ا ألحوال دورا متواضعا جدا يف تعزيز نقل التكنولوجيا
عىل الصعيد ادلويل يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .واكنت هناك حاجة اإىل بعض الوضوح املفاهيمي حول كيفية توصل
ا ألمانة اإىل الاس تنتاج املذكور عىل املوقع .اثنيا ،يف معلية املسح ،مت الإشارة اإىل نقل التكنولوجيا عىل النحو التايل" :هدف
أأسايس لفروهم طبيعة اخلدمات احلالية للويبو املتعلقة بنقل التكنولوجيا املقدمة اإىل اجلامعات واملؤسسات البحثية يف البدلان
النامية ابلإضافة اإىل اخلدمات ا ألخرى اليت يقدموهنا املوحضة يف معلية املسح"  .وبذكل طلب الوفد توضيحا بشأأن هذا
البيان.
 .398ور أأى وفد كواب أأن ا ألدةل وكتيبات التدريب بشأأن نقل التكنولوجيا ذات فائدة كبرية يف بناء القدرات واملروهارات يف
خمتلف البدلان .وطلب الوفد ترمجة ا ألدةل اإىل اللغة الإس بانية ،ل س امي تكل اليت عن امللكية الفكرية لتيسري بناء القدرات يف
قدراهتم الوطنية.
 .399ودعا الرئيس ا ألمانة للرد عىل هذه التعليقات.
 .400وردت ا ألمانة (الس يد انبوليتانو) عىل السؤال اذلي طرحه وفد جنوب أأفريقيا عن املوارد البرشية واملالية .ودامئا ما
اكن ذكل قيدا واكن ا ألمر يرجع اإىل ا ألمانة يف العمل مع ادلول ا ألعضاء لتحديد ا ألولوايت وختصيص املوارد البرشية واملالية
املناس بة ،ويف كثري جدا من ا ألحوال اكنت هناك حاجة اإىل املوارد البرشية أأكرث من املوارد املالية .واكنت هممة ا ألمانة يه
ترتيب ا ألولوايت بشلك حصيح ومن أأجل هذا س تحتاج اإىل مدخالت من ادلول ا ألعضاء حىت ييس ىن لروها تنفيذ املشاريع
وا ألنشطة الفعاةل .ودامئا ما اكن ذكل قضية ول تقترص فقط عىل هذا اجملال .ومكن التعاون املمثر جدا مع ادلول ا ألعضاء
ا ألمانة من العمل بكفاءة.
 .401و أأضافت ا ألمانة (الس يدة س باس ييش) أأنه ابلنس بة لروهذه الوثيقة حتديدا اس تخدمت ،كنقطة انطالق ،تعريف نقل
التكنولوجيا املعمتد يف تقرير تقيمي مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة ،ووضع احللول .واكن مبد أأ
توجهييا للوثيقة .وتناولت ا ألمانة السؤال اذلي طرحه وفد كواب ،وذكرت أأن ترمجة الواثئق اإىل اللغة الإس بانية اكنت ابلاكمل
حتت ترصف ادلول ا ألعضاء .واكنت هناك أأدةل عن الرتخيص الناحج للتكنولوجيا مت حتديهثا يف العام املايض وترمجت اإىل اللغة
الإس بانية .و أأضافت النظر يف قانون املنافسة يف كتيب الرتخيص ألن فروهم طبيعة تأأثري قانون املنافسة خالل مفاوضات
الرتخيص اكن يعترب أأحد املشالك الرئيس ية اليت تواجه املفاوضني من البدلان النامية .واكنت ا ألمانة مس تعدة لرتخيص اللوازم
مما اكن يعين أأن ا ألدةل عادة ما اكنت مصحوبة بعروض تقدميية حتتوي عىل لوازم التدريب ليك تس تخدما ادلول ا ألعضاء
و أأحصاب املصلحة بشلك مس تقل .واكنت ا ألمانة متاحة دامئا لتوفري ادلمع ،ولكن اكنت هناك لوازم تدريب ميكن أأن يمت
اإعدادها بشلك منفصل أأو من قبل اجلامعات ،وميكن ل ألمانة أأن تساعد برتمجهتا .وفامي يتعلق ابلقضية اليت أأاثرها وفد الروهند
عن اخلدمات الفعلية اليت مت تقدميروها اإىل جامعات ومؤسسات حبثية فردية ،اكنت ا ألمانة تقوم أأيضا مبشاريع فردية عندما اكنت
اجلامعات تتصدى هلم مبشالك فعلية مثل تطوير مكتب نقل التكنولوجيا أأو املوارد البرشية .وعادة ما اكن طلب املساعدة مير
من خالل ادلراسة الاس تقصاء اذلي اكنت ا ألمانة تبحثه بشلك مشرتك لتحديد ما هو موجود وما هو غري موجود .وبناء
عىل نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية ،مت اقرتاح خطة معل لليامعات أأو املؤسسات البحثية توحض أأين ميكن ل ألمانة أأن تساعد يف
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تطوير بعض العنارص اليت اكنت مطلوبة لنقل التكنولوجيا .واكنت ا ألمانة تعمل أأيضا بشلك فردي عندما يمت التصال هبا.
ويف ما خيص موقع الويب ،اكنت ا ألمانة تعمل عىل جعهل أأكرث مالءمة للمس تخدمني عن طريق توفري املزيد من املعلومات.
وكذكل عربت عن شكرها لوفد جنوب أأفريقيا عىل مداخلته .و أأشارت اإىل أأنه يف املايض ،أأجاب أأحد اخلرباء يف جمال نقل
التكنولوجيا عىل عدة أأس ئةل طرحهتا ادلول ا ألعضاء .ومع ذكل اكنت ا ألمانة مس تعدة ملناقشة تكل القضااي ولتطوير وحتسني
الربانمج من أأجل تلبية احتياجات املؤسسات البحثية.
 .402ور أأى وفد ش ييل أأن الوثيقة هامة للغاية حيث أأهنا أأعطت رؤية أأفضل ألمهية امللكية الفكرية والوصول اإىل
التكنولوجيات اجلديدة من قبل البدلان النامية هبدف التعرف عىل ادلراسات اجلديدة عن الصناديق العامة وا ألصول غري
العينية وخدمات التكنولوجيا اجلديدة .ومتت مناقشة ذكل يف الروهيئات احلكومية اخملتلفة يف ش ييل .و أأعرب الوفد عن تقديره
لعمل الويبو اجليد يف نقل التكنولوجيا .ورحب الوفد ابلعمل عىل اإنشاء برانمج مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .واكن
الروهدف هو تقدمي أأدوات أأفضل للملكية الفكرية وزايدة الوصول اإىل قواعد البياانت .واكن من املروهم مواصةل هذه اجلروهود خللق
منصة وجعل املعلومات ذات الصةل متاحة أأكرث للمبتكرين .وحظيت ا ألعنال املنجزة يف تش ييل برتحيب كبري ،خصوصا بشأأن
الرباءات كنا اكنت املزيد ألن املزيد من الناس اكنوا يرغبون يف احلصول علهيا لك عام .و أأخريا ،أأشار الوفد اإىل أأنه ابلتعاون مع
الويبو مت عقد ندوة حول نقل التكنولوجيا يف فرنسا يف شروهر يناير .وقد مت تبادل اخلربات يف جمال نقل التكنولوجيا بني
اجلامعات والرشاكت واملؤسسات .ومثة فكرة جيدة للمس تقبل تمتثل يف أأن يكون دلي ،مزيد من املعلومات عن التيارب
اخملتلفة يف صياغة دمع امللكية الفكرية للبدلان مبساعدة من الويبو .وفامي يتعلق بقواعد البياانت ،اكنت تكل يه أأسس نقل
التكنولوجيا عىل النحو املذكور يف أأجندة التمنية.
 .403وخلص الرئيس املناقشة .وفامي يتعلق ابملسح ،اقرتحت اللجنة عددا من املقرتحات اليت تضمنت حتسني موقع الويب.
و أأحاطت ا ألمانة علنا بتكل الاقرتاحات .ومع ذكل ،اكن هناك قلق حول كيفية مواصةل النقاش حول هذا املوضوع .و أأعرب
الرئيس عن تقديره للبيان اذلي أأدىل به وفد جنوب أأفريقيا .ور أأى أأنه اكن موضوعا حمددا جدا ومل تكن اللجنة مس تعدة
لدلخول يف هذه النقطة .و أأشار اإىل أأن ادلول ا ألعضاء اليت أأخذت اللكمة جيب أأن ترسل اإىل ا ألمانة وهجات نظرمه حول
كيفية اليت يروهنا رضورية ملواصةل املناقشة ،ويكون ر أأهيم خطيا ويمت تقدميه يف منتصف شروهر يوليو .وابملثل ،فامي يتعلق
ابلقضية اليت مت تناولروها يف اليوم السابق بشأأن ألية حتديث قاعدة بياانت أأوجه املرونة .سوف تكون ا ألمانة مجموعة من
املقرتحات املقدمة وتوزعروها من أأجل مناقشاهتا يف ادلورة القادمة للجنة.
 .404و أأيد وفد اململكة املتحدة وهجة نظر الرئيس و أأعرب عن تقديره لقيمة معلية املسح .ومع ذكل ،فاإن التعليقات املزمع
الإدلء هبا فامي يتعلق ابلعمل يف املس تقبل اكنت يه البند التايل يف جدول ا ألعنال .واس تفرس الوفد ما اإذا الرئيس ينوي فتح
هذا النقاش أأو يسمح لدلول ا ألعضاء بتقدمي مقرتحاهتم كخطوات مقبةل .وإاذا اكنت الإجابة يه مطالبة ا ألعضاء بتقدمي
املقرتحات خطيا فاإن وفد اململكة املتحدة سوف يرغب يف الإدلء ببعض التعليقات .وإاذا اكن سيمت فتح هذا البند بعد ذكل،
سيمت اإذن الإدلء ابلتعليقات يف وقت لحق .و أأشار الوفد اإىل أأن اللجنة علهيا أأن حتيط علنا ابلوثيقة وتأأخذ بعني الاعتبار
مجيع املالحظات والاقرتاحات اليت مت تقدميروها.
 .405و أأحاط الرئيس علنا ابلوثيقة ،واختمت املناقشة مث انتقل اإىل البند التايل من جدول ا ألعنال ،حيث س تكون الوفود
قادرة عىل تقدمي تعليقات وإاذا اكنت هناك صةل بني البندين ،فاإن ادلول ا ألعضاء سيتخذ قرارا بشأأن الك البندين.

النظر يف الوثيقة  - CDIP/15/5تقرير عن منتدى خرباء الويبو بشأأن نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل
 .406قدمت ا ألمانة (الس يد غندور) الوثيقة  .CDIP/15/5تضمن أأحد خمرجات مرشوع امللكية الفكرية ونقل
التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة ،ووضع احللول املعمتد يف عام  ،2010تنظمي منتدى خرباء بشأأن نقل التكنولوجيا عىل
الصعيد ادلويل .وعقدت الندوة يف جنيف يف الفرتة من  16اإىل  18فرباير  .2015وقدمت الوثيقة  CDIP/15/5تلخيصا
للمناقشة اليت جرت يف املنتدى ،وعرضت أأفاكر اخلرباء .وقد نوقشت هذه الوثيقة خالل اجللس تني السابقتني للجنة.
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ويف  CDIP/15طلبت ادلول النامية مناقشة ا ألنشطة ذات الصةل يف اإطار هذا املرشوع يف حني طلبت ادلول املتقدمة
أأن تظل املناقشة تدور حول أأفاكر اخلرباء .ويف  CDIP/16تقرر مواصةل النقاش حول هذه املسأأةل .وطلب من ا ألمانة
تقدمي وثيقة يف  CDIP/17من شأأهنا توفري مسح ألنشطة نقل التكنولوجيا يف الويبو.
 .407و أأشار الرئيس اإىل بيان أأدىل به من قبل وفد اململكة املتحدة بشأأن الربط بني مسح ا ألنشطة املتعلقة بنقل
التكنولوجيا (الوثيقة  ،)CDIP/17/9والوثيقة قيد النظر.
 .408وحتدث وفد نييرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،واتفق مع وفد اململكة املتحدة يف الر أأي بأأن هذا البند اكن يتعلق بوثيقة
املسح اليت مت النظر فهيا للتو .ومل يكن موقف اجملموعة ا ألفريقية خمتلفا عنا ورد فيه يف ادلورة ا ألخرية للجنة التمنية حيث ر أأى
تفاوات يف أأفاكر اخلرباء مقابل التوصيات الواردة يف دراسات مراجعة النظراء واملناقشات اليت جرت خالل الندوة .ور أأت
اجملموعة ا ألفريقية أأن جلنة التمنية جيب أأن تمنح الفرصة ملناقشة تكل ادلراسات واجتاه املناقشات يف الندوة ،حبيث ميكهنا أأن
حتدد لنفسروها جوانب التوافق اليت يتعني تناولروها بشأأن موضوع نقل التكنولوجيا وامللكية الفكرية.
 .409وطلب الرئيس من وفد نييرياي رشح ما اكن يعنيه بقول "فرصة للمناقشة وإاجياد توافق" ،سواء اكن يقصد ادلورة أأو
عقد منتدى خاص لتكل املناقشات.
 .410وذكر وفد نييرياي بأأنه س ييبع توجهيات الرئيس ويبدء املناقشة .واكنت هناك قامئة من مثانية نتاجئ ألفاكر اخلرباء وردت
من أأعضاء للندوة .ومل توافق اجملموعة ا ألفريقية وكذكل بعض ادلول النامية ا ألخرى عىل نتاجئ أأفاكر اخلرباء .ور أأت اجملموعة أأن
بعض املقرتحات أأو ا ألفاكر ابلغة ا ألمهية ا ألخرى اليت مت ا إلعراب عهنا يف الندوة ويف ادلراسات ينبغي أأن تشلك أأجزاء من
أأفاكر اخلرباء .وطلبت اجملموعة أأن تناقش جلنة التمنية هذه ادلراسات يف اللجنة ،وحتدد جوانب التوافق اليت ميكهنا امليض
قدما من خاللروها .وذلكل ،اإذا اكن الرئيس مس تعدا ،ميكن للجنة مناقشة املسأأةل يف دورهتا املقبةل ،أأو يف الوقت الفاصل بني
ادلورتني طبقا لتوجهيات الرئيس .وبدل من ذكل ،ميكن أأن يعقد نواب الرئيس مشاورات لتحديد عدد من اجلوانب اليت
ميكن مناقش هتا يف اللجنة.
 .411وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء ،وذكر أأن اجملموعة شاركت بفاعلية وبشلك بناء يف مناقشات واثئق جلنة التمنية
املتعلقة بنقل التكنولوجيا خالل ادلورة املاضية .وعىل النحو اذلي جاء يف ملخص الرئيس من  ،CDIP/16ميكن لدلول
ا ألعضاء أأن تقدم مقرتحات بعد النظر يف وثيقة املسح ليمت مناقش هتا يف ادلورة الثامنة عرش للجنة التمنية .و أأبدت اجملموعة
اس تعدادها للمشاركة البناءة يف ادلورات املقبةل وبدا ذكل طريقا مليض اللجنة اإىل ا ألمام.
 .412وذكر وفد اململكة املتحدة أأن مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة ووضع احللول اكن
مرشوعا منيرشا عىل مدى س نوات عديدة واكن متعدد املس توايت ويتكون من عدة عنارص .واكنت هناك ورش معل
وندوات ،ودراسات مراجعة للنظراء وبعد ذكل اكنت هناك اخلطوة الهنائية للمرشوع ،ويه منتدى اخلرباء رفيع املس توى
بشأأن نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل .و أأراد الوفد ا إلدلء بتعليق والرد عىل سؤال من زميل من الروهند والإقرار بأأن هناك
مشلكة حول نقل التكنولوجيا وتعريفه .وفامي خيص هذا املرشوع اكن هناك تعريف متفق عليه بني ادلول ا ألعضاء ولكن اكن
من الواحض جدا أأنه نظرا ألن املسأأةل اكنت حساسة جدا ،اكن هذا التعريف املتفق عليه مقترصا عىل ذكل املرشوع حتديدا،
ول ميكن اس تخدامه يف أأي أأنشطة أأخرى .و أأيضا ألهنا اكنت مشلكة معرتف هبا ،مع ا ألخذ بعني الاعتبار أأن النظام لكه
اذلي اكن يتعامل مع نقل التكنولوجيا ومنظومة ا ألمم املتحدة بأأرسها مل يكن قادرا عىل حلروها .و أأظروهر هذا مدى التعقيد اذلي
اكنت عليه هذه القضية .وحرض وفد اململكة املتحدة املنتدى رفيع املس توى .ور أأى أأن اجلودة اكنت ممتازة .واكن هناك
متحدثون ابرزون حرضوه ومت اإدراج مجيع ا ألعنال السابقة اليت متت ابملرشوع اإدراجا جيدا يف هذا املنتدى ،مبا يف ذكل
العروض التقدميية دلراسات مراجعة النظراء اليت أأشار اإلهيا الزميل من اجملموعة ا ألفريقية .ور أأى أأن منتدى اخلرباء رفيع
املس توى مبثابة النقطة املضيئة املسلطة عىل املرشوع وذكل يعين أأن اللجنة اكن علهيا الرتكزي عىل تكل ا ألفاكر اليت طرحت
يف هذا املنتدى وعرف كيف اكن ميكن اسييعاهبا يف اإطار هيالك الويبو احلالية ،مع ا ألخذ بعني الاعتبار ما اكن واقعيا
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ومعرفة اإماكنيات أأمانة الويبو يف امليض قدما ببعضروها .ور أأى الوفد أأن ذكل اكن حيث اكن يمكن اهيعاهمم ابخلطوات املقبةل.
وقر أأ الفقرة  28من ورقة املفاهمي اليت وافقت علهيا جلنة التمنية "عقب صدور أأي توصية من منتدى اخلرباء ادلويل رفيع
املس توى عىل النحو الوارد يف ورقة املرشوع اليت اعمتدهتا جلنة التمنية ،سيمت دمج أأي نتاجئ انمجة عن ا ألنشطة املذكورة أأعاله
يف معل املنظمة بعد النظر فهيا واعيعادها من جلنة التمنية" .واكن واحضا أأن اللجنة أأجرت مناقشات مكثفة حول الندوات
وادلراسات .وقد مت أأخذ مجيع ا ألعنال يف الاعتبار عندما اكن هؤلء اخلرباء رفيعو املس توى موجودين يف املنتدى وانقشوا ما
ميكن القيام به كخطوات مقبةل يف هذا اجملال .ور أأى الوفد أأنه اكن الولية والوس يةل املنطقية للميض يف النظر يف هذا اجملال.
وميكن النظر يف امليض قدما ببعض القضااي اليت س بق ذكرها.
 .413و أأيد وفد الربازيل البياانت اليت أأدىل هبا وفد نييرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،بشأأن تباين أأفاكر اخلرباء والتوصية
املتعلقة مبراجعة النظراء .واتضح جليا من خالل غياب أأي اإشارة اإىل اس تخدام أأوجه مرونة تريبس بني ا ألفاكر اليت خرجت
من املنتدى أأنه ينبغي توس يع نطاق املناقشة ليشمل مسأأةل أأن عددا كبريا من ا ألعضاء ر أأوا أأنه من الرضوري تعزيز نقل
التكنولوجيا .و أأثريت هذه املسأأةل خالل الاجيعاع اليشاوري جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب واكنت موضوعا دلورة
اكمةل يف واحدة من دراسات اللجنة .واكنت أأوجه مرونة تريبس أأدوات هامة لتعزيز نقل التكنولوجيا ور أأى الوفد أأنه ينبغي
إادراج ها يف أأي مقرتحات أأو توصيات .وميكن تعزيز نقل التكنولوجيا عىل املس توى ادلويل من خالل قنوات جديدة مثل
الابتاكر املفتوح أأو ش باكت الابتاكر العاملية .وميكن لدلول ا ألعضاء العمل ابلتوازي مع املزيد من الطرق التقليدية لنقل
التكنولوجيا مع مراعاة أأحدث حدود معرتف هبا من أأجل التنفيذ الفعال .وبدا أأن هناك خلطا يف املفاهمي حيث مت مساواة
هدف تعزيز نقل التكنولوجيا بيشجيع الابتاكر خالل املنتدى عىل الرمغ من أأن املفاهمي اكنت ميشاهبة ويف بعض ا ألحيان
ممكةل لبعضروها .واكن من الرضوري الرتكزي عىل الانهتاء من مسارات العمل املمكنة كنييية لروهذا املرشوع .و أأخريا ،ر أأى وفد
الربازيل أأنه ينبغي القيام ابلعمل هبدف حبث س بل تيسري التعاون ادلويل بني املعاهد البحثية العامة من احلكومات وا ألوساط
الأاكدميية .واكنت هذه قضية عاجلهتا احلكومة الربازيلية داخليا هبدف تشجيع الرشااكت بني املعاهد البحثية وا ألوساط
الأاكدميية.
 .414و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء ووفد اململكة
املتحدة .وعىل حنو ما ذكر خالل ادلورات السابقة أأعرب الوفد عن تقديره للعمل اذلي قامت به ا ألمانة يف اجلع بني مجموعة
متنوعة تتأألف من اخلرباء املرموقني يف جمال نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل من البدلان النامية والبدلان املتقدمة والبدلان
اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية ،خالل هذا املنتدى رفيع املس توى .ور أأى أأن أأفاكر منتدى اخلرباء بناءة ومعلية ،وتأأيت من
الناس اذلين شاركوا يف التدريب العميل اليويم عىل نقل التكنولوجيا .ور أأى أأن هذه ا ألفاكر تس تحق دراسة متأأنية من
اللجنة .وفامي يتعلق ابدلراسات اليت مت ذكرها ،أأخذ اخلرباء خالل املنتدى التوصيات الواردة من ادلراسات التحليلية
والاجيعاعات ا إلقليمية بعني الاعتبار .واسيندت ا ألفاكر اإىل اكفة مواد املرشوع ،مبا يف ذكل ادلراسات التحليلية ونتاجئ
املؤمترات ا إلقليمية وكذكل اخلربات العملية واملعرفة اليت دلى أأعضاء اللجنة .و أأيضا انقشت اللجنة خالل ادلورة املاضية تقرير
التقيمي للمرشوع .واتفق مع ر أأي املقيّمني بأأن اللجنة احتاجت اإىل اإجياد وس يةل لرتمجة نتاجئ املرشوع اإىل نتاجئ ملموسة
ومس تدامة .واكن مسح أأنشطة الويبو احلالية املتعلقة بنقل التكنولوجيا هو اخلطوة ا ألوىل يف هذا الاجتاه .وطلب الوفد أأيضا
من ا ألمانة اإطالع اللجنة بلك جديد عن وضع املنتدى عىل ش بكة الإنرتنت .ومن شأأن تقامس أأفضل املنارسات وقصص
النياح من خالل املنتدى عىل ش بكة الإنرتنت أأن يكون اخلطوة التالية املناس بة من أأجل امليض قدما يف هذا املرشوع.
و أأشار اإىل أأنه لن يؤيد اإعادة فتح مناقشة هذه ادلراسات .واكنت اللجنة قد انقشت هذه ادلراسات بشلك مس تفيض .واكن
املؤلفون حارضين ومس تعدين لتلقي ا ألس ئةل ومل تكن هناك حاجة للعودة اإىل الوراء .واكنت هناك حاجة للتطلع اإىل خطوات
املقمي ،وتزويد
أأخرى يف هذا الاجتاه ،ور أأى الوفد أأن اخلطوة التالية املناس بة يه مناقشة أأفاكر فريق اخلرباء ،ورمبا توصيات ّ
املنتدى عىل ش بكة الإنرتنت ابملعلومات املفيدة وبناء العمل املس تقبيل عىل مشاريع واقعية من ادلول ا ألعضاء اليت مت التفاق
علهيا خالل ادلورة املاضية.
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 .415ور أأى الرئيس أأن املسأأةل لروها منظورين .واكن ذكل أأيضا مسأأةل مت التطرق اإلهيا عند مناقشة البند السابق .واكن دلى
مجيع ادلول ا ألعضاء مصاحل مرشوعة ،و قد مت التعبري عن البعض مهنا بشأأن الكيفية اليت ينبغي هبا مواصةل العمل بشأأن
مسأأةل نقل التكنولوجيا داخل املنظمة .وتطلب هذا حوار جيدا بني ا ألطراف .واكن هناك الكثري من املعلومات ا ألساس ية
والكثري من املقرتحات والكثري من وهجات النظر املتباينة .واكنت أأفاكر اخلرباء يه ابلضبط وهجات نظر خرباء .واكنت ادلول
ا ألعضاء يف منظنات دولية مثل الويبو مسؤوةل عن اختاذ القرارات وإاعطاء تعلاميت دقيقة اإىل ا ألمانة فامي يتعلق ابخليارات اليت
اختاروها واملسارات اليت اكنوا يرغبون يف اتباعروها .واحتاجت مناقشة من هذا النوع فامي بني ادلول ا ألعضاء درجة معينة من
الإعداد والتنظمي .وأأشار الرئيس اإىل أأن الواثئق املوجودة مت حتديدها ابلفعل ،وابلتايل ينبغي أأن تركز اللجنة عىل التفاق
حول اإجراءات النظر يف املقرتحات والواثئق املقدمة و أأي اقرتاح جديد تقرتحه ادلول ا ألعضاء .واكن الرئيس مس تعدا لإجراء
مشاورات مع مجيع ا ألطراف املعنية من أأجل تنظمي هذا النقاش للتوصل اإىل نتاجئ ملموسة .ومل يكن ذكل شيئا ميكن حتقيقه
داخل اللجنة أأو بني ممثيل ادلول ا ألعضاء .ول ميكن للجنة أأن تدخل يف مناقشة أأاكدميية .ومل يكن هناك سبب لدلخول يف
مناقشة قد أأجراها اخلرباء ابلفعل يف أأماكن أأخرى .واكنت هناك حاجة اإىل مناقشة من املرحج أأن تؤدي اإىل قرار ملموس،
عىل أأساس مجيع املعلومات اليت قدمهتا ا ألمانة واخلرباء يف الاجيعاعات السابقة .واكنت هناك حاجة اإىل حتديدها ا ألنشطة
وا إلجراءات .واكن هذا هو الروهدف من الاجيعاعات واملناقشات بني ادلول ا ألعضاء .ومع ذكل ،ابلنظر اإىل ما قالته ادلول
ا ألعضاء ،مل يكن هناك وقت متاح خالل هذا ا ألس بوع ،وابلتايل ،مل يكن من املمكن اإجراء املناقشة يف اجللسة العامة .ويف
البند السابق اقرتحت جنوب أأفريقيا اإماكنية واحضة لختاذ اإجراء يف املس تقبل .واكنت تكل يه نوع املقرتحات احملددة الالزمة
لإجراء مناقشات وهذا هو السبب يف اقتناع الرئيس بأأن القضية املتعلقة ابلعمل يف املس تقبل عىل نقل التكنولوجيا تتطلب
من ادلول ا ألعضاء تبادل ما اكن من توقعاهتم وأراهئم .واكن جيب أأن تكون تكل التوقعات والراء خطية ومشفوعة بتفسرياهتم
حبيث ميكن للجنة البدء يف التفكري يف تكل القضااي دون أأي سوء فروهم .ومل تكن اللجنة حباجة ملزيد من ادلراسات أأو
منتدايت اخلرباء أأو الندوات ولكن لتنظمي مناقشة عىل أأساس املعلومات اليت اكنت متاحة واختاذ التدابري الفعلية املطلوبة.
وسأأل الرئيس عنا اإذا اكن أأي من ادلول ا ألعضاء دليه مقرتحات حمددة بشأأن كيفية امليض قدما يف العمل عىل نقل
التكنولوجيا مع وجود وهجة نظر حول القضااي الرئيس ية اليت ينبغي مناقش هتا واليت حتتاج اإىل فروهم مشرتك .وجشع ادلول
ا ألعضاء عىل تقدمي مقرتحات مكتوبة حبيث ميكن ل ألمانة جتميع مجموعة من تكل التقارير وإاعداد مناقشة تس هتدف اختاذ
القرارات يف هناية اليوم .وإاذا متكنت اللجنة من مجع لك املقرتحات اليت قد أأشار اإلهيا الرئيس حبلول منتصف يوليو ،فاإهنا
ميكن أأن تشارك بدمع من ا ألمانة يف املشاورات خالل ادلورة املقبةل .ور أأى الرئيس أأهنا س تكون مناقشة جيدة التنظمي
تسيند اإىل أأفاكر ومقرتحات حمددة مقدمة من ادلول ا ألعضاء.
 .416وشكر وفد اليوانن الرئيس عىل اس تنتاجاته بشأأن هذا البند ،وطلبت توضيحا فامي يتعلق ابلطريقة املقرتحة .واكن دلى
الوفد بعض املالحظات عىل منتدى الويبو للخرباء بشأأن نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل ولكنه ر أأى أأهنا مناقشة قد
جرت ابلفعل .وفامي يتعلق بدعوة الرئيس اإىل تقدمي تعليقات مكتوبة حول توقعات وأراء منتدى اخلرباء ،مل يعرف كيف ميكن
ربطروها ابلبند السابق بشأأن نقل التكنولوجيا .ومنذ انعقاد املنتدى ،اكن دلى اللجنة بعض ا ألفاكر وقد وافقت قبل املنتدى أأن
تكل س تكون يه ا ألفاكر الوحيدة .ور أأى أأن هذه اكنت معلية عصف ذهين مفيدة جدا ولكنه مل يعرف كيف ميكن لدلول
ا ألعضاء البناء عىل أأفاكر هذا املنتدى فامي يتعلق بتقدمي املقرتحات اإىل ا ألمانة.
 .417وذكر الرئيس أأن منتدايت اخلرباء تأألفت من نقاشات ل ألفاكر ولكن الاس تنتاجات اليت توصل اإلهيا اخلرباء مل تكن
ملزمة .وإاذا طلبت املنظمة من مجموعة من اخلرباء تقدمي أراهئم اكن ذكل من أأجل حتليلروها ومن مث اختاذ قرار بشأأن مدى
اإماكنية وضع تكل الراء موضع التنفيذ أأم ل .ومل يكن ابلرضورة أأن تأأخذ تكل الراء أأو الاقرتاحات املقدمة من اخلرباء يف
احلس بان الاعتبارات الس ياس ية اليت اكن عىل لك دوةل أأن تضعروها يف الاعتبار عندما تتخذ القرارات .ومل يكن شيئا جديدا.
ونصت الفقرة  5.2من ملخص الرئيس لدلورة املاضية عىل أأن "ميكن لدلول ا ألعضاء تقدمي مقرتحات بعد النظر يف وثيقة
أأنشطة املسح" .ومل يكن هذا موضوعا جديدا ،فروهو مس متد من طبيعة املواضيع .واكن عىل اللجنة حتويل أأو ترمجة نتاجئ العمل
الفكري اذلي قام به اخلرباء يف املنتدى اإىل القرارات تتخذها ادلول ا ألعضاء وتطلب هذا اإجراء مناقشات .واكن من املروهم
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التأأكيد عىل أأنه ينبغي عىل ادلول ا ألعضاء توضيح ورشح أأفاكرمه حول الإجراءات املس تقبلية وحتديد املسار اذلي ينبغي
اتباعه .وذلكل ،فاإن دول اليت اكن دلهيا أأفاكر حمددة حول مسارات العمل ينبغي أأن تقدم أأفاكرمه خطيا حبلول منتصف
يوليو ،حبيث ميكن للجنة مناقش هتا واختاذ القرار .و أأعرب الرئيس عن أأمهل يف أأن يكون هذا التفسري أأوحض السؤال املطروح.
 .418و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تأأييده لروهذه الفكرة .مث سأأل الوفد عنا اإذا اكن من املمكن فصل املقرتحات
امللموسة مثل املقرتح اذلي قدمه وفد جنوب أأفريقيا ،عن ا ألفاكر املتعلقة بكيفية امليض قدما أأو القضااي املفاهيمية اليت ترغب
ادلول ا ألعضاء يف مناقش هتا .ور أأى الوفد أأن ذكل من شأأنه أأن جيعل ادلول ا ألعضاء ل تغفل املشاريع العملية والفعلية يف
معلية مناقشة الوثيقة.
 .419وطلب الرئيس من مجيع ادلول ا ألعضاء اتباع التوصية اليت قدهما وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .واكن هناك ابلفعل
مس تواين من املناقشة هنا مقرتحات مفصةل واعتبارات العامة بشأأن الس ياسات .ور أأى الرئيس أأن املقرتحات املزمع اإرسالروها
اإىل ا ألمانة جيب أأن تيبع هذا الروهيلك.
 .420و أأشار وفد اململكة املتحدة اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .وس يكون من املروهمتني ابلنظر يف
بعض املقرتحات الفعلية والعملية كتكل اليت أأدىل هبا وفد جنوب أأفريقيا .وابلنس بة للنقطة الثانية المتس الوفد بعض
التوضيحات .وعىل عكس املناس بات ا ألخرى يف الويبو ،يف هذه احلاةل اكن دلى اللجنة معلية واقعية للغاية حظيت مبوفقة
جلية .واكن الروهدف من املرشوع قيد املناقشة هو هيلكة تفكريمه والعمل عىل نقل التكنولوجيا .و أأشار الوفد اإىل بيان الرئيس
عن املقدار الكبري من العمل واملواد اليت حول هذه القضية املعقدة جدا .واكنت الفكرة العامة من املرشوع يه هيلكته
ومعرفة ما ميكن القيام به .واكن واحضا أأن للعملية العديد من اخلطوات واكن أأبرزها هو منتدى اخلرباء حيث اكنت هناك
وهجات نظر متباينة .واكنت النييية املس متدة من الناس اذلين يعملون يف هذا اجملال يه فكرة معلية ينبغي عىل ادلول
ا ألعضاء البدء يف اإدراهجا مضن معل الويبو .ور أأى الوفد أأنه من املروهم أأن تبىن مجيع املقرتحات اليت س تقدهما ادلول ا ألعضاء
عىل هذا ا ألساس .ولو مت فتح اخليار للك يشء ،لعادت اللجنة اإىل اخلطوة ا ألوىل ومل حتقق أأي يشء يف هذه العملية.
 .421و أأشار الرئيس اإىل أأن وفد اململكة املتحدة قد أأاثر نقطة هامة .واكنت اللجنة حتاول بناء يشء مضن اإطار حمدد.
واكنت بصدد بدء املناقشة من الصفر عن قضااي جديدة .ولكن اكن عىل اللجنة احملافظة عىل اليسلسل املنطقي املناقشة.
ور أأى الرئيس أأن ادلول ا ألعضاء جيب أأن تشري اإىل أأن العمل مت ابلفعل واكن صنع قرارات تسيند اإىل ذكل العمل .واكن من
املروهم احلفاظ عىل الزمخ الإجيايب والثقة من أأجل امليض قدما.
 .422وحتدث وفد نييرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وطلب توضيحا فامي يتعلق بس ياق املناقشات اليت جرت ابلفعل
وتضمنت دراسات مراجعة النظراء ومجيع ا ألنشطة ذات الصةل هبذا املرشوع ،وليس فقط ا ألفاكر الامثنية للخرباء اليت اكنت
مدرجة يف التقرير.
 .423وذكر الرئيس أأن املوضوع قيد املناقشة اكن هو منتدى الويبو للخرباء .واكن من حق ادلول ا ألعضاء أأن ختتلف مع
الاس تنتاجات اليت توصل اإلهيا املنتدى ،ولكن اكن من املروهم أأن يعرف اجليع أأس باب اخلالف وعىل أأي يشء اسيند هذا
اخلالف .مل ير الرئاسة أأن أأحدا ميكنه احلد من حق ا ألعضاء يف التعبري عن مالحظاهتم ومقرتحاهتم أأو احلد من ا ألس باب
الاكمنة وراء املقرتحات الواردة من ادلول ا ألعضاء.
 .424و أأيدت ا ألمانة (الس يد ماتيس) البياانت اليت أأدىل هبا الرئيس فامي يتعلق بأأي من نتاجئ املرشوع جيب أأخذها بعني
الاعتبار وما اإذا اكن ينبغي أأن تكون نقطة الانطالق يه فقط أأفاكر اخلرباء اليت اتفق علهيا اخلرباء خالل منتدى اخلرباء رفيع
املس توى .و أأشار اإىل خمرجات املرشوع ا ألصلية اليت وافقت علهيا اللجنة يف عام  2010عندما بد أأ املرشوع .واكن هناك
س تة أأو س بعة خمرجات مشلت من بني أأمور أأخرى عقد اجيعاعات تشاورية إاقليمية ،وس تة دراسات حتليلية ملراجعة النظراء،
وورقة املفاهمي ،ومنتدى اخلرباء .واكنت تكل يه اخملرجات الرئيس ية ا ألربعة .ويف الهناية اإدراج " أأي نتاجئ انمجة عن ا ألنشطة
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املذكورة أأعاله يف برامج الويبو بعد أأن تنظر فهيا جلنة الت منية و أأية توصيات حم متةل مقدمة من اللجنة اإىل اجلعية العامة" .واكن
واحضا من الطريقة اليت صيغت هبا خمرجات املرشوع يف البداية أأنه مت مطالبة اللجنة تلكيفروها بأأن تأأخذ يف الاعتبار مجيع نتاجئ
مجيع خمرجات املرشوع عند مناقشة ا ألمانة وإاطالعروها يف هناية املطاف مبا جيب أأن يركز عليه معلروها يف املس تقبل بشأأن نقل
التكنولوجيا .ومل يكن الروهدف بأأي شلك من ا ألشاكل هو أأن يقترص هذا عىل ما اكن يف الواقع هو النقطة املضيئة للمرشوع،
ويه منتدى اخلرباء ولكن هذا مل يكن سوى واحد من عدة خمرجات مشلت أأيضا الاجيعاعات وادلراسات وورقة املفاهمي.
 .425وذكر وفد اململكة املتحدة أأنه اكن عىل بينة من ا ألوراق والواثئق اخملتلفة ،ول س امي تكل الوثيقة اليت اكنت ا ألمانة
تشري اإلهيا .واكن هناك أأيضا ورقة املفاهمي املنقحة يف عام  2014اليت تضمنت الفقرة  28بشأأن اإدراج النتاجئ يف برامج الويبو.
وتال الوفد ما ييل" :عقب صدور أأي توصيات من منتدى اخلرباء ادلويل رفيع املس توى عىل النحو الوارد يف ورقة املرشوع
اليت اع متدهتا جلنة الت منية ،سيمت دمج أأي نتاجئ انمجة عن النشاط يف معل املنظمة" .و أأراد الوفد فروهم العالقة بني ورقيت املفاهمي
ا ألولية واملنقحة.
 .426وطلب الرئيس من وفد اململكة املتحدة اإعادة صياغة السؤال اذلي طرحه.
 .427و أأكد وفد اململكة املتحدة أأن ورقة املفاهمي اكن لروها خطوات خمتلفة .ومشلت اخلطوة الهنائية لك العمل اذلي مت القيام
به يف السابق .واكن من املفرتض أأنت تناقش اللجنة تكل النتاجئ وحتاول دجمروها يف معل الويبو .اإذا اكن لك يشء متوفر ،لن
يتطلب ا ألمر من ادلول ا ألعضاء سوى التوصل اإىل مقرتحات ليمت مناقش هتا .واقرتح الوفد الرتكزي عىل اخلطوة ا ألخرية
للمرشوع والبناء علهيا .وميكن لدلول ا ألعضاء تقدمي مقرتحات واقعية مس متدة بطريقة أأو بأأخرى من ذكل ،وبعد اإجراء
مناقشة حول اخلطوات والقضااي املقبةل اليت ميكن امليض هبا قدما ،مع ا ألخذ بعني الاعتبار هيالك الويبو احلالية وكذكل
حقائق ا ألمانة.
 .428وحتدث وفد نييرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأشار اإىل أأن املنتدى رفيع املس توى اكن مزجيا من مجيع أأنشطة
املرشوع .وخالل املنتدى رفيع املس توى ،متت مناقشة بعض نتاجئ الندوات ا إلقليمية اليت عقدت .ومل تقترص نتاجئ أأفاكر
اخلرباء فقط عىل املنتدى رفيع املس توى .ويف املقام ا ألول ،أأدركت اجملموعة أأن أأفاكر اخلرباء جاءت من دراسات مراجعة
النظراء .وذلكل ،حىت اإذا اكنت ادلول ا ألعضاء سوف تبين مقرتحاهتا عىل نتاجئ املنتدى رفيع املس توى ،عىل النحو اذلي
فروهمت اجملموعة أأن وفد اململكة املتحدة اقرتحه ،ميكن للجنة أأن تواصل أأخذ مجيع أأنشطة املرشوع يف الاعتبار .وتطرق
املنتدى رفيع املس توى جليع أأنشطة املرشوع واكن هذا هو السبب يف أأن جتري الويبو يف الواقع مراجعة النظراء لدلراسات.
وكرر اجملموعة أأنه اكن هناك خالف حول أأفاكر اخلرباء الامثنية .وذلكل ،فاإن ادلول ا ألعضاء ل يزال ميكهنا ،حىت مع املوقف
اذلي أأعرب عنه وفد اململكة املتحدة ،تقدمي مقرتحات تسيند اإىل ا ألنشطة املتعلقة ابملرشوع ،وجيب أأل تتفق مع أأفاكر
اخلرباء الامثنية اليت مل يمت التفاق علهيا بعد من جانب ادلول ا ألعضاء.
 .429وعلق الرئيس املناقشة ،و أأشار اإىل أأنه لن جيري املناقشات الإجرائية .وإاذا اكنت ادلول ا ألعضاء س تقدم اقرتاحا مل
يأأخذ يف الاعتبار الراء اليت أبديت خالل املناقشات س يكون من الصعب امليض قدما .ومل يكن من الرضوري تكرار
املواقف املعروفة جيدا مرة أأخرى .وذكر الرئيس أأن اللجنة حاولت اإحراز تقدم و أأهنا حباجة اإىل مقرتحات تسيند اإىل ما مت
اإاجنازه حىت اترخيه .وجيب أأن تكون الوفود مس تعدة لالس يعاع اإىل املقرتحات وليست ملزمة ابملوافقة علهيا .و أأعرب عن
اعتقاده بأأن ادلول ا ألعضاء حباجة للعمل معا عىل صياغة عامة تعكس فروهم اجليع.
 .430و أأيد وفد اململكة املتحدة البيان اذلي أأدىل به وفد نييرياي ،ابمس اجملموعة ا ألفريقية .واكن حصيحا أأنه يف املنتدى رفيع
املس توى مت اس تخدام اكفة املواد املتاحة سابقا .وخصصت اجللسة ا ألوىل للمنتدى رفيع املس توى لتقدمي عروض توضيحية
لدلراسات الس تة ،ليس مراجعة النظراء حفسب ،بل أأيضا عروض توضيحية لدلراسات ،يلهيا تعليقات أأولئ ،اذلين أأجروا
مراجعة النظراء .ور أأى الوفد أأن املؤمتر اكن خطوة هنائية حيث مت تقيمي مجيع الواثئق ومناقش هتا وتقييمروها ومن مث مت التوصل
اإىل نييية .و أأعرب عن اعتقاده بأأنه حباجة للبناء عىل ذكل من أأجل امليض قدما.
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 .431و أأيد وفد اليوانن البيان اذلي أأدىل به وفد اململكة املتحدة عن منتدى اخلرباء .لقد اكن حقا اخلطوة ا ألخرية من أأحد
ا إلجراءات ،ومل يعتربه مناقشة اإجرائية .ور أأى الوفد أأن اللجنة وافقت أأن نقل التكنولوجيا اكن موضوعا معقدا للغاية واكن
يتأألف من جوانب خمتلفة .واكن منتدى اخلرباء اذلي عقد شيئا ميكن البناء عليه .و أأفاد الوفد اإىل أأنه أأشار يف بيانه أأيضا اإىل
ملخص الرئيس لدلورة السادسة عرش .اإنه أأعطى الفرصة لدلول ا ألعضاء لتقدمي مقرتحات بعد النظر يف وثيقة املسح .وجيب
الرتكزي مس تقبال عىل مقرتحات حمددة جدا مثل املشاريع .واكن هذا هو ما أأشار اإليه الوفد يف بيانه وكرره .و أأشار الوفد إاىل
أأن املرشوع اكن شيئا ملموسا و أأنه بين عىل النتاجئ .ور أأى الوفد أأن فتح نقاش واسع بشأأن نقل التكنولوجيا اكن ل يتفق مع
هذا البند من جدول ا ألعنال ،عىل ا ألقل ليس مع منتدى الويبو للخرباء املعين بنقل التكنولوجيا ادلولية.
 .432و أأفاد وفد مجروهورية اليش ي ،بأأنه طلب من ا ألمانة يف ادلورة ا ألخرية أأن ختتمت اللجنة املناقشات حول هذا املرشوع.
ومت اإاجناز املرشوع .واتفق الوفد مع مداخةل وفد اليوانن ،وذكر أأنه قر أأ ما قررته اللجنة" :ميكن تقدمي أأي مقرتحات جديدة
بعد النظر يف جعل التعليق للمناقشة يف ادلورة الثامنة عرش للجنة" .وابلتايل مل ير الوفد أأي مشلكة يف هذا الإجراء .ور أأى
أأن اللجنة ينبغي أأن تركز عىل مقرتحات حمددة ،ورمبا مقرتحات املشاريع ،املقدمة من ادلول ا ألعضاء اليت تراعي الإطار
الس يايس جلدول أأعنال التمنية.
 .433و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل أأن وفد مجروهورية اليش ي ،أأاثر نقطة هممة بأأن هذا املرشوع مت الانهتاء منه
وتقييمه .ومل يكن مرشوعا لهنائية .و أأمكلت اللجنة العمل يف اإطار هذا املرشوع ،واكنت اخلطوة التالية يه سناع اقرتاحات
حمددة من ادلول ا ألعضاء .ليست أأفاكرا ،وليست القضااي املفاهيمية ولكن اقرتاحات حمددة من ادلول ا ألعضاء.
 .434وذكر الرئيس أأن املفروهوم دلى اللجنة يف دورهتا ا ألخرية اكن هو حتديد التوصيات املمكنة املقدمة من اللجنة اإىل اجلعية
العامة .واكن املقصود أأن يمت ذكل .واملرحةل الهنائية يه حتديد تكل التوصيات .ور أأى الرئيس أأنه من املروهم لدلول ا ألعضاء
توضيح ما اعتقدوا أأن تكل التوصيات جيب أأن تكون عليه .وقال إانه سوف يتوقف عن اس تخدام لكمة "املقرتحات" ،ويقول
"التوصيات" ،مبا يعىن "التوصيات اليت يتعني عىل اللجنة تقدميروها اإىل اجلعية العامة حول هذا املوضوع".
 .435و أأيد وفد سويرسا املالحظات اليت أأبداها وفد مجروهورية اليش ي ،ووفد الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .436وحتدث وفد نييرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،ووافق عىل املسار املقرتح بأأنه جيوز لدلول ا ألعضاء إارسال املقرتحات أأو
التوصيات اليت ترى أأن اللجنة ينبغي أأن تناقشروها أأو تويص اإىل اجلعية العامة مبواصةل النظر فهيا.
 .437والمتس وفد اليوانن توضيحات بشأأن اسيبدال لكمة "املقرتحات" بلكمة "التوصيات".
 .438و أأوحض الرئيس أأنه أأشار اإىل التوصيات املمكنة اليت اكن عىل اللجنة تقدميروها اإىل اجلعية العامة حول هذا املوضوع.
و أأشار اإىل الوثيقة  ،CDIP/15/5الصفحة  ،2الفقرة (( )1ز).
 .439و أأعرب وفد الربازيل عن تأأييده للبياانت اليت أأدىل هبا وفد نييرياي تأأييدا لقرتاح الرئيس .و أأشار اإىل أأن الروهدف من
املرشوع اكن اإدماج ا ألنشطة يف برانمج الويبو وحىت الن مل يمت حتقيق ذكل الروهدف.
 .440و أأيد وفد اإيران (مجروهورية  -الإسالمية) البياانت اليت أأدىل هبا وفد نييرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ووفد الربازيل.
 .441واختمت الرئيس املناقشة نظرا اإىل عدم وجود مالحظات أأخرى من الوفود احلارضين .مث دعا وفد اإس بانيا اإىل عقد
اجيعاع تشاوري غري رمسي ،عىل النحو املطلوب.

النظر يف الوثيقة  - CDIP/16/7 Rev.التعاون عىل تعلمي حقوق امللكية الفكرية والتدريب املروهين مع
مؤسسات التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان أأقل منوا (اتبع)
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 .442أأشار الرئيس اإىل أأن بعض الوفود أأعربت عن قلقروها حول الوثيقة  ،CDIP/16/7 REVو أأنه طلب من ا ألمانة
التصال بتكل الوفود لفروهم طبيعة تكل اخملاوف عىل حنو أأفضل وحماوةل إاجياد حل.
 .443وذكرت ا ألمانة (الس يد بيجوي) أأن ا ألمانة أأجرت مشاورات ممثرة مع الوفود اليت دلهيا خماوف بشأأن مقرتح املرشوع.
وتوجه ابلشكر اإىل الوفود اليت ساعدت يف امليض قدما .واكن التغيري ا ألول هو اإدراج لكمة "التمنية" يف العنوان لتعزيز
ا ألهداف الإمنائية للمرشوع .واكن الاقرتاح الثاين هو حتسني النص يف الصفحة  ،11الفقرة (( )1( )3ب) ،ابإدراج مجةل يف
هناية الفقرة تنص عىل "ينبغي أأن يتضمن التقرير مجيع املعلومات ذات الصةل فامي يتعلق مبجموعات ا ألدوات وحمتوى ادلورة
و أأية معلومات أأخرى مفيدة ،مث فاصةل ،ما مل تذكر البدلان املس تفيدة خالف ذكل .وليس دلى ا ألمانة أأي مشلكة يف قبول
هذه التغيريات و أأعرب عن أأمهل يف أأن توافق اللجنة عىل النص اجلديد.
 .444و أأفاد الرئيس بأأنه عند مناقشة هذه املسأأةل ،طلبت عدد من الوفود اللكمة من أأجل التعبري عن تأأييدمه ملرشوع
النص .ودعا الوفود اإىل التعليق عىل النص من منطلق أأن هذه التعديالت الطفيفة اليت قر أأهتا ا ألمانة مل تغري طبيعة الوثيقة.
 .445ووجه وفد املكس ي ،الشكر ل ألمانة عىل العرض التقدميي املتعلق ابلتفاصيل الواردة يف الاقرتاح .و أأعرب الوفد عن
تقديره للتعديالت اليت أدخلت عىل الوثيقة اليت جاءت نييية مشاورات مع ادلول ا ألعضاء اليت أأعربت عن قلقروها .و أأعرب
الوفد عن رسوره البالغ مبعرفة أأن هذه الصعوابت قد مت التغلب علهيا .ولحظ أأن هذا املرشوع ييعا ى مع التوصيات  3و10
و 45اليت تشجع عىل تعلمي امللكية الفكرية والتدريب املروهين عىل املس توايت الوطين وا إلقليمي وش به ا إلقليمي .ووافق الوفد
أأيضا عىل أأنه من املروهم للغاية حتسني تدريب املروهنيني يف جمال امللكية الفكرية .ور أأى أأنه من الصواب تنفيذ املرشوع الرائد يف
مناطق أأفريقيا و أأمرياك الالتينية والاكرييب ،وكذكل يف املنطقة العربية .وكرر تأأييده لروهذه الوثيقة ،و أأعرب عن رغبته يف
املشاركة يف هذا املرشوع الرائد .كنا أأعرب عن أأمهل يف أأن يلقى طلبه الاهيعام الالزم.
 .446و أأفاد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأنه يف حاجة إاىل بعض الوقت للتفكري يف التعديالت ألهنا وضعت سابقة لتقدمي
مجيع مواد وحمتوايت ادلورات اإىل اللجنة لس تعراضروها عىل حنو منتظم ،ومل يكن ذكل ممارسة طبيعية .وطلب الوفد القليل
من الوقت ملناقشة ا ألمر.
 .447و أأعرب وفد غابون عن تأأييده للبياانت اليت أأدىل هبا وفد نييرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية يف ادلورة السابقة .و أأيد
املرشوع ،وذكر أأن غابون اس تفادت من ورشة معل ألحصاب احلقوق نظمهتا الويبو ملوظفي اجلارك ورجال الرشطة والقضاة
واحملامني .و أأعربت غابون عن أأملروها يف أأن تعقد تكل الورش التدريبية مرة أأخرى قريبا .و أأبدت رسورها الشديد بكوهنا قادرة
عىل الاس تفادة من دورات تدريبية معينة مت تكييفروها وفقا لحتياجات بدله.
 .448و أأعرب وفد اململكة املتحدة عن تأأييده لروهذا املرشوع يف نسخته ا ألصلية .وطلب توضيحات بشأأن التغيريات يف
العنوان .وسأأل الوفد عنا اإذا اكن هذا خطأأ مطبعي حيث أأن لكمة "حقوق" مت اسيبعادها أأيضا من العنوان .وابلإضافة اإىل
ذكل ،أأعرب الوفد عن حاجته ملزيد من الوقت للنظر أأو سناع املزيد من التفسريات حول التغيريات اليت أدخلت عىل
الصفحة .11
 .449و أأكدت ا ألمانة (الس يد بيجوي) أأنه عندما أأضيف مصطلح "التمنية" يف العنوان ،مت حذف مصطلح "حقوق" ألنه
بدا مرباك .وتناول لك يشء عن التعاون يف جمال التمنية وامللكية الفكرية ،مبا يف ذكل حقوق امللكية الفكرية والالزتامات.
وعاجلت ا ألمانة القلق اذلي أأعرب عنه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،و أأشارت اإىل أأن اجلزء التايل من النص اكن ضنانة:
"ما مل تذكر البدلان املس تفيدة خالف ذكل" .وبذكل فاإن أأي البدل مل يرغب يف الكشف عن تقاريره يف اللجنة ،ميكنه التعبري
عن ذكل .واكن هذا هو جوهر معىن اجلزء ا ألخري من اجلةل .ورحبت ا ألمانة بتأأييد عدد من الوفود للمرشوع و أأحاطت علنا
جبميع طلبات املشاركة.
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 .450ومل يوافق وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل أأن حذف لكمة "حقوق" جعلت اجلةل أأقل تعقيدا .ور أأى أأهنا اكنت
جمرد لكمة واحدة قصرية والقضاء عليه ومن املروهم جدا للسلطات القضائية السناع عن حقوق امللكية الفكرية .وذكر الوفد أأنه
لن يؤيد حذف لكمة "حقوق" فقط من أأجل جعل العنوان أأقرص بلكمة واحدة .أأما ابلنس بة للنقطة الثانية ،ر أأى الوفد أأهنا
وضعت الزتاما اإجيابيا عىل البدل املس تفيد أأن يطلب عدم مشاركة املعلومات واكنت تكل ممارسة غريبة .و أأنه ما زال حباجة
لبعض الوقت للنظر يف ذكل.
 .451و أأدرك وفد كوس تارياك أأن املزااي التنافس ية تقوم عىل القدرة الإبداعية وجيب أأن جتد روح الإبداع نظريها يف ص،
قانوين ومن رضوري وجود اإطار مؤسيس قوي حيمي امللكية الفكرية بأأشاكلروها اخملتلفة .ولقد حولت كوس تارياك نفسروها ،واكن
اقتصادها قامئ بشلك مكثف عىل املعرفة .ويف هذا الس ياق ،اكن التدريب القضايئ رضوراي للتطبيق السلمي لتكل احلقوق
عىل النحو الوارد يف اسرتاتيجية امللكية الفكرية  .2012و أأيد بشدة أأهداف التمنية املس تدامة ،ل س امي هدف التمنية
املس تدامة  9اذلي اقرتح تطوير بنية حتتية قوية ومأأسسة شامةل ومس تدامة الوطنية وتشجيع الابتاكر ،وهدف التمنية
املس تدامة  17اذلي حتدث عن العمل عىل خلق جممتع شامل قامئ عىل تعزيز الشفافية واملؤسسات شامةل .وكرر تأأييده اذلي
أأعرب عنه خالل  CDIP/16عن مرشوع التعاون عىل حقوق امللكية الفكرية والتعلمي والتدريب املروهين عىل امللكية الفكرية
مع مؤسسات التدريب القضايئ يف ادلول النامية وا ألقل منوا .و أأشار الوفد اإىل الوثيقة  CDIP/16/7 Rev.و أأعرب عن
اهيعامه الشديد ابختياره كبدل مرشوع رائد .وعرض أأن تيعا ى املوارد البرشية والبنية التحتية مع تنفيذه .واكنت دلى
كوس تارياك مدرسة تدريب قضايئ تأأسست يف عام  .2001وخالل لك س نوات وجودها عروهد اإلهيا مبروهمة التدريب من أأجل
حتسني اإدارة العداةل .واكن من املروهم جدا تدريب القضاة واحلاكم يف كوس تارياك .واكن هذا التدريب املروهين ومؤسسة التدريب
القضايئ ميتلاكن اكفة املتطلبات الرضورية ،وخاصة للملكية الفكرية عىل النحو املعرتف هبا يف مذكرة التفامه لعام  2004اليت
وقعهتا الويبو وحممكة العدل العليا يف كوس تارياك .وموضوع مذكرة التفامه هو التنس يق والتعاون الوثيق بني املؤسس تني لعقد
ندوات وورش معل ودورات تدريبية عن امللكية الفكرية ،وكذكل اختيار وتعيني القضاة واحلاكم واحملامني يف النظام القضايئ
للتعاون يف برامج التدريب اليت تقدهما الويبو  .وقد انعكس هذا الالزتام الوطين يف دورات القضاة يف عام  ،2008وعززه
اتفاق جديد للتعاون بني أأاكدميية الويبو مؤسسة كوس تارياك للملكية الفكرية يف عام  .2015و أأشار الوفد اإىل أأن التعاون بني
الويبو وكوس تارياك مت صياغته رمسيا ألول مرة يف اتفاقية التعاون املوقعة يف عام  .1995و أأخريا ،أأفاد الوفد بأأنه خالل زايرة
رئيس اجلروهورية ،غيريمو سوليس اإىل جنيف يف عام  ،2015عرض عىل خمتلف املنظنات ادلولية يف جنيف اختيار بالده
مكخترب للتمنية ،وإاطار مالمئ للمشاريع مثل املرشوع قيد املناقشة .وعرضت كوس تارياك مسرية طويةل من التعاون مع الويبو،
مع توافر موارد برشية خالقة ،وكذكل هيلك مدرب وسلمي .وانطالقا من هذا التعاون ،ينبغي الاس مترار يف تعزيز هذه
العالقة.
 .452و أأعرب وفد اإندونيس يا عن ارتياحه للتقدم ووافق عىل التغيريات .ومع ذكل أأيد املناقشة حول الفقرة ( 2ب) بشأأن
الكشف عن معلومات معينة .ور أأى أأن املوظفني القضائيني ل ميكهنم الكشف عن معلومات وتدويهنا يف حمرض اجللسة .واكن
هناك بعض املعلومات من املفرتض تقدميروها يف احملمكة و أأي ماكن أخر .وابلتايل ينبغي احلفاظ عىل رسية املعلومات .و أأبدى
الوفد مرونة فامي يتعلق هبذه املسأأةل ولكن أأكد أأن هناك بعض الرسية للمعلومات اليت مت مناقش هتا يف احملمكة.
 .453ور أأى وفد أأملانيا أأن التغيري يف العنوان نقل تركزي التدريب يف جمال خمتلف ،وابلتايل فاإن عليه أأن ييشاور مع عامصة
بدله .وذلكل ،طلب املزيد من الوقت للنظر يف ا ألمر.
 .454و أأدرك الرئيس أأن الوفود حباجة اإىل مزيد من الوقت .و أأشار اإىل أأن هناك وفد واحد ،وهو وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية اذلي اختلف مع حذف لكمة "حقوق" من العنوان .واكن من املفيد النظر يف احلاجة امللحة اإىل حذف تكل اللكمة.
واكن الشاغل الثاين لكثري من البدلان هو أأن مفروهوم التحفظ يف امللخص املروهم .واكن ذكل جمرد ضنان لعملية قانونية .وسيبدو
أأن ردود الفعل تكل اليت وردت يف الفقرة الثانية قد تيرس فروهم القضاة أأنفسروهم لعواقب تبادل املعلومات اليت تعترب يف اإطار
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قوانيهنا بياانت محمية .وحث الرئيس اللجنة عىل النظر يف تكل احلجج يف التفكري بشأأن التغيريات حىت اليوم التايل .واكنت
اللجنة عىل وش ،التوصل اإىل حل ،ومل تعن هذه القضااي تأأجيل اعيعاد الوثيقة.
 .455وطلب وفد اليوانن توضيحا بشأأن تقيمي الرئيس للكمة "حقوق".
 .456و أأوحض الرئيس أأنه ل يرى أأي صعوبة يف اإدراج لكمة "حقوق" يف هذا اجلزء من اجلةل .وبدا من املناسب إاعطاء
اإشارة للقضاة بأأن بعض املعلومات احملمية حبمك رسية الإجراءات س تحرتم ولن تكون علنية .واكن هذا هو الغرض من هذه
الصياغة اللغوية .وذكر الرئيس أأن اللجنة ليست بعيدة عن اإجياد حل ،حيث أأن هااتن اكنتا مسأألتني معقولتني .ومل يكن
الرئيس بصدد اإعادة فتح ابب املناقشة ،وطلب من الوفود اليت لتزال دلهيا مسائل للتفكري يف الاليعاس .ويف هذه ا ألثناء،
اكنت ا ألمانة مس تعدة ومتاحة للمساعدة يف اإجياد حل يف حني س تواصل اللجنة معلروها.
 .457وطلب وفد أأملانيا من ا ألمانة تقدمي وثيقة حمررة بتعقب التغيريات من أأجل تسروهيل تنس يقروها.
 .458واس تأأنف انئب رئيس مناقشة املرشوع.
 .459وقدمت ا ألمانة (الس يد بيجوي) نتاجئ املناقشات .ومشل التعديل لكمة "التمنية" يف العنوان .وس يظروهر هذا التغيري عىل
صفحة الغالف للمرشوع ،الوثيقة  ،CDIP/16/7 Revويف املرفق.
 .460وذكر وفد الروهند أأن العنوان اجلديد يعكس الرتكزي عىل التمنية اليت اكنت حمورا همنا للجنة .وعىل النحو الوارد ابمللحق
اكن وفقا للتوصيات  3و 10و 45من أأجندة التمنية .وعكست هذه التوصيات الثالثة أأن أأجندة التمنية اكن عن حتقيق
التوازن بني حقوق امللكية الفكرية واملصلحة العامة .ول جيب أأن يركز التدريب القضايئ عىل احلقوق حفسب ولكن أأيضا عىل
اجلانب التمنوي حبيث يمت تدريب القضاة أأيضا عىل أأوجه املرونة والاس تثناءات والقيود املتاحة هلم ألخذ صورة شامةل عن
هذا وحتقيق التوازن الصحيح بني حقوق امللكية الفكرية واملصاحل العامة الأكرب .واكن هذا تغيريا مرحبا هبا و أأعطى اإشارة
اإجيابية عن حمور اهيعام هذه اللجنة اذلي اكن يف ا ألساس هو حقوق التمنية وامللكية الفكرية.
 .461و أأعرب وفد أأملانيا عن عدم اإدراكه بشلك اكمل للسبب اذلي جعل هناك حاجة لإضافة لكمة "التمنية" تكل اإىل
عنوان املرشوع ،كنا أأنه مل يفروهم متاما كيف س يكون تأأثري هذا الإدراج عىل طريقة تنفيذ املرشوع .وطلب الوفد توضيحا عنا
اإذا اكن املرشوع ذو العنوان املعدل س يكون يف نطاق اختصاص الويبو متاما.
 .462وقالت ا ألمانة (الس يد بيجوي) إانه إابدراج لكمة "التمنية" ،لن يكون لروها أأي تأأثري عىل تنفيذ املرشوع ألهنا وردت يف
وثيقة املرشوع وليس هناك ش ،أأن هذا املرشوع يقع مضن ولية الويبو.
 .463وحتدث وفد نييرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وكرر تأأييد اجملموعة ا ألفريقية للمرشوع مع اإدراج لكمة "التمنية" .ور أأت
أأهنا عدلت حمور تركزي املرشوع .ورحبت اجملموعة ا ألفريقية بأأن حمتوايت املرشوع تركت للبدلان املس تفيدة ملكية ا ألدوات
اليت مت تطويرها لتنفيذ املرشوع.
 .464وشكر وفد الربازيل ا ألمانة عىل اقرتاح اإضافة لكمة "التمنية" يف عنوان املرشوع .و أأدرك الوفد أأن مشاريع اللجنة جيب
أأن تركز ابلرضورة عىل التمنية مكحرك ألنشطهتا .واكن ذكل هو القيمة املضافة للمرشوع اليت من شأأهنا أأن تأأخذ يف الاعتبار
اجلوانب املوهجة حنو التمنية مثل تكل املذكورة يف التوصيات الثالثة اليت اسيند علهيا املرشوع .و أأعرب الوفد أأيضا عن
موافقته عىل الصياغة اللغوية ا ألصلية اليت تنص عىل أأن التقرير جيب أأن حيتوي عىل مجيع املعلومات املتعلقة مبجموعات
ا ألدوات وحمتوى ادلورة و أأية معلومات أأخرى مفيدة ما مل تذكر البدلان املس تفيدة خالف ذكل .وفضلت الربازيل الشفافية يف
مجيع أأنشطة الويبو .وسييعا ى ذكل مع التوصية  1من أأجندة التمنية اليت ذكرت أأن أأنشطة املساعدة التقنية وبناء القدرات
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جيب أأن تكون ،من بني أأمور أأخرى ،موهجة حنو التمنية ومدفوعة ابلطلب وشفافة .واكنت هذه قضية ينبغي عىل ادلول
ا ألعضاء اإيالء الاهيعام الواجب هبا يف اللجنة.
 .465ودعا انئب الرئيس الوفود املعنية ابلتعديالت املقرتحة إاىل أأخذ اللكمة.
 .466و أأيد وفد اإيران (مجروهورية  -الإسالمية) البياانت اليت أأدىل هبا وفد الروهند ووفد الربازيل بشأأن اإدراج لكمة "التمنية" يف
العنوان .فاإهنا سوف ترسل اإشارة اإجيابية للبدلان اليت دلهيا اهيعام بأأن املرشوع موجه حنو التمنية ،وسوف يمت النظر يف
جوانب التمنية اخملتلفة خالل الربانمج التدرييب .وذلكل ،أأيد الوفد بشدة هذا التغيري.
 .467وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء ،و أأشار اإىل أأمهية هذا املرشوع ،و أأعرب عن تأأييده التام هل.
 .468وحتدث وفد هولندا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأيد أأنشطة بناء القدرات يف جمال امللكية الفكرية
يف القطاع القضايئ ،ور أأى أأن أأي نظام ملكية فكرية يعمل بشلك جيد مل يكن من املمكن وجوده من دون نظام قضايئ
يعمل بشلك جيد .ومن ا ألمهية مباكن أأن يكون هناك خرباء ذوو دراية يف احملامك وسوف يسروهم هذا املرشوع إاسروهاما قامي يف
القوة والقدرات يف جمال حقوق امللكية الفكرية .وذلكل رحب الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ابملرشوع ووافق عىل
التعديل املقرتح يف عنوان املرشوع عىل أأساس أأن هذا التعديل لن يغري مضمون وتنفيذ املرشوع ،كنا هو مقرتح يف ا ألصل.
و أأعرب عن ثقته بأأن أأمانة الويبو سوف تنفيذ املرشوع بنياح وفقا لوصف املرشوع ومبا يتفق مع ولية الويبو.
 .469والمتس وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية توضيحا بشأأن ما اإذا اكنت اللجنة انقشت حفسب التعديل عىل العنوان أأو
أأي تعديالت أأخرى نوقشت يف اليوم السابق ومل يمت التوصل اإىل اتفاق علهيا.
 .470و أأوحضت ا ألمانة (الس يد بيجوي) أأن التعديل الوحيد قيد املناقشة اكن هو اإدراج لكمة "التمنية" يف العنوان.
 .471و أأعلن انئب الرئيس املرشوع عىل النحو اذلي مت اعيعاده و أأغلق املناقشة نظرا لعدم وجود تعليقات أأخرى من الوفود.

النظر يف الوثيقة  - CDIP/16/6املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون من
أأجل أأغراض التمنية (اتبع)
 .472دعا انئب الرئيس وفد اإس بانيا لتقدمي أأحدث معلومات عن املشاورات اليت جرت يف الصباح.
 .473و أأبلغ وفد اإس بانيا اجللسة العامة بأأن املشاورات غري الرمسية اكنت انحجة وقد توصلت ادلول ا ألعضاء إاىل اتفاق.
وسوف يمت تعممي هذه الوثيقة اجلديدة داخل اللجنة .وشكر الوفد ادلول ا ألعضاء ملا بذلوه من هجد .مث تال ما جاء ابلوثيقة.
واكنت الفقرة ا ألوىل يه نفس الفقرة اليت قدهما الوفد اإىل اجللسة العامة من قبل حيث طالبت ا ألمانة بتجميع ممارساهتا
و أأدواهتا ومهنجياهتا احلالية املتعلقة بتقدمي املساعدة التقنية .وابلإضافة اإىل ذكل ،ينبغي عىل الويبو عقد منتدى منتظم لدلول
ا ألعضاء لتبادل اخلربات .واكنت الفقرة الثانية يه نفس الفقرة اليت مت تقدميروها اإىل اجللسة العامة من قبل ،حيث طلبت ادلول
ا ألعضاء من ا ألمانة "مواصةل حتسني التنس يق ادلاخيل ،اإذا اكن ذكل ممكنا ،وكذكل التعاون مع واكلت وبرامج ا ألمم املتحدة،
وغريها من املنظنات ادلولية ذات الصةل ،وكذكل التعاون مع ماكتب امللكية الفكرية الوطنية وا إلقليمية بشأأن القضااي املتعلقة
ابملساعدة التقنية وتقوم ا ألمانة بتحديد مقرتحات جديدة لروهذا الغرض وتقدمي تقرير اإىل جلنة التمنية" .وجاءت الفقرة الفرعية
الثانية من الفقرة  3مع تعديل صغري تضمن توصية اإىل ا ألمانة بوضع اإجراء متوازن ملراجعة النظراء .ومع ذكل ر أأى وفد اإس بانيا
أأن جودة معليات التقيمي اليت تقوم هبا املنظمة يف جمال املساعدة التقنية اكنت عالية ابلفعل .واكنت الفقرة الرابعة خمتلفة عن
تكل اليت مت تقدميروها من قبل أأيضا .وانهتت املناقشة الطويةل اليت أأجرهتا ادلول ا ألعضاء عن هذه الفقرة مبطالبة ا ألمانة بتقدمي
وثيقة تتضمن ممارسات الويبو احلالية املتعلقة ابختيار الاسيشاريني لتقدمي املساعدة التقنية وهذا من شأأنه أأن يكون ألغراض
املعلومات .واكنت الفقراتن  5و 6هنا أأول ما مت اعيعاده وأأعطيا أأقل قدر من العمل واكنتا هنا نفس الفقرتني اللتني مت تقدميروهنا
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من قبل ،حيث طالبتا ا ألمانة ابلتحديث املنتظم لقامئة خرباء واسيشاري املساعدة التقنية (الفقرة  )5املوجودة عىل ا إلنرتنت
وإاذا أأمكن حتسني مس تواها ،وبأأن تدرس التحسينات املمكنة لقسم صفحة الويبو عىل الإنرتنت املكرس ل إالعالم بأأنشطة
الويبو بشأأن املساعدة التقنية (الفقرة  )6وتقدمي تقرير بشأأن ذكل القسم.
 .474و أأشار انئب الرئيس اإىل ما قاهل وفد اإس بانيا ،ويه أأنه الفقرتني  3و 4اليت مت الانهتاء مهننا خالل فرتة الصباحية.
وذكَّر انئب الرئيس كذكل بأأن هذا البند مل يكن مفتوحا للتفاوض واملناقشة .واكن اتفاقا مت التوصل اإليه يف املشاورات غري
الرمسية ومت الرتحيب بأأن تقدم مجيع الوفود أأي نوع من التعليقات واملالحظات بناء عىل ما مت التفاق عليه.
 .475وحتدث وفد نييرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،ور أأى أأن الاقرتاح اذلي تقدم به وفد إاس بانيا اذلي نوقش يف
املشاورات غري الرمسية حاول اختيار جوانب أأبسط ل ألفاكر اخملتلفة اليت قدمهتا ادلول ا ألعضاء بشأأن كيفية امليض قدما يف
موضوع املساعدة التقنية يف جمال التعاون من أأجل أأغراض التمنية .ور أأت اجملموعة أأن هذه اكنت خطوة أأوىل اإىل ا ألمام يف
هذه القضية ،و أأهنا ل تزال دلهيا احلق يف العودة اإىل هذا مبقرتحات مس تقبلية ،ويف هذا الصدد ،يف الإبقاء عىل فتح بند
جدول ا ألعنال بشأأن املساعدة التقنية يف جمال التعاون ألغراض التمنية.
 .476وحتدث وفد جزر الهباما ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية ،و أأقر بأأن هذا اكن خطوة أأوىل حنو جتس يد هذه املسأأةل،
وجشع مجيع ادلول ا ألعضاء عىل مواصةل العمل يف هذا الاجتاه.
 .477و أأعرب وفد الصني عن ارتياحه للتقدم اذلي أأحرزته جلنة التمنية يف الس نوات ا ألخرية يف عدد من القضااي مثل
املراجعة املس تقةل ،والانعقاد الناحج للمؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية .ومتكنت اللجنة أأيضا من التوصل اإىل توافق
يف الراء بشأأن مسأأةل املساعدة التقنية .وتوجه الوفد ابلشكر اإىل وفد اإس بانيا لتقدمي الاقرتاح وعقد مشاورات بشأأن هذه
املسأأةل .وابعتبار الصني بدلا انميا ،اكنت مس تفيدة من املساعدة التقنية امللكية الفكرية وبناء القدرات من الويبو وبدلان مثل
أأملانيا ،اليت سامهت يف اإنشاء نظام ملكية فكرية اكمل نسبيا يف الصني يف أأقل من  30عاما .وذلكل ،تتفروهم الصني متاما معىن
و أأمهية املساعدة التقنية للبدلان النامية .و أأعرب عن أأمهل من الن فصاعدا بأأن تدخل املساعدة التقنية املقدمة من الويبو فصال
جديدا.
 .478وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء ،ورحب ابلتفاق اذلي مت التوصل اإليه فامي يتعلق ابلعمل يف املس تقبل بشأأن
هذا البند .ور أأت اجملموعة أأنه هبذا التفاق مت اإغالق املراجعة اخلارجية الن .و أأعربت اجملموعة عن تقديرها للجروهود املكثفة
اليت بذلروها وفد اإس بانيا لوضع ادلول ا ألعضاء عىل طريق مقبول للطرفني للميض قدما يف مسأأةل حتسني املساعدة التقنية.
و أأوحضت اجملموعة كذكل تفروهمروها خلطة النقاط الست ،وعىل وجه التحديد النقطتان  3و .4وفامي يتعلق ابلنقطة  3أأشادت
اجملموعة ابنفتاح الوفود اليت اكنت يف البداية مرتددة حيال فكرة تعممي معلية مراجعة نظراء قوية لدلراسات اليت جرت بتلكيف
من الويبو .ور أأت اجملموعة أأن مصداقية دراسات الويبو اكنت ذات أأمهية ابلغة ألنه عرف أأن تكل ادلراسات قر أأها بعناية
واهمت هبا كثريا مجموعة واسعة من املس تخدمني ،مبا يف ذكل احلكومات وصناع القرار و أأحصاب املصلحة والباحثون والطالب
وغريمه .ومن أأجل أأن يكون أأي نوع من ادلراسة البحثية ذا مصداقية ،جيب أأن تأأخذ نتاهجروها يف الاعتبار وهجات النظر
ا ألخرى وغريها من البحوث القامئة من أأجل التأأكد من أأن النييية الهنائية اكنت نتاجا متوازان من التحليل النقدي ،يقوم عىل
أأسس سليمة ،ومكتوب جيدا ومفيد يف هناية املطاف .وحيث أأن عددا كبريا من ادلراسات نشأأت من خالل مشاريع جلنة
التمنية ،اكن من ا ألمهية مباكن أأن تطبق ا ألمانة هذه املنارسة الروهامة عىل مجيع ادلراسات املتعلقة بلجنة التمنية .وبشأأن النقطة 4
أأدركت اجملموعة أأن عرض ا ألمانة ملنارساهتا احلالية املتعلقة ابختيار الاسيشاريني ألغراض املساعدة التقنية سيمت تقدميه لدلول
ا ألعضاء ألغراض املعلومات فقط ،خاصة و أأن أأي مناقشة لروهذه املنارسة غري مالمئ ملنتدى جلنة التمنية .ومت تقدمي هذه
املعلومات خالل دورات جلنة التمنية السابقة ،ولكن من أأجل الشفافية وإابداء املرونة ،أأعربت اجملموعة عن اس تعدادها
للموافقة عىل هذه النقطة عىل أأساس أأن ذكل اكن ألغراض الاطالع فقط و أأهنا لن تغامر بأأي حماولت لتعطيل معل ا ألمانة.
ور أأت اجملموعة أأنه من خالل التفاق عىل هذه النقاط الست ،مت الن اإغالق مناقشة املراجعة اخلارجية .ومن شأأن هذه

CDIP/17/11

النقاط أأن تكون ا ألساس الوحيد لدلورة القادمة للجنة التمنية .ومن خالل خطة النقاط الست ،اكن دلى ادلول ا ألعضاء
مسار للحصول عىل املساعدة الفنية ور أأى أأن ذكل ألن اكن مرضيا جليع ادلول ا ألعضاء .وهذا ،جنبا اإىل جنب مع نتاجئ
املراجعة املس تقةل سوف يعين برانمج اكمل من القضااي الروهامة ليك حبث ويناقشروها ادلول ا ألعضاء خالل ادلورات القادمة.
 .479و أأعرب وفد الربازيل عن رسوره ملالحظة التقدم احملرز بشأأن املساعدة التقنية .و أأعرب عن تطلعه ملواصةل مناقشة
هذه املسأأةل يف ادلورة القادمة ،ووافق عىل غلق املناقشة الن .ومن هذا املنطق ،أأيد الوفد البياانت اليت أأدىل هبا وفد
الصني واجملموعة ا ألفريقية فامي يتعلق هبذه املسأأةل.
 .480وذكر وفد اإيران (مجروهورية  -الإسالمية) أأنه من أأجل التوصل اإىل حل وسط ميكنه أأن يوافق عىل هذا الاقرتاح
حيث اكن عىل أأساس أأنه ظل مفتوحا ليعود اإليه ادلول ا ألعضاء بعد ذكل .وفامي يتعلق ابلبند  4من الاقرتاح ،بشأأن اختيار
الاسيشاريني ،ر أأى الوفد أأن اللجنة حباجة اإىل وضع مبادئ توجهيية حمددة لختيار الاسيشاريني ألغراض تقدمي املساعدة
التقنية .وتطلعت اإيران اإىل وجود عروض توضيحية تقدهما ا ألمانة بشأأن هذه املسأأةل عىل الرمغ من أأن أأي من ادلول
ا ألعضاء اكن هل احلق يف املطالبة بوضع مبادئ توجهيية أأو حتسني النظام ادلاخيل القامئ ،اإذا لزم ا ألمر.
 .481وحتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأقر بأأن هذا الاقرتاح اكن حال وسطا .ومكنت
املرونة اليت أأبداها مجيع ادلول ا ألعضاء اللجنة من التوصل اإىل اتفاق .و أأعربت اجملموعة عن رسورها ابلتوصل اإىل هذا
التفاق بعد مناقشة القضية خالل عدة جلسات جلنة التمنية.
 .482و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإغالق النقاش حول املراجعة اخلارجية ،ل س امي و أأن هذه اللجنة س يكون علهيا
النظر يف نتاجئ املراجعة املس تقةل يف دورهتا املقبةل .واكنت ادلول ا ألعضاء تناقش نتاجئ مراجعة املساعدة التقنية للويبو ملدة
سمس س نوات ،منذ انعقاد ادلورة احلادية عرش للجنة يف نومفرب  .2011ومت اإعطاء الاهيعام الالزم للتقرير ولك الواثئق
الالحقة حتت هذا البند ونوقشوا ابس تفاضة .ووافقت اللجنة عىل بعض التدابري امللموسة ،وقد مت تنفيذ البعض مهنا ابلفعل،
ومن شأأن البعض الخر أأن يس تغرق بعض الوقت لتنفيذه ،عىل سبيل املثال تكل اليت مت التفاق علهيا اليوم .ومع ذكل ،مل
يوافق الوفد عىل بعض ا ألمور .و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن اعتقاده بأأن الويبو ،مع ذكل ،س تقدم املساعدة
التقنية وسيمت حتديهثا وحتسيهنا ابس مترار ،ولكن الوقت قد حان لإغالق هذا البند من جدول ا ألعنال عن املراجعة والانتقال
اإىل غريه من القضااي اليت اكنت مطروحة أأمام اللجنة يف دوراهتا الالحقة.
 .483و أأيد وفد اململكة املتحدة البيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء والبيان اذلي أأدىل به وفد الولايت
املتحدة ا ألمريكية .ور أأى أأن اإجراء هذه املناقشة حول الاقرتاح الإس باين ،اكنت اللجنة حتاول سد الفجوات يف وهجات نظر
الوفود من أأجل الانهتاء مع هذا البند ،والرتكزي عىل غريه من القضااي اليت اكنت مطروحة أأمام اللجنة والبعض اذلي اكن ل
يزال معلقا .و أأعرب الوفد عن حريته جتاه الكيفية اليت اكنت اللجنة هبا س تؤيد هذا املوقف وتغلق هذا البند مع وجود وهجيت
نظر متعارضتني جدا .ور أأى الوفد أأنه من املروهم توضيح ما يه تفاهنات ورشوط هذا التفاق .و أأعرب عن اعتقاده بأأن ادلول
ا ألعضاء متكنت من التفاق عىل بعض النقاط الروهامة جدا ،خصوصا النقاط  1و 2و ،3واليت ابلتأأكيد قدمت بعض النتاجئ
امللموسة اليت س تكون يف صاحل اجليع .ور أأى الوفد أأيضا أأن النقطة  4يه القضية الأكرث اإاثرة لليدل واحلساس ية .ومع ذكل
أأعرب عن رسوره بأأن ادلول ا ألعضاء متكنت من الوصول إاىل اتفاق قامئ عىل حقيقة أأهنم مل يتدخلوا يف التفاصيل الإدارية
لعمل ا ألمانة ،و أأهنم لن يطلعوا سوى عىل عرض توضيحي تقدمه ا ألمانة ألغراض الاطالع فقط يف ادلورة املقبةل.
 .484و أأكد وفد سويرسا أأن النقاط الست يف الوثيقة ا إلس بانية اكنت نييية ملفاوضات اس مترت عدة س نوات بشأأن
املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون الإمنايئ ورحبت هبا .وعىل النحو اذلي أأشارت اإليه اليوانن نيابة عن
اجملموعة ابء ،فاإن اللجنة دلهيا الن أأساسا متينا للمناقشة يف ادلورة املقبةل للجنة التمنية ،وابلتايل ،ميكهنا ،بل وجيب علهيا
امليض قدما يف هذه النقاط الست .واكنت هذه يه الروح اليت شاركت هبا يف املناقشات اليت دارت حول هذه الوثيقة،
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واكنت أأيضا السبب يف أأنه اعتقاده بأأن هذا البند من جدول ا ألعنال جيب غلقه .ور أأى الوفد أأن اللجنة ينبغي أأن تواصل
العمل بطريقة بناءة عىل الوثيقة الإس بانية اليت اكنت يه ا ألساس الوحيد للتوافق حىت اترخيه عىل املراجعة اخلارجية.
 .485ور أأى وفد ابكس تان أأن املساعدة التقنية مسأأةل هممة ابلنس بة جليع البدلان يف اللجنة .ويف حني أأعربت ابكس تان عن
تقديرها للمساهنات اليت أأدىل هبا وفد إاس بانيا يف هذا الصدد ،فاإهنا ر أأت أأن هذا املوضوع همم جدا ،واكنت حقيقة أأن اللجنة
مل تمتكن من املوافقة عىل لك يشء تعين أأنه ل يزال ينبغي علهيا الاس مترار يف مناقشة املوضوع.
 .486و أأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نييرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية .واكن التحسني املس متر
للجودة رضورة عىل مجيع املنظنات أأن تضطلع هبا لتحسني معلروهم وإاصالح الثغرات اليت مت حتديدها وجتنب املشالك يف
املس تقبل .ويف هذا الصدد ،ينبغي أأن تكون اللجنة مفتوحة دامئا عىل ا ألفاكر اجلديدة اليت من شأأهنا أأن تكون ذات فائدة
جليع ادلول ا ألعضاء ،ول س امي يف جمالت املساعدة التقنية.
 .487وطلب انئب الرئيس توضيحا من وفد ابكس تان حول ما اإذا اكن موافقا عىل النقاط الست اليت التوصل اإلهيا يف
الصباح ،ولن حيبذ اإغالق هذا البند من جدول ا ألعنال ،أأو اكن الوفد غري موافق عىل النقاط الست ،وابلتايل يود اإعادة فتح
ابب املناقشة والتوصل اإىل اتفاق.
 .488ور أأى وفد ابكس تان أأنه ل يزال هناك حاجة لإجراء مزيد من املشاورات .حيث مت املعنية هبذا الشأأن ميكن للجنة
امليض قدما يف النقاط الست اليت مت التفاق علهيا يف الصباح.
 .489و أأشار انئب الرئيس اإىل أأنه اتضح من مداخالت ادلول ا ألعضاء وجود اتفاق بني مجيع ا ألطراف عىل النقاط الست
ابلوثيقة وميكن تسليمروها اإىل ا ألمانة .ومع ذكل ،فقد لوحظ وجود خالف حول ما اذا اكنت هذه النقاط الست تعين أأن
مناقشة مجيع التوصيات الواردة يف الوثيقة ا ألصلية مت اإغالقروها .واقرتح انئب الرئيس أأن يكون وضع املسيند ا ألصيل مرتواك لـ
 CDIP/18و أأن يمت اإبداء الر أأي ل ألمانة يف ادلورة الثامنة عرش للجنة التمنية حول خطة تنفيذ هذه خطوات الست حتديدا
اليت قد وافقت علهيا ادلول ا ألعضاء.
 .490و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن رغبته يف أأن يمت توضيح ما اإذا اكن انئب الرئيس اقرتح أأن يبقي هذا
البند عىل جدول أأعنال ادلورة القادمة ،ويف الوقت نفسه اكنت ا ألمانة بصدد تنفيذ النقاط الست .وإاذا اكن هذا هو
املقصود ،فاإن الوفد ر أأى أأنه يتعارض مع عدد من البياانت اليت أأديل هبا يف اللجنة حول أأن الوفد يود اإغالق هذا البند من
جدول ا ألعنال .ومل ير وفد الولايت املتحدة أأنه اكن من املمكن جتاهل البياانت اليت أأدىل هبا عدد كبري من الوفود ،ولن يؤيد
اإبقاء هذا البند من جدول ا ألعنال لدلورة املقبةل .ومع ذكل ،اإذا اكنت ا ألمانة تود تقدمي خطة حول كيفية التحرك بشأأن البنود
املتفق علهيا ،فاإن وفد الولايت املتحدة سيس متع اإلهيا ابلتأأكيد ولكن حتت عنوان خمتلف .وابلإضافة اإىل ذكل ،اإذا اكن دلى
أأي وفد مقرتحات ملموسة لتحسني املساعدة التقنية ،ميكن للجنة أأن تسمعروها دون الإبقاء عىل هذا البند من جدول ا ألعنال
مفتوحا ملدة س تة س نوات أأخرى .واقرتح الوفد أأن يمت سناع املقرتحات الواقعية بشأأن لك ما قد يكون دلى الوفود من
موضوعات والنظر تكل عىل مزاايها ،ولكن يمت اإغالق هذا البند بشأأن املراجعة اخلارجية .وإال فاإنه لن يغلق أأبدا ،ومل تكن
تكل وس يةل معلية وواقعية ألن متيض اللجنة قدما.
 .491وحتدث وفد نييرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،ور أأى أأن هذا لن يكون القضية ا ألوىل يف الويبو اليت تبقى ملدة سمس
س نوات أأو ست س نوات أأو عرش س نوات أأو  15س نة .واكنت الوقت املتبقى للوصول اإىل اتفاق حول هذا املوضوع قصري.
وذلكل ،اكنت أأسروهل طريقة يه تركه مفتوحا اإىل حني انعقاد ادلورة املقبةل للجنة التمنية .وإاذا مل تتوصل ادلول ا ألعضاء اإىل
اتفاق فاإن اجملموعة ل تعرف كيف ميكن للجنة أأن تعود اإىل هذا يف ادلورة املقبةل من دون ترك هذا البند من جدول ا ألعنال
مفتوحا.
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 .492وذكرت انئبة الرئيس ادلول ا ألعضاء بأأنه من أأجل أأن يمتكنوا من اإغالق أأحد بنود جدول ا ألعنال جيب التوصل اإىل
توافق يف الر أأي .واكن من الواحض أأن هناك اختالف كبري يف وهجات النظر واكن هناك عدد من الوفود اليت تطالب بأأن متثل
النقاط الس تة أأول خطوة من خطوات أأرادت أأن حتققروها من خالل توصيات مراجعة املساعدة التقنية ،كنا اقرتح عدد من
الوفود اإغالق البند .وبدون التوصل اإىل توافق يف الر أأي ،اكن من املس تحيل احلمك يف أأي من الاجتاهني.
 .493ور أأى وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه ليس من ادلقيق وصف تكل اخلطوات بأأهنا اخلطوات ا ألوىل .وقد اكن
الوفد قد وافق ابلفعل عىل ثالثة بنود بعد اإجراء مناقشات موسعة .واكنت اللجنة تناقش ا ألمر عىل مدى سمس س نوات .ومل
يصل الوفد اإىل اتفاق ميكنه من التوصل لتوافق يف الر أأي حول أأي بند بعد التدبر الالزم بعد مرور سمس س نوات وعرش
دورات .وقد ر أأى الوفد أأنه قد حان الوقت لإهناء املناقشات ورمبا امليض قدما ابلنس بة لبعض املقرتحات اليت ميكن لدلول
ا ألعضاء املنفردة أأو اجملموعات طرهحا حتت بند جدول أأعنال خمتلف ،تنفيذا لبند جدول أأعنال التمنية وغلق النقاش حول هذا
البند ألن اللجنة اكنت س تقوم بعمل مراجعة مس تقةل واليت من املرحج أأن تس متر وقت طويل وتس هتكل الكثري من الوقت
واجلروهد .واكن عىل اللجنة أأن تهنيي هذه املراجعة عند نقطة ما ور أأى وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن الوقت احلايل هو
الوقت الصحيح للقيام بذكل.
 .494وعرب وفد مجروهورية اليش ي ،عن رسوره ألن ادلول ا ألعضاء متكنت من اس تخالص  6مقرتحات ملموسة مت اإعدادها
ابلتعاون مع زمالهئم من اإس بانيا .وقد عرب الوفد عن شعوره بأأنه جيب أأن يكون من الواحض ما اإذا اكنت اللجنة تود الاس مترار
بشأأن بند جدول ا ألعنال املطول هذا أأم ل .وقد يمكن احلل يف اختاذ قرار يف هذه ادلورة بأأن ادلورة التالية س متثل الفرصة
ا ألخرية للتوصل اإىل أأي توصيات أأو مقرتحات ملموسة تس تخلص من الوثيقة ا ألصلية لوضعروها عىل جدول أأعنال الاجيعاع
التايل.
 .495ولحظ وفد اإس بانيا أأن السعادة تس متر يف الويبو فرتة أأقرص من اخلوف .وقد شعر أأن ادلول ا ألعضاء سوف تكون
أأكرث سعادة بسبب النياح اذلي مت حتقيقه بعد س نوات عدة من خالل التوصل اإىل اتفاق حول  6نقاط .وابلرمغ من ذكل،
ما لبثت تكل السعادة أأن تبددت وبد أأت الوفود يف التفكري يف اخلوف اذلي يتعلق مبا اكن علهيم أأن يغلقوا هذا البند أأم ل.
ورمبا اكن علهيم الرتكزي بصورة أأكرب عىل ما مت حتقيقه للتو و أأهنم قد قدموا اإرشادات ل ألمانة يك تمتكن من الاس مترار يف السري
عىل درب معني والاس مترار يف حتليل تكل املوضوعات يف ادلورات القادمة .ور أأى الوفد أأنه س يكون من الاكيف أأن يظروهروا
للناس أأهنم قد قاموا بأأمر ما وقد قاموا بتحقيق الكثري وفقا ملعايري الويبو وخاصة اإذا أأخذان يف احلس بان ما مت التفاق عليه يف
الس نوات امخلس املاضية مع اإدراك أأن هناك تقرير جديد عىل وش ،الظروهور و أأن عىل اللجنة أأن تكرس وقتا هل وذلكل اكن
علهيم أأن يغلقوا النقاش حول هذا البند من بنود جدول ا ألعنال يف وقت ما .ورمبا ميكهنم الرتكزي بصورة أأكرب عىل ما قامت به
اللجنة و أأل ينظروا اإىل ا ألمور عىل املدى البعيد .ور أأى الوفد أأن اللجنة أأماهما معل تقوم به من أأجل ادلورة التالية ورمبا ل
جيب علهيا أأن تشغل نفسروها بصورة مبالغ فهيا بشأأن اإغالق النقاش يف البند من عدمه.
 .496و أأكد وفد ش ييل عىل الهتنئة اليت مت التعبري عهنا جتاه من شاركوا يف املفاوضات يف تكل ادلورة وادلورة اليت س بقهتا.
لقد اكن موضوعا قامت اللجنة مبناقش ته لفرتة طويةل .ورمبا اكن جيب الالزتام به ألنه اكن مبثابة أأساس معل مس تقبيل و أأل يمت
اإضاعة ما اس تطاعت ادلول ا ألعضاء ا ألخرى التفاق بشأأنه من خالل التوافق يف الر أأي .ور أأى الوفد أأن مسأأةل املساعدة
التقنية وحتسني تقدميروها وإاجراءات الويبو قد جتاوزت معلية تقيمي معينة .واكن يريد حتليل هذا املوضوع بغض النظر عن قيام
الوفود اخملتلفة ابلرجوع اإىل الواثئق واملسيندات اليت مت اإعدادها يف املايض .وإاذا اكن ا ألمر كذكل ،ميكن للجنة أأن تضع بندا
جديدا حول املساعدة التقنية وس يقوم الوفد بدمع ذكل .اإن ما أأاثر اهيعام وفد ش ييل هو اس مترار اللجنة يف التعامل مع
املوضوع .وابلنظر ل ألمر من هذا املنظور ،فقد أأيد الوفد ما رصح به وفد جزر الهباما ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب ووفد سويرسا وما طرحه وفد اإس بانيا مؤخرا بأأن العمل مل ينته فقط ابإعداد تقرير .وعرب وفد ش ييل عن
أأمهل يف أأن تمتكن ادلول ا ألعضاء من التوصل اإىل اتفاق حول صيغة متكن من الاس مترار يف دراسة النقاط الست والنظر فامي
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ميكهنم حتديده يف املس تقبل .وبأأخذ ما اكن مطروحا عىل املائدة كركزية ،ميكن للك وفد أأن يطرح ا ألمر عندما يكون ا ألمر
ساحنا بصفته القومية أأو مضن مجموعته مع عدم اإضاعة ما قامت به اللجنة أأثناء تكل ادلورة ،وهو ما يعترب معال خضنا.
 .497وتساءلت انئبة الرئيس عنا اإذا اكن وفد ش ييل يقرتح اإغالق النقاش حول بند جدول ا ألعنال هذا ووضع بند جدول
أأعنال بعنوان " املساعدة التقنية يف جمال التعاون ألغراض التمنية " أأو شيئا عىل هذا النسق.
 .498ووافق وفد ش ييل عىل أأن هذا اكن اقرتاحه .ومل يكن متأأكدا بشأأن الصياغة ولكن هذا ا ألمر ميكن أأن تفكر فيه
اللجنة.
 .499وطالبت انئبة الرئيس الوفود ا ألخرى بدراسة هذا الاقرتاح احملدد وامللموس وما اإذا اكن مقبول للميض فيه قدما يف
املس تقبل.
 .500ووافق وفد جزر الهباما ،متحداث بصفته القومية ،عىل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد ش ييل .واكن من ا ألفضل ترك
مسائل املساعدة التقنية عىل جدول ا ألعنال ،يف أأي إاطار تبغي اللجنة وضعروها فهيا ،حبيث يسمح ذكل للوفود بفرصة
الاس مترار يف تقدمي مقرتحات بشأأن هذا ا ألمر .وقد اس متع الوفد اإىل مداخالت وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية حول
املراجعة اخلارجية .ومل يعرف وفد جزر الهباما ما اإذا اكن وفد نييرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،يقول أأنه يريد أأن
يبقى موضوع املراجعة اخلارجية اخلاصة مفتوحا أأم أأنه يريد موضوع املساعدة التقنية أأن يظل مفتوحا .لكن اإن اكن ا ألمر يتعلق
مبوضوع املساعدة التقنية ،فقد دمع وفد جزر الهباما بصفته القومية ،وضع بند جديد عىل جدول أأعنال ادلورة الثامنة عرش
ووافق عىل اإغالق النقاش حول موضوع املراجعة اخلارجية اخلاصة املطروح أأمام اللجنة.
 .501ور أأى وفد اإيران (مجروهورية – اإسالمية) أأن هذا البند جيب أأن يبقى ألن عىل اللجنة اتباع النقاط الس تة
والاقرتاحات املتعلقة بكيفية حتسني تقدمي املساعدة التقنية .وعرب وفد اإيران عن شكره لوفد ش ييل عىل اقرتاحه ووجد أأنه
اقرتاح مثري لالهيعام .واكن ميكن للجنة أأن تسري قدما يف طرح بند جديد من بنود جدول ا ألعنال لكن اكن جيب التوصل اإىل
توافق يف الر أأي قبل لك يشء حول عنوان هذا البند .واكن هذا أأمرا همنا.
 .502ورصح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأن خياره هو امليض قدما فامي يتعلق ابلنقاط الست امللموسة أأو أأن تس متر
اللجنة يف املناقشات املفتوحة اليت اكنت دائرة ملدة عدة س نوات .وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تمتكن ادلول ا ألعضاء من
التفاق حول الرتكزي عىل املقرتحات امللموسة حبيث تسري عىل درب اإجيايب ل ألمام من خالل خطة النقاط الست .واكن
الوفد يرغب يف دراسة مقرتح ش ييل بفتح بند جديد من بنود جدول ا ألعنال لدلورة الثامنة عرش للجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية ،حبيث ل يكون بندا مس تقال عىل جدول ا ألعنال ،ولكن عىل أأن يمت اإدراجه حتت أأي بند من بنود جدول
ا ألعنال احلالية .واكن أأحد تكل البنود هو "رصد تنفيذ مجيع توصيات جدول أأعنال التمنية وتقيمي التنفيذ ومناقشة التقيمي
والإبالغ عنه" والثاين اكن يتعلق "بدراسة برانمج معل تنفيذ التوصيات اليت مت تبنهيا" .واكنت اللجنة تناقش موضوعا خمتلفا
قليال لكن ميكن ألي دوةل من ادلول ا ألعضاء يف أأي وقت أأن تقرتح وثيقة ملموسة أأو قامئة ملموسة من املسائل ملناقش هتا أأو
تقدمي اقرتاح ملموس ،ول يشء ميكن أأن مينع أأي من ادلول ا ألعضاء من القيام بذكل .وقد عرب الوفد عن قلقه من أأن ينتقل
بند جدول ا ألعنال من اجيعاع لخر بدون هناية اإذا اكن هناك مقرتحات ملموسة ميكن مناقش هتا .وابلرمغ من ذكل فاإنه يف
حاةل عدم وجود مقرتحات ملموسة فاإنه ليست هناك حاجة للعودة ملوضوع املراجعة اخلارجية.
 .503و أأعادت انئبة الرئيس صياغة ما طرحه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عندما قال أأنه يدمع وجود بند من بنود جدول
ا ألعنال حيمل عنوان املساعدة التقنية عىل ا ألقل يف ادلورة الثامنة عرش للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ليس بصفته
بندا قامئا بصورة غري حمدودة ولكن من أأجل قيام ادلورة الثامنة عرش للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ابلتفكري يف عنوان
يتعلق ابملساعدة التقنية.
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 .504وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه س يفكر يف ا ألمر لكن ليس ابلإضافة اإىل واثئق املراجعة اخلارجية .لقد اكنت
هناك مجموعة اكمةل من الواثئق الواردة حتت هذا البند ،ومجيعروها وردت حتت عنوان املراجعة اخلارجية لدلمع التقين للويبو يف
جمال التعاون ألغراض التمنية  ،وقد أأشارت اإىل أأربعة واثئق .وإاذا وافقت ادلول ا ألعضاء عىل اإغالق النقاش حول هذا
البند ،ميكن لوفد الولايت املتحدة أأن يفكر يف اس مترار اجيعاع اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية التايل يف اإجراء مناقشات حول
املساعدة التقنية ،وحول خطة النقاط الست اليت مت التفاق علهيا مؤخرا.
 .505وطالب وفد اليوانن بفرتة اسرتاحة ملدة سمس دقائق من أأجل تقيمي الاقرتاح اذلي تقدم به وفد ش ييل.
 .506وذكر وفد نييرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،أأن املراجعة اخلارجية لدلمع التقين يف جمال التعاون ألغراض
التمنية مل يكن بندا مغلقا من بنود جدول ا ألعنال .وإاذا وافقت اللجنة عىل وضع بند جديد من بنود جدول ا ألعنال ،ميكن
اإدراج اكفة الواثئق املوجودة أأو املقرتحات املس تقبلية املتعلقة ابملساعدة التقنية حتته .وانضم وفد نييرياي لوفد اليوانن يف
طلب اسرتاحة قصرية ملناقشة هذا ا ألمر داخل اجملموعة.
 .507و أأوىص وفد اململكة املتحدة بأأنه ميكن بعد الاسرتاحة للجنة الاس مترار يف دراسة الإرشادات مث العودة اإىل هذا البند.
وس يكون من احلمكة مناقشة ذكل قبل مغادرة اخلرباء .اثنيا ،سوف يسمح ذكل للوفود واملنسقني ابسييضاح املسأأةل املتعلقة
ابلبند اذلي يقومون مبناقش ته.
 .508وعرب وفد اإس بانيا عن قلقه ألن اللجنة اكنت تقوم بتأأجيل هذه املسأأةل منذ اليوم السابق واكن الوقت ينفد .و أأحياان ما
اكن جيب الاس تفادة من أأن تكل اكنت مناقشة مطوةل حول املوضوع ،و ألن الوفد اكن يعتقد أأن اللجنة اكنت قريبة من
التوصل اإىل اتفاق ،فاكن جيب أأن حتاول التوصل اإىل حل وإال ،اإذا اس مترت ادلول ا ألعضاء يف تأأجيل املسائل ،فسوف يمت
تأأجيل ا ألمر لدلورة التالية.
 .509و أأشار وفد مجروهورية اليش ي ،اإىل أأن املناقشات افرتاضية ألن هناك بند مس تقل من بنود جدول ا ألعنال ،وهو رمق 7
يتعلق "برصد تنفيذ مجيع توصيات جدول أأعنال التمنية وتقيمي التنفيذ ومناقشة التقيمي والإبالغ عنه" واكنت هناك العديد من
توصيات جدول أأعنال التمنية املتعلقة ابملساعدة التقنية .وكرر الوفد اقرتاحه ابختاذ قرار بأأن يكون الاجيعاع التايل هو الفرصة
ا ألخرية للتوصل اإىل أأي توصيات ملموسة أأو حتسيهنا مث يمت اإغالق التعليقات الرمسية يف ادلورة التالية .ومل يقصد وفد
مجروهورية اليش ي ،أأل يمت اس تخدام هذا التقرير الضخم يف بعض ا ألنشطة ا ألخرى أأو املبادرات اليت ميكن ألي دوةل من
ادلول ا ألعضاء القيام هبا فامي يتعلق ابملساعدة التقنية.
 .510وعرب وفد نييرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،عن تفروهمه ل إالحباط اذلي شعر به وفد اإس بانيا بعد حماوةل
التوصل اإىل طريق يدفع ادلول ا ألعضاء ل ألمام .وقد ر أأى وفد نييرياي أأنه ليس هناك خالف فامي يتعلق بطة النقاط الست
اليت مت التفاوض بشأأهنا حتت قيادة وفد اإس بانيا .ولكن املسأأةل اكنت تتعلق ببند جدول ا ألعنال اذلي س يقومون ابلس مترار يف
مناقشة ا ألمر مضنه ألن هناك عدد كبري من ادلول ا ألعضاء يف نفس اللجنة اليت تعتقد بأأهنا ليست يف مرحةل ميكهنا فهيا
اإغالق النقاش حول بند جدول ا ألعنال و أأنه قد يكون هناك سببا لطرح اقرتاحات يف املس تقبل تتعلق هبذه املسأأةل.
واس تغلت اجملموعة هذه الفرصة ألن تذكر بأأن ذكل أأيضا يعد أأحد توصيات جدول أأعنال التمنية .اإن حماوةل حتديد وقت
لإغالق النقاش حول بند من بنود جدول ا ألعنال ل ييعا ى مع توصيات جدول أأعنال التمنية.
 .511ور أأى وفد املكس ي ،أأن املفاوضات اليت جرت اكنت ممتازة وممثرة واكن هناك توافق يف الر أأي حول املوضوع .ودعا
الوفد الوفود ا ألخرى اإىل اعيعاد النقاط الست ذات الصةل واليت غطت الاقرتاحات اليت اكنت تنظرها اللجنة لعدة س نوات.
وفامي يتعلق ابلقلق بشأأن ما اإذا اكن عىل اللجنة أأن تس متر يف دراسة املسأأةل املتعلقة ابملساعدة التقنية ،تساءل عنا اإذا اكن من
املمكن أأن يتضمن التقرير اعرتاف اللجنة بأأمهية الاس مترار يف دراسة مسأأةل املساعدة التقنية .ور أأى الوفد أأن لك من يف
اللجنة قد وافقوا عىل أأن هناك مصلحة من وراء الاس مترار يف دراسة مسأأةل املساعدة التقنية.
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 .512ورصح وفد اململكة املتحدة بأأن وهجات النظر اخملتلفة حاليا اكنت انجتة عن أأن بعض الوفود أأو اجملموعات قد معلت
عىل ورقة النقاط الست معتقدين أأهنم سوف يقومون ابلنهتاء من البند باكمهل .وهذا هو سبب وجود سؤ فروهم حاليا حول ما
اذلي جيب القيام به فامي يتعلق اب ألمر برمته .وقد وجد الوفد أأن اقرتاح وفد ش ييل اقرتاحا بناء و أأن ادلول ا ألعضاء يف حاجة
اإىل اإعطاءه فرصه .وفامي عدا ذكل فاإن الاس تنتاج الوحيد هو أأنه ليس هناك اتفاق و أأنه عىل اللجنة أأن تس متر يف دورهتا
التالية يف مناقشة اكفة املسائل اليت تندرج حتت بند جدول ا ألعنال ذكل .ومل يكن ذكل اخليار ا ألفضل وذلا فعىل اللجنة
دراسة الاقرتاح البديل اذلي مت طرحه للتو.
 .513و أأيد وفد الولايت املتحدة الترصحي اذلي تقدم به وفد اململكة املتحدة وطالب بفرتة اسرتاحة قبل اختاذ قرار حول
البند مبا يف ذكل خطة النقاط الست.
 .514واس تأأنفت انئبة الرئيس الاجيعاع وذكرت بأأنه قبل اسرتاحة تناول القروهوة اكن اجليع متفقون بشأأن توصيات النقاط
الست بناء عىل اقرتاح اإس بانيا .وقام وفد ش ييل ابلتقدم بتوصية حول كيفية السري اب ألمر قدما ،أأي ،وضع بند جدول أأعنال
جديد.
 .515ورصح وفد الروهند ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أس يا واحمليط الروهادي  ،بأأن غالبية دول مجموعة بدلان أس يا
واحمليط الروهادي تؤيد اقرتاح ش ييل كسبيل للميض قدما ووضع بند جدول أأعنال جديد حول املساعدة التقنية اليت تقدهما
الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية .وابلرمغ من ذكل ،فقد ر أأت اجملموعة أأنه س يكون بندا مس تقال من بنود جدول
ا ألعنال وسيتضمن اقرتاح اإس بانيا والاس مترار يف مناقشة املراجعة اخلارجية واكفة الاقرتاحات ذات الصةل.
 .516و أأيد وفد نييرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،املوقف اذلي عربت عنه مجموعة بدلان أس يا واحمليط الروهادي.
ووافق الوفد عىل أأنه جيب أأن يكون هناك بند جديد من بنود جدول ا ألعنال حول املساعدة التقنية يف جمال التعاون
ألغراض التمنية و أأنه جيب عىل اللجنة مناقشة الاقرتاح الإس باين واذلي اس تغرق جمروهودا كبريا ووقتا طويال من ادلول
ا ألعضاء ابلإضافة اإىل الواثئق احلالية حول هذا املوضوع.
 .517و أأيد وفد اليوانن ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،اقرتاح دوةل ش ييل.
 .518وطلبت انئبة الرئيس توضيحا من وفد اليوانن حول ما اإذا اكن يدمع وجود بند مس تقل عىل جدول ا ألعنال أأو بند
جدول أأعنال مضين .وذكرت بأأن وفد ش ييل قد اقرتح وضع بند جديد عىل جدول ا ألعنال ملناقشة املساعدة التقنية يف جمال
التعاون ألغراض التمنية ومتت مطالبة الوفود بتقدمي مدخالت حول هذا ا ألمر .وبناء عليه اكنت هناك مداخةل من قبل مجموعة
بدلان أس يا واحمليط الروهادي واجملموعة ا ألفريقية ،حيث قامت ابملوافقة عىل عنارص من الاقرتاح الش ييل لكهنا طالبت بصفة
خاصة بوجود بند مس تقل و أأن يظل عدد من الواثئق اليت اكنت تمت مناقش هتا مفتوحة للقيام مبزيد من املناقشات.
 .519ودعا وفد اليوانن لك وفود اجملموعة ابء اإىل التحدث عىل املنصة.
 .520وطالب وفد مجروهورية اليش ي ،انئبة الرئيس بأأن تكرر الاقرتاح ا ألصيل اذلي تقدم به وفد ش ييل حىت يفروهمه .وفامي
يتعلق ابلقرتاح املتعلق بوضع بند مس تقل من بنود جدول ا ألعنال ،كرر الوفد ما رصح به من قبل ،أأي أأنه ميكن للك دوةل
من ادلول ا ألعضاء اقرتاح ما تريد من خالل بند جدول ا ألعنال املس تقل رمق " 7برصد تنفيذ مجيع توصيات جدول أأعنال
التمنية وتقيمي التنفيذ ومناقشة التقيمي والإبالغ عنه" .ويف اجملموعة أأ ،اكنت هناك العديد من التوصيات املتعلقة ابملساعدة
التقنية .وطالب وفد اليش ي ،ادلول ا ألعضاء ابلتحيل ابلروح البناءة من أأجل اختتام بند جدول ا ألعنال املاثل بني أأيدهيم.
وذلكل اقرتح تبين اقرتاح اإس بانيا يف املرحةل ا ألوىل.
 .521وخلصت انئبة الرئيس اقرتاحني رئيس يني .واكن الاقرتاح ا ألول يتعلق ابإغالق بند جدول ا ألعنال ذكل ،واملوافقة عيل
التوصيات الست .وميكن للجنة بعد ذكل فتح بند جدول أأعنال جديد كبند مس تقل ومفتوح وميكن لدلول ا ألعضاء الرجوع
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اإىل خطة النقاط الست اخلاصة ابلقرتاح الاس باين ،ابلإضافة اإىل أأي واثئق أأخرى تمت مناقش هتا حاليا حتت بند جدول
ا ألعنال ذكل .واكن الاقرتاح الثاين يتعلق بقبول النقاط الست واملوافقة علهيا وغلق البند وإاعادة فتح بند جديد لكن حتت بند
رمق  7من جدول ا ألعنال واملعنون "رصد تنفيذ مجيع توصيات جدول أأعنال التمنية وتقيمي التنفيذ ومناقشة التقيمي والإبالغ
عنه" مع بند حيمل عنوان " املساعدة التقنية يف جمال التعاون ألغراض التمنية " .وميكن للجنة أأن ترجع بصورة مبدئية اإىل
وثيقة الاقرتاح الاس باين واليت متثل امللحق رمق  1مللخص الرئيس ويف احلوايش س تكون هناك اإشارة اإىل اكفة الواثئق
املوجودة اليت تندرج حاليا حتت هذا البند.
 .522و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية الاقرتاح الثاين أأي قبول خطة النقاط الست ،وإاغالق البند وإاعادة فتحه حتت
بند رمق " 7رصد تنفيذ مجيع توصيات جدول أأعنال التمنية وتقيمي التنفيذ ومناقشة التقيمي والإبالغ عنه" حتت عنوان خمتلف
والإشارة يف احلوايش اإىل الواثئق احلالية.
 .523و أأوحض وفد اململكة املتحدة أأن الاقرتاح ا ألول اذلي ذكرت خطوطه العريضة انئبة الرئيس مل يكن اقرتاحا جديدا .فاإذا
اكن هناك بند ميكن من خالهل لاكفة ادلول ا ألعضاء تقدمي اكفة الواثئق فاإن ذكل يعد مبثابة فرض أأمر واقع وهو ما ل تراتح
اإليه العديد من الوفود .و أأيد وفد اململكة املتحدة الاقرتاح الش ييل من خالل فروهمه بأأنه من خالل اسيبدال بند جدول ا ألعنال
احلايل فاإن اللجنة تكون قد أأحرزت نقطتني :تكون قد حافظت عىل خطة النقاط الست واس مترت يف مناقشة املساعدة
التقنية .وقد ر أأت وفود اجملموعة ابء أأن تكل املناقشة مناقشة هامة يف هذه اللجنة .وابلرمغ من ذكل ،ومن أأجل حتقيق ذكل،
اكنت هناك حاجة اإىل أأن تظروهر اكفة ادلول ا ألعضاء املزيد من املرونة .وإاذا أأظروهرت الوفود ا ألخرى مرونة فاإن الاقرتاح اذلي
تقدمت به اململكة املتحدة سوف يمت اس تكناهل.
 .524وتساءلت انئبة الرئيس عنا اإذا اكن ميكهنا أأن تؤكد أأن وفد اململكة املتحدة يؤيد الاقرتاح الثاين.
 .525و أأكد وفد اململكة املتحدة ذكل.
 .526و أأيد وفد الصني مواقف اجملموعة ا ألفريقية و مجموعة بدلان أس يا واحمليط الروهادي .وإاذا اكن هناك خياران ،فاإن الصني
اكنت يف حاجة اإىل مزيد من الوقت دلراس هتنا.
 .527و أأيد وفد ابكس تان الاقرتاح اذلي تقدمت به مجموعة بدلان أس يا واحمليط الروهادي والصني واجملموعة ا ألفريقية .وعرب وفد
ابكس تان عن اعتقاده بأأن هناك جزء كبري من ادلول ا ألعضاء قد أأقروا ذكل .كنا أألقى الضوء عىل أأنه اكن اقرتاحا شامال ومل
يس تنث أأي  ىء وذلكل فقد حثت ابكس تان اكفة ادلول ا ألعضاء ابلتحيل بروح املرونة حىت جتد مرونة يف املقابل.
 .528وقال وفد اإس بانيا بأأنه مل يتلق هذا المك من الهتاين من قبل لكنه اكن حزينا لتلقهيا .لقد اكن هذا أأمرا غريبا لكنه اكن
حيدث غالبا يف الويبو .لقد اكن من الصعب فروهم ما اإذا اكن الناس غري معتادين عىل ديناميكيات التفاوض .واعتقد الوفد أأن
هناك نقطتان .أأحدهنا اكنت متثل اتفاقا صعبا اكن من الصعب التوصل اإليه بشأأن النقاط الست .ومل يعرتض أأي أأحد علهيا
لكن من املؤسف أأهنا أأصبحت مرتبطة ابملناقشات املتعلقة ابلإجراءات وما جيب القيام به يف املس تقبل .واكن من العار أأن
حيدث ذكل ألن ذكل قد يعرض أأمرا وافقت عليه اكفة ادلول ا ألعضاء للخطر .واكن الك اخليارين مناس بني لوفد اإس بانيا .وقد
أأراد من اجليع أأن يتحلوا بروح ابملرونة كنا اكنوا .وإاذا مل تمتكن اللجنة من التوصل اإىل اتفاق ،فسيسأأل اإس بانيا مرة اثنية عنا
اإذا اكن هناك أأي خشص يعارض النقاط الست وعندئذ ميكن للجنة الاس مترار يف مناقش هتا الرائعة حول جدول ا ألعنال وما
س تقوم به يف املس تقبل والإجراءات ولك تكل ا ألمور.
 .529و أأكد وفد نييرياي عىل دمع اجملموعة ا ألفريقية لقرتاحات مجموعة بدلان أس يا واحمليط الروهادي والصني.
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 .530ورصح وفد سويرسا بأأنه من بني اخليارين فاإن اخليار ا ألول ،كنا فروهمته ،ميثل فرض أأمر واقع  ،ومل يغري أأي يشء.
واكن الوفد مييل اإىل اخليار الثاين .وعرب الوفد عن شكره للزمالء الش يليني عىل مهنجروهم العميل وحماولهتم دلفع املناقشات
ل ألمام .وعرب الوفد السويرسي عن دمعه الواحض للخيار الثاين.
 .531و أأيد وفد ش ييل ما قام وفد اإس بانيا ابلتعبري عنه .ومن خالل صفته الوطنية قام وفد ش ييل بتقدمي اقرتاح مفتوح.
ور أأى الوفد أأن الك اخليارين املطروحني س يمكنان من تقدم املناقشات وهو ما تريده اللجنة .اكنت ش ييل واقعية .فقد اكنت
ا ألمور تتغري ويف الواقع أأن ما تقوم اللجنة بتبنية الن ميكن أأن يصبح اإطارا لالس مترار يف التفاق اذلي توصلت اإليه يف تكل
ادلورة .وما ميكن أأن حيدث يف املس تقبل يعمتد عىل ما اكن سيمت هناك .وس يكون من املؤسف أأن ترتاجع اللجنة عن التفاق
اذلي توصلت اإليه .وكنا قال وفد اإس بانيا ،اإذا مل تقم ادلول ا ألعضاء بتحقيق أأي يشء ،فاإنه لن يكون هناك طائل من وراء
لك ما قامت به .وعرب وفد ش ييل عن أأمهل يف أأن تمتكن ادلول ا ألعضاء من التحيل بروح املرونة والتفاق حول حتقيق يشء.
ور أأى الوفد أأن اللجنة اكنت حتتاج اإىل التفاق حول اخلطة ،مث ترى بعد ذكل كيف ميكهنا اإحراز تقدم .وذلا ،فقد أأيد الوفد
الك الاقرتاحني.
 .532وعرب وفد هولندا عن شعوره بأأن الاقرتاح الإس باين اكن ميثل ترمجة معلية ونفعية للمراجعة يف صورة اإجراءات
ملموسة واكن يرى أأن اللجنة علهيا أأل تنظر للخلف لكن جيب أأن تنظر ل ألمام لتبادل الراء يف املس تقبل ومتابعة التوصيات.
وعرب الوفد عن شكره لوفد ش ييل عىل اقرتاحه و أأكد عىل دمعه للخيار الثاين.
 .533و أأحاط وفد كندا علنا ابخليارين املطروحني عىل املائدة .واكن اخليار ا ألول غري مقبول ألنه ميثل فرض أأمر واقع .و أأيد
الوفد اخليار الثاين ،متاش يا مع وفود الولايت املتحدة ا ألمريكية وسويرسا واململكة املتحدة وهولندا.
 .534و أأنضم وفد الربازيل للوفود اليت اقرتحت السري قدما من خالل تبين وثيقة النقاط الست .فلقد اكنت طريقة بناءة
ومعلية للسري قدما .وفامي يتعلق ابخليارين املشار اإلهينا ،أأيد وفد الربازيل مجموعة بدلان أس يا واحمليط الروهادي واجملموعة ا ألفريقية
ابلإضافة اإىل اقرتاح الصني حول فكرة وجود بند مس تقل عىل جدول ا ألعنال .و أأيد الوفد اخليار ا ألول ومل يوافق عىل
الاحتفاظ بفرض ا ألمر الواقع ،ألن املناقشات اخلاصة ابلتقرير اخلاريج سوف يمت اإغالقروها وميكن لدلول ا ألعضاء الاس مترار
يف مناقشة هذا التقرير يف ادلورات التالية اإذا أأرادت القيام بذكل.
 .535ومل يفروهم وفد الروهند سبب اعتبار أأن اخليار ا ألول ميثل فرضا ألمر واقع .ففي ر أأيه أأن ا ألمر أأكرث من فرض أأمر واقع.
ومل يعرتض أأحد عىل اقرتاح النقاط الست .وقد أأيد اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية والصني والربازيل .لقد اكن اقرتاحا شامال .ومل
يس تثين أأي يشء .لقد اكن اقرتاحا نوعيا اس تطاع اسييعاب اكفة مواقف ادلول ا ألعضاء املوجودة .ذلا فقد اكن أأمرا معليا
ونفعيا وقد أأىت يف اإطار روح العمل اليت سادت بيهنم يف الويبو ،واليت تمتثل يف فروهم موقف لك من ا ألعضاء وحماوةل التوصل
اإىل أأمر مقبول للجميع .وطالب الوفد من ا ألعضاء الخرين تقدمي مربرا قواي لعدم قبول هذا اخليار .وبدون القيام بذكل ،فمل
ير وفد الروهند اإماكنية للتوصل اإىل أأي حل.
 .536ومل يكن وفد مجروهورية اليش ي ،مس تعدا للمناقشة اليت تتعلق بتبين بند مس تقل عىل جدول ا ألعنال حبيث يكون
مكرسا لدلمع التقين .واقرتح تأأجيل النقاش لدلورة التالية للجنة .و أأكد الوفد عىل أأنه مل يفروهم سبب وجوب اسيبعاد املساعدة
التقنية من قامئة التوصيات وختصيص بند خاص لروها يف اللجنة .وذلكل ،كرر وفد مجروهورية اليش ي ،طلبه العميل ابلقيام ابلتبين
الرصحي خلطة النقاط الست اليت متت مناقش هتا يف املشاورات غري الرمسية.
 .537و أأشارت انئبة الرئيس اإىل أأن بند جدول ا ألعنال مع اقرتاح النقاط الست لن يمت اإغالقه اإل اإذا توصلت ادلول
ا ألعضاء اإىل اتفاق حول السري ل ألمام .وقد أأصبح هذا ا ألمر ميثل معضةل يواهجوهنا يف الوقت احلايل ألنه ليس هناك توافق
يف الر أأي حول السري قدما ابلنس بة للبند .وقد طالبت انئبة الرئيس ادلول ا ألعضاء بعدم اإضاعة الزمخ اذلي اس تطاعوا حتقيقه

CDIP/17/11

والتوصل اإىل حل وسط حبيث يس تطيعوا اإغالقه والسري قدما بيقني فامي يتعلق بكيفية التعامل مع املسأأةل يف املفاوضات
القامئة واليت تفي ابحتياجات اكفة الوفود.
 .538ورصح وفد الاحتاد الرويس بأأنه خالل ادلورة ،قامت ادلول ا ألعضاء بكثري من اجلروهد واس تطاعت التوصل لتوافق
يف الر أأي حول خطة النقاط الست واليت أطلق علهيا امس الاقرتاح الإس باين .ومل يرغب يف اإضاعة التوافق يف الر أأي اذلي مت
التوصل اإليه .و ألن هناك وهجات نظر خمتلفة إازاء كيفية اس مترار النقاش حول تكل النقاط يف املس تقبل ،اكن يبدو أأن اخليار
الثاين ميثل مهنيا معليا ألنه سيسمح ابسيبقاء النقاط الست واس مترار املناقشات بدون أأي إارضار ابلتوافق يف الر أأي اذلي
حققته ادلول ا ألعضاء .واكن الاحتاد الرويس يفضل اخليار الثاين.
 .539ورصح وفد لتفيا ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،بأأنه اكن من املروهم ابلنس بة للمجموعة
قبول العمل اذلي مت اإاجنازه هذا ا ألس بوع من أأجل املوافقة عىل النقاط الست اليت معلت علهيا ادلول ا ألعضاء ابجهتاد
وتوصلت لتفاق .ومن أأجل عدم فقدان النقاط الست اليت مت التفاق بشأأهنا ،أأيدت اجملموعة اخليار الثاين املقرتح.
 .540و أأيد وفد أأسرتاليا اخليار الثاين.
 .541ووافق وفد جنوب أأفريقيا مع وفد اإس بانيا عىل أأن اللجنة جيب أأن حتافظ عىل النقاط الست .وفامي يتعلق ابخليارين
أأيد الوفد اخليار ا ألول ألنه س يمكن من اس مترار املناقشات املتعلقة ابملساعدة التقنية ،واليت متثل ربع جدول أأعنال التمنية .واكن
شامال وواحضا ومل يكن هناك أأي مغوض خفي يف البنية حيتاج اإىل توضيحه من خالل احلوايش .وعرب الوفد عن شكره لوفد
ش ييل عىل هجوده للتوصل اإىل حل بناء.
 .542و أأيد وفد ابكس تان ما أأشار اإليه وفد جنوب أأفريقيا فامي يتعلق مبجموعة بدلان أس يا واحمليط الروهادي واجملموعة ا ألفريقية
ابلإضافة اإىل اقرتاح الصني .واكن الوفد مييل اإىل اخليار ا ألول وطالب اجليع ابلتحيل بروح املرونة املتبادةل.
 .543وانشد وفد نييرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،ادلول ا ألعضاء ،واليت اكنت مواقفروها هتدد ابإضاعة العمل
الشاق اذلي مت بذهل خالل ا ألس بوع ويف ادلورات السابقة ،أأن تعيد التفكري يف مواقفروها .كنا أأشار أأيضا اإىل أأن الاقرتاح اذلي
طرحه وفد اإس بانيا مل ينبع من فراغ .فقد خرج من رمح الاقرتاحات اليت طرحهتا اجملموعة ا ألفريقية و الفريق املعىن جبدول
أأعنال التمنية حول املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية .واكن جيب أأن تمتكن ادلول ا ألعضاء
من مناقشة تكل النقاط الس تة اليت مت التفاق علهيا حتت قيادة اإس بانيا ،مبا يف ذكل الواثئق الروهامة ابلنس بة لدلول ا ألعضاء
حول هذا البند من بنود جدول أأعنال التمنية .وذلا ،اكن وفد نييرياي س يدمع موقفا يسمح ابإجراء هذه النقاشات مبا يف ذكل
الاقرتاح اذلي طرحه وفد اإس بانيا.
 .544وذكر وفد اململكة املتحدة أأنه اكن من اجليل أأنه اإذا قام لك خشص يف القاعة ابملوافقة عىل  ىء ،فاإهنم لن يس متروا يف
النقاش بعد ذكل .واكن يبدو أأن الاختالف يف الر أأي لزال قامئا واكن علهيم التوصل اإىل طريقة لختتام ادلورة مع مالحظة
أأن الساعة أنذاك اكنت السادسة مساء وسمس دقائق واكن علهيم التوصل اإىل خيار اثلث أأو مواصةل ذكل النقاش يف ادلورة
التالية .ابلرمغ من أأنه اكن يبدو أأن العامل املشرتك يف القاعة يمتثل يف اخليار الثاين.
 .545وقالت انئبة الرئيس أأهنم جيب أأن يسريوا قدما .واكن هناك عدد من الوفود اليت أأشارت اإىل أأهنا تريد السري قدما يف
هذا ا ألمر واكنت مس تعدة لقبول أأي من اخليارين كنا عربت عن شكرها لروها عىل هذا القدر من املرونة .لكن قامت بعض
الوفود ابلرمغ من ذكل بتأأييد اخليار ا ألول وقامت وفود أأخرى بتأأييد اخليار الثاين ألس باب مرشوعة .وقد عربت الوفود عن
وهجات نظر خمتلفة بشأأن الاقرتاحات اليت تمت مناقش هتا .وإاذا مل يمت التوصل لتوافق يف الر أأي فسيس متر النقاش حول بند
جدول ا ألعنال يف ادلورة الثامنة عرش للجنة .وهنأأت انئبة الرئيس وفد اإس بانيا عىل العمل البارز اذلي قام به من أأجل
التوصل اإىل توافق يف الر أأي حيث اعرتفت ادلول ا ألعضاء أأن هذا ا ألمر اكن معلقا ملدة سمس س نوات .وقد توصلت اللجنة
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اإىل توافق يف الر أأي بنس بة مائة ابملائة حول خطة النقاط الست اليت طرهحا وفد اإس بانيا واليت قام لك وفد من الوفود بطرح
تعليقات بناءة بشأأهنا للتوصل اإىل نقطة ميكن مهنا التحرك ل ألمام .ولسوء احلظ أأن هذا ا ألمر سوف يظل معلقا حىت ادلورة
التالية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية وسوف يظروهر يف ملحق  1يف ملخص الرئيس .واعرتفت انئبة الرئيس ابلعمل
الرائع اذلي مت من أأجل الوصول لروهذه النقطة.

البند رمق  9من جدول ا ألعنال :العمل املس تقبيل
 .546انتقلت انئبة الرئيس بعد ذكل اإىل بند رمق  9من بنود جدول ا ألعنال حول العمل املس تقبيل.
 .547وقامت ا ألمانة (الس يد ابلوتش) بقراءة قامئة العمل املتعلقة ابدلورات التالية كنا ييل )1( :تقرير مرحيل حول تنفيذ
توصيات جدول أأعنال التمنية واملرشوعات .وعىل سبيل املنارسة ،مت تبادل التقارير املوهجة اإىل اللجنة .وابلنس بة دلورة الربيع،
قامت ا ألمانة بتقدمي تقرير املدير العام حول تنفيذ جدول أأعنال التمنية؛ وابلنس بة دلورة اخلريف ،قدمت التقرير املرحيل
املتعلق ابلتوصيات واملرشوعات ( )2تقرير املراجعة املس تقةل حول تنفيذ توصيات جدول أأعنال التمنية .وذكرت ا ألمانة بأأن
مثل هذه املراجعة قد مت طلهبا حتت مظةل ألية التنس يق .واكن هناك فريق مراجعة واكن من املتوقع أأن يكون تقريره جاهزا
ابلنس بة لدلورة التالية ( )3تقرير حول املؤمتر ادلويل للملكية الفكرية والتمنية اذلي عقد ا ألس بوع السابق .ووفقا لقرار قامت
اللجنة ابختاذه ،سيمت تسلمي اللجنة تقرير وقائع قصري حول وقائع املؤمتر( )4وثيقة منقحة حول حتديث قاعدة بياانت نقاط
املرونة اليت سيتضمن التوابع املتعلقة ابلتلكفة واس تكشاف التوصل اإىل خيار اثلث وفقا لطلب اجملموعة الإفريقية ( )5مجموعة
من مدخالت ادلول ا ألعضاء حول ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .وكنا ذكر الرئيس ،س تقوم ادلول ا ألعضاء بتقدمي مدخالت اإىل
ا ألمانة اإىل جانب تفسري أأس باب اعتبارها ل ألهداف الإمنائية ل أللفية ذات صةل بعمل الويبو .وس تقوم ا ألمانة بتجميع اكفة
املدخالت وتقوم بتقدميروها للجنة ( )6بناء عىل مقرتحات ادلول ا ألعضاء ،وثيقة حول أأنشطة حتديد اجملالت املتعلقة بنقل
التكنولوجيا ( )7مرشوع جترييب ل إالرساع يف نقل التكنولوجيا والبحث والتمنية من أأجل حتسني القدرات التقنية لسييعاب
العلوم والتكنولوجيا احمللية اليت تقوم بتطويرها اجلامعات وقطاع الإنتاج وفقا لقرتاح وفد الإكوادور .وكنا ورد يف الفقرة 6-9
من ملخص الرئيس ،س يقوم وفد الإكوادور مبشاورات مع ادلول ا ألعضاء املعنية ومن احملمتل أأن يتوصل اإىل وضع وثيقة
منقحة أأو اختاذ قرار بشان الطريقة اليت ترغب فهيا يف السري يف ا ألمر ( )8تقرير حول تنفيذ توصيات أأهجزة الويبو اذلي
قدمته اجلعية العامة .يف لك دورة من دورات اجلعية العامة ،تقوم خمتلف أأهجزة الويبو بتقدمي تقرير يتضمن ،يف غالب
ا ألحيان ،اإشارة اإىل مشاركهتا يف تنفيذ جدول أأعنال التمنية .وإاذا مت تقدمي التقرير اإىل اجلعية العامة ،فاإنه عادة ما يمت اإرساهل
اإىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية وبذكل سيمت طرحه أأمام اللجنة ( )9خمرجات مرشوعات جدول أأعنال التمنية واليت
اكنت غري مؤكدة دامئا .وإاذا اكن مدراء املرشوعات مس تعدون بأأي خمرجات مثل ادلراسات أأو ا ألدةل أأو التقارير ،فاإن ا ألمانة،
ابليشاور معروهم ،اكنت تقوم بطرهحا أأمام اللجنة .ويف هذه ادلورة ،وكنا ذكر الرئيس أنفا ،مل تمتكن اللجنة من مناقشة ا ألدةل
الثالثة املتعلقة بنقل التكنولوجيا ويه ادلليل العميل لتقيمي ا ألصول غري امللموسة يف مؤسسات البحوث والتمنية ،ومناذج
العقود املتعلقة ابلتمنية الفكرية لليامعات واملؤسسات البحثية املموةل من القطاع العام وكتيب تقيمي امللكية الفكرية للمؤسسات
الأاكدميية .واكن سيمت عرض تكل ا ألدةل أأيضا يف ادلورة التالية ( )10مرشوع التقرير الهنائية دلورة اللجنة هذه واذلي سيمت
تبنيه يف ادلورة التالية .ودعت ا ألمانة ادلول ا ألعضاء لقرتاح أأنشطة أأخرى اإذا رغبت يف القيام بذكل.
 .548وتساءلت انئبة الرئيس عنا اإذا اكنت اللجنة س تقوم بتبين قامئة العمل اليت اقرتحهتا ا ألمانة من أأجل ادلورة التالية.
واكن سيمت تبنهيا رشيطة عدم وجود حتفظات من احلضور.

البند رمق  10من جدول ا ألعنال :ملخص الرئيس
 .549دعت انئبة الرئيس اللجنة دلراسة لك فقرة يف مرشوع امللخص.
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 .550و أأشارت اإىل الفقرات من  1اإىل  5املتعلقة ابفتتاح اجللسة وانتخاب الرئيس وانئيب الرئيس ،ومرشوع جدول ا ألعنال
اذلى مت تبنيه والاعرتاف ابثنني من الروهيئات غري احلكومية ابلإضافة اإىل تقرير حول ادلورة السادسة عرش .واكنت انئبة
الرئيس س تيبىن الفقرات رشيطة عدم وجود اعرتاضات من احلضور.
 .551مث انتقلت بعد ذكل اإىل الفقرات  6و  7و  8حول البياانت العامة للوفود وتقرير املدير العام وتقرير التقيمي حول
املرشوع بشأأن تعزيز وتمنية قطاع السمعيات والبرصايت يف بوركينا فاصو وبعض ادلول ا ألفريقية .واكنت انئبة الرئيس سوف
تتبىن الفقرات رشيطة عدم وجود اعرتاضات من احلضور.
 .552مث انتقلت اإىل الفقرة  9اليت اكنت كنا ييل 1-9 )1( :حتديد جمالت أأنشطة التعاون بني دول اجلنوب .ومتت الإحاطة
ابقرتاحات الوفود واكنت ا ألمانة س تقوم ابإعداد وثيقة جديدة من أأجل ادلورة التاسعة عرش ( 2-9 )2ألية حتديث قاعدة
بياانت املرونة .واكنت ا ألمانة س تقوم مبراجعة الوثيقة والنظر يف التبعات املالية واس تكشاف وجود خيار اثلث يعترب مزجيا من
اخليارين السابقني 3-9 )3( .مرشوع حول تعزيز وتمنية قطاع السمعيات والبرصية املرحةل الثانية .وقد مت اإقرار املرشوع كنا
هو حمدد يف الوثيقة 4-9 )4( .وثيقة حول حتديد جمالت أأنشطة الويبو املتعلقة بأأهداف التمنية املس تدامة .ومتت الإحاطة
هبذه الوثيقة واكن جيب اإرسال الطلبات مكتوبة من ادلول ا ألعضاء ل ألمانة قبل  10يوليو  .2016مث تقوم ا ألمانة عندئذ
بتجميع عدد من اخملرجات اليت تتعلق هبذا الغرض .وقد تقرر أأيضا أأن يمت تقدمي الوثيقة املنقحة حول الويبو وجدول أأعنال
التمنية ملا بعد عام  2015يف دورة مس تقبلية للجنة ( 5-9 )5تقرير حول منتدى خرباء الويبو حول نقل التكنولوجيا العاملية.
وقد أأحاطت اللجنة علنا بأأنشطة حتديد اجملالت وقررت أأن تقوم ادلول ا ألعضاء املعنية بتقدمي اقرتاحات يف ادلورة الثامنة
عرش للجنة .وجيب أأن تصل تكل الاقرتاحات ل ألمانة حبلول  10يوليو  6-9 )6( .2016مت طرح اقرتاح من قبل وفد
الإكوادور .وقررت اللجنة اس مترار دراسة الوثيقة يف ادلورة الثامنة عرش وس يقوم وفد الإكوادور مبشاورات مع ادلول ا ألعضاء
املعنية لتطوير اقرتاح مرشوع منقح حممتل حبضور ا ألمانة 7-9 )7( .مت اإقرار مرشوع حول اس تخدام املعلومات املتاحة للعامة
من أأجل التمنية الاقتصادية مع اإدراك أأن هناك دليلني يمت اإعدادهنا يف اإطار املرشوع ويمت اإاتحهتنا بلغات الويبو وسيمت تنقيح
الوثيقة حبيث تعكس ذكل 8-9 )8( .وقررت اللجنة اس مترار املناقشات حول تقرير املراجعة اخلارجية بشأأن املساعدة التقنية
اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية مع وجود الواثئق ذات الصةل .وقد وافقت اكفة الوفود عىل الاقرتاح
الإس باين كنا هو مرفق يف امللحق رمق  1مللخص الرئيس.
 .553ومل يكن وفد اململكة املتحدة مييل اإىل مناقشة ملخص الرئيس .ورصح بأأنه س يكون من املنطقي بصورة أأكرب القول
بأأن "الوفود اكنت موافقة عىل الاقرتاح الإس باين لكهنا قررت الاس مترار يف املناقشات" وإال فاإن ا ألمر مل يكن واحضا للغاية.
اكن هناك اتفاق لكن ادلول ا ألعضاء قررت اس مترار املناقشات ألنه مل يكن هناك اتفاق شامل عىل املسأأةل .واقرتح الوفد
الالتفاف حول املرحلتني جلعل ا ألمر أأكرث منطقية.
 .554واقرتحت انئبة الرئيس العبارة التالية "اكنت اكفة الوفود متفقة مع العرض الإس باين كنا هو مرفق يف امللحق  1يف
ملخص الرئيس لكهنا اتفقت عىل القيام ابس مترار املشاورات حول وضع هذا البند اخلاص من بنود جدول ا ألعنال ابلإضافة
اإىل تنفيذ الاقرتاح الإس باين".
 .555واقرتح وفد مجروهورية اليش ي ،حذف اجلةل ا ألخرية ألهنا ل صةل لروها ابجلةل الثانية .وقد ذكر وفد اململكة املتحدة أأنه مل
يكن هناك اس تنتاج حول املسأأةل وقررت اللجنة أأن متيض قدما يف املسأأةل لكن ليس ابلنس بة لالقرتاح الإس باين .ومتت
املوافقة عىل الاقرتاح الإس باين.
 .556ورصحت انئبة الرئيس بأأن التفاوض بشأأن النص اخلاص مل يكن واردا .اكن ا ألمر لضنان أأن املناقشات قد انعكست
بدقة يف ملخص الرئيس .ذلا فقد اكن الاقرتاح هو أأن يمت عكس العبارتني حبيث نقول "اكنت اكفة الوفود موافقة عىل العرض
الإس باين كنا هو مرفق ابمللحق رمق  1ابمللخص وبعد ذكل قررت اللجنة الاس مترار يف املناقشات حول تقرير املراجعة
اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية".
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 .557ورصح وفد اململكة املتحدة بأأنه ميكنه املوافقة عىل هذا الاقرتاح اإذا مت ذكر "لكهنا" بدل من "وبعد ذكل".
 .558ور أأي وفد الروهند أأن الطريق الثالث للخروج من املأأزق يمتثل يف وضع "وبعد ذكل" بدل من "لكهنا".
 .559واعتقدت انئبة الرئيس أأن املصطلحات سوف تكون أأكرث حيادية اإذا اكنت هناك لكمة "وبعد ذكل"
 .560ووافق وفد نييرياي عىل أأن لكمة "وبعد ذكل" يعكس حيادية أأكرب.
 .561وطلب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية من انئبة الرئيس بتكرار الصياغة املقرتحة .وكنا يه موجودة ،فاإهنا تعطي
انطباعا بأأن اللجنة قد وافقت عىل ذكل و أأهنا سوف تسري قدما ،وهو ا ألمر اذلي مل يرش اإليه امللخص اذلي مت عرضه أأثناء
مناقشة هذا البند من بنود جدول ا ألعنال.
 .562وقامت انئبة الرئيس بقراءة الفقرة املنقحة  8-9كنا ييل  ":توافق اكفة الوفود عىل الاقرتاح الإس باين كنا هو مرفق
ابمللحق  1ابمللخص وقررت اللجنة اس مترار املناقشات املتعلقة بتقرير املراجعة اخلارجية حول تقرير املراجعة اخلارجية
للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية" ،وسيمت الإشارة اإىل اكفة الواثئق اخلاصة بذكل.
 .563واتفق وفد اململكة املتحدة مع وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل أأن ذكل ل ميثل تفسريا وقائعيا حصيحا ملا حدث.
 .564وتساءلت انئبة الرئيس عنا اإذا اكنت الوفود تفضل اسيبدال "وبعد ذكل" بلكمة "لكن" .وذكرت أأهنا لن توافق عىل
لكنات مثل "وبعد ذكل" أأو "لكن" ،وذلا فقد اقرتحت ترك النص كنا هو حبيث يكون "قررت اللجنة اس مترار املناقشات
حول تقرير يف جمال التعاون ألغراض التمنية اإىل جانب قامئة من الواثئق .وقد وافقت اكفة الوفود ،كنا متت الإشارة العديد من
املرات ،عىل العرض الإس باين املرفق.
 .565وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن انئبة الرئيس قد تقدمت ابقرتاح ملموس حول الصياغة واليت مل تس تطع
اسييعاب لك يشء ،فور قيام وفد اململكة املتحدة بطرح اقرتاحه .لقد قالت انئبة الرئيس شيئا مؤداه أأن "اكفة الوفود قد
وافقت عىل الاقرتاح الإس باين لكهنا اتفقت عىل اس مترار املناقشات حول وضع بند جدول ا ألعنال ابلإضافة اإىل تنفيذ البند".
واكن يبدو أأن تكل الصياغة مفيدة.
 .566واقرتحت انئبة الرئيس أأن تكون العبارة كنا ييل " :قررت اللجنة الاس مترار يف املناقشات املتعلقة ابلتقرير اخلاص
ابملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية يف جمال التعاون ألغراض التمنية مع قامئة الواثئق ذات الصةل .وقد وافقت اكفة الوفود
عىل الاقرتاح الإس باين املرفق ابمللحق  1للملخص ووافقت عىل الاس مترار يف املناقشات يف الاجيعاع التايل حول وضع بند
جدول ا ألعنال ابلإضافة اإىل تنفيذ الاقرتاح الإس باين النف اذلكر" .وهنا متت مناقشة "و" و"لكن" .و أأرادت انئبة الرئيس
صياغة النص بصورة اإجيابية .وإاذا مت ذكر "لكن" فاإن ذكل يعىن أأهنم مل يعودوا موافقني عىل الاقرتاح الإس باين ،وقد أأكدوا يف
العديد من املواقف عىل موافقة اللجنة عىل الاقرتاح الإس باين .ومل يوافقوا عىل وضع بند جدول ا ألعنال والطريقة اليت سيمت
هبا تنفيذ الاقرتاح الإس باين .و أأكدت انئبة الرئيس عىل أأن لكمة "لكن" غري مقبوةل يف ملخص الرئيس .أأما لكمة "و" فاإهنا
مصطلح سوف يمت اس تخدامه اإذا قامت اللجنة ابلس مترار يف ا ألمور كنا اكنت عليه.
 .567ورصح وفد اململكة املتحدة بأأن بند جدول ا ألعنال اكن حيمل عنوان املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما
الويبو وليس عنوان التقرير .واكن جيب أأن تالحظ ا ألمانة أأن هناك خطأأ وميكهنا تصحيح هذا اجلزء .ومل تكن الطريقة اليت مت
ذكر الواثئق هبا يه نفس الطريقة اليت مت وضع بند جدول ا ألعنال يف اإطارها .وطالب الوفد ابلتكرم بقراءة الفقرة  8-9مرة
اثنية.
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 .568وذكرت انئبة الرئيس أأن وفد اململكة املتحدة اكن عىل صواب و أأن بند جدول ا ألعنال مل يطلق عليه مسمى تقرير.
وذلا ،فاإن الفقرة اليت أأعيدت صياغهتا اكنت اكلتايل  ":قررت اللجنة الاس مترار يف املناقشات املتعلقة ابملراجعة اخلارجية
للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية وس تقوم ا ألمانة بتصحيح قامئة الواثئق اليت مت تعديلروها وفقا
ذلكل ابلرتتيب الصحيح وفقا جلدول ا ألعنال .وقد وافقت اكفة الوفود عىل الاقرتاح الإس باين املرفق ابمللحق  1من هذا
امللخص ووافقت عىل اس مترار املناقشات حول وضع بند جدول ا ألعنال هذا وتنفيذ الاقرتاح الإس باين يف الاجيعاع التايل".
 .569وعرب وفد نيجراي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،عن اعتقاده بأأنه من ا ألليق ترك النص كنا اقرتحته انئبة
الرئيس .وإاذا اكن جيب اإجراء أأي تعديل فيجب اإضافة "و" .ور أأت اجملموعة أأنه قد يكون هناك سبب لقيام اجملموعة ابإعادة
التفكري يف الصياغة اجلديدة املقرتحة .ومل يكن ا ألمر واحضا .ومل تر اجملموعة أأي معارضة لالقرتاح الإس باين .فقد قال اجليع
أأهنم يؤيدونه .فقد أأجعبوا ابلقرتاح .وما مت وضعه يف ا ألصل اكن يعرب عن احلقيقة .وإاذا اكن عىل اللجنة اإعادة صياغة ملخص
الرئيس ،فاإن وفد نييرياي يريد مناقشة الصياغة اليت متت قراءهتا أأمام أأعضاء اجملموعة اإذا اكن ذكل مقبول.
 .570و أألقى وفد ابكس تان الضوء عىل أأن هناك اتفاق حول الاقرتاح الإس باين لكهنم اكنوا يف حاجة اإىل تضمني أأنه مل يكن
هناك اتفاق عىل كيفية تنفيذه .وذلكل ،فقد أأيد وفد ابكس تان الصياغة اليت مت اقرتاهحا للتو.
 .571وانضم وفد اإيران (مجروهورية -اإسالمية) اإىل وفود نييرياي وابكس تان والروهند يف بياانهتا اليت أألقهتا .ومل يس تطع املوافقة
عىل اإضافة عبارات جديدة .واكن يفضل اإبقاء النص عىل ما هو عليه.
 .572ووافق وفد الصني عىل اقرتاح انئبة الرئيس.
 .573ورصحت انئبة الرئيس بأأن اللجنة مل تتوصل اإىل توافق يف الر أأي بشأأن الفقرة  8-9وذلكل ،ونظرا ألن البند اكن مغلقا
ومعلقا ومت التفاق عىل السري قدما ،فقد اكنت هناك حاجة اإىل التوصل اإىل طريقة أأنيقة لعرضه يف الوثيقة .ورصحت انئبة
الرئيس بأأن الفقرة ملتوية وتضيف مس توايت اإضافية من التعقيد ولن تكون مفيدة .واقرتحت حبذفروها من ملخص الرئيس يف
حاةل عدم وجود اتفاق بشأأهنا .واكن الاقرتاح بأأن تكون كنا ييل ":قررت اللجنة الاس مترار يف املناقشات املتعلقة ابملراجعة
اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية مع قامئة الواثئق الصحيحة يف أأعقاهبا .وقد
وافقت اكفة الوفود عىل الاقرتاح الإس باين كنا هو مرفق ابمللحق  1من امللخص" .وقد أأشاروا اإىل أأن هناك حاجة اإىل
اس مترار املناقشات .واكن مرشوع حمارض املناقشات اليت جرت سابقا سوف يعكس أأن هناك حاجة لس مترار املناقشات،
ويف مصلحة تبين خملص الرئيس ،اعتقد الرئيس أأهنم جيب أأن يوافقوا عىل ذكل ويسريوا قدما.
 .574وشارك وفد اململكة املتحدة انئبة الرئيس يف ر أأهيا .فقد اكن ذكل جمرد تقرير وقائعي ملا قيل وكيف مت اختتامه واكنوا
حيتاجون اإىل صياغة أأنيقة .وعندما قيل ذكل ،اكن هناك زمالء يقرتحون أأنه ليس هناك اتفاق حول تنفيذ الاقرتاح الإس باين.
ومل تكن هناك مناقشات حول كيفية تنفيذ الاقرتاح ،ذلا فاإن ذكل مل يعكس احلقيقة .وما اكن علهيم قوهل هو أأنه مل يكن هناك
اتفاق حول كيفية السري قدما بشأأن هذا البند ،مبا يف ذكل الاقرتاح الإس باين .وميكن عندئذ للجنة أأن جتمتع وتفكر يف ما
جيب أأن تقوم به بشأأن ها البند وكيفية السري قدما ابلنس بة هل .ور أأى الوفد أأن هذا ا ألمر وقائعي وسوف يساعد عىل توضيح
ما حدث ابلفعل .ومل يضف أأي يشء ملا تريد أأن تراه ولكنه ذكر نقطة الاختالف يف الر أأي واخلالف الرئييس اذلي اكن
هناك .وذلكل ،مل يكن هناك اتفاق بشأأن كيفية السري قدما بشأأن البند مبا يتضمن الاقرتاح الإس باين.
 .575ور أأي وفد ش ييل أأن امللخص خيضع لسلطة الرئيس .وذلكل ،عرب عن شكره لنائبة الرئيس إازاء الفرصة اليت أأعطهتا
لدلول ا ألعضاء للتعليق .واكن من احلقيقي أأنه اكن هناك نقاش طويل حول اإماكنية تضمني بند جديد من بنود جدول ا ألعنال
وهو أأمر يتياوز البند املعني الوارد عىل جدول ا ألعنال هذا .وإاذا قاموا بتضمني حقيقة أأن هناك اختالفات حول كيفية اختتام
هذا البند والاقرتاح الإس باين ،فيجب علهيم أأن يقوموا أأيضا بتضمني افتتاحية حممتةل لبند جديد عىل جدول ا ألعنال يف
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امللخص .ور أأي الوفد أأنه من املروهم أأن يمت ظروهور ذكل ألنه يعترب احيعالية مس تقبلية هامة ور أأي أأنه اإذا مل يمت تضمني ذكل فاإنه
لن يعكس تفاصيل النقاش ابلاكمل .وإاذا مل حيدث ذكل فاإن وفد ش ييل يوافق عىل ملخص الرئيس.
 .576ومل يرد وفد مجروهورية اليش ي ،أأن يعيد التفاوض بشأأن ما مت القيام به ،لكنه اعتقد أأن اللجنة جيب أأن تس تخدم اللغة
املعتادة يف امللخص .ومل يشعر وفد مجروهورية اليش ي ،أأن اللجنة مل توافق عىل الاقرتاح اذلي تقدمت به اإس بانيا يف ا ألساس،
ولكنه مل يكن الاقرتاح الإس باين فقط .لقد اكن اقرتاح شائع فامي بعد .ولقد وافقت اللجنة عىل هذا الاقرتاح .وقد ظروهرت به
صياغة شائعة وذلكل فاإن النقاش اذلي مت بعد ذكل بشأأن كيفية مسايرة املراجعة اخلارجية اكن نقاشا منفصال .لقد اكن هناك
اقرتاح بوضع بند منفصل من بنود جدول ا ألعنال ومل توافق اللجنة عليه .ووافقت اللجنة عىل الاس مترار يف مناقشة املراجعة
اخلارجية يف ادلورة التالية .وقد شعر الوفد بأأن تكل يه الصورة الصحيحة ملا مت.
 .577وانضم وفد الربازيل لوفد ش ييل يف البيان القائل بأأنه اكنت هناك مناقشة حول تضمني بند جديد وقد لىق ا ألمر دعنا
خضنا يف اجللسة العامة .وإاذا قاموا ابإعادة فتح النقاش يف النقاط الست وهذا البند اخلاص ،فيجب اإضافته يف امللخص .وبعد
أأن قال الوفد ذكل ،وافق عىل الصياغة اليت اقرتحهتا انئبة الرئيس .لقد اكن ببساطة ملخصا من وضع الرئيس .وسوف تكون
اكفة البياانت متوافرة يف التقرير .وإاذا مل يوافق أأي وفد عىل التفسري يف ادلورة التالية ،ميكن أأن يمت طرح التقرير للمناقشة
وس يكون منتدى ذو قيمة كبرية.
 .578ودعت انئبة الرئيس اإىل دراسة الفقرة  9-9حول اقرتاح املرشوع بشأأن "التعاون عىل التعلمي والتدريب املروهين يف
جمال حقوق امللكية الفكرية مع معاهد التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا" .وقد قر أأت املرشوع اذلي اكن
يشري اإىل أأنه " مت اعيعاد هذا املرشوع مع تعديل بس يط ّ
مبني يف العنوان .وسوف يمت توفري نسخة منقحة منه .".وبسبب
عدم وجود أأي تعليقات من احلضور ،انتقلت انئبة الرئيس اإىل الفقرة  10-9قرار اجلعية العامة للويبو بشأأن املسائل املتعلقة
ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .وقر أأهتا واكنت اكلتايل " :قامت اللجنة بدراسة عدد من الاقرتاحات .وقاموا بتجميع
تكل الاقرتاحات يف امللحق الثاين من امللخص .والمتست اللجنة من اجلعية العامة أأن تسمح لروها ابلس مترار يف املناقشات
أأثناء ادلورتني الثامنة عرش والتاسعة عرش ورفع تقرير لروها وتقدمي توصيات حول املسأألتني اإىل اجلعية العامة يف عام ".2017
واكنت انئبة الرئيس س تقوم بتبين الفقرة رشيطة أأل يكون هناك أأي تعليقات علهيا من احلضور .مث انتقلت اإىل الفقرات
الثالثة التالية املتعلقة ابلعمل املس تقبيل ،واليت اكنت اكلتايل "وافقت اللجنة عىل قامئة من املسائل/الواثئق من أأجل ادلورة
التالية" .كنا مت اعيعاد الفقرة  10رشيطة أأل يكون هناك اعرتاضات علهيا من احلضور .مث انتقلت اإىل الفقرة رمق  11واليت اكنت
اكلتايل " أأحاطت اللجنة علنا بأأن مرشوع التقرير اخلاص ابدلورة  17للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية سوف يمت دراس ته
من أأجل تبنيه يف ادلورة  18للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ".و أأشارت الفقرة  12اإىل أأن "اإىل أأن ملخص ادلورة 16
وتقرير املدير العام ميثالن تقرير اللجنة املقدمة اإىل اجلعية العامة" .و ألنه مل تكن هناك تعليقات من احلضور ،فقد مت اعيعاد
هذه الفقرات.
 .579وعادت انئبة الرئيس اإىل الفقرة  8-9ألنه اكن هناك عدد من الراء املتعارضة .وقد أأخفقت اللجنة أأيضا يف التوصل
اإىل توافق يف الر أأي بشأأن الفقرة  .10-9ومن ا ألمور اليت قالوها هناك أأن اللجنة قد وافقت عىل الاس مترار يف املناقشات.
وميكن تضمني ذكل بصورة جزئية يف الفقرة  8-9كنا متت الإشارة اإليه أنفا .ومل يكن ذكل ليصبح مبثابة مفاوضات بشأأن
ملخص الرئيس ألنه جمرد انعكسا وقائعيا للمناقشات يف مقابل تأأكد لك وفد أأمه متفقون مائة يف املائة بشأأن املصطلحات.
وميكن أأن تكون اكلتايل "قررت اللجنة الاس مترار يف املناقشات حول املراجعة اخلارجية لدلمع التقين اذلي تقدمه الويبو يف
جمال التعاون ألغراض التمنية" .ور أأت انئبة الرئيس أأن اللجنة مل توافق عىل اس مترار املناقشات بشأأن هذا ا ألمر عىل وجه
اخلصوص وذلكل جيب أأن يرد ما ييل "توافق اكفة الوفود عىل ما متت مراجعته الن وتوافق عىل الاقرتاح الإس باين كنا هو
مرفق ابمللحق ا ألول من امللخص".
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 .580و أأرص وفد اململكة املتحدة عىل أأن يصبح ا ألمر أأكرث وقائعية .اكنت هناك اقرتاحات أأخرى ليست وقائعية ،لكن اكن
هناك خيار أأيضا يمتثل يف مهنجية تس تخدم غالبا ،حيث ميكهنم القول أأن بعض الوفود دمعت الاقرتاح الإس باين وطالبت
ابإغالق هذا البند من بنود جدول ا ألعنال .و أأيدت الوفود الاقرتاح الإس باين وطالبت ابلس مترار يف ترك هذا البند مفتوحا.
واكن ذكل أأكرث ا ألمور وقائعية ألن اللجنة ميكهنا السري دول اخلوض يف العديد من التفاصيل.
 .581ورصح وفد الروهند أأنه عادة ما ل تمت مناقشة ملخص الرئيس اإل أأن ادلول ا ألعضاء تقوم الن مبناقش ته .واكن الوفد
يوافق عىل ما ختتاره انئبة الرئيس بوصفروها أأن لروها اللكمة ا ألخرية وميكهنا اعيعاد ذكل.
 .582ووافق وفد جزر الهباما عىل ما قاهل وفد الروهند .فروهذا هو ملخص الرئيس وجيب أأن يمت المتس ،به.
 .583ومل ير وفد سويرسا أأن وفد اململكة املتحدة اكن يطلب التفاوض بشأأن ملخص الرئيس .اإن ما طالب به الوفد كنا فروهم
وفد سويرسا هو وضع تقرير وقائعي للمناقشات اليت متت .واحتاجت اللجنة اإىل الاعرتاف بأأن هناك ما ينقص يف هذا البند
ألن الفقرة تمت صياغهتا حاليا ألهنا مل تعكس بصورة اكمةل حاةل املناقشات .واكن هناك ر أأيني متعارضني حول كيفية السري قدما
بشأأن هذا البند .وقد قال الزميل من اململكة املتحدة لتوه انه مل يكن هناك اتفاق حول كيفية السري يف هذا ا ألمر قدما .وقد
اقرتح صياغة اكنت وقائعية للغاية قائال أأن هناك بعض مجموعات ادلول اليت تتبىن ر أأاي و أأن بعضروها الخر يتبىن ر أأاي خمتلفا.
واكنت هناك حاجة ألن يكون امللخص أأكرث وقائعية وذلكل اكن وفد سويرسا يود أأن تظروهر هذه النقطة يف املناقشات بشلك
اكمل مضن الفقرة  .8-9ومل يكن ذكل تفاوضا ،لكن اكن من املروهم أأن يكون هناك انعاكسا وقائعيا ملا قيل.
 .584و أأساء وفد مجروهورية اليش ي ،فروهم ما مت ابلنس بة لالقرتاح الإس باين ا ألصيل اذلي مت التفاق بشأأنه أأثناء املشاورات
غري الرمسية وبعد ذكل ألنه مل يكن هناك من يعارض الاقرتاح يف القاعة .واكنت هناك مسأأةل منفصةل متعلقة بكيفية القيام
مبسايرة التوصيات الرمسية بصورة أأفضل ،أأي املراجعة اخلارجية .ومل تكن تكل املرة ا ألوىل اليت يمت فهيا اعيعاد توصيات
ملموسة يف اللجنة .ووفقا لوفد مجروهورية اليش ي ،،وافقت اللجنة عىل الاقرتاح الوسط اذلي طرحته اإس بانيا.
 .585و أأيد وفد نييرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،الوفود اليت رصحت بأأن الرئيس هو املاكل ا ألصيل مللخص
الرئيس .وفامي يتعلق ابقرتاح طرح يف القاعة بشأأن امليل جتاه الصياغة املعتادة واليت اكنت اكلتايل " أأيدت بعض الوفود الاقرتاح
الإس باين وطالبت بغلق هذا البند من بنود جدول ا ألعنال" ،لكن جيب أأن يكون هناك اإشارة اإىل اجلانب املعاكس تظروهر أأن
بعض الوفود قد أأيدت الاقرتاح الإس باين وطالبت بأأن يظل هذا البند مفتوحا مبا يف ذكل اكفة الواثئق املوجودة.
 .586واتفق وفد اململكة املتحدة مع وفد الروهند ووفد جزر الهباما يف القول بأأن ا ألمر مل يكن تفاوضا .وعندما يكون ا ألمر
وقائعيا فاإن الوفد س يعطيه لك دمع .وإاىل جانب ذكل اكنت هناك تعديل قام به وفد نيجراي حول مسأأةل بعض الوفود والوفود
ا ألخرى مع توضيحه .واكن الوفد موافقا عىل ذكل ومل يوافق عىل ر أأي الزميل من وفد مجروهورية اليش ي ،حول تقييمه.
 .587وقامت انئبة الرئيس بتعليق املناقشات حول الفقرة  .8-9و أأشارت انئبة الرئيس اإىل القرار اذلي مت قبوهل ابلفعل يف
ادلورة  16للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية فامي يتعلق مبلخص الرئيس وقامت ابإدخال اإضافة صغرية عليه .وفامي ييعا ى مع
العديد من توصيات الوفود بأأن يصبح امللخص ملاك للرئيس ،فقد تفضلت انئبة الرئيس بطلب التعاون .وذلكل ،فاإن الفقرة
 8-9اكنت اكلتايل " قررت اللجنة الاس مترار يف نقاش تقرير بشأأن املراجعة اخلارجية لدلمع التقين اذلي تقدمه الويبو يف جمال
التعاون ألغراض التمنية ابلإضافة اإىل قامئة .وقد وافقت الوفود عىل الاقرتاح الإس باين املنقح كنا هو مرفق ابمللحق ا ألول
للملخص ".وكنا متت الإشارة يف العديد من املناس بات ،س تظروهر املناقشات املس مترة يف السيل .وقامت انئبة الرئيس ابعيعاد
القرار.
 .588ومل يوافق وفد اململكة املتحدة عىل أأن ذكل ميثل انعاكسا وقائعيا للمناقشات حول هذا البند.
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 .589ورصحت انئبة الرئيس أأنه بعد دراسة جدول ا ألعنال ،فاإن اللجنة قد وصلت اإىل البند ا ألخري يف ادلورة السابعة
عرش للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.
 .590و أأشار وفد الولايت املتحدة اإىل ختوفه بشأأن أأن الفقرة  8-9مل تكن وقائعية بصورة اكمةل ،كذكل فعل وفد اململكة
املتحدة .ور أأى أأن الفقرة  8-9تعكس فقط جزء من املناقشات و أأشار اإىل انه ابلرمغ من أأنه اكن هناك اتفاق حول مضمون
الاقرتاح الإس باين املنقح ،ليس هناك اتفاق حول كيفية التعامل مع الاقرتاح وهل ينبغي السري قدما به.
 .591و أأيد وفد سويرسا اإىل البياانت اليت أألقاها وفدي اململكة املتحدة والولايت املتحدة حول بند  8-9ألنه وجد أأنه غري
وقائعي ابملرة.
 .592وعرب وفد نييرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،عن شكره لنائبة الرئيس عىل قيادهتا وعرب عن تقدير
اجملموعات للرئيس وانئيب الرئيس.
 .593وطلب وفد مجروهورية اليش ي ،اإيضاحا بشأأن ما اإذا اكنت لكمة "لك" قد مت حذفروها من نقطة  .8-9وإاذا حص ذكل ،فاإن
الوفد ل يوافق عىل ذكل.
 .594وقالت انئبة الرئيس أأنه اإذا اكنت لكمة "لك" مفقودة من النص ،فاإن ذكل قد حدث عن طريق اخلطأأ .وجيب أأن
يكون النص اكلتايل "لك الوفود" ألن اللجنة قد انقشت ذكل يف العديد من املناس بات .وابلرمغ من ذكل ،فاإن النقاش حول
ملخص الرئيس قد مت اإغالقه.
 .595وذكر وفد الياابن فامي يتعلق ابلفقرة  8-9بأأنه يؤيد املواقف اليت عربت عهنا وفود اململكة املتحدة والولايت املتحدة
ا ألمريكية وسويرسا عىل التوايل.
بياانت ختامية
 .596و أأحاط وفد الربازيل علنا ابلتقدم اذلي مت اإحرازه بشأأن ادلمع التقين .و أأشاد ابجلروهود اليت بذلروها وفد اإس بانيا يف التوصل
اإىل طريق اإجيايب ومعيل للسري ل ألمام يف موضوع ذو أأمهية كربى وهو ما نتج عنه وثيقة يف امللحق ا ألول اخلاص مبلخص
الرئيس .وقد مت تلقى الوثيقة برتحيب توافقي من قبل اللجنة .لكن ل ألسف فقد منع تبنهيا املعارضة اليت أأبدهتا بعض ادلول
ا ألعضاء جتاه وثيقة "املراجعة اخلارجية لدلمع التقين اذلي تقدمه الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية" .وعرب الوفد عن
اعتقاده بأأنه جيب ترك جزء من الواثئق لدلورة القادمة .وقد أأظروهرت الوثيقة املوافقة عىل أأن امللحق ا ألول للملخص مل تأأت
من فراغ .فلروها عالقة مبارشة ابلتقرير اخلاريج والتوصيات الواردة به اإىل جانب الواثئق املتعلقة ابدلورات ا ألخرى .وجيب أأن
تأأخذ مناقشة النقاط الست املراجعة اخلارجية يف احلس بان اإذا اختارت ادلول ا ألعضاء القيام بذكل .عالوة عىل ذكل ،جيب
أأن تكون مسأأةل ادلمع التقين بندا مس تقال عىل جدول أأعنال اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بسبب أأمهيهتا .وعرب الوفد
عن أأمهل يف التوصل اإىل اتفاق حول هذا ا ألمر يف ادلورة الثامنة عرش .ولسوء احلظ ،مل يكن من املمكن التوصل اإىل اتفاق
حول السري قدما بشأأن قرار اجلعية العامة .وشاركت ادلول ا ألعضاء يف تنفيذ ادلعامئ الثالثة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية
الفكرية .واكن ر أأي الربازيل أأن تتضمن هيئات الويبو املعنية بأأغراض ألية التنس يق جلنة الويبو للمعايري وجلنة املوازنة .لقد اكن
معل اكفة الليان همنا لتيسري جدول أأعنال التمنية ألهنا تؤثر مجيعا يف أأنشطة ادلول ا ألعضاء .عالوة عىل ذكل ،فاإن ادلعامة
الثالثة لقرار اجلعية العامة اكنت ذات أأمهية قصوى ابلنس بة لدلول النامية مع تضمني بند مس تقل عىل جدول ا ألعنال حول
"امللكية الفكرية والتمنية" .ويف الهناية ،ودت الربازيل التعليق عىل أأهداف التمنية املس تدامة .واكن تفويض اللجنة املعنية
ابلتمنية وامللكية الفكرية يطرح بصورة طبيعية موضوع أأهداف التمنية املس تدامة حتت نطاق معل اللجنة ،بدون التأأثري عىل
املناقشات يف اكفة جلان الويبو ا ألخرى .وجيب أأن تتضمن أأيضا أأهداف التمنية املس تدامة ا ألخرى اليت حددهتا ادلول
ا ألعضاء .ويف الوقت احلايل ،فاإهنا ل ترد يف الوثيقة .وقد حددت الربازيل العديد من أأهداف التمنية املس تدامة ا ألخرى
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املتعلقة ابلويبو بوصفروها واكةل متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة .وقد مت ذكر تكل ا ألهداف يف البيان وسوف يمت رفعروها اإىل ا ألمانة
يف وقت لحق .وعربت الربازيل عن أأملروها يف أأن تتحول املناقشات حول أأهداف التمنية املس تدامة اإىل اإجراءات مفيدة.
وجيب ترمجة أأهداف التمنية املس تدامة الس بعة عرش اإىل تدابري ملموسة تؤدي اإىل تغيري حياة من حيتاجون اإلهيا احتياجا
كبريا .ويف ر أأيه أأن هذه املناقشات لن تمت دفعة واحدة فقط ولكهنا تعترب مثال جيدا ملوضوعات اليت جيب أأن متثل جزءا من
البند ادلامئ املقرتح عىل جدول ا ألعنال .وهناك دورا هاما للويبو يف املناقشات اليت جتري بني أأحصاب املصاحل املتعددين
حول حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .وقد ظروهرت أأهداف التمنية املس تدامة نييية مناقشات طويةل بني الوفود وعكست
توافق يف الر أأي حول كيفية ختطيط اجملمتع ادلويل لتحقيق تكل ا ألهداف املروهمة .وقد تضمنت وضع هناية للفقر وحناية الكوكب
وضنان حتقيق الرخاء للجميع .وعربت وفد الربازيل عن أأمهل يف أأن ختلق نتاجئ هذا ا ألس بوع زخنا للمناقشات املس تقبلية من
أأجل التوصل اإىل تفامه حول املسائل العالقة .وتطلع الوفد اإىل املناقشات اليت سوف تعقد يف ادلورة الثامنة عرش وخاصة فامي
يتعلق ابملراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات جدول أأعنال التمنية.
 .597و أأكد وفد لتفيا ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،عىل أأنه أأثناء هذا ا ألس بوع اكن أأمام
اللجنة فرصة ساحنة ملناقشة تنفيذ توصيات جدول أأعنال التمنية من خمتلف وهجات النظر .وقد اطلع عىل ملخص قدمه
املدير العام وانقش مرشوعات ملموسة هتدف اإىل تنفيذ جدول أأعنال التمنية .وقد شعرت اجملموعة ابلرسور ألهنا ر أأت أأن
معل تكل اللجنة يتحسن ابس مترار من خالل التقيمي املنتظم للمرشوعات وتضمني التوصيات يف املرشوعات املس تقبلية.
وعربت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق عن شكرها لوفد اإس بانيا عىل اقرتاحه واجلروهود الضخمة اليت بذلروها والتوجيه
القدير اذلي قاد به اللجنة اإىل التوصل اإىل اتفاق حول مجموعة من التوصيات اليت رفعت اإىل أأمانة الويبو حول طرق حتسني
تقدمي ادلمع التقين .وعربت عن أأسفروها لعدم متكن ادلول ا ألعضاء من السري قدما بشأأن تكل املسأأةل .لقد اكن الروهدف املشرتك
هو حتسني جودة ا ألنشطة اليت تمت يف س ياق تكل اللجنة .وقد ر أأت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق عددا من نتاجئ
حتديد اجملالت اليت قدمت للجنة .ويف هذا الصدد ،تود اجملموعة التأأكيد عىل أأن الروهدف الرئييس لروهذه اللجنة هو تنفيذ
التوصيات امخلسة وا ألربعني جلدول أأعنال التمنية .ويف نفس الوقت فاإن تكل ا ألنشطة قد تندرج حتت مبادرات/معليات
أأخرى مثل التعاون بني دول اجلنوب أأو أأهداف التمنية املس تدامة ولكن ذكل مل يغري أأو يزيد من تفويض هذه اللجنة .ويف
الهناية ،عربت اجملموعة عن شكرها ل ألمانة واملرتمجني واذلين ما اكن ميكن من دوهنم لالجيعاع أأن يمت كنا شكرت اكفة الوفود
عىل تعاوهنا.
 .598ورحب وفد مجروهورية كوراي ابلتقدم اذلي مت اإحرازه يف ادلورة بشأأن ادلمع التقين واعيعاد مرشوعات جديدة مثل
"تعزيز وتطوير قطاع السمعيات والبرصايت يف بوركينا فاصو وبعض ادلول ا ألفريقية – املرحةل الثانية" ،و"اس تخدام
املعلومات املتاحة للعامة من أأجل حتقيق التمنية الاقتصادية" ،و "التعاون من أأجل التمنية والتثقيف بشأأن حقوق امللكية
الفكرية والتدريب املروهين مع مؤسسات التدريب يف ادلول النامية و أأقل ادلول منوا" .كنا رحب أأيضا بتقرير املدير العام حول
تنفيذ جدول أأعنال التمنية املتضمن يف وثيقة رمق  CDIP/17/2واذلي أأوحض التقدم املذهل اذلي مت اإحرازه لتنفيذ جدول
أأعنال التمنية .و ألن وثيقة  CDIP/17/4حول معل حتديد جمالت ألنشطة التعاون بني دول اجلنوب يف الويبو مت تقدميروها يف
هذه ادلورة ،فقد شارك وفد مجروهورية كوراي بصورة مس مترة يف تنفيذ جدول أأعنال التمنية من خالل مرشوع صناديق كوراي
الاسيامئنية ومشاركة امللكية الفكرية .و أألقى الوفد الضوء عىل أأن اللجنة جيب أأن تركز بصورة أأكرب عىل املسائل البناءة
والعملية .ويف هذا الصدد ،رحب وفد مجروهورية كوراي ابلتفاق بشأأن الاقرتاح ا ألس باين و أأكد عىل أأنه قد حان الوقت ابلنس بة
للجنة ألن تتحرك ل ألمام بعد اإغالق النقاش حول بند جدول ا ألعنال املتعلق ابملراجعة اخلارجية .ويف الهناية أأوحض موقفه
حول ا ألمور املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .فلك جلنة من الليان تمتتع بتفويض ووظائف .وجيب التعامل
معروها بصورة ميساوية .لقد اكن من الرضوري اختاذ قرار رسيع من قبل اجلعية العامة حول ا ألمور املتعلقة ابللجنة املعنية
ابلتمنية وامللكية الفكرية .وتطلع الوفد اإىل اإجراء مناقشات بناءة وممثرة يف ادلورة التالية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.
 .599و أأكد وفد جزر الهباما ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،أأنه اكن أأمام اللجنة جدول أأعنال
مكتظ جيب مناقش ته و أأهنا اس تطاعت تناول غالبية البنود الواردة عىل قامئة النقاش .كنا عرب عن تقديره لدلمع املمتاز املقدم
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من ا ألمانة واملرتمجني .و أأحاطت اجملموعة علنا ابملناقشات املتعلقة مبوضوعات متنوعة واليت انقش هتا اللجنة وتداولهتا خالل هذا
ا ألس بوع .وعربت عن رسورها ألن املرحةل الثانية من تعزيز وتطوير قطاع السمعيات والبرصايت يف بوركينا فاصو وبدلان
أأفريقية معينة قد مت تبنهيا واملوافقة علهيا من قبل اللجنة ،ابلإضافة اإىل مرشوع املعلومات املتاحة للعامة والتثقيف بشأأن
حقوق امللكية الفكرية والتدريب املروهين مع هيئات التدريب القضائية يف ادلول النامية و أأقل البدلان منوا .وشاركت مجموعة بدلان
أأمرياك الالتينية والاكرييب بصورة اكمةل يف املناقشات واملشاورات املتعلقة مبسأأةل ادلمع التقين اذلي تقدمه الويبو يف جمال
التعاون ألغراض التمنية .وشاركت اكفة اجملموعات ا إلقليمية يف تكل املناقشات بروح التوافق والزماةل .وعربت عن شكرها لوفد
اإس بانيا بصفة خاصة عن اكفة اجلروهود والعمل الشاق اذلي قامت به حبثا عن الوصول اإىل توافق يف الراء حول خطة النقاط
الست ،واليت تبنهتا اكفة الوفود .وابلرمغ من ذكل مل تس تطع ادلول ا ألعضاء التوصل اإىل توافق يف الر أأي حول السري ل ألمام
ومتت اإحاةل املسأأةل لدلورة التالية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .واكن ا ألمر ذو أأمهية قصوى ابلنس بة لدلول ا ألعضاء
يف مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب واكنت اجملموعة ملزتمة ابلعمل عىل التوصل اإىل توافق يف الر أأي حول هذا ا ألمر.
وبذكل قامت بيشجيع اكفة ادلول ا ألعضاء عىل املشاركة يف مناقشات ومفاوضات بناءة للعمل عىل التوصل اإىل اتفاق اكمل
وتبين هذا العمل .وقد عربت اجملموعة عن شكرها للرئيس وا ألمانة عىل الزتاهمنا مبساعدة ادلول ا ألعضاء عىل العمل عىل حل
املسائل العالقة اليت أأحاطت ابملناقشات يف اللجنة ،وخاصة فامي يتعلق بوضع ألية لتحديث قاعدة معلومات أأوجه املرونة،
وتعزيز أأنشطة التعاون بني دول اجلنوب داخل الويبو ،ابلإضافة اإىل الرتكزي عىل ا ألنشطة املتعلقة بأأهداف التمنية املس تدامة.
واكن هناك الكثري من العمل للقيام به فامي يتعلق بتكل ا ألمور واكنت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ملزتمة ابلقيام
بدورها يف دمع هذا العمل .و أأكدت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب من جديد عىل أأن نقل التكنولوجيا ميثل أأداة هممة
لدلول النامية والبدلان ا ألقل منوا ا ألعضاء يف الويبو ملساعدهتا عىل بناء بنية حتتية مرنة وتعزيز التصنيع الشامل واملس تدام
وتبين الابتاكر .وبذكل أأبدت تطلعروها اإىل الاقرتاحات اليت اكن سيمت تقدميروها ومناقش هتا يف ادلورة التالية للجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية وجشعت ادلول ا ألعضاء عىل املشاركة يف حوارات ومفاوضات بناءة للبناء عىل العمل اذلي مت حىت الن.
واكنت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب قلقة للغاية ابلرمغ من ذكل ألنه ابلنس بة لقرار اجلعية العامة للويبو بشأأن ا ألمور
املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ،فاإن املناقشات اليت جرت هذا ا ألس بوع حول تفويض اللجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية وتنفيذ ألية التنس يق مل تؤد اإىل حتري ،ا ألمر ل ألمام .وعربت عن أأملروها يف أأن تعمل ا ألطراف ،قبل ادلورة
التالية للجنة ،من أأجل التوصل اإىل توافق يف الر أأي حول املسأأةل واليت اكنت ذات أأمهية حيوية ابلنس بة لعمل الويبو املتعلق
بينفيذ جدول أأعنال التمنية ،كنا اكنت ذات أأمهية حيوية ابملثل ابلنس بة لضنان التعامل مع خماوف ادلول النامية واملتقدمة
ا ألعضاء يف هذه املنظمة .وعربت اجملموعة عن تطلعروها اإىل ادلورة الثامنة عرش لروهذه اللجنة ،وعربت عن أأملروها يف أأن يس متر
الزمخ اذلي مت حتقيقه يف املناقشات واملفاوضات املس تقبلية للجنة للتوصل اإىل توافق يف الراء حول املسائل املعلقة.
 .600وعربت انئبة الرئيس وادلول ا ألعضاء يف بياانهتم اخلتامية عن شكرمه للجميع عىل مشاركهتم ومعلروهم أأثناء ادلورة.
]ييل ذكل املرفقات[
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املرفق
LISTE DES PARTICIPANTS/
LIST OF PARTICIPANTS

I.

ÉTATS/STATES

(dans l’ordre alphabétique des noms français des États)/(in the alphabetical order of the names
in French of the States)

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA
Kerry FAUL (Ms.), Head, National Intellectual Property Management Office (NIPMA), Ministry of
Science and Technology, Pretoria
Batho MOLAPO, Expert, Economic Section, Permanent Mission, Geneva

ALGÉRIE/ALGERIA
Nacira AIYACHIA (Mme), directrice des membres de l'identification et répartition, Office national
des droits d'auteurs et droits voisins (ONDA), Ministère de la culture, Alger

ALLEMAGNE/GERMANY
Harald SCHOEN, Staff Counsel, Division for Trademark Law, Design Law, Law Against Unfair
Competition and Measures to Combat Piracy, Federal Ministry of Justice and Consumer
Protection, Berlin
Pamela WILLE (Ms.), Counsellor, Economic Department, Permanent Mission, Geneva

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA
Fahad AL HARBI, Representative, King Abdulaziz City for Science and Technology (KACSI),
Saudi Patent Office, Riyadh

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

ARMÉNIE/ARMENIA
Armen AZIZYAN, Head, Intellectual Property Agency, Ministry of Economy, Yerevan

AUSTRALIE/AUSTRALIA
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Kieran POWER, Assistant Director, International Policy and Cooperation, IP Australia, Canberra
AUTRICHE/AUSTRIA
Shoura ZEHETNER-HASHEMI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

BAHAMAS
Bernadette BUTLER (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Tia HANNA (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

BÉLARUS/BELARUS
Ivan SIMANOUSKI, Head, International Cooperation Division, National Center of Intellectual
Property (NCIP), Minsk

BELIZE
Koreen FLOWERS (Ms.), Senior Assistant Registrar, General Registry Department, Attorney
General's Ministry, Belize Intellectual Property Office (BELIPO), Belmopan

BHOUTAN/BHUTAN
Yeshi LHAMO (Ms.), Intellectual Property Officer, Intellectual Property Division, Ministry of
Economic Affairs, Thimphu
Tshering TENZIN, Legal Officer, Intellectual Property Division, Ministry of Economic Affairs,
Thimphu
Kinley WANGCHUK, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

BRÉSIL/BRAZIL
Cauê OLIVEIRA FANHA, Secretary, Permanent Mission of Brazil to the WTO, Geneva

BULGARIE/BULGARIA
Boryana ARGIROVA (Ms.), Second Secretary, United Nations and Development Cooperation
Directorate, Ministry of Foreign Affairs, Sofia
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BURKINA FASO
Évelyne Marie Augustine ILBOUDO (Mme), ambassadeur, représentant permanent adjoint,
Mission permanente, Genève
Sibdou Mireille SOUGOURI KABORE (Mme), secrétaire générale, Bureau burkinabé du droit
d’auteur (BBDA), Ouagadougou
Wennepousdé Philippe OUEDRAOGO, conseiller des affaires économiques, Ministère du
commerce, de l’industrie et de l’artisanat, Ouagadougou
Ben Omar TINDANO, chef de service, Institutions spécialisées des Nations Unies, Ministère
des affaires étrangères, Ouagadougou
Samson Arzouma III OUEDRAOGO, deuxième conseiller, Mission permanente, Genève

CAMEROUN/CAMEROON
Nadine Ylande DJUISSI SEUTCHUENG (Mme.), experte en propriété intellectuelle, Division
des politiques scientifiques et de la planification (DPSP), Ministère de la recherche scientifique
et de l’innovation (MINRESI), Yaoundé
Boubakar LIKIBY, secrétaire permanent, Comité national de développement des technologies,
Yaoundé

CANADA
George ELEFTHERIOU, Trade Policy Officer, Intellectual Property Trade Policy Division,
Department of Foreign Affairs, Trade and Development, Ottawa
Saida AOUIDIDI (Ms.), Analyst, Policy, Planning, International Affairs and Research Office,
Canadian Intellectual Property Office, Ministry of Industry, Québec
Frédérique DELAPREE (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

CHILI/CHILE
Felipe FERREIRA, Asesor Legal, Dirección de Relaciones Económicas Internacionales,
Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago
Catalina OLIVOS (Sra.), Asesora, Departamento Internacional y de Políticas Públicas, Instituto
Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), Santiago
Marcela PAIVA (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC), Ginebra
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CHINE/CHINA
WU Kai, Director General, International Cooperation Department, State Intellectual Property
Office (SIPO), Beijing
DENG Yuhua (Ms.), Division Director, Copyright Administration Department, National Copyright
Administration, Beijing
LIU Guodong, Deputy Division Director, International Cooperation Department, State Intellectual
Property Office (SIPO), Beijing
ZHONG Yan, Project Administrator, International Cooperation Department, State Intellectual
Property Office (SIPO), Beijing
ZHAO Xing, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
SHI Yuefeng, Attaché, Permanent Mission, Geneva

COLOMBIE/COLOMBIA
Beatriz LONDOÑO SOTO (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión
Permanente, Ginebra
Gabriel DUQUE, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente ante la
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
Juan Camilo SARETZKI, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

COMORES/COMOROS
Ahmed Said MROUDJAE, chef, Service de la qualité et des droits d'auteurs, Direction générale
de l'industrie et de l'artisanat, Ministère de la production, de l’environnement, de l'énergie, de
l'industrie et de l'artisanat, Moroni

CONGO
Luc-Joseph OKIO, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève
Saturnin Jean-Claude NTARI, conseiller spécial du ministre d’État, Cabinet du ministre d’État,
ministre du développement industriel et de la promotion du secteur privé, Ministère du
développement industriel et de la promotion du secteur privé, Brazzaville
Bernadette ONIANGUE (Mme), directrice, Antenne nationale de la propriété industrielle (ANPI),
Ministère du développement industriel et de la promotion du secteur privé, Brazzaville
Jacqueline KIABIA (Mme), chef, Service administratif et financier, Antenne nationale de la
propriété industrielle (ANPI), Brazzaville
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Vincent Ferrier MAYOKE, chef, Service juridique, Antenne nationale de la propriété
industrielle (ANPI), Ministère du développement industriel et de la promotion du secteur privé,
Brazzaville
Charles Prince TCHEMIABEKA, chef, Bureau de l’assistance, Antenne nationale de la propriété
industrielle (ANPI), Brazzaville
Bernard MBEMBA, conseiller, Mission permanente, Genève

COSTA RICA
Elayne WHYTE-GÓMEZ (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión Permanente,
Ginebra
Marcelo VARELA-ERASHEVA, Embajador, Representante Permanente Alterno, Misión
Permanente, Ginebra
Agustin 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
CÔTE D’IVOIRE
Kumou MANKONGA, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

CUBA
María de los Ángeles SÁNCHEZ TORRES (Sra.), Directora General, Oficina Cubana de la
Propiedad Industrial, La Habana
Madelyn RODRÍGUEZ LARA (Sra.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra

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

ÉGYPTE/EGYPT
Lamiaa ELMOUGY (Ms.), Deputy Director, Technical Information and Technology Department,
Egyptian Patent Office, Ministry of Foreign Affairs, Cairo

EL SALVADOR
Katia CARBALLO (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra
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ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES
Shaima AL AKEL (Ms.), International Organizations Executive, Permanent Mission to the World
Trade Organization (WTO), Geneva

ÉQUATEUR/ECUADOR
José Andrés Francisco TINAJERO MULLO, Director Nacional de Propiedad Industrial, Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), Quito
Byron Patricio ROBAYO ARROYO, Experto en Transferencia de Tecnología, Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), Quito

ESPAGNE/SPAIN
Adelaida DOPICA PÉREZ DE RADA (Sra.), Consejera Técnica, Subdirección General de
Propiedad Intelectual, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid
Lucía GUTIÉRREZ GARCÍA (Sra.), Consejera, Subdirección General de Propiedad Intelectual,
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid
Ana URRECHA ESPLUGA (Sra.), Consejera Técnica, Departamento de Coordinación Jurídica
y Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, Madrid
Elena PIÑA MARTÍNEZ (Sra.), Asesora, Departamento de Patentes e Información Tecnológica,
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Energía y Turismo,
Madrid
Xavier BELLMONT ROLDAN, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

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
Debra LEE (Ms.), Attorney Advisor, Office of Policy and External 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.), Intellectual Property 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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ÉTHIOPIE/ETHIOPIA
Mandefro Eshete WOLDEMICHAEL, Director General, Ethiopian Intellectual Property Office
(EIPO), Addis Ababa

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION
Natalia BUZOVA (Ms.), Director, International Cooperation Department, Federal Service for
Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow
Elena KULIKOVA (Ms.), Head of Division, Legal Department, Ministry of Foreign Affairs,
Moscow

FRANCE
Nelson EMERI, ingénieur des brevets, Département des brevets, Institut national de la propriété
industrielle (INPI), Courbevoie

GABON
Erick-Blaise NDONG-ABOGHE, directeur général adjoint, Office gabonais de la propriété
industrielle (OGAPI), Libreville
Edwige KOUMBY (Mme), premier conseiller, Mission permanente, Genève

GÉORGIE/GEORGIA
David GABUNIA, Chairman Advisor, National Intellectual Property Center (SAKPATENTI),
Mtskheta
Ana GOBECHIA (Ms.), Head, International Affairs and Project Management Unit, Legal and
International Affairs Department, National Intellectual Property Center of Georgia
(SAKPATENTI), Mtskheta

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

GUATEMALA
Flor de María GARCÍA DÍAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Ginebra
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GUINÉE/GUINEA
Aminata KOUROUMA-MIKALA (Mme), conseiller (affaires économiques et commerciales),
Mission permanente, Genève

HAÏTI/HAITI
Rodrigue JOSAPHAT, directeur, Direction des affaires juridiques et de la propriété industrielle,
Ministère du commerce et de l’industrie, Port-au-Prince

HONDURAS
Giampaolo RIZZO ALVARADO, Embajador, Representante Permanente Adjunto, Misión
Permanente, Ginebra
Fadua ORTÉZ (Sra.), Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra
Gilliam Noemi GÓMEZ GUIFARRO (Sra.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra
Gerson RUIZ, Interno, Misión Permanente, Ginebra
Kimberly SHIU (Sra.), Interna, Misión Permanente, Ginebra

INDE/INDIA
Sumit SETH, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

INDONÉSIE/INDONESIA
Triyono WIBOWO, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Robert Matheus Michael TENE, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent
Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva
Abdulkadir JAILANI, Director for Economic and Socio-Cultural Affairs, Directorate General of
Legal Affairs and International Treaties, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta
Parlagutan LUBIS, Director, Directorate of Intellectual Property Cooperation and Empowerment,
Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta
Bambang GUNADI, Deputy Director of Laws, Bureau Law and Organization, Ministry of
Industry, Jakarta
Ezra BINTANG TUMPAL, Assistant Deputy Director, Intellectual Property Rights and
Investment, Directorate of Multilateral Negotiation, Ministry of Trade, Jakarta
Razilu RAZILU, Executive Secretary, Directorate General of Intellectual Property Rights,
Ministry of Law and Human Rights, Jakarta
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Azniyetti AZIZ (Ms.), Head, Section of Facility, Center Research of Technology and Intellectual
Property Rights, Ministry of Industry, Jakarta
Vita VITA NOVIANTI (Ms.), Head, Section of Handling Technical Barriers to Trade, Directorate
of Trade, Industry, Investment and Intellectual Property Rights, Ministry of Foreign Affairs,
Jakarta
Firman Harryanto SAGALA, Head, Commercialization Intellectual Property Rights Section,
Center for Research and Development of Industrial Technology and Intellectual Property,
Ministry of Industry, Jakarta
Irni YUSLIANTI (Ms.), Head, International Organization Cooperation Section, Directorate
General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta
Hendra YETTY (Ms.), Acting Head, Research and Development of Industrial Technology,
Center for Research and Development, Industrial Technology and Intellectual Property, Ministry
of Industry, Jakarta
Amelia KHAIRA (Ms.), Staff, Sub-directorate for Intellectual Property Rights, Investment,
Environment and New Issues, Directorate of Multilateral Negotiation, Ministry of Trade, Jakarta
Denny ABDI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Rina SETYAWATI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Erik MANGAJAYA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Nabiollah AZAMI SARDOUEI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

IRLANDE/IRELAND
Patricia O’BRIEN (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
John NEWHAM, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Mary KILLEEN (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva

ITALIE/ITALY
Matteo EVANGELISTA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Alessandro MANDANICI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Francesca MARIANO NARNI (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva
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JAPON/JAPAN
Tatsuo TAKESHIGE, Director, International Policy Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo
Hiroki UEJIMA, Deputy Director, Japan Patent Office (JPO), Tokyo
Yoshiaki ISHIDA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Kenji SAITO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

JORDANIE/JORDAN
Saja MAJALI (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Zeid ABUHASSAN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Zain AL AWAMLEH (Mrs.), Deputy Director, Industrial Property Protection, Ministry of Industry,
Trade and Supply, Amman

KENYA
Edward Kiplangat SIGEI, Chief Legal Counsel, Office of the Attorney General and Department
of Justice, Kenya Copyright Board, Nairobi
Peter KAMAU, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

KIRGHIZISTAN/KYRGYZSTAN
Denis GRECHANNYI, Attaché, Permanent Mission, Geneva

LETTONIE/LATVIA
Janis KARKLINS, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Ieva ABELITE (Ms.), Director, Administrative Department, Patent Office of the Republic of
Latvia, Riga
Liene GRIKE (Ms.), Advisor, Economic and Intellectual Property Affairs, Permanent Mission,
Geneva

LIBAN/LEBANON
Abbas MTEIREK, Head, Service of Treaties, Direction of International Organizations,
Conferences and Cultural Relations, Ministry of Foreign Affairs and Emigrants, Beirut
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MALI
Aya THIAM DIALLO (Mme), ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente,
Genève
Amadou Opa THIAM, ministre conseiller, Mission permanente, Genève

MAURITANIE/MAURITANIA
Jarr INALLA, premier conseiller, Mission permanente, Genève

MEXIQUE/MEXICO
Jorge LOMÓNACO, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra
Raúl HEREDIA ACOSTA, Embajador, Representante Permanente Alterno, Misión Permanente,
Ginebra
Alma Elena DOMÍNGUEZ BATISTA (Sra.), Directora Divisional de Oficinas Regionales, Instituto
Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), Ciudad de México
Laura Cristina SÁNCHEZ VILLICAÑA (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Dirección,
División de Relaciones Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI),
Ciudad de México
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra
Sara MANZANO MERINO (Sra.), Asesora, Misión Permanente, Ginebra

MYANMAR
Win Mar OO (Ms.), Deputy Director, Intellectual Property Section, Ministry of Science and
Technology, Nay Pyi Taw

NAMIBIE/NAMIBIA
Ainna Vilengi KAUNDU (Ms.), Head, Industrial Property Rights, Ministry of Trade and Industry,
Windhoek

NÉPAL/NEPAL
Maheshwor NEUPANE, Director General, Department of Industry, Ministry of Industry,
Kathmandu
Lakshuman KHANAL, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
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NICARAGUA
Hernán ESTRADA ROMAN, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente,
Ginebra
Jenny ARANA VIZCAYA (Sra.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

NIGER
Ayouba IDI, cadre, Direction de l'innovation et de la propriété industrielle, Agence nationale de
la propriété industrielle et de la promotion de l’innovation, Ministère des mines et du
développement industriel, Niamey

NIGÉRIA/NIGERIA
Michael AKPAN, Deputy Director, Nigerian Copyright Commission (NCC), Abuja
Ugomma EBIRIM (Ms.), Expert Adviser, Department of Global Policy Issues and Education,
University of Nigeria, Enugu State
Jane IGWE (Ms.), Principal Assistant Registrar, Trademarks, Patents and Designs Registry,
Commercial Law Department, Federal Ministry of Trade, Industry and Investment, Abuja

OMAN
Hilda AL-HINAI (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission to the World
Trade Organization (WTO), Geneva
Abdulwahab AL-MANDHARI, Director General, Handicrafts Care, Public Authority for Craft
Industries, Muscat
Mohamed AL SAADI, First Secretary, Commercial Affairs, Permanent Mission, Geneva

OUGANDA/UGANDA
Agaba GILBERT, Manager, Intellectual Property, Uganda Registration Services Bureau
(URSB), Kampala
George TEBGANA, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

PAKISTAN
Tehmina JANJUA (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Aamar Aftab QURESHI, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Fareha BUGTI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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PARAGUAY
Roberto RECALDE, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra

PAYS-BAS/NETHERLANDS
Richard ROEMERS, Senior Policy Officer, Innovation and Knowledge, Economic Affairs,
The Hague

PÉROU/PERU
Luis Enrique CHÁVEZ BASAGOITIA, Embajador, Representante Permanente, Misión
Permanente, Ginebra
Hebert TASSANO VELAOCHAGA, Presidente del Consejo Directivo, Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Lima

PHILIPPINES
Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva
Arnel TALISAYON, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

POLOGNE/POLAND
Wojciech PIATKOWSKI, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Marta LUTOMSKA (Ms.), Intern, 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
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RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA
Octavian APOSTOL, Director General, State Agency of Intellectual Property of the Republic of
Moldova, Chisinau
Liliana VIERU (Ms.), Head, International Cooperation and European Integration Division, State
Agency of Intellectual Property of the Republic of Moldova, Chisinau

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO/DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO
Marie Agnes Tuendele Penyi NTUMBA, directeur, Service de la propriété intellectuelle,
Secrétariat général à la culture et aux arts, Kinshasa

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S
REPUBLIC OF KOREA
KIM Myong Hyok, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC
Evžen MARTÍNEK, Lawyer, International Department, Industrial Property Office, Prague

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
Seka KASERA, Assistant Registrar, Business Registrations and Licensing Agency (BRELA),
Ministry of Industry and Trade, Dar es Salaam

ROUMANIE/ROMANIA
Adrian NEGOITA, Deputy Director General, State Office for Inventions and Trademarks,
Bucharest
Carmen SOLZARU (Ms.), Head, Appeals and Revocations Division, Bucharest
Livia PUSCARAGIU (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Ana-Maria TUNARU (Ms.), Counsellor, International Relations Department, Romanian
Copyright Office (ORDA), Bucharest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM
Francis ROODT, Senior Policy Adviser, UK Intellectual Property Office (UK IPO), Newport
Grega KUMER, Senior Intellectual Property Adviser, Permanent Mission, Geneva
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SAINT-SIÈGE/HOLY SEE
Gabriele VERGA, Intern, Permanent Mission, Geneva

SÉNÉGAL/SENEGAL
Lamine Ka MBAYE, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

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
Sheitha BELIGAHAGEDERAPETERLAGE (Ms.), Additional Secretary, Commerce, Ministry of
Industry and Commerce, Colombo
Dilini GUNASEKERA (Ms.), Second Secretary, 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
Sanaz JAVADI (Mme), stagiaire, Division du droit et des affaires internationales, Institut fédéral
de la propriété intellectuelle, Berne

TADJIKISTAN/TAJIKISTAN
Boymurod BOEV, Deputy Director, National Center for Patent and Information (NCPI), Ministry
of Economic Development and Trade, Dushanbe
Parviz MIRALIEV, Head, Division of International Registration of Trademarks, National Center
for Patents and Information (NCPI), Ministry of Economic Development and Trade, Dushanbe

TCHAD/CHAD
Bedei Toullomi AHMAT, directeur adjoint, Direction de la propriété industrielle et de la
technologie, Direction générale de l’industrie, Ministère des mines et de l’industrie, Ndjamena
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THAÏLANDE/THAILAND
Kitjawat TACHAROEN, First Secretary, Department of International Economic Affairs, Ministry
of Foreign Affairs, Bangkok
Ranee SAISALEE (Ms.), Trade Officer, Department of Intellectual Property, Ministry of
Commerce, Bangkok

TUNISIE/TUNISIA
Mohamed Adel CHOUARI, chef de service, Institut national de la normalisation et de la
propriété industrielle (INNORPI), Ministère de l'industrie, Tunis
Raja YOUSFI (Mme), conseiller, Mission permanente, Genève

TURKMÉNISTAN/TURKMENISTAN
Atageldi HALJANOV, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Hemra AMANNAZAROV, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

TURQUIE/TURKEY
Ismail GUMUS, Senior Expert, International Affairs Department, Turkish Patent Institute, Ankara
Okan POLAT, Assistant Expert, Ministry of Development, Ankara
Hasan YENIGÜL, Assistant Expert, Ministry of Development, Ankara
Osman GOKTURK, Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization
(WTO), Geneva

UKRAINE
Anatolii GORNISEVYCH, Director for Intellectual Property Relations Development, Ministry of
Economic Development and Trade, State Intellectual Property Service of Ukraine, State
Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute”, Kyiv
Inna KOSTENKO (Ms.), Head, Division of Events for the Development of Intellectual Property,
Ministry of Economic Development and Trade, State Intellectual Property Service of Ukraine,
State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute”, Kyiv
Nadiia MOLOTOVA (Ms.), Head, Division of Innovation Development, Ministry of Economic
Development and Trade, State Intellectual Property Service of Ukraine, State Enterprise
“Ukrainian Intellectual Property Institute”, Kyiv
Oleksiy SHANCHUK, Head, European Integration and International Cooperation Section, State
Intellectual Property Service of Ukraine, State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property
Institute”, Kyiv
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Ivan KRAMAR, Chief Examiner, Division of Quality Control and Improvement of Examination of
Applications for Inventions, Utility Models and Topographies of Integrated Circuits, Ministry of
Economic Development and Trade, State Intellectual Property Service of Ukraine, State
Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute”, Kyiv

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

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

ZAMBIE/ZAMBIA
Margret KAEMBA (Ms.), Minister Counselor, Permanent Mission, Geneva

ZIMBABWE
Taonga MUSHAYAVANHU, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Rhoda NGARANDE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

II.

OBSERVATEURS/OBSERVERS

PALESTINE
Somoud ABUAYYASH (Ms.), Third Secretary, Responsible, Human Rights Department, Ministry
of Foreign Affairs, Ramallah
Ali THOUGAN, Registrar of Trademarks and Patents, Ministry of National Economy, Nablus
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III.

ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

ORGANISATION EUROPÉENNE DE DROIT PUBLIC (EPLO)/EUROPEAN PUBLIC LAW
ORGANIZATION (EPLO)
George PAPADATOS, Permanent Observer, Geneva
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE
(FAO)/FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO)
Ahmad MUKHTAR, Economist, Liaison Office, Geneva

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH ORGANIZATION
(WHO)
Peter BEYER, Senior Advisor, Public Health, Innovation and Intellectual Property Team,
Geneva
Simon GOTTWALT, Consultant, Public Health, Innovation and Intellectual Property Team,
Geneva
Tobias Gyde JACOBSEN, Intern, Public Health, Innovation and Intellectual Property Team,
Geneva

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

ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (ARIPO)/
AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)
Christopher KIIGE, Director, Industrial Property, Harare

SOUTH CENTRE
Nirmalya SYAM, Programme Officer, Development, Innovation and Intellectual Property
Programme, Geneva
Mirza ALAS PORTILLO (Ms.), Research Associate, Geneva
Viviana MUÑOZ TELLEZ (Ms.), Coordinator, Development, Innovation and Intellectual Property
Programme, Geneva

CDIP/17/11
Annex
19
Neha JUNEJA (Ms.), Intern, Development, Innovation and Intellectual Property Programme,
Geneva

ORGANISATION DE COOPÉRATION ISLAMIQUE (OCI)/ORGANIZATION OF ISLAMIC
COOPERATION (OIC)
Abdelouahab DERBAL, ambassadeur, observateur permanent, Délégation permanente,
Genève
Halim GRABUS, conseiller, Délégation permanente, Genève

OFFICE DES BREVETS DU CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU GOLFE
(CCG)/PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF
THE GULF (GCC PATENT OFFICE)
Norah ALGAHTANI (Ms.), Patent Office Director, Riyadh
Nada ALBEHAIJI (Ms.), Patent Examiner, Substantive Examination Department, Riyadh
GROUPE DES ÉTATS D’AFRIQUE, DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE (GROUPE ACP)/
AFRICAN, CARIBBEAN AND PACIFIC GROUP OF STATES (ACP GROUP)
Marwa KISIRI, Ambassador, Geneva
Alfred Busolo TABU, Interim Director General, Agriculture Fisheries and Food Authority, Ministry
of Agriculture, Livestock and Fisheries, Nairobi
Felix MAONERA, Deputy Head, Geneva
Paul OKECH, Junior Expert, Geneva

UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)
Georges Remi NAMEKONG, Senior Economist, Geneva

UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)
Margreet GROENENBOOM (Ms.), Policy Officer, Industrial Property, Directorate General for
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Industrial Property, Brussels
Oliver HALL-ALLEN, First Counsellor, Permanent Delegation, Geneva
Barna POSTA, Intern, Permanent Delegation, Geneva
Andrea TANG (Ms.), Intern, Permanent Delegation, Geneva
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ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT
ORGANISATION (EPO)
Alessia VOLPE (Ms.), Project Coordinator, International Cooperation, Munich

GENERAL SECRETARIAT OF THE ANDEAN COMMUNITY/SECRETARÍA GENERAL DE LA
COMUNIDAD ANDINA
Elmer SCHIALER, Director General, Lima
Deyanira CAMACHO (Sra.), Funcionaria Internacional en Propiedad Intelectual, Lima

UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)/WEST AFRICAN
ECONOMIC AND MONETARY UNION (WAEMU)
Amadou DIENG, délégué permanent, Délégation permanente de la Commission de l’UEMOA,
Genève
Koffi GNAKADJA, conseiller, Délégation permanente de la Commission de l’UEMOA, Genève

IV.

ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Associación Argentina de Intérpretes (AADI)
Susana RINALDI (Sra.), Directora, Relaciones Internacionales, Buenos Aires
Martín MARIZCURRENA, Consultor de Asuntos Internacionales, Buenos Aires
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students’
Association (ELSA International)
Ambre MORVAN (Ms.), Head, Brussels
Ainara BORDES PEREZ (Ms.), Representative, Brussels
Yasmeen DUFILS (Ms.), Representative, Brussels
Fatma Nur ERTEKIN (Ms.), Representative, Brussels
Paul-Julien LAFONT (Ms.), Representative, Brussels

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

Centre de recherches sur les droits de propriété intellectuelle et industrielle de l’Université
d’Ankara (FISAUM)/Ankara University Research Center on Intellectual and Industrial Property
Rights (FISAUM)
Arzu OGUZ (Ms.), Director, Ankara
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Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/
International Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD)
Pedro ROFFE, Senior Associate, Programme on Innovation, Technology and Intellectual
Property, Geneva
Jimena SOTELO (Ms.), Junior Programme Officer, Geneva

Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation (CCIRF)
Elena KOLOKOLOVA (Mrs.), Representative, Geneva

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

CropLife International/CropLife International (CROPLIFE)
Tatjana SACHSE (Ms.), Legal Adviser, Geneva

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

Fédération internationale de la vidéo (IFV)/International Video Federation (IVF)
Benoît MÜLLER, Legal Advisor, Brussels
Fédération internationale de l’industrie du médicament (FIIM)/International Federation of
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)
Andrew JENNER, Senior Adviser, Cardiff
Claus GAWEL, Legal Adviser, Geneva

Fédération internationale des associations des inventeurs (IFIA)/International Federation of
Inventors’ Associations (IFIA)
Alireza RASTEGAR ABBASALIZADEH, President, Geneva
Bijan NASIRI AZAM, President and Executive Office Manager, Tehran
Masoud SHAFAGHI, Strategic Planning and Coordination Manager, Geneva
Hossein VAEZI ASHTIANI, Executive Committee Member, Geneva

Groupement international des éditeurs scientifiques, techniques et médicaux/ International
Association of Scientific Technical and Medical Publishers (STM)
André MYBURGH, Attorney, Basel
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Innovation Insights
Jennifer BRANT (Ms.), Director, Geneva
Ania JEDRUSIK (Ms.), Policy Advisor, Geneva

Institute for Intellectual Property and Social Justice (IIPSJ)
Yeshi LHAMO (Ms.), Intellectual Property Officer, Thimphu

International Institute for Intellectual Property Management (I3PM)
Ana VIGOUROUX (Mrs.), Observer Representative, Munich

International Trademark Association (INTA)
Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle

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

Maloca Internationale
Leonardo RODRÍGUEZ PÉREZ, Expert, Bogota, D.C

Médecins sans frontières (MSF)
HU Yuanqiong (Ms.), Legal and Policy Advisor, Geneva
Claire WEIL (Ms.), Consultant, Paris
Roz SCOURSE (Ms.), Policy and Analysis Intern, Geneva

Medicines Patent Pool
Erika Angela DUEÑAS LOAYZA (Ms.), Advocacy Officer, Geneva
Société portugaise d’auteurs (SPA)
Paula CUNHA (Ms.), Director General, Lisbon

Third World Network (TWN)
Sangeeta SHASHIKANT (Ms.), Legal Advisor, Geneva

Union internationale des éditeurs (UIE)/International Publishers Association (IPA)
José BORGHINO, Secretary General, Geneva

World Women Inventors and Entrepreneurs Association (WWIEA)
HAN Mi-young (Ms.), President, Seoul
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V.

BUREAU/OFFICERS

Président/Chair:

Luis Enrique CHÁVEZ BASAGOITIA (Pérou/Peru)

Vice-Présidents/Vice Chairs: Kerry FAUL (Mme/Ms.) (Afrique du Sud/South Africa)
Osman GOKTURK (Turquie/Turkey)
Secrétaire/Secretary:

VI.

Irfan BALOCH (OMPI/WIPO)

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
Mihaela CERBARI (Mme/Ms.), administratrice adjointe chargée de l'appui au programme,
Division de la coordination du Plan d’action pour le développement/Associate Program Support
Officer, Development Agenda Coordination Division
Maria Daniela LIZARZABURU AGUILAR (Mme/Ms.), administratrice adjointe chargée de l'appui
au programme, Division de la coordination du Plan d’action pour le développement/Associate
Program Support Officer, Development Agenda Coordination Division
Luis Enrique CHAVEZ PRADO, stagiaire, Division de la coordination du Plan d’action pour le
développement/Intern, Development Agenda Coordination Division

][هناية املرفق والوثيقة

