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اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة الثامنة عشرة

جنيف ،من  31أأكتوبر اإىل  4نومفرب 2016

التقرير

اذلي اع متدته اللجنة
.1

عقدت ادلورة الثامنة عرشة للجنة اعتبارا من  31أأكتوبر وحىت  4نومفرب .2016

 .2ومثلت ادلول التالية :أألبانيا ،اجلزائر ،أأنغول ،ا ألرجنتني ،أأرمينيا ،أأسرتاليا ،المنسا ،جزر الهباما ،بنغالدش،
بيالروس ،بلجياك ،بنن ،بواتن ،البوس نة والهرسك ،الربازيل ،بوركينا فاسو ،الاكمريون ،كندا ،ش ييل ،الصني  ،كولومبيا،
الكونغو ،كوس تارياك ،كوت ديفوار ،كواب ،قربص ،اجلهورية اليك يكية ،مجهورية كوراي الكعبية ادلميقراطية ،مجهورية الكونغو
ادلميقراطية ،ادلامنرك ،اجلهورية ادلومينيكية ،اس تونيا ،اإكوادور ،مرص ،السلفادور ،اإثيوبيا ،فرنسا ،غامبيا ،أأملانيا ،غاان،
غواتاميل ،هاييت ،الكريس الرسويل ،الهند ،اإندونيس يا ،اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ،العراق ،إارسائيل ،اإيطاليا ،الياابن،
ا ألردن ،كينيا ،الكويت ،لتفيا ،ليتوانيا ،مالوي ،مالطا ،املكس يك ،موانكو ،املغرب ،انميبيا ،نياكراغوا ،نيجرياي ،عامن،
ابكس تان ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،مجهورية كوراي ،مجهورية مودلوفا ،رومانيا ،الاحتاد الرويس ،رواندا ،اململكة
العربية السعودية ،الس نغال ،سيك يل ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جنوب أأفريقيا ،إاس بانيا ،رسي لناك ،السودان ،السويد،
سويرسا ،اجلهورية العربية السورية ،طاجيكس تان ،اتيلند ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،تونس ،تركيا ،توفالو،
أأوغندا ،أأوكرانيا ،الإمارات العربية املتحدة ،اململكة املتحدة ،الولايت املتحدة ا ألمريكية ،أأوروغواي ،فزنويال ،فييت انم،
المين ،زامبيا ،زميبابوي (.)102
 .3وشاركت املنظامت احلكومية ادلولية التالية بصفة مراقب :املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية (،)ARIPO
الاحتاد ا ألفريقي ( ،)AUاملنظمة ا ألوروبية للقانون العام ( ،)EPLOالاحتاد ا ألورويب ( ،)EUاحتاد جمالس البحث العلمي
العربية ( ،)FASRCمنظمة ا ألغذية والزراعة ( ،)FAOمنظمة التعاون الإساليم ( ،)OICمكتب براءات الاخرتاع جمللس
التعاون اخلليجي ( ،)GCC Patent Officeمركز اجلنوب ( ،)SCالاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب
أأفريقيا ( ،)WAEMUمنظمة التجارة العاملية (.)11( )WTO
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 .4وشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية بصفة مراقب :رابطة املرتمجني الفوريني اب ألرجنتني ( ،)AADIمجعية
ل إالدارة اجلاعية ادلولية للمصنفات السمعية البرصية ( ،)AGICOAكروب ليف ادلولية ،الرابطة ا ألوروبية لطالب القانون
( ،)ELSA Internationalبرانمج الصحة والبيئة ( ،)HEPهمندسو العامل ( ،)IDMاملركز ادلويل للتجارة والتمنية
املس تدامة ( ،)ICTSDالاحتاد ادلويل لرابطات صانعي املس تحرضات الصيدلنية ( )IFPMAمجعية الابتاكر يف ادلاخل،
الاحتاد ادلويل للفيديو ( ،)IVFاملؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية ( ،)KEIمالواك انرتانش يوانل ،منظمة أأطباء بال حدود
( ،)MSFش بكة العامل الثالث بريهاد ( ،)TWNرابطة اخملرتعات العامليات وصاحبات ا ألعامل (.)15( )WWIEA
 .5وتر أأس السفري لويس انرييك شافزي ابساغويييا ،املمثل ادلامئ لبريو ،ادلورة .وتولت الس يدة كريي فول ،رئيس اإدارة
امللكية الفكرية الوطنية بوزارة العلوم والتكنولوجيا يف جنوب أأفريقيا والس يد عامثن جوكتورك ،السكرتري الثاين ابلبعثة ادلامئة
لرتكيا دلى منظمة التجارة العاملية ،منصب انئيب الرئيس.

البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .6رحب الرئيس ابلوفود املكاركة يف ادلورة الثامنة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ( .)CDIPو أأشار اإىل
حضور د .فرانسس غري ،املدير العام ،اذلي يعكس الزتام الويبو املس متر بأأجندة التمنية ( .)DAو أأعرب عن اقتناعه عقب
املناقكات اليت جرت يف ادلورة املاضية بأأن اللجنة ومعلها اكنت ذات أأمهية كبرية ابلنس بة لدلول ا ألعضاء واجملمتع املدين ومجيع
اجلهات الفاعةل ا ألخرى .و أأشار اإىل أأن حضور هذا العدد الكبري من الوفود هو مبثابة عالمة جيدة وتوضيح لالهامتم اذلي
توليه ادلول ا ألعضاء ابللجنة .و أأشار الرئيس اإىل أأن التقدم اذلي أأحرزته اللجنة يف دورهتا السابقة ،و أأعرب عن ثقته بأأنه
ميكن اإهناء القضااي العالقة بدمع من ادلول ا ألعضاء اإذا اكنت مجيع ا ألطراف مكاركة بطريقة موضوعية .و أأشار عىل ا ألخص
اإىل النقاش بكأأن قرار اجلعية العامة حول قضااي اللجنة ذات الصةل .كام أأعرب عن تطلعه اإىل املناقكة بكأأن تقرير املراجعة
املس تقةل لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية ومدخالت ادلول ا ألعضاء بكأأن أأهداف التمنية املس تدامة( أأهداف التمنية املس تدامة)
ذات الصةل بعمل الويبو وكذكل مدخالت ادلول ا ألعضاء بكأأن ا ألنكطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا .و أأعرب الرئيس عن
اعتقاده بأأن ادلول ا ألعضاء قد اس تفادت من الوقت بني ادلورة احلالية وادلورة السابقة للتفكري يف اإماكنية التفاق بكأأن
بعض النقاط .وطلب دمع ادلول ا ألعضاء بكأأن اإجياد توافق يف الآراء حول القضااي اخملتلفة .و أأفاد بأأن اللجنة س تعمل يف
اإطار نفس الطريقة املتبناة يف ادلورة السابقة ،ويه اجلع بني اجللسات الرمسية واملكاورات غري الرمسية اليت معلت بعض
البدلان املكاركة عىل تيسريها .وذكر بأأن هذه الطريقة قد أأثبيت فعاليهتا .كام أأشار أأيضا اإىل برانمج العمل املؤقت اذلي مت
توزيعه يف الاجامتع ،مضيفا أأنه ينبغي اعتباره مبثابة مؤرش فقط .و أأفاد بأأنه من املهم أأن يمت توفري املرونة يف تسلسل
املوضوعات ألنه س مي مكن اجليع من اإحراز التقدم .وذكر بعد ذكل أأن اعامتد ملخص الرئيس يف هناية لك دورة هو أأمر متعارف
عليه .و أأوحض الرئيس بأأن امللخص س يكون عبارة عن جتميع خملتلف امللخصات اليت س يقدهما بعد الانهتاء من لك بند.
وس تكون هذه امللخصات قصرية وسيمت توزيعها عن طريق ا ألمانة.
 .7ورحب املدير العام ابلوفود املكاركة يف ادلورة .وذكر أأن هناك بنودا هامة مدرجة عىل جدول ا ألعامل اذلي نظر يف
أأجندة التمنية كلك و أأثرها عىل املنظمة .ويف اشارة اىل التقرير بكأأن املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية ،ذكر املدير
العام أأنه مت اإنتاج الكثري من غذاء الفكر خالل هذا احلدث .وفامي يتعلق ابلتقرير حول املراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات
أأجندة التمنية ،دعا ادلول ا ألعضاء اإىل تقدمي التوجهيات ا إلضافية بكأأن تنفيذه .و أأفاد بأأن التقرير عن املراجعة اخلارجية
للمساعدة التقنية للويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية ونقل التكنولوجيا و أأهداف التمنية املس تدامة اكن من البنود املطروحة
عىل جدول ا ألعامل لعدة س نوات .ذكر القضااي املطروحة عىل جدول ا ألعامل ،ويف اإفادة حول القضااي املطروحة عىل جدول
ا ألعامل ،أأشار اإىل أأنه حىت الآن مت الاضطالع بـ  34مرشوعا لتنفيذ  33توصية من توصيات أأجندة التمنية مبزيانية اإجاملية
قدرها أأكرث من  30مليون فرنك سويرسي .ومت تعممي مخسة عرش مرشوعا من هذه املكاريع يف برانمج معل الويبو وهناك
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س تة مكاريع قيد التنفيذ يف عام  .2015و أأخريا ،أأشار اإىل البنود الرئيس ية عىل جدول ا ألعامل اليت حددها الرئيس و أأعرب
عن أأمنيته للمكاركني مبناقكات مرمرة خالل ا ألس بوع.

البند  2من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
 .8أأبلغ الرئيس اللجنة بأأن مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة  )CDIP/18/1/Prov.2قد ُأعد عىل أأساس املناقكات
اليت جرت خالل ادلورة السابعة عرشة للجنة ووفقا للامدة  5من النظام ادلاخيل للويبو .ونظرا لعدم وجود مالحظات من
جانب احلضور ،اعمتد جدول ا ألعامل.

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد املراقبني
النظر يف الوثيقة CDIP/18/9
.9

دعا الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي الوثيقة.

 .10و أأبلغ (الس يد ابلوش) من ا ألمانة اللجنة بأأن النظام ادلاخيل للجنة نص عىل الاعامتد اخملصص للمنظامت احلكومية
ادلولية واملنظامت غري احلكومية بصفة مراقب .ولهذه ادلورة ،طلبت اإحدى املنظامت غري احلكومية ،ويه املعهد اجلهوري
للبحوث العلمية من الاحتاد الرويس ،الاعامتد.
 .11ودعا الرئيس اللجنة لختاذ قرار بكأأن الطلبات .ومنحت املنظمة غري احلكومية وضع املراقب اخلاص نظرا لعدم وجود
اعرتاضات من جانب احلضور.

البند  4من جدول ا ألعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة السابعة عرشة للجنة
النظر يف الوثيقة  - CDIP/17/11 Prov.مرشوع التقرير
 .12أأبلغ (الس يد ابلوش) من ا ألمانة اللجنة بأأن التقرير (الوثيقة  )CDIP/17/11 Prov.قد نرش يف  29يوليو ،2016
وتلقت ا ألمانة تعليقا واحدا من وفد الولايت املتحدة اذلي طلب تعديال للفقرة  590كام ييل" :يعتقد الوفد أأن الفقرة  9.8ل
تعكس اإل جزء من احملادثة ،و أأشار اإىل أأنه عىل الرم  من وجود اتفاق عىل مضمون الاقرتاح الاس باين املنقح ،اإل أأنه مل يكن
هناك اتفاق عىل كيفية امليض قدما يف الاقرتاح أأو ما اإذا اكن سيمت ذكل من عدمه" .واكن التغيري املطلوب مامتش يا مع حمرض
هذا الاجامتع.
 .13ودعا الرئيس اللجنة لعامتد التقرير .ونظرا لعدم وجود اعرتاضات من جانب احلضور ،اعمتد التقرير.

البند  5من جدول ا ألعامل :البياانت العامة
 .14فتح الرئيس اجملال لإلقاء البياانت العامة.
 .15و أأعرب وفد الهند ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،عن ترحيبه ابلتوصيات الواردة يف تقرير املراجعة
املس تقةل لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية (الوثيقة  .)CDIP/18/7و أأفاد بأأن التوصيات دعت اإىل اإجراء حتسينات يف أأداء
الويبو والعمل عىل تنفيذ أأجندة التمنية وتدشني معلية لختاذ اإجراءات بكأأن التوصيات .وذكر بأأن تنفيذ أأجندة التمنية معلية
طويةل ا ألمد ،واكنت توصيات أأجندة التمنية جزءا من تكل العملية .ويف هذا الس ياق ،أأشار وفد اجملموعة اإىل قرار اجلعية
العامة للويبو لعام  2010اذلي نص عىل أأنه عند النظر يف هذه املراجعة ،للجنة أأن تقرر بكأأن اإماكنية اإجراء املزيد مها .كام
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أأحيط الوفد علام ابلتقرير املرحيل (الوثيقة  )CDIP/18/2واذلي قدم معلومات عن مكاريع اللجنة الس تة قيد التنفيذ
وا ألنكطة املعمتدة فامي يتعلق ابلتوصيات الـيسعة عرشة املزمع تنفيذها بكلك عاجل ما بني شهر يوليو  2015وشهر
يونيو  .2016و أأبرز الوفد التوصية رمق  10حول املراجعة املس تقةل اليت تنص عىل أأن التقرير املرحيل ينبغي أأن يكمل
معلومات عن املوارد البرشية واملالية اخملصصة ل ألنكطة واملكاريع الواردة يف التقرير .و أأفاد بأأن املراجعة أأظهرت أأيضا أأنه مت
تنفيذ مكاريع أأجندة التمنية بكلك أأكرث فعالية ،حيث مت اش امتل ا ألنكطة املتوقعة ابلتعاون مع ماكتب امللكية الفكرية الوطنية.
ومع ذكل ،حيامث شاركت الكياانت الوطنية ا ألخرى ،اكن التنفيذ أأقل كفاءة .وذكر بأأن املراجعة أأشارت يف نتاهجها اإىل عدم
وجود أآلية دلى اللجنة لتقيمي مدى تعممي مكاريع أأجندة التمنية اليت مت الانهتاء مها .وابلتايل ،ر أأى وفد اجملموعة أأنه ينبغي أأن
تقر أأ التأأكيدات يف التقرير املرحيل يف ضوء نتاجئ املراجعة املس تقةل .وعالوة عىل ذكل ،اكن الوفد قد درس التقرير .وذكر بأأن
معايل وزير التجارة والصناعة يف جنوب أأفريقيا ،د .روب ديفيس ،أأشار يف لكمته الافتتاحية اإىل أأنه ل يوجد أأي دليل
غامض عىل أأن حقوق امللكية الفكرية ا ألقوى عززت الصناعة والتمنية .كام أأكد الوزير عىل أأن البدلان قد حتتاج اإىل هنج
وس ياسات خمتلفة للتكيف مع نظام امللكية الفكرية جلعلها مناس بة ومالمئة لس ياق حمدد ،و أأقر أأنه يف البدلان ،قد تكون
حقوق امللكية الفكرية الصارمة غري رضورية يف املرحةل املبكرة من التصنيع .كام أأشار الوفد اإىل أأن العديد من أأعضاء اللجنة
عارضوا الربط بني امللكية الفكرية والابتاكر ،وابلتايل هناك حاجة لهج حذر لإصالح حقوق امللكية الفكرية .وهبذا املع،ى،
اكن املؤمتر مبثابة فرصة مفيدة إلظهار وهجات النظر البديةل املرتبطة ابمللكية الفكرية وأآاثرها عىل التمنية .وطلب الوفد من
ا ألمانة أأن تنرش العروض اليت قدمت خالل املؤمتر و أأعرب عن تطلعه اإىل تنظمي مؤمترات مقبةل يف جمال امللكية الفكرية
والتمنية .وفامي يتعلق بأأهداف التمنية املس تدامة ،سلط الضوء عىل طابعها العاملي وغري القابل للتجزئة .وذلكل ،فاإن الاقتصار
عىل بعض أأهداف التمنية املس تدامة احملددة ذات الصةل بعمل الويبو لن مي مكن من اتباع هنج شامل حنو تناول حتقيق أأهدافها.
وعالوة عىل ذكل ،درس الوفد الاقرتاح املقدم من وفد الربازيل اذلي اقرتح اإدراج بند دامئ دلى اللجنة بكأأن تنفيذ أأهداف
التمنية املس تدامة .و أأيد الوفد هذا الاقرتاح .وفامي يتعلق بأأنكطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب ،أأشار الوفد اإىل أأن تركزي
الويبو ينبغي أأن يكون عىل تعزيز الاس تفادة الاكمةل من مواطن مرونة امللكية الفكرية ،حبيث ميكن للويبو تناول أأهداف
التمنية .وينبغي للويبو اإجراء املزيد من ا ألنكطة بكأأن تبادل اخلربات فامي بني بدلان اجلنوب حول حامية املوارد الوراثية
واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وفامي يتعلق ابملقرتح املنقح بكأأن أآلية حتديث قاعدة البياانت حول
مواطن املرونة ،أأيد وفد اجملموعة اخليار ا ألول اذلي ينص عىل أأنه ينبغي عىل ادلول ا ألعضاء الإبالغ ابلتحديثات املتعلقة
اب ألحاكم الوطنية بكأأن املرونة املدرجة يف قاعدة البياانت ،واليت جيرى اش امتلها يف قاعدة البياانت .واكن الوفد معارضا للخيار
الثاين اذلي ينص عىل أأنه ينبغي عىل ا ألمانة حتديد ما اإذا اكنت التحديثات اليت قدمهتا ادلول ا ألعضاء متفقة مع النطاق
واملعايري املتفق علهيا من قبل اللجنة .وحث الوفد مجيع اجملموعات ا إلقلميية عىل العمل معا من أأجل تسوية مسأأةل قرار اجلعية
العامة للويبو بكأأن القضااي املتعلقة ابللجنة ،مبا يف ذكل أآليات التنس يق اليت 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 تسوية هذا ا ألمر من أأجل متهيد الطريق أأمام تقدم أأعامل جلان الويبو ا ألخرى .ومن انحية أأخرى ،أأشار الوفد أأن
املساعدة التقنية اكنت جمال هاما للعمل ابلنس بة لدلول ا ألعضاء .وليك تكون فعاةل ،جيب أأن يكون توفريها يف الوقت
املناسب وفعال ومتناغام .وهناك حاجة اإىل وضع أآلية مؤسس ية لتجنب الازدواجية بغرض الاس تادام ا ألمثل للموارد.
و أأعرب وفد اجملموعة عن أأمهل يف أأن تؤدي املناقكات حول املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال
التعاون من أأجل التمنية اإىل التوحيد والتنظمي ا ألفضل والوضوح ابلنس بة للعمليات واملامرسات القامئة .وينبغي أأن يس متر
النقاش يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل عىل أأساس الاقرتاح املقدم من مجموعة أأجندة التمنية واجملموعة ا ألفريقية ،حيث
أأهنام اكان الاقرتاحني الرمسيني الوحيدين .و أأعرب وفد اجملموعة عن تطلعه اإىل املسامهة يف اإجراءات اللجنة ،كام أأعرب عن
أأمهل يف دورة مرمرة.
 .16وسلط وفد ش ييل ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ( ،)GRULACالضوء عىل العمل
الهام اذلي قامت به اللجنة .وهنأأ ا ألمانة عىل مرشوع التقرير حول املؤمتر ادلويل (الوثيقة  )CDIP/18/3واذلي س ميكن من
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اإدراج مناقكات املؤمتر يف املداولت واملقرتحات املس تقبلية .ورحب الوفد بتجميع مدخالت ادلول ا ألعضاء بكأأن أأهداف
التمنية املس تدامة ذات الصةل بعمل الويبو (الوثيقة  .)CDIP/18/4و أأفاد بأأن أأهداف التمنية املس تدامة متثل إارادة اجملمتع
ادلويل لوضع خطة معل للخمس عرشة س نة املقبةل .وذكر بأأن القادة قد اعمتدوا ابلإجامع أأجندة عام  ،2030واليت هتدف اإىل
تنس يق اجلهود العاملية لوضع ا ألبعاد الاقتصادية والاجامتعية والبيئية للتمنية املس تدامة موضع التنفيذ .و أأفاد بأأن مسامهة مجموعة
بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب قد أأبرزت اخلصائص املكونة ألهداف التمنية املس تدامة واليت متثل مشوليهتا وعدم قابليهتا
للتجزئة .وذلكل ،ميكن دمع تنفيذ لك هذه ا ألهداف من خالل معل الويبو كجزء من منظومة ا ألمم املتحدة .ودعا وفد اجملموعة
الويبو للمسامهة ،كجزء من الفريق العامل اذلي تكلك لتحقيق هذه ا ألهداف ،يف دمع هذه العملية .واكن للمناقكات اليت
جرت حول دور الويبو يف تنفيذ أأجندة  2030أأمهية كبرية .وجيب أأن توجه أأهداف التمنية املس تدامة أأعامل الويبو بكأأن
قضااي التمنية .واكنت اللجنة يه املاكن املناسب ابلنس بة للمنظمة من أأجل تبادل مساهامهتا يف العملية مع ادلول ا ألعضاء.
و أأعرب وفد اجملموعة عن سعادته ابلإحاطة علام بتقرير املراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية،
(الوثيقة  .)CDIP18/7و أأفاد بأأن التقرير تضمن معلومات قمية ويعكس بوضوح بعض القضااي اليت أأاثرهتا اللجنة يف ادلورات
السابقة .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تكون توصيات التقرير مبثابة نقطة انطالق لتعزيز تنفيذ أأجندة التمنية ابللجنة ومعل الويبو
يف املس تقبل .كام أأبرز أأن التقيمي سامه يف التفكري املس متر بكأأن أأهداف أأجندة التمنية و أأكد عىل الربط بيها وبني أأهداف
التمنية املس تدامة .وعالوة عىل ذكل ،أأعرب الوفد عن اس تعداد اجملموعة للعمل من أأجل التنفيذ الواجب لولية اللجنة .ويف
اإشارة اإىل اعامتد أأجندة التمنية منذ  10أأعوام ،أأفاد بأأن الوقت قد حان لتنفيذ الركن الثالث .و أأضاف بأأن التمنية اكنت هدفا
تغذيه مجيع جمالت امللكية الفكرية وترتبط به .وذلكل ،تعد التمنية قضية شامةل دلى الويبو.
 .17و أأعرب وفد الصني عن سعادته بأأن يرى أأنه منذ ادلورة املاضية ومع اجلهود اليت بذلهتا الويبو وادلول ا ألعضاء ،مت
تنفيذ توصيات أأجندة التمنية مبدى أأبعد ،ا ألمر اذلي يعود ابلفائدة عىل البدلان النامية و أأقل البدلان منوا .واكن ا إلطالق
ا ألحدث ملرشوع اس تادام املعلومات يف املكل العام لفائدة التمنية الاقتصادية مثال عىل ذكل .وذكر بأأن املرشوع سزييد من
تعزيز مركز الويبو للتكنولوجيا ودمع الابتاكر ( .)TISCو أأعرب الوفد عن تقديره للجهود املبذوةل من قبل املدير العام وفريقه
لتعممي توصيات أأجندة التمنية .وأأشار اإىل أأنه بعد هجود اس مترت ملدة عام واحد ،مت الانهتاء من التقرير بكأأن املراجعة
املس تقةل لتوصيات أأجندة التمنية .ور أأى أأن نطاق املراجعة اكن شامال واكنت الوس يةل فعاةل واكنت الاس تنتاجات موضوعية.
و أأقر العمل اجليد والكفاءة املهنية لفريق املراجعة .كام أأشار الوفد اإىل أأنه خالل ادلورات ا ألخرية ،اكنت اللجنة قد أأجرت
مناقكات بناءة حول املراجعة اخلارجية بكأأن املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون من أأجل التمنية .و أأعرب
عن أأمهل يف أأن تظهر ا ألطراف نفس املرونة والتعاون اليت أأظهرهتا يف ادلورة املاضية .وعالوة عىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل
أأهداف التمنية املس تدامة املعمتدة مؤخرا واليت معل بكلك نكط ألجلها منذ اعامتدها يف عام  .2015و أأفاد بأأنه مت احراز تقدم
حىت الآن يف خمتلف اجملالت ،مبا يف ذكل جمال امللكية الفكرية .وقدم الس يد يل كيك يانغ ،رئيس الوزراء الصيين ،أأجندة
برانمج بالده لعام  2030خالل انعقاد اجلعية العامة ل ألمم املتحدة يف سبمترب املايض .واكن الوفد الصيين املكارك يف جنيف
قد عقد أأيضا مؤمترا حول تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة لفائدة حتقيق التمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية .و أأظهرت
مجيع هذه ا ألنكطة موقف الصني الثابت وعزهما الراخس عىل تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة والتمنية العاملية .و أأخريا ،أأعرب
عن تأأييده لعمل اللجنة واس تعداده للمسامهة يف حتسني وتوازن نظام امللكية الفكرية ادلويل.
 .18و أأعرب وفد لتفيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ( ،)CEBSعن أأمهل يف أأن تركز ادلورة
مناقكاهتا عىل القضااي الرئيس ية ول تقترص فقط عىل قضااي نقل التكنولوجيا وتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة واملؤمتر حول
امللكية الفكرية والتمنية .و أأعرب الوفد عن تطلعه ملناقكة املراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية وإاهناء املناقكات
بكأأن املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية .ور أأي الوفد أأنه ينبغي أأن
يس تادم الوقت بطريقة فعاةل من أأجل مناقكة اكفة البنود املدرجة عىل جدول ا ألعامل .و أأعرب الوفد عن املكاركة البناءة
والإجيابية جملموعته يف مجيع املناقكات.
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 .19و أأبرز وفد تركيا ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،التقدم اذلي أأحرزته الويبو يف تنفيذ أأجندة التمنية منذ اعامتدها .وكام ورد
يف املراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية ،حققت الويبو اإجنازا ملحوظا يف معاجلة القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية
والتمنية ،وهبذا حققت ولية الويبو كام هو حمدد يف املادة  3من اتفاقية الويبو .واحتفاظا ابحلق ملزيد من التفصيل يف اإطار
لك بند من بنود جدول ا ألعامل ،أأشار وفد اجملموعة اإىل بعض من تكل البنود .أأول ،رحب الوفد ابلتقرير حول املراجعة
املس تقةل لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية .و أأفاد بأأنه اتبع عن كثب العمل اذلي قام به فريق املراجعة وشارك بنكاط يف هذه
العملية .اثنيا ،رحب الوفد و أأحيط علام ابلنهتاء من التقرير املرحيل عن املكاريع والتقرير حول املؤمتر ادلويل بكأأن امللكية
الفكرية والتمنية .اثلثا ،فامي يتعلق ابملراجعة اخلارجية اخلاصة ابملساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون من أأجل
التمنية ،أأعرب وفد اجملموعة عن اعتقاده بأأن املساعدة التقنية قد متت بنجاح من قبل الويبو وبروح التوافق والتعاون من مجيع
اجلهات بعد مكاورات مطوةل والتفاق بعد التوصل اإىل جوهر خطة اليت تكمل  6نقاط .ومع ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن
هناك وهجات نظر متباينة فامي يتعلق مبلخص الرئيس لدلورة ا ألخرية للجنة حول هذا البند وطريقة امليض قدما .وذكر بأأنه
ينبغي حتسني املساعدة التقنية بكلك مس متر من حيث الفعالية والتخطيط .ويف الوقت نفسه ،ينبغي اس تغالل خربة ا ألمانة
اإىل أأقىص حد ممكن عن طريق جتنب الإدارة التفصيلية .وعالوة عىل ذكل ،رحب ابلتفاق اذلي مشل النقاط الست اذلي
حتقق يف ادلورة املاضية ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن اعامتد اللجنة لهذه اخلطة س يختمت مناقكة املراجعة اخلارجية .وهكذا ،أأعرب
وفد اجملموعة عن اس تعداده لإغالق بند جدول ا ألعامل وامليض قدما .و أأكد الوفد للرئيس عىل الروح البناءة وادلمع من جانب
أأعضاء اجملموعة خالل ادلورة.
 .20و أأعرب وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،عن تطلعه اإىل حل القضااي العالقة دلى اللجنة ،أأل ويه التنفيذ
الاكمل لولية اللجنة وأآليات التنس يق واملراجعة اخلارجية اخلاصة ابملساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون
ألغراض التمنية وغريها من القضااي .كام أأعرب عن أأمهل يف أأن حتدد ادلورة مسارا مس تقبليا للعملية من تعزيز وقيادة دور
الويبو يف جمال نقل التكنولوجيا واملسامهة يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .وفامي يتعلق بأأهداف التمنية املس تدامة ،ر أأى
وفد اجملموعة أأن الويبو ميكن أأن تلعب دورا يف تنفيذ مجيع أأهداف التمنية املس تدامة الس بعة عرش ،حىت لو اكنت اللجنة قد
ركزت حىت الآن عىل أأهداف حمددة .وتوجه ابلككر اإىل الوفود اليت قدمت أأفاكرا حول أأنكطة أأو جمالت الرتكزي للنظر فهيا
يف هذه ادلورة ،ويه وفود أأوغندا والصني ومجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب والربازيل .ودمع وفد اجملموعة ،عىل وجه
اخلصوص ،الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل بكأأن اإدراج بند دامئ حول تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .وفامي يتعلق بنقل
التكنولوجيا ،أأعرب وفد اجملموعة عن تطلعه اإىل مواصةل املناقكات .وابلتايل ،رحب الوفد و أأيد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد
جنوب أأفريقيا بكأأن نقل التكنولوجيا كجزء من املناقكة يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل ،و أأعرب عن اعتقاده أأنه وفر
اإطارا جيدا لختاذ خطوات عاجةل لتيسري نقل ذي مغزى للتكنولوجيا اإىل املس تفيدين يف البدلان النامية و أأقل البدلان منوا.
ورحب الوفد ابلتقارير اخملتلفة ،واملبادئ التوجهيية واملقرتحات املقدمة للنظر فهيا خالل ادلورة .ورحب ابلتقرير بكأأن املؤمتر
ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية واملراجعة املس تقةل حول تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .و أأحيط الوفد علام ابلنتاجئ
والتوصيات الواردة فيه ،و أأعرب عن اعتقاده بأأن التوصيات نصت عىل هنج جيد حنو العمل عىل زايدة القمية املضافة يف تنفيذ
توصيات أأجندة التمنية .و أأخريا أأفاد وفد اجملموعة ،يف اإشارة اإىل أأزمة ا ألجندة املعيارية للويبو ،اإىل أأن معل اللجنة اكن وس يةل
هامة دامعة للعديد من مبادرات المنو املدفوع ابملعرفة وأأنكطة العديد من البدلان ا ألفريقية .و أأضاف بأأن اجملموعة س تديل
بتعليقات حمددة حول هذا املوضوع وحول بنود جدول ا ألعامل ا ألخرى حسب الاقتضاء.
 .21و أأشار وفد طاجيكس تان ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أآس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية ( ،)CACEECاإىل
أأن اللجنة دلهيا جدول أأعامل موضوعي لهذه ادلورة .ومع ذكل ،أأعرب الوفد عن ثقته بأأنه يف ظل قيادة الرئيس والهج املهين
س تحقق ادلورة نتاجئ مرمرة .وفامي يتعلق ابملؤمتر حول امللكية الفكرية والتمنية ،شكر وفد اجملموعة ا ألمانة عىل تنظميه .و أأفاد بأأن
املؤمتر اكن منربا ملناقكة ادلور الكبري واملزتايد للملكية الفكرية والابتاكر يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية .واضطلعت وفود
اجملموعة بدور نكط يف املؤمتر وسامهت يف أأعامهل .كام رحب الوفد وشكر حكومة الصني وا ألمانة عىل تنظمي املؤمتر ادلويل
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حول احرتام امللكية الفكرية اذلي س يعقد يف ش نغهاي يف وقت لحق من العام .ور أأى وفد اجملموعة أأن اللجنة ،اسينادا اإىل
وليهتا ،جيب أأن تلعب دورا حاسام يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .و أأفاد بأأن القضااي مثل املساعدة التقنية وبناء القدرات
ونقل التكنولوجيا ذات أأمهية قصوى ابلنس بة ألعضاء مجموعة بدلان أآس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية .وعالوة عىل
ذكل ،أأشار اإىل أأن امللكية الفكرية والابتاكر لعبا دورا كبريا يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .وذلكل ،أأشار وفد اجملموعة
اإىل أأنه يتعني عىل ادلول ا ألعضاء أأن تلزتم بروح الابتاكر وتأأسيس اسرتاتيجيات التمنية هبدف تعجيل تنفيذ أأهداف التمنية
املس تدامة .و أأخريا ،أأعرب الوفد عن اس تعداده للمسامهة بطريقة اإجيابية لإجناح أأعامل هذه ادلورة.
 .22ورحب وفد بنغالديش ،متحداث ابمس مجموعة أأقل البدلان منوا ،ابلتقرير الصادر بكأأن املراجعة املس تقةل لتنفيذ
التوصيات أأجندة التمنية (الوثيقة  .)CDIP/18/7و أأعرب عن سعادته بأأن التقرير خلص اإىل أأن تنفيذ توصيات أأجندة التمنية
قد لىب بكلك عام تطلعات ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة وغريمه من املس تفيدين املس هتدفني .وعالوة عىل ذكل ،أأفاد بأأن
الهج املواضيعي القامئ عىل املكاريع اكن مبثابة طريقة مفيدة لتعجيل تنفيذها .ومع ذكل ،ذكر أأن التقرير أأقر بأأن أآلية الإبالغ
القامئة تفتقر اإىل ادلقة ،لس امي فامي يتعلق ابلس تادام الفعيل لتاكليف املوظفني واملوارد املالية اخملصصة ل ألنكطة واملكاريع
املعنية .كام أأفاد بأأنه عىل الرم  من أأن مكاريع أأجندة التمنية حققت املزيد من النجاح ابلتعاون مع ماكتب امللكية الفكرية
الوطنية ،اإل أأن التعاون مع الواكلت الوطنية ا ألخرى اكن أأقل كفاءة من حيث التنفيذ .وجيب أأن تركز أأمانة الويبو عىل سد
الثغرات مع أأحصاب املصلحة .و أأشار وفد اجملموعة اإىل أأنه ل ينبغي اإدراج العمل الروتيين دلى الويبو يف أأنكطة تنفيذ
توصيات أأجندة التمنية .و أأعرب عن اعتقاده بأأن التقرير قد همد الطريق ملناقكات هامة ،وميكن أأيضا اإجراء مراجعة أأخرى
مس تقبال بناء عىل قرار اجلعية العامة للويبو عام  2010اذلي لكف اللجنة ابختاذ قرار بكأأن مزيد من املراجعة املمكنة اإذا لزم
ا ألمر .و أأحيط الوفد علام ابلتقرير املرحيل (الوثيقة  .)CDIP/18/2و أأعرب عن سعادته لوجود بعض املس تفيدين املبارشين
يف اإطار املكاريع الست اجلارية .و أأفاد بأأنه مت تنفيذ املرحةل الثانية من مرشوع تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف
بوركينا فاسو وبعض البدلان الإفريقية .وينبغي دمع املرحةل الثانية ابملوارد النقدية الاكفية وغريها حبيث يصبح املرشوع
مس تداما يف املس تقبل .ويف ما يتعلق ابملرحةل الثانية من مرشوع التكنولوجيا املناس بة ،شكر الوفد املدير العام عىل
الاس تجابة للطلب املقدم من البدلان املس تفيدة .و أأفاد بأأن هذا املرشوع اكن منوذجا ملبادرة الويبو الرائدة لتمنية الرشاكة مع
أأقل البدلان منوا .وذكر بأأنه جيب تبادل املفهوم الناحج وا ألنكطة التنفيذية عىل املس توى امليداين من جانب املكاريع ا ألخرى
من هذا النوع عىل مس توى اخلرباء احملليني و أأحصاب املصلحة املتعددين من املنظامت التمنوية اخملتلفة والقطاعني العام
واخلاص .وطلب الوفد من ادلول ا ألعضاء وا ألمانة العامة تعجيل مكاريع الويبو لفائدة أأقل البدلان منوا دلى اللجنة .وعالوة
عىل ذكل ،أأحيط الوفد علام بتقرير املؤمتر حول امللكية الفكرية والتمنية (الوثيقة  .)CDIP/18/3و أأشار اإىل أأن مجيع
املتحدثني قد وافقوا عىل أأن الربط املبارش بني امللكية الفكرية والابتاكر حيتاج اإىل اإثبات مبا ل يدع جمال للكك .و أأثبت
التارخي والتجربة أأن امللكية الفكرية وحقوق ومسؤوليات والتمنية قد سارت جنبا اإىل جنب .ومن الرضوري الإقرار ابلبتاكر
وتكجيعه من أأجل أأن تكون امللكية الفكرية مفيدة ألقل البدلان منوا .وطلب الوفد من ا ألمانة أأن تنرش رمسيا التقرير الاكمل
للمؤمتر ،و أأعرب عن تطلعه اإىل املنظمة يف نسخهتا القادمة .وفامي يتعلق بتحديث قاعدة البياانت حول مواطن املرونة ،أأعرب
الوفد عن تفضيهل ألن تبلغ ادلول ا ألعضاء ا ألمانة مبارشة ابلتحديثات اخلاصة هبا لإدراهجا لحقا يف القامئة .و أأشار اإىل أأن أأقل
البدلان منوا معفاة من معظم الزتامات اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية ( ،)TRIPSوابلتايل جيب أأل
تتضمن قواعد البياانت أأي مواطن مرونة ميكن أأن تفهم عىل أأهنا جوانب متصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية ابلإضافة
اإىل ا ألحاكم .و أأشار اإىل أأن اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية اكن اإجامعا للقامس املكرتك ا ألدىن جليع
البدلان .وابلإشارة اإىل املدخالت حول أأهداف التمنية املس تدامة ذات الصةل بعمل الويبو (الوثيقة  ،)CDIP/18/4شكر
وفد اجملموعة ادلول ا ألعضاء عىل مساهامهتم .و أأشار اإىل أأن مجيع التقارير تكري اإىل مجموعة واسعة من أأهداف التمنية
املس تدامة اليت تعتربها ادلول ا ألعضاء ذات صةل بعمل الويبو .كام اقر بأأن الويبو ظلت مكاركة مع غريها من املنظامت
ادلولية .وحيث أأن مناقكة أأهداف التمنية املس تدامة قد أأجريت ومت التفاق علهيا من قبل مجيع ادلول ا ألعضاء ،فاإنه ينبغي
للويبو أأن تتعامل مع مجيع أأهداف التمنية املس تدامة وليس فقط مع هديف التمنية املس تدامة  9و .17و أأعرب وفد اجملموعة عن
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أأمهل يف أأن تكون مكاركة الويبو واسعة ومتنوعة .وعالوة عىل ذكل ،طلب الوفد من الويبو اإطالع ادلول ا ألعضاء عىل
مكاركهتا يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة جنبا اإىل جنب مع غريها من املنظامت املامثةل .و أأفاد اإنه بيامن تس متر املناقكات
حول اجلوانب والقضااي اخملتلفة للملكية الفكرية والتمنية ،اإل أأنه مل يمت التوصل اإىل توافق يف الآراء حىت الآن فامي يتعلق
ابلإبالغ من قبل اللجان اخملتصة يف اإطار أآليات التنس يق .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه ينبغي اعتبار جلنة الربانمج واملزيانية
واللجنة املعنية مبعايري الويبو مبثابة هيئات الويبو املعنية بتقدمي التقارير اإلهيا عن تنفيذ التوصيات أأجندة التمنية .و أأخريا ،تعهد
وفد مجموعة البدلان ا ألقل منوا واذلي ميثل ربع ادلول ا ألعضاء يف ا ألمم املتحدة ابدلمع الاكمل للرئيس و أأكد قناعته
بنجاح ادلورة.
 .23و أأفاد وفد سلوفاكيا ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،أأن اللجنة س تحتاج اإىل معل مكثف من
أأجل التعامل مع جدول أأعاملها املمتلئ .كام س تحتاج اإىل التعاون واملرونة لس تكامل لك يشء يف حدود الوقت املتاح .و أأشار
الوفد اإىل أأن جدول أأعامل ،اإىل جانب الاس مترار يف ا ألعامل املتبقية من ادلورات السابقة ،يضم أأيضا واثئق جديدة مثرية
لالهامتم واليت سيمت مناقك هتا .وبناء عىل ذكل ،دعا الرئيس اإىل التأأكيد عىل الانهتاء من ا ألعامل .و أأفاد بأأن الاحتاد ا ألورويب
وادلول ا ألعضاء قد أأحيط علام بقرار اجلعية العامة ا ألخرية ،واذلي مسح للجنة مبواصةل النقاش بكأأن تنفيذ ولية اللجنة
وتنفيذ أآليات التنس يق .وفامي يتعلق ابلقضااي ا ألخرى املطروحة عىل جدول ا ألعامل ،رحب الوفد بتقدمي تقرير عن املراجعة
املس تقةل لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية .و أأفاد بأأن ذكل ميكن أأن خيلق أأساسا متينا لإجراء مناقكات مرمرة .ويف نفس الوقت،
شدد الوفد عىل الاقرتاح املنقح لآلية حتديث قاعدة البياانت بكأأن املرونة واليت تكمل الآن ال آاثر املالية .وفامي يتعلق
ابملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية ،رحب وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول
ا ألعضاء فيه ابلتفاق بكأأن الاقرتاح الاس باين اذلي يتأألف من ست نقاط .وعىل الرم  من أأنه أأبدى اس تعداده للمكاركة
البناءة يف املناقكات بكأأن هذه القضية يف املس تقبل ،اإل أأنه أأعرب عن رغبته يف أأن يرى هناية للمناقكة املتعلقة هبذا البند
من جدول ا ألعامل .و أأخريا ،أأعرب وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه عن الزتامه الراخس مبواصةل العمل بطريقة اإجيابية
وتعاونية والاخنراط بكلك اكمل يف املناقكات.
 .24واحناز وفد اإيران (اجلهورية -الإسالمية) للبيان اذلي أأدىل به وفد الهند نيابة عن مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ .و أأفاد
بأأن هناك حقيقة ل جدال فهيا ويه أأن اعتبارات التمنية تكلك جزءا ل يتجز أأ من معل الويبو .كام أأفاد بأأن التنفيذ الفعال
ألجندة التمنية ،مبا يف ذكل تعممي توصياهتا عىل الربامج التقنية من أأمه أأولوايت املنظمة وادلول ا ألعضاء فهيا .و أأحيط الوفد علام
ابلتقرير املرحيل (الوثيقة  )CDIP/18/2بكأأن بعض مكاريع أأجندة التمنية .وذكر أأنه بيامن يمت الاعرتاف اب إلجنازات الكبرية يف
تنفيذ التوصيات أأجندة التمنية ،لتزال هناك بعض أأوجه القصور الهامة اليت حتتاج اإىل معاجلة وافية .ور أأى بقوة أأنه ينبغي
اعتبار أأجندة التمنية مبثابة معلية جيب أأن تعمم ابس مترار يف مجيع أأنكطة الويبو وجلاهنا .ويف هذا الصدد ،ينبغي جليع هيئات
الويبو تأأخذ يف الاعتبار الواجب لتكل التوصيات يف أأنكطهتا ،لس امي عند رمس الس ياسات اخلاصة هبا .وذلكل ،فاإن لك
جلان الويبو ،مبا يف ذكل جلنة الربانمج واملزيانية واللجنة املعنية مبعايري الويبو تقف عىل نفس املسافة فامي يتعلق بينفيذ
توصيات أأجندة التمنية ،وجيب أأن تقدم تقريرها اإىل اجلعيات يف هذا الصدد .وذكر الوفد أأنه من املؤسف أأن اللجنة احلكومية
ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور واللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق
اجملاورة فقط يه اليت قدمت مثل هذه التقارير يف ادلورة ا ألخرية للجمعيات .و ُأحيط الوفد علام ابلتقرير الصادر عن املراجعة
املس تقةل لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية ،و أأعرب عن تقديره العميق ألعضاء فريق املراجعة .ور أأى أأن التوصيات الواردة يف
التقرير ميكن اعتبارها أأساسا مناس با ،من بني أأمور أأخرى ،لتعزيز معل الويبو واللجنة يف تنفيذ أأجندة التمنية ،حيث أأن
تنفيذها ذي طبيعة طويةل ا ألجل .كام ر أأى الوفد أأنه من الرضوري اإجراء مزيد من املراجعة للتوصيات عىل أأساس منتظم.
وعالوة عىل ذكل ،رحب ابلتقرير الصادر عن املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية .و أأفاد بأأن املناقكات اليت جرت
خالل املؤمتر قدمت وهجات نظر وهنج خمتلفة حول دور امللكية الفكرية يف التمنية .ومن املتوقع أأن يمت اختاذ مبادرات مماثةل يف
خمتلف جوانب امللكية الفكرية والتمنية يف املس تقبل .و أأشار الوفد اإىل أأن أأحد ا ألهداف الرئيس ية لنظام امللكية الفكرية مرتبط
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بنقل التكنولوجيا وتعمميها .واكن هيدف إاىل حتقيق املصلحة املتبادةل ملنتجي ومس تاديم املعرفة التكنولوجية بطريقة تؤدي اإىل
الرفاهية الاجامتعية والاقتصادية .وبيامن تعد معلية نقل التكنولوجيا معقدة ومتأأثرة بعدد من العوامل ،اإل أأن هناك حاجة اإىل
إاجياد أآليات خمتلفة يف خمتلف جمالت امللكية الفكرية هبدف توفري اإطار يدمع نقل التكنولوجيا عىل املس توى ادلويل بأأفضل
طريقة .ويف هذا الصدد ،يتعني عىل اللجنة لكجنة متخصصة حول قضااي التمنية يف الويبو ،أأن تلعب أأدوار حامسة لضامن أأن
املساعدة التقنية واليرشيعية املقدمة اإىل البدلان النامية تعاير نطاق امللكية الفكرية ابلكلك املناسب عىل املس توى والمنط
السائد من املعرفة التكنولوجية .و أأخريا ،أأشار الوفد اإىل أأن أأهداف التمنية املس تدامة يه مبثابة الزتامات متفق علهيا ابلإجامع
عىل مس توى ا ألمم املتحدة من قبل مجيع ادلول ا ألعضاء .و أأفاد بأأن ا ألهداف الـس بعة عرشة ا ألساس ية وا ألهداف الفرعية
املرتبطة هبا تعكس مصاحل لك من البدلان املتقدمة والنامية .ويتعني عىل الويبو ابعتبارها اإحدى الواكلت املتخصصة التابعة
ل ألمم املتحدة أأن تيبع تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة بطريقة شامةل .ويف هذا الصدد ،أأعرب الوفد عن تأأييده لإدراج
الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل كبند دامئ بكأأن أأهداف التمنية املس تدامة دلى اللجنة.
 .25و أأيد وفد تونس البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن تعزز هذه
ادلورة مكاركة الويبو لصاحل البعد الإمنايئ .و أأفاد بأأن بالده تسعى ملنح امللكية الفكرية ماكان رئيس يا يف اسرتاتيجيات التمنية
لفائدة تلبية احتياجات التمنية يف اجملمتع التونيس والاقتصاد احلديث .وانعكس هذا الالزتام من خالل الانضامم اإىل املعايري
والإصالحات ادلولية يف جمال امللكية الفكرية وتعزيز التعاون مع الويبو .و أأفاد بأأن بالده اس تفادت من برانمج املساعدة
العادية للويبو و أأعرب عن أأمنيته بتطوير مزيد من التعاون من أأجل التعامل بكلك أأفضل مع القضااي املطروحة والعمل مع
مجيع ا ألطراف املعنية عىل املس توى الوطين .وذكر بأأن اإنكاء مكتب نقل التكنولوجيا ( )TTOمثال جيد لتعاون الويبو
وتونس ،وينبغي الانهتاء منه حبلول هناية عام  .2016و أأفاد بأأن هذا املرشوع ،اذلي هيدف اإىل حتسني القدرة التنافس ية من
خالل الابتاكر ،أأدى اإىل اإنكاء أأربع ماكتب نقل تكنولوجيا وورشة معل وطنية سيمت تنظميها يف عام  .2017و أأيد الوفد
الاقرتاح اذلي تقدم به وفد جنوب أأفريقيا بكأأن نقل التكنولوجيا .ولتعزيز القدرات الوطنية لإدارة امللكية الفكرية ،أأعرب
الوفد عن رغبته يف أأن تكون بالده جزءا من البدلان املس تفيدة .و أأخريا ،شدد الوفد عىل أأمهية تعزيز مسامهة الويبو يف
أأهداف التمنية املس تدامة و أأمهية دور املنظمة يف تيسري التكنولوجيا كام مت تأأييده يف أأجندة .2030
 .26و أأعرب وفد تزنانيا عن تأأييده للبيان اذلي ُأدىل به نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة أأقل البدلان منوا و أأث،ى عىل قيادة
الويبو يف الإقرار حباجة البدلان النامية واختاذ ا إلجراءات الالزمة يف هذا الصدد .و أأفاد بأأن تزنانيا اس تفادت من عدد من
برامج املساعدة التقنية لكعبة أأقل البدلان منوا .وفامي يتعلق مبرشوع نقل التكنولوجيا املالمئة ،مت تأأسيس فريق اخلرباء الوطين
املكرتك واجملموعة الوطنية ألحصاب املصلحة املتعددين .ومت تعيني اخلرباء ادلوليني يف تكاور وثيق مع احلكومة ،ومت تنفيذ
عدد من ادلورات التدريبية لبناء القدرات يف جمال التكنولوجيا ومازالت مس مترة .كام أأدى برانمج بناء القدرات اإىل حتديد
اجملالني املطلوبني من جمالت نقل التكنولوجيا املالمئة .واس تفادت جامعة مومهبييل للعلوم الصحية والطبية وجامعة دار
السالم من برانمج تدرييب حول الوصول اإىل املعلومات العلمية والتقنية .و أأشار اإىل أأن بالده تويل أأمهية كبرية بكأأن امللكية
الفكرية ونقل التكنولوجيا .ويف هذا الصدد ،شاركت تزنانيا يف برانمج التدريب عىل بناء القدرات التقنية مع الرتكزي عىل
الوصول اإىل املعلومات العلمية والتقنية اليت نظمها معهد نيلسون مانديال الإفريقي للعلوم والتكنولوجيا وشعبة أأقل البدلان منوا
دلى الويبو .وحتدث يف الاجامتع أأيضا الرئيس السابق جلامعة جنيف والعديد من ا ألساتذة البارزين الآخرين من تزنانيا .وقد
ُأثين عىل هذا الربانمج التدرييب و أأقر معظم ا ألساتذة ابدلور الهام اذلي تضطلع به املنظمة يف أأقل البدلان منوا .كام اس تفادت
تزنانيا من عدد من الربامج التدريبية اليت تقدهما الويبو ،ولس امي من الربانمج اذلي نظمته مؤسسة التعاون السويدي ،واذلي
ركز عىل اس تادام امللكية الفكرية لفائدة المنو الاقتصادي والتمنية .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل ادلمع املس متر من الويبو يف
اجملالت اليت تركز عىل التكنولوجيا .و أأفاد بأأن دول مثل تزنانيا مل تكن تؤدي بكلك جيد يف جمال القضااي التكنولوجية
والعلمية .وذلكل ،طلب الوفد دمع الويبو من أأجل سد جفوة الانقسام يف وسائل الإعالم والفجوة التكنولوجية.
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 .27واحناز وفد اندونيس يا للبيان اذلي أأدىل به وفد الهند ابلنيابة عن مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ .و أأشار اإىل أأن أأحد
أأهداف الويبو الاسرتاتيجية هو تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية ألغراض التمنية .وهبذا املع،ى ،يتعني عىل الويبو ،كواكةل
متخصصة اب ألمم املتحدة ،تطوير نظام ملكية فكرية دويل متوازن وميكن الوصول اإليه وياكئف الإبداع وحيفز الابتاكر ويسامه
يف التمنية الاقتصادية .و أأفاد بأأن الويبو يف وضع ميكها من البناء عىل نقاط القوة يف الرشاكة العاملية احلالية للتمنية يف الوقت
اذلي تتجاوز فيه الإطار احلايل يف التأأكد من أأن نظام امللكية الفكرية العاملي يعمل لصاحل الاسيامثر يف الابتاكر ولصاحل
مساعدة ادلول ا ألعضاء يف التمنية اخلاصة هبا .ورحب الوفد بتجميع مدخالت ادلول الاعضاء بكأأن أأهداف التمنية
املس تدامة ذات الصةل بعمل الويبو (الوثيقة  ،)CDIP/18/4وشكر الوفود املعنية عىل تقاريرها .و أأفاد بأأن بالده تؤيد
الاقرتاح املقدم من وفد الربازيل لإدراج بند دامئ يف جدول أأعامل اللجنة بكأأن تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .و أأشار اإىل أأن
مسامهة الويبو يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة س يفيد مجيع البدلان والاقتصاد العاملي .كام أأشار الوفد اإىل أأنه ل ينبغي أأن
ينظر اإىل اش امتل عنارص التمنية يف خمتلف جلان الويبو عىل أأنه حدث ملرة واحدة ،بل عىل العكس من ذكل ،تعترب معلية
طويةل ا ألجل ومس مترة حتتاج اإىل أأن تنفذ بكلك جامعي ومتناسق .ور أأى أأنه ل ينبغي أأن تعين اجلهود املبذوةل لتطوير
عنارص التعممي فقط اإعادة تعبئة برامج الويبو و أأنكطهتا يف مجموعة تمنية .كام ينبغي ذلكل أأن يوفر نتاجئ حقيقية مبسامهة امللكية
الفكرية يف التمنية الاقتصادية ،لس امي ابلنس بة للبدلان النامية .وذلكل ،أأعرب وفد اإندونيس يا عن دمعه للك هجود مراجعة
تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .ورحب الوفد ابلتوصيات الواردة يف التقرير الصادر بكأأن املراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات
أأجندة التمنية (الوثيقة  ،)CDIP/18/7ودعا اإىل مزيد من العمل واملتابعة بكأأن تنفيذها .ويف اإشارة اإىل قرار اجلعية العامة
للويبو لعام  2010اليت تنص عىل أأنه عند النظر يف املراجعة املس تقةل ،للجنة أأن تقرر مزيدا من املراجعة ،ذكر الوفد أأنه
ينبغي اإجراء مزيد من املراجعة .ورحب الوفد ابلتقرير املرحيل (الوثيقة  .)CDIP/18/2وفامي يتعلق ابلنتاجئ والتوصيات
الواردة يف تقرير املراجعة املس تقةل ،سلط الوفد الضوء عىل أأمهية اإدراج ختصيص املوارد املالية والبرشية يف التقرير املرحيل.
وعالوة عىل ذكل ،ذكر أأنه جيب أأن تكون مكاريع أأجندة التمنية أأكرث كفاءة واس تدامة ،لس امي تكل اليت تكمل خمتلف
الواكلت الوطنية خارج ماكتب امللكية الفكرية .كام أأشار اإىل أأمهية وجود أآلية دلى اللجنة لتكون قادرة عىل تقيمي مدى
التعممي يف املكاريع املنهتية ألجندة التمنية .وهنأأ الوفد الويبو عىل اإجناح املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية اذلي عقد
يف أأبريل املايض .و أأفاد بأأنه سيمت مواصةل اس تككاف العديد من العنارص اليت نوقكت هبدف توجيه اللجنة بكأأن كيفية تنفيذ
أأجندة التمنية للويبو .وذكر بأأن املؤمتر أأكد عىل أأمهية الهج والس ياسات اخملتلفة يف لك دوةل حول تطوير نظام امللكية الفكرية
اخلاص هبا .كام أأشار اإىل أأمهية التنفيذ الفعال ملواطن املرونة اخلاصة ابتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية
الفكرية ،لس امي ابلنس بة للبدلان النامية .وحول هذا املوضوع ،ر أأى الوفد أأن املرونة جزء ل يتجز أأ من نظام امللكية الفكرية
وجشع عىل تنفيذ التوصية رمق  14من أأجندة التمنية" :تضع الويبو بترصف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ما مكورهتا بكأأن
تنفيذ احلقوق والالزتامات وإاعاملها ،وفهم مواطن املرونة يف اتفاق تريبس والانتفاع هبا ،وذكل يف اإطار التفاق املربم بني
الويبو ومنظمة التجارة العاملية" .وعالوة عىل ذكل ،جيب عىل اللجنة تسهيل الاس تفادة الاكمةل من مواطن املرونة يف امللكية
الفكرية لصياغة دور تمنوي أأكرب محلاية امللكية الفكرية أكداة للمنو الاقتصادي .ويف فامي يتعلق ابلتعاون فامي بني بدلان اجلنوب،
أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأل تقوم اللجنة ابإدراج بعض املكاريع املمكنة حفسب ،بل تضع أأيضا املبادئ التوجهيية بكأأن كيفية
تنفيذ التعاون بني بدلان اجلنوب .و أأفاد بأأن املسأأةل حتتاج اإىل مناقكة ابلتوازي مع بيان مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ .و أأعرب
عن تأأييده اإجراء مزيد من املناقكات بكأأن تعزيز الاس تفادة الاكمةل من مواطن املرونة يف امللكية الفكرية وتبادل اخلربات
فامي بني بدلان اجلنوب يف جمال حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
 .28واحناز وفد رسي لناك للبيان اذلي ُأديل به نيابة عن مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ .ورحب ابملبادرة اليت اختذهتا اللجنة
ملناقكة الروابط بني أأهداف التمنية املس تدامة وتنفيذ أأجندة التمنية دلى الويبو ،و أأعرب عن تطلعه اإىل مزيد من املناقكات.
و أأفاد أأنه مت اختيار رسي لناك ألول مرة ابعتبارها واحدة من البدلان التجريبية ا ألربعة للمكاركة يف مرشوع اللجنة بعنوان
امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة اذلي اعمتد يف ادلورة الـاامسة عرشة للجنة .و أأحيط علام بتقرير اللجنة بكأأن التقدم اذلي
مت إاحرازه فامي يتعلق هبذا املرشوع .وذكر أأنه من املكجع أأن نالحظ الاهامتم وامحلاس بني أأحصاب املصلحة يف رسي لناك يف
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تعزيز الوعي بدور امللكية الفكرية يف ا ألنكطة الاقتصادية ذات الصةل ابلس ياحة يف البالد .وابعتبارها واحدة من الوهجات
الس ياحية الناش ئة يف جنوب أآس يا ،منت صناعة الس ياحة يف رسي لناك بنس بة  17.8يف املائة يف عام  .2015ويس هتدف
القطاع الس يايح ما يصل اإىل  4.4مليون ساحئ حبلول عام  .2020وبد أأ املرشوع يف رسي لناك من خالل بعثة الويبو يف
مايو عام  ،2016واليت مجعت بني أأحصاب املصلحة الرئيس يني يف جمالت امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة .ومت تككيل
جلنة توجهيية وطنية لتنفيذ املرشوع عىل املس توى الوطين ومت تلكيف هيئة التمنية الس ياحية يف رسي لناك رئيسا لهيئة
التنس يق .وعالوة عىل ذكل ،منح جملس الوزراء املوافقة للحكومة للتوقيع عىل اتفاق التعاون مع الويبو حول اإضفاء الطابع
الرمسي عىل تنفيذ املرشوع.
 .29واعترب وفد ابكس تان أأن تعممي أأجندة التمنية يف املنظمة كلك أأمر يف غاية ا ألمهية .وضامان ملكاركته يف اللجنة ،أأعرب
عن امهل يف حل القضااي العالقة لفرتة طويةل ،مبا يف ذكل أآليات التنس يق .و أأيد الوفد بكدة أأن تكون جلنة الربانمج واملزيانية
واللجنة املعنية مبعايري الويبو جزءا من أآليات التنس يق مبا يامتىش مع قرار اجلعية العامة للويبو .و أأحيط علام بتقرير املراجعة
املس تقةل لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية .و أأفاد بأأن التقرير أأبرز اجلوانب الإجيابية ألجندة التمنية .ومع ذكل ،ليك يكون مفيدا
ابلفعل ،من املهم النظر يف أأوجه القصور اليت مت تسليط الضوء علهيا لفرتة طويةل ،مع ا ألخذ يف الاعتبار املناقكات السابقة
بكأأن هذه القضااي .و أأفاد بأأن اللجنة حباجة اإىل اإلقاء نظرة واحضة عىل املهجية الهيلكية للتقرير واليت اكن ميكن أأن تكون أأكرث
اإنتاجية ومتثيلية لو اكنت قد اس تفادت أأكرث من املساهامت اليت تلقهتا .كام اكنت هناك أآراء متباينة بكأأن طريقة تنفيذ
توصيات أأجندة التمنية ،مبا يف ذكل مدى مالءمة الهج املوضوعي القامئ عىل املرشوع ،وكذكل مدى التعممي .ويف هذا
الصدد ،شدد الوفد عىل أأمهية وجود نظام متوازن ومتباين للملكية الفكرية يليب الاحتياجات املتنوعة جليع ادلول ا ألعضاء.
وذ مكر الوفد اللجنة ابللزتام حنو حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة لضامن التنفيذ الناحج ألجندة الويبو لعام  .2030ويتعني عىل
الويبو ،مثل غريها من املؤسسات متعددة ا ألطراف ،أأن تسعى لضبط وضعها طريقة متكها من دمع ادلول ا ألعضاء فهيا عىل
النحو ا ألمثل .وعىل الرم  من أأن هناك صةل واحضة لعمل الويبو بني هديف التمنية املس تدامة 9و ،17اإل أأنه ميكن للويبو
ويتعني علهيا أأن تسامه يف أأهداف التمنية املس تدامة ا ألخرى .وأأفاد بأأن هناك حاجة اإىل مناقكة رصحية حول هذا املوضوع
من أأجل تيسري حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة املتصةل بتقدمي املساعدة التقنية .كام أأن نقل التكنولوجيا ميثل أأمرا أأساس يا
لتحقيق التمنية الاجامتعية والاقتصادية يف اجملالت الرضورية ،مبا يف ذكل تغري املناخ والصحة .كام اكن من الرشوط
الرضورية للسامح للبدلان النامية بتطوير القدرات الالزمة لتلبية الزتاماهتا واليت بدورها اكنت رضورية للتمنية الكامةل .و أأعرب
الوفد عن خيبة أأمهل بكأأن احلقيقة أأنه بعد امان دورات ،لتزال اللجنة غري قادرة عىل حتقيق تقدم ملموس بكأأن هذه القضية.
ور أأى أأنه يف عامل اليوم املرتابط ،فاإن السبيل الوحيد إلحراز تقدم هو من خالل الفهم بأأنه ل ميكن حل املكالك العاملية اإل
من خالل اجلهود العاملية اليت تليب الاحتياجات املتنوعة جليع ا ألعضاء.
 .30و أأعرب وفد الياابن عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد تركيا نيابة عن اجملموعة ابء ،و أأشار اإىل أأنه منذ عام ،1987
قدمت حكومته تربعات طوعية س نوية للويبو بكأأن برانمج التعاون الإمنايئ يف جمال حقوق امللكية الفكرية .ويف عام ،2016
تربعت الياابن بـ  5.9مليون فرنك سويرسي كام فعلت يف العام السابق .وبناء عىل هذه املساهامت ،مت تلكيف الصناديق
الاسيامئنية الياابنية دلى الويبو بتوفري التعاون التقين واملساعدة يف بناء القدرات يف جمال امللكية الفكرية .ومن حيث
املبادرات اليت متت يف اإطار الصناديق الياابنية ،نفذت بالده مجموعة من أأنكطة املساعدة ،لس امي لفائدة البدلان النامية
والبدلان الناش ئة ،مبا يف ذكل عقد العديد من الندوات وورش العمل بكأأن قضااي امللكية الفكرية .ومن خالل الاس تفادة من
ا ألموال ،رحبت الياابن حبوايل  3.100متدرب يف جمال تمنية املوارد البرشية .كام ساعدت الويبو يف تنفيذ مبادرة تعزيز البنية
التحتية التقنية واملعرفية .وتضمنت أأنكطة املساعدة التحويل الرمقي إلجراءات الإيداع دون اس تادام املسيندات الورقية،
وإادخال حتسينات يف جمال الب،ى التحتية لتكنولوجيا املعلومات يف ماكتب امللكية الفكرية .وتمتتع أأنكطة التعاون واملساعدة
الياابنية لدلول النامية والناش ئة يف اإطار ادلمع املقدم من الصناديق الياابنية بتارخي طويل مع العديد من الاجنازات املمتزية،
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وس تحتفل ابذلكرى الس نوية الثالثني يف العام املقبل  .2017وابلتطلع اإىل ا ألمام ،تلزتم احلكومة الياابنية ،ابلتعاون مع الويبو،
مبواصةل حتسني مبادراهتا التعاونية من أأجل اس تفادة أأكرث فعالية وذات مغزى من الصناديق الياابنية.
 .31و أأيد وفد اإكوادور البيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،وأأكد عىل ا ألمهية اليت
يولهيا ابمللكية الفكرية أكداة لتعزيز التمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية .ونييجة ذلكل ،اكن معل هذه اللجنة ذي أأمهية
كبرية .واعترب أأن معل الويبو بكأأن تنفيذ توصيات أأجندة التمنية جيب أأن يامتىش مع أأجندة عام  ،2030وهبذه الطريقة،
س يوفر مسامهة فعاةل لفائدة ادلول ا ألعضاء .وشدد الوفد عىل الزتامه بتحقيق نظام ملكية فكرية عادل ومتوازن وواسع
النطاق ينرش املعرفة ويعزز الابتاكر يف خمتلف قطاعات اجملمتع بطريقة شامةل .ويف هذا الصدد ،سلط الضوء عىل مكاركة
اإكوادور يف مرشوع امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة اذلي هيدف اإىل دراسة ودمع أأنظمة امللكية الفكرية يف ا ألنكطة
الاقتصادية ذات الصةل ابلس ياحة .كام أأشار اإىل مكاركة بالده يف مرشوع اس تادام املعلومات يف املكل العام ألغراض
التمنية الاقتصادية .كام ذكر الوفد زايرة الس يد ماريو ماتوس ،انئب املدير العام دلى الويبو اىل اكوادور ،واليت أأاتحت فرصة
واسعة للنقاش حول دور امللكية الفكرية يف جمال التمنية .ويف تعبري عن تطلعه اإىل ادلورة ،أأبدى اهامتما خاصا مبناقكة
املراجعة املس تقةل لتوصيات أأجندة التمنية.
 .32و أأشار وفد الربازيل اإىل أأن جدول أأعامل ادلورة يكدد عىل رضورة امليض قدما يف تنفيذ أأجندة التمنية دلى الويبو .كام
أأشار اإىل أأن أأجندة التمنية اإمنا نتجت عن تصور العديد من أأوجه القصور والعقبات اليت تقف يف طريق تعممي الفوائد احملمتةل
للملكية الفكرية عىل أأعضاء الويبو .وعالوة عىل ذكل ،أأفاد بأأن ال آاثر امللموسة لتنفيذ معايري أأعىل من امحلاية بعد اعامتد اتفاق
اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية تتطلب تصور بكأأن كيف ميكن لدلول اإجراء مواءمة أأفضل ألهداف
س ياساهتا الوطنية مع الإطار القانوين ادلويل .ويف هذا الس ياق ،أأفاد بأأن ادلول ا ألعضاء أأقرت برضورة مناقكة أأجندة التمنية
من أأجل اإدراج التمنية ابعتبارها مبد أأم توجهييا ألنكطة هذه املنظمة .وتوج ذكل ابلقرار التارخيي للجمعية العامة لعام 2007
بكأأن أأجندة التمنية .وذكر بأأن قاعدة التمنية تنطبق عىل مجيع البدلان .و أأفاد بأأهنا معلية مس مترة لتحسني الظروف اليت مكنت
من اإنتاج ونرش املعرفة ،مع أأخذ اخلصائص وا ألهداف الوطنية بعني الاعتبار .كام ذكر بأأن ادلول واهجت رضورة التكييف
املس متر ل إالجراءات والس ياسات يف جمال امللكية الفكرية عند تناول بيئة ديناميكية ومتغرية يف النضال من أأجل المتتع بفوائد
الابتاكر والإبداع مع احلد من أآاثرهام السلبية .وذكر بأأن رضورة التكيف حتتاج اإىل توفري مساحة اكفية من الس ياسة .وميكن
أأن يتأأىت ذكل يف شلك الاس تنناءات والتقييدات عىل حقوق امللكية الفكرية واس تادام املرونة الواردة يف الإطار القانوين
ادلويل للملكية الفكرية .وتعد هذه الامور أأساس ية لتوفري أأنظمة امللكية الفكرية الوطنية الأكرث فعالية .وذلكل ،ل ميكن أأن
تكون أأمهية الفهم ا ألفضل لهذه ا ألمور مبالغا فهيا لس امي يف البدلان النامية .و أأفاد بأأن اس تادام س ياسة املنافسة لتعظمي
الفوائد وتقليل أأوجه القصور يف نظام امللكية الفكرية اكن مبثابة جانبا أآخر ذي صةل .ومن املهم التأأكيد عىل أأن امللكية الفكرية
أأنكأأت قيودا عىل املنافسة اجلاحمة يف اقتصاد السوق .واكن ا ألساس املنطقي لهذه القيود هو توفري حوافز ألحصاب املصلحة
لس تعادة هجودمه حنو الابتاكر .واكنت س ياسات املنافسة ،ويه اجلانب الآخر للنظام ،أأساس ية للحفاظ عىل التوازن ادلقيق
عن طريق احلد من املامرسات املضادة للمنافسة .واكن ذكل أأحد املوضوعات اليت ميكن مواصةل اس تككافها من قبل اللجنة
ألنه ُأدرج يف التوصيات رمق  7و 22و 23و 32من أأجندة التمنية .و أأشار اإىل أأن املناقكات اليت جرت خالل املؤمتر قدمت
عنارص هامة ميكن لدلول ا ألعضاء التفكري فهيا بكأأن كيفية دمج بعد التمنية يف امللكية الفكرية .وعالوة عىل ذكل ،أأفاد بأأن
املؤمتر تطرق اإىل عدم كفاية هنج احلجم الواحد اذلي يناسب اجليع ملعاجلة العديد من الاختالفات بني ادلول ا ألعضاء
وخصوصياهتا .واكن ذكل مبثابة حقيقة جيب أأن نؤخذ يف الاعتبار عند مناقكة القضااي الراهنة واملس تقبلية يف الويبو.
وابلإشارة اإىل التقرير اخلاص ابملراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية ،أأشاد الوفد بهود الاسيكاريني ورحب
ابلتوصيات اليت أأوردها التقرير .ور أأى أأن تبد أأ اللجنة مناقكة تنفيذ تكل التوصيات الهامة جدا بروح بناءة .وفامي يتعلق
بأأهداف التمنية املس تدامة ،أأعرب الوفد عن امهل يف أأن تمتكن اللجنة من العمل عىل تعممي أأهداف التمنية املس تدامة دلى
الويبو .واكن اعامتد أأهداف التمنية املس تدامة خطوة كبرية ابلنس بة للمجمتع ادلويل ملواهجة حتدايت اجملمتع املعارص .ومت ربط
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أأهداف القضاء عىل الفقر وخلق عامل أأكرث عدل ابلسرتاتيجيات اليت تنظر اإىل المنو الاقتصادي ومعاجلة مجموعة من
الاحتياجات الاجامتعية .وتكمل هذه الاحتياجات التعلمي والصحة وامحلاية الاجامتعية وفرص العمل ،بيامن تعاجل قضااي تغري
املناخ وحامية البيئة .واكنت أأهداف التمنية املس تدامة شامةل ومتاكمةل وغري قابةل للتجزئة ،ومتفق علهيا من مجيع أأعضاء الويبو.
واكنت مرتبطة بكلك مبارش بتارخي اللجنة يف التفاوض .واكن عىل الويبو بصفهتا واكةل متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة أأن تسامه
كثريا يف التنفيذ .وذكر الوفد بأأن للجنة دور حامس يف هذه املسأأةل .وهكذا ،طلب الوفد اإدراج بند دامئ بدول أأعامل اللجنة
هبذه ادلورة من أأجل متكني اإجراء تقيمي شامل حول تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تمتكن اللجنة
من التوصل اإىل اتفاق بكأأن هذه املسأأةل الهامة جدا ابلنس بة للمجمتع ادلويل بأأرسه .و أأفاد أأنه من مصلحة مجيع ا ألعضاء امليض
قدما يف تنفيذ الركن الثالث للجنة .وذكر أأن هذا املوضوع قد نوقش لعدة دورات وجرى اليكديد عىل رضورة التنفيذ
املناسب هل يف املراجعة املس تقةل .و أأكد الوفد أأن عدم تنفيذ هذا الركن قد يضعف الثقة بني ا ألعضاء و أأيضا فامي بني
ا ألعضاء واملنظمة.
 .33و أأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .و أأفاد بأأن امللكية
الفكرية يه مبثابة أأداة متكني رئيس ية للتمنية الاجامتعية والاقتصادية ،لس امي أأن املزيد من ادلول تتجه حنو الاقتصادات القامئة
عىل املعرفة ويف مواهجة ما يسمى ابلثورة الصناعية الرابعة .ويف هذا الصدد ،جشع الوفد اإمعان التفكري يف فكرة وجود متايز
بني امللكية الفكرية يف س ياقها ا ألوسع وحقوق امللكية الفكرية يف مقابل التعامل معها بوصفها واحدة ومثيلها .واكنت الويبو
منظمة معنية اب ألوىل وجيب أأل تقترص وليهتا عىل تكل ا ألخرية .وهكذا ،جشع الوفد احملاداثت حول مجيع أأشاكل امللكية
الفكرية ومجيع أأشاكل الاس تفادة مها .و أأعرب الوفد عن رضائه إازاء تنايم التأأييد ملفهوم امللكية الفكرية لفائدة التمنية وليس
جمرد امللكية الفكرية والتمنية .و أأعرب عن تطلعه اإىل الاخنراط يف جدول ا ألعامل ،لس امي يف املناقكات بكأأن تقرير املراجعة
املس تقةل لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية ،فضال عن التوصل اإىل اتفاق بكأأن التنفيذ حول املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية
اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون من أأجل التمنية .و أأخريا ،أأعلن الوفد ،يف اشارة اىل حتديد ا ألنكطة املتعلقة بنقل
التكنولوجيا ،تبادل املرشوع املقرتح بعنوان اإدارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا وتعزيز الاس تادام الفعال للملكية الفكرية
يف البدلان النامية.
 .34و أأيد وفد كوت ديفوار البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .و أأفاد بأأن املناقكات اجلارية
بكأأن تنفيذ ولية اللجنة وتنفيذ أآليات التنس يق حامسة من أأجل حتقيق الرشوط املنصوص علهيا يف أأجندة التمنية اخلاصة
ابلويبو .كام دعا الوفود اإىل متكني الويبو بصفهتا واكةل ا ألمم املتحدة املتخصصة من حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة عن طريق
اإظهار روح التوافق .ومع أأخذ أأمهية اللجنة بعني الاعتبار وتنفيذ توصيات أأجندة التمنية لصاحل التمنية ،أأكد الوفد أأن اإنكاء
مثل هذه اللجنة اكن مبثابة فكرة جيدة .وذلكل ،أأشار اإىل أأن بالده سيس تفيد من املرحةل الثانية من مرشوع تعزيز وتطوير
القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاصو وبعض البدلان الإفريقية ا ألخرى .وعالوة عىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن عدم نقل
التكنولوجيا لعب دورا هاما يف البدلان النامية .و أأظهر ذكل جزئيا عدم قدرهتا عىل اللحاق بركب الاقتصاد العاملي اذلي
س يطرت عليه املعرفة بكلك كبري .وذلكل ،شدد الوفد عىل أأمهية النظر يف مس توايت التمنية اخملتلفة عندما يتعلق ا ألمر بنقل
التكنولوجيا .ولهذا السبب ،أأيد متاما الاقرتاح املقدم من وفد جنوب أأفريقيا يف هذا اجملال.
 .35و أأقر وفد مجهورية كوراي بأأن اللجنة أأحرزت تقدما جيدا يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .وسلط الضوء عىل أأمهية
تنفيذ املكاريع املتعلقة ابمللكية الفكرية لتعزيز منو متوازن بني ادلول املتقدمة و أأقل البدلان منوا .و أأكد عىل أأن تنفيذ أأجندة
التمنية مل ينهتيي ابنهتاء املكاريع واقرتح اختاذ تدابري املتابعة الالزمة لفائدة فعالية التلكفة .وهبذه الطريقة ،ميكن تنفيذ املكاريع
بنجاح عىل املدى الطويل وضامن المنو املس تدام .ذلكل أأمهية خاصة ألن الفجوة القامئة يف جمال امللكية الفكرية بني البدلان
املتقدمة و أأقل البدلان منوا قد تصبح أأكرث وضوحا يف عرص الثورة الصناعية الرابعة ،ومن ا ألمهية مباكن سد الفجوة بني ادلول
ا ألعضاء .و أأفاد بأأن مكتب امللكية الفكرية الكوري ،ابلتعاون مع الويبو ،اكن يعمل عىل معاجلة هذه املسأأةل من خالل
الاس تفادة من الصناديق الاسيامئنية الكورية جتاه حقوق امللكية الفكرية .ويف هذا الصدد ،اكن من احملمت عىل الويبو وادلول
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ا ألعضاء فهيا التعاون وتبادل أأفضل املامرسات واخلربات لضامن جودة املكاريع .واكن املرشوع ادلويل لتبادل امللكية الفكرية
املمول من الصناديق الاسيامئنية الكورية مثال عىل هذا التعاون .ويف هذا املرشوع ،مت اس تادام املعلومات يف تطوير
التكنولوجيا املناس بة احملددة تقنيا واليت تعزز جودة حياة الناس يف البدلان النامية .ويف اخلتام ،أأشار اإىل جناح احلدث
الكوري اذلي تكارك يف اس تضافته مكتب امللكية الفكرية الكوري والويبو يف وجود أأجندة التمنية اخلاصة ابلويبو.
 .36و أأعرب وفد نيجرياي ،متحداث بصفته الوطنية ،عن تأأييده لبيان اجملموعة ا ألفريقية .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يمت التفاق
حول القضااي اليت نوقكت منذ فرتة طويةل يف هذه ادلورة .و أأفاد بأأن من شأأن ذكل أأن ي ممكن اللجنة من احلصول عىل الوقت
الاكيف للرتكزي عىل القضااي اجلديدة مثل أأهداف التمنية املس تدامة .ور أأى أأنه ينبغي عىل الويبو أأن حتدد دورا قياداي ليسهيل
تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة مع مدخالت ادلول ا ألعضاء .ويف هذا الصدد ،أأعرب الوفد عن دمعه الاكمل لالقرتاح اذلي
تقدم به وفد الربازيل بأأن يكون هناك بند بدول أأعامل اللجنة حول تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .كام أأعرب جمددا عن
قلقه بكأأن أأعامل وضع القواعد واملعايري ،وابلتايل طلب من ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة جتديد الالزتام ابلهوض هبذا
اجلانب من معل املنظمة .ور أأى الوفد أأن اإجياد توازن بني املصاحل املتنافسة ل ألعضاء املتنوعني يه مسأأةل حفاظ عىل اذلات
ابلنس بة للويبو .وهكذا ،دعا اإىل اإعادة النظر يف مبادئ الويبو بكأأن التوزيع اجلغرايف لعام  1975لضامن مزيد من التوازن يف
القوى العامةل دلى الويبو .وذكر أأن نيجرياي واصلت اختاذ خطوات حنو تعزيز الإطار الوطين لمنو امللكية الفكرية حنو اقتصاد
املعرفة .ويف هذا الس ياق ،أأعرب عن رضائه عن العالقة بني الويبو ونيجرياي اليت اكنت دامعة للعديد من أأنكطة بناء
القدرات الهيلكية وغريها .و أأعرب الوفد عن تطلعه لس مترار التعاون فامي يتعلق مبصلحهتام املكرتكة.
 .37و أأيد وفد الس نغال متاما البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .وأأفاد بأأن لعمل اللجنة أأمهية
كبرية حيث أأنه يكفل نظام ملكية فكرية أأكرث توازان يف مجيع أأحناء العامل ،وسامه يف حتقيق أأجندة عام  .2030وذكر أأن اللجنة
قادرة عىل مساعدة البدلان النامية يف مواهجة التحدايت ،لس امي فامي يتعلق ببناء القدرات واحلصول عىل املعرفة ومكاريع نقل
التكنولوجيا .و أأظهر ذكل أأن أأجندة التمنية دلى الويبو دمعت أأهداف التمنية املس تدامة بكلك كبري .وهنأأ الويبو عىل تنظمي
املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية اذلي برهن بوضوح عىل أأمهية امللكية الفكرية والتمنية.
 .38وذكر وفد بوركينا فاصو أأن اعامتد مرشوع تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاسو وبعض البدلان
الإفريقية ا ألخرى اكن دليال عىل أأن أأعامل القطاع السمعي البرصي ميكن أأن تكون انقال هاما للتمنية الاقتصادية والاجامتعية.
و أأكد جمددا عىل امتنان بالده لكوهنا جزءا من هذا املرشوع التجرييب .وعىل الرم  من الصعوابت املذكورة يف التقرير
املرحيل ،فاإنه يعترب تنفيذ املرحةل ا ألوىل مبثابة جناح .و أأفاد أأن العمل اذلي مت اإجنازه ،وإان اكن غري اكف ،اإل أأنه سامه يف رفع
الوعي بني اجلهات اخملتلفة املرتبطة ابملرشوع .و أأعرب عن أأمهل يف أأن ينهتيي هذا املرشوع يف تكل البدلان التجريبية وخيرج
اإىل بدلان أأفريقية أأخرى.
 .39واحناز وفد أأوغندا للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية والبيان اذلي أأدىل به وفد بنغالديش
نيابة عن أأقل البدلان منوا .و أأشار اإىل أأن أأوغندا اكنت أأحد املس تفيدين من خمتلف برامج املساعدة التقنية ،مثل مرشوع
امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية يف الصناعة القامئة عىل الزراعة أأو الزايرة دراس ية جمللس حق املؤلف اإىل كينيا.
و أأشار بأأن بالده تكارك أأيضا يف مبادرات حتسني جودة اخلدمات مثل املراجعة ا ألخرية لربانمج مراكز دمع التكنولوجيا
والابتاكر ( )TISCsيف أأوغندا .ومت حتقيق جناح ملحوظ وحتسن يف جمالت التكنولوجيا .و أأشار اإىل أأن بالده اس تفادت
من تدريب املدربني للمرشوعات الصغرية واملتوسطة يف جمال اس تادام امللكية الفكرية أكصل .و أأعرب عن تطلعه اإىل مزيد
من التدريب يف هذا اجملال وكذكل يف جمال العالمات التجارية للمنتجات هبدف تمنية ا ألعامل اذلي تضمنت املؤرشات
اجلغرافية .وشدد الوفد عىل ا إلجنازات الكبرية يف جمالت مثل قانون امللكية الصناعية والانهتاء من لواحئ امللكية الصناعية.
و أأفاد بأأن هذا القانون سيسمح حبامية التصاممي الصناعية اليت تعترب هامة ابلنس بة للمرشوعات الصغرية واملتوسطة ،حيث أأهنا
تس تحوذ عىل  80يف املائة من مجموع الصناعات .وعالوة عىل ذكل ،اضطلعت الويبو برتقية النظام ا إلداري للملكية الصناعية
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من  2.7اإىل  .3.11كام مت اإطالق نظام اإدارة الواثئق الالكرتونية ( .)EDMSومن شأأن ذكل النظام أأن حيسن من الكفاءة
ويساعد عىل الاسرتجاع امليرس للواثئق وإاجراءات العمل .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل اإجراء مناقكات مرمرة ومزيد من
التعزيز للملكية الفكرية أكداة للتمنية.
 .40و أأيد وفد السودان البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،والبيان اذلي أأدىل به وفد بنغالديش
نيابة عن أأقل البدلان منوا .و أأشار اإىل أأن بالده حاولت احلصول عىل مزيد من الوضوح بكأأن فوائد امللكية الفكرية ألغراض
التمنية و أكداة حلل القضااي الثقافية والاقتصادية .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تس تفيد البدلان النامية و أأقل البدلان منوا أأكرث من
أأنكطة املساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا من أأجل حتقيق أأجندة التمنية لعام .2030
 .41و أأشار ممثل مركز اجلنوب اإىل أأنه ل ينبغي أأن تقترص أأجندة التمنية عىل تنفيذ التوصيات الـخمسة وا ألربعني املتفق
علهيا .ور أأى أأجندة التمنية تضمنت رؤية للمنظمة هبدف ضامن أأن مجيع أأعاملها ،مبا يف ذكل املساعدة التقنية واملامرسات
املعيارية ،موهجة حنو التمنية .وأأفاد بأأن أأجندة التمنية اخلاصة ابلويبو يه جزء من التطلع لنظام ملكية فكرية متعدد ا ألطراف
و أأكرث توازان ومشول يامتىش مع أأهداف التمنية املس تدامة و أأجندة التمنية لعام  .2030واكنت املراجعة املس تقةل ا ألوىل لتنفيذ
الـخمس و أأربعني توصية املتفق علهيا أأمر همام لتقيمي التقدم اذلي مت اإحرازه حىت الآن .وكام هو موحض يف املراجعة ،اكن تنفيذ
أأجندة التمنية معلية طويةل ا ألجل ومعل يتقدم .وهناك حاجة ملزيد من الوقت لتحقيق النتاجئ احملمتةل من أأجل حتفزي التغريات
يف املواقف والهج حنو امللكية الفكرية والتمنية .واكنت جمالت التحسني املقرتحة يف التقرير بنفس أأمهية النتاجئ .واكن من املهم
جدا زايدة أأنكطة الويبو يف جمالت نقل التكنولوجيا واس تادام املرونة يف نظام امللكية الفكرية .وفامي يتعلق بنقل
التكنولوجيا ،طلب من ا ألمانة دمج نتاجئ ادلراسات التحليلية املتناظرة اليت متت مراجعهتا (اليت أأجريت يف اإطار مرشوع
أأجندة التمنية حول امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا) يف صفحة الويب اخلاصة ابلويبو .و أأفاد بأأن من شأأن هذا أأن يعكس فهم
متوازن للواهجة بني امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا .كام جيب عىل اللجنة النظر يف أأنكطة حمددة فامي يتعلق ابحلصول عىل
تكنولوجيا امللكية وقضااي امللكية الفكرية ،مثل رشوط الرتخيص و أأسعار الرضائب وفوائد مناذج الوصول املفتوح .واعترب ممثل
مركز اجلنوب أأن تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة جيب أأن يكون هل دور مركزي دلى اللجنة .ويف نفس الإطار ،حث اللجنة
عىل امليض قدما يف املناقكات بكأأن تنفيذ الركن الثالث من وليهتا املتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية .و أأفاد بأأنه يف غاية ا ألمهية
يف س ياق اعامتد أأهداف التمنية املس تدامة ومناقكة القضااي ذات الصةل ،مثل تقرير الفريق الرفيع املس توى ل ألمم املتحدة بكأأن
احلصول عىل ا ألدوية.
 .42وسلط ممثل ش بكة العامل الثالث ( )TWNالضوء عىل العرض املتعلق ابملراجعة املس تقةل حول تنفيذ توصيات أأجندة
التمنية .و أأفاد بأأن أأجندة التمنية يه نتاج القلق من أأن هنج الويبو بكأأن امللكية الفكرية يفتقر اإىل التوجه حنو التمنية .والآن حان
الوقت لإعادة النظر يف أأجندة التمنية وإاجراء تقيمي نقدي ملا اإذا اكن قد مت تلبية ا ألهداف .كام تأأكد يف مؤمتر حول امللكية
الفكرية والتمنية يف وقت سابق من هذا العام ،فاإنه عندما يتعلق ا ألمر ابمللكية الفكرية ،حتتاج ادلول اإىل هنج وس ياسات
خمتلفة وفقا ملس توى تمنيهتا .وهذا يعين أأن نقر أأنه ابلنس بة لدلول يف املراحل ا ألوىل من التصنيع ،قد ل يكون هناك حاجة اإىل
الرتكزي القوي عىل امللكية الفكرية وميكن أأن يكون هل نتاجئ عكس ية .وعالوة عىل ذكل ،جيب أأن يكون دلى ادلول جمال
س ياسة مناسب لالس تفادة من مواطن املرونة يف اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية املرونة وفقا
ألولوايت واحتياجات التمنية .وذلكل ،اكنت هناك حاجة اإىل التعرف عىل القيود والعقبات اليت تكلكها امللكية الفكرية
ألغراض التمنية .واوحضت املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون من أأجل التمنية هذا القلق.
و أأبرزت املراجعة عددا من أأوجه القصور من وهجة نظر التمنية فامي يتعلق ابلطريقة اليت مت هبا تقدمي املساعدة التقنية .و أأفاد أأنه
بعد هذه املراجعة ،مت تقدمي مقرتحات من قبل عدد من البدلان النامية لتحسني الكفافية واملساءةل يف املساعدة التقنية اليت
تقدهما الويبو .ومع ذكل ،مل يمت إاحراز تقدم كبري يف هذا املوضوع .و أأعرب ممثل الك بكة عن خيبة أأمهل بكأأن املتابعة .كام أأكد
أأن اليشء الأكرث اإحلاحا هو ضامن أأن هناك س ياسات وأآليات واحضة جلعل الويبو مسؤوةل عن تقدمي املساعدة التقنية املوهجة
حنو التمنية .واكن ذكل هو جوهر تنفيذ أأجندة التمنية .و أأخريا ،أأعرب ممثل الك بكة عن قلقه إازاء حقيقة أأن اللجنة مل تنفذ
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الركن الثالث من أأراكن قرار اجلعية العامة ،لس امي البند ادلامئ يف جدول ا ألعامل بكأأن امللكية الفكرية والتمنية .و أأفاد بأأن
وجود هذا الركن الثالث اكن دليال عىل النية الواحضة لنقل مناقكة امللكية الفكرية والتمنية اإىل ما بعد تنفيذ التوصيات
الـخمس وا ألربعني ألجندة التمنية .وحث ممثل الك بكة ادلول ا ألعضاء ،لس امي اجملموعة ابء ،عىل دمع تنفيذها.
 .43و أأشار ممثل رؤى الابتاكر اإىل براغامتية الاقرتاحني بكأأن نقل التكنولوجيا .ومع ذكل ،اكنت هذه املقرتحات تمكيلية،
مبع،ى أأن الاقرتاح املقدم من كندا واسرتاليا والولايت املتحدة دعا اإىل مكاريع معلية لتعزيز نرش التكنولوجيا عىل أأرض
الواقع ،كام هو احلال ابلنس بة لالقرتاح املقدم من جنوب أأفريقيا .واكن مرشوع تعزيز القدرة عىل اإدارة امللكية الفكرية ونقل
التكنولوجيا بني خمتلف ا ألطراف الفاعةل يف سلسةل القمية اخلاصة ابلبتاكر يف البدلان التجريبية اخملتارة يمتزي ابجلدارة .وميكن
لهذا العمل أأن يدمع أأعامل البحث ابلنس بة لتكنولوجيا املرحةل املبكرة .و أأفاد بأأن حقوق امللكية الفكرية سامهت يف التعاون من
عن طريق متكني الرشاكء من تبادل املعرفة دون أأن يفقدوا التحمك يف مزيهتم التنافس ية – ويه نرش التكنولوجيا املتقدمة.
واكن ذكل مبثابة قناة قوية لتبادل املعرفة و أأيضا لتحسني قواعد املعرفة الكامةل .وميكن للمزيد من التبادل املس متر أأن يس تيبع
تدفقات تكنولوجية كبرية .وعندما حيدث ذكل يف اإحدى املناطق ،فاإنه ميكن أأن يؤدي اإىل ظهور مركز متزي يف جمال معني من
جمالت التكنولوجيا .واكن حتول إارسائيل اإىل أأمة انش ئة مثال جيدا عىل هذه املكاركة .ومت الإقرار بأأن الابتاكر ونرش
التكنولوجيا يه أأمور يف غاية ا ألمهية لتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة .وهبذا املع،ى ،ميكن ملكاريع مثل املرشوع اذلي
اقرتحه وفد جنوب أأفريقيا أأن يمكل معل الويبو املس متر .وميكن لهذا أأن يكجع عىل توفري ا ألطر الس ياس ية املمكنة اليت
دفعت نقل التكنولوجيا اإىل ا ألمام ،لس امي حتويل البحث اإىل حلول حتسن احلياة عىل ا ألرض .و أأفاد أأن جزءا من ذكل يمتثل
يف تعزيز القدرة البرشية عىل اس تادام أأدوات امللكية الفكرية والاخنراط يف ا ألنكطة اليت حتفز نقل التكنولوجيا.
عرض وفد املكس يك حول املواضيع التالية:
أأول ،ملكية صناعية أأقرب حنو املكس يك املتحفزة :تنفيذ ا ألدوات اليت تسهل خدمات املس تادم :حاةل املعهد املكس ييك
للملكية الصناعية ( - )IMPIنظام اإدارة التعيني
اثنيا ،العالمات التجارية اجلاعية ككلك توضيحي للملكية الفكرية مع اإماكانت لفائدة التمنية الاقتصادية والاجامتعية
اثلثا ،تسميات املنكأأ كعامل لتعزيز التقاليد احمللية
 .44دعا الرئيس وفد املكس يك ،بناء عىل طلبه ،اإىل تقدمي عرض حول املواضيع املذكورة أأعاله.
 .45وذكر وفد املكس يك أأن بالده معلت خالل الس نوات املاضية عىل تنفيذ نظام امللكية الصناعية لتحقيق التمنية
الاقتصادية والصناعية اخلاصة هبا .واسرتشدت بروح الابتاكر ورايدة ا ألعامل .ومعل املعهد املكس ييك للملكية الصناعية
( )IMPIعىل تعزيز الس ياسات الوطنية للملكية الفكرية من خالل ا ألنكطة وفقا خلطة التمنية يف املكس يك
لعام  .2018 - 2013ومن بني ا ألهداف الرئيس ية امخلسة للخطة اكن هناك برانمج "رفاهية املكس يك" .واكن هذا الربانمج
مبثابة برانمج تطوير مبتكر لبناء دوةل مزدهرة .واكن برانجما شامال يمت تنفيذه عىل املس توى الوطين ومعل عىل تنس يق العمل
بني اجلهات املركزية وا إلقلميية ابلقطاع الاقتصادي .واكن الهدف منه هو توفري الظروف املواتية للتمنية الاقتصادية للبالد من
أأجل حتديث وتوفري أأنظمة امللكية الصناعية اليت ميكن أأن تضمن اليقني القانوين وحتسن اخلدمات وتعزز وترفع من مس توى
الوعي يف اجملمتع بكأأن فوائد امللكية الفكرية وتفضيل حامية املعارف ومنع املنافسة غري املرشوعة .ومن حيث حتسني اخلدمات
وتكنولوجيا املعلومات والتصالت ،وضع املعهد املكس ييك للملكية الصناعية نظاما لفاحيص براءات الاخرتاع لضامن أأنه ميكن
تقريب خدمات املعهد جليع املس تادمني يف مجيع أأحناء املكس يك .ودلى املعهد املكس ييك للملكية الصناعية اثنني من
املاكتب املركزية ،ومخسة ماكتب إاقلميية ،وعدد  56فاحص متخصص يف العالمات املمزية وبراءات الاخرتاع وعدد  49ممثل
يف مجيع أأحناء الولايت املكس يكية الثنيني والثالثني ،واذلين يقدمون خدمات للمعهد .وميكن تقدمي املساعدة من خالل
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الانرتنت وجتنب الانتظار لفرتات طويةل ،ومبا يسمح للمس تادمني احلصول عىل خدمة خشصية من الفاحصني .ودلى النظام
حىت الآن نتاجئ انحجة .وقد جسل النظام عدد  2508مس تادم ومت اإجناز  56يف املائة من معليات تسجيل العالمات املمزية
من خالل املاكتب ا إلقلميية .واكن الهدف من هذا الربانمج هو مراقبة الاختبارات املقدمة عىل مس توى البالد ،بيامن يمت
جعل أأنكطة املعهد املكس ييك للملكية الصناعية لمركزية .ويف هذه املرحةل ،اكن الهدف هو تنفيذ الربانمج يف لك أأحناء
البالد حبلول عام  .2017و أأشار اإىل أأن العالمات التجارية ميكن أأن ختدم المنو الاجامتعي والاقتصادي من خالل املنتجات
ا إلقلميية .وذكر بأأن اليرشيع املكس ييك وفر امحلاية للمنظامت ومجعيات املنتجني .وحىت اترخيه ،جسل املعهد املكس ييك للملكية
الصناعية  186عالمة جامعية هبدف تعزيز حامية وتسويق املنتجات احمللية .ولتحقيق ذكل ،وضع املعهد املكس ييك للملكية
الصناعية اسرتاتيجيات مرتفعة التأأثري متكن من دمج العالمات التجارية الوطنية داخل التمنية الاقتصادية للبالد .ومتاش يا مع
ذكل ،مت تنظمي اجامتعات عىل املس توى الوطين مع خمتلف أأحصاب املصلحة مثل احلكومات ا إلقلميية والقطاع الأاكدميي وقطاع
ا ألعامل واملنظامت غري احلكومية لرفع مس توى الوعي حول اس تادام امللكية الفكرية وامللكية الصناعية والعالمات التجارية
اجلاعية ابعتبارها حمراك من حمراكت التمنية الاقتصادية ا إلقلميية .وس تضيف هذه الاسرتاتيجية قمية اإىل املنتجات احمللية لن
تعزز الهوية ا إلقلميية حفسب ،بل س تعزز املنافسة والقمية السوقية والتنويع وتوحيد معايري اجلودة والتطوير التجاري وحتسن
من فرص العمل .وعالوة عىل ذكل ،أأقام املعهد املكس ييك للملكية الصناعية رشاكت مع اجلهات احلكومية ا ألخرى مثل
ا ألماانت املس تقةل يف جمال الثقافة الاقتصادية أأو معاهد الكعوب ا ألصلية لتعزيز اس تادام العالمات التجارية اجلاعية.
واكنت لك ولية يف البالد تنفذ تكل اليرشيعات اليت ميكن أأن تعطي دفعة لس تادام نظام امللكية الفكرية .كام مت تنظمي
ا ألحداث املوضوعية مع اجملمتعات واجلعيات املؤسسة طبقا للقانون واملنتجني اذلين اكنوا مرحشني حممتلني لتأأسيس عالمة
جتارية جامعية .واكنت العالمات التجارية اجلاعية حافزا ملواصةل اجلهود املبذوةل لوضع املنتجات الوطنية يف الربامج التجارية
للبدلان ا ألخرى .فعىل سبيل املثال ،مت اقامة رشاكة مع جملس تمنية التجارة يف هونغ كونغ ( .)HKTDCواكن جملس تمنية
التجارة يف هونغ كونغ هيدف اإىل اس تككاف أأسواق جديدة وخلق فرص معل من خالل تعزيز جتارة السلع واخلدمات ،وربط
الرشاكت من الك البدلين من خالل هذا الربانمج .وشارك الوفد بقصة جناح  400من احلرفيني يف هيدالغو اذلين قرروا
حامية املنتجات النس يجية املطرزة اخلاصة هبم من خالل العالمة اجلاعية ويقومون الآن بيسويق اإنتاهجم يف اخلارج .وعالوة
عىل ذكل ،يف عام  ،2014قدم مدير عام املعهد املكس ييك للملكية الصناعية عالمهتم التجارية من خالل حامك ولية هيدالغو.
وفامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية ( ،)GISنفذ املعهد املكس ييك للملكية الصناعية سلسةل من الاسرتاتيجيات لنرش
املعلومات وادلمع من أأجل وضع تسميات املنكأأ يف البالد .وحىت الآن ،دلى املكس يك  15تسمية منكأأ .واكن الهدف لهو
أأن يكون مجيع املواطنني عىل بينة حبقيقة أأن اس تادام تسمية املنكأأ يطلق سلسةل اإنتاجية اكمةل يس تفيد مها املنتجون
والتجار واملس هتلكون ،وتضمن اجلودة كذكل .وشدد الوفد عىل أأمهية حامية املنتجات يف اإطار تسمية املنكأأ .ويف عام 2016
عىل سبيل املثال ،واكسرتاتيجية ترو،ج ،نرش املعهد املكس ييك للملكية الصناعية أأول كتاب هل "الفخر املكس ييك" اذلي
يعكس أأمهية تسميات املنكأأ مكحرك للمنو الاقتصادي يف البالد .واكن الكتاب عبارة عن جتميع لتجارب اجملمتعات اخملتلفة من
املناطق اخملتلفة يف البالد .وحث الوفد القطاعات اليت تتعامل مع تسميات املنكأأ عىل اإقامة رشااكت وطنية ودولية من أأجل
الاعرتاف مبنتجاهتا .ولتعزيز تسمية املنكأأ يف املكس يك ،س تقمي بالده لك سبمترب همرجاان لتذوق الطعام ابلتعاون مع فرع ملطعم
مكس ييك .ويمتثل الهدف من ذكل يف نرش والإعالن عن املنتجات اليت تأأيت من مناطق معينة من البالد.
 .46وشكر الرئيس وفد املكس يك عىل العرض اذلي قدمه وجشع ادلول ا ألعضاء عىل اختاذ ذكل مكثال وادلخول يف
حوارات ثنائية مع الوفد اإذا اكن هناك مزيد من ا ألس ئةل.

البند  6من جدول ا ألعامل :رصد وتقيمي ومناقكة تقرير الصادر بكأأن تنفيذ مجيع توصيات أأجندة التمنية
النظر يف الوثيقة  - CDIP/18/2التقارير املرحلية
 .47دعا الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي اجلزء ا ألول من هذه الوثيقة.
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 .48وقدمت ا ألمانة (الس يد دي بيرتو) حملة عامة عن تنفيذ مرشوع س ياحة وثقافة امللكية الفكرية :دمع أأهداف التمنية
وتعزيز الرتاث الثقايف يف مرص وغريها من البدلان النامية .ومت اعامتد املرشوع وبد أأه يف  .2016واكن املرشوع حتت إارشاف
مكتب انئب املدير العام اذلي اكن يتعامل مع التعاون فامي بني بدلان اجلنوب واملكاريع اخلاصة.
 .49وذكرت ا ألمانة (الس يدة توسو) أأن التقرير املرحيل الوارد يف الوثيقة  CDIP/18/2يعكس التقدم اذلي مت اإحرازه
حىت يوليو  .2016ومع ذكل ،س تقدم ا ألمانة تفاصيل أأحدث بكأأن تنفيذ املرشوع .وذكرت بأأن املرشوع هيدف اإىل اإنكاء
قدرات بني أأحصاب املصلحة يف جمال الس ياحة فامي يتعلق ابلس تادام الفعال والاسرتاتيجي ألدوات و أأنظمة امللكية الفكرية
من أأجل تكجيع الس ياحة والرتاث الثقايف .ويمتثل الهدف الثاين يف رفع مس توى الوعي ،لس امي بني صناع الس ياسة حول
الكيفية اليت ميكن لالس تادام الفعال للملكية الفكرية أأن يساعد يف دمع أأهداف التمنية الوطنية .و أأفادت بأأنه يقوم عىل التفامه
املكرتك واعتبار أأن الس ياحة حققت اإسهاما كبريا يف الاقتصادات الوطنية ،لس امي يف البدلان النامية و أأقل البدلان منوا.
و أأفادت بأأن وثيقة املرشوع ا ألصلية املعمتدة يف ادلورة اخلامسة عرشة للجنة أأورت أأن املرشوع سينفذ يف مرص ،ادلوةل
صاحة الاقرتاح ،فضال عن ثالثة بدلان جتريبية أأخرى .ومت اختيار ثالثة بدلان جتريبية عىل أأساس املقرتحات املقدمة اإىل
ا ألمانة ،ا ألمر اذلي يعكس الرشوط واملعايري املكار اإلهيا يف وثيقة املرشوع ا ألصلية .واسينادا اإىل التقارير الواردة وابليكاور
مع اجملموعات ا إلقلميية ،مت اختيار رسيالناك واكوادور وانميبيا للتنفيذ التجرييب .وبد أأ املرشوع يف البدلان الثالثة ويف مرص.
واكنت هناك ابلفعل بعض الاجنازات يف املكاريع برسي لناك واكوادور وانميبيا .وجرت اجلوةل ا ألوىل من املكاورات مع
مجموعة واسعة من أأحصاب املصلحة .ومشلت اجلهات املعنية وزارت الس ياحة والثقافة والآاثر والبيئة والصناعة والعلوم
والتكنولوجيا ،والقطاع اخلاص ،وغرف التجارة ومجعية الفنادق و أأحصاب املصاحل الس ياحية ا ألخرى ،واملتاحف وغريها.
واكنت اجلوةل ا ألوىل من املكاورات هتدف اإىل رفع الوعي حول نطاق املرشوع واحلصول عىل ر أأي اجليع .ويف البدلان
الثالثة ،مت حتديد الواكلت الرائدة ومت تعييها .ومت توقيع اتفاقيات تعاون مع الواكلت الرائدة ومت تعيني املسيكارين الوطنيني
من أأجل اإجراء دراسات وطنية بكأأن الاس تادام احلايل واحملمتل للملكية الفكرية فامي يتعلق ابلس ياحة وتعزيز الرتاث الثقايف.
واكنت ادلراسات الوطنية قيد التنفيذ ،كام مت تنفيذ مرحةل البحوث يف البدلان الثالثة .ووفقا للنتاجئ املتوقعة للمرشوع،
س يكون هناك مجموعة من البحوث تعكس دراسات احلاةل عىل املس توى الوطين .و أأجرت ا ألمانة حبثا أآخر ابلتوازي واذلي
أأدى اإىل مجموعة من أأفضل املامرسات يف الانتفاع ابمللكية الفكرية يف س ياق الرتو،ج الس يايح وتعزيز الرتاث الثقايف عىل
املس توى العاملي .وجتري حاليا معلية مراجعة داخلية مقارنة وعىل وشك أأن تنهتيي .وسيمت توزيع البحث عىل مجيع البدلان ولن
يقترص رعىل البدلان التجريبية .واكنت ا ألمانة بصدد معلية ختطيط لسلسةل من ا ألحداث لزايدة الوعي وتطوير املواد التعلميية
وبناء القدرات مبا يامتىش مع متطلبات املرشوع .و أأخريا ،ذكرت ا ألمانة أأنه فامي يتعلق ابجلانب ا ألخري من املرشوع ،وهو
التعاون مع الواكلت ا ألخرى ،تواصلت الامانة مع منظمة ا ألمم املتحدة للس ياحة العاملية هبدف السعي لتحقيق التأآزر املمكن،
لس امي فامي يتعلق ابإماكنية إادراج موضوع امللكية الفكرية يف س ياق الس ياحة املس تدامة .ومت ذكل مع وهجة نظر املزيد من
التأأكيد عىل دور امللكية الفكرية يف دمع ا ألهداف الإمنائية .وسوف يمت ذكل مع ا ألخذ بعني الاعتبار خمتلف جمالت الس ياحة،
مثل الس ياحة البيئية والس ياحة الثقافية والس ياحة الطبية ،ولك ما قد ميثل جمالت للبحوث الإضافية املركزة ومزيد من
التوعية وبناء القدرات ألحصاب املصلحة يف جمال الس ياحة.
 .50وطلب وفد رواندا توضيحا حول كيفية مساعدة هذا املرشوع عىل تكجيع الس ياحة والثقافة ،ما اذلي يتوقع أأن
حتصل عليه ادلول يف املرحةل الهائية للمرشوع ،وما يه ا ألدوات املس تادمة للرتو،ج للس ياحة والثقافة .كام ذكر الوفد أأن
العديد من البدلان اس تادمت الس ياحة كدعامة للتمنية الاقتصادية ،ومع ذكل ،مشل املرشوع عدد قليل جدا من البدلان.
واس تفرس الوفد عام اإذا اكنت ا ألمانة ختطط لتوس يع تغطية البدلان يف اإطار هذا املرشوع.
 .51و أأشار وفد الصني اإىل أأمهية هذا املوضوع .واقرتح أأن تييح ا ألمانة عىل موقعها عىل الانرتنت دليل امللكية الفكرية
والس ياحة والثقافة ليك تمتكن ادلول من الرجوع اإليه .و أأعرب عن تقديره لتواصل الويبو مع منظمة الس ياحة العاملية ،واقرتح
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أأن تتواصل الويبو اقرتب مع منظمة ا ألمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة ( )UNESCOوغريها من الواكلت ادلولية حول
قضااي امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة.
 .52وذكرت ا ألمانة (الس يدة توسو) أأن النتاجئ امللموسة للمرشوع قد وردت يف خمرجات املرشوع بوثيقة املرشوع.
وحيث بد أأ الآن املرشوع يف أأربعة بدلان ،تقوم ا ألمانة بوةل مبدئية من املكاورات مع أأحصاب املصلحة يف لك دوةل لتحديد
مجموعة من ا ألولوايت فامي يتعلق ابلنتفاع ابمللكية الفكرية حىت تامتىش مع س ياسة الس ياحة لتكل ادلوةل أأو مع تعزيز تراهثا
الثقايف .واكنت ا ألمانة قد قامت برمس خرائط خملتلف املواقع الس ياحية واملناطق ذات ا ألولوية الس ياحية يف البدلان اخملتارة،
ودراسة كيف مت اس تادام نظام امللكية الفكرية وكيفية اس تادامه بكلك أأفضل من أأجل تعزيز ا ألنكطة الس ياحية .وسيمت
حتليل الثغرات وسيمت تقدمي سلسةل من التوصيات لصناع القرار و أأحصاب املصلحة يف جمال الس ياحة يف تكل البدلان .وبناء
عىل هذه التوصيات ،ميكن للبدلان تنفيذ مكاريع أأكرث حتديدا .و أأفادت بأأن املرشوع مسح بتوفري صورة عامة عن كيفية
اس تفادة البدلان التجريبية بكلك أأفضل من الاس تادام الاسرتاتيجي للملكية الفكرية فامي يتعلق ابلس ياحة .ومل يمت ذكل يف
البدلان املكاركة .وذلكل ،اكن من املفيد اإجراء مزيد من التخطيط ألنكطة حمددة .وفامي يتعلق بتغطية مرشوع اللجنة،
ذكرت بأأن املرشوع سينفذ يف أأربعة بدلان خمتارة .وس تكون ادلروس املس تفادة وكذكل ادلليل اذلي تقوم ا ألمانة ابإعداده
متاحة جليع البدلان ا ألخرى اليت قد ترغب يف اقرتاح هذا النوع من املساعدة يف س ياق حمدد خارج مرشوع اللجنة .وس تقوم
ا ألمانة ابإاتحة تكل ا ألدةل يف شلك مطبوع ويف أأشاكل اإلكرتونية يف أأقرب وقت بعد الانهتاء مها ،كام سيمت اإاتحهتا عىل
املوقع .وسيس متر املرشوع حىت هناية عام  .2018و أأفادت بأأن ا ألمانة مل تتواصل مع اليونسكو ولكن وجدت أأنه اقرتاح مفيد
جدا .ومن املقرر أأيضا التواصل مع املنظامت ا ألخرى اليت ميكن أأن تكارك كرشاكء يف جوانب معينة من تنفيذ املرشوع.
 .53وقدمت ا ألمانة (الس يد دي بيرتو) بعض املعلومات الإضافية حول الهدفني الرئيس يني للمرشوع .وذكر بأأن الهدف
ا ألول هو رمس خريطة لس تادام أأدوات امللكية الفكرية يف اجملالت احملمتةل للس ياحة .اما الهدف الثاين للمرشوع فهو حول
تطوير القدرات احمللية لتقدمي املكورة بكأأن الس ياسات يف جمال امللكية الفكرية والس ياحة اليت ميكن تقدميها للقطاع العام
واخلاص حول كيفية اس تادام حقوق امللكية الفكرية يف الاس تفادة من الس ياحة .وابلإضافة اإىل ذكل ،اكن املرشوع هيدف
اإىل اإنكاء وحدات تعلميية لتدريب أأحصاب املصلحة يف جمال امللكية الفكرية والس ياحة .وعالوة عىل ذكل ،اكنت ا ألمانة
ختطط ابلتنس يق مع الأاكدميية ،اإجراء دورة تعمل عن بعد يف جمال امللكية الفكرية والس ياحة عىل أأساس من التوجهيات
احلالية اليت مت صياغهتا يف جمال امللكية الفكرية والس ياحة .واكنت تكل يه العنارص الثالثة اليت حتاول ا ألمانة أأن تقدهما
بكلك أأسايس يف املرشوع والسامح للبدلان التجريبية ا ألربعة ابلس تادام ا ألفضل لنظام امللكية الفكرية.
 .54و أأشار وفد اإكوادور اإىل ما تأأمل بالده يف حتقيقه كدوةل جتريبية من خالل هذا املرشوع .و أأعرب يف ا ألساس عن
رغبته يف حتديد أأربعة من املهرجاانت الكعبية لبالده من وهجة نظر امللكية الفكرية والتمنية .وذكر أأنه يرغب يف ختطيط
الطرق لفائدة اخلدمات الس ياحية واليت س تأأخذ أأيضا يف الاعتبار عالمات اليسميات اجلغرافية والعالمات اجلاعية وبراءات
الاخرتاع واملعارف التقليدية وحق املؤلف .كام أأشار الوفد اإىل أأمهية حتسني تنس يق معل خمتلف املؤسسات املعنية بقضااي
الرتاث مثل وزارة الس ياحة ومعهد امللكية الفكرية يف اإكوادور واملعهد الوطين للرتاث.
 .55واختمت الرئيس املناقكة نظرا لعدم وجود مالحظات أأخرى من جانب احلضور .ودعا ا ألمانة اإىل تقدمي تقرير مرحيل
عن املرشوع املعين ابمللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية  -املرحةل الثانية.
 .56وقدمت ا ألمانة (الس يد فينك) التقرير .و أأفادت بأأن املرحةل الثانية من املرشوع املعين ابمللكية الفكرية والتمنية
الاقتصادية والاجامتعية اسيندت اإىل التوصيتني رمق  35و 37من توصيات أأجندة التمنية .ودعت تكل التوصيات ا ألمانة اإىل
اإجراء دراسات دقيقة بكأأن الروابط بني حامية امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية .واكنت مبثابة متابعة للمرحةل
ا ألوىل من املرشوع اليت نفذت يف الفرتة من  2010اإىل  ،2013واليت مت تقيميها يف وقت لحق .واكنت أأهداف املرحةل
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الثانية ذات شقني .مفن انحية ،اكنت هتدف اإىل متابعة بعض ا ألعامل اليت مت تنفيذها يف املرحةل ا ألوىل هبدف ضامن
اس تدامهتا .ومن الناحية ا ألخرى ،اكن من املقرر نقل العمل ،لس امي املهجيات اليت مت تطويرها خالل املرحةل ا ألوىل ،اإىل
بدلان أأخرى .ويف غضون ا ألشهر الامثنية عرش املاضية ،قامت ا ألمانة بتجميع حوافظ ادلراسات القطرية اجلديدة اليت مت
توضيحها يف مرشوع التقرير املرحيل واليت اكنت تعكس اإىل حد كبري الطلبات الواردة من ادلول ا ألعضاء لإجراء أأعامل
ادلراسة اليت اكنت يف معظمها عىل املس توى الوطين فامي عدا حالتني اكنت عىل املس توى ا إلقلميي .مث قدمت ا ألمانة العامة
ملخصا موجزا للحافظة احلالية من ادلراسات القطرية .واكنت هناك دراسة أأجريت ابلتعاون مع حكومة كولومبيا واكنت تتأألف
من اإنكاء جسل وحدة لقاعدة بياانت امللكية الفكرية للتحليل الاقتصادي ،وبعد ذكل اس تادام البياانت يف تقيمي املبادرات
الاخرية لس ياسة امللكية الفكرية ا ألخرية يف كولومبيا .واكنت تكل ادلراسة قيد التنفيذ .واكنت هناك دراسة أأخرى حول دور
امللكية الفكرية يف قطاع الرعاية الصحية وعرفت الابتاكر يف قطاع الرعاية الصحية عىل نطاق واسع .وواهجت تكل ادلراسة
مبدئيا بعض التأأخريات الإدارية ولكها الآن قيد التنفيذ .واكن هناك ابلفعل بعض النتاجئ ا ألولية لدلراسة وعقدت أأول ورشة
معل متوقعة يف اإطار املرشوع يف بداية شهر سبمترب .كام اكنت هناك دراسة طموحة حول اس تادام التصاممي الصناعية يف
اإقلمي رابطة دول جنوب رشق أآس يا ( ،)ASEANلس امي يف الفلبني واتيالند واندونيس يا .واكن العنرص ا ألسايس لهذه
ادلراسة هو اإجراء مسح ملقديم طلبات التصاممي الصناعية هبدف فهم أأفضل لكيفية اس تادام نظام التصاممي الصناعية يف
س ياق اقتصاد ادلخل املتوسط .ومت النظر يف الاس تادام الكبري لنظام التصاممي الصناعية كام يتضح من اإحصاءات تقدمي
التصاممي الصناعية .واكن هناك مرشوع إاقلميي مع بدلان أأمرياك الوسطى واجلهورية ادلومينيكية قيد التنفيذ .واكن هيدف اإىل
بناء قاعدة بياانت اإحصاءات ملكية فكرية تركز عىل العالمات التجارية وبراءات الاخرتاع وحقوق التصاممي الصناعية
واس تادام قاعدة البياانت يف دراسة الاس تادام ا إلقلميي للملكية الفكرية .وبفضل التعاون مع لك ادلول اليت شاركت يف
املرشوع ،حصلت ا ألمانة عىل اكفة قواعد البياانت جسل الوحدات ونفذت بعض ا ألعامل التقنية ا ألولية اليت مت تقدميها يف
ورشة معل عىل هامش اجلعية العامة يف اوائل اكتوبر .واكنت أأوغندا واحدة من أأقل البدلان منوا اليت اكنت جزءا من
احلافظة .وسريكز مرشوعها عىل دور امللكية الفكرية يف الصناعات القامئة عىل الزراعة يف أأوغندا ،ونظرت ادلراسة من بني
أأمور أأخرى ،يف حتديد القيود املفروضة عىل ا ألعامل والقيود التقنية واملؤسس ية اليت حتد من أأو بغري ذكل ختفف من أأثر
البحوث الزراعية وابتاكر التطوير ونرش التكنولوجيا عىل القطاع الزراعي ا ألوغندي .ومت اإعداد مرشوعني اإضافيني وسيمت
البدء يف تنفيذها قريبا .واكن أأحدهام عبارة عن دراسة جديدة متعددة ا ألقطار حول دور امللكية الفكرية يف قطاع التعدين.
واكن الآخر عبارة عن دراسة متابعة يف ش ييل واليت س تب،ى عىل معلية مجع بياانت طموحة نسبيا تقوم بربط بياانت جسالت
امللكية الفكرية ألول مرة مع البياانت اجلزئية املوجودة دلى معهد الإحصاء .واكنت هذه ادلراسة صغرية نسبيا وتقوم عىل
العمل اذلي مت تطويره خالل املرحةل ا ألوىل من املرشوع .ومعوما ،حققت ا ألمانة تقدما جيدا يف مجيع ادلراسات .وكام ذكر
سابقا ،اكنت ادلراسات قيد التنفيذ ،وس تيمت رفع بعض النتاجئ ا ألولية لدلراسة اإىل ادلورة التالية للجنة .ويرجع تأأخر اجلدول
الزمين للمرشوع يف ا ألساس اإىل معلية تعيني مس ئول املرشوع .ومت تقدمي الس يدة مرمي زيتابيش ،مسؤول املرشوع.
و أأعربت ا ألمانة عن املها يف اس تكامل مجيع املكاريع يف الوقت املناسب قدر الإماكن ،و أأضافت أأهنا قد تطلب متديد
املرشوع ملدة س تة أأشهر ،ولكنا لن تطلب ذكل الا يف العام التايل عندما يكون دلهيا فكرة واحضة عن الوقت الالزم.
 .57و أأعرب وفد تركيا ،متحداث بصفته الوطنية ،عن اعتقاده القوي بأأن اللجنة حتت القيادة القديرة للرئيس س تحقق نتاجئ
انحجة يف هناية ادلورة .و أأفاد بأأنه يعلق أأمهية كبرية عىل املرحةل الثانية من املرشوع ،مكتابعة للمرحةل ا ألوىل اليت ُأجنزت يف
هناية عام  .2013و أأفاد أأنه ابلنس بة للجان الويبو ،ل س امي يف الربانمج واملزيانية ،مت متابعة العمل اذلي قام به مكتب رئيس
اخلرباء الاقتصاديني ابهامتم كبري وبلك تقدير .ومت تكجيع التوسع يف اس تادام النتاجئ اليت حتققت وادلروس املس تفادة
وابلتايل اإجراء املزيد من التطوير ل ألدوات اخملتلفة ،لس امي أآليات التوعية ا ألفضل للبدلان املعنية ا ألخرى بكأأن مثل
هذه ادلراسات.
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 .58واس تفرس وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن خطة الإفراج عن ادلراسات الس بعة وعام اإذا اكن سيمت الإفراج عها
بطريقة متداخةل لمتكني ادلول ا ألعضاء من قراءة واسييعاب مضموهنا.
 .59وذكر وفد ش ييل ،متحداث بصفته الوطنية ،أأن بالده دلهيا جتربة اإجيابية للغاية مع املرشوع .و أأفاد بأأن جوانب التمنية
عىل املس توى احمليل ارتبطت ارتباطا وثيقا بأأجندة التمنية اخلاصة ابلويبو .واكنت املساعدة التقنية املقدمة من الويبو فضال عن
املرشوع اذلي نفذ يف ش ييل مبثابة أأدوات ممتازة لبناء القدرات واليت جعلت من املمكن اش امتل جوانب التمنية .ومت ربط
التمنية الاقتصادية والاجامتعية بواقع لك دوةل معنية .واكنت املكاريع اليت قدرهتا بالده أأكرث يه تكل اليت اكنت تسعى اإىل
فهم كيف ميكن للظواهر املرتبطة ابلتمنية اخملتلفة أأن تكون مبثابة مرجع للبدلان ا ألخرى يف ظروف مماثةل .و أأعرب الوفد عن
أأمهل يف أأن تكون ش ييل من خالل تكل النتاجئ قادرة عىل تبادل اخلربات مع ادلول ا ألخرى يف املنطقة .ور أأى أأن دراسة
املتابعة يف ش ييل واليت سينظر يف حقوق الرشاكت س تكون موضع ترحيب من قبل خمتلف أأحصاب املصلحة املعنيني
وس تكون مبثابة مسامهة كبرية يف وقت وجوب اختاذ قرارات الس ياسة يف هذا الكأأن .و أأخريا ،أأعرب الوفد جمددا عن رغبته
يف دراسة جديدة متعددة اجلنس يات حول دور امللكية الفكرية يف قطاع التعدين .و أأفاد بأأن هذا القطاع ذو أأمهية قصوى يف
ش ييل ويعد تطوره مرتبط ارتباطا وثيقا ابلبالد كلك .ووفقا ل ألرقام الصادرة عن معهد ش ييل للملكية الفكرية ،اكن هذا
القطاع واحد من القطاعات الرئيس ية ملقديم طلبات تسجيل امللكية الفكرية .ونييجة ذلكل ،أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن
خربته اكنت مفيدة جدا ،واعرب عن سعادته بيبادلها من خالل تكل ادلراسة.
 .60و أأعرب وفد الربازيل عن ثقته يف معل الكعبة الاقتصادية والإحصاء .و أأفاد بأأن بالده شاركت يف املرحةل ا ألوىل من
هذا املرشوع ،وحققت نتاجئ ممزية وجتربة اإجيابية للغاية .وهناك اثنيني من توصيات أأجندة التمنية اليت مت تنفيذهام من خالل
املرشوع .كام ساعد املرشوع البدلان عىل تناول خصائصها من خالل حتسني معرفهتا بقدراهتا وإاماكنياهتا الوطنية .واس تفرس
الوفد عام اإذا اكنت هناك املزيد من ادلراسات املتصورة يف املرشوع أأو ما اإذا اكن هناك حاجة اإىل أأموال اإضافية أأو وقت
اإضايف لتنفيذها ابلإضافة اإىل هذين البندين املكار اإلهيام يف الصفحة .11
 .61و أأعرب وفد الصني عن اعتقاده بأأنه من املهم جدا تعزيز ادلراسة بكأأن العالقة بني امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية
والاقتصادية .و أأعرب عن تقديره للعمل الكاق والإجنازات اليت حققها رئيس اخلرباء الاقتصاديني وفريقه خالل املرحةل ا ألوىل
من املرشوع .و أأعرب عن توقعات مرتفعة فامي يتعلق ابملرحةل الثانية من املرشوع.
 .62و أأعرب وفد أأوغندا عن تقدير حكومة بالده للويبو بكأأن تنفيذ املرشوع يف أأوغندا .و أأفاد ابن هذا املرشوع س يقطع
شوطا طويال يف املسامهة يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة اليت حتدثت عن القضاء عىل اجلوع وحتقيق ا ألمن الغذايئ
وحتسني التغذية وتعزيز الزراعة املس تدامة من خالل زايدة الإنتاج الزراعي .و أأفاد بأأن الزراعة يه العمود الفقري لقتصاد
أأوغندا ،حيث تسامه مبا يصل اإىل  37يف املائة من الناجت احمليل الإجاميل .و أأفاد بأأن زايدة اإنتاجية قطاع الزراعة تعمتد ،من
بني أأمور أأخرى ،عىل تعزيز فرص الوصول اإىل أأسواق املنتجات الزراعية واعامتد التقنيات وا ألدوات املالمئة يف اإنتاج وختزين
ونقل وتوزيع هذه املنتجات .وذلكل ،س تلعب البحوث الزراعية والتمنية دورا حيواي يف تأأمني قمية املنتجات الزراعية .ومن
انحية أأخرى ،و أأفاد بأأن املس توايت املرتفعة من الاخرتاعات املتعلقة ابلقطاع الزراعي اكنت مبثابة حواجز أأمام الاسيامثر
الالزم لتعزيز الإنتاجية الزراعية يف أأوغندا .وينبغي تصممي برامج التعاون املوفرة من قبل الويبو وبناء القدرات ،لس امي فامي
يتعلق بأأقل البدلان منوا ،حبيث تعكس أأولوايت التمنية واخللفية الاقتصادية لهذه البدلان .وينبغي اإيالء اهامتم خاص
ابس تادام املرونة يف الإطار القانوين اذلي يسمح مبساحة س ياسة لفائدة ادلول هبدف تطوير صناعة الزراعة فهيا .و أأعرب
الوفد عن تطلعه لإطالق املرشوع و أأكد الزتام بالده ابملكاركة الاكمةل مع الويبو لضامن جناح تنفيذه.
 .63و أأشارت ا ألمانة (الس يد فينك) ،يف اإشارة اىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،اإىل أأهنا تود
ااتحة ادلراسات للجمهور يف أأقرب وقت من اترخي جاهزيهتا ،مع الوضع يف الاعتبار أأن ا ألمانة شاركت يف املراجعة املوضوعية
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لدلراسات .واكنت هناك أآلية مراجعة ابملقارنة مع النظراء للك ادلراسات .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن جتميع النرش سيمت يف هناية
املرشوع .واكن ذكل أأمرا طبيعيا نظرا ألنه اكن مرشوعا ذا أأفق زمين حمدود .ومن انحية أأخرى ،مل تكن املكاريع تعمل
ابلتوازي ،حيث بد أأ بعضها يف مرحةل مبكرة وبد أأ البعض الآخر يف وقت لحق .وس تقوم ا ألمانة إاباتحهتا للجنة يف أأقرب
وقت من الانهتاء مها .كام أأشار اإىل أأنه يف تكل املرحةل من الصعب قبول دراسات رئيس ية اضافية نظرا للموارد املتاحة
وخصوصا املوارد البرشية .ومع ذكل ،اإذا اكنت ادلراسات صغرية ،فسوف تأأخذها بعني الاعتبار .و أأفادت ا ألمانة أأهنا تلقت
عددا كبريا من ادلراسات ولن ترفض أأي طلب أآخر .و أأفادت بأأن مقرتح املرشوع ا ألصيل تضمن أآلية لتحديد ا ألولوايت يف
حال اكنت هناك طلبات كثرية حتتاج اإىل أأعامل دراسة ،ومل تس تادم ا ألمانة هذه الآلية هنائيا .ولكن يف تكل املرحةل دلى
ا ألمانة حافظة طموحة من ادلراسات القطرية .وذكرت بأأهنا ل تريد أأن تلزتم بأأكرث من الالزم خوفا من أأن تؤثر سلبا عىل
جودة وتوقيت ادلراسات احلالية اليت الزتمت هبا .ومع ذكل ،اإذا اكن هناك أأي اهامتم فاإن ا ألمانة عىل اس تعداد ملناقكة ا ألمر
بكلك ملموس.
 .64واختمت الرئيس املناقكة حول املرشوع املعين ،حيث مل تكن هناك أأي مالحظات أأخرى من جانب احلضور .مث دعا
ا ألمانة اإىل تقدمي التقرير املرحيل ملرشوع بناء القدرات يف جمال املعلومات التقنية والعلمية اخلاصة ابس تادام التكنولوجيا
املالمئة كحل لتحدايت التمنية احملددة  -املرحةل الثانية.
 .65وقدمت ا ألمانة (الس يد شينكورو) التقرير املرحيل .و أأفاد بأأن املرحةل الثانية يه اس مترار للمرحةل ا ألوىل من مرشوع
بناء القدرات يف جمال املعلومات التقنية والعلمية اخلاصة ابس تادام التكنولوجيا املالمئة كحل لتحدايت التمنية احملددة واذلي مت
تنفيذه يف ثالث دول من أأقل البدلان منوا .وكام هو مبني يف الوثيقة  ،CDIP/18/2مت تنفيذ عدد من ا ألنكطة يف البدلان
اخملتارة ومشلت هذه ا ألنكطة اإنكاء فريق اخلرباء الوطين والفريق متعدد اجلهات .ومت تعيني خرباء وطنيني ودوليني يف البدلان
اليت مت اختيارها لتنفيذ املرشوع فهيا ومت تنفيذ عدد من ادلورات التدريبية يف جمالت بناء القدرات التكنولوجية يف البدلان
املس تفيدة .وابلإضافة اإىل ذكل ،اكنت هناك بعض املعلومات اليت مل تكن مدرجة يف وثيقة املرشوع .واكنت تكل املعلومات
ذات أأمهية ابلغة ابلنس بة لهذا املرشوع ،ومشلت عددا من اجملالت املطلوبة واليت مت حتديدها يف البدلان املس تفيدة .ففي
رواندا ،مت حتديد جمالني ،اكن أأحدهام هو تقطري املياه لتوفري املياه النظيفة للمجمتع .واكن الثاين هو الزراعة املائية اليت تركز
عىل اإنتاج ا ألسامك لتوفري الطعام املغذي للمجمتع .وقد مت حتديد جمالني أآخرين من الاحتياجات يف مجهورية تزنانيا املتحدة.
واكن اجملال ا ألول هو جتهزي الطحالب البحرية واس تخراج الاكراجينان من الطحالب لإنتاج عىل نطاق صغري لالس تادام
احمليل .وتضمن اجملال الثاين من جمالت الاحتياج الهامة اإنتاج غذاء ا ألسامك للمزارع املائية اخلاصة بأأحصاب مزارع ا ألسامك
ا ألهلية صغرية احلجم .ويف ادلوةل املس تفيدة الثالث ويه اإثيوبيا ،مت حتديد جمالني من جمالت الاحتياج .واكن اجملال ا ألول
هو جمفف القهوة الكميس للحد من خسائر ما بعد احلصاد وحتسني جودة القهوة دلى املزارعني احملليني أأو صغار املزارعني.
واكن اجملال الثاين هو اإنتاج أأعالف ادلواجن من املنتجات الزراعية-الصناعية الثانوية اليت تركز عىل مكوانت العلف التقليدية
والبديةل لتعزيز اإنتاجية ادلجاج .واكنت جمالت الاحتياج الس تة تكل يه اليت حددهتا مجموعة اخلرباء الوطنيني اليت تأأسست
يف أأعقاب اإطالق هذا املرشوع .و أأحالت مجموعة اخلرباء الوطنيني طلهبا بكأأن التكنولوجيا املناس بة اليت تفي مبجالت
الاحتياج .كام بد أأت ا ألمانة معلها يف التعرف عىل املعلومات املناس بة اليت سيمت الإبالغ هبا مرجعا اإىل مجموعة اخلرباء الوطنيني
وفقا لنتاهجها .ومت تنفيذ العمل يف هذا اجملال .وسيمت اإحاةل احلل اإىل املس تادمني اذلين سيبدؤون مرة أأخرى معلية التكيف
وتنفيذ التكنولوجيا لصاحل اجملمتع احمليل.
 .66وذكر وفد اجلهورية ادلومينيكية أأنه أأقام مسابقة للتكنولوجيا املناس بة يف  1يناير بأأمرياك الالتينية بدمع من الويبو
ومكتب امللكية الفكرية الكوري .ومل هتدف تكل املسابقة اإىل ضامن توجيه البدلان النامية و أأقل البدلان منوا حنو اإجياد أأفضل
احللول للوصول اإىل التقنيات لفائدة اجملمتعات حفسب ،بل اإىل توفري املساعدة التقنية لإجياد حلول للقضااي ابس تادام براءات
الاخرتاع .و أأشار الوفد اإىل أأن القضااي املهمة تتعلق ابلبيئة و أأنه أأرشك اجملمتع احمليل يف معليات التصنيع والصيانة .واكنت جتربة
اجلهورية ادلومينيكية انحجة ومفيدة للغاية .وحددت نطاق الصناعة الزراعية ألنه اكن قطاعا هاما لقتصاد البالد ويامتىش مع
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القطاعات اليت س بق ذكرها .ونظرا خلربته يف اجملالت اليت أأدت اإىل املزيد من املكاريع وبراءات الاخرتاع ومزيد من املعرفة
املرتبطة ابمللكية الفكرية ،أأعرب الوفد عن اس تعداده للعمل بكأأن القضااي املثارة.
 .67وذكر وفد رواندا أأنه أأحد أأفضل برامج املساعدة التقنية حلل املكالكت ،وهمم للغاية ابلنس بة لتحديد اجملالت اليت
تفتقر اإىل التكنولوجيا وإاجياد التكنولوجيا املناس بة دلمع التنفيذ .و أأفاد بأأن العملية سلسة جدا ،و أأجريت العمليات الوطنية
بنجاح فامي يتعلق بتحديد اخلرباء الوطنيني والفرق الوطنية متعددة اجلهات .وقام اخلرباء الوطنيون وكذكل اخلرباء ادلوليون
بتحديد املزيد من التكنولوجيا املطلوبة وا ألنكطة التدريبية املضطلع هبا يف جمال بناء القدرات التكنولوجية .و أأخريا ،مت حتديد
اجملالني حيث اكنت هناك حاجة للتكنولوجيا فهيا وهام تقطري املياه والزراعة املائية .وشكر الوفد مدير عام الويبو من خالل
مدير املرشوع عىل تنفيذ املرشوع .و أأعرب عن تطلع بالده اإىل مواصةل الاس تفادة من هذه املكاريع اليت هتدف اإىل حل
املكالكت عىل أأرض الواقع .وسلط الضوء عىل أأمهية اس تضافة برانمج التدريب بني ا ألقالمي عىل اس تادام امللكية الفكرية يف
المنو الاقتصادي والتمنية .و أأعرب عن خفر بالده ابس تضافة مسؤويل املدن من مخسة عرش دوةل من أأقل البدلان منوا يف
اإطار املساعدة املقدمة من احلكومة السويدية والويبو ،حيث اجمتعت وفود من اجلامعات ومراكز البحوث ووزارة العلوم
والتكنولوجيا وا ألنكطة الزراعية والتجارية ملناقكة كيفية دمج التأآزر بني امللكية الفكرية والعلوم والتمنية.
 .68و أأعربت ا ألمانة (الس يد شيتكورو) عن امتناهنا لدلول ا ألعضاء عىل الاضطالع ابملرشوع عىل أأساس حتليل
الاحتياجات .وذكرت بأأنه خيدم أأغراض تمنية اجملمتعات والبدلان كلك .كام شكرت ا ألمانة وفد اجلهورية ادلومينيكية عىل
تبادل اخلربات وشكرت الوفود ا ألخرى اليت أأدلت ببياانهتا.
 .69واختمت الرئيس املناقكة حول املرشوع نظرا ألنه مل تكن هناك مالحظات أأخرى من جانب احلضور .مث دعا ا ألمانة
اإىل تقدمي التقرير املرحيل عن مرشوع التعاون حول التمنية والتثقيف يف جمال حقوق امللكية الفكرية والتدريب املهين دلى
مؤسسات التدريب القضايئ يف البدلان النامية و أأقل البدلان منوا.
 .70وذكرت ا ألمانة (الس يد بديوي) أأن املرشوع هيدف اإىل املسامهة يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية رمق  3و 10و.45
وسعى لتقدمي املساعدة التقنية واملهنية ملؤسسات التدريب القضايئ يف ادلول النامية و أأقل البدلان منوا من أأجل مساعدهتا عىل
التثقيف يف جمال نزاعات حقوق امللكية الفكرية بكفاءة وفعالية عىل حنو يضمن الرتابط مع احتياجات التمنية احملددة و أأولوايت
البدلان املس تفيدة .ومت اختيار أأربعة بدلان جتريبية ويه كوس تارياك ولبنان ونيبال ونيجرياي .ومتثل تكل البدلان عىل التوايل
منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب واملنطقة العربية وأآس يا واحمليط الهادئ ومنطقة إافريقيا .ومتثل نيبال مجموعة أأقل البدلان منوا.
وشكر املنسقني ا إلقلمييني عىل دمعهم يف تسهيل معلية الاختيار وشكر البدلان اخملتارة عىل مساهامهتم وتعاوهنم .ومت الانهتاء
من معلية الاختيار يف يوليو  ،2016وابلتايل ،بد أأ تنفيذ املرشوع يف  15يوليو  .2016واعتبارا من اترخي نرش
الوثيقة  CDIP/18/2يف يوليو  ،2016أأسست ا ألمانة عالقات وثيقة مع البدلان التجريبية ،ونظمت دورات اإعالمية
و أأرسلت اس تطالعات لتقيمي الاحتياجات دلى ادلول املس تفيدة .ول يزال املرشوع يف مرحةل ا إلنكاء.
 .71وذكر وفد نيجرياي ،متحداث بصفته الوطنية ،أأن بالده يه أأحدى البدلان التجريبية املس تفيدة .واكن املرشوع بصدد
معلية اإنكاء مراكز تنس يق وينتظر ردود الفعل حول معليات املسح وإاجراء تقيمي لالحتياجات .ولضامن التنفيذ الكفء
والفعال لهذا املرشوع ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يس تفيد أأحصاب املصلحة اخملتارين من السلطة القضائية يف البالد من
املرشوع .و أأعرب عن مكاركته الاكمةل لضامن التنفيذ املتوازن والناحج ويف الوقت املناسب للمرشوع.
 .72و أأيد وفد اإثيوبيا البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،يف بيانه السابق .ور أأى أأن امللكية
الفكرية أأداة هممة للتمنية الاقتصادية والاجامتعية يف أأفريقيا .ورحب بدمع املدير العام يف تنفيذ أأجندة التمنية .و أأفاد أأن أأجندة
التمنية هامة للمسامهة يف التحقيق الناحج خلطة المنو والتحول امخلس ية الثانية من اإثيوبيا .و أأعرب عن تقديره لالس تفادة من
املرشوع ،واملرشوع احلايل هيدف اإىل املسامهة يف بناء القدرات الوطنية إلثيوبيا يف تطوير القدرات التكنولوجية يف
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احتياجات التمنية الوطنية اليت مت حتديدها من خالل اس تادام املعلومات التقنية والعلمية .ويف هذا الصدد ،أأشاد الوفد
املتابعة عن كثب مع فريق اإدارة املرشوع .و أأقر املرشوع ابلتقدم واملعامل الرئيس ية اليت مشلت مكاورات مع مجموعة اخلرباء
الوطنيني واس تكامل حتديد جمايل الاحتياجات ذات ا ألولوية .و أأكد الوفد عىل اس مترار الزتامه خالل اضطالع الويبو بدورها
يف املرشوع .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تقر ادلول ا ألعضاء النتاجئ الإجيابية للمرشوع .ومن شأأن ذكل أأن يسمح إلثيوبيا
ابلس تفادة من اس تكامل املرشوع يف الإطار املناسب اذلي س ميكن من تنفيذ خطة العمل ابلتعاون مع الويبو .و أأكد جمددا
عىل الزتامات اإثيوبيا للعمل بكلك وثيق مع الويبو ،و أأعرب عن ثقته يف دمع املنظمة اذلي اكن حاسام لتحقيق التمنية.
 .73و أأشار وفد الصني يف التقرير اإىل أأنه للتخفيف من التحدايت املتعلقة برسعة الإنرتنت يف بعض احلالت ،يقرتح أأن
تضمن الويبو نرش طباعة أأدوات امللكية الفكرية للقضاة .و أأيد هذا الهج .ولكن ،ألغراض اس تفادة مجهور أأوسع يف الوقت
اذلي يمت فيه اإنتاج أأدوات حقوق امللكية الفكرية للقضاة ،أأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه ينبغي النظر يف اإاتحة تكل املواد
التدريبية الهامة عىل مواقع الويبو الرمسية.
 .74واعترب وفد الربازيل أأنه من املهم جدا أأن يكون هناك حتسني للقدرات املؤسس ية واملعرفة من قبل السلطات احمللية
يف البدلان النامية .ويف حني انه من املبكر جدا أأن يكون هناك نقاط ومعلومات حمددة متاحة حول املرشوع ،أأكد الوفد عىل
ر أأيه بأأن مكاريع اللجنة جيب أأن تركز ابلرضورة عىل التمنية مكحفز ألنكطهتا .و أأفاد بأأن الويبو عرضت ابلفعل مجموعة من
ا ألدوات املفيدة لتعزيز التدريب املنتظم يف جمال امللكية الفكرية .واكنت القمية اليت أأضافها مرشوع اللجنة يه أأهنا أأخذت يف
الاعتبار اجلوانب املوهجة حنو التمنية مثل تكل املذكورة يف التوصيات الثالث اليت ينفذها املرشوع.
 .75و أأكد وفد نيجرياي ،متحداث بصفته الوطنية ،أأنه خالل تنفيذ املرشوع اكنت هناك حاجة لنرش أأي معلومات تتعلق به
ومت تنفيذها ابدلمع الاكمل من البدلان املس تفيدة .كام أأشار اإىل أأن معل السلطة القضائية ورسي بطبيعته وميكن أأن يكون
حساسا جدا.
 .76وذكرت ا ألمانة (الس يد بديوي) أأن املرشوع ل يزال يف مراحهل املبدئية ،وسيمت حتديد النقاط احملورية وينبغي اختيار
الاسيكاريني الوطنيني ابلتنس يق مع البدلان املس تفيدة ،فضال عن ردود الفعل اليت مت مجعها حول ادلراسة ومت إارسالها
ابلفعل .وس يجري حتليل لردود الفعل فضال عن مساهامت البدلان املس تفيدة .وس تقوم ا ألمانة كذكل بينفيذ زايرات يف تكل
البدلان .كام أأشارت اإىل أأهنا س تييح الوثيقة للجمهور عىل ش بكة الإنرتنت .وفامي يتعلق ابلواثئق ا ألخرى والعنارص احلساسة أأو
البنود اليت ميكن تطويرها ،حتتاج الامانة اإىل التحقق من ترخيص البدلان املس تفيدة .وس يقع عىل عاتق احلكومات الوطنية
مسأأةل تقرير ما اإذا اكن جيب اإاتحة الوثيقة أأو املرشوع أأو النكاط أأو أأي معلومات أأخرى عىل موقع الويبو .و أأكدت ا ألمانة
أأن الهدف الرئييس للجنة هو الرتكزي عىل التمنية وعىل عنوان املرشوع املذكور "التمنية وامللكية الفكرية" .وذلكل ،مل يكن
هناك أأي شك يف أأن هذا املرشوع سريكز عىل التمنية.
 .77واختمت الرئيس املناقكة حول املرشوع املعين نظرا ألنه مل تكن هناك مالحظات أأخرى من جانب احلضور .مث دعا
ا ألمانة اإىل تقدمي التقرير املرحيل عن مرشوع اس تادام املعلومات املتاحة يف املكل العام لفائدة التمنية الاقتصادية.
 .78وذكرت ا ألمانة (الس يد زايكوفسيك) أأنه مت اعامتد املرشوع خالل ادلورة السابعة عرشة للجنة .كام أأفادت بأأنه هيدف
اىل اس تكامل مراكز التكنولوجيا ودمع الابتاكر القامئة عن طريق اإضافة خدمات و أأدوات جديدة لتكل اليت مت توفريها يف
الوقت الراهن .ومل يسمح املرشوع بتحديد الاخرتاعات املتاحة يف املكل العام حفسب ،بل دمع اخملرتعني والباحثني و أأحصاب
ا ألعامل يف اس تادام هذه املعلومات هبدف توفري نتاجئ البحوث واملنتجات اجلديدة ،وابلتايل املسامهة يف اس تغالل
واس تادام أأكرث فعالية لالخرتاعات يف املكل العام ابعتباره مصدرا لتوفري املعرفة والإبداع احمليل وزايدة القدرة الاسييعابية
للبدلان النامية و أأقل البدلان منوا يف التكيف واسييعاب التكنولوجيات اخملتلفة .وذكرت الامانة أأنه منذ اعامتد املرشوع يف
أأبريل  ،2016لكفت ا ألمانة مس ئول الربانمج املساعد بتنس يق أأنكطة املرشوع ،لس امي مدخالت الاسيكاريني اخلارجيني.
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وس تضم هيئة املسيكارين اخلارجيني اثنني من اخلرباء الرئيس يني املتخصصني يف املوضوعات ذات الصةل لتنس يق وتعديل
ادلليلني .وس يكون أأحد ادلليلني بكأأن حتديد الاخرتاعات يف املكل العام ،والآخر بكأأن اس تادام واس تغالل الاخرتاعات
يف املكل العام .وعينت ا ألمانة لهذا الغرض مخسة خرباء مكاركني متخصصني يف املوضوعات ذات الصةل لصياغة فصول
معينة من تكل ا ألدةل العملية .وس يقوم ثالثة مهم بصياغة دليل بكأأن حتديد الاخرتاعات يف املكل العام .وس يقوم أأحد اخلرباء
املكاركني بصياغة الفصل املعين بتحديد احتياجات املس تادمني من املعلومات املتعلقة ابلرباءات .وس يقوم خبري أآخر بصياغة
الفصول املعنية بقواعد بياانت الرباءات وحرية اإجراء البحث وأآخر بكأأن قراءة املطالبات ومعلومات الوضع القانوين .س يقوم
اثنني أآخرين من اخلرباء املكاركني بصياغة فصول ادلليل املعين ابس تادام الاخرتاعات يف املكل العام ،وخبري بكأأن تطوير
املنتجات وأآخر بكأأن تصممي املنتجات .ومت الان تعيني مجيع اخلرباء املكاركني اخملتصني وبد أأوا العمل بكأأن همام لك مهم .كام
عينت ا ألمانة مقاول لتطوير اخلصائص والتحسينات اجلديدة عىل بوابة جسل براءات الاخرتاع اليت س توفر مؤرشات عن
الوضع القانوين .واكن املرشوع يسري حسب املوعد احملدد اإىل حد كبري .واكن من املتوقع أأن يكون جاهزا حبلول شهر
ديسمرب  .2016وس يكون ذكل مبثابة مرشوع مقدم من اخلرباء املكاركني املتخصصني يف املوضوعات ذات الصةل .وبعد ذكل
سيمت مراجعة املرشوع ا ألول واس تكامهل من قبل اخلرباء الرئيس يني املتخصصني يف املوضوعات ذات الصةل يف هناية
يناير  .2017و أأعربت الامانة عن توقعها بأأن تبد أأ مرحةل البدلان التجريبية يف أأبريل  ،2017وبعد ذكل ميكن أأن يبد أأ جتميع
وحترير احلالت القطرية اخملتلفة يف أأكتوبر  . 2017ومن املتوقع أأن تكون الإصدارات الهائية من ا ألدةل جاهزة حبلول هناية
الس نة التالية.
 .79و أأشار وفد اجلهورية ادلومينيكية اإىل أأن بالده تعزز حاليا اس تادام الابتاكر يف املكل العام من أأجل التمنية
الاقتصادية من خالل مراكز الويبو للتكنولوجيا ودمع الابتاكر .وذكر الوفد أأن قواعد البياانت دلى بالده ل ألسف غري اكفية
فامي يتعلق ابلوضع القانوين لالخرتاعات .وذلكل اكن من الصعب اإىل حد ما احلصول عىل تكل املعلومات أأو تعزيز اس تاداهما
بني اخملرتعني والباحثني .و أأعرب الوفد عن تأأييده للمرشوع .وذكر أأن املرشوع هام جدا و أأعرب عن أأمهل يف أأن يرى نتاجئ
اإجيابية .و أأعرب عن اهامتمه مبعرفة الاسرتاتيجية اليت سيس تادم من أأجل التعرف عىل التكنولوجيا يف املكل العام ،حيث أأن
تكل املعلومات مل تكن متوفرة يف غالبية البدلان .واس تفرس الوفد عن ادلول املكاركة يف املرشوع.
 .80و أأعرب وفد الصني عن اعتقاده أأن هذا املرشوع سيساعد عىل حتسني خدمات مراكز الويبو للتكنولوجيا ودمع
الابتاكر احلالية واملس تقبلية وتعزيز قدرات اخملرتعني يف البدلان النامية و أأقل البدلان منوا عىل الابتاكر واسييعاب
التكنولوجيات اخملتلفة .وذلكل ،اقرتح الوفد أأنه ينبغي للويبو أأن تتاذ التدابري الالزمة لضامن حتقيق نتاجئ واقعية يف جمال
تطوير املرشوع خالل الس نوات الثالث املقبةل .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأشار الوفد أأنه ا ألدةل بكأأن حتديد واس تادام
الاخرتاعات يف املكل العام وردت يف الصفحة  2من امللحق  5ابللغة الفرنس ية والإس بانية بدل من ما قررته ادلورة السابقة
بكأأن توفري ادلليلني بميع اللغات الرمسية الست ل ألمم املتحدة.
 .81و أأعرب الرئيس ،معربا عن أأن وهجة نظر بالده ،عن اتفاقه مع الترصحيات اليت أأدىل هبا وفد من الصني ،و أأضاف ان
الاس تادام السلمي للغات الرمسية يف العمل ويف ادلورات اكن أأيضا مبثابة مسأأةل حساسة ابلنس بة لبريو.
 .82وتناولت ا ألمانة (الس يد زايكوفسيك) مسأأةل الاسرتاتيجية املس تادمة يف حتديد الاخرتاعات املتاحة يف املكل العام
ابلنس بة لدلول والتعرف عىل وضعها القانوين يف تكل البدلان .و أأفادت بأأنه اكن من الصعب ابلفعل اإجياد املعلومات .واكنت
اخلطوة ا ألوىل ملعاجلة هذه املسأأةل يف املبادئ التوجهيية .وس يكون أأحد فصول دليل حتديد الاخرتاعات عن لك خمتلف
قواعد البياانت املتاحة ،لك ما هو متاح ابلقدر اذلي يسمح به الوضع القانوين وكذكل الطرق الفنية لتنفيذ حرية البحث -
أأي يشء مناسب ومعيل يف حتديد الوضع القانوين لرباءات اخرتاع معينة يف بدل بعينه .وابلتوازي ،اكن املرشوع يمني ويطور
بوابة براءات الاخرتاع ،اليت وفرت معلومات للك دوةل بكأأن الوضع القانوين يف البدلان املعنية .ومت تطوير تكل البوابة
بكلك اإضايف حبيث تكون ذات دلةل قدر املس تطاع إلجياد معلومات عن لك بدل بعينه وحبيث ميكن ألي خشص هممت

CDIP/18/11
26

ابلتعرف عىل الوضع القانوين دلوةل بعيها أأن يعرف ما هو الوضع يف تكل ادلوةل .ولكن ،لن تقدم بوابة تسجيل براءات
الاخرتاع معلومات الوضع القانوين .وعادة ما تتوفر تكل املعلومات دلى املكتب الوطين ولكها ميكن أأن تكري اإىل ما ميكن
اإجياده ابلنس بة للعديد من البدلان .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه حىت الآن ل توجد بدلان مت اختيارها للمرشوع ،وا ألمانة مس تعدة
لتلقي الطلبات من مجيع ادلول ا ألعضاء عندما تنتقل اإىل مرحةل البدلان التجريبية .وقد تلقت ابلفعل بعض تعبريات الاهامتم
وس يينظر فهيا .وسينظر ا ألمانة يف ست دول ابلنس بة للمكاريع التجريبية .وفامي يتعلق برتمجة ا ألدةل ،أأعربت الامانة عن
أأسفها بأأنه طرح عىل اللجنة معلومات غري حصيحة ،و أأبلغت بأأنه سيمت ترمجهتا اإىل مجيع لغات ا ألمم املتحدة حسب املقرر.
ويتوقع ذكل يف بداية  .2018وذلكل ،أأكدت عىل أأنه سيمت ترمجة لك ا ألدةل بلغات ا ألمم املتحدة الست عىل النحو
املتفق عليه.
 .83واختمت الرئيس املناقكة حول املرشوع املعين نظرا ألنه مل تكن هناك مالحظات أأخرى من جانب احلضور .ودعا
ا ألمانة اإىل تقدمي التقرير املرحيل ملرشوع تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الإفريقية
ا ألخرى -املرحةل الثانية.
 .84و أأفادت ا ألمانة (الس يدة كرويال) أأن املرشوع اكن قامئا عىل التوصيات رمق  1و 2و 4و 10من أأجندة التمنية اخلاصة
ابلويبو .واكن الهدف الرئييس من هذا املرشوع هو دمع تطوير القطاع السمعي البرصي الإفريقي من خالل بناء القدرات
وزايدة فهم واس تادام نظام حق املؤلف يف املراحل الرئيس ية لمتويل وإانتاج واس تادام املصنفات السمعية البرصية .واكن قامئا
عىل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد بوركينا فاصو واذلي مت تطويره من قبل أأمانة الويبو ابلتعاون مع الوفد املذكور ومت اعامتده من
قبل اللجنة يف دورهتا التاسعة .وتضمن املرشوع ثالثة بدلان جتريبية يه بوركينا فاصو وكينيا والس نغال .ومت تنفيذ املرحةل
ا ألوىل من املرشوع خالل الفرتة من  2013اإىل  2015وجرى تقيميه يف وقت لحق .ومت اعامتد املرحةل الثانية من املرشوع
من قبل اللجنة يف دورهتا السابعة عرشة ،اإىل جانب متديد نطاق املرشوع ليكمل دولتني أأخريني وهام املغرب وكوت ديفوار.
ومت تأأسيس املرحةل الثانية اس تكامل للمرحةل ا ألوىل ،واليت بنت عىل الزمخ الإجيايب اذلي حتقق يف بناء الوعي حول فوائد
امللكية الفكرية ابلنس بة للقطاع السمعي البرصي .وتمكل هذه املرحةل اجلهود املبذوةل لتحفزي اس تادام نظام امللكية الفكرية
من خالل أأنكطة أأكرث تركزيا .ومت تنفيذ املرشوع يف س ياق التطور والمنو الرسيع يف القطاع السمعي البرصي يف أأفريقيا،
واملرتبط بتأأثري التحول املس متر اإىل التلفزيون الرمقي ا ألريض .واكن لهذا التحول أآاثرا كبرية فامي يتعلق بعدد قنوات البث املتاحة
واليت زادت برسعة كبرية ،واكن هل تأأثري أأيضا من حيث القواعد اجلديدة للمحتوى ابلنس بة لهيئات البث اليت واهجت
الزتامات جديدة بكأأن الامتثال حلصص احملتوى احمليل واليت وصلت يف بعض ا ألحيان اإىل حوايل  70 – 50يف املائة من
الربجمة احمللية .وافادت الامانة أأن الس ياق التكنولويج اجلديد وفر فرصا كبرية لتحفزي اجملال احمليل والاقتصاد السمعي
البرصي ألن القطاع مدر لدلخل اإذا ما مت تطويره بكلك حصيح وقادر أأيضا عىل مساعدة البدلان عىل حتقيق أأهدافها الإمنائية.
و أأشارت ا ألمانة اإىل التحديثات اخلاصة اب ألنكطة اليت مت تنفيذها .و أأفادت بأأنه يف تكل املرحةل ،اس تطاعت اإدارة املرشوع
التواصل مع لك دوةل من ادلول املس تفيدة لتأأكيد دمعها لعملية التنفيذ ،وبد أأت يف تصممي خطط العمل .وذكرت ابن تنفيذ
املرحةل الثانية سيس متر ليكون تنفيذا خاصا بلك دوةل ومبين عىل التعاون الوثيق بني اإدارة املرشوع دلى الويبو واجلهة اخملتصة
اليت مت تعييها من قبل لك دوةل .وثبت أأن هذا التعاون مفيد جدا يف لك خطوة من خطوات تنفيذ املرحةل ا ألوىل ،حييث يمت
تصور احتياجات ادلوةل يف بيئة رسيعة التطور وتصممي ا ألنكطة املناس بة .واس تطاع فريق الويبو إلدارة املكاريع أأن يوفر،
بعد حدوث بعض التأأخري ألس باب اإدارية ،موظفني بدوام جزيئ اذلين دلهيم بعض اخلربة املناس بة ،مبا يف ذكل يف اإدارة
املرشوع ،واذلين بد أأوا يف توفري ادلمع الإداري .كام اضطلع فريق الويبو إلدارة املرشوع بعملية اليكاور مع البدلان املس تفيدة
لتحديد املكاريع وا ألنكطة القطرية .ومت ابلفعل اعامتد عدة أأنكطة تتعلق ابلتدريب وبناء القدرات املهنية اليت اكنت يف املرحةل
التنظميية والتحضريية للتنفيذ اعتبارا من شهر ديسمرب  .2016ومتثل أأحد العنارص الرئيس ية ا ألخرى للمرشوع يف تطوير
تدريب همين عىل الانرتنت للمسامهة يف تطوير قدرات حملية دامئة .واكن مرشوع التعمل عن بعد بكأأن حق املؤلف
للمتخصصني يف صناعة السيامن قيد التطوير يف اإطار املرحةل ا ألوىل .ومت تطويره من قبل فريق من اخلرباء ادلوليني وخرباء من
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أأفريقيا ابلتعاون مع أأاكدميية الويبو .وحىت الآن ،صيغت حوايل عرش وحدات حمددة تغطي خمتلف مراحل الاس تادام
السمعي البرصي من التمنية اإىل المتويل .وميكن اعتبار أأن نكاط املرشوع كعمل قيد التنفيذ .وسيمت دمع حمتوى التعمل عن بعد
وتطويره بكلك اإضايف خالل فرتة املرحةل الثانية كلك ،حبيث يأأخذ يف الاعتبار مدخالت أأنكطة بناء القدرات اليت سيمت
تنفيذها يف البدلان .و أأعربت ا ألمانة عن اعتقادها بأأن هذا الهج س يكون قادرا عىل أأن يأأخذ يف الاعتبار وإاىل حد كبري
التحدايت والفرص اليت تواهجها البدلان ا ألفريقية ،وتصممي برانمج التعمل عن بعد حسب الواقع احمليل والتقاليد القانونية القامئة،
مع التأأكيد عىل أأن املتخصصني ا ألفريقيني يف صناعة السيامن ميكن أأن يتعرفوا عىل أأفضل املامرسات ادلولية يف ا ألسواق
السمعية البرصية العاملية .وفامي يتعلق بأأطر التقارير ومكوانت اإدارة املرشوع ،مت البدء ابلفعل يف بعض اخلطوات ا ألولية فامي
يتعلق اب ألنكطة يف جمال اإدارة احلقوق .ومت اإجراء بعض أأنكطة التدريب يف املوقع لصاحل املس تفيدين من كوت ديفوار
والس نغال اذلين اتبعوا بعض الزايرات ادلراس ية يف لك من فرنسا واجلزائر ابملكتب اجلزائري حلق املؤلف .وشكرت ا ألمانة
املكتب اجلزائري حلق املؤلف عىل اس تضافة ا ألنكطة التدريبية .وبناء عىل طلب جملس حق املؤلف يف كينيا وابلتعاون مع
هيئة صناعة السيامن الكينية ،مت تطوير دليل حلق املؤلف للمتخصصني يف صناعة السيامن وطباعته .كام اس متر املرشوع يف
توفري بعض ادلمع حلكومة الس نغال بكأأن اإهناء مرشوع قانون التصالت لضامن مالءمته مع قانون ومبادئ حق املؤلف .كام
تعمل ا ألمانة حاليا عىل صفحة ويب لهذا املرشوع ،واليت س توفر حتديثات منتظمة عن تطوير املرشوع .و أأفادت بأأن تنفيذ
املرحةل الثانية ل يزال يف مرحةل مبكرة .ومن املتوقع أأن يمت تنفيذ املرشوع وفقا للجدول الزمين املعمتد .وشكرت ا ألمانة وفود
بوركينا فاصو والس نغال واملغرب وكوت ديفوار وكينيا عىل تعاوهنا وقيادهتا لتحفزي تنفيذ املرشوع حنو النجاح.
 .85واختمت الرئيس املناقكة حول املرشوع املعين نظرا ألنه مل تكن هناك مالحظات أأخرى من جانب احلضور .والتفت
اإىل تقارير ا إلجناز ودعا ا ألمانة اإىل تقدمي تقرير ا إلجناز حول املرشوع التجرييب بكأأن امللكية الفكرية وإادارة التصممي لفائدة تمنية
ا ألعامل يف البدلان النامية و أأقل البدلان منوا.
 .86و أأشارت ا ألمانة (الس يد ابلوش) اإىل أأنه خالل ادلورة السابقة للجنة ،و أأثناء تالوة العمل املس تقبيل لدلورة احلالية،
ذكرت ا ألمانة أأنه س يكون دلهيا تقرير تقيمي حول املرشوع التجرييب بكأأن امللكية الفكرية وإادارة التصممي لفائدة تمنية ا ألعامل
يف البدلان النامية و أأقل البدلان منوا .ويف التقرير الوارد يف الوثيقة  ،CDIP/18/2الصفحة  ،11املرفق السابع ،اكنت هناك
اإشارة اإىل الوثيقة رمق  8/18كتقرير تقيمي للمرشوع .ول ألسف ،مل يمت المتكن من اهناء تقرير التقيمي .ومت التعاقد مع خبري
اسيكاري خاريج ،واذلي أأبلغ ا ألمانة يف مرحةل متأأخرة بعض اليشء بأأنه نظرا ألس باب خشصية مل يمتكن من اس تكامل هذه
املهمة .وابلتايل سيمت تقدمي تقرير التقيمي يف ادلورة املقبةل للجنة .وتعزو الوثيقة رمق  8/18الآن اإىل وثيقة أأخرى بعنوان وصف
مسامهة هيئات الويبو للتمنية.
 .87وقدمت ا ألمانة (الس يدة زاراغا) تقرير ا إلجناز .واعمتدت ادلول ا ألعضاء يف ادلورة الثانية عرشة للجنة اقرتاحا قدمه
وفد مجهورية كوراي حول مرشوع جترييب جديد يف جمال امللكية الفكرية وإادارة التصممي لفائدة تمنية ا ألعامل يف البدلان النامية
و أأقل البدلان منوا .ونفذت ا ألمانة املرشوع اعتبارا من مايو  2014اإىل مايو  2016يف ا ألرجنتني واملغرب ،ومعلت يف تعاون
وثيق مع املعهد الوطين للملكية الصناعية يف ا ألرجنتني ،ومع املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية .ومت وضع برامج
وطنية خمصصة لتنفيذ املكاريع يف ا ألرجنتني واملغرب .ونظرا ألمهية الاس تفادة من القمية اليت ميكن لرشاكت التصممي املكثف
أأن جتلهبا اإىل اقتصاداهتا ،مت مصم التدخل التجرييب بهج مشويل وتاكميل وضامن اصطفاف اكفة عنارص املرشوع و أأهنا متنامغة
ومت تنس يقها ابلاكمل بني مجيع أأحصاب املصلحة ذوي الصةل .ودمج املرشوع مجموعة واسعة من املهارات وهنج ش بيك جيمع بني
الكياانت العامة واخلاصة لتعزيز الاسرتاتيجيات اليت يقودها التصممي بدمع من اس تادام امللكية الفكرية ،هبدف اإطالق
اإماكانت ادلول يف التصممي .ومعل التدخل عىل مس تويني .فعىل املس توى املؤسيس ،حصلت الك البدلين عىل دمع لتطوير
وتنفيذ اسرتاتيجية وطنية محلاية التصممي بغرض توفري اخلدمات املتعلقة ابمللكية الفكرية املتاكمةل واليت تس تجيب لحتياجات
جممتع ا ألعامل .وعىل مس توى املس تفيدين ،معل املرشوع مبارشة مع املرشوعات الصغرية واملتوسطة احملفزة للتصممي ،بدمع من
اخلرباء الوطنيني ،لتطوير اسرتاتيجيات امللكية الفكرية املصممة حسب الطلب .وركزت املكورة عىل أأفضل الس بل
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لالس تادام الاسرتاتيجي وحامية التصممي لالس تفادة من ا ألصول القمية بكأأن ا ألسواق احمللية والعاملية املس هتدفة .كام مت تقدمي
ادلمع يف معلية تطبيق امللكية الفكرية .ووضع املرشوع مجموعة من املهجيات وا ألدوات دلمع املرشوعات الصغرية واملتوسطة
يف تطوير الاسرتاتيجيات اليت يقودها التصممي بدمع من اس تادام حقوق امللكية الفكرية .و أأسس املرشوع جلنة وطنية
توجهيية يف لك دوةل ،مضت يف املراحل املبكرة لك من احلكومات احمللية واجلعيات ورشاكء التصدير وغرف التجارة
واجلامعات واملدارس .ويف عام  ،2015مت التوقيع عىل ميثاق املرشوع أأو الوثيقة التأأسيس ية يف الك البدلين لتعزيز اخنراط
الرشاكء املؤسس يني ومسامههتم يف لك الربامج القطرية والهدف املكرتك املمتثل يف الاسيامثر يف الابتاكر عىل الصعيد الوطين
من خالل تصممي وحامية امللكية الفكرية .فعىل سبيل املثال ،أأعلنت مدرسة تصممي يف املغرب ،ويه عضو يف اللجنة
التوجهيية ،بأأهنا س تصمم دورة يف جمال امللكية الفكرية لطالهبا .ويف ا ألرجنتني ،وقع القطاعني العام واخلاص عىل الوثيقة
التأأسيس ية للمصممني بتارخي  7أأبريل  ،2015حبضور وزير الصناعة اذلي دمع املرشوع وافتتح حدثني مرتبطني املرشوع يف
تغطية من جانب وسائل الإعالم .ويف بداية املرشوع ،أأجريت دراسات جدوى يف الك البدلين ومشلت املسائل املوهجة اإىل
الواكلت الرئيس ية ،الامر اذلي أأدى اإىل الوصول اإىل أأكرث من  2.000مرشوع من املرشوعات الصغرية واملتوسطة لتقيمي
احتياجاهتا وتوقعاهتا واهامتهما ابملرشوع .وعالوة عىل الوصول اإىل أأكرث من  3.000مرشوع من املرشوعات الصغرية
واملتوسطة بعد معلية صارمة ،مت اختيار  68مرشوعا من املرشوعات الصغرية واملتوسطة املس تفيدة من بيها  42مرشوع يف
ا ألرجنتني و 26مرشوع يف املغرب .ونفذت ورش العمل املتعلقة ابلفعاليات الوطنية لالنطالق وفعاليات اإطالق املرشوع
والتوعية وبناء القدرات واكنت ذات تصنيف مرتفع ،مبا يف ذكل ما يتعلق بأأمهيته وفائدته ابلنس بة لالس تادام امللموس للنظام
الوطين للملكية الفكرية من جانب املرشوعات الصغرية واملتوسطة .وابلإضافة اإىل ذكل ،عقد يف أأكتوبر  2015مؤمتر حصفي
حول الربانمج يف املغرب ومتت تغطيته عىل نطاق واسع من قبل وسائل الإعالم .و أأجريت الفعاليات اخلتامية يف الك
البدلين ،مبا يف ذكل أأنكطة تبادل اخلربات واجلوائز .ويف ديسمرب  ،2015منحت الويبو وا ألرجنتني الرشكة املس تفيدة جائزة
التفكري التصمميي لكأس الويبو ملكاريع امللكية الفكرية عن مس تواها من تاكمل التصممي وحامية امللكية الفكرية واسرتاتيجيهتا
التجارية .ويف املغرب ،جرت الفعاليات اخلتامية يف شهر مايو  ،2016خالل أأس بوع امللكية الفكرية ابدلار البيضاء وتبعته
جوائز أأعياد التصممي ا ألفريقي اليت أأسسها أأحد السفراء .ويقدم املكاركون الآن حامية امللكية الفكرية يف اسرتاتيجية أأعامهلم
وينظرون اإىل حامية امللكية الفكرية ابعتبارها رضورة وليست أأمر شلكيا أأو شيئا ل لزوم هل .كام مت تعزيز التواصل بني
املرشوعات الصغرية واملتوسطة واملؤسسات الوطنية للملكية الفكرية .كام مت حتديد الآاثر املضاعفة املبكرة نييجة هنج ش بكة
املرشوع .ولتحقيق النتاجئ ،اس تادم التدخل والرصد والتقيمي ادلقيق واشرتط خربات قوية لس امي يف اإدارة التغيري الكامل مع
املس توى املرتفع من الرضا دلى الك ادلولتني التجريبيتني حول املرشوع وهنجه اجلديد لالس تدامة .كام أأظهرت النتاجئ أأن
املرشوع معم املساواة بني اجلنسني عىل حنو فعال منذ املرحةل ا ألوىل .و أأظهر مجع بياانت املرشوع يف عام  2016زايدة
تطبيقات امللكية الفكرية دلى الرشاكت الصغرية واملتوسطة املس تفيدة بعد تدخل املرشوع ابإجاميل  275تطبيق ،مبا يف
ذكل  164تصممي صناعي و 111عالمة جتارية .كام قامت ا ألمانة بقياس مس توى الرشاكت عىل سمل التصممي ،وهو منوذج
ملركز التصممي ادلمناريك يوحض اإىل أأي مدى دجمت الرشكة التصممي يف تفكريها املتعلق اب ألعامل .ويتطلب تسلق سمل التصممي
حتول ثقافيا يف اكيساب املهارات اجلديدة يف جمال ا ألعامل وامللكية الفكرية للمكاركة ابلاكمل ابقتصاد التصممي .و أأظهرت
البياانت اليت مت مجعها أأن غالبية الرشاكت اليت تقف الآن عند املس توى الرابع قد اس تادمت التصممي وحامية التصممي
اكسرتاتيجية لها .ونظرا لالهامتم املزتايد من جانب البدلان ا ألخرى ابملرشوع ،مت تقدمي املرشوع التجرييب لدلول ا ألعضاء يف
حدث جانيب يف ادلورة الرابعة والثالثني للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات
اجلغرافية ( )SCTيف ديسمرب  .2015كام نظم املرشوع ورشة معل لتبادل املعارف بني البدلان ومعرض للتصاممي خالل
دورة اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية .ونفذت ادلولتان ،منذ
مايو  ،2016اسرتاتيجياهتام وجرت مناقكات بكأأن مرحةل اثنية حممتةل من املرشوع .ومت اإصدار مواد تروجيية ،مبا يف ذكل
أأرشطة فيديو ،من أأجل التواصل عىل أأوسع نطاق حول التصممي والربامج ا ألخرى .كام قدم برانمج انماديش
( )Namadishمن خالل رشيط فيديو أأثناء احلدث اذلي نظمته الويبو يف أأكتوبر  ،2016لالحتفال مبرور  100عام عىل
امللكية الفكرية يف املغرب .ويف ادلليل الصادر بكأأن التصممي ،سيمت نرش الربانمج مع دراسات احلاةل والنتاجئ الأكرث تفصيال
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قريبا من قبل املعهد الوطين للملكية الصناعية ( )INPيف ا ألرجنتني .وميكن احلصول عىل مزيد من املعلومات يف مقاةل عن
املرشوع مبجةل الويبو اإىل جانب رموز املكاركني وكذكل كتيبات املرشوع ابللغات الست .ويف س ياق النقص املبديئ للثقافة
الوطنية وحامية التصممي ،اعترب املرشوع قوة دافعة للتغيري وتزايد الوعي يف دمع وتطوير صناعات التصممي ونظام امللكية
الفكرية الوطنية ،ا ألمر اذلي يسامه يف احرتام بيئة امللكية الفكرية للجميع.
 .88و أأيد وفد ا ألرجنتني البيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأفاد بأأنه تناول
الوثيقة  ،CIDP/18/2وحتديدا تقرير ا إلجناز بكأأن املرشوع التجرييب حول اإدارة امللكية الفكرية والتصممي لفائدة تمنية
ا ألعامل يف البدلان النامية و أأقل البدلان منوا ،اذلي اعمتد يف اجامتع اللجنة واذلي اختريت فيه ا ألرجنتني مع املغرب كدوةل
جتريبية .وشكر ا ألمانة عىل العرض اذلي قدمته يف اإطار هذا املرشوع اذلي نسقه املعهد الوطين للملكية الصناعة (.)INPI
وجشع وفد ا ألرجنتني عىل الانتفاع ابمللكية الفكرية ،لس امي فامي يتعلق حبقوق التصممي الصناعي يف املرشوعات الصغرية
واملتوسطة ،من خالل توفري ادلمع خالل معلية طلب امحلاية .وظهرت التجربة يف ادلليل اذلي يؤمل أأن يتاح قريبا .وشكر
الوفد الويبو ،وعىل ا ألخص الفريق املسؤول عن تنفيذ املرشوع ،عىل ادلمع املقدم أأثناء تنفيذه واذلي جعل املرشوعات
الصغرية واملتوسطة أأكرث وعيا بقضااي امللكية الفكرية.
 .89و أأعرب مجهورية كوراي عن امتنانه لدلول ا ألعضاء وا ألمانة لإجناح املرشوع اذلي اقرتحته بالده .و أأفاد أأنه ابمليض قدما
واس تادام ادلراسات ،س يواصل اكيكاف واقرتاح املكاريع ،ا ألمر اذلي من شأأنه أأن يوفر ادلمع للبدلان النامية و أأقل
البدلان منوا.
 .90و أأكدت ا ألمانة (الس يدة زاراغا) أأن الهدف من دليل ا ألرجنتني أأن يكون متاحا لدلول ا ألعضاء املهمتة اب ألمر .واكن
الك البدلين دراس يت حاةل مثريتني لالهامتم حيث ميكن من خالهلام رؤية نتاجئ ملموسة.
 .91و أأهنيى الرئيس مناقكة اجلزء الثاين من التقرير املرحيل نظرا لعدم وجود مالحظات أأخرى مقدمة من احلضور .مث دعا
ا ألمانة اإىل تقدمي اجلزء الثالث من الوثيقة.
 .92وذكرت ا ألمانة (الس يد ابلوش) أأن اجلزء الثالث من الوثيقة  CDIP/18/2أأشار اإىل تنفيذ اليسع عرشة توصية .ويف
كثري من ا ألحيان ،تساءلت الوفود اليت مل تتذكر اترخي أأجندة التمنية عن ماهية تكل التوصيات اليسعة عرشة .ويف بداية
انعقاد جلنة التمنية ،حددت اللجنة  19توصية ينظر اإلهيا ابعتبارها ل تتطلب موارد البرشية أأو مالية لتنفيذها .واكنت معظم
تكل التوصيات يف املقام ا ألول مبادئ من املفرتض أأن تمتسك هبا املنظمة خالل اإداهئا للك أأعاملها ،ول س امي حني تقدمي
املساعدة التقنية .ويف الوثيقة  ،CDIP/18/2أأظهر املرفق الثامن عىل اجلانب ا أليرس منه اسرتاتيجيات التنفيذ وعىل اجلانب
ا ألمين أأظهر ا إلجنازات .ومرة أأخرى حددت اللجنة اسرتاتيجية التنفيذ ل ألمانة لتحقيق الإجنازات يف تكل املناطق .ومن هنا،
بد أأت ابلتوصية  .1واكنت هذه يه مجيع التوصيات اليت ،كام س بق ذكره ،مت حتديدها بوصفها ل تتطلب موارد برشية ومالية
اإضافية ،مثل التوصيتني  1و  3وغريهام .واسيند التحديث اخلاص بلك اإجناز عىل الإسهامات الواردة من مجيع الزمالء يف
املنظمة .وقامت شعبة تنس يق أأجندة التمنية بتوليف تكل املعلومات وجتميعها معا .واكنت تكل املعلومات خلفية للتوصيات
اليسعة عرشة من التقرير املرحيل الواردة يف اجلزء  3من الوثيقة .مث أأشارت ا ألمانة اإىل أأن هناك مرشوع بأأجندة التمنية
اعمتدته اللجنة يف دورهتا الثالثة يف حماوةل لتيسري التوافق بني ادلول املاحنة وادلول املس تفيدة .وعىل مدى فرتة من الزمن،
اكيسبت قاعدة البياانت اسام جديدا ،وهو منصة موفق الويبو ) .(WIPO Matchودعت ا ألمانة الس يد مارس يلو دي
بيرتو ،مدير شعبة املكاريع اخلاصة ،لالطالع اللجنة عىل املنصة ،قبل النظر يف الوثيقة اليت مت تقدميها للتو.
 .93وذكرت ا ألمانة (الس يد دي بيرتو) أأن املنصة هو نتاج ملرشوع أأجندة التمنية اذلي وضع اإطارا ميكن من خالهل أأن
يلتقي خمتلف أأحصاب املصلحة بكلك طوعي وبطريقة خالقة ،يف حماوةل لإقامة روابط تعاون خمتلفة .وحاليا اكنت الويبو
تعمل مع ثالث منصات يه :ويبو غرين وويبو ريسريش وكونرستيوم ( ABCللكتب اليت ميكن الوصول اإلهيا) .وركزت عىل
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اجملال الرئييس من خربة الويبو ومعرفهتا وممارس هتا يف جمال أأنكطة املساعدة التقنية .وقدمت الويبو املساعدة التقنية ابس مترار
عىل مدى العقود الثالثة املاضية .وقد حققت خربة ومعرفة هائلتني .وقدمت الويبو املساعدة التقنية عىل ثالث
مس توايت "1" .مع مزيانيهتا العادية املعمتدة مرتني يف الس نة "2" .من خالل المتويل ،املسمى الصناديق الاسيامئنية ،واليت
اكنت يف ا ألساس أأموالا مقدمة من ادلول ا ألعضاء لتنظمي ا ألنكطة بصورة مكرتكة مع الويبو فامي يتعلق بأأنكطة املساعدة
التقنية ومعظمها يف البدلان ا ألوروبية .واكن هذه املس توى جديد؛ وهو " "3التوفيق بني مقديم املساعدة التقنية واملس تفيدين
اذلين مل يتلقوا متويال من الويبو .ووسع اإماكنيات تقدمي املساعدة التقنية .ويف عام  ،2011وافقت جلنة التمنية عىل مرشوع
لإنكاء أآلية رصف عىل ا إلنرتنت مسيت قاعدة بياانت مطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية ).(IP-DMD
ومت تقيمي املرشوع يف عام  2012ومت اقرتاح بعض التوصيات .وعىل أأساس املرشوع ا ألويل ،مت جتديد قاعدة بياانت مطابقة
الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية مع توس يع العالقة مع مجيع أأحصاب املصلحة وتوس يع منصة تكنولوجيا املعلومات.
وتسمى الآن موفق الويبو .و ألس باب أأمنية مل يكن هناك أأي وصول اإىل املنصة ابلاكمل .ومت دعوة الس يد بوجو يبوو لرشح
كيفية معل املنصة يف املامرسة العملية وكيفية تقدمي طلب مطابقة للحصول عىل املساعدة الفنية.
 .94وذكرت ا ألمانة (الس يد ويبوو) أأن موفق الويبو أأاتحت الفرصة للتفاعل بني مجيع املناطق يف العامل .وصارت امللكية
الفكرية جزءا من احلياة اليومية للجميع وتزايدت الطلبات القادمة من لك ماكن طلبا لتوفري املزيد من املساعدة التقنية يف
جمال امللكية الفكرية ليس فقط فامي يتصل ابدلمع املايل ولكن أأيضا ملكاريع حمددة ذات بعد اإمنايئ .واكنت هناك بعض املكاريع
اليت تتطلب الكثري من المتويل .واس تادم موفق الويبو أأيضا للعثور عىل هجات ماحنة مالية حممتةل .وذكرت ا ألمانة أأن حكومة
إاس بانيا اكنت تدرس الانضامم اإىل املنصة واس تاداهما كوس يةل لعرض نوع املساعدة التقنية اليت اكنت تقوم هبا عىل مدى
الس نوات الثالثني املاضية .ومكنت املنصة التفاعل بني املناطق .واعزتمت ا ألمانة أأيضا تنظمي اجامتعات مع القطاع اخلاص يف
الولايت املتحدة ا ألمريكية مع رشاكت مثل فيس بوك وجوجل ،وكذكل مع رشاكت من الياابن وكوراي والصني ،ومن املأأمول
مع رشاكت من أأوراس يا .و أأنكأأت املنصة صةل بني امللكية الفكرية واملساعدة التقنية .وميكن للمنظامت غري احلكومية
واملنظامت احلكومية ادلولية أأن تنضم اإىل منصة كذكل.
 .95و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تقديره للمطابقات الناحجة اليت قدمهتا ا ألمانة .و أأيد الوفد بكدة مرشوع
موفق الويبو .و أأنه ميكنه أأن يعزز هجود الويبو الإمنائية .وكرست الويبو أأكرث من  20يف املائة من مزيانيهتا ل ألنكطة الإمنائية
املتعلقة ابمللكية الفكرية للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية .وحتالفت ابلفعل مع العديد من
اجلهات يف جمال تقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات والتدريب والتعلمي وغريها من ا ألنكطة .وميكن حتسني اجلهود مع
الاس تعانة ابلتكنولوجيا و أأدوات ا إلنرتنت مثل موفق الويبو من أأجل مضاعفة توافر املساعدة الإمنائية املتعلقة ابمللكية الفكرية
ملساعدة البدلان عىل حتقيق فوائد من نظام امللكية الفكرية .و أأعرب الوفد عن اس تعداده لرؤية الويبو ويه تقوم بتطوير موفق
الويبو اإىل منصة عالية املاكنة تك متل عىل معلومات دينامية وحمدثة وموثوقة للك من مقديم ومتلقي املساعدة التقنية ،وميكن
أأن تصبح منصة متطورة ذات مزيات جديدة تقوم عىل اإسهامات أأحصاب املصلحة.
 .96وذكر وفد تونس أأن قاعدة البياانت هممة جدا .ومسحت لذلين يطلبون املساعدة التقنية واذلين ميكهم توفري املساعدة
ابلتصال فامي بيهم وجتنب الاس تادام املزدوج أأو التداخل يف جمال املساعدة التقنية .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف اإماكنية
حتسن النظام يف املس تقبل وترمجته اإىل اللغة العربية ابلنس بة للمجمتع العريب ليمتكن من املكاركة يف النظام.
 .97وتناولت ا ألمانة (الس يد دي بيرتو) التعليق اذلي أأدىل به وفد تونس .واعزتمت ا ألمانة ترمجة قاعدة البياانت اإىل
اللغات الرمسية ا ألخرى ل ألمم املتحدة .واكنت املنصة يف مرحةل البناء .وذكرت ا ألمانة أأنه يف بداية الس نة القادمة س تكون
متوفرة ابللغة العربية أأيضا.
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 .98و أأغلق الرئيس ابب املناقكة بكأأن اجلزء الثالث من التقرير املرحيل نظرا اإىل عدم وجود مالحظات أأخرى من
احلضور .ودعا ا ألعضاء لتقدمي تعليقات عامة عىل الوثيقة .CDIP/18/2
 .99وحتدث وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء ،وذكر أأن التقرير الكامل تناول مرارا القدر الكبري من العمل اذلي كرس ته الويبو
للتمنية .ورحبت اجملموعة ابلوصف التحلييل للك مرشوع ومعلية التقيمي اذلايت .و أأشارت العنارص الواردة يف مرفقات
الوثيقة  CDIP/18/2وكذكل تقرير املراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية (الوثيقة  )CDIP/18/7اإىل اس مترار
تنفيذ أأجندة التمنية بنجاح وبكلك جدي يف أأنكطة التمنية يف الويبو من خالل تنفيذ توصيات أأجندة التمنية ذات الصةل.
وكررت اجملموعة موقفها القوي بأأن عىل الويبو الاس مترار يف قيادة تطوير نظام ملكية فكرية دويل متوازن وفعال .نظام حيقق
الابتاكر والإبداع لصاحل اجليع ،مبا حيرتم الهدف الرئييس لها وهو تعزيز حامية امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل ،ومبا يكري
اإىل أأن اعتبارات التمنية جزء ل يتجز أأ من معلها .ومن شأأن هذا النظام متكني ادلول ا ألعضاء من اس تادام امللكية الفكرية
أكداة اإجيابية للتمنية.
 .100و أأشار وفد العراق اإىل أأنه قد مت إاحراز الكثري من التقدم يف جمال امللكية الفكرية بدمع من الويبو .و أأن الكعب العرايق
ظل يعاين عىل مدار س نوات من ادلكتاتورية ومنذ ذكل احلني تعرض لعدد من احلروب والإرهاب ادلويل .واكن لهذا تأأثري
كبري عىل هيالك القطاعات الاقتصادية والاجامتعية والثقافية يف البالد .واكنت املرحةل ا ألخرية من املواهجة مع الإرهاب ادلويل
هتدد السالم والاس تقرار ادلوليني .وعرض الوفد الانتصار عىل اجلاعة ا إلرهابية ،و أأشار اإىل أأن العراق اكن همد احلضارة
الإنسانية .و أأنه حقق تقدما كبريا عىل الصعيدين الإنساين والاجامتعي عىل مر القرون ،و أأنه يريد اإعادة اكيكاف الهوية اليت
حرم مها .وميكن للويبو املساعدة من خالل براجمها لتعزيز القدرات وتطوير املكاريع يف القطاعات الاقتصادي والاجامتعي
والثقايف من أأجل أأن يصل العراق مرة أأخرى اإىل قدرته الإبداعية .ومن شأأن هذا أأن يقع مضن حتقيق ا ألهداف النبيةل للويبو.
و أأعرب الوفد عن رغبته يف التعاون مع الويبو يف مجيع جمالت معلها.
 .101وحتدث وفد سلوفاكيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،ورحب بتقرير اإجناز املرشوع التجرييب للملكية
الفكرية و اإدارة التصممي لتطوير ا ألعامل يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا اذلي مت تنفيذه يف اثنني من البدلان اخملتارة،
وهام ا ألرجنتني واملغرب .و أأشاروا اإىل أأن التقرير ذكر أأنه قد مت الانهتاء من  117تصمامي صناعيا أأو اكن جيري الانهتاء مها
كنييجة للمرشوع .واكنت تكل نييجة ملموسة جدا للمرشوع .ورحب الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ابملعلومات
الواردة يف الوثيقة  ،CDIP/18/2وخاصة الاسرتاتيجيات املس تادمة والإجنازات احملققة ،فضال عن التحليل املفصل للك
مرشوع .و أأظهر ما قامت به الويبو من معل كبري يف تنفيذ أأجندة التمنية فضال عن املكاركة القوية من جانب املدير العام
ومعاونيه يف معلية التجس يد املس متر لتوصيات أأجندة التمنية.
 .102وحتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،ور أأى أأن التقارير املرحلية الس تة بكأأن املكاريع
اجلارية تغطي مجموعة واسعة من توصيات أأجندة التمنية يف س ياقات خمتلفة .و أأعربت اجملموعة عن رسورها ملالحظة التقدم يف
تنفيذ املكاريع اخملتلفة .و أأعربت عن تطلعها اإىل تلقي التقارير الهائية مبجرد الانهتاء من املكاريع .و أأشادت اب إلدارة املمتازة
واخلتام الناحج للمرشوع التجرييب بكأأن امللكية الفكرية وإادارة التصممي لتطوير ا ألعامل يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا.
و أأخريا ،أأعربت اجملموعة عن تقديرها للتقرير اذلي ييناول الاسرتاتيجيات املعمتدة ملعاجلة لك توصية من توصيات أأجندة التمنية
والإجنازات الرئيس ية.
 .103وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأحاط علام ابملراحل اخملتلفة من التقرير املرحيل .و أأعرب عن شكره
ل ألمانة عىل أأنكطة بناء القدرات واملساعدة التقنية اليت واصلت تقدميها يف أأفريقيا وغريها من املناطق النامية .وتطلعت
اجملموعة اإىل مواصةل العمل مع ا ألمانة لضامن تنفيذ املكاريع بأأفضل طريقة ممكنة.
 .104و أأغلق الرئيس ابب املناقكة بكأأن الوثيقة  CDIP/18/2نظرا اإىل لعدم ووجد تعليقات أأخرى من احلضور.
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النظر يف الوثيقة  - CDIP/18/3تقرير عن املؤمتر ادلويل بكأأن امللكية الفكرية والتمنية
 .105قدمت ا ألمانة (الس يد ابلوش) الوثيقة  CDIP/18/3وذكرت أأن املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية عقد يف
مقر الويبو يف الفرتة من  7اإىل  8أأبريل ،عام  .2016وعقد املؤمتر وفقا لقرار اختذته اللجنة يف دورهتا الرابعة عرشة .وورد
القرار يف الفقرة  16من ملخص الرئيس ومشل أأيضا عنرصا يتعلق بقامئة املتحدثني .وتلقت ا ألمانة عددا كبريا من املساهامت
من الوفود والبعثات ادلامئة يف جنيف .ووضعت قامئة ابملتحدثني عىل أأساس تكل املساهامت ،وعىل القامئة اليت مت وضعها
سابقا عندما اكن من املفرتض أأن يعقد املؤمتر يف عام  .2013مث أأشارت ا ألمانة اإىل أأن اللجنة ،يف دورهتا احلادية عرشة عند
النظر يف الوثيقة  ،CDIP/11/5وافقت عىل ا ألمور اللوجسيية والفنية ا ألخرى بكأأن املؤمتر .ومن مث أأثناء انعقاد وتنظمي
املؤمتر ،أأحاطت ا ألمانة علام بذكل التوجيه وترصفت وفقا هل .ويف مجةل أأمور طلب القرار من ا ألمانة تقدمي تقرير مفصل اإىل
اللجنة .واش متلت الوثيقة  CDIP/18/3عىل ذكل تقرير الواقعي.
 .106وحتدث وفد ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية ،ورحب ابلتقرير الوارد يف الوثيقة  .CDIP/18/3اإنه يسمح
للوفود ابإدراج املناقكات اليت أأجريت خالل هذا احلدث يف املداولت واملقرتحات املس تقبلية .واعتربت اجملموعة أأن ا ألنكطة
مسامهة يف احلوار بني القطاعات حول قضااي امللكية الفكرية والتمنية .و أأعربت عن أأملها يف أأن يس متر انعقاد مثل
هذه املؤمترات.
 .107وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،ورحب ابلتقرير الصادر بكأأن املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية
والتمنية .وركزت املناقكات عىل دور امللكية الفكرية يف التمنية عىل املس توايت الوطنية وا إلقلميية وادلولية وتبادل اخلربات
واس تككاف الآفاق املس تقبلية .ور أأت اجملموعة أأن املؤمتر الناحج منتدى مفيد لتبادل اخلربات وا ألفاكر والفرص واملعرفة بكأأن
املرونة املوجودة يف النظام ادلويل للملكية الفكرية .وتعزز املؤمتر من خالل دراسات حاةل مركزة مقدمة من اإثيوبيا وجاماياك
ومودلوفا وابكس تان .ور أأت اجملموعة أأن املؤمتر أأبرز العوائق والصعوابت الاكمنة يف النظام ادلويل للملكية الفكرية اليت ميكن
أأن حتول دون المنو املدفوع ابملعرفة يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا النامية ،عىل النحو اذلي أأعرب عنه بكلك بليغ يف
خطابه الرئييس الس يد روب ديفيس ،وزير التجارة والصناعة يف جنوب أأفريقيا  .وتعرفت اجملموعة عىل الآراء املتنوعة
وا ألفاكر املهمة اليت انبثقت من املؤمتر وا ألثر اذلي ميكن أأن يكون للمؤمتر من الناحية الواقعية عىل مبادرات الس ياسات
و أأنكطة تكجيع امللكية الفكرية من البدلان احملتاجة ،ور أأت اجملموعة أأن املؤمتر جيب أأن يكلك جزءا هاما من معل اللجنة.
واقرتحت اجملموعة ا ألفريقية أأن تعقد جلنة التمنية مؤمترا نصف س نوي عن امللكية الفكرية والتمنية قبل ادلورة ا ألوىل للجنة
التمنية يف نفس الس نة .ولضامن اإجراء مناقكة أأكرث مشول يف املوضوعات احملددة قد تركز املؤمترات املقبةل عىل ما ل يزيد عن
ثالثة حماور .ور أأت اجملموعة أأن ممارسة املؤمترات املقبةل سيس متر يف توفري فرص مفيدة لتبادل اخلربات وا ألفاكر من املورد
الغين املمتثل يف أأحصاب املصلحة وادلول ا ألعضاء واملؤسسات الأاكدميية والقضائية واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري
احلكومية .ومن شأأهنا أأن توفر فرص التواصل ملالمئة الاحتياجات وتطوير أأنكطة التعاون واملسامهة يف تنفيذ توصيات أأجندة
التمنية .وعالوة عىل ذكل ،اكن هناك موضوع همم متكرر يف املؤمتر متثل يف عدم توافر معلومات اكفية عن عالقة و /أأو تأأثري
حقوق امللكية الفكرية عىل الابتاكر والإبداع يف اجلنوب .واقرتحت اجملموعة اإجراء دراسة مس تقةل عىل عالقة حقوق امللكية
الفكرية ابلبتاكر والإبداع وتأأثريها علهيام يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا من منظور التمنية .و أأعربت اجملموعة عن
اعتقادها إابماكنية تقدمي مثل هذه ادلراسة اإىل ادلورة العرشين للجنة التمنية للنظر فهيا .ويف اخلتام ،جشعت اجملموعة اللجنة
عىل النظر يف املقرتحات واملزااي والقمية املضافة اليت س يجلهبا العمل اإىل جلنة التمنية وإاىل تزايد املبادرات املقدمة من البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا.
 .108وحتدث وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء ،و أأشار اإىل أأن املؤمتر والتقرير اكان متاحني ابلفعل للجمهور من خالل البث
الك بيك وابلتايل ،اكن ابس تطاعة أأحصاب املصلحة املعنيني الاس تفادة أأيضا من املناقكات.
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 .109وحتدث وفد سلوفاكيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأشار اإىل أأن املؤمتر قدم عروضا مثرية لالهامتم
من املتحدثني من خمتلف البدلان واخللفيات املهنية وعاجل مجموعة واسعة من املواضيع مثل الرباءات واحلصول عىل ا ألدوية
وحقوق املؤلف .واكنت مجيع العروض واملعلومات املقدمة حملة عامة جيدة ونظرة أأفضل داخل خمتلف املوضوعات .وركزت
املناقكات عىل اجلوانب الاجامتعية والاقتصادية والثقافية دلور امللكية الفكرية ،ويف الوقت نفسه عاجلت التحدايت احلالية
واملس تقبلية للملكية الفكرية .ورحب الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ابلفعاليات اجلانبية ودراسات احلاةل املعروضة.
و أأوحض ادلور اذلي ميكن أأن تلعبه امللكية الفكرية يف نرش الإبداع والابتاكر يف مجيع أأحناء العامل .و أأكد املؤمتر تأأثري امللكية
الفكرية واس تغاللها يف خمتلف اجملالت ورضورة رفع مس توى الوعي ابمللكية الفكرية .و أأوحض أأن لك دوةل قادرة عىل تصممي
نظام امللكية الفكرية اخلاصة هبا مبا يتفق مع ظروفها وخصوصياهتا الوطنية.
 .110وحتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وذكر أأن املتحدثني مثلوا مجيع املناطق وعاجلوا
خمتلف التحدايت املرتبطة ابمللكية الفكرية والتمنية .ومتت مناقكة مسأأةل امللكية الفكرية والتمنية يف اكفة جوانهبا .ومت أأخذ
اجلوانب الاجامتعية والاقتصادية والثقافية للتمنية بعني الاعتبار .واكن تصممي نظام امللكية الفكرية عىل أأساس احتياجات لك
بدل واحدا من حماور املؤمتر ،مثلام اكن التعاون عىل املس توى العاملي وامللكية الفكرية ألغراض التمنية .واسيندت العروض
التقدميية عىل جتارب ادلول ا ألعضاء بكلك فردي مما مكن اجلهور من اإجراء مناقكات قامئة عىل ا ألدةل .وتناول املؤمتر بنجاح
مجموعة واسعة من املواضيع امللكية الفكرية مثل املؤرشات اجلغرافية والرباءات وحق املؤلف .و أأظهر أأن امللكية الفكرية أأداة
فعاةل لتعزيز التمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية ،وميكن تكييفها وفقا لحتياجات ادلول ا ألعضاء.
 .111و أأشار وفد الصني إاىل أأمهية املؤمتر بعد دخول أأجندة تمنية الويبو اإىل مرحةل جديدة .واكن املتحدثون يف املؤمتر من
خلفيات ومناطق خمتلفة مما أأسفر عن تبادل مرمر ل ألفاكر يف جمال امللكية الفكرية والتمنية و أأضاف دينامية جديدة لنظام
امللكية الفكرية العاملي .وحرض املؤمتر أأكرث من  400مكارك من بيهم ممثلون لدلول ا ألعضاء وخرباء وعلامء وحكومات
و أأحصاب حقوق ملكية فكرية ورجال صناعة ومجعيات وجامعات ومنظامت حكومية دولية ومنظامت غري حكومية .وعلق
الوفد أأمهية كبرية عىل هذا املؤمتر ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن يس توعب مجيع ا ألطراف نتاجئ املؤمتر ويس تفيدوا مها.
 .112و أأشار وفد الربازيل اإىل أأن الس يد فرانسس غري أأشار يف لكمته الافتتاحية اإىل أأن املؤمتر هيدف اإىل دراسة الصالت
بني امللكية الفكرية يف الاقتصاد املعارص وحمتية التمنية .ووافق الوفد عىل البيان و أأبرز رضورة الاس مترار يف معاجلة حمتية
التمنية هذه يف الويبو .كام سلط الضوء عىل أأمهية البيان اذلي أأدىل به السفري أألربتو دالوتو يف حفل الافتتاح .وجيب الويبو
كجزء من منظومة ا ألمم املتحدة أأن تبذل قصارى هجدها لتقدمي ادلمع الفعال لتنفيذ جدول أأعامل عام  .2030واتفق الوفد مع
الر أأي القائل بأأن أأهداف التمنية املس تدامة جيب أأن تقود اجلهود املكرتكة للمجمتع ادلويل لس نوات عديدة قادمة ،وينبغي عىل
مجيع أأحصاب املصلحة اإيالء الاهامتم الواجب لها .ويف لكمته الرئيس ية ،أأكد الس يد روب ديفزي عىل املسارات اخملتلفة اليت
اختذهتا البدلان لتحقيق التمنية الاقتصادية ،واس تادام امللكية الفكرية لتحفزي التغيريات التمنية يف خمتلف البدلان .وتبنت
العديد من البدلان طرقا خمتلفة دلمج امللكية الفكرية يف الاسرتاتيجيات الوطنية .وينبغي عىل ا ألعضاء تقيمي تاكليف ومزااي
حقوق امللكية الفكرية يف س ياقات حمددة من خالل حتليل دقيق يقوم عىل أأدةل قوية .وقادت موضوعات املؤمتر اإىل مناقكة
هنج جحم واحد يناسب اجليع .ومت تناول الفكرة عىل نطاق واسع من قبل متحدثني من خلفيات خمتلفة ،ووصل اجليع اإىل
اس تنتاج مفاده أأنه يف تنفيذ س ياسات امللكية الفكرية فاإن هذا الهج غري مرغوب فيه ،وغري فعال يف هناية املطاف .وذكر
الس يد هينينج غروس روس يه خان أأنه مكبد أأ عام يف تصممي نظام ملكية فكرية وطين فاإن مفهوم جحم واحد ل يناسب اجليع.
و أأظهرت أأمثةل من التارخي أأن مجيع البدلان حاولت تكييف نظام امللكية الفكرية وفقا لحتياجات التمنية احمللية .ويف ختام
املؤمتر مت تسليط الضوء أأيضا عىل الوقت اذلي مت فيه التفاق عىل أأن جحم واحد يناسب اجليع مل يكن هنجا حصيح يف جعل
امللكية الفكرية تعمل ألغراض التمنية .وشدد الوفد عىل نوعية املناقكات اليت جرت خالل املؤمتر .وحتدث الربوفيسور كيث
ماسكوس حول املفهوم الهام للتمنية الاجامتعية .واكن للعوامل الاجامتعية والاقتصادية تأأثري قوي عىل فعالية حقوق امللكية
الفكرية وذكل يف ظل أأن عىل احلكومات النظر يف أأهداف اإمنائية أأوسع نطاقا من أأجل اإدماج امللكية الفكرية يف

CDIP/18/11
34

اسرتاتيجياهتا .ومع ذكل ،مل يكن معروفا سوى القليل نسبيا عن العالقة بني حقوق امللكية الفكرية والابتاكر والإبداع يف
البدلان النامية نظرا لصعوبة قياس تأأثريها عىل الاقتصادات ذات املس توايت اخملتلفة من التعقيد .ويعين هذا أأنه ل يزال يتعني
القيام ابلكثري من العمل يف الويبو من أأجل تسليط الضوء عىل هذه اجلوانب .واكن حتسني فهم امللكية الفكرية والتمنية أأحد
القضااي املركزية للجنة التمنية .وفامي يتعلق ابس تادام الاس تنناءات والقيود للمصلحة العامة ،أأشار أأس تاذ ماسكوس أأن البدلان
النامية ينبغي أأن تس تفيد من املرونة املتاحة يف تصممي ونطاق مناطق امللكية الفكرية من أأجل تكجيع املبدعني احملليني عىل
اس تادام نظام موسع .و أأكد الس يد مايلكي فيسكور أأن الاس تنناءات والقيود احملددة بكلك جيد تعد جانبا همام من جوانب
التمنية الاجامتعية والثقافية والاقتصادية .وذلكل ،قيل إان اس تككاف الإماكنيات اليت مينحها الإطار القانوين ادلويل
لالس تنناءات والقيود أأمر همم للمصلحة العامة والتمنية .وأأشار الس يد فيسكور املكار بكلك اإجيايب إاىل الاقرتاح اذلي
تقدمت به مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اإىل جلنة حق املؤلف ،ابعتباره وس يةل لس تككاف الاحامتلت .وانقش
الربوفيسور أأندرو كريس يت الطرق اليت من خاللها اكنت العوامل الاجامتعية يف جزء منفصل من نظام امللكية الفكرية.
وتتعلق تكل العوامل بكيفية تعاون كياانت القطاع اخلاص وا ألفراد مع نظام امللكية الفكرية و أأظهرت أأن نظام امللكية الفكرية
نظام دينامييك ومعقد .وقد أأث،ى الس يد ماكس مييليانو سانتا كروز عىل تكل املالحظات بكلك كبري ،و أأكد أأيضا عىل أأمهية
وجود مكتب حديث للملكية الفكرية ليكارك بفاعلية يف اجلهود الوطنية الرامية اإىل تكجيع الابتاكر ونرش املعرفة ونقل
التكنولوجيا .و أأبرز الوفد النقطة اليت أأاثرها الس يد اس تيبان بوروين اذلي ميثل مجموعة براءات ا ألدوية .واكن الرتخيص املوجه
للصحة العامة جزءا واحدا فقط من احلصول عىل ا ألدوية .وينبغي أأن يأأخذ الوصول اإىل اجملموعات املعنية اب ألدوية يف
الاعتبار حتدايت مثل ا ألسعار والبحث عن ا ألدوية جليع أأنواع ا ألمراض وقضااي التصنيع احمليل .واكنت تكل يه لك
املوضوعات اليت ميكن للويبو املسامهة فهيا بكلك كبري واليت نوقكت يف اللجان الفنية للمنظمة ،مثل جلنة التمنية واللجنة
ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ( .)SCPوقدم املؤمتر ادلويل فرصة لتبادل وهجات نظر خمتلفة بكأأن النظام ادلويل للملكية
الفكرية يف بيئة مفتوحة ورصحية .و أأشار اإىل أأن هناك حاجة لس تككاف الكثري يف عالقة امللكية الفكرية والتمنية من منظور
البحوث الاقتصادية ،ويه هممة حيق للجنة التمنية مواصةل تنفيذها .وابلنظر اإىل جناح املؤمتر ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يمت
احلفاظ عىل روح املؤمتر يف فعاليات ادلورة الثامنة عرشة للجنة التمنية وأأن تكون ا ألفاكر اليت مت اس تعادهتا جزءا من العمل
الفين يف الويبو .وكام ذكر كثري من املتلكمني ،اكن من الصعب مناقكة القضااي الكبرية والكامةل مثل امللكية الفكرية والتمنية
يف جلسة واحدة .و أأكد عدد كبري من املكاركني الاهامتم اذلي حظي به النقاش .وذلكل أأعرب الوفد عن تأأييده لالقرتاح
اذلي تقدمت به اجملموعة ا ألفريقية ،واذلي يويص بفعالية تقام مرة لك س نيني .واس تفادت الويبو وادلول ا ألعضاء كثريا من
املناقكات اليت جرت بكأأن ا ألحداث احليوية واملعارصة يف جمال امللكية الفكرية.
 .113وذكر وفد اإكوادور أأن املؤمتر قدم فرصة ممتزية لدلول ا ألعضاء لتبادل اخلربات وعرض الرؤى البديةل للتقاليد اليت
سعت لإجياد حامية أأفضل حلقوق امللكية الفكرية والتمنية الصناعية .وحث الوفد ا ألمانة عىل التخطيط ألنكطة مماثةل
وفعاليات مناس بة من شأأهنا توفري اإسهامات مالمئة يف املناقكات اليت دارت يف جلنة التمنية وكذكل يف اللجان ا ألخرى.
 .114وحتدث وفد ش ييل بصفته الوطنية ،وذكر أأن التقرير الصادر بكأأن املؤمتر ادلويل أأداة قمية للغاية لتوجيه املناقكات
اليت س تجرهيا اللجنة يف املس تقبل بكأأن العالقات بني امللكية الفكرية والتمنية .واسرتشد وفد ش ييل بكلك ملحوظ ابملبادئ
اليت جاء هبا املؤمتر .وتعد احلاجة اإىل وجود أأنظمة امللكية الفكرية ميكن تكييفها وفقا لحتياجات لك بدل وضامن أأن النظم
ميكن أأن تصبح أأدوات من شأأهنا تعزيز التمنية الاقتصادية والاجامتعية ،توازان بني حقوق امللكية الفكرية واملصلحة العامة
يتعني حتقيقه .وشاركت ش ييل بفاعلية يف البورصات ادلولية واكنت عىل عمل بأأنه عىل الرم  من اخلالفات اليت ميكن أأن يتبناها
لك نظام من أأنظمة امللكية الفكرية ،ينبغي أأن تظل البدلان قادرة عىل مناقكة القضااي فامي بيهم .وليك يكون هذا ممكنا ،ميكن
اإثراء احللول العملية من خالل املؤمترات مثل املؤمتر املعين ابمللكية الفكرية والتمنية .و أأشار الوفد اإىل املكاريع واخلربات اخملتلفة
اليت مت تبادلها خالل املؤمتر .و أأوحض احلاجة ملواصةل العمل عىل العالقات بني امللكية الفكرية والتمنية يف عدة قطاعات وبطريقة
ديناميكية .ومثل تك ييل الس يد ماكس مييليانو سانتا كروز ،مدير املعهد الوطين للملكية الصناعية ( ،)INAPIومتكن من
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مكاركة ما دليه من خربات عىل أأمل أأن تكون مثال للماكتب يف املنطقة وكذكل للماكتب ذات احلجم املامثل .و أأشار يف
لكمته اإىل أأمهية وجود نظام دينامييك للملكية الفكرية .و أأنه من الرضوري حتقيق تقدم حنو بناء القدرات احمللية اليت أأاتحت
الرتابط بني املعايري والبنية التحتية والتكنولوجيا والواكلت والعدد املزتايد من أأحصاب املصلحة يف نظام امللكية الفكرية.
و أأعرب الوفد عن أأمهل يف تكرار املبادرة يف املس تقبل.
 .115ور أأى وفد كندا املؤمتر مبادرة قمية و أأن املؤمتر ادلويل قدَّم أأمثةل ملموسة عن كيفية اس تادام امللكية الفكرية أكداة
للتمنية .واكنت التوعية ابلس تفادة من امللكية الفكرية ،ول س امي ابلنس بة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،خطوة هامة حنو
الاعرتاف ابمللكية الفكرية واس تادام اإدارهتا الاسرتاتيجية خللق منافع اقتصادية للتمنية.
 .116ورحب وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ابملناقكة اليت جرت خالل املؤمتر .وقدمت مقارابت خمتلفة عن دور
امللكية الفكرية والتمنية .وقدمت العروض واللكامت معلومات وافية جليع ادلول ا ألعضاء .واكن املؤمتر سابقة جيدة ،وذلكل
مفن املتوقع أأن يمت يف املس تقبل تنظمي مبادرات مماثةل بكأأن خمتلف جوانب امللكية الفكرية والتمنية بطريقة أأكرث ختصصا.
 .117و أأشار وفد اندونيس يا اإىل أأن العديد من العنارص اليت نوقكت خالل املؤمتر ينبغي اس تككافها أأكرث لتوجيه ادلول
ا ألعضاء بكأأن كيفية تنفيذ توصيات أأجندة تمنية الويبو .ومن بني العديد من الوجبات الهامة ،أأكد املؤمتر عىل أأمهية الهج
والس ياسات اخملتلفة يف لك بدل يف تطوير أأنظمة امللكية الفكرية اخلاصة هبا .و أأشار املؤمتر أأيضا اإىل أأمهية الاس تفادة بكلك
فعال من مرونة اتفاق تريبس خاصة ابلنس بة للبدلان النامية .وقدَّم منظورا بديال يتعلق ابمللكية الفكرية وأآاثرها عىل التمنية.
وينبغي أأن تنعكس وهجة نظر يف خطاب الويبو ،مبا يف ذكل تصممي وتقدمي برامج املساعدة املعنية اليت توفرها الويبو .و أأيد
الوفد البيان اذلي أأدلت به مجموعة منطقة أآس يا واحمليط الهادئ يف لكمهتا الافتتاحية بكأأن نرش العروض التقدميية
والإجراءات الصادرة عن املؤمتر عىل نطاق أأوسع.
 .118وحتدث وفد الهند بصفته الوطنية ،وذكر أأن املؤمتر أأاتح للمكاركني الاس امتع من مجموعة متنوعة من املتحدثني من
خلفيات خمتلفة .وقدم وهجة نظر بديةل عن الكيفية اليت ميكن هبا اس تادام جوانب تطوير امللكية الفكرية يف تعزيز
الاحتياجات املتنوعة للتمنية يف البدلان اليت اكنت عىل مس توايت خمتلفة من التمنية .وكرر الوفد ما ذكره نيابة عن مجموعة أآس يا
واحمليط الهادئ ،مطالبا ا ألمانة ابإ اتحة العروض اليت قدمت يف املؤمتر.
 .119وحتدث وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء ،وذكر أأن الأاكدمييون وممثلو املنظامت احلكومية ادلولية وممارسو امللكية الفكرية من
القطاعني اخلاص والعام أأعربوا عن وهجات نظر خمتلفة يف املؤمتر .و أأوحضت املناقكات أأن امللكية الفكرية لعبت دورا هاما يف
التمنية يف بدلان ذات مس توايت خمتلفة من التمنية .واتضح أأن جحم واحد ل يناسب اجليع عندما يتعلق ا ألمر بدمج امللكية
الفكرية يف س ياسة التمنية الوطنية .ور أأت اجملموعة أأن املؤمتر سلط الضوء عىل دراسات احلاةل اليت قدمت مكاريع ملموسة مت
فهيا اس تادام امللكية الفكرية لتنك يط الصناعات وتوفري منتجات وفرص معل جديدة ،وسامهت يف التمنية الثقافية
والاجامتعية والاقتصادية للبدل .و أأظهرت دراسات احلاةل أأمهية وقمية امللكية الفكرية يف خمتلف مس توايت التمنية .و أأحاطت
اجملموعة علام ابثنني من املقرتحات املقدمة من اجملموعة ا ألفريقية خالل مداخلهتا .واكن املقرتحان جديدين وهلام أآاثر عىل املزيانية
جدول أأعامل جلنة التمنية ،وهبام مجموعة متنوعة من التداعيات العملية .وذلكل ،طلبت اجملموعة تقدمي الاقرتاح اإىل جلنة التمنية
مكتواب ملراجعته والنظر فهيا.
 .120وذكرت ا ألمانة (الس يد ابلوش) أأهنا بذلت قصارى هجدها للمتسك ابلتوجهيات املقدمة من ادلول ا ألعضاء يف تنظمي
املؤمتر .و أأعربت عن ارتياهحا للنتاجئ .ومن بني القرارات اليت اختذهتا اللجنة يف دورهتا احلادية عرشة هو رضورة أأن اإاتحة
املعلومات املتعلقة ابملؤمتر .و أأشارت ا ألمانة اإىل الفقرة  14من الوثيقة  .CDIP/18/3وقدمت احلاش ية ارتباط تكعبيا تتوافر
عليه فيديوهات ومجيع العروض .وعكست الفقرات  4و 20و 21وغريها مداخالت حمددة قام هبا سفري ا ألرجنتني واملتحدث
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الرئييس والوزير روب ديفزي ،وغريمه .وذلكل ،مت اإاتحة اكفة املعلومات املتعلقة ابملؤمتر ،مبا يف ذكل برانمج املؤمتر وقامئة
املتحدثني وحملات عن حياهتم ومجيع العروض ،عىل موقع الويبو الإلكرتوين.
 .121وحتدث وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية وقال إانه س يطرح اقرتاحه يف شلك مكتوب يف ادلورة التالية للجنة
التمنية.
 .122و أأغلق الرئيس ابب املناقكة بكأأن الوثيقة  CDIP/18/3نظرا لعدم وجود تعليقات أأخرى من احلضور.
النظر يف الوثيقة  - CDIP/18/7تقرير عن الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية
 .123دعا الرئيس كبري مقيمي الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية لتقدمي املسيندات.
جري وفقا لقرار اجلعية العامة لعام  .2010ومن
 .124و أأشار كبري املقيمني الس يد ف .ك .جوبتا اإىل أأن الاس تعراض أُ َّ
خالل الاختصاصات اليت اعمتدت يف ادلورة الرابعة عرشة للجنة مت حتديد املسائل الرئيس ية اليت يتعني معاجلهتا ،ويه ( أأ)
أأمهية معل الويبو ونتاجئ أأنكطهتا من أأجل تنفيذ توصيات أأجندة التمنية وكيف أأن العمل لىب احتياجات ادلول ا ألعضاء
و أأحصاب املصلحة وغريمه من املس تفيدين املس هتدفني( .ب) أأثر معل الويبو يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية عىل خمتلف
املس توايت وعرب هيئات الويبو وبراجمها( .ج) فعالية معل الويبو يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية( .د) كفاءة الويبو يف
اس تادام املوارد البرشية واملالية يف أأعاملها املوهجة لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية( .ه) اس تدامة نتاجئ معل الويبو يف املدى
الطويل .ومشلت الفرتة ا ألوىل من الاس تعراض يف اإطار الاختصاصات معل الويبو من عام  2008اإىل عام  .2013ومع
ذكل ،مت متديد تكل الفرتة لعام  ،2015عىل النحو املقرتح يف التقرير ا ألويل واملقبول من قبل ادلول ا ألعضاء .واكن الغرض
والهدف من هذا الاس تعراض هو معرفة اإىل أأي مدى اكن جيري تلبية احتياجات ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة .وعالوة
عىل ذكل ،فاإنه هيدف اإىل التحقق من مدى إادماج توصيات أأجندة التمنية يف معل الويبو .وهيدف أأيضا إاىل تقيمي النجاحات
جري
و أأوجه القصور يف تنفيذ أأجندة التمنية من أأجل تقدمي اقرتاحات لإدخال التحسينات املمكنة عىل أأداء الويبو .وقد ُأ َّ
الاس تطالع عىل مس توايت خمتلفة ( :أأ) عىل مس توى جلنة التمنية ،حيث رصدت اللجنة وقيَّمت وانقكت تنفيذ توصيات
أأجندة التمنية وقدمت تقريرا عنه .ويف هذا الصدد ،أأشار املقمي اإىل أأنه من ادلورة الثالثة فصاعدا ،اتبعت جلنة التمنية هنجا
موضوعيا قامئا عىل املرشوع .واكنت اللجنة قد وافقت عىل  31مرشوعا مبزيانية قدرها حوايل  28مليون فرنك سويرسي.
ومت الانهتاء من  25مرشوعا وتقيميها وجرى تعممي  14مرشوعا مهم( .ب) عىل مس توى هيئات الويبو ذات الصةل ،حيث
صدرت تعلاميت لها ابلإبالغ عن مسامههتا يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية( .ج) عىل املس توى التنظميي ،حيث أأنكئت
الويبو شعبة تنس يق أأجندة التمنية ملساعدة جلنة التمنية يف معلها .و أأنكأأت الويبو أأيضا مكتب ا ألخالقيات ،ودجمت معايري
ا ألمم املتحدة لقواعد سلوك اخلدمة املدنية ادلولية داخل قواعد ولواحئ املنظمة اخلاصة ابملوظفني اجلدد .ومشل الاس تعراض
أأيضا تنفيذ أأجندة التمنية يف مجيع القطاعات الويبو واس تعراضا شامال للمرشوعات ا ألربعة عرشة اليت مت تعمميها .ومشل أأيضا
عالقة الويبو مع املنظامت ادلولية ا ألخرى مبا يف ذكل هيئات ا ألمم املتحدة .وتضمنت املبادئ املهجية املطبقة يف الاس تعراض
التثليث واملصادقة الكامةل واملنطق الاس تنتايج وهنج متكرر .وتضمنت ا ألدوات املهجية ( :أأ) اإجراء مقابالت مع 188
خشصا ،من بيهم  124من ممثيل ادلول ا ألعضاء و 44من مسؤويل املنظمة و 20من ممثيل املنظامت احلكومية ادلولية
واملنظامت غري احلكومية واملقميني والأاكدمييني ،ورجال الصناعة( .ب) اس تعراض مكتيب لأكرث من  200وثيقة ،مبا يف ذكل
مقرتحات املكاريع املقدمة من ادلول ا ألعضاء وا ألمانة والتقارير املرحلية وتقارير التقيمي اذلايت وتقارير التقيمي وملخصات من
الرئيس وتقارير جلنة التمنية وتقارير واملزيانية والربانمج وتقارير أأداء الربانمج( .ج) زايرات ميدانية يف مخسة بدلان ،ويه
ا ألرجنتني ومرص وإاثيوبيا ومودلوفا واتيلند .وقد مت حتديد تكل البدلان وفقا ملعايري التوازن اجلغرايف ومس توى التمنية وما اإذا
اكنوا مس تفيدين من املساعدة التقنية وبناء القدرات الذلين تقدهمام الويبو( .د) دراسة اس تقصائية أُجريت بدمع من القسم
التواصل عرب الويب ابلويبو .ومت دعوة أأكرث من  1700فرد ،لإجراء الاس تقصاء و ُأجري اس تقصاء عام مفتوح أأيضا لعامة
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اجلهور .ويف اجملموع ،اس تجاب  373خشصا اإىل الاس تقصاء ،يكملون ممثيل ادلول ا ألعضاء وممثيل املنظامت احلكومية ادلولية
واملنظامت غري احلكومية وغريها من أأحصاب املصلحة املكاركني يف تنفيذ أأجندة التمنية واجلهور بكلك عام .و أأشار املقمي أأيضا
اإىل عدد القيود اليت شهدهتا معلية الاس تعراض .و أأشار اإىل أأن التقرير تضمن النتاجئ والاس تنتاجات والتوصيات .و أأوحض أأيضا
نتاجئ الإجابة عىل ا ألس ئةل الرئيس ية امخلسة املذكورة أآنفا .ومن حيث املالمئة ،فقد تبني أأن )1( :مت تنفيذ توصيات أأجندة
التمنية اإىل حد كبري مبا يتفق مع تطلعات ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة وغريمه من املس تفيدين املس هتدفني )2( .اكن الهج
القامئ عىل املكاريع مبتكرا لتلبية تطلعات ادلول ا ألعضاء ابملقارنة مع الهج السابق القامئ عىل النكاط .ومع ذكل ،يف حني مت
الاحتفاء ببعض املكاريع ،اكن للمكاريع ا ألخرى تأأثري بس يط .و ُأثري قلق أأيضا بكأأن أأن من بني  31مرشوعا معمتدة اكن
هناك س تة مكاريع فقط تسيند إاىل مقرتحات ادلول ا ألعضاء )3( .اكن لتوصيات أأجندة التمنية دور أأسايس يف احلث عىل
معل جديد مل يكن متوقعا يف املايض .ومت اإنكاء شعب جديدة وعززت الويبو التفاعل مع هيئات ا ألمم املتحدة ا ألخرى ،ول
س امي مع منظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية .وفامي يتعلق ابلفعالية ،تبني ما ييل )4( :اكنت جلنة التمنية تلعب دورا
رئيس يا يف تنفيذ ورصد توصيات أأجندة التمنية بدمع فعال من شعبة تنس يق أأجندة التمنية .ومع ذكل ،فاإن تنفيذ ولية جلنة
التمنية وتنفيذ أآليات التنس يق اكان قضيتني طويليت ا ألمد للجنة .وابلإضافة اإىل ذكل ،مل تول اللجنة اهامتما اكفيا ملناقكة
اس تدامة املكاريع املنجزة وتعمميها )5( .اكن تنفيذ توصيات أأجندة التمنية فعال اإىل حد معقول ألهنا ُأدرجت يف مس توايت
خمتلفة من معل الويبو وعرب هيئات الويبو وبراجمها .وقد ذكرت الويبو أأن اعتبارات التمنية لبد أأن تكون مرحةل مركزية
ل ألنكطة املتعلقة ابلبتاكر والإبداع .ومت إادخال ا ألنكطة اجلديدة املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية أأيضا يف العديد من برامج
الويبو )6( .اكن تنفيذ أأجندة التمنية عىل املس توى الوطين معوما انحجا وفعال ،وإاىل حد أأكرب عند تسلميه مبارشة اإىل املكتب
الوطين للملكية الفكرية من تسلميه ملؤسسات وطنية أأخرى/وزارات )7( .يف حني مت دمج معظم توصيات أأجندة التمنية يف
دورة الربانمج واملزيانية ،مل تك متل اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل ( 2015 -2010 )MTSPعىل اسرتاتيجيات حمددة
تتعلق بينفيذها .واش متلت هذه اخلطة عىل تسعة أأهداف اسرتاتيجية ،واليت مبوجهبا مت حتديد "التحدايت والفرص"
و"الاسرتاتيجيات" ،ابس تنناء تكل املتعلقة بينفيذ توصيات أأجندة التمنية .وعالوة عىل ذكل ،فاإن توصيات أأجندة التمنية مل
ترتبط مبارشة ابلنتاجئ املتوقعة املوحضة يف الربانمج واملزيانية لتحقيق تكل ا ألهداف الاسرتاتيجية .وفامي يتعلق ابلكفاءة)8( ،
مت تزويد املكاريع املتعلقة بأأجندة التمنية ابملوارد الاكفية معوما .ومع ذكل ،ر أأت بعض ادلول ا ألعضاء أأن معليات املوافقة
معقدة نسبيا )9( .تفتقر أآليات الإبالغ القامئة اإىل التحديد ،وخاصة فامي يتعلق ابلس تادام الفعيل للتاكليف الفعلية .ففي حني
اكنت مزيانية بعض املكاريع أأكرب من الالزم ،اكنت هناك حاجة اإىل أأموال اإضافية ابلنس بة للبعض الآخر .وعالوة عىل ذكل،
من بني  25من املكاريع املنجزة ،اكن هناك تلكيفات مبكاريع متعددة ملديري املكاريع بكلك فردي دون توفري أآلية هلم
ل إالبالغ عن اس تادام املوارد يف اإطار لك مرشوع .ومل تذكر التقارير املرحلية ول تقارير املدير العام الاس تادام الفعيل
لتلكفة املوظفني أأو تلكفة غري املوظفني .وفامي يتعلق اب ألثر )10( :اكن تنفيذ أأجندة التمنية ما زال جاراي وإالزاميا عىل لك من
ا ألمانة وادلول ا ألعضاء )11( .منذ اعامتد توصيات أأجندة التمنية ،حدثت تغيريات ومواقف اإجيابية جتاه قضااي التمنية عىل حنو
تدرجيي )12( .أأظهر الهج املواضيعي القامئ عىل املكاريع قدرا من النجاح حىت الآن .وفامي يتعلق ابلس تدامة )13( ،اكنت
جتري اجلهود لتعممي مكاريع و أأنكطة جلنة التمنية يف العمل املعتاد للمنظمة .ومع ذكل ،مل يكن قد تطور بعد مفهوم الإدماج
وأآاثره )14( .اكنت اس تدامة مكاريع جلنة التمنية امرة للزتام ودمع ادلول ا ألعضاء واملكاركة الفعاةل من جانب أأحصاب املصلحة
واملس تفيدين واس مترار ادلمع الفين من قبل ا ألمانة )15( .اكن هناك اخنراط حمدود من املؤسسات الوطنية اخملتصة خبالف
ماكتب امللكية الفكرية الوطنية واملؤسسات الإمنائية ادلولية ذات الصةل يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .و أأخريا ،رسد املقمي
بعض الاس تنتاجات والتوصيات الواردة يف التقرير.
 .125ور أأى وفد الصني أأن املهجية املتبعة يف الاس تعراض فعاةل .ومشل الاس تعراض مجيع أأحصاب املصلحة من حيث
الهدف والنطاق ووضع نتاجئ واس تنتاجات وتوصيات موضوعية وبناءة .و أأيد الاس تنتاجات اليت تفيد بأأن تنفيذ توصيات
أأجندة التمنية جاء مامتش يا مع توقعات ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة وغريمه من املس تفيدين املس هتدفنيَّ ،
وشلك هذا
الهج املواضيعي القامئ عىل املكاريع وس يةل مفيدة ليرسيع العملية .و أأيد الوفد وعلق عىل التوصيات التالية :التوصية  .1مع
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اعامتد جدول أأعامل  2030للتمنية املس تدامة ،أأجندة التمنية دخلت مرحةل اترخيية جديدة .واكنت املنظمة تواجه القضااي
اجلديدة الناش ئة مثل تعامل املنظمة مع أأهداف التمنية املس تدامة وزايدة تعزيز نقل التكنولوجيا .وذلكل اكن رضوراي أأن
تكثف اللجنة مناقكاهتا يف هذا الصدد .التوصية  .6نظرا للطبيعة املتخصصة للغاية للملكية الفكرية ،اكن من الرضوري تعزيز
مكاركة اخلرباء املصنفني عىل أأساس وطين يف معل جلنة التمنية .واكن هذا أأيضا ممارسة طويةل ا ألمد ابلنس بة للصني .ومنذ
انضاممه للويبو ،قام مكتب ادلوةل الصيين للملكية الفكرية ( )SIPOبتنس يق الكؤون اخلارجية للملكية الفكرية مع املمثلني
املقميني يف جنيف .التوصية  .8من شأأن تقس مي العمل املس تقبيل املتعلق ابملكاريع اجلديدة اإىل وحدات أأن يسهم يف دفعها
اإىل ا ألمام .وميكن اإجراء معلية التعديل خالل مرحةل التنفيذ وفقا حلالت فعلية .وتبعا لتعقيد املكاريع ،قد تكون الرشاكة مع
واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى رضورية .التوصية  .9ميكن أأن يكون خملتلف البدلان املس تفيدة ظروف وطنية و أأنظمة ملكية
فكرية ومس توايت تمنية خمتلفة جدا .ومن شأأن زايدة توظيف خرباء ملكية فكرية حمليني لتنفيذ املرشوع تيسري التنس يق
ادلاخيل للبدل املس تفيد وضامن اس تدامة املرشوع عىل حنو أأفضل .كام أأنه سيسهم يف حل املكالك اليت مت حتديدها يف
النييجتني  6و .15التوصية  .12ابملقارنة مع أأطر التمنية لواكلت ومنظامت ا ألمم املتحدة ا ألخرى ،مل يمت تعممي أأجندة التمنية
بكلك اكف عىل املس توايت الوطنية .وذلكل ،جيب أأن تس تادم الويبو وسائل خمتلفة ،مبا يف ذكل اإجراء دراسات
اس تقصائية وترجامت ملزيد من نتاجئ املرشوع اإىل لغات ا ألمم املتحدة الست ،لزايدة وضوح دور أأجندة التمنية وتأأثريها .وينبغي
أأيضا تكثيف ترو،ج والاس تفادة من مكاريع حمددة يف بدلان العامل.
 .126وحتدث وفد ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،ور أأى أأن التقرير مشل معلومات مفيدة وعكس
القضااي اليت أأاثرهتا ادلول ا ألعضاء يف خمتلف جلسات جلنة التمنية .وسامه الاس تعراض يف التفكري يف أأهداف أأجندة التمنية
و أأبرز صالته بأأهداف التمنية املس تدامة .وجيب أأن تكون التوصيات الواردة يف التقرير نقطة انطالق للعمل املس تقبيل للجنة
واملنظمة يف تعزيز أأجندة التمنية وجيب أأن ترتمج يف تنفيذ املقرتحات امللموسة.
 .127و أأشار وفد اإندونيس يا اإىل أأن تنفيذ توصيات أأجندة التمنية متاىش اإىل حد كبري مع توقعات ادلول ا ألعضاء وغريمه من
املس تفيدين املس هتدفني ،و أأن الهج املواضيعي القامئ عىل املكاريع طريقة مفيدة ليرسيع تنفيذها .وحدد الاس تعراض أأيضا
جمالت التحسني .وجيب تبين توصيات الاس تعراض بكلك مناسب وينبغي تنفيذ اإجراءات املتابعة .وعىل وجه اخلصوص،
سلط الضوء عىل توصية املوهجة للويبو ابلتفكري يف ربط توصيات أأجندة التمنية ابلنتاجئ املتوقعة الواردة يف وثيقة الربانمج
واملزيانية ،لكام اكن ذكل ممكنا .وقد يمت تعديل النتاجئ املتوقعة احلالية أأو اإدخال النتاجئ املتوقعة اجلديدة وذكل لضامن اإدماج
توصيات أأجندة التمنية يف معل الويبو بطريقة أأكرث فعالية واس تدامة .وهذا من شأأنه اإضفاء الطابع املؤسيس عىل معلية التعممي.
ويف هذا الس ياق ،أأنه طلب الوفد من ا ألمانة اإعداد تقرير لدلورة التاسعة عرشة للجنة التمنية حول كيفية تنفيذ التحسينات
املقرتحة يف الوثيقة .وعالوة عىل ذكل ،ومن واقع إادراك الوفد للطابع طويل ا ألجل لتنفيذ أأجندة التمنية ،أأشار اإىل أأن قرار
اجلعية العامة َّ 2010نص عىل اإجراء مزيد من الاس تعراض املمكن.
 .128وحتدث وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء ،و أأشار اإىل أأن غالبية املس تفيدين املبارشين من املكاريع املتعلقة بأأجندة التمنية
ر أأوا أأن تنفيذ توصيات أأجندة التمنية اكن انحجا .واتفقت اإىل حد كبري مع توقعات ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة وغريمه من
املس تفيدين املس هتدفني .و أأشار أأيضا اإىل التدابري املؤسس ية الهامة اليت اختذهتا الويبو ،مبا يف ذكل تعممي مبادئ أأجندة التمنية
يف معلها .واكن الهج املواضيعي القامئ عىل املكاريع مفيدا يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية ويف ترمجهتا اإىل أأنكطة قابةل
للتنفيذ ،عىل حنو ما اتضح يف نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية .واكنت ا إلجراءات امللموسة حيوية لتعزيز تنفيذ أأجندة التمنية ول
س امي لضامن التأأثري املس تدام للمكاريع .ويف هذا الس ياق ،جشع الوفد املس تفيدين احملمتلني عىل تقدمي مزيد من عروض
املكاريع اليت تعكس احتياجاهتم .و أأوحض الاس تعراض أأن أأجندة التمنية خلقت املزيد من الوعي بكأأن قضااي امللكية الفكرية
والتمنية .ويف هذا الصدد ،رحب الوفد بتحسن فهم تعممي أأجندة التمنية وأآاثرها ،وكذكل فهم العالقة بني امللكية الفكرية
والتمنية .ورحب أأيضا بأأن تنفيذ أأجندة التمنية عىل املس توى الوطين اكن انحجا وفعال بوجه عام ،ول س امي عند تنفيذها
مبكاركة مبارشة من ماكتب امللكية الفكرية الوطنية .ومع ذكل ،أأشار اإىل أأن الفعالية ارتبطت مبارشة مبس توى التمنية يف
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البدلان املس تفيدة .ودعا اللجنة وعىل وجه اخلصوص البدلان املس تفيدة اإىل دراسة كيفية تعزيز تنفيذ املكاريع ملصلحة البدلان
ذات ادلخل املنخفض .ومن الواجب عىل اجليع ضامن أأن معظم البدلان الأكرث احتياجا للتعاون ميكها حتقيق أأقىص اس تفادة
من أأنكطة الويبو .وابإجياز ،أأظهر التقرير أأن تنفيذ أأجندة التمنية يسري عىل الطريق الصحيح .و أأن العديد من التوصيات
الواردة فيه معلية بطبيعهتا ولكن أأاثر البعض الآخر اخملاوف فامي يتعلق بلك من الطبيعة العملية والتنفيذ .ونييجة ذلكل ،من
أأجل معاجلهتا بفعالية وكفاءة ،اقرتح الهج التايل "1" :ابلنس بة لتكل التوصيات املوهجة اإىل ا ألمانة ،املطالبة بدراس هتا وتقدمي
تقرير اإىل ادلورة املقبةل للجنة ،مبا يف ذكل تقيمي التحدايت الاكمنة والطريقة اليت ميكن من خاللها معاجلهتا يف اإطار ولية
اللجنة "2" .ابلنس بة للتوصيات املوهجة اإىل اللجنة ،سوف يس تعرضها أأعضاء اللجنة بعناية ،وعند الاقتضاء ،يقدمون
مقرتحات لتنظر فهيا اللجنة "3" .ابلنس بة للتوصيات املوهجة اإىل ادلول ا ألعضاء ،فاإهنم سوف يس تعرضوهنا ويناقكوهنا مع
عوامصه وينظرون يف الإجراءات املناس بة لتنفيذها عىل املس توى الوطين .ومن أأجل حتقيق الكفافية ،فاإنه س يقدم توضيحا
مكتواب بكأأن الاقرتاح املذكور .و أأعربت اجملموعة عن تطلع اإىل مزيد من املناقكات بكأأن هذه املسأأةل.
 .129ورحب وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ابلنتاجئ والتوصيات الواردة يف التقرير .وينبغي عىل ادلول ا ألعضاء وا ألمانة
املكاركة يف املناقكات واختاذ اإجراءات بكأأن تكل التوصيات من أأجل حتسني أأداء الويبو يف تنفيذ أأجندة التمنية .وابلنظر
اإىل دورها املهم يف تنفيذ أأجندة التمنية ،مفن املتوقع من ا ألمانة أأن حتيط علام بتوصيات الاس تعراض وتقوم إابعداد تقرير
لتقدمية لدلورة املقبةل للجنة التمنية عن وسائل ومهجية تنفيذها .وشدد الوفد عىل أأمهية التوصية  5املتعلقة بربط توصيات
أأجندة التمنية بـ"النتاجئ املتوقعة" الواردة يف وثيقة الربانمج واملزيانية .وعالوة عىل ذكل ،أأكد عىل التوصيات من  1اإىل 4
املتعلقة بتحسني أأداء جلنة التمنية .و أأخريا ،نظرا ألن تنفيذ أأجندة التمنية ذو طابع طويل ا ألجل ،مفن الرضوري اإجراء املزيد
من الاس تعراضات عىل أأساس منتظم وفقا لآليات التنس يق اليت اعمتدهتا اجلعية العامة.
 .130و أأشار وفد املكس يك اإىل ا ألدوات اخملتلفة املنيرشة من أأجل الاس تعراض .واكنت املقابالت واملكاورات اليت جرت
مع خمتلف أأحصاب املصلحة اكفية للحصول عىل نطاق أأوسع من الآراء .وطلب الوفد مزيد من املعلومات عن الاعتبارات
املأأخوذة يف الاعتبار عند وضع التوصيات ،ول س امي ا إلجراءات اليت اقرتهحا فريق الاس تعراض لتنفيذها و /أأو متابعهتا .وفامي
يتعلق ابلتوصية  ،1طلب الوفد مزيدا من املعلومات عن الطريقة املتوقعة لإجراء نقاش ذي مس توى أأعىل وطبيعة
املوضوعات اليت سيناقش فيه .ومن املهم أأيضا حتديد اإطار لإجراء هذا النقاش ،سواء اكن ذكل يف اإطار اللجنة أأو يف حمافل
مثل اجلعية العامة حيث تلتقي ا ألطراف الفاعةل ذات الصةل .وبكأأن التوصية  ،4تساءل اإذا ما اكن قد مت ،عىل أأساس
املكاورات اليت ُأجريت ،حتديد العنارص الالزمة لتحديث التفاعل بني أأجندة التمنية و أأهداف التمنية املس تدامة .عىل
التوصية  ،5تساءل اإذا ما اكنت املنظمة قد قدمت معلومات عن الكلك اذلي حاولت من خالهل أأجندة التمنية أأن تنعكس
يف خمتلف برامج الويبو .وتساءل أأيضا عام اإذا اكنت هناك حاجة اإىل موارد اإضافية لتنفيذ أأجندة التمنية .وأأشار اإىل أأن الويبو
قد بد أأت ابلفعل يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية املتعلقة ابلتنفيذ الفوري دون أأي تبعات مالية اإضافية ،عىل النحو الوارد يف
التقرير املرحيل الوارد يف الوثيقة  .CDIP/18/2وفامي يتعلق ابلتوصية  ،6تساءل عن ا ألس باب اليت تدعو اإىل تعزيز
التنس يق بني البعثات اليت مقرها جنيف وماكتب امللكية الفكرية التابعة لها والسلطات ا ألخرى اليت مقرها العوامص .ور أأى
الوفد أأن هذا ميكن أأن يكون نييجة للمقابالت اليت أأجريت .وبكأأن التوصية  ،8وافق عىل رضورة أأن يضمن تنفيذ املكاريع
فعاليهتا ومشوليهتا واس تدامهتا .كام ر أأى أأن نتاجئ املرشوع جيب تكرارها من قبل املس تفيدين ،ليس فقط عىل املس توى الوطين
بل أأيضا من خالل أأنكطة التعاون الثاليث .والمتس ر أأي فريق الاس تعراض عن أأي ردود فعل وردت يف هذا الصدد خالل
املكاورات اليت أأجريت بكأأن الاس تعراض .وفامي يتعلق ابلتوصية  ،11ر أأى الوفد أأن من املهم للغاية وجود أآلية للتقيمي
واملتابعة ،و أأن ا ألمه ليس تنفيذ املرشوع يف حد ذاته ولكن ادلروس املس تفادة و أأفضل املامرسات الناجتة منه .و أأعاد التأأكيد
عىل أأمهية الاس تفادة من نتاجئ أأي مرشوع ومضاعفهتا من أأجل حتقيق تأأثري حقيقي.
 .131ور أأى الوفد اإكوادور أأنه من اجلوانب الإجيابية أأن تدرس ادلول ا ألعضاء كيفية حتسني تنفيذ توصيات أأجندة التمنية.
ويعد تنفيذ أأجندة التمنية أأمرا أأساس يا للمنظمة للمسامهة بكلك ملموس يف تلبية احتياجات البدلان النامية بكأأن القضااي
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املتعلقة ابمللكية الفكرية .وعىل الرم  من القيود املفروضة عىل الاس تعراض ،فاإن نتاهجه واس تنتاجاته وخاصة توصياته ذات
أأمهية قصوى ابلنس بة للجنة .وعالوة عىل ذكل ،مت تسليط الضوء عىل ثالث قضااي هممة .أأول ،أأوحض التقرير بالء أأن الآاثر
املرتتبة عىل تنفيذ أأجندة التمنية ،ول س امي عىل املس توى الوطين ،اكنت ل تزال جارية .ووفقا ذلكل ،اكن تنفيذ أأجندة التمنية
هممة طويةل ا ألجل تتطلب مراحل خمتلفة ومجموعة من الهج .اثنيا ،عىل الرم  من أأن التقرير أأوحض بأأن تنفيذ أأجندة التمنية قد
مت اإىل حد كبري مبا يتفق مع تطلعات ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة وغريمه من املس تفيدين املس هتدفني ،فاإنه خلص أأيضا
اإىل أأن ا ألمانة واللجنة وشعبة تنس يق أأجندة التمنية وادلول ا ألعضاء قد حيس نوا هذا التنفيذ يف الواقع من خالل اجراءات
ملموسة .اثلثا ،ويف حني خلص الاس تعراض اإىل أأن الهج املواضيعي القامئ عىل املكاريع اكن حماوةل مبتكرة لتلبية التوقعات
بكأأن توصيات أأجندة التمنية ،فقد ح َّدد أأيضا حدوده .وتطلَّب التنفيذ الفعال لتوصيات أأجندة التمنية اختاذ اإجراءات شامةل
تعاجل حزي الس ياسة العامة وكذكل املرونة اليت حتتاهجا البدلان النامية فامي يتعلق ابلإطار املعياري ادلويل للملكية الفكرية.
وتنص الفقرة  168من التقرير عىل أأن توصياته حاولت توضيح اإماكنية حتسني أأداء الويبو ومعلها يف تنفيذ أأجندة التمنية يف
املس تقبل .ونييجة ذلكل ،مفن الرضوري عىل ادلول ا ألعضاء تكريس الاهامتم والوقت الاكفيني ملناقكة تكل التوصيات من
أأجل وضع سلسةل اإجراءات واحضة .وميكن أأن تكون اخلطوة ا ألوىل يف هذا الاجتاه يه مطالبة ا ألمانة بأأن تقدم يف ادلورة
املقبةل للجنة تقريرا عن كيفية تنفيذ توصيات الاس تعراض املوجه اإلهيا.
 .132و أأشار وفد الربازيل اإىل أأن الاس تعراض املس تقل اكنت انبعا من قرار اجلعية العامة  2010بكأأن أآليات التنس يق.
وكام هو موحض يف التقرير ،فاإن تنفيذ أأجندة التمنية مسؤولية مكرتكة بني ادلول ا ألعضاء وا ألمانة واجلهات املعنية ا ألخرى.
وينبغي أأن تس متر ترمجة شواغل التمنية املتضمنة يف مداولت أأجندة التمنية اإىل أأنكطة تعيد صياغة هنج امللكية الفكرية
والتمنية .وهذا من شأأنه تلبية التوقعات اليت جاء هبا اعامتد أأجندة التمنية .و أأبرز التقرير أأيضا أأن تنفيذ أأجندة التمنية ما يزال
جاراي .وذلكل ،لن تسينفد أأي توصية من توصيات أأجندة التمنية جملرد اإمتام مرشوع أأو نكاط أأو دراسة .واتفق مع البيان
اذلي يؤكد عىل احلاجة اإىل فهم أأفضل ألجندة التمنية وأآاثرها .وعالوة عىل ذكل ،أأكد الاس تعراض أأن الفرتة الفعلية للتنفيذ
اكنت قصرية نوعا ما ،وابلتايل غري اكفية لإحداث تغيريات جذرية يف معل الويبو .وعىل الرم  من هذا ،فاإن "معاهدة مراكش
لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنكورة لفائدة ا ألشااص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة
املطبوعات" اكنت نييجة هامة جدا ميكن أأن تعزى اإىل أأجندة التمنية اليت مت اإبراز أأمهيهتا يف ديباجهتا .واكنت ادلراسات
الاقتصادية اليت تصدرها شعبة الاقتصاد والإحصاء أأيضا نييجة هممة ألجندة التمنية .وعىل النحو املكار اإليه يف املؤمتر ادلويل
للملكية الفكرية والتمنية ،اكن هناك نقص يف ا ألساس النظري يف النقاش اذلي دار حول امللكية الفكرية وا ألداء الاقتصادي،
وامتلكت الويبو املوارد والقدرات التقنية للتغلب عىل تكل الفجوة .و أأوحض التقرير أأيضا أأن تنفيذ أأجندة التمنية جعل الويبو
ترشع يف الإصالحات املؤسس ية ذات الصةل .وينبغي أأن تواصل الويبو تكل الإصالحات وتعزز هجودها يف تعممي أأجندة
التمنية يف مجيع أأحناء املنظمة .وعىل النحو اذلي ُأثري يف التقرير ،فاإن هذا أأظهر احلاجة املس مترة ملواءمة التخطيط
الاسرتاتيجي للويبو مع أأجندة التمنية من خالل حتسني عالقهتا بـ "ا ألهداف الاسرتاتيجية" الواردة يف اخلطة الاسرتاتيجية
متوسطة ا ألجل وتقرير أأداء املرشوع .ووافق أأيضا عىل أأن التحسينات ميكن اإدخالها عىل التقارير املرحلية .وعالوة عىل
ذكل ،أأكد أأنه يرى أأن جلنة املزيانية اكنت جلنة خمتصة بأأغراض أآليات التنس يق .و أأعرب الوفد عن تأأييده الاكمل للتوصية 1
بكأأن رضورة اإجراء مناقكات ذات مس توى أأعىل تعاجل القضااي الناش ئة اجلديدة .وهذا يعين مضنا احلاجة اإىل اإجراء مناقكة
مفاهميية بكأأن جمال امللكية الفكرية والتمنية مبا يامتىش مع الركن الثالث من ولية جلنة التمنية .ور أأى الوفد أأن تنفيذ تكل
التوصية ميكن أأن يقدم فرصة للتفكري يف ا ألساس املفاهميي ألجندة التمنية وميكن أأن يوفر اإسهامات لس مترارها ومواصةل تعزيز
تعمميها .و أأشار أأيضا اإىل أأمهية امليض قدما يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة ،عىل النحو الوارد يف التقرير .وفامي يتعلق بتأأثري
الهج املواضيعي القامئ عىل املكاريع ،جشع الوفد عىل التفكري يف الكيفية اليت ميكن للويبو من خاللها العمل مع ادلول ا ألعضاء
و أأحصاب املصلحة من أأجل تلبية احتياجاهتم امللموسة .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل التوصية  9بكأأن أأمهية تعيني
خرباء عىل دراية جيدة ابلظروف الاجامتعية والاقتصادية للبدلان املس تفيدة .وعىل الرم  من ذكل ،تناولت أأجندة التمنية ما
هو أأكرث من تنفيذ املكاريع .واكنت اب ألحرى معلية جلذب حمور اهامتم امللكية الفكرية صوب املسامهة يف تمنية البدلان .وعالوة
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عىل ذكل ،أأشار اإىل أأنه وفقا لقرار اجلعية العامة عام  ،2010قد تتاذ جلنة التمنية قرارا بكأأن اإجراء مزيد من الاس تعراض.
وعىل الرم  من ذكل ،اكن الوقت مناس با للتفكري يف نتاجئ هذا الاس تعراض ،ويف الكيفية اليت ميكن من خاللها لهيئات
الويبو ،ول س امي جلنة التمنية ،حتسني تنفيذ أأجندة التمنية وتعمميه يف معل الويبو .ووافق الوفد عىل طلب الوفود ا ألخرى من
ا ألمانة إابعداد وثيقة حول كيفية تنفيذ توصيات الاس تعراض تكل املوهجة اإلهيا .و أأخريا ،ر أأى الوفد أأن بعض التوصيات ميكن
تنفيذها بأأعباء مالية منخفضة ،وسوف تؤدي اإىل تأأثري فوري عىل أأنكطة جلنة التمنية.
 .133وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وتوقع أأن الاس تعراض س يكون ممارسة متكررة ،عىل النحو املوحض يف
أآليات التنس يق .وتساءل اإذا ما اكن اخنفاض مس توى الاس تجابة يف الاس تقصاء ميكن أأن يكون لها تأأثري عىل نتاجئ
الاس تعراض .و أأشار اإىل وجود تكابه يف التوصيتني  1و 4من حيث الإقرار ابلقضااي الناش ئة وتناولها مثل أأهداف التمنية
املس تدامة .كام ر أأى أأن الك من التوصيتني  2و 3تناولت ا ألنكطة اجلارية ،وجشع عىل اليسوية العاجةل للقضااي العالقة ،ودعا
اإىل تعزيز دور شعبة تنس يق أأجندة التمنية .وطلب مزيدا من املعلومات حول كيفية حتقيق هذه التعزيز .وفامي يتعلق
ابلتوصية  ،5وافق عىل رضورة أأن تفكر الويبو يف ربط توصيات أأجندة التمنية ابلنتاجئ املتوقعة يف الربانمج واملزيانية .وابلتأأكيد
هذا من شأأنه اإضفاء الطابع املؤسيس عىل توصيات أأجندة التمنية وضامن املساءةل والاس تدامة يف تنفيذها .وبكأأن
التوصية  ،6وافق الوفد عىل رضورة أأن يكون هناك تنس يق أأفضل بني البعثات اليت مقرها جنيف والسلطات املعنية يف
العامصة ،ور أأى أأن ا ألمانة ميكن أأن تسهم يف حتقيق هذه الغاية .و أأشار اإىل أأن املكتب ا إلقلميي ألفريقيا عىل اتصال ابلفعل
بأأعضاء اجملموعة ا ألفريقية لإنكاء أآلية ل إالحاطة ادلورية عن املساعدة التمنوية والتقنية .وعالوة عىل ذكل ،جيب أأن تكون
هناك أآلية ل ألمانة لعقد ا ألنكطة ا إلقلميية اليت يكارك فهيا اخلرباء املقميون بنيف والسلطات املوجودة يف العوامص .وفامي يتعلق
ابلتوصية  ،7وافق الوفد عىل أأن يكون ادلول ا ألعضاء أأكرث نكاطا يف وضع مقرتحات لتنظر فهيا جلنة التمنية .وعزز هذا
التوصية  8نظرا ألن املقرتحات اليت حيركها الطلب س تكون بطبيعهتا وحدات وقابةل للتخصيص ،وسوف تأأخذ بعني الاعتبار
القدرة الاسييعابية ومس توى اخلربة دلى املس تفيدين .كام جشع الوفد الويبو عىل دراسة املزيد من الرشااكت مع واكلت ا ألمم
املتحدة لتعزيز فعالية ومشولية واس تدامة تنفيذ أأجندة التمنية .كام أأيد التوصيات  9و 10و 11و .12وعالوة عىل ذكل ،متك يا
مع أآليات التنس يق ،ل بد من اإجراء معلية اس تعراض مس مترة ،عىل النحو اذلي طرحته الوفود ا ألخرى .وطلب الوفد أأيضا
من ا ألمانة أأن تقدم يف ادلورة القادمة للجنة خطة لتنفيذ توصيات الاس تعراض.
 .134وحتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأشار اإىل أأن معل الويبو يف تنفيذ توصيات أأجندة
التمنية يتفق مع احتياجات ادلول ا ألعضاء واملس تفيدين املبارشين .وابلإضافة اإىل ذكل ،قدم التقرير نظرة شامةل لتنفيذ أأجندة
التمنية وتعمميها ،مبا يف ذكل العمل اذلي تضطلع به هيئات الويبو اخملتلفة واس تادام املوارد املالية والبرشية .و أأعرب عن
رسوره بأأن التنفيذ املذكور يتفق اإىل حد كبري مع توقعات ادلول ا ألعضاء وغريمه من املس تفيدين.
 .135و أأيد وفد أأملانيا البيان اذلي أأدىل به وفد لتفيا ابمس اجملموعة ابء .وتساءل عام اإذا اكن هناك وقت اإضايف للتطور من
حيث عدد مقرتحات املكاريع املقدمة من ادلول ا ألعضاء .وتساءل أأيضا عن ا ألدةل وراء اس تنتاج أأنه مل يكن يوجد برانمج
خاص يتعامل مع التوصية أأجندة التمنية .11
 .136وحتدث وفد سلوفاكيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأشار اإىل الطريقة واملدى الذلين وفقا هلام مت تنفيذ
توصيات أأجندة التمنية وتعمميها يف أأنكطة الويبو العادية ،مبا يف ذكل معل هيئات الويبو اخملتلفة وعىل وجه اخلصوص جلنة
التمنية .و أأشاروا أأيضا اإىل الزايرات امليدانية اليت متت من أأجل مجع البياانت ذات الصةل ابلس تعراض .و أأشاروا اإىل أأن
توصيات الاس تعراض ميكن أأن تؤثر عىل التحدايت اليت تواجه نظام امللكية الفكرية وتعاون الويبو مع واكلت ا ألمم املتحدة
ا ألخرى واس تادام املوارد البرشية واملالية يف مكاريع و أأنكطة الويبو اجلديدة أأو املس مترة .وس يكون من املناسب أأيضا النظر
يف الكيفية اليت ميكن هبا تنفيذ التوصيات من الناحية العملية.
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 .137وحتدث وفد ش ييل بصفته الوطنية ،و أأشار اإىل مدى مالءمة املهجية والآليات املس تادمة لإجراء الاس تعراض.
واكنت مجموعة متنوعة من أأدوات الاس تعراض حمورية يف حتديد وتأأييد اس تنتاجاته وتوصياته .ولقد اكن من املس تحسن أأن
يك متل التقرير عىل اإشارة موجزة اإىل الس بل املمكنة ملعاجلة املعوقات اليت مت مواهجهتا .واعرتف الوفد ابلنتاجئ اإجيابية للهج
املواضيعي القامئ عىل املكاريع ،ور أأى أأنه بعد س بع س نوات ،ينبغي عىل ادلول ا ألعضاء اإعادة النظر فيه لتحديد مدى
مالءمته مقابل غريه من الآليات اليت ينبغي دراس هتا ،فضال عن اإماكنيات حتسينه .وميكن أأيضا أأن اس تكامهل مبهجيات أأخرى
مثل الهج القامئ عىل الربامج .وشدد عىل أأن توصيات أأجندة التمنية وضعت كحل وسط من وهجات النظر اخملتلفة لدلول
ا ألعضاء .وابلتايل ،فاإنه سعى اإىل أأن يدرج يف جدول ا ألعامل بند يسمح هلم بيبادل اخلربات والتعرف عىل فرص التحسني.
ور أأى أأنه من الرضوري أأيضا حتسني الكفافية يف تنفيذ املكاريع من أأجل ضامن اس تدامهتا .وعالوة عىل ذكل ،مل يرش التقرير
اإىل تأأثري تنفيذ أأجندة التمنية عىل التغيريات الكبرية اليت حدثت عىل مدى الس نوات الامثين املاضية يف نظام امللكية الفكرية.
ور أأى أأيضا أأن أأجندة التمنية لها وس يكون لها تأأثري كبري عىل النظام ادلويل للملكية الفكرية .وذكر التقرير أأيضا مكاركة الويبو
مع بعض املنظامت ادلولية وواكلت ا ألمم املتحدة دون الإشارة اإىل أأمهية أأجندة التمنية يف هذا الصدد .وابلإضافة اإىل ذكل،
كام هو مبني يف التقرير ،لعبت ا ألمانة دورا هاما يف تنفيذ أأجندة التمنية .ولن يكون ملبد أأ "يقودها ا ألعضاء" مع،ى دون دمعها.
ور أأى الوفد أأن نتاجئ املسح أأظهرت أأن أأجندة التمنية مل تكن ظاهرة تقترص عىل جنيف دون العوامص .ويف الواقع ،اكن
املس تطلعون اذلين اعتربوا أأن توقعات أأجندة التمنية قد مت الوفاء هبا بدرجة عالية ومتوسطة أأغلهبم من ماكتب امللكية الفكرية
اليت مقرها العوامص .واكن املعهد الوطين للملكية الصناعية يف ش ييل ليس فقط راضيا جدا عن تنفيذ أأجندة التمنية ،بل دمج
أأيضا توصياهتا ومبادهئا يف معهل .ومع ذكل ،مل يقترص املس تفيدون من توصيات أأجندة التمنية عىل ماكتب امللكية الفكرية
حفسب ،بل مشلوا ادلول ا ألعضاء أأيضا .و أأدى هذا اإىل مكاركة عدد مزتايد من أأحصاب املصلحة عىل املس توى احمليل.
واكنت ش ييل تعمل من خالل الإدارة العامة للعالقات الاقتصادية ادلولية ( )DIRECONوبعثهتا يف جنيف ،لضامن
التنس يق الاكيف بني مجيع الواكلت الوطنية ذات الكفاءات املرتبطة ابمللكية الفكرية .اإن اإنكاء جلنة وزارية مكرتكة من
اخلرباء يف جمال امللكية الفكرية جعل من املمكن إادراج وهجات نظر متنوعة بكأأن القضااي املتعلقة الويبو .ور أأى الوفد أأيضا أأن
التقرير اكن ينبغي أأن يركز عىل الاس تنتاجات واملقرتحات أأكرث من جمرد الوصف .ونظرا ألمهية بعض العنارص الواردة يف
املرفقات اكن ينبغي إادراهجا يف املنت الرئييس للتقرير .وابلإضافة اإىل ذكل ،اكن ينبغي اس تادام خربة القامئني ابلس تعراض يف
التوصية بكيفية تنفيذ أآليات التنس يق والتقيمي يف اللجنة .وميكن اإجراء اس تعراض اثين عىل أأساس العمل اذلي مت يف
الاس تعراض ا ألول .و أأشار أأيضا اإىل مسامهة أأجندة التمنية يف تنفيذ أأنكطة جديدة مثل تكل اليت جيري تنفيذها حاليا من
قبل شعبة الإحصاءات الاقتصاد ،فضال عن دمع الويبو لصياغة اسرتاتيجيات وس ياسات امللكية الفكرية يف ماكتب امللكية
الفكرية .وقد اس تفاد املعهد الوطين للملكية الصناعية من لكهيام .وحدد التقرير حالت حمددة أأعاقت تنفيذ أأجندة التمنية
واقرتح أأيضا اختاذ املزيد من الإجراءات لتحسني اإجنازاهتا .واكنت هذه املعلومات مفيدة بكلك خاص لتحسني مالءمة
وفعالية وكفاءة و أأثر واس تدامة معل املنظمة يف املس تقبل يف تنفيذ أأجندة التمنية .ومل ترش توصيات الاس تعراض اإىل أأي أآلية
لتنفيذها .ونييجة ذلكل ،فاإن ادلول ا ألعضاء ،من خالل هيئات الويبو املعنية ومبساعدة ا ألمانة ،سيسعى اإىل أأنسب الآليات
لتحقيق هذه الغاية وتوافق علهيا .و أأخريا ،ارتبط تنفيذ أأجندة التمنية ليس فقط اب ألمانة ولكن ابدلول ا ألعضاء اب ألساس.
وجيب علهيم اعامتده وإادراجه يف هيئاهتم ادلاخلية ومناطق العمل اخملتلفة دلهيم .وامة طريقة ممكنة للميض قدما يف تطوير
ال آليات لدلول ا ألعضاء لتقدمي تقرير عن الكيفية اليت مت هبا تنفيذ أأجندة التمنية .وس تكون اللجنة منتدى مناس با للقيام بذكل.
ويف اخلتام ،أأكد الوفد عىل رضورة اإحراز تقدم يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية أأو مراجعهتا لتعكس التغريات اليت حدثت يف
ساحة امللكية الفكرية يف الس نوات ا ألخرية.
 .138وحتدث وفد الهند بصفته الوطنية ،وتوقع تبين توصيات الاس تعراض بكلك مناسب ملواصةل حتسني معل الويبو.
وطلب من ا ألمانة أأن حتيط علام هبا وتعد تقريرا دلورة جلنة التمنية التاسعة عرشة عن الكيفية اليت ميكن هبا اإجراء حتسينات
يف املناطق املقرتحة فيه .ومكثال عىل ذكل أأشار اإىل التوصية  5بكأأن ربط توصيات أأجندة التمنية ابلنتاجئ املتوقعة يف الربانمج
واملزيانية ، .ور أأى الوفد أأهنا توصية يف الوقت املناسب ألن ا ألمانة اكنت تقوم بتطوير اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل
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للفرتة  .2021-2016ودعت توصيات الاس تعراض إلدخال حتسينات عىل أأداء الويبو والعمل يف تنفيذ أأجندة التمنية .واكنت
هذه معلية طويةل ا ألجل وابلتايل ،س يجري اإجراء الاس تعراضات املمكنة يف املس تقبل يف ضوء قرار اجلعية العامة للويبو
لعام  .2010و أأخريا ،ر أأى أأن املراجعة سوف تسهم يف اإضفاء الطابع املؤسيس عىل تعممي أأجندة التمنية يف خمتلف
برامج الويبو.
 .139و أأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وككف التقرير عن
بعض التقدم والتحدايت يف تنفيذ أأجندة التمنية .وحددت توصيات الاس تعراض املناطق اليت حتتاج اإىل تعزيز الكفاءة
والفعالية ،من بني أأمور أأخرى .ولفت الانيباه بوجه خاص اإىل التوصيات  4و 7و 8و .9وفامي يتعلق بميع التوصيات ،طلب
من ا ألمانة أأن تعد لدلورة التاسعة عرشة للجنة خطة معل مفصةل لتنفيذها .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأشار اإىل الاس تعراضات
ادلورية املتوقعة يف اإطار أآليات التنس يق .ومن شأأن اإجراء هذه الاس تعراضات أأن ينعكس عىل جناح تنفيذ أأجندة التمنية
ويوفر فرصة ملزيد من النظر يف أأي منطقة أأخرى تتطلب التحسن يف الس نوات الثالث اإىل امخلس املقبةل.
 .140واس تفرس وفد الفلبني عام اإذا اكنت هناك أأي أأس باب شائعة قدهما املس تطلعون اذلين ر أأوا أأن أأنكطة أأو مكاريع
أأجندة التمنية مل تلب توقعاهتم .وإاذا اكن هذا هو احلال ،ميكن مراعاة تكل ا ألس باب عند صياغة ا ألنكطة أأو املكاريع
املس تقبلية وذكل لتجنب ا ألخطاء نفسها .و أأيد الوفد التوصية  7بكأأن رضورة قيام ادلول ا ألعضاء بصياغة مقرتحات املكاريع
مبا يامتىش مع احتياجاهتا الوطنية .و أأيد أأيضا اإجراء اس تعراضات دورية عن أأنكطة ومكاريع أأجندة التمنية .و أأخريا ،ينبغي أأن
يكون التقرير ونتاهجه مرشدا لتخطيط معل جلنة التمنية يف املس تقبل .وجيب عىل ادلول ا ألعضاء وا ألمانة صياغة خارطة
طريق للس نوات املقبةل.
 .141و أأبرز ممثل ش بكة العامل الثالث أأمهية قيام ادلول ا ألعضاء ابختاذ اإجراءات بكأأن توصيات الاس تعراض .واعرتف
ابلطبيعة طويةل ا ألجل لتنفيذ أأجندة التمنية وابلتايل احلاجة اإىل اإجراء مزيد من الاس تعراضات .ويف حني أأعرب عن تقديره
للتحليل اللكي لتنفيذ أأجندة التمنية ،فاإن التحليل املصغر اكن مفيدا أأيضا ابلنظر اإىل أأن هذا هو الاس تطالع ا ألول بعد
اعامتده .و أأشار اإىل أأن ادلليل عىل املالحظات الواردة يف التقرير مل يعرض .و أأشار التقرير اإىل أأن املرونة مثلت معال جديدا
للويبو وعكست تغيريا يف املوقف حنو التمنية .ومع ذكل ،ر أأى أأن فهم الويبو للمرونة مل يعكس التوجه حنو التمنية .واعترب
الاس تعراض الهج املواضيعي القامئ عىل املكاريع خ َّالقا لتنفيذ أأجندة التمنية لكنه مل يتطرق اإىل فعاليته أأو احلاجة اإىل حتسينه.
ويف الواقع ،أأبرزت الفقرة  27وهجات النظر املتباينة فامي يتعلق مبالءمته .و أأشار أأيضا اإىل الفقرة  135بكأأن احلاجة اإىل هنج
منظم ومنسق .وابلإضافة اإىل ذكل ،اتفق عىل أأن هناك عدم وضوح يف فهم مفهوم التعممي وأآاثره .و أأشار أأيضا اإىل غياب
الكفافية يف املوارد البرشية واملالية اخملصصة لتعممي املكاريع ،عىل النحو احملدد يف التقرير .وعالوة عىل ذكل ،أأشار اإىل أأن
الاس تعراض مل ييناول ابلتحديد توصيات أأجندة التمنية بكأأن املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو أأو املتابعة يف جلنة التمنية.
ور أأى أأن حتسني املساءةل والكفافية فامي خيص مساعدة الويبو التقنية اكنت يف جوهر أأجندة التمنية .و أأبرز التوصية  9بكأأن
تعيني خرباء عىل دراية ابلظروف الاجامتعية والاقتصادية للبدلان املس تفيدة .واكن هذا يامتىش مع توصية الاس تعراض
اخلاريج بكأأن املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية اذلي شكك يف اختصاص الويبو بكأأن
تقدمي املساعدة التقنية املوهجة حنو التمنية .و أأخريا ،ذكر أأن جلنة التمنية دلهيا معل كبري جيب القيام به لتعزيز الوعي ابلروابط
بني امللكية الفكرية والتمنية وفهم تكل الروابط ،وكذكل التأأكد من أأن مجيع أأنكطة الويبو ول س امي يف جمال املساعدة التقنية
موهجة حنو التمنية.
 .142ودعا الرئيس كبري املقيمني للرد عىل ا ألس ئةل والتعليقات الواردة من الوفود .واقرتح أأيضا أأن تقدم مجيع الوفود اليت
أأعربت عن تأأييد حمدد خملتلف توصيات الاس تعراض مقرتحات مكتوبة ملناقك هتا يف ادلورة املقبةل للجنة.
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 .143و أأيَّد كبري املقيمني البيان اذلي أأدىل به وفد تركيا نيابة عن اجملموعة ابء بكأأن تصنيف التوصيات وفقا ملتلقهيا .وتناول
املالحظات الواردة عىل التوصيتني  1و ،4و أأشار اإىل أأن هناك حاجة ملناقكة ذات مس توى أأعىل ملعاجلة القضااي والتحدايت
املس تجدة اليت تواجه نظام امللكية الفكرية .وقدم قامئة غري حرصية بتكل املناطق اجلديدة عىل النحو التايل :تكنولوجيا
املعلومات والتصالت ( ،)ICTأأمن الفضاء احلاسويب واحلوس بة السحابية والبحث والتطوير ،والربط بني التمنية الاقتصادية
والرباءات ،وتغري املناخ ،والزراعة ،والصحة العامة ،والوصول اإىل ا ألدوية ،القدرة عىل حتمل تاكليف ا ألدوية ،واملوارد
الوراثية واملعارف التقليدية ،والوصول وتقامس املنافع ،وتعزيز القدرات يف جمال الابتاكر والإبداع .وسوف تكون هناك
ملعاجلهتم من خالل هنج مماثل للمهجية املواضيعية القامئة عىل املرشوعات وذكل لتحقيق املزيد من النتاجئ امللموسة .وعالوة
عىل ذكل ،أأيد الآراء اليت أأعرب عها وفد الربازيل بأأن جمرد الانهتاء من املرشوع مل يسينفد أأي توصية ،عىل النحو املوحض
أأيضا يف التقرير .ويف الواقع ،أأوحض التقرير أأن الانهتاء من بعض املكاريع مل يكن اكفيا لإصدار حمك هنايئ عىل التأأثري الاكمل
ألجندة التمنية .و أأشار اإىل احلاجة اإىل موارد برشية اإضافية لكعبة تنس يق أأجندة التمنية .وردا عىل سؤال طرحه وفد أأملانيا،
أأشار اإىل أأن مقرتحات املكاريع قدمهتا ادلول ا ألعضاء يف شلك موحد ولكن يف عدد قليل .ويف اإشارة اإىل املالحظة املتعلقة
ابلتوصية  11من أأجندة التمنية ،أأوحض أأن الربانمج احلايل معل عىل تعزيز ماكتب امللكية الفكرية الوطنية وليس البنية التحتية
العلمية والتكنولوجية الوطنية .وعالوة عىل ذكل ،ر أأى أأنه من املفيد أأن تنكئ جلنة التمنية قاعدة بياانت بكأأن أأفضل
املامرسات واخلربات وادلروس املس تفادة لس تاداهما يف تنفيذ برامج ومكاريع جديدة .وبكأأن املالحظة اليت أأبداها وفد
الفلبني ،أأشار اإىل أأن أأجندة التمنية قد خلقت توقعات من الصعب جدا تلبيهتا .وفامي يتعلق ابملالحظات عىل الاس تدامة،
شدد عىل رضورة امتالك ادلول ا ألعضاء ألجندة التمنية مع اس مترار ادلمع من ا ألمانة .و أأشار اإىل أأن النتاجئ املتعلقة ابلهج
املواضيعي القامئ عىل املكاريع اسيندت عىل نتاجئ ا ألدوات املهجية اخملتلفة املس تادمة يف الاس تعراض.
 .144والمتس وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية مزيدا من التوضيح فامي يتعلق بـ"املناقكة ذات املس توى ا ألعىل "املذكورة
يف التوصية .1
 .145و أأشار كبري املقيمني اإىل قامئة توضيحية لبعض املناطق الناش ئة اجلديدة اليت س تحتاج إلجراء مناقكة ذات مس توى
أأعىل ،مبا يف ذكل تكنولوجيا املعلومات والتصالت ،و أأمن الفضاء احلاسويب واحلوس بة السحابية ،ونقل التكنولوجيا،
واس تحداث تكنولوجيات جديدة.
 .146واس تفرس وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن مع،ى "منتدى رفيع املس توى" .وتساءل اإذا ما اكن أأشار اإىل جلنة
التمنية أأو اإىل كيان أآخر بأأنه ينبغي أأن تناقش فهيا تكل القضااي الناش ئة اجلديدة.
 .147و أأوحض كبري املقيمني أأن جلنة التمنية يه املنتدى املناسب ملناقكة القضااي الناش ئة اجلديدة ،و أأن مس توى النقاش هو
اذلي ينبغي أأن يكون أأعىل.
 .148واقرتح الرئيس أأن حتيط اللجنة علام ابلتقرير .واكد جمددا رضورة أأن تقدم الوفود املهمتة مقرتحات مكتوبة بكأأن
التوصيات املوهجة اإىل ادلول ا ألعضاء لتنظر فهيا اللجنة يف دورهتا القادمة .واقرتح أأيضا أأن تبلغ ا ألمانة اللجنة بدوى وطريقة
تنفيذ تكل التوصيات املوهجة اإلهيا.
 .149وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،ووافق عىل أأن حييط علام ابلتقرير .ومع ذكل ،ر أأى رضورة أأن تقدم
ا ألمانة معلومات عن الكيفية اليت هتدف اإىل تنفيذ التوصيات بدل من حتدد ادلول ا ألعضاء املقرتحات وتقدم طلبات لتنظر
فهيا جلنة التمنية .ومل يكن الاس تعراض دراسة عادية ولكن جزءا من أآليات التنس يق اليت اعمتدهتا اجلعية العامة .وابلتايل،
فاإنه اس تحق ردا رمسيا من قبل ا ألمانة.
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 .150والمتس الرئيس مزيد من التوضيح من وفد نيجرياي عن اإماكنية قيام ادلول ا ألعضاء بتقدمي مقرتحات يف متابعة
لتوصيات الاس تعراض.
 .151وحتدث وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية وقال إانه ليس هناك ما مينع أأي دوةل من ادلول ا ألعضاء من متابعة
مزيد من أأي من توصيات الاس تعراض وتقدمي خطة معل حممتةل .ولن تقبل اجملموعة أأن حتيط علام ابلتقرير وتطلب من ا ألمانة
أأن تقدم ردها يف ادلورة املقبةل للجنة عىل توصيات الاس تعراض.
 .152وكرر الرئيس اقرتاحه ،و أأوحض أأن طلب ادلول ا ألعضاء هيدف اإىل توفري فرصة هلم لصياغة مقرتحاهتم بطريقة مناس بة
ويف الوقت املناسب لتنظر فهيا اللجنة يف دورهتا املقبةل.
 .153وحتدث وفد الهند بصفته الوطنية ،و أأعرب عن تأأييده لقرتاح وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .وأأشار أأيضا
اإىل الاقرتاح بأأن تعد ا ألمانة تقريرا عن توصيات الاس تعراض .وميكن لدلول ا ألعضاء أأيضا تقدمي مقرتحات ملموسة اسينادا
اإىل تكل التوصيات .وميكن تنفيذ الك الاقرتاحني هبا معا.
 .154وحتدث وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء ،وطلب وقتا لليكاور داخل اجملموعة للنظر يف اقرتاح وفد نيجرياي.
 .155ور أأى الرئيس أأنه ليس هناك حاجة لإجراء أأي مكاورات .وسلط الضوء عىل موافقة اللجنة عىل الإحاطة علام
ابلوثيقة .وتساءل ما اإذا اكنت اجملموعة ابء تواجه أأي صعوبة يف اقرتاحه بكأأن التقرير اذلي أأعدته ا ألمانة.
 .156وحتدث وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء ،ووافق عىل الاقرتاح ا ألصيل املقدم من الرئيس.
 .157وحتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأيد اقرتاح الإحاطة علام ابلتقرير .ومع ذكل ،طلب
اسيكارة اجملموعة بكأأن مناقكة اقرتاح أأن تقوم ا ألمانة ابإعداد تقرير.
 .158وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،مل يؤيد الإحاطة علام بتقرير دون حتديد العمل املس تقبيل يف هذا الصدد.
 .159وطلب الرئيس توضيحا بكأأن البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي.
 .160وحتدث وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية وقال إانه اإذا مل حتط اللجنة علام ابلتقرير ،فاإنه يظل عىل جدول
ا ألعامل ليجري النظر فيه دورهتا املقبةل.
 .161وطلب الرئيس من املنسقني ا إلقلمييني أأن يناقكوا داخل مجموعهتم البدائل الثالثة احملمتةل التالية "1" :الإحاطة علام
ابلوثيقة .أأو " "2الإحاطة علام الوثيقة ومطالبة ا ألمانة إابعداد تقرير عن توصيات الاس تعراض .أأو " "3ترك الوثيقة لتنظر فهيا
اللجنة يف دورهتا املقبةل.
النظر يف الوثيقة  - CDIP/18/8وصف مسامهة هيئات الويبو املعنية لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية ذات الصةل
 .162دعا الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي الوثيقة.
 .163و أأشار ا ألمانة (الس يد ابلوش) اإىل أأن أآليات التنس يق طالبت هيئات الويبو املعنية بتقدمي تقرير اإىل اجلعية العامة
بكأأن تنفيذ أأجندة التمنية .واسيندت الوثيقة إاىل ما قدمته اإىل ادلورة الثامنة وا ألربعني للجمعية العامة للويبو من قبل اللجنة
احلكومية ادلولية وجلنة حق املؤلف.
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 .164وحتدث وفد اندونيس يا ابمس البدلان ذات الآراء املامثةل يف اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد
الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ،وذكر أأن التوصية  18من توصيات أأجندة التمنية حثت اللجنة احلكومية ادلولية عىل
ا إلرساع يف معلية حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور دون املساس ابلنتاجئ مبا يف ذكل اإماكنية وضع صكوك
دولية .وقد مت اإحراز تقدم كبري يف اللجنة احلكومية ادلولية خالل دورتهيا التاسعة والعرشين والثالثني ،فامي يتعلق ابملوارد
الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا املتعلقة ابملوارد الوراثية ،وكذكل فامي يتعلق ابملعارف التقليدية خالل دورهتا احلادية
والثالثني .و أأعربت اجملموعة عن أأملها يف أأن تواصل ادلورات املقبةل متابعة التوصية  18وكذكل مواصةل تنفيذ التوصيات
ا ألخرى ذات الصةل .وذكرت اجملموعة أأن املساعدة اليت تقدهما الويبو يف املوضوعات ذات الصةل ابللجنة احلكومية ادلولية ل
بد أأن حيركها الطلب وتكون موهجة للتمنية وشفافة وتس تجيب لحتياجات التمنية يف البالد املطالبة .ومن ا ألمهية مباكن أأن
تأأخذ مثل هذه املكاراكت يف الاعتبار املرونة املوجودة يف نظام امللكية الفكرية ادلويل .و أأيدت اجملموعة املزيد من ا ألنكطة
املتعلقة بيبادل اخلربات فامي بني بدلان اجلنوب يف جمال حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي اخلاصة .ومن املهم أأن يمت ذكر أأن لك اجملمتعات لها احلق يف الاحتفاظ ابلس يطرة عىل امللكية الفكرية عىل الرتاث
الثقايف وحاميته وتطويره .ومل يكن لالبتاكر والإبداع أأي حدود .واكنت هناك حاجة اإىل التايل عن وهجات النظر الضيقة
والضغط من أأجل اعرتاف أأكرب بلك من احلقوق الاقتصادية وا ألخالقية للرتاث الثقايف .وعكست حامية املوارد الوراثية
واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي تطلعات متنوعة دلى مجيع البدلان والتوازن بني الإبداع والتقليد .ومل يكن
من املمكن وقف جدول ا ألعامل املعياري لإبرام صك ملزم قانوان أأو صكوك دون وجود أأس باب قوية .ول يكن ممكنا أأن
تتجاهل ادلول ا ألعضاء التقدم احملرز منذ اإنكاء اللجنة احلكومية ادلولية .وينبغي أأن يؤدي معل اللجنة اإىل صكوك ملزمة
قانوان محلاية وتعزيز املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،وابلتايل ،معاجلة خمتلف توصيات
أأجندة التمنية ،وخاصة التوصية  .18و ينبغي مواصةل التفاوض اسينادا اإىل النص حول املوارد الوراثية واملعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
 .165وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وأأشار اإىل أأن بعض اجملموعات ا إلقلميية وادلول ا ألعضاء أأعربوا عن
وهجات نظرمه بكأأن مسامهة هيئات الويبو يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .و أأقرت اجملموعة بأأن أأجندة التمنية اكنت موضع
توافق يف الآراء من مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،ور أأت أأن بند جدول ا ألعامل سيس تفيد من ملكية أأوسع ومكاركة يف
الويبو خارج البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .واكنت اجملموعة ا ألفريقية قد أأعربت ابلفعل عن أأفاكرها بكأأن هذا املوضوع.
و أأشادت ابلويبو ألنكطهتا و أأدواهتا ومبادراهتا العديدة لتيسري تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .وكررت اجملموعة طلهبا بأأن تظل
املساعدة اليت تقدهما الويبو حيركها الطلب وموهجة حنو التمنية وشفافة وتس تجيب ألولوايت واحتياجات تمنية حمددة يف
البدلان املطالبة وتعكس املرونة املوجودة يف نظام امللكية الفكرية ادلويل .وفامي يتعلق حتديدا ابللجان املذكورة يف التقرير،
رحبت اجملموعة ابلتقدم امللحوظ اذلي أأحرزته جلنة حق املؤلف من خالل عدد من الصكوك ادلولية الهامة بعد اعامتد
توصيات أأجندة التمنية يف عام  .2007وحثت عىل بذكل هجود ميسارعة حنو حامية هيئات البث والبث الاكبيل ضد قرصنة
ا إلشارة وإارسال معل اللجنة بكأأن الاس تنناءات والقيود اليت من شأأهنا تيسري الوصول اإىل املعارف واملعلومات ألغراض
التمنية البرشية واجملمتعية .وفامي يتعلق ابللجنة احلكومية ادلولية ،وابلإشارة اإىل التوصية  18من توصيات أأجندة التمنية ،كررت
اجملموعة ر أأهيا بأأن أأكرب و أأقوى املساهامت اليت قدمهتا اللجنة احلكومية ادلولية ويف الواقع الويبو يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية
س تكون يه الاختتام املبكر ملفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية مع حد أأدىن من صك دويل معياري ملزم قانوان يعزز شفافية
وفعالية النظام ادلويل للملكية الفكرية ويعزز وحيمي املعارف التقليدية والإبداع والابتاكر يف اإطار امللكية الفكرية احلديث،
ويضمن احلقوق الاقتصادية وا ألخالقية املنصفة ألحصاب هذه املعارف .ومن شأأن الإجناز أأن يس تجيب لعدد كبري من
التوصيات امخلسة وا ألربعني ألجندة التمنية .ونظرا ألن توصيات أأجندة التمنية هتدف اإىل تعزيز نظام ملكية فكرية دويل شامل
ومتوازن ،مع ا ألخذ يف الاعتبار املس توايت اخملتلفة للتمنية دلى خمتلف أأعضاء الويبو ،حثت اجملموعة مجيع ادلول ا ألعضاء
و أأحصاب املصلحة عىل العمل معا بد أأب ليرسيع تنفيذ الويبو لتوصيات أأجندة التمنية ذات الصةل.
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 .166وحتدث وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء ،و أأشار اإىل أأن الوثيقة اش متلت عىل ا ألجزاء ذات الصةل من التقرير اخلاص
ابللجنة احلكومية ادلولية وجلنة حق املؤلف .وقدمت الوثيقة معلومات مفيدة عن كيفية مسامهة هيئات الويبو املعنية يف تنفيذ
توصيات أأجندة التمنية املتعلقة هبا بطريقة شامةل ومناس بة.
 .167و أأعرب وفد الربازيل عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ابلنيابة عن ادلول ذات ا ألفاكر املامثةل .واكن تقرير
الهيئات ذات الصةل املقدم اإىل اجلعية العامة أآلية هامة لتقيمي تنفيذ أأجندة التمنية .و أأعرب الوفد عن أأسفه بكأأن أأن جلنتني
فقط قدمتا تقارير فردية .و أأعرب عن أأمهل يف اإماكنية تغيري ذكل يف الس نة التالية .واكن ا ألمر هو جمرد تنفيذ قرار اجلعية
العامة اذلي وف َّر أآليات التنس يق .وعىل حنو ما س بق ذكره ،اكن عىل جلان الويبو تقدمي تقرير عن تنفيذ وتعمم أأجندة التمنية.
و أأعرب الوفد أأيضا عن توقعاته خبصوص اللجنتني اليت قدمتا تقارير .وميكن أأن تواصل اللجان اإحراز تقدم يف تنفيذ أأجندة
التمنية ومعاجلة املسأأةل ذات ا ألمهية ابلنس بة للتمنية ،مع مراعاة أأمهية تعممي أأجندة التمنية يف الويبو.
 .168وحتدث وفد اندونيس يا بصفته الوطنية ،وذكر أأنه قد درس هذه الوثيقة ،و أأحاط علام بكأأن مسامهة اللجنة احلكومية
ادلولية وجلنة حق املؤلف يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .و أأحاط الوفد علام بأأن هيئات الويبو املعنية ا ألخرى مثل جلنة
الرباءات وجلنة العالمات مل يرد ذكرها يف الوثيقة .وينبغي أأن تسهم لك من جلنة الرباءات وجلنة العالمات يف تنفيذ توصيات
أأجندة التمنية .وطلب الوفد من جلنة التمنية أأن تذكر هذا يف اس تعراضها لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية املقدم اإىل
اجلعية العامة.
 .169و أأيد وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ابلنيابة عن ادلول ذات ا ألفاكر املامثةل.
ورحب بتقرير اللجنة احلكومية ادلولية وجلنة حق املؤلف اإىل اجلعية العامة بكأأن مسامههتام يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية.
و أأعرب عن أأسفه ألن جلنتني فقط قد قدمتا تقريرا .واكن من املتوقع للغاية أأن تقدم جلان وهيئات الويبو ا ألخرى تقريرا اإىل
اجلعية العامة بكأأن املساهامت يف توصيات أأجندة التمنية.
 .170وحتدث وفد الهند بصفته الوطنية ،و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ابلنيابة عن ادلول ذات ا ألفاكر املامثةل.
و أأبدى قلقه بكأأن أأن مل تصف اجلعية العامة اإل مسامهة اللجنة احلكومية ادلولية وجلنة حق املؤلف يف تنفيذ توصيات أأجندة
التمنية املتعلقة هبام .ومل يكن هناك أأي مسامهة من جلنة الرباءات وجلنة العالمات ،وهام أأمه اللجان فامي يتعلق ابملسامهة يف
تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .واكن من املهم ابلنس بة للجنة التمنية أأن تذكر ذكل يف اس تعراضها لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية
املقدم اإىل اجلعية العامة.
 .171و أأغلق الرئيس ابب مناقكة الوثيقة  CDIP/18/8نظرا لعدم وجود تعليقات أأخرى من احلضور.

البند  7من جدول ا ألعامل :النظر يف برانمج معل تنفيذ التوصيات املعمتدة
النظر يف الوثيقة  - CDIP/18/10قرار اجلعية العامة للويبو بكأأن املسائل ذات الصةل بلجنة التمنية
 .172أأشار الرئيس إاىل قرار اجلعية العامة للويبو بكأأن املسائل ذات الصةل بلجنة التمنية .و أأفاد بأأنه متت مناقكة أأحد
النصوص املتعلقة هبذه املسأأةل (وارد يف املرفق الثاين من ملخص الرئيس لدلورة السابعة عرشة) .ووردت فيه املقرتحات
املقدمة من اجملموعات ا إلقلميية وادلول ا ألعضاء اإىل جانب اقرتاحه .ذلكل ،ر أأى من الرضوري عقد مكاورات غري رمسية
بكأأن هذا البند قبل امليض قدما يف املناقكة.
النظر يف الواثئق  - CDIP/8/INF/1املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض
التمنية و - CDIP/9/16اقرتاح مكرتك من مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة البدلان ا ألفريقية بكأأن املساعدة التقنية اليت
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تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية و - CDIP/16/6حتديث عىل رد الإدارة عىل املراجعة اخلارجية للمساعدة
التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية
 .173أأشار الرئيس اإىل املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية .و أأشار
الرئيس اإىل أأنه عىل الرم  من التقدم احملرز ،مل حيدث توافق يف الآراء عىل الاقرتاح املقدم من وفد اإس بانيا (الوارد يف املرفق
ا ألول من ملخص الرئيس لدلورة السابعة عرشة) بكأأن هذه القضية .ووفقا ذلكل ،طلب من وفد اإس بانيا اإجراء مكاورات
غري رمسية من أأجل التوصل اإىل اتفاق بكأأن هذا الاقرتاح.
النظر يف الواثئق  - CDIP/17/INF/2دليل معيل لتقيمي ا ألصول غري امللموسة يف مؤسسات البحوث والتمنية،
و - CDIP/17/INF/3العقود املتعلقة بامنذج امللكية الفكرية لفائدة اجلامعات ومؤسسات البحوث اليت متولها احلكومة،
و - CDIP/17/INF/4دليل تقيمي امللكية الفكرية للمؤسسات الأاكدميية
 .174دعا الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي الواثئق.
 .175قدمت ا ألمانة (الس يد انبوليتانو) ا ألدةل الثالث الواردة يف الواثئق  CDIP/17/INF/2وCDIP/17/INF/3
و .CDIP/INF/4و أأشار حتديدا اإىل الوثيقتني رمق  2و  4ألهنام تتعلقان بتقيمي امللكية الفكرية .و أأبرز أأن ادلراسات تس تادم
حاليا يف أأنكطة بناء القدرات والتدريب .وذكر أأن ا ألنكطة مصممة تبعا لحتياجات وخصائص املس تفيدين .واكن لدلليلني
هنج خمتلف قليال .وطورت الوثيق  CDIP/17/INF/2دراسة حاةل بناء عىل وضع مت من خالهل اس تككاف الاحامتلت
اخملتلفة اليت ميكن أأن حتدث .وحاولت التعرف عىل مجيع ا ألش ياء اليت ميكن أأن حتدث أأثناء املفاوضات مع احللول املمكنة
وتأأثريها عىل نقل التكنولوجيا .ومل يكن ذكل منوذجا ولكن وس يةل ملعرفة كيف أأن الطرق اخملتلفة ملعاجلة القضااي من شأأهنا أأن
تؤدي اإىل حلول خمتلفة .واكن ا ألمر يتوقف عىل املس تفيد لتحديد اخليار ا ألنسب هل .وخلصت ا ألمانة وصفها
للوثيقة  CDIP/17/INF/2بوصفها دراسة حاةل عىل دوةل افرتاضية لكها حل الواقعي .وانتقلت بعد ذكل اإىل
الوثيقة  ،CDIP/17/INF/4و أأشارت اإىل أأهنا ذات هنج أأكرث أأاكدميية من خالل مراجعة مجيع املهجيات اخملتلفة .وحاولت
ا ألمانة تكييف التدريب حسب الاحتياجات والطلبات املقدمة من ادلول ا ألعضاء .وعىل الرم  من أأنه ميكن أأن يبدو فنيا،
اكن الهدف أأن يمت اس تكامهل بدراسات حاةل فعلية .و أأشارت الوثيقة الثالثة  CDIP/17/INF/3اإىل العقود املربمة لفائدة
اجلامعات واملؤسسات البحثية املموةل من احلكومات .واس تعرضت الامنذج اخملتلفة اليت مت اعامتدها عىل املس توى ادلويل.
وس تمكن الفكرة يف توفري اكفة احللول اخملتلفة اليت معلت بكلك جيد يف املايض ،والبحث عن املامرسات اجليدة اليت ميكن
تنفيذها .ويه تتكون من مجموعة واسعة من س ياسات وحلول التنفيذ .واكنت هناك هجود جلعهل ذات طابع معيل من خالل
اس تكاملها ابخلربات املبارشة من اخلرباء.
 .176وقال الرئيس اإن تكل الواثئق يه أأدةل وكتيبات واحضة .ومت اإاتحهتا لدلول ا ألعضاء اليت من شأأهنا أأن تقرر بعد ذكل
اإىل أأي مدى ميكن أأن تكون مفيدة .ودعا الرئيس الوفود اإىل تقدمي تعليقات عىل العرض التوضيحي اذلي قدمته ا ألمانة.
 .177و أأوحض وفد الصني أأن الواثئق الثالث قدمت معلومات مفيدة للجامعات واملؤسسات الأاكدميية واملؤسسات املموةل
من احلكومات .و أأشار اإىل أأن تكل املؤسسات أأجزاء هامة جدا من النظام املبتكر لبالده و أأن الواثئق س تكون مبثابة أأدةل
جيدة هلم .واكنت الصني تنفذ اسرتاتيجية امللكية الفكرية الوطنية بكأأن الابتاكر ألغراض التمنية .واكنت املؤسسات املذكورة
جزءا همم جدا من هذه الاسرتاتيجية .وقد عززت البالد معلها يف هذا اجملال .ومكثال عىل ذكل ،ذكر الوفد أأنه اكن يدرس
صياغة معايري وطنية بكأأن قواعد اإدارة امللكية الفكرية ابجلامعة .وذلكل فاإن الواثئق الثالث من شأأهنا أأن تيرس اإىل حد كبري
العمل يف هذا اجملال .واقرتح الوفد أأن تقوم ا ألمانة برتمجة الواثئق اإىل مجيع اللغات الرمسية الست ل ألمم املتحدة ،لإاتحة
اس تاداهما عامليا بكلك ا ألفضل.
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 .178وحتدث وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء ،و أأشار اإىل أأن الواثئق طويةل ،و أأنه سوف تكون هناك حاجة جلدول حمتوايت
وملخصات تنفيذية لهذا النوع من الواثئق .و أأكد أأن الواثئق مفيدة ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن تس تفيد مها اجلهات املعنية.
 .179وحتدث وفد ش ييل بصفته الوطنية ،وذكر أأن الواثئق تعد مسامهة كبرية للكعب يف منطقته .وإاهنا س متكهم من فهم
أأفضل ألمهية تقيمي ا ألصول غري امللموسة .وميكن أأن تلعب دورا يف منو اجلامعات أأو صندوق البحث .و أأبرز أأمهية وجود
قوانني وس ياسات عامة من شأأهنا أأن توفر حوافز لقطاع التعلمي خللق أأدوار واحضة من شأأهنا أأن تؤدي اإىل تيسري نقل
التكنولوجيا .و أأشار أأيضا اإىل أأمهية وجود واثئق بميع اللغات الرمسية .وس يكون من املهم وخاصة ابلنس بة للوفد أأن تكون
متاحة يف منصة املعهد الوطين للملكية الصناعية " ،"INAPI Proyectaويه بوابة خاصة للتعلمي ونقل التكنولوجيا .وتعترب
املنصة بوابة ميكن من خاللها معرفة كيفية حتسني التقيمي .و أأخريا أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأهنا س تكون فكرة جيدة إاذا مت نقل
التكنولوجيا يف س ياق الويبو .و أأبدى الوفد اس تعداده لتقدمي فيديو يلخص مضمون الواثئق اليت ميكن اإاتحهتا عىل موقع
الويبو الإلكرتوين .ور أأى الوفد أأنه من املفيد أأن تنظم الويبو ندوة دولية حول التقنيات اخملتلفة لتقيمي ا ألصول التكنولوجية.
 .180و أأشار وفد جنوب أأفريقيا اإىل أأنه اكن من املهم للغاية أأنه مت حتديد امللكية الفكرية من اجلامعات وحاميهتا واس تاداهما
وتسويقها للصاحل الاجامتعي والاقتصادي .ويف هذا الصدد ،ر أأى أأن أأدةل عىل وجه اخلصوص تعد مساعدة كبرية .و أأيد
ملخص ا ألمانة بأأن الوثيقة الثالثة اليت أأعدهتا الربوفيسور أآشيل سييفزن ذات طبيعة أأاكدميية ،ولكها اكفية يف دمع وتعزيز
أأنكطة ماكتب نقل التكنولوجيا املتقدمة بكلك خاص .ورحب عىل وجه خاص ابلطريقة اليت كتبت هبا الوثيقة ا ألوىل مع
دراسة حاةل افرتاضية .ور أأى أأهنا مفيدة للغاية .وقدم الوفد تعليقني .أأشار أأوهلام اإىل الوثيقة الثانية واكن يتعلق ابلتفاق
التعاوين .و أأفاد بأأن من منظور البدلان النامية من املهم عىل حنو مزتايد وجود بعض املعايري واملبادئ التوجهيية لتحديد
املعامالت اخلالية من احلقوق .ما يه الرشوط وا ألحاكم اليت تس توجب اس تنناء املعامالت اخلالية من احلقوق واملموةل من
ا ألموال العامة من املتطلبات الصحية العادية؟ وتعلقت النقطة الثانية ابدلور الهام لتقيمي امللكية الفكرية .و أأعرب الوفد عن
اعتقاده بأأن تقيمي امللكية الفكرية مع التعزيز القطاعي ميكن أأن يكون مفيدا ،واكنت جتري مناقكات هبذا اخلصوص مع شعبة
الاقتصاد يف الويبو .ور أأى وفد أأن الواثئق أأضافت قدرا من القمية.
 .181وحتدث وفد نيجرياي بصفته الوطنية ،و أأعرب عن اعتقاده بأأن ا ألدةل سعت ملعاجلة دورات هممة يف اس تادام أأصول
امللكية الفكرية لفائدة مؤسسات املعرفة من التصور والصياغة والتمنية مبا يف ذكل العقود وتنفيذها الفعيل .كام قدم مجموعة
متنوعة من اخليارات من شأأهنا أأن تكجع ا ألمانة عىل مواصةل تعزيز أأعاملها يف ذكل املوضوع.
 .182ور أأى الوفد الربازيل أأن الواثئق هممة للغاية .ويف الس نوات ا ألخرية اسيرمرت الربازيل يف الانتفاع ابمللكية الفكرية يف
اجلامعات .وحث الويبو عىل مواصةل معلها يف هذا اجملال.
 .183وذكرت ا ألمانة (الس يد انبوليتانو) أأن ترمجة ا ألدةل اإىل اللغات ا ألخرى ل ألمم املتحدة اكنت دامئا اإماكنية .وسوف تنظر
ا ألمانة أأيضا يف ما اإذا اكن من املفيد أأن يكون هناك نساة خمترصة من بعض الواثئق .ودلى الويبو كتيبات ذات طبيعة
معلية أأكرث يف جمالت خمتلفة .ومن املؤكد أأهنا س تأأخذ هذه النقطة بعني الاعتبار وترى ما يه أأفضل طريقة للميض قدما .مث
أأشارت ا ألمانة اإىل امللخصات وجداول احملتوايت .و أأقرت بأأن وثيقة واحدة مل حتتوي علهيام .وذلكل سوف تتأأكد ا ألمانة من أأن
لك الواثئق حتتوي عىل لكهيام .و أأشارت إاىل تعليقات وفد ش ييل ،و أأفادت بأأن ا ألمانة تعمل أأيضا يف بوابة نقل التكنولوجيا.
و أأعربت عن أأملها يف الانهتاء مها بداية العام املقبل .وسيمت وضع هذه الواثئق وغريها من املعلومات عىل صفحة واحدة عىل
الإنرتنت .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه منذ بضعة أأشهر مت فتح صفحة من صفحات الويبو عىل الإنرتنت لس ياسات امللكية الفكرية
للجامعات ويوجد هبا بعض العنارص مثل بعض العقود املربمة بني اجلامعات .ومع ذكل ،س تخصص صفحة ويب أأخرى لنقل
املعرفة .وعىل النحو اذلي اقرتحه وفد جنوب أأفريقيا ،فاإهنا سوف تتوسع يف موضوع املعامالت اخلالية من احلقوق ،وسوف
حتاول جعهل معليا ومفيدا أأكرث لدلول ا ألعضاء.
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 .184وتساءل رئيس اإذا ما اكن ميكن للجنة أأن حتيط علام ابلواثئق  CDIP/17/INF2وCDIP/17/INF3
و .CDUP/17/INF4ومت التفاق عىل هذا نظرا لعدم وجود اعرتاضات من احلضور.
النظر يف الوثيقة  - CDIP/18/4مجموعة اإسهامات ادلول ا ألعضاء بكأأن أأهداف التمنية املس تدامة ذات الصةل بعمل الويبو
 .185دعا الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي الوثيقة.
 .186و أأشارت ا ألمانة (الس يد ابلوش) اإىل أأنه طلب من ا ألمانة يف ادلورة اخلامسة عرشة للجنة اإعداد وثيقة حتليلية تيناول
مسار العمل اذلي ميكن للويبو من خالهل دمع هجود ادلول ا ألعضاء يف حتقيق أأجندة التمنية ملا بعد عام  .2015وقدمت
ا ألمانة يف دورهتا السادسة عرشة وثيقة بعنوان الويبو أأجندة الت منية ملا بعد عام ( 2015الوثيقة  )CDIP/16/8اليت أأشارت
اإىل أأن معل الويبو هل صةل مبارشة ابثنني من أأهداف التمنية املس تدامة ،وهام هدفا التمنية املس تدامة  9و .17واكنت هناك
أأهداف أأخرى من أأهداف التمنية املس تدامة ذات صةل غري مبارشة وفامي يتعلق بذكل ميكن للمنظمة تقدمي املساعدة لدلول
ا ألعضاء .وانقكت اللجنة يف دورهتا السابعة عرشة تعيني أأنكطة الويبو املتعلقة بأأهداف التمنية املس تدامة .وخالل تكل
ادلورة ،قررت اللجنة أأنه عىل ادلول ا ألعضاء تقدمي اإسهامات اإىل ا ألمانة .وابلتايل ،حتتوي الوثيقة قيد النظر عىل مجموعة تضم
أآراهئم اليت تفيد بأأهداف التمنية املس تدامة ذات صةل بعمل الويبو وعىل تربير لتكل الآراء.
 .187وذكر وفد الربازيل أأنه ملزتم الزتاما اتما بينفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .واختار املؤمتر احلادي عرش لرؤساء دول
مجموعة البدلان الناطقة ابلربتغالية جدول أأعامل عام  2030للتمنية املس تدامة ابعتبارها املوضوع الرئييس للمجموعة لفرتة
الس نيني املقبةل .و أأنكأأت الربازيل جلنة وطنية ألهداف التمنية املس تدامة بغرض وضع ومتابعة خطة العمل لتنفيذ جدول أأعامل
عام  2030يف البالد .ويرشف عىل اللجنة رئاسة اجلهورية وتضم ممثلني عن ست وزارات وادلوةل والبدلايت ،فضال عن
اجملمتع املدين من أأجل أأن يكون تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة يف الربازيل شامال وفعال .ومت اإعداد جدول أأعامل  2030بناء
عىل العمل اذلي مت من خالل اجامتعات وقرارات اجملمتع ادلويل السابقة .و أأكدت الفقرة  11من القرار نتاجئ مجيع مؤمترات ا ألمم
املتحدة الرئيس ية ومؤمترات القمة اليت وضعت أأساسا متينا للتمنية املس تدامة وساعدت يف صياغة جدول ا ألعامل اجلديد.
ويكمل ذكل ا إلعالن اخلاص ابلبيئة والتمنية ومؤمتر ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة ريو  .20 +كام أأقر جدول ا ألعامل برتابط
احللول الالزمة ملواهجة التحدايت والالزتامات الواردة يف تكل املؤمترات الكربى .ويتعني حتت هذا الإطار مناقكة دور الويبو
يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .وعىل عكس ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ( ،)MDGsذكرت الفقرة  5من جدول ا ألعامل
لعام  2030أأن أأهداف التمنية املس تدامة تنطبق عىل مجيع البدلان مع ا ألخذ يف الاعتبار خمتلفة احلقائق والقدرات
ومس توايت التمنية الوطنية .وجاء يف ديباجة جدول ا ألعامل أأيضا أأن "مجيع ادلول ومجيع أأحصاب املصلحة اذلين يعملون يف
رشاكة تعاونية سينفذون هذه اخلطة" .ولقد اكنت فرصة أأن يناقش أأعضاء الويبو خطة معل موسعة وشامةل لفائدة اجليع.
وعىل النحو املوحض يف تقدميه ،اكن الهج املتاكمل جزءا حيواي من جدول أأعامل عام  .2030وينبغي أأن يؤدي هذا الهج اإىل
فهم شامل للرتابط الكبري عرب أأهداف التمنية املس تدامة الس بعة عرشة وا ألهداف املرتبطة هبا .ور أأى الوفد لك أأهداف
الس بعة عرشة املتعلقة ابمللكية الفكرية يف ضوء تعمميها واس تاداهما عىل نطاق واسع يف اجملمتع املعارص .وتطلبت الصةل بني
خمتلف أأهداف التمنية املس تدامة واجلوانب العديدة ذات الصةل ابمللكية الفكرية مكاركة كبرية من الويبو يف هذه العملية.
وابلنظر اإىل الوضع القانوين اذلي أأوجده التفاق بني ا ألمم املتحدة والويبو يف عام  ،1974جيب عىل املنظمة تقدمي اإسهامات
متكن من التنفيذ الفعال ل ألهداف ابلتعاون مع اجلهات ا ألخرى ذات الصةل .وابلتايل ،يتعني عىل الويبو التعامل مع مجيع
ا ألهداف يف ظل ولية الويبو ،ابعتبار أأهنا دلهيا العديد من العالقات املعقدة مع امللكية الفكرية .وقدم الوفد بعض ا ألمثةل
الواردة يف لكمته .ويف اإطار الهدف  ،3اذلي يكمل أأهداف ضامن حصة الساكن من خالل احلصول عىل ا ألدوية ،أأجرت
الويبو أأنكطة ودراسات يف املايض .ومع ذكل ،ل تزال مل تقم ابملسامهة املتوقعة اليت ميكها تقدميها ألهداف التمنية املس تدامة.
وميكن للويبو مساعدة البدلان عىل ماكحفة الهتاب الكبد من خالل تداول تقرير بكأأن واقع الرباءات عن ا ألدوية ا ألساس ية
املس تادمة لعالج هذا املرض .وهناك أأيضا عالقة بني املؤلف والوصول اإىل املوارد التعلميية .وهيدف الهدف  4اإىل تعلمي
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عادل وشامل اجلودة وتعزيز فرص التعمل مدى احلياة للجميع .ويف هذا الصدد ،ينبغي عىل الويبو أأن تدير املناقكات يف جلنة
حق املؤلف بكأأن املكتبات ودور احملفوظات والبحوث واملعاهد التعلميية .وكذكل يقع بدء نفاذ معاهدة مراكش مبارشة مضن
نطاق هذا الهدف .وعالوة عىل ذكل ،وميكن أأن يس تفيد الهدف  7بكأأن الوصول إاىل الطاقة املس تدامة والهدف  13بكأأن
تغري املناخ عىل حد سواء من مناقكة الويبو و أأنكطهتا املتعلقة بتيسري نقل التكنولوجيا ونرش التكنولوجيا اخلرضاء .ومن هذا
املنطلق ،ميكن تعزيز برانجمي موفق الويبو وويبو غرين من أأجل دمج جوانب أأهداف التمنية املس تدامة .ويف اخلتام ،اكن
ألنكطة الويبو عالقة شامةل مع أأهداف التمنية املس تدامة .وتوحض هذه ا ألمثةل املسامهة الكبرية والكامةل اليت ميكن أأن تقوم
هبا الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة وميكن أأن تكون مبثابة أأساس انطالق ملناقكة املزيد من ا ألنكطة .وجيب عىل
الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا أأن يأأخذوا يف الاعتبار دامئا الهج املتاكمل ألهداف التمنية املس تدامة .وتعد جلنة التمنية يه اللجنة
ا ألنسب للتعامل مع أأهداف التمنية املس تدامة بطريقة شامةل ،دون املساس اب ألنكطة أأو املناقكات اليت تتطلب مكاركة
جلان أأو هيئات الويبو .و أأشار اإىل أأن ولية جلنة التمنية تتضمن مناقكة قضااي امللكية الفكرية والتمنية ،ويه املسائل اليت
تتصل بكلك معقد بأأهداف التمنية املس تدامة .وذلكل ،طلب الوفد من اللجنة اإدراج بند دامئ بعنوان "تنفيذ أأهداف التمنية
املس تدامة" عىل جدول أأعامل جلنة التمنية .وتعد أأهداف التمنية املس تدامة خطة طويةل املدى ،وحددت اجلعية العامة ل ألمم
املتحدة عام  2030موعدا هنائيا لتنفيذ ا ألهداف .ومن شأأن اإدراج ذكل البند من جدول ا ألعامل توفري املعاجلة الكامةل
وادلورية واملس مترة لهذا املوضوع عن طريق اإعطاء الفرصة ل ألعضاء ملناقكة العديد من املوضوعات املتعلقة بأأهداف التمنية
املس تدامة وتقدمي مقرتحاهتم احملددة ل ألعضاء .كام أأنه س يعطي فرصة للويبو بأأن تقدم تقريرا دوراي اإىل ا ألعضاء عن الإجراءات
اليت اختذهتا بكأأن تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .و أأشار الوفد اإىل أأنه مت عرض بند جدول ا ألعامل املقرتح يف ادلورة
السابعة عرشة للجنة التمنية و أأيده العديد من البدلان ا ألخرى ،مما يعكس رغبة كثري من ادلول ا ألعضاء اليت ينبغي أأخذها
بعني الاعتبار .و أأعرب الوفد عن شكره للتأأييد اذلي قدمه ابلفعل غالبية ا ألعضاء واجملموعات ا إلقلميية يف اجللسة العامة ،مبا
يف ذكل اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة وأآس يا واحمليط الهادئ ،وكذكل اإيران وإاندونيس يا ونيجرياي .وتتضح أأمهية وجدوى هذا
املوضوع من املكاركة املطلوبة من قبل الويبو ومجيع ادلول ا ألعضاء وفاءا ابلزتاماهتم يف اإطار جدول أأعامل  .2030و أأعرب
الوفد عن أأمهل يف أأن تتحول املناقكات بكأأن أأهداف التمنية املس تدامة إاىل اإجراءات هادفة و أأن يمت ترمجة أأهداف التمنية
املس تدامة الس بعة عرشة اإىل تدابري ملموسة ميكها تغيري حياة أأولئك اذلين يف أأشد احلاجة اإلهيا.
 .188وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وكرر وهجة نظره اليت تفيد بأأنه اكن للويبو دور يف تنفيذ مجيع أأهداف
التمنية املس تدامة .ومتثل أأهداف التمنية املس تدامة ملا بعد عام  2015الزتاما عامليا بتغيري العامل حبلول عام  2030بطريقة
متاكمةل وتعاونية ابس تادام مجيع الآليات ذات الكفاءة والفعالية املتاحة لدلول ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة الآخرين .وتتقامس
أأهداف التمنية املس تدامة وتوصيات أأجندة التمنية العبء املكرتك ليرسيع وترية المنو والتمنية املس تدامة .ويسعى الك جدويل
ا ألعامل اإىل تغيري العامل اجامتعيا وثقافيا وتكنولوجيا وعلميا وبيئيا واقتصاداي .وتندرج أأهدافهام بكلك جيد يف جدول أأعامل
الاحتاد ا ألفريقي لعام  .2063ولالبتاكر والإبداع أأثر فعال يف التغلب عىل حتدايت احلياة .ويف هذه املرحةل صارت العالقة
بني الإبداع والابتاكر وامللكية الفكرية ل تنفصم .ويعد دور الويبو أأساس يا يف تيسري حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة
ابعتبارها احملرك للمعلومات واخلدمات والتعاون والس ياسات يف جمال امللكية الفكرية عىل مس توى العامل .ور أأت اجملموعة
رضورة وضع اإطار للويبو شفاف وقابل للمساءةل ومس تدام لتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة بوصفها منظمة ألحصاب
املصلحة .وجيب أأن يكون الويبو اللكمة العليا من خالل مساهامت ادلول ا ألعضاء يف فريق اخلرباء املكرتك بني واكلت ا ألمم
املتحدة املعين مبؤرشات أأهدف التمنية املس تدامة يف جمال العلوم والتكنولوجيا والابتاكر يف أآلية تيسري التكنولوجيا خلطة
معل أأديس أأاباب اليت مت اعامتدها يف املؤمتر ادلويل الثالث املعين بتيسري التمنية يف اإثيوبيا يف يوليو عام  .2015ومن خالل
التعاون مع ادلول ا ألعضاء لضامن معلية مس تدامة ،ينبغي أأن حتدد بوضوح يف الويبو الروابط املتعلقة ابمللكية الفكرية املتصةل
بأأهداف التمنية املس تدامة .وللمسامهة يف حتديد العالقة بني امللكية الفكرية و أأهداف التمنية املس تدامة بطريقة غري حرصية،
اعمتدت اجملموعة هنج الروابط مع جلان الويبو ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات واملساعدة التقنية .وتعد جلنة التمنية يه اللجنة
اليت ميكن فهيا وضع برامج لتيسري نقل التكنولوجيا وتوفري بناء القدرات واملساعدة التقنية من أأجل تكييف التقنيات
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وا ألنكطة املس تدامة يف خمتلف القطاعات وس بل العيش اليت مت تناولها يف أأهداف التمنية املس تدامة الس بعة عرشة .ودلى
اللجنة احلكومية ادلولية صةل بأأهداف التمنية املس تدامة  1و 10و 15بكأأن احلاجة اإىل احلقوق يف املوارد الاقتصادية
وامللكية ،والس يطرة عىل أأموال امللكية ،واملرياث ،واملوارد الوطنية فضال عن تعزيز التقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة
عن اس تادام املوارد الوراثية وتعزيز الوصول املناسب لهذه املوارد .واكنت املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي يه املوضوعات الرئيس ية يف اللجنة احلكومية ادلولية .و أأشارت اجملموعة أأيضا اإىل الصةل بني جلنة الرباءات
والهدف  3من أأهداف التمنية املس تدامة مع حواجز يف نظام الرباءات يف مواهجة املكالكت اخلطرية يف الصحة العامة اليت
تكهد تزايدا مثل أأوبئة الإيدز والسل واملالراي و أأمراض املناطق احلارة ،اليت تنقلها املياه وغريها من ا ألمراض املعدية و أأيضا
بكأأن ادلمع املوجه لبحوث وتطوير لقاحات و أأدوية ل ألمراض املعدية وغري املعدية اليت تؤثر عىل البدلان النامية وا ألقل منوا.
وذكرت احلاجة اإىل توفري اإماكنية احلصول عىل ا ألدوية ا ألساس ية بأأسعار معقوةل وأآمنة .و أأشارت اجملموعة أأيضا اإىل وجود صةل
بني جلنة حق املؤلف والهدف  4من أأهداف التمنية املس تدامة .وينبغي عىل ادلول ا ألعضاء ترسيع معل اللجنة يف جمال
الاس تنناءات والقيود هبدف تيسري الوصول اإىل املعرفة واملعلومات وتعزيز فرص التعمل عىل مدى احلياة .وشددت اجملموعة
عىل أأمهية التعلمي واملعرفة مكفتاح للتمنية البرشية واجملمتعية .وعالوة عىل ذكل ،أأوحضت وجود صةل بني جلنة التنس يق وحتقيق
املساواة بني اجلنسني يف الويبو وا ألنظمة الكفافة .و أأشارت حتديدا اإىل أأهداف التمنية املس تدامة  5و 8و 10و .16وتعد جلنة
التمنية يه ا ألفضل جتهزيا لإجراء املناقكات الكامةل الالزمة لتيسري حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .و أأشارت اجملموعة اإىل أأنه
خالل ادلورة السابعة عرشة للجنة التمنية ،شددت عىل أأن مناقكة أأهداف التمنية املس تدامة من شأأنه أأن يعطي دفعة
لرضورة تنفيذ الركن الثالث من ولية جلنة التمنية .ويف هذا الس ياق كررت اجملموعة تأأييدها لالقرتاح اذلي تقدم به وفد
الربازيل بكأأن اإدراج بند دامئ يف جدول ا ألعامل عن تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .وتطلعت اجملموعة اإىل اإجراء حوار
هادف حول أأهداف التمنية املس تدامة واذلي بعده س يكون دلى ا ألمانة املعلومات الاكفية لوضع خطة حمددة بكأأن الكيفية
اليت متكن املنظمة من املسامهة يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة.
 .189وعل َّق وفد الصني أأمهية كبرية عىل جدول أأعامل عام  ،2030ورشع يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة عىل مجيع
اجلهبات .ومت إاعالن خطة الصني الوطنية لتنفيذ جدول أأعامل يف اجلعية العامة املاضية ل ألمم املتحدة .وعكست اخلطة
بوضوح أأنه من أأجل تنفيذ مجيع ا ألهداف هدف التمنية املس تدامة ،ول س امي الهدف  14من أأهداف التمنية املس تدامة
الس بعة عرشة ،أأيدت الصني ا ألمم املتحدة يف لعب دور أأسايس يف تنس يق العمل بكأأن التمنية املس تدامة .وحث الوفد
املنظامت ادلولية ا ألخرى عىل املكاركة يف هذه العملية .ور أأى أأن الويبو بوصف اإحدى الواكلت املتخصصة الهامة التابعة
ل ألمم املتحدة ،قادرة عىل املكاركة بنكاط يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة ومسؤوةل عها .ومتك يا مع القرار اذلي اختذ يف
جلنة التمنية ،17/أأعرب الوفد عن وهجات نظره بكأأن أأمهية أأهداف التمنية املس تدامة لعمل الويبو .وعالوة عىل ذكل،
اس تككفت الصني بكلك أأويل مسأأةل تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة وحصلت عىل نتاجئ معلية .و أأشار اإىل ادلراسة املتعلقة
بنظام تصنيف الرباءات اخلرضاء والتحليل الإحصايئ للرباءات اخلرضاء اليت أأجراها املكتب الصيين للملكية الفكرية .وتناولت
ادلراسة بكلك أأسايس مقارنة ودراسة وحتليل اجلهود املبذوةل من قبل ادلول الكربى ،مبا يف ذكل الصني واملناطق واملنظامت
يف دراساهتم وممارساهتم وس ياساهتم املتعلقة ابلتكنولوجيات اخلرضاء والرباءات اخلرضاء ،وحتديد جوهرها وامتداداهتا .و أأخذت
يف الاعتبار وضع التمنية الاقتصادية الصينية واحتياجات الصني اخلاصة لهيلك طاقهتا اذلي حيدد نطاق التكنولوجيات
اخلرضاء .واكنت الصني تبين نظاما حمددا لتصنيف الرباءات للتكنولوجيات اخلرضاء عىل أأساس التصنيف ادلويل للرباءات
( .)IPCوحددت ادلراسة أأيضا ا ألساليب الإحصائية للتكنولوجيات اخلرضاء من أأجل حتليل اإنكاء الرباءات اخلرضاء
الصينية حتديدا .واس تادمت ادلراسة أأساليب متعددة ودجمت بني ادلراسات النظرية وادلراسات ا ألدبية والبحث العميل
والتحليل القامئ عىل ا ألدةل ومكاورات اخلرباء .ودرست التكنولوجيا اخلرضاء والرباءات اخلرضاء والس ياسات اخلرضاء
من  16دوةل ومنطقة ومنظمة يف مجيع أأحناء العامل مبا يف ذكل الصني .وتوصلت ادلراسة اإىل ثالث نتاجئ رئيس ية .ا ألوىل يه
تطبيق النظام الصيين لتصنيف الرباءات اخلرضاء .ومت إانكاء نظام هريم من ثالث طبقات لتصنيف الرباءات اخلرضاء.
وتناولت ادلراسة الطاقة البديةل ،واملواد البيئية ،وتوفري الطاقة وخفض الانبعااثت ،وماكحفة التلوث ،فضال عن تقنيات
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ا إلدارة وإاعادة التدوير .اثنيا ،حددت ادلراسة اجملالت ذات ا ألولوية يف العمل املتعلقة ابلرباءات اخلرضاء الصينية ،مبا يف ذكل
الاس تادام ا ألسايس النظيف وعايل الكفاءة ،والككف عن تلوث الهواء ،والككف عن تلوث املياه ،ومراقبة نوعية الهواء
وختفيف التلوث ،اليت ميكن أأن تس تادم ملراقبة تطور التكنولوجيات اخلرضاء الصينية الرئيس ية يف هذا اجملال .اثلثا ،مت جتميع
تقرير حتليل اإحصايئ أأويل للرباءات اخلرضاء يف الصني من عام  2010اإىل عام  .2015وابلتايل ،ميكن اإدراج ادلراسة لتنفيذ
هدف التمنية املس تدامة  ،12الغاية  8وهدف التمنية املس تدامة  ،17الغاية  .19و أأعرب عن أأمهل يف تقدمي النتاجئ ذات الصةل
يف ادلورة اللجنة القادمة ،وعن تطلعه اإىل تقامس نتاجئ ادلراسة مع مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو .و أأخريا ،أأيد الوفد الاقرتاح
اذلي تقدم به وفد الربازيل بكأأن اإدراج بند دامئ يف جدول ا ألعامل عن تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة.
 .190وحتدث وفد ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،و أأشار اإىل أأن أأهداف التمنية املس تدامة متثل اجلهود
املبذوةل لوضع خطة معل للس نوات امخلسة عرشة املقبةل .و أأيد الهدف من تنس يق اجلهود العاملية من أأجل تنفيذ ا ألبعاد
الثالثة للتمنية املس تدامة ويه الاقتصادي والاجامتعي والبييئ .وبصفة الويبو واكةل متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة فاإن دلهيا
القدرة التقنية املناس بة عىل املكاركة بنكاط يف املناقكات والعمل .ومع أأخذ الطبيعة القانونية للمنظمة يف الاعتبار ،اليت
تنعكس يف اتفاق بني ا ألمم املتحدة واملنظمة يف عام  ،1974ينبغي عىل املنظمة أأيضا املكاركة بنكاط يف تنفيذ ا ألهداف
والتعاون مع اجلهات الفاعةل ا ألخرى .وكذكل فاإن الصةل بني أأهداف التمنية املس تدامة واجلوانب ذات الصةل ابمللكية الفكرية
تتطلب املكاركة املوضوعية للويبو يف معلية التنفيذ .وابلتايل ر أأى الوفد رضورة مواصةل املناقكات من أأجل التعرف عىل
أأمهية امللكية الفكرية يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .ومن شأأن هذه املناقكات أأيضا حتديد معل الويبو اذلي سيمت تنفيذه
من أأجل اإحراز تقدم .ور أأت اجملموعة أأن جلنة التمنية يه املاكن املناسب ألن تكارك الويبو مساهامهتا يف هذه العملية.
واقرتحت أأن تعد ا ألمانة تقريرا دوراي عن تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .ومن شأأن اإدراج بند دامئ يف جدول ا ألعامل عن
املوضوع تيسري اس مترار املناقكات .و أأعربت اجملموعة عن ابلغ اهامتهما ابلس مترار يف البحث عن أأنسب شلك لإحراز تقدم
بكأأن هذه املسأأةل.
 .191وذكر وفد إاندونيس يا أأنه أأدرج ا ألهداف املتاكمةل للتمنية املس تدامة وغاايهتا يف خطة التمنية الوطنية .واكن يتعاون مع
مجيع أأحصاب املصلحة يف وضع اخلطط الاسرتاتيجية املتعلقة مبسامهة امللكية الفكرية يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة.
ووافق عىل رضورة النظر اإىل أأهداف التمنية املس تدامة بوصفها جدول أأعامل عاملي يوجد به مسؤوليات مكرتكة جليع
البدلان .و أأوحض أأن أأهداف التمنية املس تدامة عاملية وغري قابةل للتجزئة بطبيعهتا .ولعبت الويبو دورا يف حتقيق مجيع ا ألهداف
الس بعة عرشة .و أأعرب عن تأأييده للبناء عىل الرشاكة العاملية املعاد جتديدها بكأأن التمنية وجتاوز الإطار احلايل من أأجل
التأأكد من أأن نظام امللكية الفكرية العاملي خيدم أأغراض التمنية .كام لعب دورا هاما يف أآلية تيسري التكنولوجيا اليت مت اعامتدها
يف املؤمتر ادلويل الثالث لمتويل التمنية .وينبغي أأن حتدد هذه الآلية احتياجات البدلان النامية وتكجع الرشااكت وتيسري
التمنية ،مبا يف ذكل نقل ونرش التكنولوجيات ذات الصةل بأأهداف التمنية املس تدامة وفقا لقواعد النظام التجاري املتعدد
ا ألطراف وامللكية الفكرية .و أأيد الوفد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل بكأأن اإدراج بند دامئ يف جدول ا ألعامل عن تنفيذ
أأهداف التمنية املس تدامة.
 .192و أأعرب وفد أأوغندا عن تأأييده للبيان اذلي أأدلت به اجملموعة ا ألفريقية وكذكل لبياانت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية
والاكرييب والربازيل والصني .و أأشار اإىل أأن أأوغندا اكنت تر أأس اجلعية العامة ل ألمم املتحدة عندما مت اعامتد أأهداف التمنية
املس تدامة .وبنيت أأهداف التمنية املس تدامة عىل اإجنازات ا ألهداف الإمنائية ل أللفية وجيب عىل الويبو تعزيز العمل اذلي أأجنز
يف اإطار ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .ولتحقيق أأثر أأكرب ،جيب تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة بطريقة مرتابطة .و أأوحض أأن
أأهداف التمنية املس تدامة متاكمةل وعاملية وغري قابةل للتجزئة ،و أأهنا حققت توازن يف ا ألبعاد الثالثة للتمنية املس تدامة ويه
الاقتصادي والاجامتعي والبييئ .ومن هذا املنطلق أأقرت ادلول ا ألعضاء يف ا ألمم املتحدة أأن هناك حاجة اإىل رشاكة نكطة
من أأجل حتقيق ا ألهداف والغاايت الطموحة .ومجعت الرشاكة بني احلكومات واجملمتع املدين والقطاع اخلاص ومنظومة ا ألمم
املتحدة وغريها من اجلهات الفاعةل .وقد انعكست الرشاكة العاملية النكطة يف الهدف  .17وميكن أأن تلعب الويبو دورا يف
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حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة عن طريق تعممي ا ألهداف الس بعة عرشة يف أأنكطة الويبو من خالل جلاهنا .واقرتح الوفد أأن
تتوىل الويبو اإعداد وثيقة حمددة بكأأن كيفية اإدماج أأهداف التمنية املس تدامة يف معل الويبو .وشارك الوفد ما دليه من
اإسهامات .وفامي يتعلق ابلهدف  ،1الغرض  ،1.4ميكن أأن تبادر اللجنة احلكومية ادلولية ابس تادام املوارد الوراثية مكورد
اقتصادي .واكن لهذا أأمهية كبرية لكثري من البدلان النامية .واكن اختتام املفاوضات يف اللجنة احلكومية ادلولية ابلغ ا ألمهية
لتحقيق هذا الهدف ،ول س امي ابلنس بة للكعوب ا ألصلية وكذكل حقوق امللكية الفكرية مثل حق املؤلف .وينبغي أأن يس متر
برانمج الويبو للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف زايدة الوعي وبناء القدرات دلى املؤسسات الصغرية واملتوسطة
واملؤسسات ادلامعة لس تادام امللكية الفكرية مكودل للقمية .وعىل الرم  من أأن حقوق امللكية الفكرية لن تقيض عىل الفقر،
فاإهنا تييح الفرصة للفقراء للمكاركة يف الاقتصاد من خالل الإبداع والابتاكر واملسامهة يف حتقيق هذا الهدف .وفامي يتعلق
ابلهدف  ،2ا ألغراض  2.4 ،2.3و  ،2.5ينبغي أأن تعزز الويبو معلها بكأأن واقع الرباءات يف جمال التكنولوجيات ذات الصةل
ابحملاصيل ذات ا ألمهية اخلاصة ابلنس بة للبدلان النامية ،فضال عن احملافل العامة املعنية ابلتكنولوجيا وحتليل ونرش املعلومات
عن اس تادام امللكية الفكرية أكداة للس ياسة العامة ملعاجلة ا ألمن الغذايئ .ولعبت حامية بعض حقوق امللكية الفكرية مثل
املؤرشات اجلغرافية والعالمات التجارية دورا حيواي يف تأأمني قمية املنتجات الزراعية .ومن انحية أأخرى ،شلكت املعايري
العالية لالخرتاعات فامي يتعلق بقطاع الزراعة عائقا أأمام الاسيامثرات الالزمة لتعزيز الإنتاجية الزراعية يف البدلان ا ألقل منوا.
وتعمتد زايدة اإنتاجية قطاع الزراعة عىل ،من بني أأمور أأخرى ،تبين أأحدث التقنيات وا ألدوات املناس بة يف ختزين ونقل
الإنتاج وتوزيع هذه املنتجات .ومن هذا املنطلق ،اكن مرشوع أأجندة الويبو للتمنية موضع ترحيب ألن من شأأنه أأن يسهم يف
حتقيق هذا الهدف .وفامي يتعلق ابلهدف  ،3الغرضان  3.3و 3ابء اكنت هناك حاجة اإىل حزي أأكرب للس ياسات بكأأن املرونة
يف ا ألطر القانونية محلاية امللكية الفكرية من أأجل احلد من تأأثري حقوق امللكية الفكرية عىل الوصول اإىل ا ألدوية والقدرة عىل
حتمل تاكليفها .و أأثرت براءات ا ألدوية عىل أأسعارها وعىل القدرة عىل حتمل التاكليف .واكنت بعض البدلان ا ألقل منوا ،مبا يف
ذكل أأوغندا ،يس تادمون املرونة املوجودة يف معايري حامية امللكية الفكرية دلمع القدرة عىل تصنيع ا ألدوية احمللية .وفامي يتعلق
ابلهدف  ،5الغرض  5جمي ،ينبغي عىل الويبو تعممي املنظور اجلنساين يف مجيع براجمها و أأنكطهتا ،ل س امي املساعدة التقنية
وبرامج أأجندة التمنية .وفامي يتعلق ابلهدف  ،6الغاية  .6.6ينبغي ألنكطة الويبو اليت ترتاوح بني ويبو غرين اإىل منتجات
التكنولوجيا املناس بة أأن يكون لها تأأثري يف تيسري نقل التكنولوجيا ل س امي ملياه الرصف الصحي .وفامي يتعلق ابلهدف ،7
الغرضان  7.3و 7أألف ،ذكر الوفد أأن هذا الهدف اكن تضطلع به ابلفعل مبادرة ويبو غرين والربامج ذات الصةل .ومن خالل
هذه منصات ،تعزز املنظمة التعاون ادلويل وتيرس الوصول اإىل حبوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة .ومع ذكل ،ر أأى الوفد أأنه
ميكن توجيه املزيد من الرتكزي لحتياجات البدلان النامية لإجياد بديل مناسب ونظيف وبأأسعار معقوةل ملصادر الطاقة احلالية.
وهناك نس بة كبرية من الطاقة املس هتلكة يف البدلان النامية من الكتةل احليوية بأأشاكلها من اخلكب أأو خملفات احملاصيل
الزراعية .وتس ببت تلكفة التكنولوجيات الالزمة لالس تفادة من مصادر الطاقة يف اإعاقة الوصول اإىل الطاقة النظيفة .وميكن
لربانمج الويبو يف جمال القدرة عىل التكيف مع تغري املناخ أأن يقطع شوطا طويال يف حتقيق ذكل .وتطلب دمع التطور
التكنولويج والبحث العلمي يف البدلان ا ألقل منوا تطوير البنية التحتية التقنية .وهذا من شأأنه تيسري الوصول اإىل املعرفة
واملعلومات ألغراض التمنية .واكنت أأعامل الويبو بكأأن مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ( )TISCsوبرانمج النفاذ اإىل
ا ألحباث ألغراض التطوير والابتاكر ( ،)ARDIوبرانمج النفاذ اإىل املعلومات املتخصصة بكأأن الرباءات ( )ASPIوالتعاون
ادلويل لفحص الرباءات وابلتايل ذات الصةل .واكن من املهم تطوير قدرة البدلان ا ألقل منوا حنو حتقيق الهدف  .9ويف هذا
الس ياق ينبغي أأن تدمع الويبو ادلول ا ألعضاء لبناء القدرات للتفاوض بكأأن تراخيص نقل التكنولوجيا .وينبغي أأن يمت ذكل مع
توضيح مس توايت واحتياجات التمنية دلى ادلول ا ألعضاء .وبكأأن الهدف ،10الغرض  ،10.3قدمت املنظمة املساعدة
لدلول ا ألعضاء وقامت بأأنكطة أأخرى من أأجل حتقيق توصيات أأجندة التمنية .وجعل هذا الهدف من الواحض رضورة أأن
تعكس أأنكطة الويبو أأولوايت التمنية يف ادلول ا ألعضاء .وفامي يتعلق ابلهدف  ،15الغرض  15.6فاإن الاس تادام املس تدام
للتنوع البيولويج واحلفاظ عىل املوارد الوراثية قد ارتبط منذ فرتة طويةل برفاهية اجملمتعات احمللية والكعوب ا ألصلية .وتعد
الويبو منصة هاما للس ياسات واملعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية ليك تلعب دورا يف ا إلدارة املس تدامة للتنوع البيولويج.
وابلنس بة للهدف  ،17الغرضان  17.9و ،17.6ينبغي أأن تعزز الويبو تعاوهنا مع املنظامت احلكومية ادلولية ا ألخرى ،ويه
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منظمة التجارة العاملية ومنظمة ا ألمم املتحدة للتمنية الصناعية (اليونيدو) ومنظمة الصحة العاملية ومؤمتر ا ألمم املتحدة للتجارة
والتمنية (ا ألونكتاد) وغريها.
 .193وحتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأكد عىل أأمهية جدول أأعامل عام  2030و أأهداف
التمنية املس تدامة .و أأعرب عن اعتقاده بأأن جدول أأعامل  2030وا ألهداف الس بعة عرشة متاكمةل ومرتبطة بكلك مبارش أأو
غري مبارش ل
لك مها ابل آخر ،و أأن حتقيق هدف واحد ميكن أأن يعزز حتقيق الهدف ال آخر .ومع ذكل ،ر أأى أأن الويبو ينبغي أأن
تركز عىل جمالت اختصاصها ،ويه هديف التمنية املس تدامة  9و ،17عىل حنو ما ورد يف الوثيقة .CDIP/16/8
 .194وحتدث وفد سلوفاكيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأعرب عن الزتامه الكديد بأأهداف التمنية
املس تدامة .و أأوحض رضورة أأن تؤخذ أآراء عدد أأكرب من ادلول ا ألعضاء يف الاعتبار ،وينبغي الرتكزي عىل أأهداف التمنية
املس تدامة اليت لها صةل مبارشة بولية الويبو .وتمتتع أأهداف التمنية املس تدامة بنفس القدر من ا ألمهية دلى البدلان املتقدمة
وكذكل النامية .وعالوة عىل ذكل ،ظل الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ملدة س نة أأخرى أأكرب مزود يف العامل للمساعدة
الإمنائية الرمسية مبقدار  68مليار يورو .وفامي يتعلق مبسامهة الويبو ،ف إاهنا حباجة اإىل الرتكزي عىل أأهداف التمنية املس تدامة تكل
والغاايت الأكرث أأمهية لعمل املنظمة .وينبغي القيام هبذا من أأجل تعزيز حامية امللكية الفكرية من خالل التعاون بني ادلول
واملنظامت ادلولية .ور أأوا أأن معل الويبو أأكرث مالءمة لتنفيذ هديف التمنية املس تدامة  9و .17و أأكدوا جمددا عىل أأن حتقيق
أأهداف التمنية املس تدامة املتعلقة ابلبتاكر والتكنولوجيا يعمتد يف املقام ا ألول عىل ادلول ا ألعضاء املسؤولني عن التمنية
الاقتصادية والاجامتعية اخلاصة هبم.
 .195وحتدث وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء ،و أأشار اإىل أأن اعامتد أأهداف التمنية املس تدامة من قبل ا ألمم املتحدة اكن حداث
هاما .و أأعربت اجملموعة عن قناعهتا بأأن حامية امللكية الفكرية ميكن أأن تسهم يف مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل حتقيق أأهداف
التمنية املس تدامة بصورة أأفضل .ومن وهجة نظر اقتصادية ،خلقت حقوق امللكية الفكرية عددا من املنافع .أأول ،وضعت
حقوق امللكية الفكرية حوافز لالبتاكر والإبداع ،وابلتايل تكجع املسيرمرين عىل توفري المتويل الالزم لتطوير منتجات وتقنيات
جديدة .اثنيا ،حقوق امللكية الفكرية مثل الرباءات وحامية الباحثني والرشاكت ،وتعزيز نقل التكنولوجيا من خالل اتفاقيات
الرتخيص .اثلثا ،عادت حامية العالمات التجارية ابلفائدة عىل املنتجني من خالل زايدة القمية املضافة ملنتجاهتم .ويف هذا
الس ياق ،لعبت حامية امللكية الفكرية دورا هاما يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية لدلول ا ألعضاء .وعىل الرم  من أأن امللكية
الفكرية عامل واحد فقط من بني العديد من العوامل فاإن التكنولوجيا والابتاكر عامالن هامان للتمنية عىل حنو ما جاء يف
الهدف  .9ور أأت اجملموعة أأنه من الصعب وغري مرغوب فيه أأن يكون الهدف هو قامئة شامةل من أأهداف التمنية املس تدامة
ذات الصةل بعمل الويبو .مفن انحية ،فاإن امللكية الفكرية موضوع وحيد الطراز ميكن تطبيقه يف خمتلف اجملالت ،ولكن من
انحية أأخرى ،ل تزال مؤرشات قياس تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة يف مرحةل مبكرة .وعىل النحو اذلي وافقت جلنة
التمنية ،16/جيب أأن تزود املؤرشات املناقكات مبعلومات بكأأن مالءمة بعض غاايت أأهداف التمنية املس تدامة للويبو.
و أأعربت اجملموعة عن اعتقاد راخس بأأن الويبو ،ابعتبارها واكةل ا ألمم املتحدة املتخصصة ،جيب أأل حتاول أأن تفعل لك يشء.
وجيب أأن تكون مسامهة الويبو يف أأهداف التمنية املس تدامة مامتش ية مع ولية املنظمة ويركز عىل جمال خربهتا .وهذا ما
يقتيض أأيضا احرتام رايدة مؤسسات ا ألمم املتحدة ا ألخرى يف مناطق أأخرى من اخلربة .واقرتح اجملموعة ادلور التايل لتقوم به
أأمانة الويبو .أأول ،ينبغي عىل أأمانة الويبو دمع ادلول ا ألعضاء يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة مع الرتكزي عىل منطقة خربة
الويبو .وينبغي أأن يمت ذكل عن طريق اإيالء اهامتم خاص يف أأنكطة املساعدة التقنية لهدف التمنية املس تدامة  9وعىل وجه
التحديد الغاايت  9.4و 9.5و 9أألف و 9ابء  .ويف هذا الصدد ،طلب اجملموعة من ا ألمانة أأن تقدم اإىل جلنة التمنية القادمة
مقرتح مرشوع دلمع ادلول ا ألعضاء يف تنفيذ هدف التمنية املس تدامة  .9اثنيا ،ينبغي عىل أأمانة الويبو املكاركة بنكاط يف
معليات ا ألمم املتحدة بكأأن جدول أأعامل عام  ،2030وجيب علهيا ،عند الطلب ،التعاون مع واكلت أأخرى حيامث مت الامتس
خربة الويبو .وحثت اجملموعة ا ألمانة عىل مواصةل متابعة فريق اخلرباء املكرتك بني الواكلت املعين مبؤرشات هدف التمنية
املس تدامة وفريق العمل بني الواكلت املعين بأآلية التيسري التكنولوجية ل ألمم املتحدة .اثلثا ،جيب عىل ا ألمانة اإبالغ منظومة
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ا ألمم املتحدة بكأأن أأنكطهتا ذات الصةل بعد اإعداد العملية لواكلت ا ألمم املتحدة املتخصصة .ومل تؤيد اجملموعة الاقرتاح اذلي
تقدم به وفد الربازيل بكأأن اإدراج بند دامئ يف جدول ا ألعامل عن تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .ور أأت أأن أأهداف التمنية
املس تدامة ينبغي مناقك هتا مضن بنود جدول ا ألعامل القامئة عىل حنو ما مت القيام به منذ البداية .و أأخريا ،كررت اجملموعة أأن
مسؤولية حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة ارتبطت يف هناية املطاف ابدلول ا ألعضاء.
 .196و أأحاط وفد املكس يك علام ابملساهامت الواردة يف الوثيقة  ،CDIP/18/4مبا يف ذكل مسامهة مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب .وشدد الوفد عىل الصةل القامئة بني امللكية الفكرية والتمنية واعرتف ابلصةل مع أأهداف التمنية املس تدامة
الس بعة عرشة املعمتدة من ا ألمم املتحدة وادلول ا ألعضاء .ومعلت أأجندة تمنية الويبو جنبا اإىل جنب مع ادلول ا ألعضاء من
أأجل نرش املعرفة وتعزيز امللكية الفكرية أكداة للتمنية .و أأشار الوفد اإىل أأن دلى الويبو أآليات لإعطاء دفعة لس تادام الرباءات
والعالمات التجارية ذات التأأثري ا إلجيايب عىل التمنية .ور أأى أأن جدول أأعامل عام  2030يساعد يف حتديد وإاعطاء دفعة
ل ألولوايت الوطنية وتنفيذ اإجراءات فعاةل ومنسقة من أأجل حتقيقها .ويف هذا الصدد ،فاإن الزتام من ادلول ا ألعضاء ،وكذكل
تأأييد واكلت دولية أأخرى مثل الويبو مبا يامتىش مع وليهتا س يكون أأمر حاسام .وتقوم املكس يك بأأعامل شامةل من أأجل
الامتثال ألهداف التمنية املس تدامة .وجيري تنفيذ اإجراءات خمتلفة هبا مع الإدارات احمللية لتنفيذ ا ألهداف والغاايت
واملؤرشات حىت تكون اجملمتعات عىل عمل بدول أأعامل عام  .2030وقد مت تنفيذ العديد من التدابري يف البالد لتعزيز
العالمات اجلاعية ومسميات املنكأأ .ويف حني يمت حتفزي التمنية الاقتصادية للمجمتعات احمللية ،يمت حامية حقوق املبدعني من
خالل تكل الآليات .ومن انحية أأخرى ،تعد الرباءات أآلية لتعزيز التمنية .وذلكل ،اسيرمرت املكس يك موارد برشية ومادية
لفائدة الرباءات من خالل نظام اإنكاء وتصممي مواقع الإنرتنت والتاكمل من موقع للتجارة الإلكرتونية ( .)CADOPACوقد
وفر هذا النظام أأيضا التعاون جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وإاىل أأعضاء املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية
( .)ARIPOوفامي يتعلق حبق املؤلف ،قد أأنكأأ املعهد الوطين حلق املؤلف ( )INDAUTORالصكوك اليت مت تقامسها يف
املنطقة أكداة تعلميية .وساعد ا ألطفال عىل فهم أأمهية احرتام اإبداعاهتم من خالل أأعامل الويبو .و أأشار الوفد اإىل أأنه مت العمل
عىل تعزيز التمنية من خالل الإبداع والابتاكر .و أأعرب عن اعتقاده بأأنه من خالل تدابري معلية مثل تكل املذكورة ،ميكن أأن
تساعد البدلان يف ماكحفة الفقر .ومع ذكل أأشار اإىل أأن احلكومات يتعني أأن يكون دلهيا س ياسات عامة مالمئة .ويف هذا
الصدد ،تقوم الويبو بعمل فين ل يقدر برمن وميكنه مضاعفة التأأثري عىل التمنية وعىل الامتثال ألهداف التمنية املس تدامة اإذا ما
اس تادم بكلك مناسب.
 .197و أأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و أأيد أأيضا الاقرتاح
اذلي تقدم به وفد الربازيل بكأأن وجود بند دامئ عن تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .ونظرا ألمهية التمنية اليت يقودها
الابتاكر ،و أأمهية امللكية الفكرية يف سلسةل قمية الابتاكر ،طلب الوفد من الويبو تقدمي وثيقة شامةل تتضمن تفاصيل مجموعة
من ا ألنكطة امللموسة املوهجة حنو مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل اإجناز جدول أأعامل عام  .2030ويتعني أأن حتدد الوثيقة أأيضا
الروابط والتفاعالت بني مجيع أأهداف التمنية املس تدامة وغاايهتا وولية الويبو وا ألهداف الاسرتاتيجية .وينبغي أأن حتدد
الوثيقة دور الويبو يف ال آلية التكنولوجية اليت مت اإنكاؤها مضن أأهداف التمنية املس تدامة.
 .198وحتدث وفد الهند بصفته الوطنية ،و أأحاط علام ابلوثيقة  .CDIP/18/4وقال اإن أأهداف التمنية املس تدامة ذات
طبيعة عاملية ومتاكمةل ول تتجز أأ .وابلتايل ،فاإن انتقاء أأهداف التمنية املس تدامة ذات الصةل وحدها بعمل الويبو لن يامتىش مع
حتقيق أأهدافها .ور أأى أأنه ينبغي تعممي مجيع أأهداف التمنية املس تدامة الس بعة عرشة يف معل الويبو ابلنظر اإىل أأنه مت ذكر
التقنيات ابعتبار أأن لها دورا رئيس يا يف حتقيق معظم الغاايت .كام وردت بوضوح يف أأهداف التمنية املس تدامة  1و 2و 3و4
و 5و 6و 7و 8و 9و 10و 11و .14ودلى الويبو ولية للعمل عىل نقل تقنيات امللكية .ويتعني عىل جلنة التمنية أأن تكون
حذرة يف اتباع أأي مهجية جمز أأة وعلهيا الابتعاد عن هنج الانتقاء والاختيار .وجيب أأن تركز املناقكات اليت جتري داخل
اللجنة عىل حتديد قضااي امللكية الفكرية املتعلقة بلك هدف من أأهداف التمنية املس تدامة والغاايت املرتبطة به .و أأعرب الوفد
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عن تأأييده الكديد لتباع هنج متاكمل متعدد التخصصات وتعاوين لعمل الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .و أأخريا،
أأيد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل إابدراج بند دامئ بكأأن تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة.
 .199و أأيد وفد اإكوادور البيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .ومع اعامتد جدول
أأعامل عام  ،2030شاركت بالده يف تنفيذ وحتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .ومجعت هذه ا ألهداف يف اخلطة الوطنية لرفاه
اجملمتع .ويف هذا الصدد ،ر أأى الوفد رضورة تعزيز أآليات لتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .وعىل الويبو ،بوصفها واكةل
متخصصة ل ألمم املتحدة ،أأن تعمل عىل دمع حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة بكلك عام .و أأيد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد
الربازيل بكأأن اإدراج بند دامئ يف جدول ا ألعامل عن تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة.
 .200وحتدث وفد ش ييل بصفته الوطنية ،وسلط الضوء عىل الاقرتاح املقدم من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب
اذلي دعا ادلول ا ألعضاء اإىل النظر يف أأهداف التمنية املس تدامة بطريقة شامةل .وعىل الرم  من إابراز اجلوانب املتعلقة
ابلبتاكر ل ميكن اإخفاء جوانب مثل الصحة العامة واملوارد الوراثية يف مجةل أأمور أأخرى .وشدد الوفد عىل أأن الويبو ليست
املمثل الوحيد للعمل يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة لكن يتعني عىل ادلول ا ألعضاء أأن تنفذ عىل املس توى ادلاخيل خطة
معل لتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .و أأشار اإىل أأن بالده قد أأنكأأت جلنة وزارية لتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة هممهتا
الرئيس ية تصممي وتنفيذ خطة متابعة ألهداف التمنية املس تدامة .وهذا من شأأنه حتديد حاةل تنفيذها وفقا ل ألهداف
واملؤرشات اخلاصة بلك مها .وعالوة عىل ذكل ،فاإن جلنة التمنية يه احملفل املناسب لتبادل خربات ا ألعضاء والتعرف عىل
خمتلف اإسهامات الويبو يف هذه العملية .وهكذا ،أأيد الوفد مطلب مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية من ا ألمانة بتقدمي تقرير
دوري وفين اإسهامات الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة.
 .201وحتدث وفد نيجرياي بصفته الوطنية ،و أأيد بيان اجملموعة ا ألفريقية عن أأهداف التمنية املس تدامة .ور أأى أأن أأهداف
التمنية املس تدامة دعوة جامعية للعمل من أأجل حتقيق النجاح يف ما ل تنجح فيه ا ألهداف الإمنائية ل أللفية .و أأكدت أأهداف
وعول الوفد عىل ا ألمانة يف وضع خطة معل معلية
التمنية املس تدامة عىل بذل اجلهود املتاكمةل والتعاونية بطريقة مس تدامةَّ .
لتنظر فهيا ادلول ا ألعضاء ،وكرر تأأييده لالقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل بكأأن بند دامئ عن تنفيذ أأهداف
التمنية املس تدامة.
 .202و أأيد وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء و أأعرب عن تقديره للهج اليت تيبعها الويبو لوضع
وحتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .ور أأى الوفد أأن الويبو ينبغي أأن تركز فقط عىل أأهداف التمنية املس تدامة اليت ترتبط
مبارشة بعمل الويبو من أأجل تقدمي مسامهة ذات مغزى.
 .203و أأيد وفد تونس البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية وشكر الوفود عىل لكامهتا .و أأشار اإىل أأن
أأهداف التمنية املس تدامة غري قابةل للتجزئة وتتعلق بميع البدلان .وابعتبار الويبو واكةل متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة ،فاإهنا
من بني عدد من املنظامت اليت يرتبط معلها ارتباطا وثيقا بينفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .و أأعرب الوفد عن تأأييده الاكمل
لالقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل إابدراج بند دامئ يف جدول ا ألعامل بكأأن تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة.
 .204وخلص الرئيس املناقكات .وذكر أأن جدول أأعامل  2030واحض يف اإلقاء املسؤوليات ا ألساس ية عىل لك دوةل من
ادلول ا ألعضاء لتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .وابلتأأكيد ،أأوحض جدول ا ألعامل بأأن عىل ادلول ،من أأجل الوفاء مبسؤولياهتا،
أأن تتعاون فامي بيها وحتتاج أأيضا اإىل املساعدة من هيئات املنظومة .ومل يكن هناك جمال ملناقكة ذكل ألنه موحض بالء يف
القرار  70.1للجمعية العامة ل ألمم املتحدة اليت أأنكأأت جدول أأعامل عام  .2030وهكذا ،فاإن دلى أأي دوةل اإماكنية طلب
املساعدة من أأي منظمة دولية يف تنفيذ بعض من أأهداف جدول أأعامل عام  2030فامي يتعلق بنوع معني من التعاون يف اإطار
ولية املنظمة .واكن هناك اقرتاح مثري لالهامتم نكأأ من النقاش ادلائر يفيد بعدم سؤال ا ألمانة عن أأهداف التمنية املس تدامة
اليت تعتربها املنظمة تقع مضن وليهتا ،وإامنا يطلب من ا ألمانة أأن تقدم اإىل اللجنة تقريرا دوراي عن طلبات حمددة للمساعدة يف
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تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة الواردة من ادلول ا ألعضاء .وتطرقت املناقكات للنظر يف الكواغل العملية من أأجل التعبري
عن طلبات حمددة اإىل ا ألمانة فامي يتعلق ابلحتياجات احلقيقية .وبناء عىل تكل الطلبات العملية ،سوف حتدد ا ألمانة ما هو
مناس با فعال وما هو غري مناسب .وحذر الرئيس من أأنه لن يمت اختاذ أأي قرار اإذا اس مترت احلجج واحلجج املضادة حول ما
يندرج حتت ولية الويبو وما ل يندرج .وينبغي أأن تسأأل اللجنة ا ألمانة عن لك حاةل عىل حدة لتكون عىل عمل ابلطلبات
الواردة والطريقة اليت عوجلت هبا .وس تقرر ا ألمانة اإذا ما اكن الطلب يدخل مضن حدود وليهتا واختصاصها ،وابلتايل تكون
قادرة عىل القيام ابختاذ اإجراء حمدد فامي يتعلق مبساعدة ودمع تكل ادلوةل صاحبة الطلب .وعىل العكس ،سوف تبلغ ا ألمانة
اللجنة اب ألس باب اليت أأدت اإىل عدم اندراج طلب حمدد مضن إاماكنيات واختصاصات الويبو وترشح ا ألس باب الفعلية اليت
جتعل الويبو غري قادرة عىل مساعدة تكل ادلوةل يف حاةل معينة .و أأشار الرئيس اإىل أأن القضية املثارة يه أأحد الكواغل
الرشعية اليت جيب أأن تبقى قيد النظر .واقرتح وضع هذا الكاغل يف الاعتبار ليس بطريقة جمردة أأو نظرية ،ولكن ابلنظر
اإىل حالت حمددة .وابلتايل ،لن يكون حكام مس بقا عىل اختصاصات وإاماكنيات الويبو بتقدمي نوع من التعاون.
 .205و أأشار وفد الربازيل اإىل أأن العدد الكبري من الوفود اذلين حتدثوا أأوحضوا أأمهية هذا املوضوع .و أأيد البيان اذلي أأدىل به
وفد نيجرياي اذلي أأشار اإىل الصةل مبختلف جلان الويبو .وقامت الويبو مبعاجلة شامةل للغاية للملكية الفكرية ،ودلهيا العديد من
العالقات املتبادةل مع أأنكطهتا .وطرحت اجملموعة ا ألفريقية واندونيس يا و أأوغندا والهند هنجا متاكمال .إانه ميثل حمور جدول
أأعامل عام  .2030و أأشار الوفد اإىل أأن الوثيقة اليت متت مناقك هتا يف ادلورة السابقة مل تعكس اتفاقا من قبل ادلول ا ألعضاء،
وينبغي عدم اعتبارها وهجة نظر املنظمة فامي يتعلق بأأهداف التمنية املس تدامة ذات الصةل بعمل الويبو .ووافق الوفد عىل أأن
املكاركة ينبغي أأن تكون حتت ولية الويبو ول ينبغي أأن تثقل أأنكطة املنظمة اكهل ا ألمانة .ومع ذكل ،ل ينبغي اسيبعاد
أأهداف التمنية املس تدامة مس بقا من وجود صةل ابمللكية الفكرية .ومكثال عىل ذكل ،فاإنه ذكر هدف التمنية املس تدامة  5اذلي
يتعلق بتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات .ويف دورة تريبس ملنظمة التجارة العاملية اليت عقدت يف
فرباير  ،2015طلبت وفود الولايت املتحدة والاحتاد ا ألورويب والياابن وتركيا إادراج موضوع بعنوان "املر أأة والابتاكر".
وحتت هذا البند ،أأوحض ا ألعضاء منافع املساواة بني اجلنسني يف جمال الابتاكر ورايدة ا ألعامل .واكنت مناقكة مثرية لالهامتم
للغاية وهو ا ألمر اذلي يوحض كيف تطرقت امللكية الفكرية إاىل عدد ل حيىص من أأهداف التمنية املس تدامة .وتوجه الوفد
ابلككر اإىل اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ووفود الصني وإاندونيس يا وجنوب أأفريقيا والهند
والإكوادور ونيجرياي وتونس عىل تأأييدمه لقرتاح وجود بند دامئ يف جدول ا ألعامل بكأأن تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة
داخل جلنة التمنية .ومن شأأن اإدراج بند دامئ عىل جدول ا ألعامل السامح ابإجراء مناقكة مس مترة وموضوعي ودورية ومركزة
بكأأن تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .ووافق الوفد أأيضا عىل أأن تقدمي تقرير دوري موضوعي من قبل ا ألمانة سوف يساعد
ادلول ا ألعضاء عىل اإجراء مناقكة مس تنرية .ومع ذكل ،فاإنه مل يوافق عىل أأن تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة يتعلق فقط
بطلب ا ألعضاء ألنكطة التعاون .ويتطلب تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة انعاكسا موضوعيا ومفاهمييا لكيفية اإدماج امللكية
الفكرية يف أأهداف التمنية املس تدامة .ويه عالقة طويةل ا ألمد ،واكن من املنطقي أأن يطالب الوفد إابدراج البند ادلامئ من
جدول ا ألعامل.
 .206وذكر ممثل رؤى الابتاكر أأنه عند النظر يف أأهداف التمنية املس تدامة معوما ،فاإن معل الويبو يدمع بال شك حتقيقها
بطريقة معينة ابلنظر اإىل أأن جمال معل واحد تركز عىل تعزيز بيئات مواتية لالبتاكر ونرش التكنولوجيا .و أأوحض أأن ابتاكر
ونرش التكنولوجيا عامالن همامن يساهامن يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .والزتم املبتكرين من القطاع اخلاص بدمع حتقيق
أأهداف التمنية املس تدامة ،والاس تفادة من معارفهم وخرباهتم ،واكنوا يأأخذوا هذا الالزتام عىل محمل اجلد .وفامي يتعلق بأأهداف
التمنية املس تدامة ،وكام هو احلال عىل سبيل املثال فامي يتعلق مبناقكات اتفاقية ا ألمم املتحدة الإطارية بكأأن تغري املناخ
( ، )UNFCCCس يكون من ا ألمهية مباكن دراسة كيفية منت التكنولوجيا وازدهرت يف الاقتصاد احلقيقي ،ل س امي ،ما
ميكن القيام به ليرسيع وحتسني تكل العمليات .ومن شأأن تفعيل أأنظمة امللكية الفكرية اليت تك متل عىل حقوق امللكية الفكرية
للجودة يف الوقت املناسب ونصت عىل تنفيذها ميكن أأن يكون هل تأأثري اإجيايب يف هذا الصدد .وعىل سبيل املثال ،ميكن
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اس تادام أأدوات امللكية الفكرية لتحويل ا ألحباث الواعدة اإىل حلول حتسن حياة الناس يف البدلان النامية واملتقدمة عىل حد
سواء .ومل تكن جمرد مسأأةل اش تقاق خلق القمية والمنو الاقتصادي بل اكنت أأيضا مسأأةل حتسني حياة الناس من خالل
الابتاكر واليت تكلك جانبا رئيس يا من أأهداف التمنية املس تدامة .وقدم املمثل مثال لرشكة تدعى الك باكت س ميبا نتوركس
يف الهند .وقدم أأنظمة طاقة مملوكة للناس يف اجلزء السفيل من الهرم .وقد أأدى الوصول إاىل الطاقة اإىل حتسني احلياة بال
حدود لعمالء س ميبا .وقدمت واحدة من الرشاكت ا ألعضاء يف اإنوفيكن اإنسايدز حلول ملكية طاقة نظيفة خارج الك بكة
ساعدت عىل اإضاءة القرى المكبودية .واكنت هناك العديد من ا ألمثةل يف جمالت التكنولوجيا لتحسني حياة الناس من خالل
التكنولوجيا والابتاكر والنرش .و أأصبح السؤال امللح كيف ميكن ترسيع وتوس يع نطاق نرش التكنولوجيا .وس يكون من ا ألمهية
مباكن أأيضا دراسة كيفية تطورت القدرات الاسييعابية العلمية واملبتكرة يف ا ألساس مع الوقت يف الاقتصاد احلقيقي .واكنت
قناة واحدة لهذا التعاون ،سواء اكن بني مراكز البحوث ،ومراكز البحوث والرشاكت ،واجلامعات والرشاكت ،والرشاكت،
وغريها .ومت تيسري التعاون ونقل التكنولوجيا من خالل حقوق امللكية الفكرية ،ا ألمر اذلي ساعد عىل معرفة ا ألشااص
اذلين يطرحون ما دلهيم وطبيعة ما يطرحونه .وتعد امللكية الفكرية جمرد عامل واحد يسامه يف التقدم التكنولويج ويه أأداة
ممكنة واحدة فقط ميكن اس تاداهما ألهداف التمنية املس تدامة .وفهيا تمكن خربة الويبو ومسامههتا ذات الطبيعة اخلاصة .ويف
معليات مثل فريق العمل بني الواكلت املعين بنقل التكنولوجيا ينبغي أأن تواصل الويبو حتديد ادلراسات ورفع مس توى
الوعي بكأأن س ياسات امللكية الفكرية والابتاكر اليت جتلت يف امليض قدما يف نرش التكنولوجيا عىل الصعيد العاملي الواسع.
 .207و أأعرب وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،عن اختالفه يف الر أأي مع فكرة حل ا ألمانة من مسؤولية لعب
دور يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .فينبغي عىل ادلول ا ألعضاء أأن تقوم بتقدمي مقرتحات ملموسة اإىل ا ألمانة كام ينبغي
عىل ا ألمانة تقدمي معلومات بصورة دورية حول تكل ا ألنكطة اليت قامت بتحديدها ادلول ا ألعضاء .ومن خالل تبين أأهداف
التمنية املس تدامة دعت اكفة ادلول واكفة أأحصاب املصلحة اإىل العمل من خالل رشاكة تعاونية عىل تطبيق اخلطة .ويتطلب
نطاق وطموح جدول ا ألعامل اجلديد رشاكة عاملية نكطة لضامن تنفيذها .و أأحاطت اجملموعة علام بأأنه من الواحض من خالل
مدخالت ادلول ا ألعضاء أأن الويبو ميكن أأن تلعب دورا يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .وابلرم  من أأنه من الصعب اإهناء
املناقكات يف ادلورة احلالية ،فمل يكن هناك ما مينع ادلول ا ألعضاء من تقدمي مقرتحات ملموسة اإىل ا ألمانة حىت تقوم ادلول
ا ألعضاء بنظرها يف اللجنة املعنية ابلتمنية الفكرية .و أأشارت اجملموعة اإىل أأنه ينبغي عىل ادلول ا ألعضاء السري يف طريق موازي
يف حماوةل لتحديد كيفية قيام ا ألمانة ابلإسهام يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة من خالل مدخالت ادلول ا ألعضاء وبعض
التفكري الابتاكري والإبداعي من ا ألمانة بيامن ل تزال أأمام ادلول ا ألعضاء الفرصة واحلرية يف طلب وتقدمي مقرتحات تتعلق
ابإعطاء ا ألولوية لبعض أأهداف التمنية املس تدامة .وشددت اجملموعة عىل دمعها لبند جدول ا ألعامل املتعلق بينفيذ أأهداف
التمنية املس تدامة .ورحبت ابلتقرير املوضوعي ادلوري اذلي قدمته ا ألمانة بكأأن أأنكطهتا ومدخالت ادلول ا ألعضاء .وميكن
أأن يأأيت ذكل من خالل قيام ادلول ا ألعضاء بتحديد طريق واحض واملكاركة الرمسية للويبو يف هذا اجملال.
 .208واقرتح الرئيس القيام ابلتعاون مع املنسقني ا إلقلمييني من خالل اس تككاف السبيل للميض ل ألمام .ومن وهجة نظره
اكنت هناك حاجة اإىل وجود نسق أأكرث ديناميكية ومناقكة ملموسة تعمتد عىل وجود نص .واقرتح القيام بتوزيع وثيقة تقرتح
صياغة تقوم عىل أأساس املناقكات اليت ميكن أأن ترشد ادلول ا ألعضاء اإىل التوصل اإىل نتاجئ .وشدد عىل أأن املواقف مل تكن
متناقضة وغري معقدة .وقد قام رؤساء ادلول ابعامتد أأهداف التمنية املس تدامة واكن عىل اجليع احرتام ما مت التفاق بكأأنه .ومع
أأخذ ذكل يف الاعتبار ،مل يكن من الصعب التوصل اإىل اتفاق بكأأن كيفية قيام الويبو ابلتعامل مع القضية .واكن الرئيس واثقا
بكأأن تعاون ودمع ادلول ا ألعضاء عىل حتقيق نتاجئ ملموسة ونواجت معقوةل تمكن اللجنة من الاس مترار يف نظر هذه القضية
املهمة .وقد ذكَّر بأأن اجليع اكنوا ييكاركون يف نفس الالزتام اذلي يتعلق ابلتمنية و أأمهية امللكية الفكرية فهيا .وقام بتعليق
املناقكات حول املوضوع.
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النظر يف الوثيقة  – CDIP/18/6 Rev.وثيقة مجمعة ملدخالت ادلول ا ألعضاء حول ا ألنكطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا
 .209دعا الرئيس ا ألمانة لعرض الوثيقة.
 .210وقامت ا ألمانة (الس يد انبوليتانو) بعرض الاقرتاحات ،أأي الاقرتاح املكرتك لوفود الولايت املتحدة ا ألمريكية
واسرتاليا وكندا (اقرتاح مكرتك) واقرتاح وفد جنوب أأفريقيا .وقد اعمتد الاقرتاح املكرتك عىل مرشوع بك أأن امللكية الفكرية
ونقل التكنولوجيا :التحدايت املكرتكة وبناء احللول كام أأشار أأيضا اإىل ا ألنكطة اليت قامت هبا املنظمة يف جمال نقل
التكنولوجيا .واقرتحت ا ألمانة ،من بني أأمور أأخرى ،مراجعة وحتديث صفحة نقل التكنولوجيا اخلاصة ابلويبو .وذكَّرت ا ألمانة
بأأهنا اكنت تقوم بتطوير صفحة أأكرث مشولية عىل الانرتنت ل تتضمن حفسب نقل التكنولوجيا اذلي يقوم عىل أأساس الرباءات
ولكن تتضمن أأيضا نطاق واسع من ا ألنكطة املرتبطة بنقل املعرفة .كام قامت أأيضا بفحص بعض املواقع ذات الصةل واملتوافرة
يف ادلول ا ألعضاء وخاصة املواقع املتعلقة ابملؤيدين .وفامي يتعلق ابقرتاح وفد جنوب أأفريقيا ،قامت ا ألمانة ابلتأأكيد عىل نطاقه
الواسع .واكن من املهم فهم كيف ميكن ملرشوع أأن يكون ممكال ألنكطة قامئة يف ادلول ا ألعضاء ،وهو ما حيدث يف هذه
احلاةل يف جنوب أأفريقيا .وسوف يؤدي ذكل اإىل تعزيز قدرة املرشوع عىل أأن يكون هل أأثر طويل ا ألمد .ويف الهاية اقرتحت
ا ألمانة أأن تقوم ادلول ا ألعضاء اليت طرحت مقرتحاهتا أأن تقوم بتقدمي مزيد من التفاصيل بكأأهنا.
 .211و أأعرب وفد نيجراي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،عن اعتقاده بأأن نقل التكنولوجيا من املكوانت ا ألساس ية يف
معلية بناء القدرات املتعلقة ابلتمنية البرشية ،والتصنيع ،وتعزيز التمنية العاملية .و أأشارت توصيات جدول أأعامل التمنية اإىل ادلور
املهم لها وتناولهتا بيشء من ا ألمهية يف اجملموعة ج .وقد أأحاط الوفد علام ابلقرتاح املكرتك اذلي أألقى الضوء عىل أأنكطة
الويبو اخلاصة بنقل التكنولوجيا واقرتحت عددا من اخلطوات اليت تلزم ا ألمانة لتعزيز اخلدمات املتعلقة ابلويبو .وابلرم  من
ذكل ،مل يكن متفقا مع املناجه اليت تعمتد عىل السوق اليت مت اقرتاهحا هنا .عالوة عىل ذكل ،أأيد اقرتاح جنوب أأفريقيا ورحب
برتكزيه العام عىل املزااي احملمتةل ل ألحباث املموةل متويال عاما .واكن الهدف مها بناء قدرات خمتلف أأحصاب املصلحة يف سلسةل
قمية اس تادام ونقل التكنولوجيا .واكن هذا الاقرتاح هو أأكرث اخلطوات اإحلاحا وقابلية للتنفيذ اليت ميكن للجنة املعنية ابلتمنية
الفكرية اختاذها .وذلكل ،اعمتدت عىل دمع ادلول ا ألعضاء لالقرتاح يف أأعقاب تقدمي معلومات حول الربامج واملزيانية .كام
حث اللجنة أأيضا عىل ا إلرساع يف اس تكامل " أأفاكر اخلرباء" ويه نييجة مرشوع بك أأن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:
التحدايت املكرتكة وبناء احللول واذلي اكن موضع خالف يف اللجنة .واكن الوفد حريصا عىل عقد مناقكات تدرجيية حول
املسأأةل .وسوف يؤدي ذكل اإىل متكني ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة الآخرين من الاس تفادة من املعلومات وا ألفاكر
الناش ئة عن خمتلف النواجت املتعلقة ابملرشوع املكار اإليه .كام شدد أأيضا عىل اقرتاحه السابق املتعلق ابإعداد الويبو لتقرير
وقائعي يتضمن الإسهامات املتبادةل بني الهيئات حول تعزيز نقل وتمنية التكنولوجيا .ويف الهاية ،شدد الوفد عىل أأن تيسري
معلية نقل التكنولوجيا اكنت مضن همام الويبو كام ورد يف املادة  1من التفاق املربم بني ا ألمم املتحدة الويبو.
 .212وقدم وفد اسرتاليا الاقرتاح املكرتك .واس هتدف الاقرتاح عددا من اجملالت الرئيس ية اليت قامت ابلبناء عىل مقدار
العمل اذلي مت ابلفعل يف جمال نقل التكنولوجيا .أأول ،ميكن أأن يمت اإدخال حتسينات عىل صفحة نقل التكنولوجيا اخلاصة
ابلويبو احلالية جلعلها أأكرث قوة أوأكرث سهوةل للمس تادم .اثنيا ،ميكن أأن تكون هناك مزااي من خالل تطوير ا ألمانة خلارطة
طريق حول كيفية تعزيز موارد نقل التكنولوجيا احلالية .وقد وجد أأيضا أأنه من املفيد اس مترار مكاركة الويبو يف منتدايت نقل
التكنولوجيا ا ألخرى .وسوف تييح معلية املسح لدلول ا ألعضاء احلصول عىل معلومات حول ا ألنكطة ذات الصةل القامئة
وادلور احملمتل للويبو فهيا .وابملثل ،ميكن أأن تكون هناك مزااي من قيام ا ألمانة ابلتحقيق يف الطرق احلالية القامئة عىل أأساس
السوق لربط املبدعني بفرص احلصول عىل الرتاخيص احملمتةل .عالوة عىل ذكل ،ر أأى أأن العمل املس تقبيل للجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية جيب أأن يقوم عىل أأساس مرشوعات ملموسة ومعلية .ولتحقيق هذا الهدف ،ميكن ل ألمانة الاضطالع بعمل
حتليل ثغرة خلدمات الويبو احلالية املتعلقة بنقل التكنولوجيا .كام أأشار أأيضا اإىل أأن مبادرة احلكومة الاسرتالية اليت يطلق علهيا
امس "الاس تعانة مبصادر امللكية الفكرية" واليت متت الإشارة اإلهيا يف البند  5من الاقرتاح هتدف اإىل الرتو،ج للباحثني
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الاسرتاليني عىل مس توى العامل من خالل حتديد فرص التعاون واحلصول عىل الرتاخيص .ويه عبارة عن سوق رمقية لتبادل
املعلومات والإشارة اإىل تفضيالت الرتاخيص وتيسري التصال من أأجل امللكية الفكرية اليت ودلها قطاع البحث العام يف
اسرتاليا .وقد قامت مؤسسة امللكية الفكرية الاسرتالية إابرشاك ا ألربعني جامعة الاسرتالية ولك مؤسسات البحث الطيب
الاسرتالية ومراكز البحث التعاوين وجممتع ا ألعامل للمكاركة يف املبادرة املذكورة .واكنت مؤسسة امللكية الفكرية بأأسرتاليا
تعمل أأيضا مع عدد من املواقع ا ألجنبية مبا يف ذكل مكتب الرباءات والعالمات التجارية ادلمناريك عىل تعزيز الرباءات املذكورة
يف " الاس تعانة مبصادر امللكية الفكرية " عىل املس توى العاملي.
 .213و أأشار وفد كندا اإىل املنتدايت العاملية املذكورة يف البند  3من الاقرتاح املكرتك .و أأشار اإىل أأنه ابلإضافة اإىل الويبو،
فاإن معلية نقل التكنولوجيا تمت مناقك هتا يف عدد من الس ياقات ادلولية مثل أآلية تيسري التكنولوجيا التابعة ل ألمم املتحدة
واتفاقية ا ألمم املتحدة الإطارية بكأأن تغري املناخ .اإن معل مسح لتكل املبادرات عىل املس توى ادلويل س يكون مفيدا لزتويد
ادلول ا ألعضاء ابملعلومات .كام س يوفر ذكل أأيضا معلومات لعمل الويبو مبا يؤدي اإىل توفري ا ألنكطة املس تقبلية ادلمع املتبادل
واملتاكمل لمك أأكرب من العمل ادلويل .وفامي يتعلق ابلبند  ،6ميكن ل ألمانة أأن تنظم معلية مسح ا ألنكطة املتعلقة بنقل
التكنولوجيا (وثيقة  )CDIP/17/9من خالل نوع أأنكطة نقل التكنولوجيا اليت تعمتد عىل أأساس توصيات جدول أأعامل
التمنية من اجملموعة ج .وسوف يؤدي تنظمي املعلومات بصورة مواضيعية اإىل حتديد كيفية قيام ا ألنكطة احلالية ابملساعدة عىل
حتقيق تكل التوصيات اخلاصة بدول أأعامل التمنية .وميكن أأن يسهم ذكل أأيضا يف حتديد املواضع اليت ميكن أأن يكون فهيا
القيام بأأنكطة اإضافية مفيدا ويضمن أأن تكون تكل ا ألنكطة ممكةل لبعضها بعضا ول يوجد ازدواجية هبا.
 .214و أأكد وفد تركيا ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،أأن نقل التكنولوجيا وفقا لتعريفه يعد موضوعا معقدا .و أألقى الضوء عىل
املكاركة النكطة للمنظمة يف عدد كبري من ا ألنكطة املرتبطة بنقل التكنولوجيا .اليت تفيد ادلول املتقدمة والنامية ،كام ورد يف
واثئق الويبو ذات الصةل .و أأشار اإىل نييجة ا ألنكطة املطبقة وحتديث موقع نقل التكنولوجيا اخلاص ابلويبو عىل الانرتنت.
و أأيد الوفد الاقرتاح املكرتك و أأيد أأيضا ،من حيث املبد أأ ،اقرتاح وفد جنوب أأفريقيا وعرب عن تطلعه للحصول عىل
نسخته املنقحة.
 .215وشدد وفد لتفيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،عىل أأن خدمات نقل التكنولوجيا اليت تقدهما
الويبو تغطي عددا كبريا من ا ألنكطة مثل متكني ا ألطر القانونية ،وإانكاء الهيالك وبناء القدرات وتطبيق عدد كبري من أأدوات
التيسري .وتعاونت الويبو وتبادلت املعلومات مع املنظامت ذات الصةل عىل املس تويني الوطين والعاملي وقدمت خدمات
جتاوزت تفويضها .عالوة عىل ذكل ،ر أأي الوفد أأن ا ألنكطة املكار اإلهيا يف الاقرتاح املكرتك سزتيد الوعي وتساعد ادلول
ا ألعضاء عىل الاس تفادة من ا ألدوات احلالية.
 .216ور أأي وفد سلوفاكيا ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،أأنه ينبغي عىل ا ألمانة القيام مبزيد من الرشح
ملزيد من العنارص امللموسة فامي يتعلق ابقرتاح وفد جنوب أأفريقيا .عالوة عىل ذكل ،أأيد الوفد الاقرتاح املكرتك .وسوف
تؤدي ا ألنكطة املقرتحة يف البنود  2و 4و 6اإىل متهيد الطريق اإىل التوصل اإىل فهم أأفضل واس تادام أأكرث كفاءة للموارد
احلالية للويبو .وابملثل ،فاإن معلية املسح املقرتحة يف البند  1ميكن أأن تعترب أأساسا لإجراء مزيد من املناقكات يف ادلورة
التالية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .وشددوا عىل أأن اكفة ا ألنكطة اليت انعكست يف الاقرتاح املكرتك ميكن أأن
حتسن معل اللجنة املتعلق بنقل التكنولوجيا وتوفر معلومات تتعلق به.
 .217ورصح وفد الربازيل بأأن جتربته مكتلقي ومقدم خلدمة نقل التكنولوجيا قد أأثبيت أأن أأنكطة التمنية تفيد اكفة
املكاركني .و أألقى الضوء عىل التفاعل مع ادلول اليت تواجه حتدايت خضمة وفرصة تبادل اخلربات واحللول .و أأحاط علام أأيضا
بأأن الاقرتاح املكرتك قد أأشار اإىل اجملموعة ج من توصيات جدول أأعامل التمنية واليت اكنت ،يف ر أأيه ،مرتبطة ابملناقكات
املفاهميية حول دور امللكية الفكرية يف نقل التكنولوجيا .وعكست اجملموعة أأيضا عدد من املوضوعات ،من بيها اس تادام
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امللكية الفكرية يف جذب التكنولوجيا ا ألجنبية ،و أأثر القدرات الاسييعابية ملتلقي التكنولوجيا ،وتلكفة نقل التكنولوجيا من
خالل اتفاقيات تراخيص امللكية الفكرية واملواقف اليت ميكن فهيا أأن متثل امللكية الفكرية عائقا أأمام نقل التكنولوجيا .و أأكد
الوفد عىل أأمهية اس تككاف تكل املسائل يف اللجنة .ابلإضافة اإىل ذكل ،أأيد اقرتاح وفد جنوب أأفريقيا .واكنت الربازيل تقوم
ابلعديد من اجلهود لمتكني اجلامعات واملنظامت البحثية العامة من الاس تفادة من اس تادام امللكية الفكرية .وابلرم  من ذكل،
طالبت تكل الكياانت بتقدمي املساعدة من أأجل بناء قدراهتا حول اإدارة امللكية الفكرية سواء مكقديم خدمات تكنولوجية أأو
مس تقبةل لها .وميكن أأن يوفر اقرتاح جنوب أأفريقيا املزيد من املساعدة لدلول ا ألعضاء يف هجودها الرامية دلمع اجلامعات
واملنظامت البحثية العامة.
 .218وعرب وفد الولايت املتحدة عن شكره لوفدي اسرتاليا وكندا عىل معلهام وتقدميهام لالقرتاح املكرتك املتضمن يف
الوثيقة  .CDIP/18/6 Revوعرب عن تقديره لدلمع املقدم من ادلول ا ألعضاء وعرب عن أأمهل يف أأن تقوم اللجنة أأيضا كلك
بتقدمي ادلمع .وقد اعمتد الاقرتاح عىل معل اللجنة السابق بكأأن نقل التكنولوجيا وهدف اإىل ضامن اس تدامة نتاجئ املرشوع
املتعلق ابمللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املكرتكة وبناء احللول اذلي اكن موضع خالف يف اللجنة .وبدون
اخلوض يف الاقرتاح كام فعلت الوفود ا ألخرى ،أأشار الوفد اإىل أأنه حاول أأن يكون مفصال قدر الإماكن عند صياغة عنارص
الاقرتاح الس تة .وعرب عن رغبة املتقدمني ابلقرتاحات يف الإجابة عىل أأية أأس ئةل .وعرب عن تقديره لقرتاح املرشوع اذلي
قدمه وفد جنوب أأفريقيا حول اإدارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :تعزيز الاس تادام الفعال للملكية الفكرية يف ادلول
النامية .كام عرب عن تقديره أأيضا معل وفد جنوب أأفريقيا ووفود أأخرى عىل الاقرتاح املكرتك و أأعلن أأنه مس تعد لتقبل
اقرتاحات .وقد حاول الوفد تقدمي بعض العنارص الإضافية لقرتاحه من أأجل جعهل أأكرث فاعلية يف حتقيق ا ألهداف املكار اإلهيا
ولضامن الاس تدامة .وعرب عن تقديره لفرصة التعاون وتوجه ادلول ا ألعضاء املنفتح والبناء .و أأيد من حيث املبد أأ اقرتاح
جنوب أأفريقيا وعرب عن أأمهل يف أأن يرى نصه املنقح و أأن تقوم ادلول ا ألعضاء بتأأييد هذا الاقرتاح أأيضا.
 .219وقدم وفد جنوب أأفريقيا اس تعراض موجز لقرتاحه اذلي تناول توصيات جدول أأعامل التمنية  1و 10و 12و 23و25
و 31و .40وقد تناول نقل التكنولوجيا من مؤسسات حبثية ميولها القطاع العام ،وليس ابلرضورة أأن يتعلق بنقل تكنولوجيا
واردة لكن يتعلق بأأحد جوانبه .واكنت املؤسسات البحثية اليت ميولها القطاع العام تقوم بأأحباث ابرزة .ومن مث ،من الرضوري
تعزيز قدراهتا عىل وضع نتاجئ أأحباهثا يف نطاق امللكية العامة .وقد تضمن ا ألمر جانب من جوانب الصاحل العام ،لكن هناك
أأيضا اإماكنية متكني مؤسسات البحث العامة ،وخاصة يف ادلول النامية والبدلان ا ألقل منوا ،من أأن تصبح مرتبطة بصورة
أأكرب مبجمتعاهتا .واكن ذكل ميثل أأحد التحدايت الكربى يف جنوب أأفريقيا .وقد اختذ املرشوع مهج لكي ميكن تضمني املواد
ذات الصةل من الويبو به .و أأقر الوفد بأأن امللكية الفكرية اكنت أأحد أأدوات التمنية .ومت تضمني أأربعة فئات من اجلهات الفاعةل
ويه " "1ممويل تسويق ا ألحباث اذلين حيركون مرشوعات ا ألحباث بطول سلسةل الابتاكر " "2مطوري امللكية الفكرية مبا
يف ذكل الباحثون اذلين ينبغي علهيم تطوير همارات اإدارة امللكية الفكرية " "3مدراء امللكية الفكرية مبا يف ذكل ا ألفراد
املتواجدين يف ماكتب نقل التكنولوجيا واذلين ينبغي علهيم تطوير اإدارة امللكية الفكرية وقدرات نقل
التكنولوجيا ""4واملس تادمني مبا يف ذكل املرشوعات الصغرية واملتوسطة .ومن املهم وجود تفامه واحض بني اجلهات الفاعةل
ا ألربعة لضامن الانتقال السلس يف مراحل سلسةل قمية الابتاكر .وقد هدف املرشوع اإىل تقدمي سلسةل من ا ألنكطة ذات
القمية املضافة .واكن دليه العديد من املكاراكت مع عدد من الوفود واليت مثلت مدخالت هممة .واكن الاقرتاح يف حاجة اإىل
املراجعة مع الاحتفاظ ابملفهوم اذلي يمكن وراءه.
 .220و أأيد وفد ش ييل العمل اذلي قامت به الويبو ورحب ابلهامتم اذلي أأبدته ادلول ا ألعضاء يف هذا اجملال .واكن من
املهم بصفة خاصة اس مترار العمل للتوصل اإىل نتاجئ ملموسة .وحث الويبو عىل الاس مترار ،يف ظل توجيه ادلول ا ألعضاء ،يف
مراجعة س ياسات ومبادرات امللكية الفكرية املطلوبة لتعزيز نقل التكنولوجيا ملصلحة ادلول النامية .كام حث املنظمة أأيضا عىل
تبين تدابري مالمئة متكن ادلول النامية من فهم والاس تفادة من خمتلف ا ألحاكم اليت تتعلق بنقاط املرونة الواردة يف
التفاقيات ادلولية.
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 .221و أأكد وفد ابكس تان عىل أأمهية تضمني اكفة خمرجات املرشوع املتعلقة بنقل التكنولوجيا بدل من قرص املناقكات فقط
عىل " أأفاكر اخلرباء" النابعة من مرشوع بك أأن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املكرتكة وبناء احللول .ويف ظل
غياب أأي تعريف متفق عليه من قبل ادلول ا ألعضاء لنقل التكنولوجيا ،مل يكن من املمكن الربط بني املواد وا ألنكطة
والواثئق املتضمنة يف معلية مسح ا ألنكطة املتعلقة ابلتكنولوجيا (وثيقة  )CDIP/17/9عىل صفحة نقل التكنولوجيا اخلاصة
ابلويبو عىل الانرتنت .وعالوة عىل ذكل ،من املهم ضامن أأن أأي أأنكطة مس تقبلية تتعلق بنقل التكنولوجيا ل تقترص فقط
عىل القيام بعملية مسح من قبل ا ألمانة أأو القيام بعمل حتليل ثغرة ألنكطهتا .و أأيد الوفد اقرتاح وفد جنوب أأفريقيا ألنه يامتىش
مع توصيات جدول أأعامل التمنية .وسعى الاقرتاح اإىل حتديد أأدوات امللكية الفكرية احلالية واحملمتةل لتحقيق تمنية القدرات
وتسويق اإدارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا .وتضمن أأيضا دراسات حالت ذات صةل ابلتمنية الاجامتعية-الاقتصادية.
 .222وشدد وفد الصني عىل أأنه يف ظل العوملة الاقتصادية والتكنولوجية ،فاإن نقل التكنولوجيا قد أأصبح عامال همام من
عوامل ا ألنكطة الابتاكرية .كام أأصبح أأيضا وس يةل هممة من وسائل ربط الابتاكر التكنولويج بأأرابح الرشاكت وابلتمنية
الاقتصادية والاجامتعية الكامةل .كام معلت عىل ربط ا ألنكطة الابتاكرية لدلول املتقدمة وادلول النامية .وذلا ،فاإن وضع
قواعد متوازنة وفعاةل وغري مقيدة لنقل التكنولوجيا سوف يوفر اإطارا قانونيا وحافز لالبتاكر التكنولويج وانيكاره .وهبذا
املع،ى ،فاإن تعزيز نقل التكنولوجيا سوف يؤدي بصورة طبيعية اإىل تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .كام عرب الوفد عن عظمي
تقديره للعمل اذلي قامت به الويبو يف هذا اجملال .وقد توقع الوفد أأن املنظمة اإىل جانب ادلول ا ألعضاء سوف تقوم ابلتوسع
يف اجلهود الرامية حلكد اكفة طاقاهتا .عالوة عىل ذكل ،رغب الوفد يف تعزيز التعاون مع الويبو وادلول ا ألعضاء بكأأن نقل
التكنولوجيا .و أأيد تبين اقرتاح مرشوع وفد جنوب أأفريقيا و أأكد عىل أأنه سوف يؤدي اإىل بناء قدرات ادلول النامية والبدلان
ا ألقل منوا .كام رحب أأيضا ابلقرتاح املكرتك واعتربه مفيدا لتعزيز مس توى خدمة الويبو بكأأن نقل التكنولوجيا.
 .223وعرب وفد ش ييل ،متحداث بصفته الوطنية ،عن تقديره للآراء العامة اليت عربت عها الوفود حول معل اللجنة املعنية
ابلتمنية وامللكية الفكرية بكأأن نقل التكنولوجيا .وميكن تطبيق الاقرتاح املكرتك واقرتاح وفد جنوب أأفريقيا بطريقة تاكملية.
وإاذا مت اعامتدها وتطبيقها بصورة فعاةل ،فاإهنا سيسهم يف دفع معل اللجنة املس تقبيل يف هذا اجملال قدما .وسوف يسهم
الاقرتاح املكرتك يف دمج املعلومات القمية اليت أأعدهتا اللجنة .كام ميكن اس تادام املعلومات أأيضا من أأجل تيسري بناء
القدرات ،وإارشاد معلية وضع الس ياسات ونرش الربامج اليت هتدف اإىل مجع ا ألطراف املعنية معا .واكن من املهم الرتكزي عىل
نرش العمل اذلي قامت به اللجنة ابلفعل عىل املس تادمني .لقد دعا اقرتاح وفد جنوب أأفريقيا اللجنة اإىل التفكري يف امللكية
الفكرية ابعتبارها جزء ل يتجز أأ من نظام أأوسع يرتبط به العديد من العنارص اليت جعلت معلية نقل التكنولوجيا ممكنة .وتعترب
الرشااكت اليت ميكن اإقامهتا بني مؤسسات البحث العامة واخلاصة ابلإضافة اإىل املوارد الفنية واملالية املتاحة عنارص هممة
ليكجيع نقل التكنولوجيا .وسوف ميكن اقرتاح وفد جنوب أأفريقيا خمتلف املؤسسات من التعمل من احلالت الناحجة وتطوير
أأدوات مفيدة ومعلية للربط بني مطوري التكنولوجيا وا ألسواق .وتوقع الوفد الاس مترار يف العمل حول عنارص هذا الاقرتاح
وعرب عن اهامتمه يف أأن تكون بالده أأحد ادلول اليت يمت جتريب تطبيقه هبا.
 .224ورحب وفد اسرتاليا ابملهج املنفتح اذلي اتبعه وفد جنوب اإفريقيا حيث تقبل تعقيبات ادلول ا ألعضاء خبصوص
اقرتاحه وقام بتضميها به .ور أأى أأن الاقرتاح املذكور سوف ييناول عددا من الاحتياجات املعينة املرتبطة بنقل التكنولوجيا.
و أأيد املفهوم الوارد يف الوثيقة .كام عرب عن اعتقاده بأأن الثغرات املوجودة يف الاقرتاح سوف يمت عالهجا هبدف اإقراره يف
ادلورة التالية للجنة
 .225و أأيد وفد الياابن البيان اذلي أألقاه وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء .و أأيد الاقرتاح املكرتك واعترب أأنه سوف يسهم يف
حتسني أأنكطة الويبو بكأأن نقل التكنولوجيا .واكن وصف اخللفية املتعلقة اب ألنكطة اليت تقوم هبا اللجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية يف هذا اجملال من ا ألمور التثقيفية واملفيدة ابلنس بة ملبادرات نقل التكنولوجيا املس تقبلية.
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 .226و أأيد وفد غاان الاقرتاح املكرتك وحث ادلول املتقدمة عىل تبادل ممارساهتا املتعلقة بنقل التكنولوجيا مع ادلول النامية.
وسوف ميثل ذكل أأحد املامرسات املفيدة.
 .227و أأيد وفد تونس البيان اذلي أألقاه وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية .ورحب مبناقكات اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية
الفكرية بكأأن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا .اإن الاهامتم املزتايد داخل الويبو حول تكل املسأأةل سوف يودل حلول ملموسة
ويسهم يف زايدة الرتو،ج لها عىل املس توى العاملي .وتضمن الاقرتاح املكرتك معلومات مفيدة بكأأن ا ألنكطة اليت يمت تطبيقها
ابلفعل من قبل اللجنة .ويقوم الوفد حاليا مبراجعة هذا الاقرتاح .كام أأيد أأيضا اقرتاح وفد جنوب اإفريقيا وعرب عن اهامتمه
ابملكاركة يف املرحةل التجريبية .عالوة عىل ذكل ،أأوىل اهامتما كبريا بيكغيل أآلية تيسري التكنولوجيا التابعة ل ألمم املتحدة واليت
تطلبت مكاركة اكفة أأحصاب املصلحة يف الويبو .ويف هذا الصدد ،طالبت ا ألمانة بتقدمي تقارير دورية حول مسامهة املنظمة
يف حتقيق هذا الهدف.
 .228و أأيد وفد نيجرياي ،متحداث بصفته الوطنية ،بيان اجملموعة ا ألفريقية .ومن وهجة نظره ،فاإن نقل التكنولوجيا يف س ياق
بناء القدرات البرشية يعد من أأكرث الوسائل املوثوق هبا دلمع الابتاكر وتعزيز العمل املس تدام .و أأكد عىل أأمهية دور نقل
التكنولوجيا املس تدام يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية .ذلا ،عرب عن قلقه إازاء عدم قدرة اللجنة عىل املوافقة عىل مسار
العمل املتعلق "بأأفاكر اخلرباء" .كام جشع ادلول ا ألعضاء عىل العمل معا للتوصل اإىل توافق يف الر أأي بكأأن امليض قدما يف
هذا الصدد .وذكَّر بأأمهية هذه النييجة لتلبية الاحتياجات الأكرث دميومة لكثري من ادلول ا ألعضاء .و أأخريا ،أأعرب عن دمعه
لقرتاح وفد جنوب أأفريقيا.
 .229و أأشار الرئيس إاىل وجود اهامتم عام بوهر الاقرتاحات .واكنت هناك مطالبات بتخصيص مزيد من الوقت دلراس هتا
بكلك أأكرب .واقرتح أأن تقوم الوفود املؤيدة بعقد جوةل مكاورات مع الوفود املعنية .عالوة عىل ذكل ،وتساءل وفد جنوب
أأفريقيا عام اإذا اكن من الرضوري تنقيح الاقرتاح.
 .230ورصح وفد جنوب أأفريقيا بأأنه قد فهم أأن اكفة املدخالت اليت مت احلصول علهيا سوف يمت تقدميها ،اإىل جانب العنارص
ا ألخرى مثل التبعات املالية ،يف اقرتاح مرشوع منقح يعرض عىل ا ألمانة يف ادلورة التالية للجنة.
 .231و أأشار الرئيس اإىل أأن املناقكات املتعلقة ابقرتاح وفد جنوب أأفريقيا سوف يس متر يف ادلورة التالية عىل أأساس تقدمي
نص منقح .عالوة عىل ذكل ،طالب الوفود املؤيدة بتقدمي نص ،ابليكاور مع الوفود ا ألخرى ،حول املناقكات حىت يدرج يف
ملخص الرئيس.
 .232وطالب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بتوضيح طلب الرئيس .ورصح بأأن الاقرتاحات قد مت تقدميها وفقا لقرار
اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا السابعة عرش .ومل تكن هناك امة خالفات لكن هناك تأأييد عام عرب عنه عدد
من الوفود بكأأن الاقرتاح املكرتك .واكن اقرتاح وفد جنوب أأفريقيا اقرتاحا تاكمليا يامتىش مع البند  6من الاقرتاح املكرتك.
ذلا ،اقرتح أأن تقوم اللجنة بتبين الاقرتاح املكرتك بدل من الاس مترار يف املناقكات يف ادلورة التالية.
 .233و أأوحض الرئيس أأن طلبه هيدف اإىل حتديد القرار اذلي سيمت اختاذه من قبل اللجنة بكأأن دراسة الوثيقة .ومن وهجة
نظره فاإن اقرتاح وفد جنوب أأفريقيا جيب أأن يمت تنقيحه ومناقك ته يف ادلورة التالية للجنة .ويف حاةل الاقرتاح املكرتك ،اكنت
هناك أآراء تعرب عن تأأييده لكن اكنت هناك أأيضا مطالبات ابإجراء املزيد من النقاش حوهل .وبناء عليه ،أأكد عىل مطالبته
للوفود املؤيدة ابلقيام بعقد مكاورات غري رمسية حول القرار املذكور اذلي جيب اختاذه من قبل اللجنة.
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 .234و أأيد وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،املهج اذلي اقرتحه الرئيس للسري قدما .ويف ر أأيه أأنه ل يوجد
توافق يف الر أأي بكأأن تبين الاقرتاح املكرتك .وقد ظهر ذكل أأيضا يف بيانه وبياانت الوفود ا ألخرى .و أأشار اإىل بيان وفد
ابكس تان .وذكَّر بأأن اللجنة مل تتوصل اإىل اتفاق بكأأن " أأفاكر اخلرباء" ويه مسأأةل لزالت مطروحة للتداول.
 .235واكن وفد اسرتاليا حريصا عىل عقد مكاورات غري رمسية وفقا لقرتاح الرئيس.
 .236ووجه الرئيس ادلعوة ل ألمانة للحضور للمنصة للقيام بتوضيح ا ألمر.
 .237ورصحت ا ألمانة (الس يد بلوتش) بأأهنا ترى أأن هناك بعض العنارص يف اقرتاح جنوب أأفريقيا اليت جيب مناقك هتا
والتفاق بكأأهنا .وتوقعت ا ألمانة التوصل اإىل نص متفق عليه لالقرتاح يدفعه قدما.
 .238وقام الرئيس بتعليق املناقكات.
النظر يف الوثيقة  –CDIP/18/5الاقرتاح املعدل بكأأن أآلية حتديث قاعدة البياانت بكأأن املرونة
 .239ووجه الرئيس ادلعوة ل ألمانة لعرض الوثيقة
 .240ورصحت ا ألمانة (الس يد أألامين) بأأن الوثيقة اليت يمت نظرها قد اس تجابت لطلب اللجنة يف دورهتا السابعة عرشة
واملتعلق مبراجعة الوثيقة  CDIP/17/5اليت محلت عنوان "أآلية حتديث قاعدة البياانت بكأأن املرونة" .والمتست اللجنة من
ا ألمانة أأن تقوم بتضمني التداعيات املالية الناش ئة عن اخليارين الواردين فهيا و أأيضا البحث عن خيار اثلث يف ضوء ما أأبدته
ادلول ا ألعضاء من مالحظات .وقد مت تقس مي الوثيقة اليت تمت مناقك هتا اإىل قسمني .القسم ا ألول قام بوصف خلفية قاعدة
البياانت بكأأن املرونة و أألقى الضوء عىل مضموهنا .أأما القسم الثاين فقد وصف اخليارات الثالثة اخملتلفة املقرتحة كآلية لتحديث
قاعدة البياانت مبا يف ذكل تداعياهتا املالية.
 .241و أأشار وفد تركيا ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،اإىل أأن التجربة قد أأثبيت أأن الاحتفاظ بقاعدة بياانت حمدثة وتزويدها
مبحتوى دقيق ومفيد ميثل هممة صعبة تتطلب اسيامثر خضم يف املوارد والاهامتم ابلتفاصيل .واكنت اجلهود اليت قامت ا ألمانة
حبكدها يف هذا الصدد حمورية ابلنس بة لس مترار فائدة قاعدة البياانت ابلنس بة لدلول ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة واجلهور
بصفة عامة .ويف هذا الس ياق ،تساءل الوفد حول كيفية التأأكد من املعلومات اليت مت تلقهيا من خالل املراسالت الرمسية قد
مت اإبالغها من خالل ممثل معمتد من ادلوةل العضو .ووفقا لفهمه ،فاإن أأدوات مماثةل يف مناطق أأخرى تس تادم اإجراءات
حتقق .وذلا ،طالب بتوضيح من ا ألمانة حول كيفية رؤيهتا لهذه املسأأةل يف س ياق قاعدة البياانت بكأأن املرونة.
 .242و أأشار وفد ش ييل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،اإىل أأن مواطن املرونة تعترب جزءا ل يتجز أأ
من نظام امللكية الفكرية .كام أأهنا تعكس نطاق س ياسات عامة موجود يف خمتلف البدلان ومتكن من تكييف املبادئ العامة مع
التغريات التكنولوجيا واليت تزتايد عدم القدرة عىل التنبؤ هبا واليت حتدث برسعة .ويف هذا الس ياق ،أأيد اإنكاء قاعدة بياانت
بكأأن مواطن املرونة يف منظومة امللكية الفكرية .وابلرم  من ذكل ،تطلبت قاعدة البياانت أآلية حتديث لتحقيق أأهدافها
املتعلق ابلس مترار يف النفاذ اإىل املعرفة وتقدم الس ياسات العامة .ذلا ،عرب عن أأمهل يف التوصل اإىل اتفاق أأثناء مسار ادلورة
حول أآلية حتديث قاعدة البياانت .ومن وهجة نظر اجملموعة ،وردت أأرسع طريقة لآلية التحديث يف اخليار ا ألول يف الواثئق.
كام دعا أأيضا اإىل حتسني نرش قاعدة البياانت عىل موقع الويبو عىل الانرتنت ،ابلإضافة اإىل أ آليات النرش ا ألخرى اليت قد تقوم
هبا ادلول ا ألعضاء بصفهتا الوطنية.
 .243و أأكد وفد الربازيل عىل أأمهية موضوع مواطن املرونة و أأشار اإىل أأهنا مسأأةل طالت مناقك هتا يف املنظمة .ويه مرتبطة
بصورة مبارشة بوهر نظام امللكية الفكرية و مكنت ادلول من تكييف اإطار امللكية الفكرية مع سامهتا اخلاصة هبا .ذلا فقد أأيد
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بصورة اكمةل اإنكاء قاعدة بياانت لزتويد ادلول ا ألعضاء ابملعلومات والاس مترار يف اس تاداهما .وابلرم  من ذكل ،أأكد عىل
قلقه إازاء تضمني املعايري الإضافية لتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية بوصفها مواطن مرونة .وقد
عكس ذكل فهم خاطئ للمصطلح .اإن مواطن املرونة الواردة يف اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية
ومعاهدات امللكية الفكرية متعددة ا ألطراف ا ألخرى اكنت هتدف اإىل السامح لدلول بتكيف أأنظمهتا القانونية وإاجراءاهتا مع
رضوراهتا .عالوة عىل ذكل فاإن املعايري الإضافية لتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية قد قللت نطاق
الس ياسات من خالل فرض معايري أأعىل تتجاوز احلد ا ألدىن ملتطلبات اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية
الفكرية .ذلا ،فيجب اسيبعاد املعايري الإضافية لتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية من قاعدة البياانت
ألهنا تكلك خطر يمتثل يف خلق ارتباك يتعلق بتعريف مصطلح مواطن املرونة .كام طالب الوفد أأيضا بقيام الويبو بزايدة
هجودها الرامية لنرش قاعدة البياانت وزايدة الوعي مبحتواها .ويف هذا الس ياق ،اقرتح الوفد وضع رابط بقاعدة البياانت عىل
الصفحة ا ألساس ية للويبو عىل الانرتنت .وسوف يوفر ذكل وس يةل واحضة ومبارشة لدلخول عىل قاعدة البياانت ويعترب
اس تجابة للمااوف املثارة بكأأن اخنفاض عدد املطلعني عىل قاعدة البياانت .وسوف يكون ذكل أأيضا مامتش يا مع توصيات
جدول أأعامل التمنية مثل التوصيات  14و 17و 22وخاصة التوصية  25اليت أأشارت اإىل أأن الويبو سوف تقوم ابختاذ التدابري
املالمئة لمتكني ادلول النامية من حتقيق الفهم الاكمل والاس تفادة من خمتلف البنود املتعلقة مبواطن املرونة الواردة يف
التفاقيات ادلولية .وفامي يتعلق ابخليارات الواردة يف الوثيقة ،مل يكن الوفد يؤيد اخليار الثاين .وبيامن قام ابإلقاء الضوء عىل قمية
اخلربة الفنية ل ألمانة ،فاإن هذا اخليار س يجعل من ا ألمانة اجلهة الوحيدة اليت تقدم معلومات لقاعدة البياانت .و أأخريا ،أأشار
اإىل أأن قاعدة البياانت اكنت حاليا مقترصة عىل مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات ورصح بأأنه جيب التوسع فهيا يف املس تقبل
لتتضمن أأنواع أأخرى من امللكية الفكرية.
 .244و أأشار وفد لتفيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،اإىل أأن قاعدة البياانت مت اس تاداهما
مكجموعة مفيدة من املعلومات اليت توفر  1371حكام من اليرشيعات الوطنية اخلاصة ابمللكية الفكرية .وقد عكست املساحة
اليت وفرهتا التفاقيات املتعددة ا ألطراف لدلول ا ألعضاء لتأأسيس ترشيعاهتا عىل الاحتياجات الوطنية .وابلرم  من ذكل ،ل
ميكن اعتبار الإحاكم الواردة هنا توصيات للويبو وادلول ا ألعضاء يف منظمة التجارة العاملية أأو تفسري ملواطن املرونة يف اتفاق
اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية .وسوف خترج خبالف ذكل عن نطاق مسؤولية اللجنة .ور أأت اجملموعة
أأنه جيب حتديث قاعدة البياانت بصورة منتظمة حىت تصبح مصدرا مفيدا للمعلومات .وذكَّرت ابملعلومات اليت قدمهتا ا ألمانة
حول العدد املنخفض ملن اطلعوا عىل قاعدة البياانت والفرتة القصرية اليت قضوها عىل الصفحة اخملصصة ذلكل عىل الانرتنت.
وعىل هذا ا ألساس ،شددت اجملموعة عىل أأن زايدة املوارد البرشية واملالية لس تكامل ا ألعامل املقرتحة يف اخليار الثاين اكنت
مبالغ فهيا وغري مناس بة لس تادام قاعدة البياانت .ونييجة ذلكل ،أأيدت اجملموعة اخليار ا ألول املتضمن يف الوثيقة حمل النقاش.
 .245ور أأى وفد الصني أأن حفص ا ألمانة حملتوى قاعدة البياانت ميكن أأن يسهم يف ضامن وجاههتا وتيسري اس تاداهما من
قبل املرشعني الوطنيني ومماريس امللكية الفكرية .وابلرم  من قيام الوفد يف السابق بتأأييد اخليار الثاين ،س يقبل ابخليار ا ألول
نظرا للتلكفة املتعلقة به و ألن حتديثات ادلول ا ألعضاء سوف تظهر يف قاعدة البياانت وميكن للزائرين اس تادام مضموهنا وفقا
لر أأهيم ومعارفهم .عالوة عىل ذكل ،أأقر الوفد الفكرة اليت عرب عها وفد جنوب أأفريقيا يف ادلورة السابقة بكأأن زايدة اإماكنية
النفاذ اإىل قاعدة البياانت عىل موقع الويبو عىل الانرتنت .وميكن للويبو أأيضا دراسة تضمني أأنكطة النرش املس تقبلية معلومات
حول اس تادام قاعدة البياانت حبيث يزيد فهم املرشعني الوطنيني ومماريس امللكية الفكرية حملتواها يف املس تقبل.
 .246و أأيد وفد اإيران (مجهورية -اإسالمية) اخليار ا ألول املتضمن يف الوثيقة حمل النظر .ومل يؤيد اخليار الثاين اذلي تضمن
قيام ا ألمانة بتحديد ما اإذا اكنت التحديثات اليت قدمهتا ادلول ا ألعضاء تتوافق مع النطاق واملعايري اليت أأقرهتا اللجنة املعنية
ابلتمنية وامللكية الفكرية .وفامي يتعلق مبحتوى قاعدة البياانت ،أأيد الوفد اإدراج املعلومات املتعلقة ابلتجارب الوطنية ودراسة
احلالت يف تطبيق مواطن املرونة عىل املس توى الوطين.
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 .247و أأيد وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،اخليار ا ألول اذلي انعكس يف الوثيقة حمل النقاش .وميكن للخيار
الثاين أأن يفرض ر أأي ا ألمانة عىل ادلول ا ألعضاء بدون حق الرجوع .وسوف يوفر اخليار الثالث املزيد من املعلومات .وابلرم 
من ذكل ،هناك خطر اإماكنية وقوع خالفات يف حاةل عدم وجود مكاورات اكفية بني ا ألمانة وادلول ا ألعضاء أأثناء معلية
الفحص .وذلا ،فقد اكنت اجملموعة مرنة بكأأن اخليار الثالث اإذا اكنت اخملاوف املتعلقة مبا س بق الإشارة اإليه ل تيسبب يف أأية
صعوابت .وفامي عدا ذكل ،فاإن اجملموعة تؤيد اخليار ا ألول تأأييدا اكمال.
 .248ور أأى وفد املكس يك أأن مدخالت ادلول ا ألعضاء تعد أأمه مصدر لتحديث قاعدة البياانت بكأأن املرونة .وتعد ادلول
ا ألعضاء مسؤوةل عن ضامن حصة املعلومات .ذلكل ،من املهم أأن تقوم ادلول ا ألعضاء بتوفري معلومات تامتىش مع املعايري ذات
الصةل والواردة يف الوثيقة .وسوف يؤدي ذكل اإىل جتنب تأأخري التحديث من خالل اإخضاعه للتقيمي .وبناء عليه ،فقد اقرتح
الوفد تطبيق الإجراءات املصاحبة من قبل ا ألمانة دلمع ادلول ا ألعضاء اليت ل متتكل القدرات الفنية الرضورية لتقيمي املعايري
ذات الصةل الواردة يف الوثيقة .ومن املهم القيام بصورة مس مترة بتحديث قاعدة البياانت للحفاظ عىل جاذبيهتا وفائدهتا .عالوة
عىل ذكل ،أأشار اإىل وجوب اس تادام أآلية حتديث قاعدة البياانت للموارد البرشية واملالية للمنظمة بصورة مناس بة .كام عرب
عن تفضيهل للخيار الثاين الوارد يف الوثيقة.
 .249ور أأى وفد الإكوادور أأن اخليار ا ألول ميثل أأكرث أآلية فعاةل لتحقيق الغرض املنكود املتعلق ابحلفاظ عىل قاعدة البياانت
حمدثة .وذكل دون املساس ابلتعديالت اليت ميكن اإدخالها لضامن مالءمة املعلومات املقدمة.
 .250ورصح وفد سلوفاكيا ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،بأأنه من أأجل أأن ختدم قاعدة البياانت الغرض
مها ،من الرضوري الاحتفاظ هبا حمدثة ،وسهل النفاذ اإلهيا ،مع احلفاظ عىل معلومات دقيقة وواقعية .ورصحوا بأأن مواطن
املرونة اليت وردت يف الوثيقة جيب أأن ينظر اإلهيا عىل أأهنا متثل نظرة عامة للخيارات اليت مارس هتا ادلول ا ألعضاء يف ظل
هدف الكفافية وتبادل اخلربات الوطنية .كام أأشارت أأيضا اإىل أأن تطبيق مواطن مرونة اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من
حقوق امللكية الفكرية خيرج عن نطاق تفويض اللجنة .ومع أأخذ التداعيات املالية يف احلس بان اإىل جانب الاس تادام
املتواضع واخنفاض معدل الزائرين ،عربوا عن تفضيلهم للخيار ا ألول اذلي اقرتحته ا ألمانة .وشعروا بأأنه عىل العكس من اخليار
الثاين والثالث ،فاإن اخليار ا ألول ميثل عبئا واقعيا ومتناسب عىل املوارد احملدودة ل ألمانة .و أأيدوا اإدراج حقل جديد يتضمن
حتديثات ادلول ا ألعضاء ويكري بوضوح اإىل أأن ا ألحاكم قد قامت ا ألمانة بفحصها للتحقق من متاش هيا مع مواطن املرونة
املكار اإليه.
 .251وعرب وفد اندونيس يا عن تفضيهل للخيار ا ألول املتضمن يف الوثيقة .كام ذكَّر أأيضا بأأن قاعدة البياانت بكأأن املرونة
جيب أأل تتضمن حفسب ا ألحاكم املتعلقة ابليرشيعات الوطنية اخلاصة مبواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية لكن جيب أأن
تتضمن أأيضا معلومات حول التجارب الوطنية مثل العقوابت اجلنائية املفروضة عىل انهتاك الرباءات .وقد قوض ذكل من
روح ومغزى التوصية  14من جدول أأعامل التمنية .اإن مهج قاعدة البياانت فامي يتعلق مبواطن املرونة ييناقض مع الفهم الكائع
ملواطن املرونة املتعلق بتعزيز نطاق الس ياسات من خالل إازاةل العقبات اليت تواجه امللكية الفكرية.
 .252و أأجابت ا ألمانة (الس يد الامين) عىل مالحظات ادلول ا ألعضاء .وردا عىل السؤال املتعلق بكيفية ضامن جودة قاعدة
البياانت ،ذكَّر بأأن اللجنة وافقت عىل  14موطن مرونة ومت اإعداد واثئق ابلنس بة للك من تكل املواطن من أأجل توفري مثال
ملع،ى مواطن املرونة بصورة مهجية اإىل جانب تطبيقها يف أأكرث من مائة ترشيع .وتعترب تكل املعلومات مبثابة املصدر احلايل
لقاعدة البياانت .ومت تصنيفها وحتميلها جلعلها متاحة للباحثني وا ألساتذة وواضعي الس ياسات وواضعي القوانني يف ترشيعات
ادلول ا ألعضاء .وابلتأأكيد أأنه عند مناقكة اللجنة لتكل الواثئق فقد مرت بعملية حفص حيث متكنت ادلول ا ألعضاء من
التفاعل وتقدمي اإيضاحات وتصويبات للمسودة اليت قدمهتا ا ألمانة .وبناء عليه ،فقد وافقت عىل طلب ادلول ا ألعضاء بضامن
أأن تكون املعلومات املتضمنة يف قاعدة البياانت قد مت نظرها بعناية من أأجل احلفاظ عىل الغرض ا ألسايس مها .و أأضافت اإىل
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أأنه ميكن ضامن ذكل يف أأي خيار من اخليارات املقدمة يف الوثيقة .ففي اخليار ا ألول ،ميكن توفري منوذج لدلول ا ألعضاء لتقدمي
املعلومات .وميكن توفري المنوذج عىل صفحة قاعدة البياانت عىل الانرتنت أأو من خالل اللجنة .وابلرم  من ذكل ،جيب عىل
ا ألمانة يف املقام ا ألول أأن حتصل عىل تعلاميت من اللجنة حول اخليار اذلي تفضهل ،حىت تمتكن من امليض قدما يف تطبيقه ،مبا
يف ذكل العنارص اليت ذكرها وفد تركيا.
 .253و أأشار الرئيس اإىل تفضيل اخليار ا ألول الوارد يف الوثيقة حمل النقاش .واقرتح بأأن تقوم اللجنة ابلإحاطة علام
ابلقرتاحات املدونة والواردة يف الوثيقة واليت تعرب عن هذا التفضيل .كام اقرتح أأيضا أأن تطالب اللجنة ا ألمانة ابختاذ تدابري
لضامن نرش أأفضل للمعلومات املتضمنة يف قاعدة البياانت وإابالغ اللجنة بتكل التدابري يف دورهتا التالية.
 .254و أأوحض وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأن املسأأةل اليت أأاثرها وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء أأشارت اإىل كيفية ضامن
ا ألمانة ألن تقوم ادلول ا ألعضاء بتقدمي املساهامت .وتساءل عام اإذا اكن هناك اإجراء للتحقق يمت تطبيقه ابلنس بة لقواعد
البياانت ا ألخرى أأم ل.
 .255و أأشارت ا ألمانة (الس يد أألامين) اإىل أأنه مبجرد اختاذ اللجنة قرار بكأأن أأي خيار من اخليارات الواردة يف الوثيقة ،فاإن
تطبيق أآلية للتحقق لن متثل حتداي كبريا .وميكن تطبيق ذكل من خالل الوسائل التكنولوجية املتاحة لضامن متكن السلطات
فقط من تقدمي املعلومات يف حاةل تطبيق اخليار ا ألول.
 .256وتساءل وفد تركيا ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،عام اإذا اكنت املناقكات سيس متر يف ادلورة التالية.
 .257و أأشار الرئيس اإىل أأنه ل يوجد سبب لرتك مناقكة ا ألمر لدلورة التالية ألنه ل توجد أأراء معارضة لختيار
اخليار ا ألول.
 .258و أأشار وفد سويرسا اإىل بيان وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء .و أأحاط علام برد ا ألمانة .وابلرم  من ذكل فال يزال جيد
صعوابت و أأوجه عدم يقني فامي يتعلق ابخليار ا ألول .ومن وهجة نظره ،أأن تطبيق هذا اخليار مل يكن واحضا بصورة اكمةل.
ووفقا لفهمه ،فقد مكنت أأدوات الويبو ا ألخرى من القيام ابإجراءات حتقق لتوفري املعلومات لقواعد البياانت بصورة
الكرتونية .وتساءل عام اإذا اكنت اإجراءات التحقق متوافرة ابلنس بة لقاعدة البياانت بكأأن املرونة .وس يكون من املفيد معرفة
تفاصيل كيفية معلها.
 .259و أأشار الرئيس اإىل أأن البياانت اكنت تتعلق مبناقكة فنية حول أأمن املعلومات .وبناء عليه ،اقرتح أأن يطلب من
ا ألمانة توفري مزيد من املعلومات لدلورة التالية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية حول التنفيذ الفين للخيار ا ألول اذلي
تفضهل اللجنة .واكن تنفيذ هذا اخليار ميثل أأمرا يتعلق مبناقكة خمتلفة ميكن تناولها عىل أأساس املعلومات املذكورة أأعاله.
وابلرم  من ذكل ،فاإن ترك املسأأةل مفتوحة ل يعكس املناقكات اليت حدثت يف اجللسة العامة.
 .260ورصح وفد ش ييل ،متحداث بصفته الوطنية ،أأن اخليار ا ألول تضمن تيسري املعلومات من قبل ادلول ا ألعضاء من
خالل القنوات الرمسية .ووفقا لفهمه ،فاإنه عىل ادلول ا ألعضاء أأن تقدم معلومات حمدثة من خالل القنوات الروتينية مع
ا ألمانة ل إالجابة عىل الاس تبياانت وحتديث قواعد البياانت ا ألخرى وتوفري املعلومات للمكاركني الآخرين اذلين تقوم ا ألمانة
بمتويلهم اإىل جانب أأطراف أأخرى .واكنت الآلية اليت وصفت يف اخليار ا ألول يه نفس الآلية اليت تقوم ادلول ا ألعضاء من
خاللها ابلتواصل مع ا ألمانة يف العديد من احلالت .ومن هذا املنظور ،لن تكون هناك مكلكة تكنولوجية ألنه لن يكون
هناك اتصال فوري بني ادلول ا ألعضاء وقاعدة البياانت .وقد تنبأأ هذا اخليار بأأن ادلول ا ألعضاء س تقوم ابإرسال املعلومات
من خالل اتصال رمسي اب ألمانة اليت لن تقوم ابلتحقق من املعلومات لكها س تقوم بوضعها بصورة مبارشة عىل قاعدة البياانت.
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وقد اكن من املعتاد التواصل مع ا ألمانة من خالل البعثات ومن خالل الآليات الرمسية اليت ر أأت ادلول ا ألعضاء أأهنا مالمئة
لالس تادام .وجيب أأن ميثل ذكل ضامان ل ألمن ابلنس بة لدلول ا ألعضاء.
 .261و أأشار وفد تركيا ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،اإىل أأنه ل يفضل أأي خيار .وذلا طالب ابليكاور لفرتة قصرية مع اجملموعة.
 .262وقام الرئيس بتعليق ادلورة للسامح للمجموعة ابء بعقد مكاورات.
 .263واس تأأنف الرئيس ادلورة وسأأل وفد تركيا عن نييجة املكاورات.
 .264وعرب وفد تركيا ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،عن تفضيهل للخيار ا ألول رشيطة أأن تمت مناقكة اإجراءات أأمنية ذات صةل
يف ادلورة التالية للجنة.
 .265واعترب الرئيس أأن ذكل يعد فهام للمسأأةل واتفاقا بكأأهنا وشدد عىل اقرتاحه للجنة ابلإحاطة علام ابلوثيقة مكريا اإىل
تفضيلها للخيار ا ألول .عالوة عىل ذكل ،رصح بأأنه ينبغي عىل ا ألمانة أأن تقدم يف ادلورة التالية معلومات فنية حول الظروف
ا ألمنية اليت تعمل من خاللها قاعدة البياانت .ويف الهاية ،ذكَّر بطلب اللجنة من ا ألمانة أأن تقوم بتبين تدابري مالمئة من أأجل
نرش قاعدة البياانت بصورة أأفضل وإابالغ اللجنة يف ادلورة التالية بتكل التدابري.
 .266وطالبت ا ألمانة (الس يد ابلوتش) مبزيد من الإيضاحات من وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء حول املعلومات الفنية اليت يمت
تقدميها يف ادلورة التالية للجنة .و أأشار اإىل بيان وفد ش ييل حول الفقرة  7من الوثيقة .وذلكل ،تقوم ا ألمانة بتلقي التحديثات
من خالل معلية اتصال رمسية وتقوم بتحميل املعلومات عىل قاعدة البياانت .ول يوجد حتميل عىل الانرتنت للمعلومات من
قبل ادلول ا ألعضاء حيث يطلب وجود اإجراءات حتقق كام ذكر وفد سويرسا .عالوة عىل ذكل ،أأشار اإىل أأن الغرض من
قاعدة البياانت ،كام ورد يف الفقرة  12من الوثيقة ،هو الانتقال اإىل منصة جديدة ابلتنس يق مع قسم التصالت عىل
الانرتنت .و أأكد عىل أأن اخليار حمل النقاش ل يتطلب أأي حتقق عن بعد .وبناء عليه ،طالب بتقدمي اإرشادات حول املسأأةل
للمتكن من لالس تجابة لطلب اللجنة يف هذا الكأأن.
 .267وطالب الرئيس ا ألمانة مبناقكة وفد تركيا ،بصفته منسقا إاقلمييا ،حول املسأأةل اليت أأاثرهتا اجملموعة .و أأكد عىل اس تنتاجه
املتعلق بتفضيل اللجنة للخيار ا ألول.
 .268ووافق وفد تركيا ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،عىل اقرتاح الرئيس.
النظر يف الواثئق  CDIP/8/INF/1و CDIP/9/16و( CDIP/16/6ييبع)
 .269دعا الرئيس وفد اإس بانيا للحديث حول نييجة املكاورات غري الرمسية بكأأن املوضوع واليت متت بناء عىل طلبه.
 .270ورصح وفد اإس بانيا أأنه قام خالل هذا ا ألس بوع بعقد العديد من املكاورات غري الرمسية مع املنسقني ا إلقلمييني
والوفود املعنية .ومتكنت اكفة الوفود املعنية من املكاركة يف املكاورات .و أأكد الوفد عىل أأن احلوار قد مت بطريقة بناءة للغاية.
ومت التوصل اإىل اتفاق بكأأن نص هنايئ وقرار هنايئ يمت اختاذه .وقام الوفد بقراءة النص .ومتت مطالبة ا ألمانة بتوزيع النص
لتنقيحه .وقد أأىت التفاق لإظهار اكفة الوفود مرونة وخاصة تكل اليت اكن لها مواقف أأكرث تعقيدا يف البداية .ويف اخلتام ،عرب
وفد اإس بانيا عن شكره لتكل الوفود عىل تواجدها وعىل اجلهود املبذوةل لضامن التوصل اإىل اتفاق.
 .271وعرب وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،عن اعتقاده بأأن الوثيقة مثلت تسوية مضن املناقكات املتعلقة
باكفة الواثئق احلالية الواردة حتت بند جدول ا ألعامل .وعربت اجملموعة عن تطلعها اإىل املكاركة بصورة بناءة يف تطبيق خطة
النقاط الس تة.
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 .272وعرب وفد تركيا ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،عن شكره لوفد اإس بانيا بكأأن معهل املتعلق ابملسأأةل.
 .273ورصح وفد ش ييل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،أأن العمل اجلاعي همام ولبد من اس متراره
من أأجل تطبيق خطة النقاط الس تة.
 .274ورصح الرئيس بأأن التوصل اإىل اتفاق بكأأن هذه املسأأةل احلساسة سوف يودل روحا اإجيابية تتعلق بنظر البنود
ا ألخرى العالقة .مث قام بتعليق النقاش حول املسأأةل.
النظر يف الوثيقة ( CDIP/18/5ييبع)
 .275ودعا الرئيس وفد ش ييل لتقدمي عرض توضيحي يف اإطار املناقكات حول موضوع مواطن املرونة.
 .276وعرض وفد ش ييل أأداة قام بتطويرها مكتب امللكية الفكرية الك ييل ابس تادام املعلومات املتضمنة يف قاعدة البياانت
بكأأن املرونة .ومت معل أأول اختبار لها يف فرباير من هذا العام من قبل مدير مكتب امللكية الفكرية الك ييل يف معهد ماكس
بالنك يف لامي ،بريو .وهبذه املناس بة ،قام ابس تادام مواد قامت بتطويرها أأمانة الويبو يف عرض توضيحي حول متطلبات
احلصول عىل الرباءات .ولإعداد أأول عرض توضيحي ،اس تادم مكتب امللكية الفكرية الك ييل معلومات متضمنة يف واثئق
الويبو حول مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين متعدد ا ألطراف وتطبيقها اليرشيعي عىل املس تويني الوطين
وا إلقلميي ( أأي واثئق  CDIP/5/4 Rev.و CDIP/7/3 Addو  CDIP/13/10 Revو .)CDIP/15/6 Corr.ومت
تطوير املنصة من خالل اس تادام برانمج يدعى "اتبلو" واذلي يسمح ابلتصال وختيل ومجع البياانت بطريقة تفاعلية رسيعة
مبا ميكن أأيضا من تعديل ومزج وربط املعلومات .وقام مكتب امللكية الفكرية الك ييل ابس تادام الربانمج بصورة أأساس ية مع
قواعد البياانت اليت تتضمن معلومات رمقية لكنه اس تادمه أأيضا لبناء منصات عىل أأساس معلومات غري رمقية .وقد مكنت
ا ألداة من القيام بعمل عدد من الرتكيبات لفهم مواطن املرونة املتضمنة يف خمتلف اليرشيعات من خالل أأطرها القانونية
اخلاصة هبا .واكنت ا ألداة لزالت متثل نساة جتريبية ول يوجد هبا قامئة شامةل .وسوف يمت توفري نساة حمدثة للجمهور بصفة
عامة عىل صفحة مكتب امللكية الفكرية الك ييل .وجشع الوفد ادلول ا ألعضاء عىل تقدمي تعقيبات للقيام بتحسني الربانمج كام
س يقوم أأيضا بتوفري ا ألداة للويبو اإذا اعتربهتا ادلول ا ألعضاء مفيدة لتخيل مواطن املرونة حمل النقاش .و أأظهر الوفد أأن
الصفحة الرئيس ية مت تقس ميها اإىل أأربعة أأقسام .ويه تتضمن خريطة للعامل توحض خمتلف ادلول اليت ميكن ادلخول من خالل
أأسامهئا ومعلومات حول مواطن املرونة هبا من خالل النقر علهيا .كام تضمن أأيضا اإماكنية اختيار عدد من الرتكيبات اخملتلفة
من قامئة ادلول .و ألهنا أأداة ديناميكية فقد أأظهرت مواطن املرونة املوجودة يف لك دوةل واليرشيعات ذات الصةل .وتتوافر
ا ألداة ابللغة الإجنلزيية ألن واثئق املصدر ابللغة الإجنلزيية أأيضا.

البند  6من جدول ا ألعامل :متابعة وتقيمي ومناقكة وإاعداد تقارير حول تطبيق اكفة توصيات جدول أأعامل التمنية
(مس تأأنف)
النظر يف الوثيقة ( CDIP/18/7ييبع)
 .277قام الرئيس ابس تئناف املناقكات وقام ابلإبالغ بأأنه قام بعقد مكاورات حول املسأأةل .وهناك نص مت عرضه عىل
الكاشة س يظهر يف ملخص الرئيس.
 .278ورصح وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،بأأنه ميكن أأن يتبين النص املقرتح .وطالب ابإيضاح حملتوى
التقرير اذلي سيمت اإعداده من قبل ا ألمانة .ووفقا لفهمه ،فاإن ا ألمانة لن تقدم أأي تقرير حول اخللفيات الوقائعية لكها س تقدم
أآراهئا حول كيفية تطبيق توصيات املراجعة.
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 .279و أأشار الرئيس اإىل أأن ما ورد بعالية من وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية هو الفهم اذلي مت التوصل اإلهيا يف
املكاورات .ودعا ا ألمانة اإىل التعامل مع تكل املسأأةل.
 .280و أأوحضت ا ألمانة (الس يد ابلوتش) بأأن رد الإدارة سوف يتضمن خلفية وقائعية وموقفها جتاه توصيات املراجعة وجزء
يتعرض لتطبيقها املس تقبيل.
 .281واختمت الرئيس املناقكات وتبين النص املقرتح لعدم وجود اعرتاضات من احلضور.
 .282ووافق وفد تركيا ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،عىل اقرتاح الرئيس .وابلرم  من ذكل ،فاإن اإعداد ا ألمانة اإىل رد اإداري ل
يع،ى أأن ادلول ا ألعضاء قد وافقت أأو مل توافق عىل لك توصية .وقد أأاثرت بعض التوصيات شواغل تتعلق مبدى معليهتا
وإاماكنية تطبيقها .وحبذ الوفد قيام اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بنظر لك توصية قبل طلب تقرير من ا ألمانة.
وابلرم  من ذكل ،ومن خالل اإظهار املرونة ،س توافق اجملموعة عىل الاقرتاح اذلي مت تبنيه من خالل فهمها أأن ا ألمانة
س تأأخذ يف احلس بان التوصيات اليت قامت اللجنة عىل املوافقة علهيا.
 .283و أأشار الرئيس اإىل أأن بيان وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء سوف ينعكس يف تقرير اللجنة .

البند  7من جدول ا ألعامل :نظر برانمج معل تنفيذ التوصيات اليت مت تبنهيا (مس تأأنف)
النظر يف الواثئق  CDIP/8/INF/1و CDIP/9/16و( CDIP/16/6ييبع)
 .284اس تأأنف الرئيس املناقكات وطالب ا ألمانة بعرض النص اذلي مت توزيعه من قبل وفد اإس بانيا عىل الكاشة.
 .285ورصح وفد الهند بأأنه ميكن أأن يوافق عىل النص .ومن خالل روح العمل عىل بناء توافق يف الرأأي والتوصل اإىل
تسوايت فاإن النص ميثل طريقة جيدة للتقدم ل ألمام .وعرب الوفد عن تقديره للعمل واجلهود اليت قام هبا وفد اإس بانيا .كام حث
مجيع الوفود عىل احرتام روح تعددية ا ألطراف و أأن يقبلوا ابلنص.
 .286و أأيد وفد الربازيل النص اذلي مت عرضه عىل الكاشة .وقد اس تغرق ا ألمر معال مضنيا للتوصل إاىل اتفاق .وتطلع
الوفد اإىل اس مترار مناقكات املراجعة اخلارجية لدلمع التقين للويبو يف جمال التعاون والتمنية مبا يف ذكل اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية
وتقرير دير -رواك .وفامي يتعلق ابلقرتاح بكأأن أأهداف التمنية املس تدامة فقد اكن الوفد بصدد حتليل الاقرتاح وطالب مبزيد
من الوقت لنظره بصورة وافية.
 .287ورصح وفد ش ييل ،متحداث بصفته الوطنية ،بأأنه يوافق عىل القرار اذلي مت اختاذه للميض قدما يف تنفيذ النقاط
احملددة اليت مت التفاق بكأأهنا .وسوف ميكن اللجنة من الاس مترار يف تقدمي املتابعة حول ادلمع الفين للويبو .واكن من
ا ألسايس حتقيق ا ألهداف املوجودة يف جدول أأعامل التمنية.
 .288وشدد وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،عىل تقديره للحل املرحي اذلي مت التوصل اإليه ابلنس بة للمسائل
اليت وردت عىل جدول أأعامل اللجنة لعدة س نوات .وعرب الوفد عن تطلعه لرؤية اقرتاح النقاط الس تة اذلي طرحه وفد
اس بانيا .كام رحب بأأن الواثئق املوجودة من قبل قد تضمنت تقرير دير-رواك واقرتاح اجملموعة ا ألفريقية .وميكن أأن تلعب
الواثئق دورا يف املناقكات يف املس تقبل.
 .289وعرب وفد تركيا ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،عن تقديره للجهود اليت بذلها وفد اس بانيا وتيسريه الفعال للجلسات غري
الرمسية .كام رحبت اجملموعة ابلتفاق اذلي مت التوصل اإليه حول الطريق اذلي سيمت اإتباعه من أأجل التعامل مع اجملال املهم
اخلاص ابدلمع التقين و أأشار اإىل أأن القرار الآن سوف يطلق تنفيذ خطة النقاط الس تة كام مت عرضها يف الاقرتاح الاس باين

CDIP/18/11
72

املنقح واملرفق ابمللحق ا ألول من ملخص الرئيس اخلاص ابدلورة السابعة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .وقد
شاركت اجملموعة يف مكاورات طويةل من خالل اإظهار املرونة .واعتادت عىل اس تكامل خطة النقاط الس تة بوصفها أأساس
للتوافق يف الر أأي للعمل معا بصورة بناءة عىل حتسني ادلمع التقين .و أأكد القرار عىل أأن خطة النقاط الس تة سوف نكون
نقطة الرتكزي الوحيدة يف مناقكات اللجنة حتت البند الفرعي من جدول ا ألعامل واذلي حيمل عنوان "ادلمع التقين يف جمال
التعاون من أأجل التمنية" .وتكون وثيقة خطة النقاط الس تة أأساس نظر هذا البند .وعربت اجملموعة عن رسورها لتأأكيد القرار
أأيضا عىل أأنه جيب اإغالق النقاش حول البند الفرعي رمق  7من جدول ا ألعامل حول "املراجعة اخلارجية لدلمع التقين للويبو يف
جمال التعاون من أأجل التمنية" .و أأكدت اجملموعة عىل أأن اإغالق النقاش حول بند جدول ا ألعامل املتعلق ابملراجعة اخلارجية ل
يع،ى أأن اللجنة قد انهتت من املناقكات املتعلقة بتحسني ادلمع التقين للويبو .وقد حددت املناقكات احلالية خارطة طريق
تامتىش مع املناقكات والإجراءات املتعلقة خبطة النقاط الس تة املتضمنة يف الاقرتاح الاس باين .وسوف يس متر العمل وعربت
اجملموعة ابء عن اس تعدادها للمكاركة فيه بصورة بناءة .كام أأكد عىل فهمه ألن هناية تتابع فرتة الثالث س نوات س يجعل
اللجنة تس تمكل الك من تنفيذ خطة النقاط الس تة ابلإضافة اإىل اكفة الواثئق املتعلقة بنكأأة املراجعة اخلارجية .وابلرم  من أأن
اجملموعة تفضل أأن تكهد اإهناء الس نوات الست تقريبا من املراجعة القدمية عىل الفور ،فقد أأقرت القرار اذلي مت التوصل اإليه
ألنه يظهر تفاهام ومرونة ابلإضافة اإىل اإظهاره لهامتم كبري برؤية اإجراءات ملموسة وهممة للسري قدما يف مسأأةل ادلمع التقين
للويبو .واكن إارصار بعض الوفود عىل تقدمي الكلك عىل املضمون من خالل "مهج اللك أأو ل يشء" قد أأدى ل ألسف اإىل
تأأخري التقدم لعدة س نوات .وعربت اجملموعة عن اعتقادها بأأنه حان الوقت للنظر ل ألمام والرتكزي عىل خارطة طريق معلية
تساعد اللجنة عىل حتقيق تقدم ملموس يف ظل بند "متابعة وتقيمي ومناقكة تقرير حول تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية"
من جدول ا ألعامل.
 .290وعرب وفد الصني عن دمعه للنص املقرتح .وعرب الوفد عن سعادته لرؤيته أأن بند جدول ا ألعامل قد حقق تقدما خضام
بعد س نوات من املكاورات.
 .291ورحب وفد سلوفاكيا ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،ابملوافقة الكامةل اليت مت الوصول اإلهيا عىل
أأساس الاقرتاح الاس باين املنقح أأثناء الاجامتعات السابقة للجنة بوصفها خطوة هممة أأدت اإىل اإغالق املناقكات حول
املراجعة اخلارجية .ومت ختصيص العديد من الساعات منذ عام  ،2011ملناقكة املراجعة ورد الإدارة التايل وإاسهامات ادلول
ا ألعضاء واجملموعات ا إلقلميية .وعرب الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء عن اعتقاده بأأن الاقرتاح الاس باين املنقح اذلي يتضمن
النقاط الس تة هو أأفضل اتفاق ميكن التوصل اإليه .ومن انحية ،فاإهنم يفضلون أأن يمت تبين املناقكات املتعلقة ببند جدول
ا ألعامل بكلك رمسي ويمت اختتاهما  .ومن انحية أأخرى ،فاإهنم س يكونون مس تعدون للمكاركة بصورة بناءة يف املناقكات
املتعلقة ابدلمع التقين للويبو يف املس تقبل.
 .292ورصح الرئيس بأأن النص املقرتح قد مت تبنيه ألنه مل تكن هناك اعرتاضات من احلضور.
النظر يف الوثيقة ( CDIP/18/4ييبع)

 .293و أأحاط الرئيس اللجنة علام بنتاجئ املكاورات حول أأهداف التمنية املس تدامة .وقام بتوزيع مرشوع النص يف اللجنة.
وعكس النص أأفضل هجوده اليت بذلها يف حماوةل التوصل اإىل توافق يف الر أأي مع تغطية اكفة اجلوانب اليت أأثريت أأثناء
املكاورات غري الرمسية .واقرتح اسيبدال "احامتلية أأن" بعبارة "املطالبة بـ" .ومت عرض النص عىل الكاشة.
 .294وذكَّر وفد الربازيل بأأن اقرتاح اإعداد بند دامئ لوضعه عىل جدول ا ألعامل قد لىق دعام كبريا يف اجللسة العامة .وقد
أأيدت غالبية ا ألعضاء يف اللجنة ا ألمر .وابلرم  من ذكل ،ومن خالل اإظهار املرونة الكديدة ،بدا الوفد مس تعدا لقبول النص
املقرتح من قبل الرئيس.
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 .295و أأشار وفد اإيران (مجهورية – اإسالمية) اإىل أأن أأهداف التمنية املس تدامة ذات طبيعة طويةل املدى واكنت اللجنة
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية س تقوم مبناقكة املسأأةل يف ادلورات القادمة .و أأكد الوفد عىل احلاجة اإىل وجود بند دامئ عىل
جدول ا ألعامل ملناقكة أأهداف التمنية املس تدامة ابلنس بة للس نوات القادمة .و أأيد الوفد النص اذلي اقرتحه الرئيس.
 .296ورصح وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،بأأنه من منطلق روح املرونة ومن أأجل دفع املسأأةل ل ألمام فقد
وافق عىل النص اذلي اقرتحه الرئيس .و أأشارت اجملموعة اإىل أأن أأهداف التمنية املس تدامة متثل أأهداف عامة عاملية سيمت
مناقك هتا حىت عام  .2030وذلكل ،فهيي تس تحق وجود بند حمدد عىل جدول ا ألعامل يف داخل اللجنة.
 .297و أأشار وفد اندونيس يا اإىل أأن مسامهة الويبو يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة سوف حتقق النفع لاكفة ادلول يف
الاقتصاد العاملي .و ألنه جدول أأعامل عاملي قام ابملوافقة عليه رؤساء ادلول اكن ا ألمر يتطلب وجود روح رشاكة عاملية.
وذلكل ميكن للوفد املوافقة عىل النص اذلي اقرتحه الرئيس.
 .298ورصح وفد ش ييل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،بأأنه يوافق عىل النص اذلي اقرتحه الرئيس.
 .299و أأيد وفد الهند ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادي ،اقرتاح وفد الربازيل بكأأن وجود بند دامئ عىل
جدول ا ألعامل يتعلق بينفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .وقد أأعطى النص اذلي اقرتحه الرئيس بعض ا ألمل يف أأنه ميكن يف
املس تقبل وجود مثل هذا البند عىل جدول ا ألعامل .ومن هذا املنطلق ،وافقت اجملموعة عىل الصياغة املقرتحة.
 .300و أأغلق الرئيس املناقكات حول الوثيقة  CDIP/18/4ألنه مل يكن هناك أأي تعليقات من احلضور .وسوف تمت اإضافة
النص اذلي اقرتحه الرئيس اإىل ملخص الرئيس.
 .301و أأحاط وفد تركيا ،ابمس اجملموعة ابء ،علام ابلنص اذلي اقرتحه الرئيس .وعرب عن موقف اجملموعة فامي يتعلق ببعض
النقاط الواردة يف النص .وابلرم  من أأن اجملموعة قد ر أأت أأن اإضافة التقرير الس نوي حول أأهداف التمنية املس تدامة ل ميثل
أأفضل اس تادام لوقت وموارد ا ألمانة احملدودة ،فقد وافق عىل أأن ذكل سوف يوفر اإرشادات أأفضل ل ألمانة .واكن ذكل ميثل
دليال كبريا عىل اإظهار املرونة .عالوة عىل ذكل ،طالبت اجملموعة ا ألمانة بضامن أأن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يه
اللجنة الوحيدة اخملتصة مبناقكة أأهداف التمنية املس تدامة .وذكَّر بأأن تفويض اللجنة يكري اإىل أأن اللجنة قد مت اإنكاؤها
ملناقكة القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية وفقا ملوافقة اللجنة ،ابلإضافة اإىل القضااي الواردة يف جدول أأعامل التمنية.
وابلنس بة ألهداف التمنية املس تدامة ،فاإن التفويض امليكعب للجنة يامتىش مع الطبيعة املتاكمةل عىل أأمكل وجه ألهداف
التمنية املس تدامة .وفامي يتعلق ابللغة ،أأشار اإىل أأنه من الصعب تلبية التوقعات عند صياغة ملخص ملثل تكل املناقكات
املعقدة .و أأكد ابلرم  من ذكل عىل أأن مجموعته ترى أأنه من ا ألمهية مباكن أأن تس متر ملخصات الرئيس يف أأن تكون وقائعية يف
طبيعهتا وتعكس املناقكات بصورة اكمةل .ذلا فقد رفضت اجملموعة اقرتاح وجود بند دامئ عىل جدول ا ألعامل حول هذه
املسأأةل وقد مت التأأكيد عىل موقفها بعد اإطالق التقرير الس نوي بكأأن أأهداف التمنية املس تدامة .كام أأشار أأيضا اإىل أأن دورات
اللجنة متثل دليال عىل أأن أأهداف التمنية املس تدامة تمت مناقك هتا بصورة ميسقة منذ ادلورة الثالثة عرش .وقد أأظهر ذكل أأن
ادلول ا ألعضاء ملزتمة من الناحية الس ياس ية عىل املس توى الوطين و أأن اللجنة تتقبل مثل تكل املناقكات بدون املطالبة
بوجود بند دامئ عىل جدول ا ألعامل.
النظر يف الوثيقة ( CDIP/18/6 Revييبع)
 .302اس تأأنف الرئيس املناقكات وطالب وفد اسرتاليا ابإبالغ اللجنة بوضع املناقكات اليت دارت والنص اذلي عكس
قرار اللجنة.
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 .303و أأشار وفد اسرتاليا اإىل أأنه اإىل جانب وفدي كندا والولايت املتحدة ا ألمريكية فقد قام الوفد بعقد مكاورات مع
الوفود املعنية وتوصل اإىل اتفاق حول عدد من البنود الواردة يف الاقرتاح املكرتك .ومت تقدمي النص اإىل ا ألمانة لتقوم
اللجنة بنظره.
 .304و أأشار وفد جنوب أأفريقيا اإىل أأنه ل يزال يف خضم تلقي بعض املدخالت .ذلكل ،فاإن الطريق املقرتح ل ألمام يمتثل يف
تقدمي وثيقة مس تمكةل اإىل ا ألمانة يك تقوم بتضمني التداعيات املالية وتقدهما اإىل ادلورة التاسعة عرش للجنة.
 .305و أأحاط الرئيس علام ببيان وفد جنوب أأفريقيا .وابلإضافة اإىل ذكل طلب من الوفود قراءة النص املعروض عىل
الكاشة واذلي يعكس التفاق اذلي مت التوصل اإليه يف املكاورات اليت أأجرهتا وفود اسرتاليا وكندا والولايت املتحدة
ا ألمريكية.
 .306و أأوحض وفد اسرتاليا أأن النص املعروض عىل الكاشة مل يكن النص الصحيح.
 .307وطالب الرئيس وفد اسرتاليا بتقدمي النص الصحيح لعرضه عىل الكاشة.
 .308و أأشار وفد نيجراي اإىل أأن النص املعروض مل يعكس التفاق اذلي مت التوصل اإليه يف املكاورات .وعرب عن تطلعه
للحصول عىل نص منقح.
 .309وطالب وفد اسرتاليا ببعض الوقت لتقدمي النص الصحيح للجنة.
 .310وقبل الرئيس الطلب.
النظر يف الوثيقة ( CDIP/18/10ييبع)
 .311ورصح الرئيس بأأنه متت مناقكة املوضوع أأثناء ادلورة  17للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .وتضمن امللحق الثاين
مللخص الرئيس ست فقرات من بيها اقرتاحات خمتلفة عن لغة املوضوع .وعقد الرئيس مكاورات حول املوضوع أأثناء
ا ألس بوع .وقد أأصبح من اجليل أأن اخليارات املطروحة ل تتضمن اس مترار مناقكة املوضوع يف اجللسة العامة .ومل تكن هناك
إارادة س ياس ية وليس هناك تطور كبري يف املواقف فامي يتعلق ابملوضوع منذ شهر اإبريل .واكن من الصعب بدء حماوةل صياغة
نص ألن هناك العديد من الاقرتاحات .واقرتح الرئيس أأمران .اقرتح أأول تأأجيل مناقكة هذا املوضوع لدلورة التالية للجنة.
وابلرم  من ذكل ،سيمت اإعطاء ا ألولوية هل يف ادلورة التالية .وسيمت تنظمي العمل بطريقة تضمن أأن اللجنة ميكها تركزي انيباهها
عىل املوضوع .أأما الاقرتاح الثاين فيتعلق ابلسامح للرئيس ابإعادة كتابة امللحق الثاين .وسوف يكون اقرتاحا بديال من قبل
الرئيس وميثل أأساسا للمناقكات املس تقبلية .واكن جزء من املكلكة يتعلق بأأن هناك العديد من الاقرتاحات اخملتلفة عىل
الطاوةل واكن عىل ادلول ا ألعضاء أأن تتفاوض .وابلرم  من ذكل ،مل يكن هناك اتفاق بكأأن أأي اقرتاح جيب أأن يكون أأساس
املناقكات .واقرتح الرئيس املوافقة عىل أأنه س يقوم ابإعداد امللحق الثاين من جديد وميكن تضمينه الاقرتاحات اليت قدمهتا
ادلول ا ألعضاء يف شلكها احلايل وبصورة منفصةل واكنت تكل حماوةل منه للتقريب بني خمتلف الاقرتاحات ا ألصلية .وقد
تضمنت املواد  1و 3و 4اقرتاحات من الرئيس .أأما البند الثاين فمل يسبب أأي صعوابت لدلول ا ألعضاء وس يقوم الرئيس
بصياغة الاقرتاحات  4و 5و 6عىل أأساس النص الوارد ابلفعل يف امللحق الثاين .وحث الرئيس ادلول ا ألعضاء عىل التفكري
يف مواقفها وفهم مواقف الآخرين والقدوم اإىل ادلورة التالية مع توجه يتعلق مبناقكة املسأأةل والتوصل اإىل حل مقبول بصورة
متبادةل .ويف هذا الصدد ،الزتم الرئيس بتقدمي نص بديل قبل الوقت احملدد لتوفري وقت اكيف لدلول ا ألعضاء لتحليل اقرتاحه
بصورة مفصةل.
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 .312ورصح وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،بأأنه قبل الاقرتاح .وطلب بأأن ختصص اللجنة التالية وقتا اكفيا
ملناقكة املسأأةل.
 .313ورحب الرئيس ابلثقة اليت أأولهتا ادلول ا ألعضاء ومضنت تقدمي ملحق اثين منقح يف الوقت املناسب .مث اس تأأنف
املناقكات حول وثيقة .CDIP/18/10
النظر يف الوثيقة ( CDIP/18/6ييبع)
 .314واس تأأنف الرئيس املناقكات حول البند
 .315و أأكد وفد اسرتاليا عىل عرض النص الصحيح عىل الكاشة
 .316و أأوحض الرئيس أأن هناك نصان معروضان عىل الكاشة .ا ألول هو النص املقرتح اذلي س يظهر يف ملخص الرئيس.
أأما الثاين فاكن النص املعدل اخلاص ابلقرتاح املكرتك.
 .317و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل النص املعدل لالقرتاح املكرتك و أأوحض أأن البند  6قد مت تعديهل كام ييل
":مبا يامتىش مع قرار اجلعية الوارد يف ملخص الرئيس لدلورة السادسة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واذلي دعا
ادلول ا ألعضاء املعنية اإىل تقدمي اقرتاحاهتم للنقاش يف ادلورة الثامنة عرش للجنة ،وحث ادلول ا ألعضاء عىل تزويد اللجنة
مبرشوعات ملموسة ومعلية تؤيت نتاجئ ملموسة لدلول ا ألعضاء هبدف تعزيز نقل التكنولوجيا ادلولية وبناء القدرات يف أأقل
ادلول منوا وادلول النامية وادلول اليت متر مبراحل انتقالية للقيام بنقل التكنولوجيا بصورة أأكرث فاعلية وحتسني التعاون بني
املكاركني يف نقل التكنولوجيا .وكخطوة أأوىل وبناء عىل العمل الرمني اذلي يتعلق بعملية املسح اليت جرت مؤخرا والواردة يف
وثيقة  CDIP/17/9ينبغي عىل ا ألمانة أأن تقوم بعمل حتليل ثغرة للادمات وا ألنكطة احلالية املتعلقة بنقل التكنولوجيا يف
الويبو فامي يتعلق بتوصيات جدول أأعامل التمنية اخلاصة ابلويبو "مجموعة ج" ،من أأجل املساعدة عىل نظر وتقيمي أأي اقرتاحات
واجملالت ذات ا ألولوية ومدى تقدهما ل ألمام .ول جيب للنتاجئ أأن متنع تقدمي مرشوعات مماثةل للمس تفيدين" .وفامي يتعلق
ابلقرتاح املكرتك سيمت اقرتاح النص التايل من أأجل ملخص الرئيس" :وافقت اللجنة عىل امليض قدما ابلنس بة للبنود  1و2
و 3و 4و( 6املعدةل) من الاقرتاح والاس مترار يف مناقكة البند  5البايق يف ادلورة التالية".
 .318و أأشار وفد جنوب أأفريقيا اإىل النص اذلي اقرتحه الرئيس فامي يتعلق ابلقرتاح .ور أأى أأنه مل يعكس املناقكات اليت
جرت يف اجللسة العامة واليت أأشارت اإىل وجود تأأييد عام من حيث املبد أأ لالقرتاح .وذلكل ،فقد تال النص املقرتح املنقح
واذلي ورد كام ييل " :أأيدت اللجنة اقرتاح جنوب أأفريقيا من حيث املبد أأ وسوف تقوم بنظر هذا الاقرتاح بصورة أأكرب يف
ادلورة التالية بناء عىل وثيقة منقحة".
 .319و أأيد وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،النص اذلي اقرتحه وفد جنوب أأفريقيا .كام أأوحض أأيضا أأن السبب
وراء طلب القيام بتعديل البند  6من الاقرتاح املكرتك اذلي يتعلق بعدم اإعاقة ادلول ا ألعضاء املعنيني من الاس تفادة من
مرشوعات اللجنة اليت مت التعهد هبا .كام هدف أأيضا اإىل تكجيع ادلول ا ألعضاء عىل تقدمي اقرتاحات للجنة للتعامل مع أأكرث
من جمرد مناقكات تعمتد فقط عىل املرشوعات .ويف هذا الصدد ،توقع الاس مترار يف مناقكة مرشوع بكأأن امللكية الفكرية
ونقل التكنولوجيا :التحدايت املكرتكة وبناء احللول يف ادلورة التالية للجنة .كام ذكَّر بأأن اللجنة مل تتوصل اإىل اتفاق بكأأن
" أأفاكر اخلرباء" واليت اكنت متثل أأحد نتاجئ هذا املرشوع.
 .320ورصح الرئيس بأأن النص املقرتح سيمت تبنيه يف حاةل عدم وجود اعرتاضات من احلضور.
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بند  8من جدول ا ألعامل :العمل املس تقبيل
 .321تلت ا ألمانة (الس يد ابلوتش) قامئة ابلعمل املتعلق ابدلورة التاسعة عرش التالية .واكنت القامئة كام ييل "1" :تقرير
أأهداف التمنية بكأأن تنفيذ جدول أأعامل التمنية " "2تقرير بكأأن ادلورة الثامنة عرش للجنة " "3خمرجات دراسات
املرشوع " "4تقرير تقيمي املرشوع بكأأن امللكية الفكرية وإادارة التصممي من أأجل تمنية ا ألعامل يف ادلول النامية وادلول ا ألقل
منوا .واكن من املتوقع أأن يمت تقدمي الوثيقة اإىل ادلورة الثامنة عرش للجنة لكن املقمي مل يقم بتقدميها " "5تقرير حول توصيات
املراجعة املس تقةل " "6التقرير الس نوي حول اإسهامات الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة " "7وثيقة بكأأن الويبو
وجدول أأعامل التمنية يف أأعقاب  2015كام طلب يف ادلورة السابعة عرش للجنة .واكنت الوثيقة تعمتد عىل تبين مؤرشات
أأهداف التمنية املس تدامة كام ظهر يف ملخص الرئيس لدلورة السابعة عرش .واكنت هناك حاجة لإجراء نقاش من أأجل
اس تككاف احامتلية دمج الوثيقتني املذكورتني أآنفا" "8التقرير الس نوي بكأأن نرش املعلومات املتضمنة يف قاعدة بياانت
املرونة .ومن املرحج أأل تكون ا ألمانة يف موقف ميكها من تقدمي وثيقة لدلورة التاسعة عرش لكن ميكن تقدميها لدلورة العرشين
أأو احلادية والعرشين للجنة .وسيمت تضمني املوضوع يف املناقكات ادلاخلية حول خطط العمل واملزيانية اليت تعد لك عامني
ويمت اإبالغ اللجنة بذكل " "9الاقرتاح املقرتح من وفد جنوب أأفريقيا حول نقل التكنولوجيا .وتقوم ا ألمانة بتوفري ادلمع لهذا
الوفد لعرض وثيقة املرشوع يف ادلورة التالية " "10الاقرتاح املكرتك لوفود الولايت املتحدة ا ألمريكية واسرتاليا وكندا.
وسوف يمت تطبيق التوصيات لكن لن يمت عرض أأي تقدم يتعلق هبا من قبل ا ألمانة عىل ادلورة التالية لكن سيمت عرضه يف
دورات مس تقبلية للجنة " "11قرار اجلعية العامة للويبو بكأأن ا ألمور ذات الصةل ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.
ويف ادلورة التالية ،سيمت مناقكة وثيقتني وهام :اقرتاح الرئيس حول املسأأةل ،وقرار اجلعية العامة نفسه .ومتت الإحاطة علام
ابلطلب اذلي تقدم به وفد نيجرياي حول احلاجة لتخصيص وقت اكيف ملناقكة املسأأةل " "12ادلمع التقين للويبو يف جمال
التمنية .وس تقوم ا ألمانة ابلقيام ابإجراءات وفقا للقرار اذلي اختذته اللجنة حول تنفيذ الاقرتاح الاس باين املنقح " "13اقرتاح
طرحته اجملموعة ا ألفريقية حول عقد مؤمتر بكأأن امللكية الفكرية والتمنية .وسوف تقوم ا ألمانة بتنس يق الاقرتاح مع اجملموعة
ا ألفريقية " "14دراسة بكأأن الرباءات اخلرضاء واليت ينبغي عىل وفد الصني تقدميها يف ادلورة التاسعة عرش أأو ادلورة
العرشين " "15أأنكطة الويبو املتعلقة ابلتعاون بني دول اجلنوب كام ورد يف ملخص الرئيس لدلورة الثامنة عرش .ويف
الهاية ،ميكن أأيضا عرض أأي طلبات لالعامتد من قبل املنظامت غري احلكومية عىل اللجنة يف دورهتا التالية.
 .322وتبين الرئيس قامئة العمل اليت اقرتحهتا ا ألمانة لدلورة التالية لعدم وجود مالحظات من احلضور.

بند  9من جدول ا ألعامل :ملخص الرئيس
 .323دعا الرئيس اللجنة دلراسة لك فقرة يف مرشوع امللخص .و أأشار اإىل أأن امللخص قد تضمن س بعة نقاط يرتبط لك
مها بأأحد بنود جدول ا ألعامل .وقد ظهرت به القرارات اليت مت اختاذها حتت لك بند .وفتح الرئيس الباب لتقدمي التعليقات.
 .324ورصح وفد الصني بأأنه سوف يقدم دراسة حول الرباءات اخلرضاء اإىل اللجنة يف دورة مس تقبلية .ورصح بأأن ا ألمر
سيتطلب اإظهار بعض املرونة بكأأن الوقت ليقدم العرض التوضيحي .وطالب بأأن يمت ذكر ذكل يف ملخص الرئيس.
 .325وذكَّر الرئيس بأأنه من املقبول ابلنس بة لوفد الصني أأن يورد اقرتاحه يف التقرير .وابلرم  من ذكل ،فاإنه يف حاةل عدم
وجود معارضة من ادلول ا ألعضاء فميكن تضمينه يف ملخص الرئيس .كام ذكَّر أأيضا بأأن اقرتاح وفد الصني الرايم اإىل توفري
وتقدمي دراسة حول الرباءات اخلرضاء قد أأعد يف إاطار مناقكة أأهداف التمنية املس تدامة.
 .326ورصح وفد الصني بأأنه بعد املناقكة اليت جرت مع ا ألمانة فاإنه يفضل حسب طلبه.
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بياانت ختامية
 .327أأكد وفد الربازيل عىل اجلهود اليت قام هبا الرئيس وا ألمانة واليت مكنت اللجنة من التوصل اإىل اتفاقيات هممة .كام أألقى
الضوء أأيضا عىل الفرصة اليت وفرهتا دورة اللجنة ملناقكة موضوع أأهداف التمنية املس تدامة .وعرب عن اعتقاده بأأن املسأأةل
تس تحق بذل هجود مس مترة وشامةل ومس تدامة من اجملمتع ادلويل .وذكَّر ابقرتاحه الرايم اإىل تضمني بند دامئ عىل جدول
ا ألعامل بكأأن أأهداف التمنية املس تدامة ،لكنه وافق عىل تأأجيل النقاش اإىل ادلورة التالية للجنة لإظهار املرونة وهبدف دفع
العمل املتعلق بينفيذها .كام رحب ابلتفاق حول التقرير الس نوي فامي يتعلق بينفيذ الويبو ألهداف التمنية املس تدامة .كام ذكَّر
بأأن معلية توفري املعلومات يف هذا الصدد تعد أأمرا همام ابلنس بة لإجراء مناقكات علمية يف اللجنة .واكن من ا ألمور املهمة
أأيضا ابلنس بة لعملية الفحص اليت تقوم هبا ادلول ا ألعضاء .ومن منطلق هذا التوجه ،أأكد عىل أأن النقاش املتعلق بينفيذ
أأهداف التمنية املس تدامة ل يندرج حتت البند  6أأو البند  7من بنود جدول ا ألعامل لكنه يس تحق بند جديد حمدد عىل
جدول ا ألعامل .واكن املنطق وراء ذكل هو أأن البندين  6و 7من بنود جدول ا ألعامل يكريان عىل التوايل اإىل الزتام اللجنة
بتطوير برانمج معل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية وتقيميها ،بيامن يكري تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة اإىل النقاش بكأأن
امللكية الفكرية والتمنية .و أأشار الوفد اإىل أأنه يرشفه قيام املدير العام بعرض تقرير أأهداف التمنية املس تدامة من أأجل التأأكيد
عىل الزتام املنظمة بأأهداف التمنية املس تدامة .عالوة عىل ذكل ،أأشار اإىل أأن املراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل
التمنية تضمنت أأفاكرا أأولية تقوم ادلول ا ألعضاء بنظرها .كام أأكد عىل أأن املسأأةل ترتبط ارتباطا وثيقا بينفيذ أآليات التنس يق
اليت تبنهتا اجلعية العامة يف عام  .2010وميكن أأن توفر الوثيقة اليت سيمت مناقك هتا يف ادلورة التالية مزيدا من الإرشادات اإىل
ادلول ا ألعضاء حول التوصيات املتضمنة يف التقرير .كام أأشار اإىل أأنه جيب الاس مترار يف ترمجة الكواغل املتعلقة ابلتمنية،
واملبادئ وا ألهداف الواردة يف مداولت جدول أأعامل التمنية يف شلك أأنكطة .عالوة عىل ذكل ،أأيد الاقرتاح اذلي تقدمت
به اجملموعة ا ألفريقية خبصوص عقد مؤمتر مرة لك عامني حول امللكية الفكرية والتمنية وتوقع موافقة ادلورة التاسعة عرشة
للجنة عىل هذا الاقرتاح .و أأخريا ،أأشار الوفد اإىل أآليات التنس يق السالفة اذلكر .ول يزال التنفيذ الاكيف لدلعامة الثالثة من
دعامئ قرار اجلعية العامة ميثل مكلكة ابلنس بة للجنة اليت جيب أأن تتوصل اإىل اتفاق يف املس تقبل القريب .كام أأقر أأيضا بأأن
أآليات التنس يق مشلت لك جلنة دامئة يف الويبو مبا يف ذكل جلنيت املعايري و املزيانية .وفامي عدا اجلعية العامة ،اكنت اللجان
تعترب أأمه هيئات يف الويبو ألهنا اكنت تعزز تفويض املنظمة من خالل املناقكات اليت تعقدها حول اجلوانب املوضوعية
للملكية الفكرية.
 .328وعرب وفد ش ييل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،عن شكره للرئيس عىل رئاس ته لدلورة .كام
أألقى الضوء عىل جدول ا ألعامل الكامل املتعلق ابدلورة وعرب عن تقديره للتوصل اإىل قرارات هممة حول غالبية البنود الواردة
به .كام عرب عن تقديره لدلمع اذلي قدمته ا ألمانة واملرتمجون .وفامي يتعلق ابملراجعة املس تقبلية لتنفيذ توصيات جدول أأعامل
التمنية أأشار اإىل العمل اخمللص اذلي قام به فريق املراجعة ،واتفاق اللجنة بكأأن خطة معل متعلقة ابلقيام ابملزيد من ادلراسة
للتوصيات الواردة يف التقرير .كام أأكد أأيضا عىل أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب قد شاركت يف املداولت
واملكاورات املتعلقة ابملراجعة اخلارجية لدلمع التقين للويبو .كام عرب عن تقديره للجهود اليت قام هبا وفد اإس بانيا للتوصل اإىل
توافق يف الر أأي حول تنفيذ اقرتاح النقاط الس تة املتفق عليه .عالوة عىل ذكل ،أألقى الضوء عىل التفاق بكأأن أآلية حتديث
قاعدة بياانت بكأأن املرونة وجعلها أأكرث انيكارا .واكنت تكل التفاقيات هممة ابلنس بة للمجموعة من أأجل تعزيز نظام ملكية
فكرية متوازن .كام عرب الوفد أأيضا عن تقديره لالقرتاحات اليت تقدمت هبا ادلول ا ألعضاء حول نقل التكنولوجيا .لقد مثلت
معلية نقل التكنولوجيا أأداة هممة ابلنس بة لدلول النامية وادلول ا ألقل منوا من أأجل خلق بنية حتتية مالمئة لتعزيز التصنيع
والابتاكر .كام أأشار الوفد أأيضا اإىل أأمهية أأهداف التمنية املس تدامة ابلنس بة للمنظمة .واكن التفاق اذلي توصلت اإليه
اجملموعة حول اإعداد تقرير دوري موضوعي يامتىش مع احلاجة اإىل القيام ابملتابعة طويةل املدى لهذه املسأأةل .وجشع ادلول
ا ألعضاء عىل اإجراء مناقكات دامئة حول املوضوع مبا يف ذكل فكرة وجود بند دامئ عىل جدول ا ألعامل بكأأن أأهداف التمنية
املس تدامة .و أأخريا ،عرب الوفد عن أأسفه لعدم تكريس وقت اكيف ملناقكة قرار اجلعية العامة للويبو حول ا ألمور املتعلقة
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ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يمت التوصل اإىل اتفاق والتعامل مع اكفة شواغل ادلول
ا ألعضاء .ويف الهاية ،أأكد الوفد عىل تقديره للنتاجئ اليت مت اإحرازها يف ادلورة ،وعرب عن أأمهل يف التوصل اإىل مزيد من
التوافق يف الر أأي حول املسائل العالقة.
 .329وعرب وفد الصني عن ترحيبه ابلتقدم اذلي مت اإحرازه حول املناقكات املتعلقة ابدلمع التقين للويبو كام عرب عن امتنانه
لوفد اس بانيا ملساعدته للجنة عىل التوصل اإىل اتفاق بكأأن تكل املسأأةل .كام أألقى الضوء عىل التفاق بكأأن أآلية حتديث قاعدة
بياانت بكأأن املرونة .وعالوة عىل ذكل ،عرب عن تأأييده لالقرتاحات املتعلقة بنقل التكنولوجيا اليت تقدم هبا وفد جنوب
أأفريقيا ورحب ابلقرتاح املكرتك اذلي قدمته وفود الولايت املتحدة ا ألمريكية واسرتاليا وكندا .وعرب الوفد عن تطلعه لرؤية
تقدم يتحقق يف هذا اجملال .كام أأكد عىل وجوب تركزي اللجنة بصورة أأكرب عىل املسائل البناءة والعملية املتعلقة ابلعالقة بني
جدول أأعامل التمنية  2030اخلاص اب ألمم املتحدة ومعل الويبو .كام حث ا ألمانة وادلول ا ألعضاء عىل القيام باكفة اجلهود الرامية
اإىل اس تككاف كيفية اإسهام امللكية الفكرية يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .واكن دلى الويبو بوصفها اإحدى واكلت ا ألمم
املتحدة القدرة واملسؤولية للقيام بتكل املهمة .وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن متثل ادلراسة ا ألولية للصني حول الرباءات اخلرضاء
مصدر اإلهام لدلول ا ألعضاء ا ألخرى وا ألمانة بكأأن كيفية تنفيذ ا ألعامل املتعلقة بأأهداف التمنية املس تدامة .و أأخريا ،عرب عن
رغبته يف القيام مبزيد من املساهامت يف املس تقبل.
 .330و أأقر وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،ابخلطوات املهمة اليت اختذهتا اللجنة بكأأن أأمور هممة وتطلع اإىل
متابعة لك مها .كام أأكد عىل مكاركة اجملموعة يف هذا الصدد .و أأخريا ،عرب عن شكره للمرتمجني عىل دمعهم للجنة.
 .331وعرب وفد بنجالديش ،متحداث ابمس دول أآس يا واحمليط الهادي ،عن تقديره جلهود و أأعامل الرئيس وا ألمانة واملرتمجني
أأثناء ادلورة.
 .332وعرب وفد تركيا ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،عن شكره للرئيس وانئبيه وا ألمانة واملرتمجني عىل معلهم.
 .333واختمت الرئيس ادلورة من خالل التقدم ابلككر للمكاركني واملنسقني عىل معلهم ادلؤوب ومرونهتم .وقد مت التوصل
اإىل نتاجئ مرضية ومت حتقيق تقدم.
[ييل ذكل املرفق]
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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 (NIPMO), Pretoria

ALBANIE/ALBANIA
Edmond AHMETI, Minister Adviser, Legal and Copyright Issues, Minister’s Cabinet, Ministry of
Culture, Tirana
Elona BANO (Ms.), Specialist, Legal Department, Ministry of Culture, Tirana

ALGÉRIE/ALGERIA
Sami BENCHIKH EL HOCINE, directeur général, Office national des droits d’auteur et droits
voisins (ONDA), Ministère de la culture, Alger
Fayssal ALLEK, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

ALLEMAGNE/GERMANY
Christian ZWICKEL, Expert, Division for Trade Mark Law, Law against Unfair Competition,
Measures to Combat Product Piracy, Federal Ministry of Justice and Consumer Protection,
Berlin
Pamela WILLE (Ms.), Counsellor, Economic Division, Permanent Mission, Geneva

ANGOLA
Gaspar Daniel FERNANDES, Legal Advisor, Angolan Institute of Industrial Property, Ministry of
Industry, Luanda

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA
Abdullah ALNAFISAH, Expert, General Directorate of Copyrights, Ministry of Culture and
Information, Riyadh
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ARGENTINE/ARGENTINA
Gonzalo LAVALLE, Director, Dirección de Asuntos Legales, Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial (INPI), Buenos Aires
María Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra

ARMÉNIE/ARMENIA
Armen AZIZYAN, Head, Intellectual Property Agency, Ministry of Economy, Yerevan
Kristine HAMBARYAN (Ms.), Head, Copyright and Related Rights Department, Intellectual
Property Agency, Yerevan

AUSTRALIE/AUSTRALIA
Kieran POWER, Assistant Director, International Policy and Cooperation, IP Australia, Canberra
Felicity HAMMOND (Ms.), First Secretary, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva

AUTRICHE/AUSTRIA
Charline VAN DER BEEK (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva

BAHAMAS
Bernadette BUTLER (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

BANGLADESH
Md. Nazrul ISLAM, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

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

BELGIQUE/BELGIUM
Sandrine PLATTEAU (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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BÉNIN/BENIN
Osanne Marie-Christine AMOUSSOU AHOKIN (Mme), chef, Département de la promotion de la
propriété industrielle, Agence nationale de la propriété industrielle (ANaPI), Ministère de
l’industrie et du commerce, Cotonou
Mouïnatou IBOURAÏM (Mme), attachée de commerce, Direction des relations économiques et
commerciales internationales, Ministère des affaires étrangères et de la coopération, Cotonou
Maurille BIAOU, conseiller, Mission permanente, Genève

BHOUTAN/BHUTAN
Chhimi LHAZIN (Mrs.), Senior Intellectual Property Officer, Department of Intellectual Property,
Ministry of Economic Affairs, Thimphu

BOSNIE-HERZÉGOVINE/BOSNIA AND HERZEGOVINA
Josip MERDŽO, Director, Institute for Intellectual Property of Bosnia and Herzegovina, Mostar

BRÉSIL/BRAZIL
Caue OLIVEIRA FANHA, Secretary, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva
Adriana SOUZA DE SIQUEIRA (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva

BURKINA FASO
Wahabou BARA, directeur général, Bureau burkinabé du droit d’auteur (BBDA), Ouagadougou
Wennepousdé Philippe OUEDRAOGO, chef, Département de la documentation technique et de
l’informatique, Centre national de la propriété industrielle, Ministère du commerce, de l’industrie
et de l’artisanat, Ouagadougou

CAMEROUN/CAMEROON
Beng NDJALI, sous-directeur de la propriété industrielle, Direction du développement
technologique et de la propriété industrielle (DDTPI), Ministère des mines, de l’industrie et du
développement technologique (MINMIDT), Yaoundé

CANADA
Sylvie LAROSE (Ms.), Senior Trade Policy Officer, Intellectual Property Trade Policy
Division (TMI), Global Affairs Canada, Ottawa
Saida AOUIDIDI (Ms.), Analyst, Policy, Planning, International Affairs and Research Office,
Gatineau
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Fréderique DELAPRÉE (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

CHILI/CHILE
Felipe FERREIRA, Asesor legal, Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales,
Departamento de Propiedad Intelectual, Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago
Catalina OLIVOS (Sra.), Abogada, Departamento Internacional y de Políticas Públicas, Instituto
Nacional de Propiedad Industrial, Santiago
Marcela PAIVA (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC), Ginebra

CHINE/CHINA
XIANG Feifan (Ms.), Deputy Division Director, Copyright Administration Department, National
Copyright Administration of China (NCAC), Beijing
ZHANG Yinghui (Ms.), Project Administrator, International Cooperation Department, State
Intellectual Property Office of P.R. China (SIPO), Beijing
ZHONG Yan, Project Administrator, International Cooperation Department, State Intellectual
Property Office of P.R. China (SIPO), Beijing

CHYPRE/CYPRUS
Demetris SAMUEL, Counsellor, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Christina TSENTA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

COLOMBIE/COLOMBIA
Beatriz LONDOÑO SOTO (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión
Permanente, Ginebra
Juan Carlos GONZÁLEZ, Embajador, Representante Permanente ante la Organización Mundial
del Comercio (OMC), Representante Permanente Adjunto ante la OMPI, Misión Permanente,
Ginebra
Manuel Andrés CHACÓN, Consejero Comercial, Misión Permanente ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
Juan Camilo SARETZKI FORERO, Consejero, Misión Permanente, Ginebra
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CONGO
Jacqueline KIABIA (Mme), chef, Service administratif et financier, Direction de l’antenne
nationale de la propriété industrielle (ANPI), Ministère de l’économie, du développement
industriel et de la promotion du secteur privé, 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
Agustín MELÉNDEZ GARCÍA, Subdirector General, Registro Nacional, Ministerio de Justicia y
Paz, San Jose
Juan Carlos MONTERO VILLALOBOS, Junta Administrativa, Registro Nacional, Ministerio de
Justicia y Paz, San Jose
Maricela MUÑOZ ZUMBADO (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra
CÔTE D’IVOIRE
Anney Irène ASSA VIEIRA (Mme), directeur général, Bureau ivoirien du droit d’auteur
(BURIDA), Abidjan
Kumou MANKONGA, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

CUBA
Madelyn RODRÍGUEZ LARA (Sra.), Primera Secretaria, Oficina Comercial, Misión Permanente,
Ginebra

DANEMARK/DENMARK
Mette Wiuff KORSHOLM (Ms.), Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of
Business and Growth, Taastrup

ÉGYPTE/EGYPT
Wafaa Mohy Eldin Soliman HAMED (Mrs.), Director General, Technical and Electronic Services
Department, Egyptian Patent Office, Academy of Scientific Research and Technology (ASRT),
Ministry of Scientific Research, Cairo
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EL SALVADOR
Katia María CARBALLO (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC) y la OMPI, Ginebra

ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES
Shaima AL-AKEL (Ms.), International Organizations Executive, Permanent Mission to the World
Trade Organization (WTO), Geneva

ÉQUATEUR/ECUADOR
Juan Eduardo FALCONI PUIG, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente
ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
Byron Patricio ROBAYO ARROYO, Abogado Experto en Propiedad Intelectual, Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), Quito
Vanessa Johana RODRÍGUEZ VILLALOBOS (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial,
Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), Quito
Pablo ESCOBAR, Primer Secretario, Misión Permanente ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC), Ginebra
Ñusta MALDONADO SARAVINO (Sra.), Tercer Secretario, Misión Permanente ante la
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

ESPAGNE/SPAIN
Eduardo ASENSIO LEYVA, Subdirector General Adjunto, Subdirección General de Propiedad
Intelectual, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid
Lucía GUTIÉRREZ GARCÍA (Sra.), Jefa de Área, Subdirección General de Propiedad
Intelectual, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid
Ana María 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 PINA MARTÍNEZ (Sra.), Técnica Superior, Departamento de Patentes e Información
Tecnológica, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Madrid
Oriol ESCALAS NOLLA, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

ESTONIE/ESTONIA
Veikko MONTONEN, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
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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 International Affairs, United States
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, Virginia
Debra LEE (Ms.), Attorney Advisor, Office of Policy and International Affairs, United States
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, Virginia
Deborah LASHLEY-JOHNSON (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission,
Geneva
Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva
Yasmine FULENA (Ms.), Intellectual Property Assistant, Permanent Mission, Geneva

ÉTHIOPIE/ETHIOPIA
Negash Kebret BOTORA, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Yidnekachew Takle ALEMU, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC
OF MACEDONIA
Ismail JASHARI, Patent Examiner, Patent Department, State Office of Industrial Property,
Skopje
Zufer OSMANI, Patent Examiner, Patent Department, State Office of Industrial Property, Skopje

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION
Petr KOSTIN, Deputy Head, Commercialization of Technology and Intellectual Property
Division, Department of Strategic Development and Innovation, Ministry of Economic
Development, Moscow

FRANCE
Francis GUÉNON, conseiller, Mission permanente, Genève
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GAMBIE/GAMBIA
Abdoulie COLLEY, Senior State Counsel, Registrar General’s Department, Ministry of Justice,
Banjul
Alieu JALLOW, Acting Registrar General, Registrar General’s Department, Ministry of Justice,
Banjul
Yusupha M. CHAM, Senior Legal Clerk, Registrar General’s Department, Ministry of Justice,
Banjul

GHANA
Oladele KWAKU ARIBIKE, Principal State Attorney, Ministry of Justice, Accra
Alexander BEN-ACQUAAH, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Joseph OWUSU-ANSAH, First Secretary, Geneva

GUATEMALA
Flor de María GARCÍA DIAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

HAÏTI/HAITI
Antoine Fresnel JEAN PIERRE, assistant directeur, Direction des affaires juridiques, Service de
la propriété intellectuelle, Ministère du commerce et de l’industrie, Port-au-Prince

INDE/INDIA
Kamal Singh GOONDLI, Deputy Controller of Patents and Designs, the Patent Office,
Intellectual Property Office, New Delhi
Sumit SETH, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

INDONÉSIE/INDONESIA
Robert Matheus Michael TENE, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent
Mission, Geneva
Denny ABDI, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Razilu RAZILU, Executive Secretary, Secretariat, Directorate General of Intellectual Property,
Ministry of Law and Human Rights, Jakarta
Yuslianti IRNI (Ms.), Head, Section for Cooperation with International Organizations, Directorate
of Cooperation and Empowerment of IP, Directorate General of Intellectual Property, Ministry of
Law and Human Rights, Jakarta
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Erry Wahyu PRASETYO, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Reza DEHGHANI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

IRAQ
Jaber AL-JABERI, Undersecretary, Ministry of Culture, Baghdad
Hind KHALEEL (Ms.), Director, Copyright Department, Baghdad
Aaisha HAJI (Miss), Chief Engineer, Industrial Property Division, Central Organization for
Standardization and Quality Control (COSQC), Ministry of Planning, Baghdad

ISRAËL/ISRAEL
Judith GALILEE-METZER (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Dan ZAFRIR, Adviser, Permanent Mission, Geneva

ITALIE/ITALY
Matteo EVANGELISTA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Alessandero MANDANICI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Carlo FAVARETTO, Intern, Permanent Mission, Geneva

JAPON/JAPAN
Tatsuo TAKESHIGE, Director, International Policy Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo
Hiroki UEJIMA, Deputy Director, International Policy Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo
Yui HAYASAKA (Ms.), Administrative Officer, International Policy Division, Japan Patent
Office (JPO), Tokyo
Kenji SAITO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

JORDANIE/JORDAN
Abdel-Haleem Sarhad Khaled EL-JAMRAH, Head, Industrial Designs and Models Section,
Ministry of Industry and Trade and Supply, Amman
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KENYA
Howard OKIROR, Legal Counsel, Legal Department, Kenya Copyright Board (KECOBO),
Nairobi
Peter KAMAU, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Stanley MWENDIA, Expert, Permanent Mission, Geneva

KOWEÏT/KUWAIT
Abdulaziz TAQI, Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva

LETTONIE/LATVIA
Janis KARKLINS, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Liene GRIKE (Ms.), Advisor, Permanent Mission, Geneva

LITUANIE/LITHUANIA
Renata RINKAUSKIENE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Donatas VAINALAVICIUS, First Secretary, External Economic Relations Department, Ministry
of Foreign Affairs, Vilnius

MALAWI
Loudon Overson MATTIYA, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

MALTE/MALTA
Edward GRIMA BALDACCHINO, Officer in Grade V, Industrial Property Registrations
Directorate, Commerce Department, Ministry for the Economy, Investment and Small Business,
Valletta

MAROC/MOROCCO
Asmaa BENNI (Mlle), conseiller (Droits de l’homme), Mission permanente, Genève
Mohamed Reda OUDGHIRI IDRISSI, conseiller (Droits de l’homme), Mission permanente,
Genève
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MEXIQUE/MEXICO
Mónica VILLELA GROBET (Sra.), Directora General Adjunta de los Servicios de Apoyo,
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México
Alma Elena DOMÍNGUEZ BATISTA (Sra.), Directora Divisional de las Oficinas Regionales,
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

MONACO
Gilles REALINI, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

NAMIBIE/NAMIBIA
Immanuel AWENE, Executive, Finance and Administration Services, Business and Intellectual
Property Authority, Windhoek
Hendrina Naufiku FILIPPUS (Ms.), Information Officer, Copyright Services, Ministry of
Information and Communication Technology, Windhoek

NICARAGUA
Hernán ESTRADA ROMÁN, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente,
Ginebra
Jenny ARANA VIZCAYA (Sra.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra
Chloé MAURICE (Sra.), Pasante, Misión Permanente, Ginebra

NIGÉRIA/NIGERIA
Peters S.O. EMUZE, Chargé d’Affaires, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Jane IGWE (Ms.), Principal Assistant Registrar, Trademarks, Patents and Designs Registry,
Commercial Law Department, Federal Ministry of Trade, Industry and Investment, Abuja
Ugomma Nkeonye EBIRIM (Ms.), Senior Lecturer, Global Policy Department, University of
Nigeria, Nsukka
Chichi UMESI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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OMAN
Mohammed AL BALUSHI, First Secretary, Directorate General of Organizations and
Commercial Relations, Commerce and Industry, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva

OUGANDA/UGANDA
Caroline Egesa TUSINGWIRE (Mrs.), Board Secretary, Uganda Registration Services
Bureau (URSB), Ministry of Justice and Constitutional Affairs, Kampala
Christine KAAHWA (Ms.), Board Member, Uganda Registration Services Bureau (URSB),
Ministry of Justice and Constitutional Affairs, Kampala
Maria NYANGOMA (Ms.), Senior Registration Officer, Uganda Registration Services
Bureau (URSB), Ministry of Justice and Constitutional Affairs, Kampala

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
Syed Atif RAZA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
Zunaira LATIF (Ms.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

PÉROU/PERU
Luis Enrique CHÁVEZ BASAGOITIA, Embajador, Representante Permanente, Misión
Permanente, Ginebra
Luis MAYAUTE VARGAS, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

PHILIPPINES
Carmen PERALTA (Ms.), Director, Documentation, Information and Technology Transfer,
Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHIL), Department of Trade and Industry,
Taguig City
Arnel TALISAYON, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva
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POLOGNE/POLAND
Wojciech PIATKOWSKI, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

PORTUGAL
João FAUQUIER PINA DE MORAIS, First Secretary, Geneva

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC
Othman HAMED, Deputy Minister for Internal Trade and Consumer Protection, Directorate of
Commercial and Industrial Property, Ministry of Internal Trade and Consumer Protection,
Damascus
Adib AL ASHKAR, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA
PARK Da Hyun (Ms.), Assistant Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon
YANG Dae Gyeong, Assistant Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property
Office (KIPO), Daejeon

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA
Andrei POPA, Deputy Director General, State Agency of Intellectual Property of the Republic of
Moldova, Chisinau

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC
Narcis Georgina TEJADA CUELLO (Srta.), Encargada de la Academia Nacional de la
Propiedad Industrial, Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), Santo Domingo
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE’S
REPUBLIC OF KOREA
PANG Hak Chol, Director, International Cooperation and External Affairs Division, Invention
Office, Pyongyang
JO Myong Ju, Executive Officer, International Cooperation Department, State Commission of
Science and technology, Pyongyang

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC
Evžen MARTÍNEK, Lawyer, International Department, Industrial Property Office, Prague
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ROUMANIE/ROMANIA
Catalin NITU, Director, Legal and International Affairs, State Office for Inventions and
Trademarks, Bucharest
Cristian FLORESCU, Head, International Relations Department, Romanian Copyright
Office (ORDA), Bucharest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM
Francis ROODT, Senior Policy Advisor, UK Intellectual Property Office (UK IPO), London

RWANDA
François-Xavier NGARAMBE, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Myriam GATSIMBANYI (Ms.), Officer in Charge of Intellectual Property Policy, Ministry of Trade
and Industry, Kigali
Edouard BIZUMUREMYI, Attaché, Permanent Mission, Geneva

SAINT-SIÈGE/HOLY SEE
Carlo Maria MARENGHI, attaché, Mission permanente, Genève

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

SEYCHELLES
Cecile Philomena Juliana KALEBI (Ms.), Director General (Culture), Office of the Registrar of
Copyrights, Department of Culture, Ministry of Tourism and Culture, Victoria, Mahe
Sybil Jones LABROSSE (Mrs.), Manager, Office of the Registrar of Copyrights, Department of
Culture, Ministry of Tourism and Culture, Victoria, Mahe
Thelma Micheline COLLE (Ms.), Copyright Office Assistant, Office of the Registrar of
Copyrights, Department of Culture, Ministry of Tourism and Culture, Victoria, Mahe
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SLOVAQUIE/SLOVAKIA
Tomas KLINKA, Director, Legal and International Affairs, Industrial Property Office of the Slovak
Republic, Banská Bystrica
Emil ZATKULIAK, First Secretary, Permanent Representation of the Slovak Republic to the
European Union (EU), Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic,
Brussels

SLOVÉNIE/SLOVENIA
Jakub SLOVÁK, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

SOUDAN/SUDAN
Manahil Elamin ABUBKR IDRIISS (Ms.), Legal Advisor, Intellectual Property Office, Ministry of
Justice, Khartoum

SRI LANKA
Ravinatha ARYASINHA, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Dilini GUNASEKERA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

SUÈDE/SWEDEN
Sofia JÖNSSON (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva

SUISSE/SWITZERLAND
Marco D'ALESSANDRO, conseiller juridique, Division droit et affaires internationales, Institut
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
Ursula SIEGFRIED (Mme), conseillère juridique, Division droit et affaires internationales, Institut
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
Reynald VEILLARD, conseiller, Mission permanente, Genève
Alebe LINHARES MESQUITA, stagiaire, Division droit et affaires internationales, Institut fédéral
de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

TADJIKISTAN/TAJIKISTAN
Parviz EMONOV, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
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THAÏLANDE/THAILAND
Porsche JARUMON, Trade Officer, Intellectual Property Promotion and Development Division,
Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce, Nonthaburi

TUNISIE/TUNISIA
Walid DOUDECH, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève
Nasreddine NAOUALI, conseiller, Mission permanente, Genève
Elyes LAKHAL, directeur adjoint, Direction générale des organisations et des conférences
internationales, Ministère des affaires étrangères, Tunis
TURQUIE/TURKEY
Gümüş İSMAİL, Senior Expert, International Affairs Department, Turkish Patent Institute,
Ankarajachari
Osman GOKTURK, Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva

TUVALU
Losaline TEO (Ms.), Crown Counsel, Office of The Attorney General, Office of The Prime
Minister, Funafuti

UKRAINE
Nelia POLONSKA (Ms.), Director, Innovation and Information Development, Ministry of
Economic Development and Trade of Ukraine, State Intellectual Property Service of Ukraine,
State Enterprise, Kyiv
Inna KOSTENKO (Ms.), Head, Division of Events from Development of Intellectual Property,
State Intellectual Property Service of Ukraine, State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property
Institute” (Ukrpatent), Ministry of Economic Development and Trade, Kyiv
Yurii KUCHYNSKYI, Head, Public Relations and Protocol Events Department, State Intellectual
Property Service of Ukraine, State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute”
(Ukrpatent), Ministry of Economic Development and Trade, Kyiv

URUGUAY
Gustavo VANERIO BALBELA, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente
ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
Juan José BARBOZA CABRERA, Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial
del Comercio (OMC), Ginebra
VÉNÉZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF)
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Gilberto Adolfo CAMPEROS QUINTERO, Director, Asesoría Jurídica, Servicio Autónomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), Caracas

VIET NAM
NGUYEN Van Bay, Director, Research and Training Center, National Office of Intellectual
Property of Vietnam (NOIP), Hanoi
MAI Van Son, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

YÉMEN/YEMEN
Hussein Taher Ahmed AL-ASHWAL, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

ZAMBIE/ZAMBIA
Margret Mary Lungu KAEMBA (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

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

II.

ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)
Carlos M. CORREA, Special Adviser for Trade and Intellectual Property, Geneva
Viviana MUÑOZ TELLEZ (Ms.), Coordinator, Development, Innovation and Intellectual Property
Programme, Geneva
Nirmalya SYAM, Programme Officer, Development, Innovation and Intellectual Property
Programme, Geneva
HAN Bing (Ms.), Research Fellow, Geneva
CAI Yujiao (Ms.), Intern, Development, Innovation and Intellectual Property Programme,
Geneva
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FÉDÉRATION DES CONSEILS ARABES DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
(FCARS)/FEDERATION OF ARAB SCIENTIFIC RESEARCH COUNCILS (FASRC)
Mubarak Mohamed Ali MAGZOUB, Secretary General, Khartoum

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

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)
Ahlam ALMUSALLAM (Ms.), Patent Examiner, Pharmaceutical, Riyadh
Alhanouf ALOSAIMI (Ms.), Accountant, Riyadh

ORGANISATION DE COOPÉRATION ISLAMIQUE (OCI)/ORGANIZATION OF ISLAMIC
COOPERATION (OIC)
Aissata KANE (Mme), observateur permanent adjoint, Mission permanente, Genève
Halim GRABUS, conseiller, Mission permanente, Genève
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET
L’AGRICULTURE (FAO)/FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED
NATIONS (FAO)
Silvano SOFIA, Consultant, Partnerships and Communications, Liaison Office, Geneva

ORGANISATION EUROPÉENNE DE DROIT PUBLIC (EPLO)/EUROPEAN PUBLIC LAW
ORGANIZATION(EPLO)
George PAPADATOS, Permanent Observer, 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
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ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE (ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION (ARIPO)
Christopher KIIGE, Director, Industrial Property, Harare
Emmanuel SACKEY, Intellectual Property Development Executive, Harare
UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)/WEST AFRICAN
ECONOMIC AND MONETARY UNION (WAEMU)
Iba Mar OULARE, ambassadeur observateur, Délégation permanente, Genève
Koffi Addoh GNAKADJA, conseiller, Délégation permanente, Genève

UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)
Margreet GROENENBOOM (Ms.), Legal and Policy Affairs Officer, Directorate General for
Grow, European Commission, Brussels
Oliver HALL ALLEN, First Counsellor, Permanent Delegation, Geneva
Lucas VOLMAN, Intern, Permanent Delegation, Geneva

III.

ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Asociación Argentina de Intérpretes (AADI)
Martín MARIZCURRENA, Consultor de asuntos internacionales, Buenos Aires
Association de gestion internationale collective des œuvres audiovisuelles
(AGICOA)/Association for the International Collective Management of Audiovisual Works
(AGICOA)
Vera CASTANHEIRA (Ms.), General Counsel, Geneva
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students’
Association (ELSA International)
Felix MEYER, Representative, Brussels
Lydia BRUMMER (Ms.), Delegate, Brussels
Maria DROUNGELIDOU (Ms.), Delegate, Brussels
Zeynep KARAKAYA (Ms.), Delegate, Istanbul
Olga KOUMPOURI (Ms.), Delegate, Brussels
QINPEI Lin, Delegate, Brussels

Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/
International Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD)
Pedro ROFFE, Senior Associate, Geneva
Emily BLOOM (Ms.), Junior Project Officer, E15 Initiative, Geneva
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Jimena SOTELO (Ms.), Junior Programme Officer, Geneva

CropLife International/CropLife International
Tatjana SACHSE (Ms.), Legal Advisor, Geneva
Fédération internationale de l’industrie du médicament (FIIM)/International Federation of
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)
Grega KUMER, Legal Manager, Geneva

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

Health and Environment Program (HEP)
Madeleine SCHERB (Ms.), President, Geneva
Pierre SCHERB, Legal Counsellor, Geneva

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

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

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

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

Médecins sans frontières (MSF)
Rohit MALPANI, Director of Policy and Analysis, Paris
HU Yuanqiong (Ms.), Legal and Policy Advisor, Geneva
Claire WATERHOUSE (Ms.), Access Campaign Advocacy Officer, Johannesburg
Rachael HORE (Ms.), Medical and Administrative Intern, Geneva
Roz SCOURSE (Ms.), Policy and Analysis Intern, Geneva

Third World Network Berhad (TWN)
Mirza ALAS PORTILLO (Ms.), Researcher, Geneva

World Women Inventors and Entrepreneurs Association (WWIEA)
HAN Mi Young (Ms.), President, Seoul
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IV.

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:
Irfan BALOCH (OMPI/WIPO)
V.
SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)
Francis GURRY, directeur général/Director General
Mario MATUS, vice-directeur général/Deputy Director General
Irfan BALOCH, secrétaire du Comité du développement et de la propriété intellectuelle (CDIP)
et directeur, Division de la coordination du Plan d’action pour le développement/Secretary to the
Committee on Development and Intellectual Property (CDIP) and Director, Development
Agenda Coordination Division
Georges GHANDOUR, administrateur principal de programme, Division de la coordination du
Plan d’action pour le développement/Senior Program Officer, Development Agenda
Coordination Division
Mihaela CERBARI (Mme), 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), 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 CHÁVEZ PRADO, stagiaire, Division de la coordination du Plan d’action pour le
développement/Intern, Development Agenda Coordination Division

[]هناية املرفق والوثيقة

