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اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة العشرون

جنيف ،من  27نومفرب اإىل  1ديسمرب 2018

التقرير

اذلي اع متدته اللجنة
.1
.2017

عقدت ادلورة العرشون للجنة املعنية ابمللكية الفكرية والتمنية (جلنة التمنية) يف الفرتة من  27نومفرب اإىل  1ديسمرب

 .2ومثلت يف ادلورة ادلول التالية :اجلزائر ،أأنغول ،ا ألرجنتني ،أأرمينيا ،أأسرتاليا ،المنسا ،جزر الهباما ،بنغالديش،
برابدوس ،بيالروس ،بنن ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بلغاراي ،بوروندي ،الاكمريون ،كندا ،ش ييل ،الصني ،كولومبيا،
كوس تارياك ،كوت ديفوار ،قربص ،امجلهورية التش يكية ،مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية ،ادلامنرك ،جيبويت ،امجلهورية
ادلومينيكية ،اإكوادور ،مرص ،السلفادور ،غينيا الاس توائية ،اإس تونيا ،اإثيوبيا ،جورجيا ،أأملانيا ،غاان ،اليوانن ،غواتاميل،
هاييت ،الهند ،اإندونيس يا ،اإيران (مجهورية – الإسالمية) ،أيرلندا ،إارسائيل ،اإيطاليا ،جاماياك ،الياابن ،كينيا ،ليسوتو،
ليتوانيا ،مالزياي ،مايل ،املكس يك ،املغرب ،موزامبيق ،نياكراغوا ،النيجر ،نيجرياي ،عامن ،ابكس تان ،ابراغواي ،الفلبني،
بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية كوراي ،مجهورية مودلوفا ،رومانيا ،الاحتاد الرويس ،اململكة العربية السعودية ،الس نغال،
سلوفاكيا ،جنوب أأفريقيا ،اإس بانيا ،رسي لناك ،السودان ،سويرسا ،امجلهورية العربية السورية ،مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة ،تونس ،تركيا ،تركامنس تان ،أأوغندا ،أأوكرانيا ،الإمارات العربية املتحدة ،اململكة املتحدة ،الولايت
املتحدة ا ألمريكية ،فزنويال (مجهورية-البوليفارية) ،فييت انم ،زمبابوي ( .)91ومثلت فلسطني بصفة مراقب.
 .3وشاركت املنظامت احلكومية ادلولية التالية بصفة مراقب :املنظمة ا إلقليمية ا ألفريقية للملكية الفكرية (،)ARIPO
الاحتاد ا ألفريقي ) ،(AUاملنظمة ا ألوروبية الس يوية للرباءات) ،(EAPOاملفوضية ا ألوروبية ) ،(ECاملنظمة ا ألوروبية
لرباءات الاخرتاع ) ،(EPOالاحتاد ا ألورويب ) ،(EUمنظمة ا ألغذية والزراعة ل ألمم املتحدة) ،(FAOجامعة ادلول العربية
) ،(LASاملنظمة ادلولية للفرنكوفونية ) ،(OIFمنظمة التعاون الإساليم ( ،)OICمكتب براءات الاخرتاع جمللس التعاون
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دلول اخلليج العربية ( ،)GCC Patent Officeمركز اجلنوب ( ،)SCالاحتاد ا ألفريقي والنقدي لغرب أأفريقيا
( ،)WAEMUمنظمة الصحة العاملية( ،)WHOمنظمة التجارة العاملية (.)15( )WTO
 .4وشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية بصفة مراقب :امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية( ،)AIPPIمركز
الاستامثر ادلويل ( ،)CIIجلنة ا ألصدقاء العاملية للتشاور (،)FWCCالش بكة العاملية لصناعة العلوم النباتية
( ،)CROPLIFEامجلعية ا ألوروبية لطالب احلقوق (،)ELSA Internationalبرانمج الصحة والبيئة ( ،)HEPرابطة
املسامهني املس تقلني يف ا ألفالم والتلفزيون ( ،)IFTAالاحتاد ادلويل للفيديو ( ،)IVFرابطة بدلان أأمرياك الالتينية
للصناعات الصيدلنية ( ،)ALIFARمجعية أأطباء بال حدود ( ،)MSFأأدوية من أأجل أأفريقيا ،ش بكة العامل الثالث
(.)12( )TWN
 .5وتر أأس ادلورة السفري /وليد دودش ،املمثل ادلامئ لتونس .وتولت الس يدة زنرية لطيف ،سكرترية اثنية دلى البعثة
ادلامئة لباكس تان يف جنيف ،همام انئبة للرئيس ابلنيابة.

البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .6رحب الرئيس ابلوفود املشاركة يف ادلورة ،و أأعرب عن أأمهل يف اإحراز تقدم خالل الاجامتع .وافاد بأأن اللجنة
اضطلعت بدور رئييس يف تعممي اعتبارات التمنية يف مجيع قطاعات املنظمة ،وحققت نتاجئ اإجيابية يف ادلورة ا ألخرية .ومن بني
امور أأخرى ،وافقت ادلول ا ألعااء ع ى وضع بند دامئ يف جدول ا ألعامل ششأأن امللكية الفكرية والتمنية .وس تواصل اللجنة
معلها يف هذه ادلورة .وذكر أأن هناك العديد من البنود ع ى جدول ا ألعامل ،مبا يف ذكل تنفيذ توصيات املراجعة املس تقةل،
والاقرتاح املنقح املقدم من اجملموعة ا ألفريقية ششأأن تنظمي املؤمتر ادلويل اذلي يعقد لك س نتني حول امللكية الفكرية والتمنية،
وطريقة معاجلة أأهداف التمنية املس تدامة ( )SDGsيف دورات اللجنة يف املس تقبل ،مبا يف ذكل طلب اإنشاء بند دامئ يف
جدول ا ألعامل ،والتقارير املرحلية ششأأن تنفيذ املشاريع اجلارية ألجندة التمنية .و أأعرب الرئيس عن أأمهل يف التوصل اإىل توافق
يف الراء حلل القاااي املدرجة يف جدول ا ألعامل.
 .7ورحب املدير العام ابلوفود املشاركة يف ادلورة .و أأشار اإىل أأنه مىض عرش س نوات ع ى اعامتد أأجندة التمنية يف
الويبو .ويعترب ذكل مبثابة مناس بة جيدة للنظر يف بعض اإجنازات أأجندة التمنية .وذكر أأن الاجندة اس تثنائية للغاية ،بفال
الالازام والعمل الشاق من جانب ادلول ا ألعااء وا ألمانة .ويعترب تعممي اعتبارات التمنية يف مجيع أأحناء املنظمة من أأكرب
الإجنازات .وذكر أأنه ل يوجد برانمج يف املنظمة ل يأأخذ هذا اجلانب يف الاعتبار يف تنفيذ أأنشطة املنظمة .ويعد ذكل اإجنازا
رائعا من جانب املنظمة كلك ،مدفوعا من جانب ادلول ا ألعااء خالل هذه الس نوات العرش .وهناك العديد من ا ألس ئةل
العميقة املطروحة أأمام اللجنة .ويعترب بند جدول ا ألعامل اجلديد ششأأن امللكية الفكرية والتمنية من أأكرث القاااي حتداي اليت
تواجه املنظمة والعامل .وقد نتج بند جدول ا ألعامل عن التفاق اذلي توصلت اإليه ادلول ا ألعااء ششأأن معاجلة الركن الثالث
من ولية اللجنة وأليات التنس يق .1وكرر املدير العام الازام املنظمة وا ألمانة بتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .وذكر أأن هذا
املوضوع يتطلب قدرا كبريا من التفكري .وتعمل ا ألمانة جبد يف معاجلة هذه املسأأةل من وهجة نظرها ،ويه تدرك متا ًما أأن
أأهداف التمنية املس تدامة تغطي لك يشء ولك خشص .وتعترب املنظمة كلك ومجيع ادلول ا ألعااء معنية بأأهداف التمنية
املس تدامة وابلتنفيذ املناسب لها .وهناك مثة سؤال معيق أخر تتعامل اللجنة معه أأل وهو نقل التكنولوجيا ،وهو موضوع يمت
تناوهل داخل اجملمتع ادلويل منذ أأربعني عاما ع ى ا ألقل يف منظامت خمتلفة وبطرق خمتلفة .و أأفاد أأهنا قاية هامة للغاية ألننا
نعيش يف عامل ملئ ابلتباينات الاخمة فامي يتعلق ابلقدرات التكنولوجية ،وميكن القول أأن هذه التباينات أأحضت أأكرب مما اكنت
عليه .ويعترب نقل التكنولوجيا ألية رئيس ية يف معاجلة تكل التباينات .ويف هذا الصدد ،أأعدت ا ألمانة عدة أأوراق للنظر فهيا
من جانب ادلول ا ألعااء .كام تتيح هذه ادلورة فرصة لس تعراض التقدم احملرز خالل فرتة الـ  12شهرا املاضية ،لس امي فامي
 - 1أليات التنس يق والرصد والتقيمي وطرق تقدمي التقارير (أليات التنس يق) ،متاحة ع ى املوقعhttp://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/coordination_mechanisms.html :
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يتعلق مبشاريع أأجندة التمنية الس تة املس مترة خالل العام املايض ،وششلك عام ،اس تعراض الإجنازات املتعلقة بتنفيذ التوصيات
الـ  19ألجندة التمنية .وهناك قاية معيقة أأخرى أأل ويه املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية.
وقد انقشت اللجنة هذا املوضوع يف املايض .وهناك الن بند منفصل ششأأنه يف جدول ا ألعامل .كام أأن هناك العديد من
الواثئق ،لس امي تقرير املائدة املس تديرة حول املساعدة التقنية وبناء القدرات :تبادل اخلربات وا ألدوات واملهنجيات والتقرير
عن قاعدة بياانت الويبو املش متةل ع ى قامئة اخلرباء الاستشاريني .و أأعرب املدير العام عن متنيه مجليع الوفود إابجراء مناقشات
ممثرة للغاية ششأأن هذه القاااي البالغة ا ألمهية واملتسمة ابلصعوبة والتحدي.

البند  2من جدول ا ألعامل :انتخاب انئب رئيس ابلنيابة
 .8أأبلغت ا ألمانة (الس يد ابلوش) اللجنة أأنه وفقا لقواعد اللجنة ،ينبغي انتخاب رئيس وانئبني للرئيس يف ادلورة ا ألوىل
من لك عام .واكنت ادلورة ا ألخرية يه ادلورة ا ألوىل لهذا العام .ومت انتخاب الس يد اإيغور مودلوفان كنائب للرئيس .واكن
هناك ترش يح واحد فقط .وابلتايل ،مت انتخاب انئب واحد فقط بد ًل من اثنني .وقد اتصلت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى
ودول البلطيق اب ألمانة لستبداهل برئيس املكتب املودلويف للملكية الفكرية اذلي مل يمتكن ل ألسف من حاور هذا الاجامتع.
ولتلبية طلب مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيق ،أدرج ذكل مبثابة البند  2من جدول ا ألعامل .واس تثناء من ذكل ،جرت
تسميته انئب الرئيس ابلنيابة بد ًل من انئب دامئ للرئيس ،حيث أأن ا ألخري يعين أأنه انئ ًبا للرئيس منتخب ًا يف ادلورة ا ألوىل
بناء ع ى ذكل ،ظل منصب انئيب الرئيس ابلنيابة مفتو ًحا لهذه ادلورة وا ألشهر القادمة حىت ادلورة التالية للجنة.
للجنة .و ً
و أأعرب الرئيس عن رغبته يف ترش يحات من الوفود لنتخاب انئيب الرئيس ابلنيابة.
.9

واس تفرس الرئيس عام اإذا اكن من املمكن أأن يكون انئب الرئيس من منطقة أأخرى.

 .10وذكرت ا ألمانة (الس يد ابلوش) أأن قواعد اللجنة مل تنص ع ى يشء بعينه ششأأن هذا اجلانب .وهكذا ،افرتض أأن
انئب الرئيس ميكن أأن يكون من مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق أأو أأي مجموعة أأخرى ،مع ا ألخذ يف الاعتبار أأن
هناك منصبني مفتوحني .وإاذا اكن هناك ترش يح واحد من مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،فيمكن أأن يكون الخر
من أأي منطقة أأخرى.
 .11وطلب الرئيس من اجملموعات ا إلقليمية التشاور ومعرفة ما اإذا اكن ابإماكهنا التفاق ع ى او  واحد يمت الإعالن عنه
بعد الظهر من أأجل اعامتده من قبل اللجنة كلك.

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
 .12أأبلغ الرئيس اللجنة بأأن مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة  )CDIP/20/1Prov. 4استند اإىل املناقشات اليت دارت
أأثناء ادلورة التاسعة عرشة للجنة .واعمتد جدول ا ألعامل نظرا لعدم وجود مالحظات من احلاور.

البند  4من جدول ا ألعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة التاسعة عرشة للجنة التمنية
 .13دعا الرئيس اللجنة اإىل اعامتد التقرير (الوثيقة  .)CDIP/19/12 Prov.ونظرا لعدم وجود اعرتاضات من احلاور،
مت اعامتد التقرير.

البند  5من جدول ا ألعامل :بياانت عامة
 .14افتتح الرئيس ابب البياانت العامة.

CDIP/20/13
4

 .15وحتدث وفد جورجيا ابو  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأحاط علام بقرار امجلعية العامة السابعة
وامخلسني .ورحب ابلقرار التوافقي ششأأن اإضافة بند جديد جبدول ا ألعامل ششأأن امللكية الفكرية والتمنية واذلي اختمت النقاش
حول أليات التنس يق .وذكر أأن قرار امجلعية العامة أأيد اإمياهنا بأأن اللجنة ينبغي أأن تكون الهيئة الرئيس ية للويبو حيث ينبغي
تركزي املعرفة واخلربات املتعلقة بأأجندة الويبو للتمنية واملسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية .ورحب الوفد ابلتقدم احملرز
خالل ادلورة التاسعة عرشة للجنة التمنية حول التقيمي املس تقل ششأأن تنفيذ توصيات أأجندة التمنية ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن
تس متر املناقشات حول ما تبقى من تكل التوصيات بروح بناءة .وابلنظر اإىل اجملموعة الواسعة من املوضوعات املطروحة يف
ادلورة ،أأفاد أأنه ينبغي اس تغالل الوقت اخملصص بطريقة معلية وفعاةل لتغطية مجيع بنود جدول ا ألعامل .و أأكد الوفد للرئيس
ع ى مشاركته البناءة والإجيابية يف املناقشات القادمة.
 .16وحتدث وفد اإندونيس يا ابو  مجموعة أس يا واحمليط الهادئ وشدد ع ى أأمهية معل اللجنة .وذكر أأن اجملموعة تواصل دمع
هممة الويبو يف قيادة تطوير نظام دويل للملكية الفكرية يتسا ابلتوازن والفعالية وميكّن الابتاكر والابداع لفائدة امجليع .و أأفاد
أأن اإحدى وسائل حتقيق تكل املهمة يه من خالل برانمج العمل لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية امخلسة وا ألربعني املعمتدة ،ومت
القيام بذكل يف اللجنة .و أأحاط الوفد علام ابلواثئق الواردة يف اإطار البند  6من جدول ا ألعامل" ،مراقبة وتقيمي ونرش
التوصيات ششأأن تنفيذ توصيات أأجندة التمنية" .ورحب الوفد ابلتقارير املرحلية ،ويه الوثيقة املتعلقة ابلتدابري املتخذة لنرش
املعلومات الواردة يف قاعدة البياانت ششأأن املرونة والواثئق املتعلقة بنقل التكنولوجيا .كام رحب وفد اجملموعة مبسامهة هيئات
الويبو املعنية بتنفيذ توصيات أأجندة التمنية .وذكر أأن مجيع أأعااء مجموعته تقريب ًا تشجع هيئات الويبو ا ألخرى ذات الصةل ع ى
تعزيز مسامههتا يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .و أأفاد أأن املساعدة التقنية ً
جمال هم ًما ،وجيب أأن يكون تقدمي املساعدة التقنية
يف الوقت املناسب ومامتسك ويتسا ابلكفاءة حىت يكون فعال .وذكر أأن هناك حاجة لتطوير ألية مؤسس ية لتجنب
الازدواجية وضامن أأفال توجيه للموارد .و أأعرب عن أأمل اجملموعة يف أأن يؤدي النقاش حول املراجعة اخلارجية ششأأن
املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو وغريها من املناقشات ششأأن املساعدة التقنية اإىل حتقيق التوحيد والتنظمي والوضوح يف
العمليات واملامرسات القامئة .و أأحاط الوفد علام بتقرير اجامتع املائدة املس تديرة حول املساعدة التقنية وبناء القدرات :تبادل
اخلربات وا ألدوات واملهنجيات .و أأعرب عن رغبته يف رؤية مزيد من التفصيل حول تنفيذ خمرجات املائدة املس تديرة .وفامي
يتعلق ابلبند  7من جدول ا ألعامل "امللكية الفكرية ووضع التوصيات املعمتدة" ،أأحاط الوفد علامً جبميع الواثئق .و أأعرب عن
تطلعه اإىل اإجراء مناقشة اكمةل حول اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية بعقد مؤمتر دويل لك س نتني ششأأن نقل التكنولوجيا و أأهداف
التمنية املس تدامة .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تمتكن اللجنة من التفاق ع ى كيفية امل ي قدم ًا يف تكل القاااي يف هذه ادلورة .كام
أأعرب عن تطلعه اإىل مناقشة تنفيذ توصيات املراجعة املس تقةل .ور ّحب الوفد ابلتوصيات اليت دعت اإىل اإدخال حتسينات
ع ى أأداء الويبو والعمل ع ى تنفيذ أأجندة التمنية ،ووضع معلية لختاذ اإجراءات ششأأن التوصيات .وذكر أأن تنفيذ أأجندة التمنية
جزء من هذه العملية .ويف هذا الس ياق ،أأشار وفد اجملموعة اإىل قرار
هو معلية طويةل ا ألجل .وتعد توصيات أأجندة التمنية ً
امجلعية العامة للويبو لعام  2010اذلي ينص ع ى أأنه عند النظر يف هذه املراجعة ،قد تقرر اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية
الفكرية اإماكنية اإجراء مزيد من املراجعة .و أأعرب عن تطلع اجملموعة اإىل مناقشة هذا البند .كام أأعرب عن أأمهل يف أأن تؤدي
املناقشات ششأأن بند جدول ا ألعامل اجلديد حول امللكية الفكرية والتمنية اإىل تعزيز هممة الويبو لفائدة نظام دويل متوازن
وفعال للملكية الفكرية يس تفيد منه امجليع .وافاد بأأن أأعااء اجملموعة س يقدمون مداخالت يف املناقشات حول بنود حمددة من
جدول ا ألعامل .و أأعرب عن تطلعه اإىل املسامهة يف الإجراءات داخل اللجنة ،كام أأعرب عن امهل يف عقد جلسة ممثرة.
 .17وحتدث وفد كوس تارياك ابو  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،و أأشار اإىل وجود العديد من البنود املدرجة يف
جدول أأعامل هذه ادلورة .و أأفاد أأن اجملموعة س تتبىن هنجا بناء ًا .وفامي يتعلق ابلبنود املوضوعية ،اكد الوفد جمددا ع ى أأمهية
مواصةل العمل من أأجل التنفيذ السلمي لولية اللجنة .وذكر أأنن أأجندة التمنية قد وضعت قبل أأكرث من عرش س نوات .وهناك
حاجة لبذل مزيد من اجلهود لإحراز تقدم ششأأن الركن الثالث من ولية اللجنة ،وهو مناقشة قاااي امللكية الفكرية والتمنية.
ورحب الوفد ابلقرار اذلي اختذته امجلعية العامة املاضية إابدراج امللكية الفكرية والتمنية كبند يف جدول ا ألعامل .و أأفاد أأنه اإجناز
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هام مجليع ا ألعااء وسيساعد يف تنفيذ الركن الثالث من ولية اللجنة .وجشع مجيع ادلول ا ألعااء ع ى تقدمي مقرتحات حمددة
ليمت اس تكشافها يف اإطار هذا البند .وذكر أأن اجملموعة تويل أأمهية كبرية لتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .ومن مث ،تعترب
املناقشات حول طريقة معاجلة أأهداف التمنية املس تدامة يف دورات اللجنة املس تقبلية ،مبا يف ذكل طلب اإنشاء بند دامئ يف
جدول ا ألعامل ،من ا ألمور الهامة .وذكر أأن أأهداف التمنية املس تدامة متثل هجود اجملمتع ادلويل .واعمتدت أأجندة التمنية
املس تدامة لعام  2030ابلإجامع .وهتدف اإىل تنس يق اجلهود العاملية لتنفيذ ا ألبعاد الثالثة للتمنية املس تدامة ،ويه ا ألبعاد
الاقتصادية والاجامتعية والبيئية .كام افاد أأن أأهداف التمنية املس تدامة عاملية وغري قابةل للتجزئة .وتعد الويبو واكةل متخصصة
اتبعة ل ألمم املتحدة ،وجيب أأن تقدم خربهتا لتحقيق هذه ا ألهداف .كام ذكر أأن اللجنة مبثابة املنتدى املثايل للويبو لتقدمي يف
مساهامهتا يف هذه العملية ومشاركة تكل املساهامت مع ادلول ا ألعااء .وذكر أأن الهدف  9من أأهداف التمنية املس تدامة،
"بناء بنية حتتية مرنة ،وتعزيز التصنيع الشامل واملس تدام وتشجيع الابتاكر" ،اش متل ع ى معل الويبو اذلي اكن هل تأأثريات
شامةل .وفامي يتعلق ابملناقشات املتعلقة بتنفيذ توصيات املراجعة املس تقةل ،أأعرب الوفد عن أأمل اجملموعة يف حل القاااي
العالقة .وذكر أأن من شأأن ذكل أأن يعزز من تنفيذ أأجندة التمنية .و أأعرب عن أأمهل يف اإحراز تقدم يف مجيع بنود جدول ا ألعامل
لهذه ادلورة .كام أأعرب عن الازام اجملموعة بتحقيق نتاجئ اإجيابية يف هذه ادلورة.
 .18و أأوىل وفد الس نغال ،متحداث ابو  مجموعة البدلان ا ألفريقية ،أأمهية كبرية لعمل اللجنة .وذكر أأن أأمهية اللجنة قد
انعكست يف وليهتا ششأأن وضع برانمج معل لتنفيذ التوصيات الـ  45املعمتدة اخلاصة بأأجندة التمنية ،ورصد وتقيمي ومناقشة
وتقدمي التقارير ششأأن تنفيذ مجيع التوصيات املعمتدة والتنس يق مع هيئات الويبو املعنية لتحقيق هذا الغرض ،ومناقشة القاااي
املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية حس امب اعمتدهتا اللجنة ،وكذكل مناقشا تكل القاااي اليت تقررها امجلعية العامة .ورحب الوفد
ابلتقدم اذلي أأحرزته اللجنة .وافاد أأنه اكن لها تأأثري قوي ع ى تعزيز الإبداع والابتاكر ،كام يتج ى يف املبادرات العديدة
املعمتدة والتقارير الواردة يف التقارير املرحلية (الوثيقة  .)CDIP/20/2كام رحب وفد اجملموعة ابلقرار اذلي اختذته اللجنة يف
دورهتا التاسعة عرشة بتامني بند جديد يف جدول ا ألعامل ششأأن امللكية الفكرية والتمنية .وذكر أأنه ينبغي أأن يشمل ذكل
التحدايت يف س ياق امللكية الفكرية والتمنية .و أأفاد أأن املناقشات حول امللكية الفكرية والتمنية ستسامه يف حتقيق أأهداف
اللجنة .وجشع الوفد الويبو ع ى مواصةل توس يع ا ألدوات واملوارد املتاحة يف اإطار نظام امللكية الفكرية للبدلان النامية و أأقل
البدلان منوا .وذكر أأن هناك تدابري قد اختذت لنرش املعلومات الواردة يف قاعدة البياانت ششأأن املرونة؛ والرتوجي لس تخدام
منتدى الويب اذلي أأنشئ يف اإطار مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة  -بناء احللول والرتوجي
ألنشطة الويبو ومواردها املتعلقة بنقل التكنولوجيا .و أأفاد أأنه ينبغي ع ى مجيع جلان الويبو تقدمي تقارير مفصةل عن تنفيذ
توصيات أأجندة التمنية .كام ينبغي أأن تتجاوز التقارير جتميع بياانت الوفود حول هذا املوضوع .وذكر أأن أأهداف التمنية
جزءا من معل اللجنة .كام أأفاد أأنه جيب أأن تكون هناك مناقشات منتظمة حول القاااي
املس تدامة غري قابةل للتجزئة ،وتعترب ً
الناش ئة املتعلقة ابمللكية الفكرية .وجيب أأن يكون هناك منتدى مناسب لتبادل الراء واخملاوف حول امللكية الفكرية والتمنية.
ولتحقيق هذه ا ألهداف ،ذكر الوفد أأن اجملموعة قدمت اقرتاحا ششأأن تنظمي مؤمتر دويل لك س نتني ششأأن امللكية الفكرية
والتمنية .وسيمت مناقشة اقرتاح منقح يف هذه ادلورة .و أأعرب عن الازام اجملموعة ابلقيام بدور بناء يف املناقشات حول مجيع
بنود جدول ا ألعامل لهذه ادلورة.
 .19وحتدث وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء ،وقبل أأن يتطرق اإىل بعض البنود ،احتفظ ابحلق يف مزيد من التفصيل يف
اإطار لك بند من بنود جدول ا ألعامل .ورحب وفد اجملموعة ابلتقارير املرحلية اخلاصة مبشاريع أأجندة التمنية .وذكر أأن الوثيقة
قدمت نظرة شامةل وحتليلية وشامةل عن التقدم احملرز يف املرشوعات اجلارية وكيفية تنفيذ الويبو للواحئ واملبادئ .ورحب
الوفد ابلقرار التوافقي ششأأن ألية التنس يق والبند اجلديد يف جدول ا ألعامل ششأأن امللكية الفكرية والتمنية اذلي مت اإدراجه يف
ادلورة التاسعة عرشة للجنة واذلي اختمت املناقشات ا إلجرائية متعددة الس نوات بنتاجئ اإجيابية .و أأعرب الوفد عن امل
اجملموعة يف أأن يمت التحيل ابلروح البناء السائدة يف ادلورة السابقة والانتقال اإىل مناقشات ملموسة ومعلية ششأأن املامون.
ومع أأخذ ذكل يف الاعتبار ،أأعرب الوفد عن رغبة اجملموعة تقدمي اقرتاحات ملموسة ششأأن الطريق اإىل ا ألمام من أأجل تقدمي
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مسامهة جوهرية يف اإطار بند جديد من بنود جدول ا ألعامل بعنوان امللكية الفكرية والتمنية عند مناقش ته يف وقت لحق من
ا ألس بوع .وذكر أأن اعامتد أأهداف التمنية املس تدامة من قبل مقة ا ألمم املتحدة حول التمنية املس تدامة اكن عالمة ابرزة .و أأيد
وفد اجملموعة ششلك اكمل أأهداف التمنية املس تدامة وهجود الويبو للمسامهة يف تنفيذها ،مع التذكري بأأن املسؤولية ا ألساس ية
عن حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة تقع ع ى عاتق ادلول ا ألعااء .ومع ذكل ،فاإن للويبو دور ًا هام ًا يف دمع ادلول ا ألعااء
للوصول اإىل هذا الهدف .وع ى وجه التحديد ،ينبغي للويبو أأن تركز ع ى أأهداف التمنية املس تدامة الأكرث صةل بوليهتا،
واس تغالل أأي فرصة مناس بة للهنوض ابلعمل املتعلق بأأهداف التمنية املس تدامة ا ألخرى .و أأفاد بأأنه حىت الن ،تعد مناقشات
اللجنة ششأأن أأهداف التمنية املس تدامة ذات طبيعة نظرية أأو جوانب اإجرائية .وذكر بأأن الوقت قد حان لالنتقال اإىل هنج
معيل و أأكرث واقعية .وميكن أأن يساعد ذكل يف تزويد ادلول ا ألعااء إابماكنية تبادل املعارف للخربات الوطنية املتعلقة
ابس تخدام أأدوات امللكية الفكرية للمساعدة يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .ورحب وفد اجملموعة ابلتقدم املها اذلي أحرز
خالل ادلورة  19للجنة فامي يتعلق ابملراجعة املس تقةل لتنفيذ التوصيات .وذكر بأأنه سينخرط ششلك بنّاء يف املناقشة املتعلقة
بأأعامل املتابعة املتعلقة بنقل التكنولوجيا .كام أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل مناقشة الواثئق ا ألربع املتعلقة بنقل التكنولوجيا
والاقرتاح املشرتك ششأأن ا ألنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا .وابلنظر اإىل املناقشات اليت دارت خالل ادلورة السابقة للجنة،
أأحاط الوفد علام ابجملموعة الواسعة من املوضوعات اليت يتعني ع ى اللجنة التعامل معها .ويف الوقت نفسه ،أأعرب وفد
اجملموعة عن اعتقاده بأأنه من املفيد مجليع الوفود اإهناء أأعامل اللجنة يف الإطار الزمين املسموح به .و أأكد الوفد للرئيس ع ى أأنه
ميكنه الاعامتد ع ى الروح البناءة ودمع أأعااء مجموعته خالل ادلورة.
 .20وحتدث وفد اإس تونيا نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه ،و أأحاط علام بقرار امجلعية العامة السابعة
وامخلسني للويبو ،مؤكدا من جديد ع ى الازامه ابلتنفيذ الاكمل لقرارها لعام  2007ششأأن اإنشاء اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية
الفكرية وقرارها ششأأن أليات التنس يق ذات الصةل .كام أأشار وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه اإىل قرار امجلعية
العامة ابإضافة بند جديد اإىل جدول أأعامل اللجنة ششأأن امللكية الفكرية والتمنية ،ملناقشة قاااي امللكية الفكرية والتمنية ذات
الصةل كام اتفقت علهيا اللجنة وكذكل تكل القاااي اليت تقررها امجلعية العامة .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تشارك اللجنة يف
مناقشات مثرية لالهامتم وممثرة يف اإطار هذا البند اجلديد لصاحل مجيع أأحصاب املصلحة .و أأفاد بأأنه أأيت اإىل هذه ادلورة ابلازام
راخس مبواصةل العمل بطريقة بناءة وتعاونية هبدف الوصول اإىل نتاجئ ملموسة تفيد ادلول ا ألعااء يف الويبو.
 .21و أأشار وفد الصني اإىل أأن اللجنة حققت تقدما جيدا يف ادلورات القليةل املاضية شسبب اجلهود املشرتكة مجليع
ا ألطراف .وذكر أأن اللجنة أأنشأأت بندً ا جديدً ا يف جدول ا ألعامل واعمتدت معظا توصيات املراجعة املس تقةل .و أأفاد أأن 15
مرشوع من مشاريع أأجندة التمنية قد أدرجت يف خطة العمل .وتوصلت ادلول ا ألعااء اإىل توافق يف الراء ششأأن تعريف
"نفقات التمنية" .وسيمت تطبيق ذكل يف الربانمج واملزيانية لفرتة الثنائية اجلديدة .وسيمت اس تخدام  ٪ 18.3من املزيانية لنفقات
التطوير .وذكر أأنه مع مرور الوقت ،مر مفهوم التمنية بتغريات معيقة .و أأصبحت مفاهمي التمنية مثل الإبداع والتكنولوجيات
اخلرضاء والانفتاح واملشاركة أأهدافًا مشرتكة للمجمتع ادلويل .و أأفاد أأن حكومة بالده تعلق أأمهية كبرية ع ى جدول ا ألعامل
هذا .وذكر أأنه مت اإطالق برانمج قطري ششأأن تنفيذ الصني خلطة التمنية املس تدامة لعام  2030يف عام  .2016ويف أأغسطس
من العام احلايل ،بد أأت بالده العمل يف مركز املعرفة ادلولية للتمنية وقدمت تقريرا مرحليا عن تنفيذ الصني خلطة التمنية
املس تدامة لعام  .2030وقدمت خطة التمنية املس تدامة لعام  2030توجهيات هامة ألجندة الويبو ششأأن التمنية والعمل
املس تقبيل .وينبغي أأن تس متر الويبو يف لعب دور يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .وس تواصل الصني دمع العمل املتعلق
بأأجندة التمنية وستسعى اإىل تقدمي مساهامت استباقية لإنشاء نظام للملكية الفكرية يكون متواز ًان وشام ًال ومفيد ًا للجميع .كام
أأفاد الوفد بأأنه يف هذه ادلورة ،سيشارك يف نتاجئ دراسة حول براءات الاخرتاع اخلرضاء .وذكر بأأن املكتب الصيين للملكية
الفكرية قد اضطلع ابإجراءات ملموسة لتشجيع اإنشاء تكنولوجيات خرضاء لتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة ،واكن ذكل
واحدا مهنا .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل تبادل ا ألفاكر مع الوفود ا ألخرى .كام أأعرب عن مشاركته يف املناقشات حول بنود
جدول ا ألعامل وعن أأمهل يف أأن حتقيق تقدم جيد يف هذه ادلورة.
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 .22و أأيد وفد اإثيوبيا البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابو  مجموعة البدلان ا ألفريقية .و أأفاد أأن بالده تعلق أأمهية كبرية ع ى
أأعامل التيسري والتنس يق والرصد اليت قامت هبا اللجنة يف تنفيذ التوصيات امخلسة وا ألربعني ألجندة التمنية .وذكر بأأن دور
اللجنة أأصبح أأكرث أأمهية من ذي قبل ،نظر ًا للرتكزي ع ى الابتاكر والإبداع وحامية امللكية الفكرية يف اإطار أأهداف التمنية
املس تدامة .وابلتايل ،من املها للغاية أأن تس متر اللجنة يف اس تكشاف القاااي الناش ئة ششأأن تأأثري التمنية ع ى امللكية الفكرية
والعكس ابلعكس .ويف هذا الس ياق ،رحب الوفد ابلتقارير املرحلية واجلهود املبذوةل فامي يتعلق بنقل التكنولوجيا .و أأحاط
الوفد علام ابلتقدم اذلي أحرز يف مرشوع بناء القدرات يف جمال اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة للتكنولوجيا
كحلول لتحدايت التمنية احملددة .وذكر أأن بالده قد اختريت كواحدة من ادلول املس تفيدة من املرشوع .و أأكد الوفد من جديد
ع ى رغبة اإثيوبيا يف تعزيز التعاون يف هذه اجملالت .و أأفاد أأنه ملا اكن نقل التكنولوجيا حموراي يف حتويل وسائل الإنتاج
والإنتاجية ،فاإن اختيار التكنولوجيات حيتاج اإىل أأن يكون ذا تأأثري كبري وقامئ ع ى الاحتياجات وواسع النطاق ملساعدة أأقل
البدلان منو ًا ع ى حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة و أأهدافها الإمنائية الوطنية .وذكر أأن القرار املتخذ يف ادلورة السابعة عرشة
للجنة إابنشاء بند دامئ جديد يف جدول ا ألعامل ششأأن امللكية الفكرية والتمنية لتنفيذ الركن الثالث لولية اللجنة هو مبثابة مسأأةل
هممة .وميكن أأن يكون بند جدول ا ألعامل هذا مبثابة منصة قيمة لرفع مس توى النقاش ليشمل ً
جمال أأوسع للعالقة بني نظام
امللكية الفكرية و أأجندة التمنية .وينبغي دمع اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية لعقد مؤمتر دويل لك س نتني ششأأن امللكية الفكرية والتمنية
ملواصةل احلوار ششأأن التفاعل بني التمنية ونظام امللكية الفكرية .وجشع الوفد الويبو ع ى زايدة توس يع ا ألدوات واملوارد املتاحة
يف اإطار نظام امللكية الفكرية للبدلان النامية و أأقل البدلان منو ًا ،والتنفيذ الاكمل لتوصيات املراجعة املس تقةل فامي يتعلق بتنفيذ
أأجندة التمنية .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل املشاركة البناءة يف املناقشات.
 .23و أأيد وفد تونس الراء اليت أأعرب عهنا وفد الس نغال ابو  مجموعة البدلان ا ألفريقية .واقر ابلتقدم احملرز يف ادلورة
التاسعة عرشة للجنة من خالل التوافق .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف حتقيق املزيد من التقدم يف هذه ادلورة حىت يتس ىن
للجنة امل ي قدما يف القاااي املعلقة .وذكر أأن بالده تقر ابلتأأثري املازايد ع ى تمنية الابتاكر وا إلبداع وقررت وضع امللكية
الفكرية يف مركز اسرتاتيجيهتا الإمنائية .كام أأفاد أأن قاااي امللكية الفكرية يه قاااي هممة ،وكرر الوفد دمعه لتنظمي مؤمتر دويل
لك س نتني ششأأن امللكية الفكرية والتمنية بغية تعريف ادلول ا ألعااء ابلتطورات ا ألخرية يف هذا اجملال ومتكني املشاركني من
مناقشة أأمهية امللكية الفكرية يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية .و أأعرب وفد تونس عن مواصلته املسامهة يف تنفيذ
التوصيات وتقدمي دمعه الاكمل ل ألنشطة.
 .24و أأيد وفد اإندونيس يا البيان اذلي أأدىل به نيابة عن مجموعة أس يا واحمليط الهادئ .وذكر أأنه يف عامل اليوم اذلي يزداد
تاكمال ،جيب تصور أأهداف التمنية املس تدامة ع ى أأهنا أأجندة عاملية حبق ،مع حتمل مسؤوليات مشرتكة مجليع البدلان ع ى
أأساس الازام قوي ابملشاركة يف اإجراءات جامعية تتطلب دعام من البدلان املتقدمة والبدلان النامية .و أأضاف أأن الويبو يف
وضع ميكهنا من البناء ع ى نقاط القوة يف الرشاكة العاملية احلالية من أأجل التمنية وجتاوز اإطارها احلايل لاامن معل نظام امللكية
الفكرية العاملي لصاحل امجليع .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل املناقشات حول طريقة معاجلة أأهداف التمنية املس تدامة يف دورات
اللجنة املس تقبلية ،مبا يف ذكل طلب اإنشاء بند دامئ يف جدول ا ألعامل .وذكر أأن أأحد أأهداف الويبو الاسرتاتيجية يمتثل يف
تسهيل اس تخدام امللكية الفكرية ألغراض التمنية .و أأفاد أأنه ابعتبارها واكةل متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة ،للويبو هممة تطوير
نظام دويل للملكية الفكرية يتسا ابلتوازن وسهوةل الوصول اإليه وياكئف الإبداع وحيفز الابتاكر ويسامه يف التمنية الاقتصادية.
ويف هذا الس ياق ،ل ينبغي اعتبار تعممي التمنية يف خمتلف جلان الويبو هجد ًا ملرة واحدة ،بل معلية مس مترة وطويةل ا ألجل
حتتاج اإىل متابعة جامعية ومتسقة .وعالوة ع ى ذكل ،ينبغي بذل اجلهود يف تعممي عنارص التمنية ششلك جدي من خالل
برامج و أأنشطة حمددة حسب الطلب .وينبغي أأن يؤدي تعممي هذه العنارص اإىل نتاجئ حقيقية يف جمال مسامهة امللكية الفكرية
يف التمنية الاقتصادية ،لس امي يف البدلان النامية .وذلكل ،أأيد الوفد مجيع اجلهود الرامية اإىل تنفيذ توصيات املراجعة املس تقةل
لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية .ودعا اإىل اختاذ مزيد من الإجراءات واملتابعة يف تنفيذ تكل التوصيات .وحث الوفد مجيع ادلول
ا ألعااء ع ى املشاركة البناءة يف املناقشات املتعلقة هبذا املوضوع ،لس امي ششأأن اعامتد التوصيتني  5و  .11و أأشار الوفد اإىل
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املائدة املس تديرة ششأأن املساعدة التقنية وبناء القدرات .وذكر أأن املناقشات يف املائدة املس تديرة حول القاااي املتعلقة
مبساعدة الويبو التقنية مل تكن شامةل .وينبغي أأن يكون هناك مزيدا من التفصيل ششأأن متابعة وتنفيذ بعض ا ألفاكر جلعل
تقدمي املساعدة التقنية أأكرث كفاءة واس تدامة .كام ينبغي أأن تواصل اللجنة اس تعراض ومناقشة املساعدة التقنية والقدرات اليت
تقدهما الويبو استناد ًا اإىل النقاط الست املعمتدة يف املقرتح وكذكل الواثئق  CDIP/8/INF/1وCDIP/9/15
و CDIP/9/16و .CDIP/16/6ورحب الوفد ابلتقارير املرحلية الواردة يف الوثيقة  .CDIP/20/2وذكر أأنه ينبغي أأن
تكون مشاريع أأجندة التمنية فعاةل ومس تدامة ،لس امي تكل اليت تشارك فهيا الواكلت الوطنية خارج مكتب امللكية الفكرية.
ومن املها ابلنس بة للجنة أأن يكون دلهيا ألية لتقيمي مدى تعممي أأجندة التمنية يف املشاريع املكمتةل ألجندة التمنية .كام ينبغي أأن
تكون مشاريع أأجندة التمنية متوازنة .وجيب أأل تركز تكل املشاريع ع ى تعزيز حامية امللكية الفكرية وإانفاذها حفسب ،بل أأياا
ع ى تسهيل اس تخدام امللكية الفكرية أكداة للتمنية الاقتصادية .وذكر أأن املرونة يه جزء ل يتجزأأ من نظام امللكية الفكرية.
وينبغي للويبو واملنظامت ادلولية ذات الصةل تقدمي املشورة للبدلان النامية و أأقل البدلان منو ًا ع ى أأساس فها مواطن املرونة
الواردة يف املعاهدات والتفاقات ادلولية املتعلقة ابمللكية الفكرية .كام ينبغي للويبو أأن تيرس الاس تخدام الاكمل ملواطن املرونة
يف جمال امللكية الفكرية لصياغة دور تمنوي أأكرب للملكية الفكرية أكداة للمنو الاقتصادي .ول يزال أأمام الويبو جمال لتطوير
املزيد من ا ألدوات ششأأن املرونة املتعلقة ابمللكية الفكرية والوصول اإىل املعرفة ونقل التكنولوجيا .وهناك حاجة ملواصةل نرش
املعلومات الواردة يف قاعدة البياانت ششأأن املرونة وتشجيع اس تخداهما .وينبغي توس يع قاعدة البياانت لتشمل مواطن املرونة
يف مجيع جمالت امللكية الفكرية .كام ينبغي أأل تقترص ع ى املرونة يف نظام الرباءات .و أأيد الوفد ششدة اقرتاح مجموعة البدلان
ا ألفريقية بتنظمي مؤمتر دويل لك س نتني ششأأن امللكية الفكرية والتمنية .و أأفاد أأن املؤمتر سيساعد ع ى زايدة الوعي حول كيفية
تسخري س ياسات امللكية الفكرية أكداة للتمنية الاقتصادية .وكرر الوفد دمعه لعمل اللجنة ،و أأعرب عن تطلعه اإىل املسامهة يف
الاجامتع ،وعن أأمهل يف عقد دورة ممثرة.
 .25وشدد وفد عامن ع ى أأمهية اللجنة ،وذكر أأهنا منتدى لدلول ا ألعااء لس تعراض التقدم احملرز يف جمال امللكية الفكرية
والتمنية .و أأفاد أأنه قد مت الاضطالع بعدد من املبادرات فامي يتعلق بقاعدة بياانت املرونة ،وتعد هذه قاعدة بياانت هممة جدً ا.
وجيب أأن تتامن مواطن املرونة يف جمالت أأخرى من امللكية الفكرية ،وليس فقط براءات الاخرتاع .و أأفاد أأن اقرتاح مجموعة
البدلان ا ألفريقية بتنظمي مؤمتر دويل لك س نتني ششأأن امللكية الفكرية والتمنية أأمر ابلغ ا ألمهية ،وميكن مجليع البدلان الاس تفادة
من هذا املؤمتر .و أأكد الوفد للرئيس ع ى الازامه الاكمل بعمل اللجنة.
 .26و أأيد وفد ابكس تان البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ابو  مجموعة أس يا واحمليط الهادئ .و أأفاد أأن اللجنة املعنية
ابلتمنية وامللكية الفكرية يه جلنة هممة جدا للويبو ،و أأن التقدم احملرز يف اللجنة والتنفيذ الفعال و أأمهية أأجندة التمنية وإادراهجا
يف مجيع أأهجزة الويبو يه أأمور ابلغة ا ألمهية .كام سيساعد التنفيذ املوحد لولية اللجنة ع ى ضامن نظام عاملي متوازن للملكية
الفكرية .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل اإحراز تقدم وإاجراء مناقشات بناءة ششأأن مجيع بنود جدول ا ألعامل .و أأفاد الوفد أأنه
حفص الواثئق يف اإطار البند  6من جدول ا ألعامل .و أأحاط الوفد علام ابلتقارير املرحلية (الوثيقة  )CDIP/20/2ششأأن تنفيذ
املرشوعات اليت اعمتدهتا اللجنة يف اإطار تنفيذ أأجندة التمنية .وينبغي أأن تعزز ا ألمانة أأنشطة املتابعة اخلاصة ابملشاريع وتاع
أأدوات كجزء من توصيات أأجندة التمنية ششأأن مواطن مرونة امللكية الفكرية والوصول اإىل املعرفة ونقل التكنولوجيا .و أأظهر
التقرير أأن ا ألمانة واصلت اتباع هنج موجه حنو امللكية الفكرية جتاه قاااي التمنية اليت تركز ع ى حامية امللكية الفكرية وإانفاذها.
ومع ذكل ،ينبغي ل ألمانة حتقيق التوازن يف هذا الصدد ،حيث مت اعامتد أأجندة التمنية لتحقيق التوازن .ومل يكن الرتكزي منصب ًا
ع ى ادلور الإجيايب للملكية الفكرية حفسب ،بل كذكل ع ى كيفية ضبط وحامية الاثر السلبية املرتتبة ع ى حامية امللكية
الفكرية اليت تواهجها البدلان النامية .وفامي يتعلق ابلتدابري املتبعة لنرش املعلومات الواردة يف قاعدة بياانت املرونة (الوثيقة
 ،)CDIP/20/5أأشار الوفد اإىل أأن ادلول ا ألعااء وافقت يف ادلورة الثامنة عرشة للجنة ع ى ألية للتواصل وا إلخطار
ابلقوانني الوطنية املتعلقة مبواطن املرونة .وينبغي ل ألمانة العامة توس يع نطاق قاعدة البياانت لتشمل مواطن املرونة يف مجيع
جمالت امللكية الفكرية .و أأيد الوفد اخلطوات الست اليت تشمل الإجراءات املمكنة اليت اقرتحهتا ا ألمانة للرتوجي لس تخدام
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املنتدى الإلكرتوين اذلي أأنشئ مبوجب مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة وبناء احللول (الوثيقة
 .)CDIP/20/7و أأفاد أأنه س يكون من املفيد تطوير خارطة الطريق لتطوير جممتع الإنرتنت مع الرتكزي ششلك خاص ع ى
املوضوعات املتعلقة بنقل التكنولوجيا والابتاكر التعاوين املفتوح وبناء القدرات .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يمتكن املرشوع من
جذب مس تخدمني من امجلهور املس هتدف واحلفاظ علهيا ،وتعزيز التفاعل بني هؤلء املس تخدمني .وذكر أأن نقل التكنولوجيا
رشط أأسايس للبدلان النامية لتحسني قدراهتا والوفاء ابلازاماهتا .و أأفاد أأن ا ألمثةل الواردة يف الوثيقة  ،CDIP/20/11مبا يف
ذكل برامج التدريب ع ى التوعية واملنشورات ،قدمت نقطة انطالق لطبيعة ا ألنشطة واملوارد اليت سيمت الرتوجي لها .ومن
املها مواصةل اجلهود املتاافرة للوصول اإىل مجهور واسع ،ل س امي يف البدلان النامية حيث ل تزال هناك حاجة لزايدة الوعي
واملعرفة ششأأن نقل التكنولوجيا .و أأشار الوفد اإىل تقرير املائدة املس تديرة حول املساعدة التقنية وبناء القدرات (الوثيقة
 )CDIP/20/3وجشع ا ألمانة ع ى عقد املزيد من املوائد املس تديرة ششأأن املساعدة التقنية مع الرتكزي ع ى تبادل الراء حول
ا ألبعاد اخملتلفة واجلوانب املتعلقة ابملساعدة التقنية .وذكر أأنه ينبغي وضع ألية مؤسس ية لتجنب الازدواجية وضامن التوجيه
ا ألمثل للموارد .كام ينبغي لدلول ا ألعااء أأن تتبادل اخلربات ششأأن الاثر املرتتبة ع ى نظام امللكية الفكرية يف البدلان بطريقة
ميكن أأن تمكل مس توايت التمنية فهيا .وفامي يتعلق ابلبند  7من جدول ا ألعامل ،رحب الوفد ابلتوصيات الواردة يف تقرير
املراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية وتطلع اإىل املناقشات .وذكر أأن التنفيذ املو َّحد للتوصيات املعمتدة ألجندة
التمنية اإلزايم حلل القاااي املعلقة املتعلقة بولية اللجنة وتنفيذ أليات التنس يق .كام ينبغي تبس يط الروابط بني توصيات أأجندة
التمنية وجلنة الربانمج واملزيانية .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل اإحراز تقدم يف هذه ادلورة .و أأفاد قائال مبا أأن ادلول ا ألعااء
وافقت ع ى العمل من أأجل التنفيذ الاكمل ألهداف التمنية املس تدامة ،فاإنه ينبغي للويبو أأيا ًا أأن تدمع ادلول ا ألعااء يف
تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .و أأيد الوفد اقرتاح وفد الربازيل (الوثيقة  )CDIP/18/4ششأأن اإدراج بند دامئ يف جدول
أأعامل اللجنة ششأأن هذا التنفيذ .كام أأيد الوفد اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية املنقح (الوثيقة  )CDIP/20/8ششأأن تنظمي مؤمتر
يعقد لك س نتني ششأأن امللكية الفكرية والتمنية .و أأفاد بأأن الاقرتاح املقدم يف شلكه احلايل به العديد من املزااي .وس يكون من
املفيد اإحاطة ادلول ا ألعااء علام ابلتطورات ا ألخرية يف جمال امللكية الفكرية والتمنية ،وزايدة الوعي ،ومتكني املشاركني من
مناقشة مزااي نظام امللكية الفكرية و أأمهية امللكية الفكرية يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية .وفامي يتعلق ابلبند  8من
جدول ا ألعامل ،أأعرب الوفد عن رسوره ملالحظة أأن موضوع امللكية الفكرية والتمنية قد جعل تنفيذ الركن الثالث من ولية
اللجنة مضن جدول أأعامل اللجنة .و أأعرب الوفد عن توقعه بأأل تكون املناقشات حول هذا البند من جدول ا ألعامل جمرد رمز
يف طبيعهتا بل تتجاوز مراجعة تنفيذ مشاريع حمددة .و أأعرب عن أأمهل يف اإجراء تبادلت ذات مغزى من شأأهنا توس يع وهجات
النظر اخملتلفة .وذكر بأأنه ينبغي لدلول ا ألعااء تقدمي مساهامت خطية يف هذا الصدد.
 .27و أأيد وفد مجهورية اإيران الإسالمية البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ابو  مجموعة أس يا واحمليط الهادئ .و أأفاد أأن
نظام امللكية الفكرية لعب دور ًا رئيس ي ًا يف دمع الابتاكر والتكنولوجيا ،وهام مكوانن أأساس يان للتمنية املس تدامة .كام لعبت
اللجنة ،مكنصة لرصد وتقيمي تنفيذ املنظمة لتوصياهتا والقاااي املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية ،دور ًا هام ًا يف زايدة فها ادلول
ا ألعااء لقاااي امللكية الفكرية والتمنية .ويف هذا الصدد ،رحب الوفد ابلقرار الصادر يف ادلورة التاسعة عرشة للجنة ابإضافة
بند جديد اإىل جدول ا ألعامل ششأأن امللكية الفكرية والتمنية ملناقشة قاااي امللكية الفكرية والتمنية .وذكر أأنه بعد عرش س نوات
من مناقشة توصيات أأجندة التمنية ،مسح القرار للجنة ابإدخال مس توى أأع ى من النقاش ملعاجلة ولية اللجنة .وافاد أأن أأجندة
التمنية للويبو يه أأحد أأمه نتاجئ املناقشات حول التمنية يف جمال امللكية الفكرية .وقد نتج عن التصور وجوب بذل املزيد من
اجلهد للتغلب ع ى العقبات يف نرش فوائد امللكية الفكرية .و أأفاد أأنه ع ى الرمغ من التقدم اذلي أحرز ،ل يزال هناك العديد
من التحدايت يف بناء نظام ملكية فكرية شامل ومتوازن وموجه حنو التمنية .وواصل الوفد دمع ا ألنشطة املتعلقة بتوصيات
أأجندة التمنية وسامه حبصته العادةل يف تنفيذ وتطوير نظام دويل للملكية الفكرية .وذكر أأنه ميكن اعتبار التوصيات الواردة يف
املراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية أكساس مناسب ،مضن أأمور أأخرى ،لتعزيز معل الويبو واللجنة يف تنفيذ
توصيات أأجندة التمنية .و أأفاد أأن اللجنة اعمتدت معظا توصيات أأجندة التمنية .و أأعرب الوفد عن اس تعداده ملواصةل
املناقشات ششأأن التوصيات اليت مل يمت اعامتدها بعد .و أأفاد أأنه سيشارك ششلك بنّاء يف املفاوضات حول طرق واسرتاتيجيات
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التنفيذ للتوصيات املعمتدة ألجندة التمنية .وذكر أأنه جيب ع ى الويبو ،شأأهنا شأأن واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى ،أأن تتأأكد من
أأن معلها يامتىش مع خطة التمنية املس تدامة لعام  2030و أأهداف التمنية املس تدامة .وذكر بأأن أأهداف التمنية املس تدامة
متاكمةل وغري قابةل للتجزئة بطبيعهتا ،وختص مجيع ادلول ا ألعااء يف ا ألمم املتحدة .وذكر أأنه جيب التعامل معها بطريقة مشولية.
وينبغي للويبو أأن تتجاوز اإطارها احلايل لاامن معل نظام امللكية الفكرية العاملي لصاحل الابتاكر ومساعدة ادلول ا ألعااء يف
تمنيهتا من خالل املسامهة ششلك أأكرث فعالية يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة اليت من شأأهنا أأن تفيد مجيع البدلان
والاقتصاد العاملي .و أأفاد أأن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية متثل املنتدى املثايل للويبو لازويد ومشاركة ادلول ا ألعااء
يف مسامههتا يف هذه العملية .وذلكل ،من الرضوري اإدراج بند دامئ يف جدول ا ألعامل ششأأن تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة
يف ادلورات املقبةل للجنة .كام ينبغي أأن تكون أأنشطة املساعدة التقنية وبناء القدرات موهجة حنو التمنية .وميكن أأن تساعد
اللجنة يف تعزيز التعاون التقين لمتكني البدلان من اس تخدام نظام امللكية الفكرية كعامل يسامه يف حتقيق أأهدافها الإمنائية
وزايدة مس توى الابتاكر يف الاقتصاد العاملي .ويف هذا الس ياق ،ذكر الوفد أأنه ينبغي أأن تركز املساعدة التقنية ع ى تنفيذ
اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية واس تكشاف مواطن املرونة الواردة يف النظام ادلويل للملكية الفكرية .ومن شأأن ذكل
أأن يساعد البدلان ع ى احرتام الإطار القانوين ادلويل واحلفاظ ع ى حزي الس ياسة العامة جلعل نظا امللكية الفكرية الوطنية
أأكرث فعالية .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل املشاركة املرنة والبناءة لدلول ا ألعااء و أأحصاب املصلحة للهنوض بعمل اللجنة.
و أأفاد بأأنه سيتحدث يف املداولت حول لك بند من بنود جدول ا ألعامل.
 .28و أأيد وفد مرص البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابو  مجموعة البدلان ا ألفريقية .ورحب ابلنتاجئ اليت حتققت يف
ادلورة املاضية .و أأشار الوفد اإىل العمل اذلي قامت به املنظمة فامي يتعلق بأأجندة التمنية .كام ذكر أأن ا ألنشطة جيب أأن تأأخذ
يف الاعتبار احتياجات خمتلف البدلان .وفامي يتعلق بأأهداف التمنية املس تدامة ،أأيد الوفد هجود املنظمة للمسامهة يف حتقيق
هذه ا ألهداف يف جمال امللكية الفكرية .و أأفاد أأنه ينبغي مراعاة طبيعة أأهداف التمنية املس تدامة غري القابةل للتجزئة يف هذا
الصدد .و أأيد الوفد دور اللجنة يف معاجلة أأهداف التمنية املس تدامة .كام أأيد اقرتاح مجموعة البدلان ا ألفريقية ششأأن تنظمي مؤمتر
دويل لك س نتني ششأأن امللكية الفكرية والتمنية .و أأعرب عن تعاونه ششلك بناء مع الوفود ا ألخرى لإجياد أأفال طريقة لتنظمي
مثل هذا املؤمتر.
 .29و أأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد كوس تارياك ابو  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأفاد أأنه يف ادلورة
ا ألخرية ،متكنت اللجنة من التفاق ع ى بعض القاااي طويةل ا ألمد .وبعد س نوات من النقاش ،متكنت اللجنة من التفاق ع ى
اإنشاء بند دامئ يف جدول ا ألعامل بعنوان امللكية الفكرية والتمنية .ومن شأأن دمج البعد الإمنايئ يف أأنشطة الويبو أأن يعزز
مصداقية نظام امللكية الفكرية ويشجع ع ى قبوهل ع ى نطاق أأوسع أكداة هامة لتعزيز الابتاكر والإبداع والتمنية .وذكر أأن هذا
هو الاامن الهنايئ لرشعية النظام املتعدد ا ألطراف .ومن شأأن بند جدول ا ألعامل ادلامئ أأن يسهل تنفيذ الركن الثالث من
ولية اللجنة ،و أأن يوفر قدرا أأكرب من الشفافية للمناقشات ويتيح لدلول ا ألعااء زايدة مساءلهتا ورصدها ملبادرات ا ألمانة.
كام أأنه سيساعد ادلول ا ألعااء ع ى اس تكشاف ا ألبعاد والروابط اخملتلفة بني امللكية الفكرية والتمنية .وأأفاد الوفد أأن من شأأن
ذكل أأن يساعد يف تطوير س ياسات أأفال يف هذا اجملال لصاحل مجيع ادلول ا ألعااء .وذكر أأن بالده واحدة من ا ألصوات
الرائدة لصاحل اإنشاء البند ادلامئ ،وتعازم الإسهام بأأفاكر ملموسة وموضوعية يف هذه ادلورة للمساعدة يف تنفيذ هذا البند من
جدول ا ألعامل .كام ذكر بأأن التمنية واحدة من أأخطر التحدايت اليت تواجه اجملمتع ادلويل .وقد مت الاعرتاف ع ى نطاق واسع
بأأمهية مواهجة هذا التحدي يف العديد من املنتدايت ادلولية ع ى أأع ى مس توى .وينبغي للويبو ،بصفهتا واكةل متخصصة اتبعة
ل ألمم املتحدة ،أأن تسامه مسامهة كبرية يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .و أأفاد الوفد بأأن ولية اللجنة أأدرجت موضوع
أأهداف التمنية املس تدامة مضن نطاقها دون املساس ابملناقشات حول هذه املسأأةل يف جلان الويبو ا ألخرى .ومعا يف ادلورة
املاضية التقرير ا ألول عن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة وا ألهداف املرتبطة هبا ،واكن ذكل مبثابة اخلطوة
ا ألوىل يف الاجتاه الصحيح .ومع ذكل ،هناك حاجة اإىل مزيد من التفاصيل ،ع ى سبيل املثال ،ششأأن طبيعة مسامهة ا ألمانة
يف العمل املشرتك بني الواكلت يف ا ألمم املتحدة .كام طلبت ادلول ا ألعااء معلومات اإضافية عن املساعدة اليت ميكن للويبو
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تقدميها لمتكيهنا من صياغة الطلبات املناس بة .وعالوة ع ى ذكل ،أأفاد الوفد بأأن التقرير جيب ع ى معلومات حول كيفية تنفيذ
لك هدف اسرتاتيجي ألهداف التمنية املس تدامة املرتبطة حتديدً ا به .وذكر بأأن هذا الطلب قد قدم يف ادلورة ا ألخرية للجنة
الربانمج واملزيانية يف شهر سبمترب .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل اإحراز تقدم يف هذا الصدد .و أأفاد أأنه ل ينبغي للويبو أأن تقيد
دورها يف باع من أأهداف التمنية املس تدامة ،حيث أأن الويبو هممة للغاية  ،كام أأن امللكية الفكرية موضوع واسع جد ابلنس بة
ذلكل .و أأفاد الوفد بأأمهية الابتاكر بال منازع ،ولكن أأهداف التمنية املس تدامة املتبقية لها أأمهيهتا كذكل ،ومجيعها أأهداف ميكن
للويبو أأن توفر لها مدخالت ذات صةل بل وجيب علهيا ذكل .ويعد الهنج املتاكمل هو ا ألداة الوحيدة يف أأجندة التمنية
املس تدامة لعام  ،2030وينبغي أأن يؤدي اإىل فها شامل للروابط الهامة عرب أأهداف التمنية املس تدامة الس بعة عرش
وا ألهداف املرتبطة هبا .كام جيب ع ى الويبو أأن تلعب دور ًا نشط ًا دلمع تنفيذها .وميكن للجنة أأن تساعد يف املعاجلة املناس بة
والشامةل لهذا املوضوع يف املنظمة .وفامي يتعلق بنقل التكنولوجيا ،أأقر الوفد ابجلهود اليت بذلهتا ا ألمانة و أأعرب عن اعتقاده بأأن
اللجنة تسري يف الاجتاه الصحيح .وذكر بأأن هناك حاجة للبناء ع ى اجلهود املبذوةل حىت الن من أأجل تطوير برانمج معل
يسها يف حتسني نظام الرباءات احلايل لزايدة نقل التكنولوجيا ونرشها بطريقة تف ي اإىل الرفاهية الاجامتعية والاقتصادية،
متاش يا مع أأجندة التمنية .كام ميكن لنظام امللكية الفكرية الشامل واملتوازن واملوجه حنو التمنية أأن يشجع الابتاكر
والتكنولوجيات اجلديدة ،من شأأن ذكل أأن يزيد من المنو الاقتصادي ع ى املدى املتوسط والطويل لفائدة مجيع البدلان.
وحث الوفد مجيع ادلول ا ألعااء ع ى املشاركة ششلك اكمل يف املناقشات خالل ادلورة وضامن قيام الويبو ابدلور اذلي
جيب أأن تلعبه يف هذا اجلهد املتعدد ا ألطراف والهام .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف اإجراء مناقشات ممثرة من أأجل التفاق ع ى
برانمج معل متوازن وفعال ششأأن امللكية الفكرية والتمنية و أأهداف التمنية املس تدامة.
 .30و أأيد وفد اإكوادور البيان اذلي أأدىل به وفد كوس تارياك ابو  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وعلق الوفد أأمهية
ع ى معل اللجنة .وذكر بأأن اللجنة تناولت قاااي جوهرية خمتلفة ،لس امي ،تنفيذ أأجندة التمنية ،ومشلت مواضيع غري تقليدية
مثل الس ياحة والثقافة والرايضة .و أأشار اإىل تنفيذ مرشوع امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة .و أأفاد أأن اكوادور شاركت يف
املرشوع منذ العام املايض .وذكر بأأن املرشوع مكن السلطات من فتح نقاش بني أأحصاب املصلحة واجملمتع املدين واحلكومة
احمللية .وجيري تنفيذ املرشوع بنجاح يف خمتلف مناطق بالده .كام ذكر بأأن ادلوةل ملازمة بتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة.
و أأفاد أأن أأهداف التمنية املس تدامة متعددة القطاعات وذات طابع عاملي .وذلكل ،أأعرب الوفد عن تأأييده املس متر لقرتاح وفد
الربازيل .كام أأعرب عن اهامتمه للغاية مبواضيع مثل املساعدة التقنية والتعاون فامي بني بدلان اجلنوب .و أأيد اجلهود الرامية اإىل
حتسني املساعدة التقنية للويبو .وذكر أأن هناك حاجة للعمل ع ى تنفيذ ولية اللجنة .و أأعرب عن تطلعه اإىل اإحراز تقدم يف
هذه ادلورة ومشاركته ششلك بنّاء يف املناقشات حول خمتلف بنود جدول ا ألعامل.
 .31و أأقر وفد مجهورية كوراي بأأن اللجنة حققت تقدما جيدا يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية يف الس نوات القليةل املاضية.
وذكر أأنه ل ميكن اإناكر أأمهية املشاريع املتصةل ابمللكية الفكرية اليت تعزز المنو املتوازن بني البدلان املتقدمة و أأقل البدلان منو ًا.
و أأفاد أأن جفوة امللكية الفكرية املوجودة بني البدلان املتقدمة و أأقل البدلان منو ًا قد تصبح أأكرث أأمهية يف عرص الثورة الصناعية
الرابعة .كام أأفاد أأنه ابلتعاون مع الويبو ،يعمل املكتب الكوري للملكية الفكرية ( )KIPOع ى سد الفجوة بني ادلول ا ألعااء
من خالل الاس تفادة من الصناديق الاستامئنية الكورية ( .)FITويف اإطار اجلهود الرامية اإىل حتقيق الرؤية املذكورة أنف ًا،
شارك املكتب الكوري للملكية الفكرية والويبو يف تنظمي مسابقات تكنولوجية مناس بة يف أأمرياك الوسطى ومنطقة البحر
الاكرييب ،مبا يف ذكل السلفادور وامجلهورية ادلومينيكية وبامن وكوس تارياك .ومت تقدمي مائتني وس تني ( )260مرشوعا ولفتت
ا ألنشطة انتباه البدلان النامية .وحىت الن ،معل املكتب الكوري للملكية الفكرية والويبو معا لس تاافة  16مسابقة
مؤخرا مرشوع تقاو  امللكية
تكنولوجية مناس بة يف  12بدلا .وابلإضافة اإىل ذكل ،اس تمكل املكتب الكوري للملكية الفكرية ً
الفكرية لتطوير ونرش جمفف املنتجات الزراعية اذلي يعمل ابلطاقة الشمس ية وفتح مركز أأحباث التكنولوجيا الزراعية املالمئة
يف جامعة ماكرييري يف مكبال ،أأوغندا ،هبدف تعزيز التكنولوجيا الزراعية يف املنطقة .كام نفذ املكتب الكوري للملكية الفكرية
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حىت الن  15مرشوع ًا تقني ًا مناس ب ًا يف  13بدل ًا لتلبية احتياجات البدلان النامية وأأقل البدلان منو ًا .و أأعرب الوفد عن تطلعه
اإىل مناقشة هذه الشواغل ششلك بنّاء خالل ادلورة.
 .32و أأيد وفد نيجرياي البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابو  مجموعة البدلان ا ألفريقية .و أأفاد بأأنه يويل أأولوية كبرية لتنفيذ
ولية اللجنة .وذلكل ،أأعرب عن توقعه بأأن تلازم الويبو وادلول ا ألعااء باامن نظام ملكية فكرية أأكرث تواز ًان ع ى الصعيد
العاملي .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تمتكن اللجنة من حتقيق تقدم خالل هذه ادلورة .و أأفاد أأنه ينبغي أأن تؤخذ مسامهة هيئات
الويبو املعنية يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية ذات الصةل ع ى محمل اجلد وفقًا للية التنس يق اليت وضعهتا امجلعية العامة.
و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل أأن تس تعرض اللجنة للمناقشات يف خمتلف هيئات الويبو وتقدم تغذية مرتدة ششأأن تنفيذ أأجندة
التمنية من خالل أأنشطة تكل الهيئات .كام أأعرب عن أأمهل يف أأن تمتكن اللجنة من اإحراز تقدم خالل هذه ادلورة لتحقيق
نتاجئ اإجيابية .وذكر أأن دلى اللجنة الازام ابلعمل ع ى نقل تكنولوجيا امللكية .ويف هذا الس ياق ،ينبغي أأن تكون أأنشطة
املساعدة التقنية املتعلقة بنقل التكنولوجيا وتشجيع مشاريع حمددة ،مبا يف ذكل روابط قاعدة البياانت ،مرئية ومرنة وشامةل.
كام س يكون من املفيد أأن توفر الويبو فهام واحضا لنطاق أأنشطهتا فامي يتعلق بنقل التكنولوجيا وا ألحاكم ذات الصةل يف
الصكوك املعيارية اليت توفر ولية خملتلف الهيئات احلكومية ادلولية .و أأكد الوفد من جديد ع ى اس تعداده للعمل مع مجيع
الوفود لتحقيق نتاجئ اإجيابية ششأأن مجيع القاااي خالل ادلورة .و أأفاد بأأنه سيتحدث عن قاااي حمددة يف اإطار بنود جدول
ا ألعامل.
 .33و أأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابو  مجموعة البدلان ا ألفريقية .و أأفاد أأنه مت اعامتد أأجندة
التمنية قبل عرش س نوات .وذكر أأنه يسعى اإىل متهيد امليدان بني البدلان املتقدمة والنامية .كام أأفاد أأن املنتدى الس يايس الرفيع
املس توى ل ألمم املتحدة هو مبثابة ادلورة ا ألوىل ملتابعة ومراجعة موقف تنفيذ أأجندة ا ألمم املتحدة لعام  2030للتمنية
املس تدامة ،مبا يف ذكل أأهداف التمنية املس تدامة .وذكر أأن لك من أأجندة الويبو للتمنية و أأهداف التمنية املس تدامة تاع
الازامات ع ى الويبو ،لس امي فامي يتعلق بكيفية اإدارة أأعاملها .وينبغي أأن تظل معليات نقل التكنولوجيا واملساعدة التقنية وبناء
القدرات ،ابعتبارها راكئز أأساس ية يف أأجندة الويبو للتمنية ،يف صلب مناقشات اللجنة ،لس امي أأهنا وسائل هممة لتنفيذ
أأهداف التمنية املس تدامة ل ألمم املتحدة .و أأشار الوفد اإىل الروح الاكمنة وراء اعامتد أأجندة الويبو للتمنية والتقدم اذلي أحرز
حىت الن .ومع ذكل ،أأعرب الوفد عن خيبة أأمهل إازاء عدم كفاية تعممي وتنفيذ توصياته ،كام ورد يف املراجعة املس تقةل
ا ألخرية ،لس امي اس مترار الافتقار اإىل التنس يق والرصد والإبالغ والتقيمي الفعال .ويف هذا الس ياق ،أأفاد أأن للجنة دور هام يف
ضامن أأن يأأخذ تطور نظام امللكية الفكرية ادلويل مصاحل وشواغل البدلان النامية يف الاعتبار .وعالوة ع ى ذكل ،ذكر الوفد
أأنه ينبغي تعممي البعد الإمنايئ يف مجيع جمالت أأنشطة الويبو ،مبا يف ذكل تنفيذ قرار امجلعية العامة للويبو لعام  2010ششأأن
أليات التنس يق .و أأعرب الوفد عن الازامه الاكمل ابملشاركة لاامن جناح هذه ادلورة.
 .34و أأعرب وفد أأوغندا عن تأأييده التام للبيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابو  مجموعة البدلان ا ألفريقية .واحتفظ الوفد
ابحلق يف الإدلء مبزيد من التعليقات يف املناقشات ششأأن لك بند من بنود جدول ا ألعامل ،وقدم تعليقات أأولية ششأأن بعض
القاااي .وذكر أأن أأجندة الويبو للتمنية تستند اإىل التفها بأأن حامية امللكية الفكرية دون الرتكزي ع ى حتسني الهيالك التمنوية يف
البدلان النامية و أأقل البدلان منوا لن يؤدي اإل اإىل تفامق الفجوة املعرفية ع ى املدى الطويل .وذلكل ،دمع الوفد معل اللجنة
والتنفيذ الاكمل مجليع املرشوعات الرامية اإىل تنفيذ توصيات أأجندة التمنية ،مبا يف ذكل التقارير الواردة يف التقارير املرحلية
الواردة يف الوثيقة  .CDIP/20/2وذكر أأن أأوغندا اكنت ومازالت مس تفيدة من مرشوعات اللجنة .ومع ذكل ،ل ميكن
ملشاريع اللجنة معاجلة مجيع الاحتياجات والتحدايت الإمنائية املتعلقة ابمللكية الفكرية ع ى النحو الواجب .وهناك بعض
الاحتياجات والتحدايت اليت تتطلب يف ا ألساس اختاذ قرارات ششأأن الس ياسات ع ى املس توايت ا إلقليمية وش به ا إلقليمية
وادلولية .وذلكل ،رحب الوفد ابلقرار املتخذ يف ادلورة التاسعة عرشة للجنة ابإدراج بند جديد دامئ يف جدول ا ألعامل ششأأن
امللكية الفكرية والتمنية .وذكر أأن من شأأن ذكل أأن ميكّن من مناقشة قاااي التمنية والتحدايت املتعلقة ابمللكية الفكرية اليت قد
ل تعاجلها مشاريع اللجنة ع ى النحو الواجب .كام أأيد الوفد اقرتاح وضع بند دامئ يف جدول ا ألعامل ششأأن أأهداف التمنية
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املس تدامة يف برانمج معل اللجنة املقبل .و أأفاد أأن أأهداف التمنية املس تدامة يه خطة ا ألمم املتحدة مجليع ا ألنشطة املوهجة حنو
التمنية بعد عام  .2015ومن الرضوري مجليع واكلت ا ألمم املتحدة ،مبا فهيا الويبو ،أأن تعمل مع ًا ع ى املس توايت العاملية
وا إلقليمية الفرعية والقطرية .وذكر أأن التعاون ساعد ع ى جتنب الازدواجية بني الواكلت وضامن التأزر وتعزيز ادلمع اذلي
تقدمه منظومة ا ألمم املتحدة اإىل البدلان النامية .و أأشار الوفد اإىل اقرتاح مجموعة البدلان ا ألفريقية ششأأن تنظمي مؤمتر لك س نتني
ششأأن امللكية الفكرية والتمنية وجشع مجيع ادلول ا ألعااء ع ى النظر يف هذا البند من جدول ا ألعامل بروح بناءة لتحقيق نتيجة
اإجيابية .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل مزيد من املناقشات حول مجيع بنود جدول ا ألعامل يف هذه ادلورة.
 .35و أأيد وفد كوت ديفوار البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابو  مجموعة البدلان ا ألفريقية .وذكر أأن اللجنة عبارة عن
منتدى أأسايس لاامن تنفيذ أأجندة التمنية .وجشع الوفد ا ألمانة ع ى مواصةل هجودها فامي يتعلق ببعض مشاريع أأجندة التمنية
اليت اس تفادت مهنا كوت ديفوار .و أأعرب عن أأمهل يف اإحراز تقدم يف مسامهة الويبو يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة.
و أأفاد أأنه ينبغي أأن يكون تنفيذ هذه التوصيات متواز ًان و أأن يأأخذ مس توى تمنية البدلان يف الاعتبار.
 .36و أأيد وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء .وذكر أأنه منذ عام  ،1987قدمت احلكومة
الياابنية تربعات س نوية للويبو من أأجل التعاون الإمنايئ يف جمال حقوق امللكية الفكرية .ويف هذا العام ،تربعت الياابن مببلغ
 5.9مليون فرنك سويرسي ،كام تربعت بنفس املبلغ يف العام املايض .ويف اإطار الاس تخدام الفعال لصندوقها الاستامئين
( ،)FITنفذت الياابن مجموعة متنوعة من برامج املساعدة للبدلان النامية يف منطقة أس يا واحمليط الهادئ وإافريقيا يف جمال
امللكية الصناعية ،ورحبت منذ عام  1996بأأكرث من  800متدرب من  59بدل ًا و أأربعة ماكتب إاقليمية للملكية الفكرية
وعقدت العديد من ورش العمل والندوات .ومنذ عام  ،1987أأرسلت بالده أأكرث من  300من خرباهئا اإىل  35بدل ًا.
وابلإضافة اإىل ذكل ،ساعدت الياابن الويبو من خالل صندوقها الاستامئين ع ى الهنوض مببادرة تعزيز البنية التحتية التقنية
واملعرفية ،مبا يف ذكل مشاريع لرمقنة الواثئق املعبأأة يف شلك وريق وحتسني البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات .ومشل ذكل
مشاريع لرمقنة الواثئق املعبأأة يف شلك وريق وحتسني البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات يف ماكتب امللكية الفكرية.
وابلإضافة اإىل ذكل ،رحبت الياابن بأأكرث من  340متدر ًاب من  27بدل ًا يف منطقة أس يا واحمليط الهادئ يف جمال حق املؤلف.
ودمع الصندوق الاستامئين الياابين مبادرة تطوير صناعة الثقافة واحملتوايت من خالل اإنشاء أأنظمة حق املؤلف وتطوير املوارد
البرشية يف املنطقة .كام اس تاافت الياابن اجامتع الويبو ا إلقليمي لس يا واحمليط الهادي لرؤساء ماكتب حقوق املؤلف يف
أأكتوبر  .2017وشارك يف الاجامتع ممثلون من  27من بدلان أس يا واحمليط الهادي .كام افاد الوفد أأن أأنشطة التعاون
واملساعدة الياابنية لصاحل البدلان النامية من خالل الصندوق الاستامئين للتعاون ادلويل لها اترخي طويل مع العديد من
الإجنازات البارزة .وس يحتفل الصندوق الاس امئين الياابين بذكراه الثالثني يف الس نة املالية  .2017و أأنشأأت احلكومة الياابنية
الصندوق الاستامئين الياابين ألفريقيا و أأقل البدلان منو ًا يف عام  ،2008بعد اعامتد توصيات الويبو .وس تحل اذلكرى الس نوية
العارشة لتأأسيسه يف الس نة املالية  .2018ومبناس بة الاحتفال ابذلكرى الثالثني للصندوق الاستامئين الياابين ،س تعقد الويبو
ومكتب الرباءات الياابين منتدى الويبو رفيع املس توى حول اس تخدام نظام امللكية الفكرية للتمنية الاقتصادية والاجامتعية
والثقافية يف طوكيو يف  22و  23فرباير  .2018وس يدعى كبار املسؤولني من أأكرث من  50مكتب ًا للملكية الفكرية يف البدلان
النامية و أأقل البدلان منو ًا اإىل املنتدى .وذكر أأن بالده أأقرت بأأمهية القيام بأأنشطة اإمنائية ششلك فعال وكفء مبا يامتىش مع
هدف الويبو يف تعزيز حامية امللكية الفكرية .وابلتوازي مع ذكل ،الازمت احلكومة الياابنية ،ابلتعاون مع الويبو ،مبواصةل
حتسني مبادرات التعاون اخلاصة هبا لاامن اس تخدام أأموال الياابن بكفاءة وفعالية أأكرب.
 .37و أأيد وفد بنن البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابو  مجموعة البدلان ا ألفريقية ،لس امي فامي يتعلق بتنظمي مؤمتر دويل
ششأأن امللكية الفكرية والتمنية .وذكر أأنه جيب التأأكيد ششلك خاص ع ى مسأأةل نقل التكنولوجيا .وينبغي للماكتب الوطنية
للملكية الفكرية أأن جتعل قرارات اللجنة معروفة ع ى املس توى الوطين .ورحب الوفد ابملساعدة التقنية اليت قدمهتا الويبو اإىل
بنن و أأعرب عن دمعه الاكمل للمنظمة .و أأفاد أأنه ينبغي أأن تنفذ املنظمة معلها بطريقة متوازنة ،مع مراعاة ا ألبعاد الاجامتعية
والاقتصادية والبيئية.
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البند  6من جدول ا ألعامل :رصد تنفيذ مجيع توصيات أأجندة التمنية وتقييمها ومناقش هتا وإاعداد تقارير ششأأهنا
التقارير املرحلية (الوثيقة )CDIP/20/2
 .38دعا الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي تقرير عن مرشوع امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة :دمع ا ألهداف الإمنائية وتعزيز
الرتاث الثقايف يف مرص وبعض البدلان النامية ا ألخرى.
 .39قدمت ا ألمانة (الس يدة توسو) التقرير .و أأفادت أأن املرشوع بصدد اختتام العام الثاين من التنفيذ ،ويسري حسب
اجلدول الزمين احملدد .كام أأفادت بأأنه مت اإحراز تقدم فامي يتعلق اب ألنشطة .وشارك أأحصاب املصلحة ششلك نشط يف جلان
التوجيه الوطنية ششأأن امللكية الفكرية والس ياحة .وهناك فها أأوحض للصالت القامئة بني امللكية الفكرية والس ياحة ،لس امي يف
فها فوائد اس تخدام مجموعة من أأدوات واسرتاتيجيات امللكية الفكرية يف تعزيز الس ياحة املس تدامة مبا يامتىش مع أأهداف
التمنية احمللية وإاطار التمنية املس تدامة .و أأظهر البحث اذلي أأجرته ا ألمانة وفرق الاستشاريني الوطنيني يف البدلان التجريبية
ا ألربعة أأن الاس تخدام الفعال والاسرتاتيجي للملكية الفكرية فامي يتعلق اب ألعامل واملامرسات والس ياسات املتعلقة ابلس ياحة
ميكن أأن يكون عام ًال للتمنية احمللية .وس يؤدي البحث اذلي جتريه ا ألمانة اإىل اإصدار منشور يف العام املقبل .وقد أأسفر
البحث اذلي أجري ع ى املس توى الوطين عن سلسةل من ادلراسات الوطنية .ومت اإصدار دراسة حول اس تخدام امللكية
الفكرية يف الس ياحة والثقافة الرسيالنكية يف رسيالناك ا ألس بوع املايض يف مؤمتر حصفي وندوة مبشاركة وزير الس ياحة
وصانعي الس ياسات واجلهات املعنية ابلس ياحة .وعقدت ورشة معل لبناء القدرات يف اإكوادور ا ألس بوع املايض .و أأبرزت
ورشة العمل اإماكنية اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية فامي يتعلق ابلرتوجي للس ياحة البيئية والثقافية .وقد مت الانهتاء من
ادلراسة يف انميبيا وسيمت اإطالقها يف بداية عام  .2018ومتر ادلراسة يف مرص مبراحلها الهنائية وسيمت مناقش هتا ا ألس بوع املقبل
مع أأعااء اللجنة التوجهيية املعنية ابمللكية الفكرية والس ياحة يف مرص .وفامي يتعلق ابلصالت بني امللكية الفكرية والس ياحة
والتمنية ،اكن الرتكزي ع ى الس ياحة املس تدامة ،وهذا ما تصبو ادلول اإىل حتقيقه .وتستند الس ياحة املس تدامة اإىل مبادئ
الاس تدامة الاقتصادية والبيئية والاجامتعية  -الثقافية .وميكن ألدوات امللكية الفكرية أأن تلعب دور ًا يف صنع القرارات من
جانب الرشاكت واحلكومات والسلطات الوطنية والرشااكت العامة  /اخلاصة هبدف تعزيز الس ياحة .كام ميكن اس تخدام
مجموعة اكمةل من أأدوات واسرتاتيجيات امللكية الفكرية لتحقيق نتاجئ حمددة ،وهذا ما أأكدته البحوث .ووفقًا لختيارات
و أأولوايت لك بدل ،ميكن أأياً ا اس تخدام هذه ا ألدوات يف وو  البدلان واملواقع واملناطق والوهجات .وتركز املرحةل التالية من
املرشوع ع ى بناء القدرات وزايدة الوعي .وس تتيح ورش العمل والندوات يف البدلان ا ألربعة فرص ًا لتبادل املعارف املكتس بة
ونرشها من خالل البحوث المكية والنوعية .وستشمل هذه ا ألحداث أأحصاب املصلحة ،وس تكون هناك مناقشات حول
كيفية اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية ششلك فعال يف تعزيز الس ياحة املس تدامة والتمنية احمللية .وسيمت توضيح ذكل فامي
يتعلق ابلس ياحة الثقافية والس ياحة البيئية والس ياحة الطبيعية وس ياحة احلفاظ ع ى الصحة و أأشاكل أأخرى من الس ياحة.
وسيساعد العمل املنفذ حىت الن يف حتديد مشاريع بعيهنا ستنفذ بعد انهتاء املرشوع احلايل .و أأخريا ،سريكز أأحد املكوانت
الهامة للمرشوع ع ى اإدخال عنارص اس تخدام امللكية الفكرية يف الس ياحة يف الربامج الأاكدميية هبدف خلق قدرات طويةل
ا ألجل يف البدلان فامي يتعلق ابإدارة املامرسات الس ياحية اليت تنطوي ع ى امللكية الفكرية.
 .40ور أأى وفد امجلهورية التش يكية أأن اجلودة قاية حامسة ابلنس بة لصناعة الس ياحة .واس تفرس الوفد عام اإذا اكن
اس تخدام عالمات الاعامتد قد مت اس تكشافه يف أأنشطة املرشوع.
 .41و أأقر وفد الربازيل ابدلور اذلي تلعبه ا ألمانة يف اإجناح املرشوع حىت الن.
 .42وحتدث وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء و أأشار اإىل الوثيقة  CDIP/20/2ورحب ششمولية التقرير .و أأفاد أأن ذكل اإمنا
يثبت الازام الويبو املس متر ابلتنفيذ الفعال لتوصيات أأجندة التمنية .كام رحب وفد اجملموعة ابلوصف التحلييل للك مرشوع
وممارسة التقيمي اذلايت .ور ّحب مبلخصات مشاريع املساعدة التقنية اليت مت تصميمها وتسليمها اإىل البدلان النامية و أأقل البدلان
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منو ًا من أأجل متكني ادلول ا ألعااء من اس تخدام نظام امللكية الفكرية يف التمنية والمنو الاقتصادي .وذكر أأنه ينبغي للويبو أأن
تواصل رايدهتا يف تطوير نظام دويل للملكية الفكرية يتسا ابلتوازن والفعالية وميكّن الابتاكر والإبداع لفائدة امجليع ،واحرتام
جزءا ل
هدف املنظمة الرئييس ،أأل وهو تعزيز حامية امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل مشريا اإىل أأن اعتبارات التمنية متثل ً
يتجز أأ من معلها لمتكني ادلول ا ألعااء من اس تخدام امللكية الفكرية أكداة تمنية اإجيابية.

البند  2من جدول ا ألعامل :انتخاب انئب رئيس ابلنيابة (مس تأأنف)
 .43دعا الرئيس الوفود اإىل اقرتاح ترش يحات ملنصب انئب الرئيس.
 .44وحتدث وفد اإندونيس يا ابو  مجموعة أس يا واحمليط الهادي واقرتح الس يدة زونريا لطيف ،السكرتري الثاين للبعثة ادلامئة
لباكس تان دلى ا ألمم املتحدة يف جنيف ،بصفهتا انئب الرئيس ابلنيابة.
 .45و أأيد وفد الس نغال ،متحد ًاث ابو  مجموعة البدلان ا ألفريقية ،الاقرتاح.
 .46وانتخبت الس يدة زونريا لطيف ،السكرتري الثاين للبعثة ادلامئة لباكس تان ،انئبا للرئيس ابلنيابة ،نظرا لعدم وجود
اعرتاضات من احلاور.

البند  6من جدول ا ألعامل :رصد تنفيذ مجيع توصيات أأجندة التمنية وتقييمها ومناقش هتا وإاعداد تقارير ششأأهنا
(مس تأأنف)
التقارير املرحلية (الوثيقة ( )CDIP/20/2مس تأأنف)
 .47اس تأأنف الرئيس املناقشات حول التقرير عن مرشوع امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة :دمع ا ألهداف الإمنائية وتعزيز
الرتاث الثقايف يف مرص وبعض البدلان النامية ا ألخرى.
 .48ورصح وفد رسي لناك بأأنه مت اختيار بالده كواحدة من البدلان ا ألربعة للمشاركة يف املرشوع .ومت اإطالق املرشوع
يف رسي لناك يف مايو  .2016وقد ّودل املرشوع الكثري من الاهامتم وامحلاس بني أأحصاب املصلحة احملليني ششأأن تعزيز دور
امللكية الفكرية يف ا ألنشطة الاقتصادية ذات الصةل ابلس ياحة .ومن املتوقع أأن يعزز تنفيذ املرشوع القدرة التنافس ية ويعزز
توليد ادلخل من الس ياحة .وذكر أأنه يف رسي لناك ،مت اإحراز الكثري من التقدم يف تنفيذ املرشوع خالل فرتة تقل عن س نة
ونصف .وتشمل التطورات الهامة اإنشاء جلنة توجهيية وطنية لتنفيذ املرشوع ورصده ع ى املس توى الوطين .ومت التوقيع ع ى
اتفاق تعاون بني هيئة التمنية الس ياحة يف رسي لناك ( )SLTDAوالويبو بعد مناقشات بني اللجنة التوجهيية والويبو.
وجرت العديد من تبادلت وهجات النظر بني الطرفني .وإاطلقت ادلراسة اخلاصة ابس تخدام امللكية الفكرية يف الس ياحة
والثقافة يف رسيالناك ،اليت أأعدها خبري استشاري وطين من لكية احلقوق جبامعة رسيالناك ،يف  14نومفرب مبشاركة من الويبو
ووزارة الس ياحة وهيئة التمنية الس ياحية وغريها أأحصاب املصلحة يف صناعة الس ياحة .واكنت ادلراسة يه ا ألوىل من نوعها يف
رسيالناك .وحددت عدة جمالت حممتةل ميكن دمج امللكية الفكرية فهيا ،مبا يف ذكل العالمات التجارية والعالمات امجلاعية
وعالمات الاعامتد واملؤرشات اجلغرافية والتصاممي الصناعية ومناذج املنفعة والرباءات وحقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة
وا ألرسار التجارية وامحلاية من املنافسة غري املرشوعة يف صناعة الس ياحة .كام وفرت ادلراسة لرسيالناك تبين اسرتاتيجية
الرتوجي الس يايح للعالمة التجارية للمقصد واليت تتامن مجموعة من العنارص اخملتلفة ،مبا يف ذكل ا ألسامء التجارية وعناوين
املواقع والشعارات والرموز والشخصيات وا ألغاين واحلزم .وميكن حامية هذه احلقوق من خالل عدة أأشاكل حلقوق امللكية
الفكرية ،لس امي العالمات التجارية وحقوق املؤلف وحقوق التصممي .وعقدت ثالثة اجامتعات مع أأحصاب املصلحة خالل
اإطالق ادلراسة الوطنية .وشارك يف الاجامتعات مسؤولون وممثلون عن صناعة الس ياحة والصناعات املرتبطة هبا .ومت حتديد
جمالت مثل ا أليورفيدا والس ياحة البيئية والس ياحة الثقافية والس ياحة الزراعية ملزيد من التعاون يف اإطار املرشوع يف رسي
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لناك .وارسلت أأمانة الويبو عدة بعثات اإىل رسي لناك خالل العام املايض لتقيمي التقدم احملرز يف تنفيذ املرشوع .وخالل هذه
الزايرات ،نظمت الويبو وهيئة التمنية الس ياحة يف رسي لناك برامج لزايدة الوعي يف كولومبو ومدن أأخرى .واكنت تكل
الربامج مفيدة يف وضع الصيغة الهنائية لدلراسة .ويعمل اخلبري الاستشاري الوطين حالي ًا ع ى تطوير مناجه متخصصة للملكية
الفكرية مع معهد رسي لناك للس ياحة وإادارة الفنادق وغريها من معاهد التعلمي العايل ذات الصةل ابمللكية الفكرية مثل
اجلامعات .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تكون نتاجئ املرشوع يف رسي لناك مفيدة مجليع ادلول ا ألعااء .كام ذكر بأأنه ميكن
دمج اخلربة املكتس بة من املشاريع الوطنية ا ألربعة لتوفري منوذج مفيد لتطوير امللكية الفكرية والس ياحة يف مجيع أأحناء العامل.
و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل اس مترار التعاون يف تنفيذ املرشوع وكذكل املسامهة يف املناقشات اليت جتري يف اللجنة.
 .49وحتدث وفد الس نغال ابو  مجموعة البدلان ا ألفريقية ،ورحب ابلتقدم اذلي أحرز يف اإطار املرشوعات الواردة يف
الوثيقة  .CDIP/20/2و أأفاد أأن املساعدة التقنية وبناء القدرات اكنت يف غاية ا ألمهية ،و أأن املرشوعات وفرت نظرة عامة
حول أأمهية اس تخدام امللكية الفكرية أكداة للتمنية يف العديد من القطاعات الاجامتعية والاقتصادية .وقدمت ادلراسات اليت
أجريت مجموعة من وهجات النظر اليت من شأأهنا أأن تكون مفيدة للبدلان .و أأحاط وفد اجملموعة علام ابخملاطر وجبهود التخفيف
واملسائل اليت تتطلب ادلمع أأو الاهامتم ،والطريق اإىل ا ألمام ،واجلدول الزمين للتنفيذ ،ومعدلت تنفيذ املشاريع ،ع ى النحو
الوارد يف الوثيقة .و أأعرب وفد اجملموعة عن امهل يف أأن تتحقق مجيع النتاجئ املتوقعة .وذكر أأن مشاريع بناء القدرات واملساعدة
التقنية رضورية لتطوير نظام دويل للملكية الفكرية يتسا ابلتوازن والفعالية.
 .50وحتدث وفد اإس تونيا نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه ،ورحب ابلتقدم والإجنازات الهامة للك مرشوع
من املشاريع الواردة يف الوثيقة  .CDIP/20/2وفامي يتعلق ابملرشوع املتعلق ابمللكية الفكرية والس ياحة والثقافة ،أأشار
الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه اإىل أأن مرحةل البحث والتوثيق قد اكمتلت يف رسي لناك وانميبيا وإاكوادور ومرص.
وقدمت الويبو توصيات معلية للنظر فهيا من جانب واضعي الس ياسات و أأحصاب املصلحة يف تكل البدلان .وقد يوفر
املرشوع احلايل بداية جيدة ملشاريع وطنية أأخرى ،ويعزز التمنية الاجامتعية والاقتصادية للوهجات الس ياحية املس تدامة .وفامي
يتعلق ابملرشوع املتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية  -املرحةل الثانية ،أأشار الوفد اإىل أأن املرشوع قد
واجه تأأخريات يف التنفيذ و أأنه يلزم متديد مدته لس تة أأشهر .وميكن دمع هذا المتديد رشيطة عدم توقع أأي تأأخري أخر .وفامي
يتعلق مبرشوع بناء القدرات يف اس تخدام التكنولوجيا املالمئة  -املرحةل الثانية ،أأشار اإىل أأنه ابلنس بة مجليع البدلان الثالثة
املس تفيدة (اإثيوبيا ورواندا وتزنانيا) ،مت الانهتاء من اإعداد واثئق خمرجات املرشوع الرئيس ية ،مبا يف ذكل تقارير البحث
اخلاصة ابلرباءات وتقارير املشهد التكنولويج .ومبا أأن مشاركة املؤسسات الوطنية يف تكل البدلان تتطلب تنس يق ًا واسع
النطاق ،فاإن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه يأأمل يف اإماكنية جتنب التأأخري يف تنفيذ املرشوع حىت ينهتيي املرشوع
بنجاح يف الوقت احملدد.
 .51وحتدث وفد جورجيا ابو  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ورحب ابلوثيقة .و أأفاد أأهنا تغطي مجموعة واسعة
من التوصيات وتثبت الازام الويبو ابلتنفيذ الفعال للتوصيات .و أأشار الوفد اإىل التقدم احملرز يف تنفيذ املشاريع .كام أأشار اإىل
العمل املنجز فامي يتعلق ابمللكية الفكرية والس ياحة والثقافة يف عدد من البدلان .وذكر أأن هذه القاية متثل عنرصا هاما يف
تطوير الوهجات الس ياحية املس تدامة .وس يؤدي العمل اذلي تقوم به الويبو يف معاجلة توصيات أأجندة التمنية اإىل تطوير نظام
ملكية فكرية متوازن وقوي يسمح ابلبتاكر لفائدة امجليع.
 .52ورحب وفد اإندونيس يا ابلتقارير املرحلية الواردة يف الوثيقة  .CDIP/20/2وذكر أأنه يتعني أأن تكون مجيع مشاريع
أأجندة التمنية فعاةل ومس تدامة ،لس امي تكل اليت تشارك فهيا الواكلت الوطنية خارج مكتب امللكية الفكرية .وهناك ألية
لمتكني اللجنة من تقيمي مدى حتقيق تعممي أأجندة التمنية يف املرشوعات املنجزة .وينبغي أأن تكون مشاريع أأجندة التمنية
متوازنة ،ول تركز ع ى تعزيز حامية امللكية الفكرية وإانفاذها حفسب ،بل ع ى تسهيل اس تخدام امللكية الفكرية أكداة للتمنية
الاقتصادية .وفامي يتعلق مبرشوع امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة ،أأشار الوفد اإىل أأن املرشوع مرتبط بتنفيذ التوصيات 1
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و 10و 12و ،40ويود معرفة مدى تعممي هذه التوصيات .وششلك منفصل ،أأعرب الوفد عن تفهمه بأأن املرشوع يركز ع ى
الاس تخدام احملمتل لنظام امللكية الفكرية لتعزيز الس ياحة وفوائد اس تخدام امللكية الفكرية يف تعزيز الس ياحة والثقافة .وذكر
بأأن هذا موضع ترحيب .ومع ذكل ،هناك أأياا حتدايت يف اس تخدام امللكية الفكرية لهذا الغرض .واس تفرس الوفد عام اإذا
اكن قد مت تناول تكل التحدايت يف املرشوع والتقارير املرحلية .كام أأعرب عن رغبته يف التعرف ع ى التحدايت اليت ميكن أأن
تنشأأ وكيف ميكن لصانعي الس ياسات يف البدلان النامية معاجلهتا عند تنفيذ املرشوع أأو تكراره يف بدلاهنا.
 .53ورحب وفد مجهورية اإيران الإسالمية ابلوثيقة  CDIP/20/2و أأحاط علام ابملعلومات الواردة فهيا .وشدد ع ى الازام
الويبو املس متر ابلتنفيذ الفعال لتوصيات أأجندة التمنية .واقر ابلتقدم اذلي أأحرزته ا ألمانة يف تنفيذ وتعممي توصيات أأجندة
التمنية يف أأعامل املنظمة .و أأفاد بأأن التقرير أأشار اإىل أأن هذه املشاريع وا ألنشطة رضورية لمتكني البدلان من اس تخدام امللكية
الفكرية أكداة للتمنية ودمع الابتاكر .واس تفاد عدد من البدلان النامية و أأقل البدلان منو ًا من املشاريع املدرجة .وع ى الرمغ من
حتقيق اإجنازات كبرية يف تنفيذ التوصيات ،اإل أأنه ل تزال هناك بعض أأوجه القصور اليت يتعني معاجلهتا .فع ى سبيل املثال،
ينبغي أأن يكون هناك املزيد من ا ألنشطة ششأأن املرونة املتعلقة ابمللكية الفكرية والوصول اإىل املعرفة ونقل التكنولوجيا ،مبا يف
ذكل تنظمي الندوات وورش العمل وادلورات التدريبية ا إلقليمية ودون ا إلقليمية والوطنية وبرامج القبول الاستشاري للخرباء
وبرامج الزماةل الطويةل ا ألجل وترمجة ملواد الويبو الانتقائية .و أأبرز الوفد دور أأاكدميية الويبو يف تقدمي املساعدة التقنية وبناء
القدرات لدلول ا ألعااء وحث ا ألمانة ع ى تقدمي املزيد من املعلومات اجلوهرية عن التوجه الإمنايئ للتدريب اذلي توفره
الأاكدميية .وفامي يتعلق مبرشوع امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة ،أأشار الوفد اإىل وجود دليل معيل ششأأن اس تخدام امللكية
الفكرية و أأدوات الرتوجي الس يايح يف مراحل الانتاج الهنائية .و أأعرب عن رغبته يف معرفة ما اإذا اكن قد مت تصممي ادلليل وفق ًا
خلصائص البدلان املشاركة يف املرشوع أأو ما اإذا اكن ميكن اس تخدامه وتطبيقه يف مجيع ادلول ا ألعااء.
 .54و أأشار وفد جاماياك اإىل مرشوع امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة .وذكر أأن هذه الامور متثل قاااي هممة ابلنس بة
جلاماياك .واس تفرس الوفد عام اإذا اكن املرشوع قد درس اس تخدام املؤرشات اجلغرافية بطريقة شامةل من حيث الهنوض
ابلس ياحة والثقافة .كام أأعرب عن رغبته يف معرفة ما اإذا اكن املرشوع يسعى اإىل تقيمي الفوائد والتحدايت فامي يتعلق حبامية
املعارف التقليدية يف س ياق الس ياحة والثقافة وحامية أأسامء البدلان يف نظام أأسامء احلقول .و أأفاد بأأن هذه اجملالت حيوية
ورضورية محلاية وتقدم الس ياحة والثقافة .كام أأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة موعد ادلراسات املكمتةل.
 .55وسلط وفد مرص الاوء ع ى بعض جوانب تنفيذ مرشوع امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة يف بالده .وذكر بأأن
مرحةل البحث والتوثيق الوطين جارية فامي يتعلق بدراسة عن امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة يف مرص .وس تجري زايرات
ميدانية فامي يتعلق ابملرشوع ،وتأأمل السلطات يف فتح أأربع مناطق س ياحية .و أأفاد بأأهنا تستند اإىل العنارص الثقافية واملعارف
التقليدية والصحة .كام افاد بأأن مرحةل التوعية وبناء القدرات يف املرشوع جارية .وسيمت تنفيذ ا ألنشطة بناء قدرات أأحصاب
املصلحة الرئيس يني وزايدة التوعية ابلصالت بني امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة ،يف اإطار س ياسات المنو والتمنية .وذكر
أأن التنس يق مطلوب ع ى املس توى الوطين بني قطاعي الس ياحة والثقافة .و أأبرز الوفد أأن عام  2017هو الس نة ادلولية
للس ياحة املس تدامة .كام أأفاد بأأن املؤمتر الثاين ملنظمة الس ياحة العاملية  /اليونسكو حول الس ياحة والثقافة :تعزيز التمنية
املس تدامة ،س يعقد يف عامن يف ا ألس بوع الثاين من ديسمرب .و أأعرب عن تطلع بالده اإىل مزيد من التعاون يف تنفيذ املرشوع.
كام أأفاد بأأن بالده ستسعى اإىل ضامن جناح املرحةل التالية .و أأعرب عن اس تعداده لتقدمي لك ادلمع واخلدمات الالزمة لإجناز
املرشوع بنجاح.
 .56ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل الرد ع ى ا ألس ئةل والتعليقات اليت طرحت من احلاور.
 .57و أأشارت ا ألمانة (الس يدة توزو) اإىل السؤال اذلي طرحه وفد امجلهورية التش يكية ششأأن اس تخدام عالمات الاعامتد.
وذكرت أأنه يف البحث اذلي مت اإجراؤه ،مت حتديد عالمات الاعامتد أكحد أأدوات امللكية الفكرية املمكنة لس تخداهما يف قطاع
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الس ياحة .ويتعني ع ى أأحصاب املصلحة اإلقاء الاوء ع ى اجلودة والمتزي يف ما يمت تقدميه ،حيث أأن الاعامتد ميكن أأن يساعد
يف هذا الصدد .فع ى سبيل املثال ،تعترب س ياحة ا أليورفيدا معروفة جيد ًا يف رسيالناك وجذبت الس ياحة ادلولية .ومن املها
للغاية ابلنس بة لهذه الرشحية اخلاصة من الس ياحة أأن تاع نظام اعامتد وتصدر عالمة اعامتد فامي يتعلق خبدمات ا أليورفيدا
ا ألصيةل .وذكرت بأأن خدمات الايورفيدا قدمت من قبل العديد من مقديم اخلدمات .وجيب ضامن اخلدمات ا ألصلية من
خالل عالمة الاعامتد .كام جيب تطوير نظام اعامتد يف هذا الصدد .وابملثل ،يعترب الاعامتد مفيد للغاية ابلنس بة للس ياحة
البيئية ،لس امي و أأن الاهامتمات البيئية ذات صةل هبذا القطاع .و أأشارت ا ألمانة اإىل السؤال اذلي طرحه وفد جاماياك ششأأن
اس تخدام املؤرشات اجلغرافية بطريقة شامةل .وافادت بأأنه ميكن اس تخدام الاعامتد فامي يتعلق ابملنتجات ذات املنشأأ اجلغرايف،
حيث أأن هذه املنتجات ميكن أأن تساعد يف دمع الس ياحة .و أأفادت بأأنه جرى النظر يف موضوع اس تخدام تفرد املنتجات
املرتبطة ابملنشأأ ،واليت قد تكون محمية ابلفعل من خالل املؤرشات اجلغرافية أأو عالمات الاعامتد أأو العالمات امجلاعية ،يف
ادلراسات اليت أأجريت .فع ى سبيل املثال ،يف رسيالناك ،متثل شاي س يالن عالمة اعامتد تامن جودة الشاي ذي املنشأأ
الرسي لنيك .وميكن توس يع اس تخدام العالمة لتشجيع الس ياحة يف الإقلمي اذلي يزرع فيه الشاي .و أأشارت ا ألمانة اإىل
السؤال اذلي طرحه وفد اإندونيس يا ششأأن التحدايت احملمتةل يف تنفيذ املرشوع .وذكر بأأن املرشوع حبث اس تخدام أأدوات
امللكية الفكرية فامي يتعلق ابلس ياحة املس تدامة لفائدة التمنية الاقتصادية ،وهذا يتطلب مراعاة الاعتبارات البيئية وغريها.
وابلتايل ،هناك حاجة إلرشاك صناع الس ياسات يف جمالت أأخرى مثل حامية البيئة والثقافة والتمنية احمللية لاامن أأن
الس ياسات الس ياحية ل حتركها الاعتبارات الاقتصادية حفسب ،بل تأأخذ يف الاعتبار أأياا املصاحل الاجامتعية والثقافية
والبيئية .ومت تطوير ادلليل العميل ،كام أأوحضته ا ألمانة ،هبدف التعبري عن خربات اس تخدام امللكية الفكرية فامي يتعلق
ابلس ياحة يف مجموعة متنوعة من البدلان اليت جتاوزت نطاق ادلول املشاركة يف املرشوع .و أأعربت ا ألمانة عن أأملها يف أأن
تكون أأداة مفيدة للبدلان املهمتة ابلس تفادة من امللكية الفكرية ششلك أأفال فامي يتعلق ابلس ياحة .كام ذكرت بأأنه مت اعامتد هنج
عام لهذا الغرض .و أأشارت ا ألمانة اإىل حامية املعارف التقليدية .و أأفادت بأأنه ع ى الرمغ من أأن حامية ا ألدوية التقليدية ذات
صةل اب أليورفيدا ،اإل أأهنا مل تكن مشموةل يف املرشوع .و أأفادت بأأنه مت الاعرتاف بوجود ا ألرسار التجارية .وفامي يتعلق
ابملعارف التقليدية ،ذكرت بأأنه قد تكون هناك عنارص لالبتاكر ميكن دجمها مثل منتجات ا أليورفيدا اليت أأنتجهتا بعض املراكز
الصحية .وفامي يتعلق ابلعالمة التجارية الوطنية ،ذكرت ا ألمانة أأن هذا الامر يعمتد ع ى أأهداف البدل .ففي حاةل رسي لناك،
ع ى سبيل املثال ،جيري تنفيذ ممارسة العالمة التجارية القطرية يف اإطار اخلطة الاسرتاتيجية للس ياحة لعام .2020 - 2017
ومع ذكل ،مل تنظر لك بدل من البدلان من هذه الزاوية بعيهنا .وفامي يتعلق ابدلراسات ،أأبلغت ا ألمانة اللجنة أأنه مت الانهتاء من
ادلراسات يف رسي لناك وانميبيا ،كام أأن ادلراسة يف الاكوادور ع ى وشك الاكامتل .وستمت مناقشة ادلراسة يف مرص
ا ألس بوع املقبل .ومن املتوقع أأن تتاح ادلراسات وادلليل يف ا ألشهر القليةل القادمة .و أأفادت بأأنه سيمت توفري مجيع خمرجات
البحث.
 .58و أأشارت ا ألمانة (الس يد دي بييرتو) اإىل السؤال اذلي طرحه وفد مجهورية اإيران الإسالمية ششأأن ادلليل .وذكر أأن
احلالت املدرجة يف املنشور الرئييس ركزت ع ى معظا البدلان النامية .بذلت هجود لإدراج قصص النجاح املتعلقة ابس تخدام
امللكية الفكرية يف الس ياحة يف البدلان النامية .و أأشارت ا ألمانة اإىل السؤال اذلي طرحه وفد جاماياك ششأأن حامية أأسامء
البدلان يف نظام أأسامء احلقول .وأأفادت بأأن هذه القاية قد أأثريت يف املناقشات حول اإماكنية اس تخدام س ياسات
واسرتاتيجيات العالمة التجارية الوطنية .وأأشارت ا ألمانة اإىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد اإندونيس يا .وذكرت بأأن هنج
املرشوع يف تشجيع اس تخدام امللكية الفكرية يف جمال الس ياحة هو تعزيز التمنية .و أأمهت ا ألمانة ابحلاجة اإىل التوازن يف
اس تخدام نظام امللكية الفكرية .ويف الوقت الراهن ،تعد أأدوات امللكية الفكرية الأكرث فائدة يف جمال الس ياحة يه العالمات
املمزية .ومشلت هذه ا ألدوات العالمات واملؤرشات اجلغرافية .وقد د أأبت ا ألمانة ع ى تشجيع اس تخدام نظام امللكية الفكرية،
لس امي نظام العالمات التجارية ،من خالل عالمات الاعامتد والعالمات امجلاعية .ويمتثل الهدف الهنايئ يف اس تخدام نظام
امللكية الفكرية ،ليس لإضافة قيمة حفسب ،بل لتوفري حافز ملواصةل تطوير املنتجات واخلدمات املرتبطة ابلس ياحة .وفامي
يتعلق بنظام حق املؤلف ،اس تخدمت بعض التعبريات احملمية يف التعبريات الس ياحية .وهكذا ،اكنت الفكرة يه زايدة الوعي
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حول اس تخدام مثل هذا النوع من التعبريات اليت جيب أأن ختاع محلاية حقوق املؤلف .كام جيب حتديد هذه التعبريات
وإانشاء املؤسسات مجلع الرسوم لفائدة مبدعي املصنفات .ومل يكن الغرض من املرشوع هو الرتوجي للس ياحة حفسب ،بل
خلق فرص معل ودمع التمنية وإاضافة قيمة اإىل جممتعات املس تفيدين.
 .59وذكر وفد اإندونيس يا أأن هناك دامئًا عوامل خارجية اإجيابية وسلبية عند تطبيق س ياسات جديدة .وهناك دامئًا راحبون
وخارسون .وينبغي التخفيف من الاثر اخلارجية السلبية اليت قد تنتج عن اإدخال س ياسات امللكية الفكرية .فع ى سبيل
املثال ،اندونيس يا يه دوةل يبلغ عدد ساكهنا  260مليون نسمة .ويشلك الس ياح احملليون كثري من الطلب يف صناعة
الس ياحة .وإاذا مت اإدخال س ياسات امللكية الفكرية دون معاجلة العوامل اخلارجية السلبية ،فقد يؤدي ذكل اإىل خفض الطلب
احمليل .وميكن ذلكل أأن يؤدي اإىل فقدان الوظائف وإاغالق ا ألعامل وخالفه .وينبغي أأن يتامن اإدخال س ياسات امللكية
الفكرية أأدوات تمنية اجامتعية اقتصادية أأخرى .و أأشار الوفد اإىل تعليقات ا ألمانة ع ى حامية التعبريات من خالل حق املؤلف.
و أأعرب عن رغبة بالده يف حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من خالل نظام فريد من نوعه .وطلب الوفد توضيحات من
ا ألمانة يف هذا الصدد.
 .60و أأوحضت ا ألمانة (الس يد دي بييرتو) أأهنا مل تس تخدم مصطلح "التعبريات" فامي يتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
والفوللكور .وقد مت اس تخدامه بد ًل من مصطلح " أأفاكر" ألن نظام حق املؤلف حيمي فقط املصنفات أأو التعبريات.
 .61واختمت الرئيس املناقشات حول املرشوع نظر ًا لعدم وجود مالحظات أأخرى من احلاور .و أأحاطت اللجنة علام
ابلتقدم اذلي أحرز يف تنفيذ املرشوع .مث دعا الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي التقرير املرحيل عن مرشوع امللكية الفكرية والتمنية
الاجامتعية الاقتصادية – املرحةل الثانية.
 .62وقدمت ا ألمانة (الس يد فينك) التقرير .وذكرت بأأن املرشوع مرتبط بتوصيات أأجندة التمنية  35و .37و أأفادت بأأن
املرشوع حيرز تقدم ششلك جيد ،ومت الانهتاء من دراس تني .ومشلت هاتني ادلراس تني ادلراسة ا إلقليمية عن أأمرياك الوسطى
وادلراسة الوطنية يف كولومبيا .وسيمت تقدمي ملخصاهتا يف وقت لحق من ا ألس بوع .ومت اإحراز تقدم جيد يف ادلراسات
ا ألخرى .وتعترب ادلراسات يف أأوغندا وش ييل ع ى وشك الانهتاء ،وتأأخرت ادلراسة يف بولندا قلي ًال شسبب رضورة تغيري
املستشار الرئييس ابلتفاق مع مكتب الرباءات البولندي .وقد أأحرزت ادلراسة ا إلقليمية ششأأن التصاممي الصناعية يف العديد
من بدلان رابطة أأمم جنوب رشق أس يا ( )ASEANتقدما كبريا .وتعد ادلراسات الاس تقصائية اليت أجريت يف اإطار ادلراسة
ع ى وشك الاكامتل .وقد اس تغرق هذا ا ألمر وقتا أأطول مما اكن متوقعا يف ا ألصل حيث هناك حاجة اإىل بذل هجود اإضافية
للحصول ع ى الردود .وقدمت ماكتب امللكية الفكرية يف البدلان الثالثة ،اتيلند وإاندونيس يا والفلبني ،الكثري من ادلمع يف هذا
الصدد .وجتري ادلراسة حول دور امللكية الفكرية يف قطاع التعدين ع ى قدم وساق .ومن املتوقع أأن تكمتل قريبا .وطلبت
ا ألمانة متديد مدته س تة أأشهر لتنفيذ املرشوع .ومن املفرتض يف ا ألصل أأن ينهتيي املرشوع بهناية هذا العام ،ولكن تأأخر بدء
املرشوع س تة أأشهر شسبب التأأخري غري املتوقع يف تعيني مس ئول املرشوع .ومل تكن ا ألمانة قادرة ع ى تعويض الوقت ابلاكمل
خالل الس نتني ونصف املاضية .ومع ذكل ،يعترب املرشوع ع ى وشك الانهتاء ،ومت الانهتاء من دراس تني .وتثق ا ألمانة متام
الثقة من أأن ادلراسات املتبقية س تكمتل حبلول هناية يونيو  .2018وسيمت عرض ادلراسات الهنائية يف ادلورة الثانية والعرشين
للجنة.
 .63و أأشار وفد اإندونيس يا اإىل ادلراسة اليت أجريت يف بولندا واليت سعت اإىل اس تكشاف دور نظام امللكية الفكرية يف
الابتاكر بقطاع الصحة .و أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن ترشح ا ألمانة العامة عنارص ادلراسة حيث حاولت اإندونيس يا تطوير
قطاعها الصحي لس نوات ولكن نقص القدرات يعوق اجلهود .ويرجع ذكل يف الغالب اإىل عدم فعالية نقل التكنولوجيا ونقص
الابتاكر يف البالد .واس تفرس الوفد عام اإذا اكنت ادلراسة قد تناولت عدم التوازن بني حامية الرباءات والنقل الفعال
للتكنولوجيا.
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 .64و أأشار وفد مجهورية اإيران ا إلسالمية اإىل أأن أأحد أأهداف املرحةل الثانية هو توس يع نطاق املرشوع ليشمل مواضيع
جديدة مل تغطهيا املرحةل ا ألوىل .و أأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة ما أضيف يف هذا الصدد.
 .65و أأشار وفد الصني اإىل الإجنازات اليت حتققت يف الفرتة قيد الاس تعراض فامي يتعلق بتنفيذ مشاريع أأجندة التمنية الس تة
اجلارية وتوصيات اجندة التمنية التسعة عرش .وذكر أأهنا مفيدة للبدلان النامية ،لس امي البدلان املشاركة يف املشاريع .و أأشار
الوفد اإىل مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية الاقتصادية  -املرحةل الثانية .وذكر أأنه من املها تعزيز ادلراسات ششأأن
الصةل بني امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية الاقتصادية .و أأفاد بأأن نتاجئ ادلراسات ستساعد صانعي الس ياسات يف لك بدل
ع ى تقيمي تأأثري نظام امللكية الفكرية ع ى التمنية الاقتصادية ششلك أأفال .وهذا من شأأنه أأن يساعد يف صياغة قوانني
وس ياسات واسرتاتيجيات امللكية الفكرية اليت مت تكييفها مع الظروف الوطنية واليت تف ي اإىل التمنية الاقتصادية يف البدلان
املعنية .و أأفاد بأأن الصني شاركت يف املرحةل ا ألوىل من املرشوع وتتطلع اإىل الانهتاء بنجاح من املرحةل الثانية .ورحب الوفد
بدمج العمل الإضايف ابدلراسات الاقتصادية يف أأنشطة الربانمج  16و أأيد متديد املرشوع.
 .66واس تفرس الرئيس عام اإذا اكن بوسع اللجنة اعامتد طلب ا ألمانة بمتديد مدته س تة أأشهر لس تكامل تنفيذ املرحةل الثانية.
ونظرا لعدم وجود اعرتاضات من احلاور ،اعمتد المتديد .مث طلب الرئيس من ا ألمانة الرد ع ى ا ألس ئةل والتعليقات املطروحة
من احلاور.
 .67و أأشارت ا ألمانة (الس يد فينك) اإىل السؤال اذلي طرحه وفد مجهورية اإيران الإسالمية ششأأن توس يع املرشوع يف
املرحةل الثانية .وذكرت بأأن املرشوع تطور يف بعدين .أأو ًل ،مت تامني بعض البدلان واملناطق اليت مل تمت تغطيهتا يف املرحةل
ا ألوىل يف املرحةل الثانية .وع ى الرمغ من أأن العديد من البدلان أأعربت عن اهامتهما ابملشاركة يف املرشوع ،اإل أأن ا ألمانة مل
تس توعب سوى عدد قليل مهنا ألن املوارد حمدودة .وتعكس حافظة البدلان املس تفيدة تنوعًا مقارنة مبجموعة البدلان يف
املرحةل ا ألوىل .واكنت متوا نزة من حيث التغطية ا إلقليمية أأو اجلغرافية .اثن ًيا ،مل تكن املوضوعات اليت متت تغطيهتا يف املرحةل
الثانية موجودة يف املرحةل ا ألوىل ،مثل ادلراسة يف منطقة رابطة أأمم جنوب رشق أس يا ششأأن اس تخدام نظام التصاممي
الصناعية .وتنطوي تكل ادلراسة ع ى مسح طموح من مودعي الطلبات يف جمال التصاممي الصناعية .واس تخدمت العديد من
البدلان النامية نظام التصاممي الصناعية .ومع ذكل ،اكن هناك فها حمدود ملسامهة النظام يف الصناعات اليت تس تخدم النظام
ويف التمنية الاقتصادية ششلك عام .كام أأن هناك دراسة يف بولندا ششأأن قطاع الصحة ،ودراسة يف أأوغندا ششأأن الصناعات
الغذائية الزراعية .وهناك هنج جديد لدلراسات .وركزت تكل ادلراسات ع ى مسامهة نظام امللكية الفكرية يف قطاع
اقتصادي معني ودوره يف اإطار النظام البييئ لالبتاكر ا ألوسع يف بدل معني فامي يتعلق هبذا القطاع .وسعت ادلراسة حول
امللكية الفكرية والابتاكر يف قطاع التعدين اإىل مجع أأدةل جتريبية ع ى ا ألمناط العاملية الرئيس ية لقطاع التعدين من حيث
جزء من متابعة العمل اذلي مت يف ش ييل والربازيل يف املرحةل ا ألوىل.
الابتاكر واس تخدام امللكية الفكرية .وهذا ً
 .68و أأشارت ا ألمانة (الس يدة زهيتابتيش) اإىل ادلراسة املتعلقة بقطاع الصحة يف بولندا .وذكرت أأن ادلارسة تسعى اإىل
اس تكشاف دور نظام امللكية الفكرية يف الابتاكر يف هذا القطاع .وتركز ششلك رئييس ع ى دور الرباءات يف صناعة
املس تحرضات الصيدلنية وا ألدوات الطبية احليوية والروبواتت ،ومشلت اجلوانب المكية والنوعية .وتركز ا ألوىل ع ى حتليل
البياانت يف طلبات براءات الاخرتاع ،بيامن تركز ا ألخرية ع ى املقابالت مع اجلهات الفاعةل يف هذا القطاع .واكمتلت معلية
املقابالت وذكرت العالمات التجارية يف املقابالت ،خصوصا أأمهية الوو  يف هذا القطاع .وسيمت الانهتاء من ادلراسة وتقدميها
اإىل اللجنة يف العام املقبل.
 .69ورصح وفد تركيا بأأن ادلراسات اليت أعدت يف املرحةل ا ألوىل قد مت توزيعها ع ى ا ألطراف املعنية يف تركيا اإىل أأقىص
حد ممكن .ولقيت ادلراسات التفصيلية والشامةل اس ً
تقبال جيدً ا من قبل الأاكدمييني يف تركيا .ويف الوقت نفسه ،رشع مكتب
براءات الاخرتاع والعالمات التجارية الرتكية يف اإجراء دراسة حول املسائل الاقتصادية وشؤون امللكية الفكرية لإاثرة اهامتم

CDIP/20/13
21

الأاكدمييني املعنيني يف تركيا .ومت اإعداد ادلراسة من قبل اثنني من فاحيص الرباءات ذوي اخللفيات الاقتصادية .وقد غطت
فقط ا ألدبيات حول هذا املوضوع وتامنت توصيات حول ما ميكن معهل لتعزيز القاية يف تركيا .و أأعرب الوفد عن تطلعه
اإىل نتاجئ املرحةل الثانية .وأأفاد أأن ادلراسات القًطرية لش ييل والربازيل وكولومبيا و أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية
وبولندا و أأوغندا وبعض دول رابطة أأمم جنوب رشق أس يا غطت مواضيع خمتلفة .ومن شأأن ذكل أأن يسها يف موضوع امللكية
الفكرية والتمنية الاجامتعية الاقتصادية .كام أأشار الوفد اإىل أأنه سيمت تعممي املزيد من أأعامل ادلراسات الاقتصادية يف أأنشطة
الربانمج  16يف الربانمج واملزيانية املعمتدين لفرتة الثنائية املقبةل.
 .70و أأغلق الرئيس املناقشة حول املرشوع نظر ًا لعدم وجود مالحظات أأخرى من احلاور .و أأحاطت اللجنة علام ابلتقدم
اذلي أحرز يف تنفيذ املرشوع .ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي التقرير املرحيل ملرشوع بناء القدرات يف جمال اس تخدام
املعلومات التقنية والعلمية احملددة واملالمئة تكنولوجيا كحلول للتحدايت الامنائية احملددة  -املرحةل الثانية.
 .71وقدمت ا ألمانة (الس يد شينكورو) التقرير .و أأفادت بأأنه مت اإحراز تقدم كبري يف البدلان الثالثة املس تفيدة ،ويه اإثيوبيا
ورواندا وتزنانيا .ويعد املرشوع يف املرحةل ا ألخرية من التنفيذ .ومشل ذكل اإعداد خطط أأعامل لتنفيذ التكنولوجيات املناس بة
اليت حددهتا أأفرقة اخلرباء الوطنية لتلبية احتياجات البدلان ا ألقل منو ًا الثالثة .ففي تزنانيا ،مشلت تكنولوجيات معاجلة
ا ألعشاب البحرية لس تخراج الاكراجينان وتربية ا ألسامك .ويف رواندا ،مشلت تكنولوجيا تقطري املياه ابلطاقة الشمس ية
وتكنولوجيا تربية ا ألسامك .ومن شأأن ذكل أأن يؤدي اإىل حتسني الوصول اإىل مياه الرشب النقية جملمتعات ا ألرس وزايدة
الإنتاج السميك اذلي من شأأنه أأن يسها يف ا ألمن الغذايئ وادلخل القطري .وحددت اإثيوبيا احلاجة اإىل تكنولوجيا جمفف
القهوة الشميس ملنع خسائر ما بعد احلصاد وحتسني جودة النب ،وتكنولوجيا تربية ا ألسامك للتخفيف من خماوف ا ألمن
الغذايئ احمليل وخلق فرص العمل وفرص للتصدير .وقد مت اس تكامل إاعداد واثئق خمرجات املرشوع الرئيس ية وحتديد أأنسب
التكنولوجيات جملايل الاحتياج ا ألولوية للك بدل .ومت اإعداد خطط ا ألعامل لتنفيذ التكنولوجيات املناس بة اخملتارة.
 .72و أأحاط وفد اإثيوبيا علام ابلتقدم اذلي أحرز يف املرشوع .و أأفاد أأن بالده واحدة من ادلول اخملتارة للمشاركة يف
املرشوع .وأجريت معلية تقيمي الاحتياجات وحتديد ا ألولوايت من خالل معلية تشاركية وتشاورية .ومت المتهيد لتنفيذ
التكنولوجيات احملددة ،ومشلت تكنولوجيا جمفف القهوة ابلطاقة الشمس ية ملنع خسائر ما بعد احلصاد وحتسني جودة النب،
وتكنولوجيا تربية ا ألسامك .وقد أأاثر هذا ا ألمر وزير العلوم والتكنولوجيا يف مناقش ته مع املدير العام خالل زايرته للويبو يف
سبمترب .وطلب من الويبو تعزيز تعاوهنا ششأأن املساعدة التقنية ،مبا يف ذكل زايدة دمعها للمشاريع الاخمة لمتكني اإثيوبيا من
تنفيذ أأجندة التحول الهيلكي.
 .73و أأكد وفد بنن ع ى أأمهية نقل التكنولوجيا لفائدة تمنية أأقل البدلان منو ًا ع ى وجه اخلصوص .وذكر أأن اجملالت املشموةل
يف املرشوع ذات أأمهية حيوية ابلنس بة ألقل البدلان منو ًا ،ويه مشاريع متعلقة اب ألمن الغذايئ والصحة والزراعة .و أأعرب
الوفد عن رغبته يف أأن ميتد املرشوع اإىل بدلان أأخرى من أأجل تعزيز تأأثريه.
 .74و أأيد وفد السودان املرشوع و أأعرب عن اهامتم بالده ابلس تفادة من املرشوع يف املس تقبل.
 .75ودعا الرئيس ا ألمانة للرد ع ى ا ألس ئةل والتعليقات املطروحة من احلاور.
 .76وذكرت ا ألمانة (الس يد شينكورو) أأن املرشوع يقرتب من هناية مرحلته الثانية .واكن لبد أأن مير بعملية التقيمي املعتادة
وس تقدم الامانة التقرير الهنايئ اإىل اللجنة يف وقت ما يف املس تقبل .و أأفادت أأن بعض البدلان أأعربت عن اهامتهما ابلس تفادة
من املرشوع يف املس تقبل .وميكن مناقشة ذكل بعد اختتام املرحةل الثانية.
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 .77واختمت الرئيس املناقشات حول املرشوع نظر ًا لعدم وجود مالحظات أأخرى من احلاور .و أأحاطت اللجنة علام
ابلتقدم اذلي أحرز يف تنفيذ املرشوع .ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي التقرير اخلاص مبرشوع تعزيز وتطوير القطاع السمعي
البرصي يف بوركينا فاصو وبعض البدلان ا ألفريقية  -املرحةل الثانية.
 .78وقدمت ا ألمانة (الس يدة كرويال) التقرير .و أأفادت بأأن املرشوع يف منتصف الطريق من خالل اجلدول الزمين للتنفيذ.
والهدف هو تشجيع املبدعني و أأحصاب احلقوق ع ى فها حقوق امللكية الفكرية ششلك أأفال .وشاركت لك من بوركينا فاصو
وكينيا والس نغال وكوت ديفوار واملغرب يف املرشوع .ويف الفرتة قيد الاس تعراض ،تركزت ا ألنشطة ع ى التدريب وبناء
القدرات؛ ودمع ا ألطر املؤسس ية والتنظيمية؛ وتطوير التعمل عن بعد .ويف جمال التدريب ،مت تنفيذ العديد من ا ألنشطة بنجاح.
وركز التدريب املقدم يف كينيا ششلك خاص ع ى تأأثري السوق الرمقي ع ى الإنتاج والتوزيع .ومعل املشاركون ع ى سيناريوهات
حلالت واقعية لوضع خطط متويل ،وصياغة العقود ونظا ترخيص احلقوق مع املنصات الرمقية ،واتفاقات التوزيع ،واتفاقات
حقوق فناين ا ألداء .وقد اجتذب النشاط يف بوركينا فاصو ممثلني من القطاع املرصيف واملايل اذلين تبادلوا املعلومات حول
خمتلف خمططات المتويل ادلويل للقطاع السمعي البرصي .و أأعربوا عن اهامتهما بتدريب اإضايف ع ى متويل ا ألفالم .ويف الوقت
احلايل ،تعد مصادر المتويل التقليدية ،لس امي املصادر العامة ،غري اكفية لتلبية الاحتياجات املازايدة ششلك رسيع .ويعد ذكل
حاسامً لنجاح الصناعة السمعية البرصية احمللية .كام مت تنفيذ أأنشطة دلمع ا ألطر التنظيمية .وقدمت املشورة الترشيعية للس نغال
ششأأن مرشوع قانون التصالت والصحافة اذلي ينطبق ع ى القطاع السمعي البرصي .وتعاون اخلرباء مع السلطات يف
الس نغال لاامن أأن يكون إاطار الس ياسة العامة للقطاع السمعي البرصي مناس ًبا ملتطلبات العرص الرمقي ومبا يامتىش مع
املعايري ادلولية وقانون حق املؤلف لعام  .2008واس تاافت كوت ديفوار اجامتعا رفيع املس توى لهيئات تنظمي التصالت
والبث .واكنت هذه أأول مرة يتعرض فهيا حلق املؤلف أأحصاب املصلحة اذلين يؤدون يف الوقت احلايل دور ًا همامً يف رصد
معليات هيئات البث .واكن أأحصاب احلقوق السمعية البرصية غري قادرين اإىل حد كبري ع ى الرتخيص لهيئات البث لبث
حمتواها .و أأدى ذكل اإىل استبعاد مصدر هما ل إاليرادات ابلنس بة للمؤلفني واملنتجني اذلين استمثروا يف اإنتاج احملتوى وإاماكنية
التفاوض ع ى المتويل املس بق ل ألعامل اجلديدة مع هيئات البث .ومتت تغطية دمع اإدارة احلقوق من خالل خمتلف أأنشطة
التدريب يف البدلان اليت طلبت هذه ا ألنشطة .ومت التلكيف بدراسة جدوى لتحديد مصادر املعلومات املوجودة ،وتقيمي
احتياجات السوق واقرتاح هنج مس تدام مجلع البياانت يف اجملال السمعي البرصي .و أأفادت أأنه ل غىن عن هذه البياانت
الاقتصادية لرصد تطورات السوق ووضع أأطر س ياسة مالمئة للقطاع .ومشلت اخلطوات التالية لس تكامل اسرتاتيجية
التسلمي للبدلان امخلسة املس تفيدة اخملتارة :التدريب يف جمال حق املؤلف للمهنيني واحملامني والهيئات التنظيمية ،لس امي ع ى
الصياغة التعاقدية والالازامات التعاقدية؛ والتدريب ع ى متويل ا ألفالم؛ ودمع أأطر اإدارة احلقوق ،لس امي فامي يتعلق ابلتحدايت
املرتبطة ابلرتخيص الرمقي للمحتوى السمعي البرصي ع ى املنصات اجلديدة؛ واس تكامل مرشوع التعمل عن بعد .واضطر
املرشوع اإىل التكيف مع بعض العوامل اخلارجية املرتبطة ابلتحول الرسيع اإىل ش بكة التلفزيون الرمقي اليت تودل احتياجات
جديدة يف لك بدل ،والتطورات الس ياس ية وا ألمنية احمللية اليت ميكن أأن تبطئ أأو تعوق التنفيذ السلمي للمرشوع .وجيري
تنفيذ املرشوع وفقا للجدول الزمين لوثيقة املرشوع واملزيانية املعمتدة.
 .79و أأبرز وفد الس نغال بعض جوانب تنفيذ املرشوع يف الس نغال .و أأفاد أأن الس نغال حصلت ع ى املشورة الترشيعية
ششأأن مرشوع قانون التصالت والصحافة اذلي ينطبق ع ى القطاع السمعي البرصي .وتعاون اخلرباء مع السلطات لاامن
أأن يكون اإطار الس ياسة العامة للقطاع السمعي البرصي مناس ًبا ملتطلبات العرص الرمقي ومبا يامتىش مع املعايري ادلولية وقانون
حق املؤلف لعام  .2008وجرت مشاورات رفيعة املس توى ملناقشة التعديالت املقرتحة ع ى النص .كام قدم بعض اخلرباء من
املغرب بعض املدخالت .ومشل مرشوع القانون اذلي اعمتده الربملان معظا التعديالت املوىص هبا .ومت تنظمي ورشة تدريبية
ابلتعاون مع جامعة سانت لويس اليت اس تاافت برانمج درجة املاجس تري الوحيد يف صناعة الرسوم املتحركة يف املنطقة.
واكن ذكل مبثابة حماوةل للوصول اإىل فئات غري مس تغةل من املهنيني خارج العامصة .وهناك مزيد من التعاون مع اجلامعة قيد
املناقشة .وساند املدعي العام يف الس نغال املرشوع وطلب تنفيذ تدريب حق املؤلف للمدعني العامني املشاركني يف عدد
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مازايد من القاااي السمعية البرصية .ويشري ذكل اإىل أأن الوعي ابمللكية الفكرية يمنو يف الس نغال .ومت توفري التدريب يف جمال
احلقوق السمعية البرصية وحقوق فناين ا ألداء يف الس نغال .وجرى التدريب من خالل التعاون مع الرابطة ا ألوروبية حلقوق
فناين ا ألداء .وبعد بعثة اخلرباء ،سيمت وضع خطة معل حول س ياسات المتويل العام للقطاع السمعي البرصي استناد ًا اإىل
دراسات اجلودة املس تخدمة يف اإطار املرحةل ا ألوىل من نفس املرشوع .كام شاركت الس نغال يف ورشة العمل التدريبية ششأأن
المتويل اذلي نظمته بوركينا فاصو خالل همرجان فيس باكو السيامنيئ .كام شاركت الس نغال يف الاجامتعات اليت عقدت يف كوت
ديفوار وامجلعية العامة لالحتاد ا ألفريقي ل إالذاعة .وابلتايل ،حقق املرشوع نتاجئ ،وساعد أأحصاب املصلحة يف سلسةل القيمة
السمعية البرصية ع ى مواهجة التحدايت يف البيئة الرمقية.
 .80و أأعرب وفد جاماياك عن أأمهل يف أأن يؤدي املرشوع اإىل بعض أأفال املامرسات اليت ميكن تكرارها يف بالده ومنطقته.
و أأشار اإىل القانون اذلي اعمتد يف الس نغال و أأعرب عن أأمهل يف أأن تكون هناك فرصة دلراسة القانون ألن بعض اجلوانب قد
تكون مفيدة جلاماياك .وذكر بأأن متويل القطاع السمعي البرصي ميثل قاية ابلنس بة جلاماياك ومنطقهتا .و أأشار الوفد اإىل أأن
أأاكدميية الويبو تقوم بتنظمي دورة لصانعي ا ألفالم .و أأعرب عن أأمهل يف اإاتحة ادلورة التدريبية للبدلان ا ألخرى ابللغة الإجنلزيية.
 .81و أأشار وفد بنن اإىل أأن القطاع السمعي البرصي يزدهر يف بعض البدلان .ويف أأفريقيا ،ل س امي يف غرب أأفريقيا ،يمنو
القطاع شرسعة يف بدلان مثل نيجرياي ،اليت لها حدود طويةل مع بنن .و أأعرب عن أأن بالده هممتة جدا هبذا املوضوع .ورحب
ابجلهود املبذوةل يف اإطار املرشوع والنتاجئ احملققة .كام أأعرب عن امهل يف الاس تفادة من املرشوع يف املس تقبل القريب.
 .82وحتدث وفد اإس تونيا نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه ،و أأقر بأأمهية املرشوع ابلنس بة للسوق الرمقية
ا ألفريقية الناش ئة ،و أأشار اإىل الطلب ع ى امللكية الفكرية دلمع الاحرتافية يف القطاع السمعي البرصي الإفريقي .وذكر بأأن
اس تقرار املرشوع أأدى اإىل أأن يكون هناك طلب مازايد ع ى أأنشطة التدريب و أأن عدد طلبات املشاركة جتاوز املوارد
املتاحة .و أأشار وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه اإىل احلاجة اإىل أأنشطة تمكيلية لاامن أأن الصناعة دلهيا فها جيد
حلق املؤلف واس تخدام العقود.
 .83ودعا الرئيس ا ألمانة للرد ع ى املالحظات الواردة من احلاور.
 .84و أأشارت ا ألمانة (الس يدة كرويال) اإىل التعليق اذلي أأدىل به وفد جاماياك ششأأن ادلورة اخلاصة بصانعي ا ألفالم.
وذكرت أأنه جيري حاليا وضع اللمسات ا ألخرية ع ى دورة التعمل عن بعد ششأأن صانعي ا ألفالم .وس يكون هذا مكوانً دامئًا
للمرشوع .كام ذكرت بأأنه مل يكن من املمكن استيعاب مجيع طلبات املشاركة يف املرشوع .وميكن اس تخدام دورة التعمل عن
بعد لتدريب صانعي ا ألفالم يف مجيع البدلان النامية .و أأشارت ا ألمانة اإىل الاهامتم اذلي عرب عنه وفد بنن ابملرشوع .و أأفادت
أأنه مل يكن من املمكن حال ًيا تامني بدلان أأخرى يف املرشوع .ومع ذكل ،من املأأمول أأن تكون مواد التدريب اجلاري تطويرها
مفيدة مجليع البدلان .وذكرت أأن الطلب املازايد ع ى ا ألنشطة التدريبية وعدد طلبات املشاركة يتجاوزان املوارد املتاحة .وتمتثل
اس تجابة التخفيف يف تنفيذ املشاريع ذات ا ألولوية وضامن املشاركة املس هتدفة عرب احلدود لتسهيل تبادل اخلربات وتطوير
أأوجه التأزر احمللية.
 .85و أأغلق الرئيس املناقشات حول املرشوع نظر ًا لعدم وجود مالحظات أأخرى من احلاور .و أأحاطت اللجنة علام
ابلتقدم اذلي أحرز يف تنفيذ املرشوع.
 .86ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي التقرير اخلاص مبرشوع اس تخدام املعلومات يف املكل العام لفائدة التمنية الاقتصادية.
 .87وقدمت ا ألمانة (الس يد رواك اكمبانيا) التقرير .و أأفادت أأن اللجنة اعمتدت املرشوع يف عام  .2015وهذا هو التقرير
املرحيل الثاين .وهيدف املرشوع اإىل اس تكامل خدمات مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ( )TISCاحلالية عن طريق اإضافة
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خدمات و أأدوات جديدة لتكل املتوفرة حاليا ،مما يسمح لها بتحديد الاخرتاعات يف املكل العام و أأياا بدمع اخملرتعني والباحثني
ورواد ا ألعامل يف اس تخدام املعلومات لتوليد خمرجات حبثية ومنتجات جديدة ،وابلتايل املسامهة يف الاس تغالل
والاس تخدام الأكرث فعالية لالخرتاعات يف املكل العام .ومتاش ي ًا مع اسرتاتيجية تنفيذ وتطوير املرشوع ،لس امي ادلليلني
العمليني ششأأن حتديد الاخرتاعات واس تخداهما يف املكل العام ،مت تعيني خبريين رئيس يني متخصصني يف املوضوع لإعداد
ا ألدةل وتطوير املواد التدريبية املرتبطة هبا .ابلإضافة اإىل اخلبريين الرئيس يني املس ئولني عن التطوير الشامل ل ألدةل ،مت إارشاك
مخسة خرباء معاونني من أأجل صياغة مساهامت حمددة حول مواضيع خمتارة لإدراهجا يف ا ألدةل .ومتت صياغة ا ألدةل .ووفق ًا
لسرتاتيجية التسلمي ،من املتوقع يف املرحةل الثانية أأن تقوم مراكز خمتارة من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر عرب خمتلف
ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر بتجربة مرشوع ا ألدةل ششأأن حتديد الاخرتاعات واس تخداهما يف املكل العام لاامن
تكييف ا ألدةل مع احتياجات موظفي مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر و املس تخدمني يف البدلان النامية .وجيري جتريب ا ألدةل
يف كينيا وجنوب أأفريقيا واملغرب ومالزياي والفلبني وكولومبيا وكواب والاحتاد الرويس .ومت حتديد خرباء وطنيني يف لك بدل.
و إلطالق العملية التجريبية ،مت تنظمي اجامتع للخرباء ملناقشة مامون ا ألدةل مع اخلرباء الرئيس يني يف املوضوع وتطوير ومواءمة
الهنج الفعاةل للعملية التجريبية يف لك منطقة .وس يقوم اخلرباء الرئيس يون املسؤولون عن تطوير ا ألدةل بتنقيح وتعديل ا ألدةل
استناد ًا اإىل التعليقات اليت مت جتميعها خالل املرحةل التجريبية ،كام س يقومون ابإعداد مواد تدريبية لس تخداهما فامي يتعلق
اب ألدةل لفائدة أأنشطة املساعدة التقنية املس تقبلية املتوقعة يف اإطار املرشوع وخارجه .ويمتثل الناجت الرئييس الثاين يف اإطار
املرشوع يف حتسني بوابة الوضع القانوين (بوابة تسجيل براءات الاخرتاع) .وإاىل جانب اإجراء حتليل تفصييل لالحتياجات
والثغرات من قبل خبري خاريج يف التصال الرمقي (مبا يف ذكل اس تقصاء أرسل اإىل مجموعات مس تخديم معلومات الرباءات
مجلع تعقيبات من املس تخدمني واقرتاحات للتحسني ،ومناقشات داخلية مع أأحصاب املصلحة املشاركني يف تطوير البوابة)،
ق ّدم عدد من التوصيات جلعل البوابة أأسهل يف الاس تخدام ولتكييفها مبا يتالءم مع احتياجات املس تخدمني .وجرى
اس تكشاف احللول التقنية نتيج ًة لهذا التحليل ،مع اإيالء مراعاة خاصة لرضورة وضع خريطة تفاعلية أأسهل يف الاس تخدام،
ورضورة توفري وظائف حبث متقدم للمس تخدمني .ومت اس تكشاف احللول التقنية نتيجة لهذا التحليل ،مع ا ألخذ يف الاعتبار
احلاجة اإىل تطوير خريطة أأكرث تفاعلية وسهةل الاس تخدام ع ى ا ألخص ،واحلاجة اإىل توفري وظائف البحث املتقدم
للمس تخدمني .وبعد اإجراء مشاورات ومشاورات داخلية مع مجموعة متنوعة من أأحصاب املصلحة مثل قسا املعلومات
اجلغرافية املاكنية ل ألمم املتحدة ( )UNGISششأأن اس تخدام بياانت احلدود ادلولية الرمسية ل ألمم املتحدة من أأجل تطوير
خريطة جديدة ،مت حتديد حل فعال من حيث التلكفة لتطوير واهجة جديدة تتامن وظائف البحث املتقدم واحملتوى احملسن
وخريطة تفاعلية جديدة .وابلإضافة اإىل العمل اذلي نفذ فامي يتعلق بتطوير وتصممي الواهجة اجلديدة ،مت تعيني خبري ملراجعة
معلومات الوضع القانوين املوجودة ع ى البوابة وحتديث املعلومات واس تكامل املعلومات املوجودة ع ى البوابة ببياانت اإضافية
لفائدة السلطات القاائية اجلديدة .وابلإضافة اإىل هذه املامرسة ،عقدت مشاورات داخلية لتحديد الروابط بني بوابة جسل
براءات الاخرتاع والعمل اذلي اضطلعت به اللجنة املعنية مبعايري الويبو فامي يتعلق بتبادل بياانت الوضع القانوين ،لس امي وضع
معايري جديدة ششأأن معلومات الوضع القانوين ،وذكل لاامن أأخذ أأي معلومات ذات صةل يف الاعتبار عند تصممي البوابة
اجلديدة .وذكرت ا ألمانة أأن تنفيذ املرشوع جيري وفقا جلدوهل الزمين كام هو مبني يف التقرير.
 .88وحتدث وفد اإس تونيا نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه ،وأأشار اإىل أأن هناك خطر قد يثبت عدم كفاية
قدرة موظفي مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ع ى فها املعلومات الواردة يف ا ألدةل العملية لتحديد الهوية واس تخداهما
واس تخدام الاخرتاعات يف املكل العام .وجيب التعامل مع هذه القاية جبدية .وينبغي أأن يقدم اخلرباء ا ألساس يون ادلمع
الاكيف للموظفني املعنيني يف هذا الصدد .وفامي يتعلق ابجلوانب ا ألخرى ،أأعرب وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه
عن امهل يف أأن يس متر املرشوع خالل عايم  2017و  2018حسب اجلدول الزمين للتنفيذ.
 .89و أأشار وفد الصني اإىل أأن املرشوع هيدف اإىل توس يع خدمات مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وحتسني قدرة
اخملرتعني يف البدلان النامية ع ى اس تخدام املعلومات التقنية يف املكل العام لفائدة مزيد من ا ألنشطة املبتكرة .ورحب الوفد
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برتمجة ا ألدةل العملية ششأأن حتديد واس تخدام الاخرتاعات يف املكل العام ابللغات الرمسية الست .و أأعرب عن أأمهل يف أأن
تنرش اإجنازات املرشوع ع ى مجيع ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر مبا يف ذكل تكل اليت س تنشأأ يف املس تقبل.
 .90وتساءل وفد ابراغواي عن وجود أأي خطط لنرش خمرجات املرشوع ع ى مجيع ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا
والابتاكر .و أأفاد بأأن أأنشئت مؤخر ًا ش بكة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف ابراغواي.
 .91ور أأى وفد الاحتاد الرويس أأن املرشوع مفيد للغاية .وذكر بأأن اخلرباء الروس شاركوا يف هذا املرشوع .ودلى الاحتاد
الرويس واحدة من أأكرب ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ،ودليه أأكرث من  160مركز .و أأفاد أأن الش بكة اس مترت
يف المنو والتطور وتزداد وظائفها .و أأعرب عن اس تعداد بالده ملشاركة جتربته مع مجيع البدلان املهمتة.
 .92وحتدث وفد الس نغال ابو  مجموعة البدلان ا ألفريقية ،ورحب ابملرشوع .وذكر أأن املرشوع ابلغ ا ألمهية ومفيدً للبدلان
النامية و أأقل البدلان منو ًا لس تخدام املعلومات يف املكل العام .و أأفاد أأن مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر هممة .وجشع الوفد
ا ألمانة ع ى تعزيز دمعها ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ،مبا فهيا تكل املوجودة يف أأفريقيا.
 .93ودعا الرئيس ا ألمانة للرد ع ى املالحظات الواردة من احلاور.
 .94و أأشارت ا ألمانة (الس يد رواك اكمبانيا) اإىل املالحظة اليت أأدىل هبا وفد اإس تونيا نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول
ا ألعااء فيه .و أأفادت أأنه واحدة من المخاطر المبينة في وثيقة المشروع تمتثل يف أأن قدرات موظفي مراكز دمع التكنولوجيا
والابتاكر غري اكفية لتفها المعلومات المتامنة في اﻷدلة العملية واستخدامها بفعالية .ولتخفيف هذه اخملاطر ،سيمت تكييف
ا ألدةل مع قدرات موظفي مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ،وسيمت اإنشاء قامئة ابخلرباء ا ألساس يني لتقدمي ادلمع التفاعيل ششأأن
القاااي اليت تتناولها ا ألدةل .وتشمل القامئة اخلرباء القطريني اذلين مت حتديدمه يف مجيع املناطق للتحقق من ا ألدةل التجريبية
واختبارها .وسيشارك اخلرباء يف تطوير املهارات املتعلقة ابس تخدام وتطبيق وتنفيذ ا ألدةل .و أأشارت ا ألمانة اإىل ا ألس ئةل اليت
طرهحا وفدا الصني وابراغواي حول نرش النواجت جبميع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .وذكرت أأنه كام هو موحض يف
اسرتاتيجية التسلمي اخلاصة ابملرشوع ،سيمت خالل عام  2018تنفيذ العمل ششأأن نرش ا ألدةل وتطوير القدرات واملهارات يف
الش باكت احلالية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر حول اس تخدام وتطبيق ا ألدةل .ابلإضافة اإىل ذكل ،سيمت ترمجة ا ألدةل اإىل
اللغات الرمسية الست ل ألمم املتحدة لتسهيل اس تخداهما من قبل مجيع ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر.
 .95واختمت الرئيس مناقشة التقرير املرحيل ابلنظر اإىل عدم وجود مالحظات أأخرى من احلاور .و أأحاطت اللجنة علام
ابلتقرير.
 .96ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي التقرير املرحيل عن مرشوع التعاون يف جمال التمنية والتثقيف يف جمال حقوق امللكية
الفكرية والتدريب املهين مع مؤسسات التدريب القاايئ يف البدلان النامية و أأقل البدلان منو ًا.
 .97وقدمت ا ألمانة (الس يد براديل) التقرير .و أأفادت بأأن أأاكدميية الويبو واصلت تنفيذ املرشوع ابلتنس يق مع البدلان
التجريبية ا ألربعة ،ويه كوس تارياك ولبنان ونيبال ونيجرياي .وأنشئت قنوات اتصال مبارش ومس متر مع مؤسسات التدريب
القاايئ والسلطات الوطنية املعنية يف البدلان التجريبية .ومت اإرسال اس تبيان مفصل لتقيمي الاحتياجات اإىل نقاط التصال
الوطنية يف لك بدل من البدلان التجريبية .ومت تلقي ردود مفصةل ،حيث مت حتديد جمالت التدريب وا ألساليب املفاةل لتوفري
التدريب .و أأاتحت بعثات تقيمي الاحتياجات اليت نظمت يف لك بدل مس تفيد فرص ًا ملواصةل مناقشة أأهداف املرشوع ونتاجئه
مع السلطات الوطنية املعنية ،وحتديد ا ألولوايت والاحتياجات الوطنية والتفاق ع ى خارطة الطريق وخطط العمل وطرق
التنفيذ .ومت توقيع اتفاقيات تعاون مع ادلول التجريبية .ومت تعيني استشاريني للمرشوع الوطين من قبل السلطات الوطنية
املعنية .ومت اختيارمه بناء ع ى خربهتا ودرايهتا ومعرفهتا ابلبيئة القاائية والإجراءات الوطنية .وجيري اإعداد دورات تعليمية
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عامة عن بعد .وسيمت ختصيص ادلورات التدريبية للك دوةل من ادلول التجريبية لتعكس ا ألولوايت الوطنية .وسيرشف
استشاريو املرشوع الوطنيون ع ى ختصيص ادلورة التدريبية العامة مبا يتناسب مع الس ياقات والاحتياجات الوطنية ذات
الصةل .كام س يقومون مبراقبة برانمج "تدريب املدربني" وتقدمي املشورة ششأأن تطويره .ومن الناحية الفعلية ،تس تخدم أأاكدميية
الويبو موادها التدريبية ،لس امي من خالل دورات التعمل عن بعد ،لتطوير حمتوى التدريب املتجانس والعميل للسلطة
القاائية .ويف شهر يوليو ،مت اختيار فريق من القااة املشهورين اذلين ميثلون خمتلف املناطق للمشاركة يف هذا املسعى
ابلتنس يق مع الأاكدميية وقطاعات الويبو املعنية .ومشلت اخلطوات التالية لتنفيذ املرشوع وضع اللمسات ا ألخرية ع ى ادلورة
العامة للتعلمي عن بعد للجهاز القاايئ ،وختصيص ادلورة التدريبية مبا يتناسب مع الاحتياجات وا ألولوايت والس ياقات
القاائية الوطنية للك بدل من البدلان التجريبية ،وتطوير برانمج "تدريب املدربني" للك دوةل جتريبية ،وتنظمي دورات
تدريبية جتريبية ابلتنس يق مع مؤسسات التدريب القاايئ املعنية ،وإانشاء منتدايت وش باكت افرتاضية للجهاز القاايئ،
وتوفري املواد التعليمية املناس بة ،وإاطالق معلية رو  اخلرائط هبدف جتميع قاعدة بياانت تتامن املعلومات ذات الصةل
مبؤسسات التدريب القاايئ املوجودة يف مجيع أأحناء العامل واليت تقدم التدريب ششأأن حقوق امللكية الفكرية للجهاز القاايئ.
وقد تلقت ا ألمانة العامة عددا كبريا من الطلبات من بدلان أأخرى للمشاركة أأو للمتكن من الاس تفادة بطريقة ما من نتاجئ
املرشوع .وسوف يمت النظر يف كيفية استيعاب هذه الطلبات بعد الانهتاء من املرشوع .ويعد التعممي احملمتل لهذا املرشوع يف
برانمج ومزيانية الويبو خيار ًا يف هذا الصدد.
 .98وحتدث وفد اإس تونيا ابو  الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه ،و أأكد أأن برامج التثقيف والتدريب الفعاةل يف جمال
حقوق امللكية الفكرية للقااة يه أأنشطة حتظى بتقدير كبري .وميثل القااة اذلين يمتتعون ابملعرفة واخلربة يف خمتلف قاااي
امللكية الفكرية رشطا أأساس يا لنظام مس تدام للملكية الفكرية يوازن بني املصاحل العامة واخلاصة .وابلإضافة اإىل البدلان
الرائدة ا ألربعة ،تلقت أأاكدميية الويبو طلبات للمساعدة يف التدريب القاايئ من بدلان أأخرى .ول ينبغي اإغفال هذه الطلبات.
وع ى الرمغ من أأن ادلورة العامة للتعلمي عن بعد قد تكون مفيدة للجميع ،اإل أأنه ينبغي أأن تكون خطط املساعدة مصممة
لتناسب احتياجات لك بدل ع ى حدة .ويف هذا الصدد ،جيب أأل يغيب عن البال أأياا أأن خدمة الإنرتنت بطيئة أأو حىت
خيارا،
غري موجودة يف بعض البدلان .وع ى الرمغ من أأن نرش مجموعة أأدوات امللكية الفكرية اخلاصة ابلقااة ع ى الورق ميثل ً
اإل أأنه من املفيد أأياً ا النظر يف اإماكنية توزيع املواد عرب أأقراص ( )USBأأو غريها من الوسائل .و أأفاد الوفد أأنه رمغ أأن
املرشوع قد واجه بعض التأأخري ،اإل أأنه من دواعي رسوره أأن يعمل أأن املوعد الهنايئ لإدراجه يف يوليو  2018ل يزال يبدو
قاب ًال للوصول.
 .99وحتدث وفد جورجيا ابو  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأعرب عن تقديره الشديد مجليع املبادرات
املتعلقة بتعلمي امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل هذا املرشوع .و أأفاد أأن املرشوع ميكن أأن يسامه يف نظام ملكية فكرية أأكرث فعالية
واس تدامة .ومن شأأن هذه التعهدات أأن تؤدي اإىل تطوير نظام ملكية فكرية قوي يف مجيع أأحناء العامل.
 .100وحتدث وفد الس نغال ابو  مجموعة البدلان ا ألفريقية ،وأأشار اإىل بيانه ششأأن التقرير اخلاص مبرشوع تعزيز وتطوير
القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاسو وبعض البدلان ا ألفريقية .و أأكد وفد اجملموعة ع ى رضورة توفري التدريب القاايئ
واس تفرس عام اإذا اكن من املمكن ربط هذين املرشوعني يف هذا الصدد.
 .101ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل الرد ع ى ا ألس ئةل والتعليقات الواردة من احلاور.
 .102و أأشارت ا ألمانة (الس يد براديل) اإىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد اإس تونيا نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء
فيه .و أأعربت عن موافقهتا التامة ع ى أأمهية ختصيص ادلورة العامة للتعمل عن بعد وتكييفها حسب الس ياق اخلاص بلك بدل
ومتطلبات ذكل البدل .وس تكون هذه يه املرحةل التالية مع لك بدل جترييب .و أأوحضت ا ألمانة أأهنا تدرك خطر التصال شش بكة
الإنرتنت كونه مشلكة من حيث التسلمي عرب الإنرتنت .ويعد هذا أأحد اخملاطر اليت يمت تاميهنا يف وثيقة املرشوع .و أأحاطت
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ا ألمانة علام ابلقرتاحات الهادفة اإىل التخفيف من هذا اخلطر حتديدا .و أأشارت ا ألمانة اإىل السؤال اذلي طرحه وفد الس نغال
ابو  مجموعة البدلان ا ألفريقية ششأأن ربط أأنشطة التدريب القاايئ اب ألنشطة اليت تمت يف اإطار مرشوع تعزيز وتمنية القطاع
السمعي البرصي يف بوركينا فاسو وبعض البدلان ا ألفريقية .وسوف تنظر يف ما اإذا اكن ميكن أأن يكون هناك تأزر يف هذا
الصدد.
 .103واختمت الرئيس مناقشة التقرير املرحيل نظرا اإىل عدم وجود مالحظات أأخرى من احلاور .و أأحاطت اللجنة علام
ابلتقدم احملرز يف تنفيذ املرشوع.
 .104ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي التقرير املرحيل عن الفرتة من يوليو  2016اإىل يونيو  ،2017ششأأن توصيات للتنفيذ
الفوري (التوصيات التسعة عرش).
 .105وعرضت ا ألمانة (الس يد ابلوش) التقرير الوارد يف اجلزء الثاين من الوثيقة  CDIP/20/2ششأأن التقارير املرحلية.
وخيتص اجلزء ا ألول من الوثيقة مبشاريع أأجندة التمنية .وخيتص اجلزء الثاين ابلتوصيات التسعة عرش .وعندما اعمتدت املهنجية
القامئة ع ى املرشوع ،حددت اللجنة تسع عرشة توصية ل تتطلب موارد شرشية أأو مالية لتنفيذها .وعدد كبري مهنا أأساسا يه
مبادئ عهد اإىل املنظمة بتنفيذها .وحيتوى هذا اجلزء من الوثيقة ع ى جدول من معودين ،هام "اسرتاتيجيات التنفيذ"
و"الإجنازات" .وقد حددت جلنة التمنية اسرتاتيجيات التنفيذ .وطلب من ا ألمانة تقدمي تفاصيل ششأأن الإجنازات .وع ى حنو ما
اتفقت جلنة التمنية ،ويركّز التقرير – حس امب اتفقت عليه اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية – ع ى الاسرتاتيجيات املعمتدة
لتنفيذ لك توصية ،ويسل ّط الاوء ع ى أأمه الإجنازات .وتوجد قامئة ا ألنشطة مع املعلومات ا ألخرى ذات الصةل يف قواعد
بياانت املساعدة التقنية (.)IP-TAD
 .106ومل تكن هناك مالحظات من احلاور .و أأحاطت اللجنة علام ابلتقرير.

البند  7من جدول ا ألعامل :النظر يف برانمج معل لتنفيذ التوصيات املعمتدة
تنفيذ التوصيات املرتتبة ع ى الاس تعراض املس تقل (انظر الوثيقتني  CDIP/18/7و)CDIP/19/3
 .107أأشار الرئيس اإىل أأن هذا البند ظل مطروحا ع ى جدول ا ألعامل لبعض الوقت .ومت مناقش ته يف اجللسة ا ألخرية.
وذكر بأأن هناك  12توصية .وقد وافقت اللجنة ع ى اعامتد مثاين توصيات .وقررت تأأجيل مناقشة التوصيتني  5و 11اإىل هذه
ادلورة .ومت اعامتد التوصيتني  1و 2مؤقتا ع ى أأساس أأهنام سيمت تناوهلام يف هذه ادلورة .ومت ربط هذه التوصيات ابلقرار
املعمتد يف ادلورة ا ألخرية ششأأن اإدراج بند دامئ يف جدول ا ألعامل عن امللكية الفكرية والتمنية .وطلب الرئيس من اللجنة
الانتقال اإىل التوصية  11ودعا ا ألمانة اإىل تقدمي مقدمة.
 .108و أأشارت ا ألمانة (الس يد ابلوش) اإىل الصفحة  10من الوثيقة  .CDIP/19/3وعرضت ا ألمانة الوثيقة يف ادلورة
السابقة .ونسبت التوصية  11اإىل ادلول ا ألعااء وا ألمانة .وجاءت نص التوصية  11ع ى النحو التايل" :ينبغي وضع ألية
لإعداد تقارير ششأأن التوصيات املتفق علهيا الواردة يف تقارير التقيمي وعن النتاجئ املعممة ملشاريع أأجندة التمنية .وينبغي أأن
مقمي
تكون معلية التعممي متسقة مع النتاجئ املتوقعة املعمتدة" .ويمت تقيمي لك مرشوع من مشاريع أأجندة التمنية من قبل ّ
خاريج .ويمت تقدمي التقرير اإىل اللجنة .ويف بعض احلالت ،جترى مناقشات حول توصيات حمددة حيث يكون دلى ا ألمانة
توجهيات واحضة ششأأن ما ينبغي القيام به .ويف بعض احلالت ا ألخرى ،ل تكون هناك قرارات أأو مناقشات .ومن مث ،تنفذ
ا ألمانة التوصيات اليت تعتقد أأهنا قابةل للتنفيذ .وتنسق شعبة تنس يق أأجندة التمنية مع قطاعات الويبو ا ألخرى ملتابعة تكل
املناقشات .اكن اجلزء الثاين من التوصية مرتبطا اإىل حد ما ابلتوصية  .5وحددت وثيقة الربانمج واملزيانية توصيات أأجندة
التمنية املرتبطة بربانمج معني .ومت ربط النتاجئ املتوقعة ششلك مضين ورصحي بتوصيات أأجندة التمنية ذات الصةل .وعند اكامتل

CDIP/20/13
28

املرشوع وتعميمه ،ينعكس الربانمج يف تقدميه للربانمج واملزيانية فامي يتعلق مبا س تفعهل يف متابعة هذا النشاط املعما .وابلتايل،
فاإن هذا يرتبط أأياا ابلنتيجة املتوقعة.
 .109وحتدث وفد اإس تونيا ابو  الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء ،ور ّحب ابعامتد التوصيات  3و 4و 6و 7و 8و 9و10
و 12الواردة يف ادلورة التاسعة عرش للجنة التمنية  .و أأشار الوفد اإىل التوصيات واملناقشات اليت مت تأأجيلها اإىل ادلورة
العرشين للجنة التمنية وقدم التعليقات التالية .ونظرت التوصية  5يف ربط توصيات أأجندة التمنية ابلنتاجئ املتوقعة الواردة يف
الربانمج واملزيانية .واتفق الوفد مع ا ألمانة يف الر أأي بأأنه ع ى أأساس الربانمج واملزيانية احلاليني وتقرير أأداء الربانمج واخلطة
الاسرتاتيجية املتوسطة ا ألجل املعدَ ةل ،متتكل الويبو ابلفعل ا ألدوات الالزمة لرصد دمج توصيات أأجندة التمنية يف أأعاملها.
وتتوقع التوصية  11اإنشاء ألية لإعداد تقارير ششأأن التوصيات املتفق علهيا الواردة يف تقارير التقيمي وعن النتاجئ املعممة ملشاريع
أأجندة التمنية .واتفق الوفد يف الر أأي مع ا ألمانة ع ى أأن هنج الإدارة القامئة ع ى النتاجئ املوجود حاليا يفي ابلغرض من
التوصيات .كام اتفقا أأياا مع التعليق اذلي أأبدته اجملموعة ابء ومفاده أأن ممارسة املوافقة ششلك مهنجي ع ى لك توصية من
توصيات التقيمي يف مناقشة تقارير التقيمي قد تكون عبئا ل مربر هل.
 .110وحتدث وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء ،ور ّحب ابلتقدم احملرز خالل ادلورة التاسعة عرش للجنة التمنية فامي يتعلق
ابلس تعراض املس تقل .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تواصل اللجنة العمل يف هذا الاجتاه و أأن تس تمكل مناقشة هذه الوثيقة يف
هذه ادلورة .و أأشار اإىل أأن اجملموعة س تقدم بياانت حمددة ششأأن لك توصية من التوصيات يف الوقت املناسب .ويأأيت موقفها
العام ع ى النحو التايل .لقد مت تناول التوصيتني  1و .2ومتش يا مع التعليقات اليت قدمهتا ا ألمانة ،ر أأت اجملموعة أأن التوصيتني
 5و 11يمت تنفيذهام معليا ،متش يا مع الغرض من التوصيات .وذلكل ،أأعربت عن عدم تأأييدها لتعديل ممارسة العمل احلالية.
وفامي يتعلق ابإعداد تقارير عن متابعة التوصيات ،ر أأت اجملموعة أأن تقرير املدير العام حول تنفيذ أأجندة التمنية يوفر اللية
الصحيحة ملراجعة ومناقشة هذه التوصيات .وذلكل ،أأعربت عن ارتياهحا لختاذ تدابري فعاةل تتناول مجيع التوصيات والقصد
من وراهئا .مث أأشارت اجملموعة اإىل اجلزء ا ألول من التوصية  11فامي يتعلق بتقارير تقيمي املرشوع ،و أأعربت عن مواصةل
تأأييدها ملامرسة اللجنة الراخسة واملفيدة حيث تقدم ادلول ا ألعااء مبوجهبا وهجات نظرها فامي يتعلق بنتاجئ التقيمي وتسمح
ل ألمانة ابلبت يف أأفال الس بل و أأكرثها معلية لوضع النتاجئ والتوصيات يف الاعتبار .و أأعربت اللجنة عن عدم موافقهتا ع ى
توصيات التقيمي واحدة تلو ا ألخرى .ور أأت أأن مناقشة توصيات التقيمي واملوافقة علهيا واحدة تلو ا ألخرى س يؤدي اإىل
مناقشات مطوةل وغري فعاةل .وهذا من شأأنه تعقيد و /أأو اإعاقة معل اللجنة .كام س يؤخر أأي حتسينات حممتةل حيث قد ل
توافق ادلول ا ألعااء ع ى صيغة التوصيات ابلابط .وذلكل ،مل تؤيد اجملموعة اعامتد اجلزء ا ألول من هذه التوصية ،ابلنظر
اإىل أأهنا س تجعل تنفيذ نتاجئ التقيمي عبئا ثقيال ع ى حنو ل مربر هل وس يكون ذلكل نتاجئ عكس ية .ويف اجلزء الثاين من التوصية
 ،11أأكدت اجملموعة أأنه يف س ياق نظام الإدارة القامئة ع ى النتاجئ ،يمت ربط مجيع أأعامل املنظمة ابلنتاجئ التنظيمية املتوقعة .وهذا
يعين مضنا أأن مشاريع أأجندة التمنية اليت مت تعميمها يف العمل العادي للمنظمة مرتبطة تلقائيا ابلنتاجئ نفسها اليت يسامه هبا
مرشوع أأجندة التمنية ا ألصيل .و أأيدت اجملموعة هذا الهنج ،نظرا ألهنا يامن الامتسك والرتابط يف هنج التخطيط .وتفي
املامرسة احلالية متاما ابلقصد من اجلزء الثاين من التوصية  ،11ع ى حنو ما أأشارت اإليه ا ألمانة يف الوثيقة .CDIP/19/3
وذلكل ،ر أأت اجملموعة أأنه يتعني تنفيذ اجلزء الثاين من التوصية  11ومل تؤيد اعامتده.
 .111ورصح وفد مجهورية اإيران الإسالمية بأأن توصيات فريق الاس تعراض املس تقل اإجيابية ،وتشلك قاعدة بناءة لدلول
ا ألعااء وا ألمانة للمشاركة يف املناقشات والإجراءات الالزمة لتحسني أأداء معل الويبو ششأأن تنفيذ أأجندة التمنية يف هدفها
العام املمتثل يف مواصةل حتسني معل املنظمة يف مجيع اجملالت .وقد أأثبت اعامتد معظا التوصيات وجود تفامه مشرتك ششأأن
أأمهيهتا ومعليهتا واتساقها مع توقعات ادلول ا ألعااء واملس تفيدين الخرين .و أأعرب الوفد عن اس تعداده ملواصةل النقاش حول
التوصيات اليت مل يمت اعامتدها بعد ،وابلتحديد التوصيتني  5و .11وشدد الوفد ع ى أأمهية التقارير الس نوية ل ألمانة ششأأن
التقدم احملرز يف التوصيات املعمتدة املوهجة اإلهيا .و أأضاف أأن طرائق تنفيذ التوصيات واسرتاتيجيات تنفيذها ومعلية حتديدها
وإاعداد تقارير ششأأهنا واس تعراضها تعد عنارصا هممة يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل مناقشة
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هذه القاية املهمة اليت ميكن أأن تامن تنس يق وتنفيذ التوصيات ورصدها وإاعداد تقارير ششأأهنا وتقييمها ع ى حنو فعال.
وششأأن التوصية  ،11أأيد الوفد اعامتدها يف ادلورة احلالية .و أأعرب الوفد عن اس تعداد ملناقشة ذكل بصورة غري رمسية وفقا
للمامرسة املتبعة يف ادلورة ا ألخرية للجنة التمنية لعامتد توصيات أأخرى اإذا مل يكن هناك اتفاق أأو توافق يف الراء ششأأن
اعامتدها يف اجللسة العامة.
 .112وحتدث وفد الس نغال ابو  مجموعة البدلان ا ألفريقية ،ور ّحب ابلتقدم احملرز يف اعامتد توصيات الاس تعراض املس تقل.
وقد متت املوافقة ع ى معظمها .و أأشارت اجملموعة اإىل التوصية  5اليت تنص ع ى رضورة أأن تنظر الويبو يف ربط توصيات
أأجندة التمنية ابلنتاجئ املتوقعة الواردة يف الربانمج واملزيانية ،حيامث أأمكن ذكل .ور أأت أأن هذا مناسب جدا فاللغة تسمح
ابملرونة يف تنفيذ التوصية .وتدعو التوصية  11اإىل اإنشاء ألية لإعداد تقارير ششأأن التوصيات املتفق علهيا الواردة يف تقارير
التقيمي وعن النتاجئ املعممة ملشاريع أأجندة التمنية .وينبغي أأن تكون معلية التعممي متسقة مع النتاجئ املتوقعة املعمتدة .و أأيّدت
اجملموعة اعامتد التوصيتني  5و.11
 .113وحتدث وفد جورجيا ابو  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،ور ّحب ابعامتد التوصيات يف ادلورة التاسعة
عرش للجنة التمنية و أأعرب عن تطلعه اإىل مناقشة التوصيات املتبقية.
 .114و أأشار الرئيس اإىل أأن املواقف اليت عربت عهنا الوفود مل تتغري .ودعا ا ألمانة اإىل تقدمي مزيد من التوضيح ششأأن
التوصية  5واجلزء الثاين من التوصية  11اليت تتعلق مبسائل املزيانية.
 .115و أأشارت ا ألمانة (الس يدة ابخرن) اإىل التوصية  .5مفنذ الثنائية  ،2011/2010يقدم الربانمج واملزيانية مؤرشات
واحضة حول توصيات أأجندة التمنية اليت س توجه معل برامج الويبو .ويف الربانمج واملزيانية لعام  ،2019/2018أأصبح
التوجيه أأكرث وضوحا .وقد مت توضيح الإرشادات برسوم بيانية واحضة للك برانمج يف الربانمج واملزيانية .وسلطوا الاوء ع ى
توصية أأو توصيات أأجندة التمنية اليت تشري اإىل معل لك برانمج حتديدا ،و أأوحضت تكل التوصيات .وابلتوافق مع هنج الإدارة
القامئة ع ى النتاجئ ،يسامه لك برانمج يف نتيجة أأو أأكرث من النتاجئ التنظيمية املتوقعة .وقد اس تعرضت ادلول ا ألعااء اإطار
النتاجئ التنظيمية يف لك ثنائية يف س ياق اإعداد الربانمج واملزيانية .وقد مت اإجراء تغيريات من ثنائية اإىل ثنائية يف صياغة النتاجئ
املتوقعة ليك تعكس ششلك أأفال روح التوصيات .وابلتايل ،هناك ارتباط واحض يف الربانمج واملزيانية بني توصيات أأجندة
التمنية وإاطار النتاجئ اخلاص ابملنظمة .ويمت ما س بق يف مرحةل التخطيط .ول تكتفي ا ألمانة ابلتخطيط فقط ،بل تنفذ أأياا.
ويمت اإجراء تقيمي يف هناية لك فرتة وإابالغ ادلول ا ألعااء به .ويمت ذكل يف س ياق تقرير أأداء الربانمج .ومت تعزيز التقارير
املتعلقة بتنفيذ التوصيات يف معل لك برانمج اإىل حد كبري .ولقد أأصبحت الن طريقة قياس ية لإعداد تقارير ششأأن ا ألداء يف
لك عام وثنائية .وابلتايل فاإن هناك ابلفعل ارتباطا بني التوصيات والنتاجئ .ويمت أأخذ التوصيات يف الاعتبار عند التخطيط
والتنفيذ وإاعداد التقارير .ويكون هذا مدعوما أأياا بنظام لتخطيط موارد املؤسسات ( .)ERPول ميكن القيام بأأي يشء اإذا
مل يكن مرتبطا بنتيجة متوقعة .وقد مت تصممي النظام لاامن تنفيذ مبادئ الإدارة القامئة ع ى النتاجئ ع ى أأساس يويم عند بدء
التنفيذ .و أأشارت ا ألمانة اإىل التوصية  .11وابلإضافة اإىل ما ورد أأعاله ،أأكدت ا ألمانة جمددا أأنه عند اكامتل مرشوع من
مشاريع أأجندة التمنية وتعميمه يف معل املنظمة ،يمت ربط هذا العمل بنفس النتيجة املتوقعة للمرشوع.
 .116وطلب الرئيس من ا ألمانة تقدمي اإيااحات عام اإذا اكن ينبغي احلفاظ ع ى التوصيات أأو حتسيهنا ملراعاة ما تقوم به
ا ألمانة ابلفعل.
 .117و أأشارت ا ألمانة (الس يدة ابخرن) اإىل الوثيقة  .CDIP/19/3وفامي يتعلق ابلتوصيتني  5و ،11ر أأت ا ألمانة أأن الهنج
املتبع حاليا يفي ابلغرض من التوصيات .ويف مناقشات جلنة الربانمج واملزيانية ششأأن الربانمج واملزيانية يف وقت سابق من
هذا العام ،عدَّلت ادلول ا ألعااء العديد من الرسوم البيانية اليت اقرتحهتا ا ألمانة لاامن مراعاة التوصيات مراعاة اتمة.
وابلتايل ،يمت ابلفعل تنفيذ هذه التوصيات .وس تواصل ا ألمانة اإجراء التحسينات بناء ع ى التعليقات املقدمة من ادلول
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ا ألعااء .وسوف تؤخذ اقرتاحات التحسني يف الاعتبار .وجاءت الرسوم البيانية يف الربانمج واملزيانية للفرتة 2019/2018
اس تجابة ملدخالت من ادلول ا ألعااء .ويف اخلتام ،أأكدت ا ألمانة جمددا أأن الك التوصيتني قيد التنفيذ و أأهنا س تواصل القيام
مبزيد من التحسينات ،اإذا طلبت ادلول ا ألعااء ذكل.
 .118وذكّر وفد مجهورية اإيران الإسالمية بأأنه مت التفاق يف ادلورة ا ألخرية ع ى أأن تس متر ادلورة احلالية يف مناقشة طرائق
تنفيذ التوصيات املعمتدة .و أأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة الكيفية اليت سوف تتقدم هبا اللجنة يف هذه القاااي حتديدا.
 .119و أأشار وفد الربازيل اإىل التوصية  5اليت تنص ع ى أأنه "ينبغي ع ى الويبو النظر يف ربط توصيات أأجندة التمنية ابلنتاجئ
املرتقبة الواردة يف الربانمج واملزيانية ،حيامث اكن ذكل ممكنا .ومن املمكن تعديل النتاجئ املرتقبة أأو اإدراج نتاجئ مرتقبة جديدة
لاامن دمج توصيات أأجندة التمنية يف معل الويبو ع ى حنو أأكرث فعالية وبطريقة مس تدامة" .ور أأى الوفد اإىل أأن ا ألمانة نظرت
يف التوصية اليت جيري تنفيذها ابلفعل .و أأعرب عن رغبته يف معرفة ما اإذا اكن ر أأيه هذا حصيحا .وإاذا اكن ا ألمر كذكل،
فينبغي أأل تكون هناك مشلكة يف أأن توافق ادلول ا ألعااء ع ى التوصية.
 .120ور أأى وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن الوقت قد حان لختاذ قرار ششأأن هذه التوصية .و أأنه مبا أأن التوصية قد مت
تناولها ابلفعل ،فليس هناك حاجة لعامتدها ششلك رمسي ،بل من غري املنطقي القيام بذكل .ور أأى أأنه ينبغي أأن تشري اللجنة
اإىل أأن التوصية قد مت تناولها ،ع ى النحو اذلي حددته ا ألمانة يف الوثيقة  ،CDIP/19/3و أأن تشجع ا ألمانة ع ى حتسني
املامرسات القامئة أأو يشء من هذا القبيل.
 .121ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل الرد ع ى املالحظات الواردة من احلاور.
 .122و أأشارت ا ألمانة (الس يدة ابخرن) اإىل السؤال الوارد من وفد الربازيل و أأكدت من جديد أأهنا تعترب أأنه قد مت تنفيذ
التوصية .ومع ذكل ،سيس متر اإدخال حتسينات ع ى أأساس املدخالت املقدمة من ادلول ا ألعااء .مت اإجراء تغيريات .فع ى
سبيل املثال ،قدمت ادلول ا ألعااء مالحظات حول جعل توجهيات التوصيات أأكرث ظهورا يف معلية التخطيط .ويمت تناول
هذا يف الربانمج واملزيانية للثنائية  2019/2018الذلين متت املوافقة علهيام.
 .123و أأحاط الرئيس علام بتوضيحات ا ألمانة .و أأشار اإىل أأنه ميكن للجنة أأن حتيط علام ابلتوصيتني  5و ،11و أأن تشجع
ا ألمانة ع ى مواصةل ممارس هتا احلالية .وميكن ل ألمانة اإعداد مرشوع نص يمت مناقش ته غدا مع مراعاة الراء اليت أأعربت عهنا
الوفود .وعلّق الرئيس املناقشة حول هذا البند.

البند  8من جدول ا ألعامل :امللكية الفكرية والتمنية
 .124فتح الرئيس ابب املناقشات حول امللكية الفكرية والتمنية.
 .125وذكّر وفد الربازيل أأن ادلول ا ألعااء توصلت يف ادلورة ا ألخرية اإىل توافق يف الراء ششأأن اإدراج بند دامئ يف جدول
ا ألعامل بعنوان "امللكية الفكرية والتمنية" ،للمساعدة يف تنفيذ الولية الاكمةل للجنة التمنية .ومن شأأن اإدراج هذا البند ادلامئ
أأن يسهل تنفيذ الركن الثالث من ولية اللجنة .ومن شأأنه أأن يوفر شفافية أأكرب للمناقشات اليت جتري يف اللجنة ويساعد ع ى
الرشوع يف اإجراء مناقشة أأكرث تركزيا وتوازان وموهجة أأكرث حنو حتقيق النتاجئ ششأأن هذا املوضوع لصاحل مجيع ادلول ا ألعااء.
و أأوحض الوفد أأن القاااي املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية تقع مضن نطاق معل اللجنة .ومن شأأن تعزيز اإدماج البعد الإمنايئ يف
أأنشطة الويبو أأن يعزز مصداقية نظام امللكية الفكرية ويشجع قبوهل ع ى نطاق أأوسع ابعتباره أأداة هممة لتعزيز الابتاكر
والإبداع والتمنية .ولن يتحقق هذا الهدف بني عش ية وحضاها .وع ى حنو ما أأوحض الاس تعراض املس تقل لتنفيذ التوصيات
امخلس وا ألربعني ألجندة التمنية ،فاإن "اإدراج اعتبارات التمنية كجزء ل يتجز أأ من معل املنظمة ميثل أأولوية .ومن هذا املنظور،
فاإن التمنية تعد معلية طويةل ا ألجل لها جناحاهتا وإاخفاقاهتا وامللكية الفكرية عامل مضن عوامل كثرية تؤثر ع ى التمنية" .وذلكل،
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مفن املها اإدارة التوقعات والرتكزي ع ى جعل التمنية حمورا للمناقشات يف الويبو لصاحل مجيع ادلول ا ألعااء ولتلبية املهمة
ا ألساس ية للمنظمة املمتثةل يف "قيادة تطوير نظام دويل للملكية الفكرية متوازن وف ّعال وميكّن من الابتاكر والإبداع ملصلحة
امجليع" .و أأشار اإىل أأنه ميكن مجليع ادلول ا ألعااء ،بل وينبغي علهيا ،أأن تشارك يف هجد متاافر لتقدمي مدخالت و أأفاكر
جلعل هذا البند من جدول ا ألعامل عنرصا أأساس يا من عنارص أأنشطة جلنة التمنية .ويف هذا الس ياق قرر الوفد تقدمي مقرتح
يتامن اقرتاحات ششأأن موضوعات وطريقة تنفيذ خلطة معل لهذا البند .وجاءت هذه الاقرتاحات مدعومة مبنظورين
متاكملني ششأأن امللكية الفكرية والتمنية .ويعد الكهام همام وينبغي أأن يوهجا معل اللجنة .ويمتثل أأحدها يف اس تخدام امللكية
الفكرية يف التمنية ،مع الرتكزي ع ى دور حقوق امللكية الفكرية يف التمنية الاقتصادية .ويمتثل الثاين يف امللكية الفكرية املوهجة
حنو التمنية اليت تلقي الاوء ع ى مجموعة من الليات املتاحة يف النظام ادلويل لاامن أأن تقوم امللكية الفكرية ،مع مسامههتا يف
تعزيز الابتاكر التكنولويج ونقل التكنولوجيا ونرشها ،بدمع أأهداف الس ياسة العامة .وتوجد هذه املنظورات مضنيا يف
التوصيات الواردة يف تقرير الاس تعراض املس تقل .وع ى حنو ما ورد يف التقرير" ،ينبغي تعزيز التقدم اجليد اذلي حتقق يف
جلنة التمنية من خالل اس تحداث مناقشة ع ى مس توى أأع ى ملعاجلة الاحتياجات الناش ئة ومناقشة معل املنظمة ششأأن
القاااي الناش ئة اجلديدة ذات الصةل حبقوق امللكية الفكرية" .وتعد جلنة التمنية يه أأنسب ماكن لقيام ادلول ا ألعااء بتبادل
ا ألفاكر واخلربات من أأجل بناء نظام ملكية فكرية أأكرث مشول وتوازان وتوهجا حنو التمنية لصاحل مجيع قطاعات اجملمتع .وقد وضع
الوفد بعض املوضوعات ليك تنظر فهيا اللجنة .ويمتثل املوضوع ا ألول يف الابتاكر وادلور الصحيح للملكية الفكرية .وذكر
املدير العام ،يف امجلعية العامة ا ألخرية ،ما ييل" :اإن أأول هذه التحدايت هو الابتاكر اذلي يقع يف مصمي رساةل امللكية الفكرية.
ولقد أأصبح الابتاكر عنرصا حموراي يف الاسرتاتيجيات الاقتصادية والصناعية جملموعة كبرية من البدلان ليس فقط لأكرث
البدلان تقدما من الناحية التكنولوجية بل أأياا للبدلان املتوسطة ادلخل والبدلان ا ألخرى اليت تسعى اإىل حتويل الاقتصادات
القمي املاافة" .و أأشار الوفد اإىل أأن العالقة بني حقوق امللكية الفكرية والابتاكر والتمنية
اإىل أأساس أأكرث اس تدامة من حيث َّ
الاقتصادية عالقة معقدة للغاية .و أأوحضت أأحدث ادلراسات حول هذا املوضوع أأن الرتابط الإجيايب اذلي عادة ما يظهر يف
هذه العالقة يستند اإىل الس ياق ويتوقف ع ى متغريات أأخرى مثل مس توى التمنية والقاعدة املؤسس ية والس ياسات السليمة.
ويمتثل الهدف من هذا املوضوع يف اس تكشاف ا ألبعاد املتعددة للعالقة بني حقوق امللكية الفكرية والابتاكر من أأجل حتقيق
فها أأفال للظروف اليت يشلك فهيا نظام امللكية الفكرية املصما ع ى حنو جيد عامال مساهام يف الابتاكر والإبداع ششلك
عام .وهناك موضوعان فرعيان متعلقان هبذا ،يمتثل أأحدهام يف التغيريات التكنولوجية يف نظام امللكية الفكرية .ولقد تسارعت،
يف العقود ا ألخرية ،وترية التغريات التكنولوجية ونطاقها ،مما جعل التكنولوجيات اجلديدة ،ل س امي تكنولوجيا املعلومات
والتصالت ،عتيقة بعد مرور أأربع أأو مخس س نوات .وهذا هو الوقت اذلي عادة ما يس تغرقه منح الرباءات .وتمتثل فكرة
هذا املوضوع يف تقيمي الليات اجلديدة الالزمة ملعاجلة هذا العامل اجلديد من التكنولوجيا ومناذج ا ألعامل اليت تربز التعاون أأكرث
من الاستبعاد .وهناك موضوع فرعي أخر يتعلق ابلصالت بني امللكية الفكرية والبحث والتطوير والاستامثر ا ألجنيب املبارش
والمنو الاقتصادي .ويمتثل املوضوع الرئييس الثاين يف س ياسات امللكية الفكرية وا ألنظمة التنظيمية ا ألخرى .وكام ورد يف املادة
 7من اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية (تريبس) " ،تسها حامية حقوق امللكية الفكرية وإانفاذها يف
تشجيع الإبداع التكنولويج ونقل التكنولوجيا ونرشها حتقيقا للمنفعة املتبادةل ملنتجي املعارف التكنولوجية وللمنتفعني هبا وع ى
حنو يؤدي اإىل الرفاهية الاجامتعية والاقتصادية وإاىل حتقيق التوازن بني احلقوق والالازامات" .وتمتثل الفكرة يف حتليل
س ياسة امللكية الفكرية ابلقرتان مع ا ألنظمة التنظيمية ا ألخرى .ويمت وصف العديد من املوضوعات ذات الصةل يف هذا
الصدد .أأول موضوع س ياسات امللكية الفكرية واملنافسة .وهيدف هذا املوضوع اإىل تعزيز التفامه حول امللكية الفكرية
وس ياسات املنافسة من أأجل تقيمي العالقة بني التدابري اليت حتمي حقوق امللكية الفكرية وتفرضها ،والس ياسات اليت متنع
أأحصاب احلقوق من اإساءة اس تخدام حقوقها من خالل تقييد املنافسة والابتاكر ششلك غري مناسب .واثنيا ،دور القااء يف
تأأطري امللكية الفكرية وس ياسات املنافسة .وتش متل الاقرتاحات ا ألخرى ع ى س ياسات امللكية الفكرية والصحة ،وحقوق
امللكية الفكرية وحقوق الإنسان ،ونظا امللكية الفكرية والاستامثر .ويمتثل املوضوع الرئييس الثالث يف اسرتاتيجيات امللكية
الفكرية يف البدلان النامية .ويمتثل الهدف يف اس تكشاف ادلروس املس تفادة من تنفيذ اسرتاتيجيات انحجة للملكية الفكرية يف
البدلان النامية .وهناك العديد من ا ألمثةل الناحجة مثل كوراي والصني والهند .ويمتثل املوضوع الرئييس الرابع يف احلزي
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الس ياسايت يف عامل حتمكه املعايري الإضافية لتفاق تريبس .و أأوحض الوفد أأن الهدف يمتثل يف تقيمي الازامات امللكية الفكرية اليت
تشهد مزيدا من التعقيد والتفصيل يف أأمه اتفاقيات التجارة احلرة هبدف اإجراء تقيمي موضوعي لس تخدام الليات احلالية ،مع
مراعاة املهمة ا ألساس ية للويبو املمتثةل يف "قيادة تطوير نظام دويل للملكية الفكرية متوازن وف ّعال وميكّن من الابتاكر والإبداع
ملصلحة امجليع" .ومن بني املواضيع ذات الصةل جتارب البدلان النامية يف التفاوض ع ى اتفاقات التجارة احلرة وتنفيذها مع
أأحاكم امللكية الفكرية .ويمتثل املوضوع الرئييس ا ألخري يف تبادل النتاجئ والعمل فامي يتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية .وجتري
الويبو أأعامل تتصل ابمللكية الفكرية والتمنية يف خمتلف القطاعات .وابلتايل ،قد يكون من املفيد مناقشة أأعامل الشعب
ا ألخرى يف اإطار هذا البند اجلديد من جدول ا ألعامل .وميكن أأن ميتد هذا اإىل معل هيئات ا ألمم املتحدة ا ألخرى ومنظمة
التجارة العاملية فامي يتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية .واقرتح الوفد طريقة لتنفيذ برانمج معل ششأأن هذا البند اجلديد من جدول
ا ألعامل .ووفقا لتقرير الاس تعراض املس تقل" ،ينبغي ع ى جلنة التمنية ،أأثناء تنفيذ التوصيات ،أأن تنظر يف أأفال الس بل
لالس تجابة للظروف املتغرية ولتحدايت التمنية الناش ئة اليت يواهجها نظام امللكية الفكرية .وينبغي أأن يصاحب ذكل اخنراط
فعال مع واكلت ا ألمم املتحدة الإمنائية ا ألخرى لالس تفادة من خرباهتا يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية ويف امل ي قدما يف
تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .".وذكر التقرير أأياا ما ييل" :ينبغي ع ى اللجنة أأياا أأن تي ّرس تبادل الاسرتاتيجيات و أأفال
املامرسات من ادلول ا ألعااء ششأأن جتارهبا اليت تتناول شواغل امللكية الفكرية والتمنية" .ويف هذا الس ياق ،اقرتح الوفد
طريقة لتنفيذ برانمج العمل .وعندما توافق ادلول ا ألعااء ع ى اختيار موضوع ما ،ميكن دعوة خبري ذي صةل من اإحدى
هيئات ا ألمم املتحدة أأو منظمة التجارة العاملية لتقدمي عرض .وميكن عقد ورشة معل لدلول ا ألعااء لتبادل اخلربات .وجيب
مناقشة موضوع واحد فقط يف لك جلسة .وينبغي ختصيص يوم اكمل لهذا الغرض ع ى أأساس الهنج املذكور أأعاله.
 .126وحتدث وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء وقدم اقرتاحات ششأأن طريق امل ي قدما يف تقدمي مسامهة موضوعية يف اإطار
هذا البند اجلديد من جدول ا ألعامل .و أأكدت اجملموعة ع ى أأن تشجيع الابتاكر يلعب دورا حاسام يف حتقيق أأهداف التمنية
املس تدامة .ويف الواقع ،ينعكس الابتاكر يف عدد من غاايت أأهداف التمنية املس تدامة ،ل س امي يف اإطار الهدف  9من
أأهداف التمنية املس تدامة املمتثل يف الصناعة والابتاكر والبنية التحتية .وتلعب امحلاية الاكفية للملكية الفكرية دورا هاما يف
تشجيع الابتاكر .ومن خالل حتديد احلوافز املناس بة ،تسها امللكية الفكرية يف الابتاكر والمنو الاقتصادي ع ى املدى الطويل
وتعزيز الاس تدامة البيئية والاجامتعية .ويزدهر الابتاكر اإذا متكن اخملرتعون واملبدعون من تسويق اخرتاعاهتا وإابداعاهتا.
وتشجع حامية امللكية الفكرية املستمثرين ع ى توفري المتويل الالزم لتطوير منتجات وتقنيات جديدة ،وابلتايل املسامهة يف تعزيز
الابتاكر .ودلى التكنولوجيات اجلديدة بدورها اإماكانت هامة لزايدة كفاءة معليات الإنتاج واس تدامهتا بيئيا .وابلتايل ،ميكن
للملكية الفكرية أأن تساعد ادلول ا ألعااء بوضوح يف حتقيق التمنية املس تدامة .وع ى الرمغ من أأن امللكية الفكرية تعد عامال
واحدا فقط من بني عدد من العوامل يف الابتاكر والتطوير التكنولويج ،اإل أأهنا متثل الفرص اليت ينبغي اغتناهما .وميكن
ل ألمانة ،يف سبيل البدء يف فها أأفال لكيفية تعزيز امللكية الفكرية لالبتاكر ،وابلتايل املسامهة يف التمنية املس تدامة ،أأن تنظا
جلسة تقاو  معلومات ششأأن امللكية الفكرية والابتاكر يف ادلورة التالية للجنة التمنية .وينبغي أأن متكّن جلسة التقاو  ادلول
ا ألعااء من تبادل املعلومات حول اسرتاتيجيات الابتاكر الوطنية ومناقشة ادلور اذلي تلعبه حامية امللكية الفكرية يف تعزيز
الابتاكر .وينبغي أأن تساعد املناقشة ع ى فها املوضوع املطروح ششلك أأفال و أأن تقدم لدلول ا ألعااء فرصة لتحديد
الفجوات والاحتياجات فامي يتعلق جبوانب الابتاكر املتعلقة ابمللكية الفكرية .و أأوحضت اجملموعة أأهنا س تقدم اقرتاحات أأخرى
يف اإطار بنود جدول ا ألعامل ا ألخرى ذات الصةل.
 .127وحتدث وفد جورجيا ابو  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأحاط ابلتقدم احملرز يف ادلورة التاسعة عرش
للجنة التمنية وقرار امجلعية العامة السابعة وامخلسني ابإضافة بند جديد يف جدول ا ألعامل ششأأن امللكية الفكرية والتمنية .وميكن
تركزي املعرفة واخلربات ششأأن جدول أأعامل الويبو ششأأن التمنية والقاااي املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية يف اإطار هذا البند من
جدول ا ألعامل .ومبا أأنه ل توجد حاليا أأي مواضيع يتعني معاجلهتا يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل ،ميكن اس تخدام هذا

CDIP/20/13
33

احلزي للنظر يف الصيغة املراجعة لالقرتاح املقدم من اجملموعة ا ألفريقية (الوثيقة  )CDIP/20/8والاقرتاح اذلي قدمته للتو
اجملموعة ابء .و أأعرب الوفد عن تطلعه لإجراء مزيد من املناقشات حول هذه املسأأةل.
 .128وحتدث وفد اإس تونيا ابو  الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه ،و أأشار اإىل أأن ادلورة التاسعة عرش للجنة التمنية
قد أأقرت وضع بند جديد يف جدول ا ألعامل ششأأن امللكية الفكرية والتمنية وقررت ذكل أأياا امجلعية العامة للويبو وهو ما
ليس هل حاليا أأي حمتوى جوهري .ويتامن العرض التقدميي اذلي قدمه وفد الربازيل العديد من ا ألفاكر املهمة خلطة العمل
املس تقبلية .وذكر الوفد أأن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه س يكون ع ى اس تعداد ملناقشة وتقدمي مزيد من التعليقات
مبجرد أأن يتعرفوا ع ى احملتوايت الاكمةل للمقرتح كتابة .وميكهنا تأأييد اقرتاح اجملموعة ابء بتنظمي جلسة تقاو  معلومات حول
امللكية الفكرية والابتاكر خالل ادلورة احلادية والعرشين للجنة التمنية .وقد يدفع ذكل اللجنة للم ي قدما يف املناقشات
وميكن أأن يساعد الوفود ع ى حتسني فهمها لكيفية تعزيز حامية امللكية الفكرية لالبتاكر .و أأشار الوفد اإىل أأن الاحتاد ا ألورويب
وادلول ا ألعااء فيه يدركون أأن فكرة امللكية الفكرية والابتاكر مرتبطة أأياا ابلنقطة رمق  1من الاقرتاح الربازييل ،أأي
الابتاكر وادلور الصحيح للملكية الفكرية .ويتناول الصيغة املراجعة لالقرتاح جملموعة البدلان ا ألفريقية (الوثيقة
 )CDIP/20/8امللكية الفكرية والتمنية أأياا .وميكن اإجراء مناقشة خمصصة لهذا املوضوع تأأخذ يف الاعتبار حمتوى الاقرتاح
يف اإطار هذا البند اجلديد من جدول ا ألعامل .وقد يكون هذا وس يةل لالس تفادة من الوقت واحلزي اخملصصني دون تكبد أأي
تاكليف أأخرى للسفر أأو الإقامة .ويبدو أأن الهدف الوارد يف الصيغة املراجعة لالقرتاح املقدمة من مجموعة البدلان ا ألفريقية
يتطابق مع البند اجلديد من جدول ا ألعامل .و أأعرب الوفد عن تطلع الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه اإىل اإجراء
مناقشات ممثرة حول هذا البند اجلديد من جدول ا ألعامل والاس امتع اإىل مدخالت الوفود ا ألخرى.
 .129وحتدث وفد الس نغال ابو  مجموعة البدلان ا ألفريقية ،ورحب ببند جدول ا ألعامل اجلديد ششأأن امللكية الفكرية والتمنية
اذلي مت التفاق عليه يف ادلورة التاسعة عرش للجنة التمنية .وقال اإنه أأصبح من املمكن الن دراسة موضوع امللكية الفكرية
والتمنية وفقا للركن الثالث من ولية جلنة التمنية .وينبغي أأن يربز ذكل الروابط بني امللكية الفكرية والتمنية ودمع تطوير نظام
عاملي متوازن للملكية الفكرية .كام ينبغي أأن يناقش املنظورات اجلديدة وس بل حتسني الليات والاسرتاتيجيات الوطنية
وا إلقليمية ششأأن امللكية الفكرية والتمنية وإارشاك أأحصاب املصلحة يف امللكية الفكرية والتمنية والتعلمي والتدريب و أأدوات النفاذ
اإىل التكنولوجيا وما اإىل ذكل .وميكن أأن تنظر اللجنة أأياا يف مفهوم التوازن داخل نظام امللكية الفكرية ،ل س امي ششأأن تأأثري
حقوق امللكية الفكرية ع ى التمنية الاجامتعية والاقتصادية .ويتامن اقرتاح وفد الربازيل العديد من العنارص اليت تس تحق
اهامتم اللجنة .و أأعرب الوفد عن أأمل اجملموعة يف أأن تاع اللجنة خطة معل ششأأن امللكية الفكرية والتمنية ،وعن تطلعها اإىل
املشاركة يف املناقشات.
 .130وحتدث وفد اإندونيس يا ابو  مجموعة أس يا واحمليط الهادئ ،و أأكد أأن معل اللجنة هما ألعااهئا .و أأعرب عن مواصةل
اجملموعة تأأييدها ملهمة الويبو يف قيادة تطوير نظام دويل للملكية الفكرية متوازن وف ّعال وميكّن من الابتاكر والإبداع ملصلحة
امجليع .و أأحاطت اجملموعة علام مبقرتحات وفد الربازيل واجملموعة ابء واجملموعة ا ألفريقية .وميكن للمناقشات حول هذا البند
اجلديد من جدول ا ألعامل ششأأن امللكية الفكرية والتمنية ،بل وينبغي لها أأن تعزز هممة الويبو من أأجل نظام دويل للملكية
الفكرية يتسا ابلتوازن والفعالية ويس تفيد منه امجليع .وس يقدم أأعااء اجملموعة مداخالت خالل املناقشات حول هذا البند
من جدول ا ألعامل.
 .131ورحب وفد مجهورية اإيران الإسالمية بوضع هذا البند اجلديد من جدول ا ألعامل .و أأشار اإىل أأن هذا يدل ع ى الفها
املشرتك بني ادلول ا ألعااء فامي يتعلق بتنفيذ الركن الثالث من ولية اللجنة .و أأنه ل ميكن املبالغة يف التأأكيد ع ى دور امللكية
الفكرية كواحد من الراكئز ا ألساس ية للتمنية .و أأضاف أأن هذا البند من جدول ا ألعامل سيسهل تبادل الراء والاسرتاتيجيات
و أأفال املامرسات بني ادلول ا ألعااء يف معاجلة شواغل امللكية الفكرية والتمنية .وينبغي ألي مناقشة متعلقة بربانمج معل
مس تقبيل لهذه املسأأةل أأن تتبىن مس توى أأع ى من النقاش ملعاجلة احتياجات و أأولوايت ادلول ا ألعااء ،ول س امي البدلان
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ا ألقل منوا والبدلان النامية .وينبغي اإجراء املناقشة يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل بطريقة تعاجل الشواغل الرئيس ية لهذه
البدلان فامي يتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية .و أأشار اإىل أأن تنفيذ التوصيات اليت تندرج يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل
يشلك أأساسا همام للنظر يف هذه املسأأةل ،و أأن مسامهة الويبو يف أأعامل ا ألمم املتحدة املتصةل ابلتمنية تعد عنرصا هاما حيتاج
اإىل مزيد من البحث يف املناقشات املقبةل .ويف هذا الصدد ،التعاون داخل الويبو واملنظامت ادلولية ا ألخرى اليت تعترب حاليا
أأن أأمهية املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية لولية لك مهنا عنرصا هاما أخر ينبغي النظر فيه .وكذكل فاإن التنظمي املشرتك
لبعض ا ألحداث مع هذه املنظامت ميكن أأن يفيد املناقشات اليت جترى يف اللجنة .و أأقر الوفد بأأن هذه يه اجلوةل ا ألوىل من
املفاوضات واملناقشة حول هذا البند اجلديد من جدول ا ألعامل .وليس من املس تغرب أأن تكون هناك أراء متباينة بني ادلول
ا ألعااء يف هذا الصدد .و أأعرب الوفد عن اس تعداده للنظر يف مجيع املقرتحات ششلك بنّاء .واعترب الاقرتاح املقدم من وفد
الربازيل اإجيابيا وحيظى ابلتأأييد .و أأيّد الوفد العنارص املدرجة يف الاقرتاح .ور أأى انه ينبغي النظر يف هذه التفاصيل يف اجللسة
غري الرمسية.
 .132وطلب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية من وفد الربازيل تقدمي اقرتاحه كتابة ليمت مناقش ته يف ادلورة املقبةل .وهذا من
شأأنه أأن يساعد اللجنة ع ى فها مجيع تفاصيل الاقرتاح والنظر فهيا.
 .133و أأشار وفد الصني اإىل التنفيذ التدرجيي لتوصيات أأجندة التمنية وزايدة تعممي التمنية يف معل الويبو .و أأفاد بأأن اللجنة
تدخل مرحةل جديدة .وع ى حنو ما ورد ذكره يف التوصية رمق  1من التقرير املقدم ششأأن الاس تعراض املس تقل ،فاإن التقدم
اجليد اذلي مت اإحرازه يف جلنة التمنية يلزم توحيده من خالل الانتقال ابملناقشة اإىل مس توى أأع ى ملعاجلة الاحتياجات
الناش ئة ومناقشة معل املنظمة ششأأن القاااي الناش ئة اجلديدة املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية .و أأشار اإىل أأن بند جدول
ا ألعامل ششأأن امللكية الفكرية والتمنية يف ي اإىل تنفيذ التوصية اليت ميكن لدلول ا ألعااء من خاللها اإجراء مناقشات أأوسع
نطاقا و أأع ى مس توى ششأأن مسأأةل امللكية الفكرية والتمنية .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يمت وضع موضوعات أأو برامج حمددة يف
أأقرب وقت ممكن لإاتحة الفرصة لبدء املناقشات املوضوعية والعمل .ع ى سبيل املثال ،ميكن لدلول ا ألعااء تبادل اخلربات
و أأفال املامرسات حول كيفية مسامهة امللكية الفكرية يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية الوطنية .وميكهنا أأياا دراسة القاااي
الناش ئة يف جمال امللكية الفكرية وحلولها .و أأعرب عن أأمهل يف مواصةل مناقشة هذه القاااي مع مجيع ا ألطراف.
 .134و أأشار وفد ا ألرجنتني اإىل القرار اذلي مت اختاذ يف ادلورة السابقة بوضع بند جديد يف جدول ا ألعامل ششأأن امللكية
الفكرية والتمنية .وقال اإن ع ى اللجنة اختاذ قرار ششأأن طريقة اإجراء العمل يف اإطار هذا البند .ور ّحب الوفد ابملقرتحات اليت
مت تقدميها للتو .وتامن اقرتاح وفد الربازيل عنارص هممة .و أأعرب الوفد عن اس تعداده ملناقشة القاية للتوصل اإىل اتفاق.
 .135ورحب وفد اإندونيس يا ابلبند اجلديد يف جدول ا ألعامل ششأأن امللكية الفكرية والتمنية .وقال اإن هذا من شأأنه دمع هممة
الويبو من أأجل نظام دويل متوازن للملكية الفكرية .و أأشار اإىل أأن تركزي نظام امللكية الفكرية املتوازن ليس ابدلرجة ا ألوىل
ع ى ادلور الإجيايب محلاية امللكية الفكرية .وكذكل فاإنه يركز ع ى كيفية معاجلة الاثر السلبية محلاية امللكية الفكرية اليت تواهجها
البدلان النامية حامت .وتعد املرونة جزءا ل يتجز أأ من نظام امللكية الفكرية .وجشع الوفد ع ى تنفيذ التوصية  14من توصيات
أأجندة التمنية .وس تقدم الويبو واملنظامت ادلولية ذات الصةل املشورة للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ع ى أأساس فها
مواطن املرونة الواردة يف املعاهدات والتفاقات ادلولية ششأأن امللكية الفكرية .وينبغي للمنظمة تيسري الاس تخدام الاكمل
ملواطن املرونة املتوفرة يف امللكية الفكرية لتحديد دور تمنوي أأكرب للملكية الفكرية أكداة للمنو الاقتصادي .ول يزال أأمام الويبو
جمال لتطوير املزيد من ا ألدوات ششأأن املرونة املتعلقة ابمللكية الفكرية ،والنفاذ اإىل املعرفة ،ونقل التكنولوجيا ،وخاصة يف
اإطار بند جدول ا ألعامل اجلديد ششأأن امللكية الفكرية والتمنية .و أأيد الوفد اقرتاح وفد الربازيل ششأأن املوضوعات اليت ستنظر
فهيا جلنة التمنية .وشدد ع ى احلاجة ملناقشة س ياسات امللكية الفكرية والصحة ،واسرتاتيجيات امللكية الفكرية يف البدلان
النامية ،وحزي الس ياسات يف عامل حتمكه املعايري الإضافية لتفاق ترشس .و أأشار اإىل أأن مجيع املواضيع املطروحة يف الاقرتاح
الربازييل هممة وجيب معاجلهتا .ووافق الوفد أأياا ع ى طريقة التنفيذ بتوافق الراء بني ادلول ا ألعااء ،ليك تعرض ا ألمانة
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العمل اذلي يمت يف املس تقبل ششأأن املواضيع اليت سيمت النظر فهيا يف اإطار هذا البند اجلديد من جدول ا ألعامل .وينبغي أأن
تشمل املناقشات املامرسني واخلرباء يف جمال امللكية الفكرية وممثيل املنظامت ذات الصةل ،وتشمل كذكل تبادل
الاسرتاتيجيات و أأفال املامرسات بني ادلول ا ألعااء.
 .136و أأشار الرئيس اإىل املقرتحات اليت طرحت .وقال اإن اجملموعة ابء اقرتحت عقد جلسة خاصة يف ادلورة التالية للجنة
التمنية ،وإان وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية َّيود من وفد الربازيل تقدمي اقرتاحه مكتواب للنظر فيه يف ادلورة املقبةل .والمتس
الرئيس من الوفود الإدلء بأراهئا عن هذه املقرتحات.
 .137ور أأى وفد الربازيل أأن اللجنة ميكن أأن تتوصل اإىل أأرضية مشرتكة وحل معيل للم ي قدما هبذه املقرتحات .ومن
املطلوب تبين هنج متوازن .و أأيد العديد من البدلان هنج امللكية الفكرية من أأجل التمنية ،و أأيد الخرون نظاما للملكية الفكرية
موهجا حنو التمنية .وجيب أأن تؤخذ مصاحل مجيع ادلول ا ألعااء بعني الاعتبار .و أأشار الوفد اإىل تعليقات وفد الولايت
املتحدة ا ألمريكية وذكر أأنه س يقدم بياان مكتواب .وتعد امللكية الفكرية والتمنية واحدة من أأمه املواضيع .وحث الوفد ادلول
ا ألعااء ع ى حماوةل اإجياد أأرضية مشرتكة حول بعض املوضوعات قبل انعقاد ادلورة القادمة .ور أأى أأنه ميكن اإجراء مشاورات
غري رمسية يف هذا الصدد.
 .138وحتدث وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء ،و أأشار اإىل اقرتاحه بأأن تنظا ا ألمانة جلسة تقاو  ششأأن امللكية الفكرية
والابتاكر يف اإطار هذا البند اجلديد من جدول ا ألعامل يف ادلورة التالية للجنة التمنية .وجيب أأن يمت ذكل خالل دورة جلنة
التمنية ،وليس قبلها أأو بعدها أأو ع ى هامشها.
 .139و أأعرب وفد اإندونيس يا عن عدم موافقته اإل ع ى نوع العمل املس تقبيل اذلي يامتىش مع موقفه ششأأن امللكية الفكرية
والتمنية .و أأعرب الوفد عن قناعة اإندونيس يا الشديدة بأأن امللكية الفكرية لها دور اإجيايب يف التمنية .و أأيد نظام امللكية الفكرية.
وقد وضعت اإندونيس يا أأنظمة محلاية امللكية الفكرية وإانفاذها .ومع ذكل ،ينبغي أأل تركز املناقشات حول امللكية الفكرية
والتمنية يف الغالب ع ى ادلور الإجيايب للملكية الفكرية ولكن أأياا ع ى كيفية معاجلة الاثر السلبية لتنفيذ أأنظمة امللكية الفكرية
وامحلاية يف البدلان النامية ،مبا يف ذكل اإندونيس يا .وجيب أأن تعكس جلسة التقاو  حول امللكية الفكرية والابتاكر ،ل س امي
اإذا جرت يف اجامتع جلنة التمنية ،وهجة نظر متوازنة حول امللكية الفكرية والتمنية .واتفق الوفد مع ر أأي وفد الربازيل بأأنه ميكن
اإجراء مشاورات غري رمسية حول كيفية امل ي قدما يف هذا البند من جدول ا ألعامل.
 .140و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل الاقرتاح املقدم من اجملموعة ابء بعقد جلسة تقاو  يف اإطار هذا البند من
جدول ا ألعامل يف الاجامتع املقبل للجنة ،وتعليقات وفد اإندونيس يا بأأنه ينبغي أأن يعكس وهجة نظر متوازنة .واوحض ان ا ألمر
س يكون مرتواك لدلول ا ألعااء ششأأن تبادل خرباهتا ،وس يكون متوازان مثل العروض اليت تقدهما ادلول ا ألعااء .وس تكون
وهجات النظر واخلربات خمتلفة .وهذه يه كيفية حتقيق التوازن.
 .141واقرتح الرئيس تناول الإجراء اخلاص مبعاجلة هذا البند يف ادلورة املقبةل .وميكن للوفود تقدمي وهجات نظرها كتابة
ششأأن القاااي اليت يتعني معاجلهتا اإىل ا ألمانة قبل ذكل ،وميكن أأن تقوم ا ألمانة بتجميعها.
 .142و أأشار وفد اإندونيس يا اإىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية واتفق يف الر أأي ع ى أأن لك ما
حيدث يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل ينبغي أأن يكون مرتوك لدلول ا ألعااء .وينبغي أأن تكون املناقشات يف اإطار
هذا البند من جدول ا ألعامل ذات مغزى دلمع نظام متوازن للملكية الفكرية .ولن يكون جللسة التقاو  يف حد ذاهتا أأي تأأثري
يف هذا الصدد .وميكن أأن تمت مناقشة كيفية امل ي قدما يف وقت لحق يف هذه اجللسة اإذا اكن هناك وقت للقيام بذكل.
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 .143ور أأى وفد مجهورية اإيران الإسالمية الاقرتاح املقدم من اجملموعة ابء اإجيابيا .ومع ذكل ،ينبغي أأل يكون تنظمي
جلسات التقاو  بديال للمناقشات املوضوعية اليت جترهيا اللجنة حول هذه القاية الهامة .و أأعرب الوفد عن عدم اعرتاضه
ع ى جلسات التقاو  .ومع ذكل ،ينبغي اإجراء مناقشات بني ادلول ا ألعااء ششأأن كيفية امل ي قدما يف هذه القاية الهامة يف
اللجنة .وجيب أأل يكون الوقت اخملصص ألي جلسة تقاو  بديال للمناقشات املوضوعية اليت جترهيا اللجنة .وتعد هذه قاية
هممة جدا .وينبغي أأن تؤدي جلسة التقاو  اإىل نتيجة ملموسة تتجاوز تقاو  اخلربات و أأفال املامرسات .وينبغي توجيه أأي
اإجراء يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل حنو حتقيق نتاجئ ملموسة .و أأشار الوفد اإىل أأن الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية
الفكرية وتقاو  املعلومات واخلربات فامي بني ادلول ا ألعااء أأمور هممة للغاية وميكن أأياا النظر فهيا يف ادلورة القادمة.
 .144وحتدث وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء ،و أأشار اإىل تعليقات وفد مجهورية اإيران الإسالمية ،ور أأى أأن هناك سوء فها
ششأأن اقرتاحه .و أأوحض أأن الاقرتاح يتعلق ابإجراء مناقشة موضوعية حول امللكية الفكرية والابتاكر ،وليس مناقشة حول
الطرائق أأو اخلطوات املقبةل.
ورصح وفد اإندونيس يا بأأنه جيب أأول مناقشة املوضوع وامللكية الفكرية والابتاكر .ومن الرضوري فها املقصود
ّ .145
ابمللكية الفكرية والابتاكر فعال يف الاقرتاح قبل املوافقة ع ى الاقرتاح.
 .146و أأعرب الرئيس عن اعتقاده بأأنه قد ل يتوفر وقت ملناقشة هذه املسأأةل يف هذه ادلورة .وكرر اقرتاحه بأأن تقدم الوفود
أراءها كتابة ششأأن القاااي اليت ينبغي معاجلهتا اإىل ا ألمانة قبل ادلورة القادمة .وميكن بعد ذكل أأن تقوم ا ألمانة بتجميعها
ملناقش هتا يف ادلورة التالية.
 .147واقرتح وفد الربازيل أأنه ميكنه تقدمي ملخص بأأمه املواضيع اليت ذكرها .و أأشار اإىل أأن اجملموعة ابء قد ميكهنا أأن تفعل
اليشء نفسه من أأجل حماوةل التوصل اإىل توافق يف الراء يف هذه ادلورة .ومع ذكل ،مل يبد الوفد أأي اعرتاض يف حال اكنت
اللجنة تفال أأل تبد أأ املناقشات اإل يف ادلورة القادمة.
 .148و أأشار وفد اململكة املتحدة اإىل أأن بعض الاقرتاحات اكمةل وشامةل ،وقد تتطلب حتديد ا ألولوايت .ومن حيث
العملية ،قال اإن هناك طريقتني للم ي قدما .تمتثل اإحداها يف وضع مجيع الاقرتاحات معا للنظر فهيا ششلك مناسب ومن مث
حتديد ا ألولوايت فامي يتعلق مبا سيمت معاجلته يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل .وتمتثل الطريقة الثانية يف اختاذ قرار ششأأن
موضوع ذي أأولوية للم ي قدما ع ى الفور وفتح الباب لس تقبال الاقرتاحات ششلك مس متر .وفامي يتعلق ابخليار الثاين ،قد
يكون من الصعب العثور ع ى موضوع ذي أأولوية يف هذه ادلورة .وقد خيلق ذكل أأياا صعوابت ميكن أأن تعرقل املناقشات
املوضوعية يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل .وقد حتدثت عدة وفود عن حتقيق نتاجئ ملموسة .و أأعرب الوفد عن اهامتمه
شسامع ما يدور يف أأذهاهنا يف هذا الصدد ،ل س امي و أأن اللجنة ليست هيئة لوضع القواعد واملعايري .و أأيّد الوفد الاقرتاح بعقد
جلسة لتبادل اخلربات من شأأهنا أأن حتسني فها أأفال املامرسات يف خمتلف البدلان ششأأن امللكية الفكرية والتمنية .و أأوحض
الوفد أأن اقرتاح الرئيس معقول ومناسب .وسيسمح لدلول ا ألعااء ابختاذ القرار الصحيح ششأأن امل ي قدما يف املناقشات
املوضوعية يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل.
 .149و أأعرب وفد مجهورية اإيران الإسالمية عن رغبته يف أأن تتقاو  اجملموعة ابء ووفد الربازيل مقرتحاهتام كتابة مع مجيع
ادلول ا ألعااء يف هذه ادلورة .ور أأى الوفد أأن هناك عنارص مشرتكة يف املقرتحات ،و أأنه ميكن حتديد هذه العنارص وإاجياد
حل ل إالجراءات الواجب اختاذها يف ادلورة القادمة.
 .150وحتدث وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء ،و أأعرب عن تأأييده التام لهنج الرئيس .و أأشار اإىل أأنه ينبغي منح ادلول
ا ألعااء الوقت الالزم ملراجعة املقرتحات .ور أأى أأن اقرتاح وفد الربازيل طويل وشامل للغاية .ومن غري املرحج أأن تمتكن
الوفود من صياغة موقف مع عوامص لك مهنا يف هذه ادلورة حول عنارص الاقرتاح حىت لو اكن مكتواب من قبل وفد
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الربازيل .و أأشارت اجملموعة اإىل اقرتاهحا بعقد جلسة تقاو  وذكرت أأنه مل تعد اقرتاحا مكتواب لهذا الاجامتع .وطرحت اجملموعة
فكرة تقدمي هذا البند من جدول ا ألعامل .و أأعربت عن رغبهتا الشديدة يف تطوير هذا الاقرتاح والنظر فيه .ور أأت اجملموعة
أأن حتديد أأولوايت املوضوعات بناء ع ى املقرتحات املقدمة يعد أأمرا همام.
 .151و ّكرر الرئيس اقرتاحه .واقرتح أأياا عقد اجامتع غري رمسي بعد أأن يمت تناول بنود جدول ا ألعامل لهذه ادلورة لإاتحة
الفرصة ملؤيدي املقرتحات لتقدمي مزيد من املعلومات والتوضيحات فامي يتعلق ابملقرتحات .وهذا من شأأنه أأن يساعد الوفود
ع ى الاس تعداد للمناقشات يف ادلورة املقبةل.
 .152وقال وفد اإندونيس يا اإنه أأشار اإىل نتاجئ ملموسة ،و أأعرب عن اإدراكه التام بأأن جلنة التمنية ليست هيئة لوضع القواعد
واملعايري .ومل يرش الوفد اإىل معاهدة دولية ملزمة أأو مبادئ توجهيية وما اإىل ذكل .ومل يرغب الوفد يف أأن تدور املناقشات
حول امللكية الفكرية والتمنية جملرد اإضافة بند يف جدول ا ألعامل .و أأعرب عن رغبته يف أأن يكون ذكل أأكرث وضوحا .و أأبدى
اس تعداده ملناقشة كيفية جعل املناقشات يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل أأكرث جدوى .و أأوحض أأن النتيجة امللموسة
جللسة التقاو  اليت تقرتهحا اجملموعة ابء ميكن أأن تكون عبارة عن تقرير أأو يشء ميكن لبدله أأن تس تخدمه ملعرفة ما يه
اخلربات اليت مت تقامسها .و أأكد الوفد ع ى أأن املناقشات حول هذا البند من جدول ا ألعامل ينبغي أأن تتامن ادلور الإجيايب
للملكية الفكرية و أأن تتناول الاثر السلبية لتنفيذ أأنظمة امللكية الفكرية يف البدلان النامية .وفامي يتعلق ابقرتاح الرئيس ا ألخري،
أأبدى الوفد مرونة ششأأن ما اإذا اكن ينبغي مناقشة املسأأةل يف هذه ادلورة أأو اليت تلهيا.
 .153وكرر الرئيس اقرتاحه وتساءل عام اإذا اكن بوسع اللجنة املوافقة عليه .ومت التفاق عليه لعدم وجود مالحظات من
احلاور .مث طلب الرئيس من ا ألمانة اقرتاح موعد هنايئ للوفود لتقدمي وهجات نظرها قبل ادلورة القادمة.
ورصحت ا ألمانة (الس يد ابلوش) بأأن املامرسة املتبعة يف الويبو تمتثل يف اإاتحة الواثئق قبل شهرين من اجامتع أأي
ّ .154
جلنة من جلان الويبو .ومن املتوقع أأن تعقد ادلورة التالية للجنة يف الفرتة من  14اإىل  18مايو .وجيب نرش الواثئق حبلول
منتصف مارس .ور أأت أأن الرتمجة واملوافقة ع ى النرش كوثيقة من واثئق جلنة التمنية رضوريتان يف هذا الصدد .وابلتايل،
ينبغي للوفود تقدمي املدخالت بهناية شهر فرباير من أأجل معاجلهتا ونرشها.
 .155وذكر الرئيس أأن املوعد الهنايئ لتقدمي املدخالت هو يف هناية فرباير  .2018و أأغلق مناقشة هذا البند نظرا لعدم وجود
مالحظات أأخرى من احلاور.

البند  7من جدول ا ألعامل :النظر يف برانمج معل لتنفيذ التوصيات املعمتدة (تمتة)
نقاش حول طريقة تناول أأهداف التمنية املس تدامة يف دورات اللجنة املقبةل ،مبا يف ذكل طلب اإضافة بند دامئ
يف جدول ا ألعامل (انظر الوثيقة )CDIP/18/4
 .156طلب الرئيس من ا ألمانة تقدمي هذه املسأأةل.
 .157عرضت ا ألمانة (الس يد ابلوش) حملة عامة عن هذه املسأأةل .ونظرت ادلورة الثامنة عرش للجنة التمنية يف مجموعة من
مدخالت ادلول ا ألعااء (انظر الوثيقة  )CDIP/18/4عقب اإجراء مناقشة يف اجللسة السابقة حول كيفية مناقشة أأهداف
التمنية املس تدامة يف اللجنة .وتامنت املدخالت اقرتاحا من وفد الربازيل يتامن بند جدول أأعامل دامئ لتناول موضوع
أأهداف التمنية املس تدامة .وقد نوقشت هذه املسأأةل يف اجللسة ا ألخرية .ومل تمتكن اللجنة من حتقيق تقدم ششأأن هذا البند.
وابلتايل ،قررت اللجنة مواصةل املناقشة يف هذه ادلورة ،ع ى النحو املذكور يف الفقرة  8.7من ملخص الرئيس.
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 .158وحتدث وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء ،و أأشار اإىل أأن اعامتد أأهداف التمنية املس تدامة يف مقة ا ألمم املتحدة ششأأن
التمنية املس تدامة يعترب عالمة ابرزة .و أأعربت اجملموعة عن تأأييدها الاكمل ألهداف التمنية املس تدامة وهجود الويبو للمسامهة
يف تنفيذها ،مع التذكري بأأن املسؤولية ا ألساس ية عن حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة تقع ع ى عاتق ادلول ا ألعااء .ومع
ذكل ،فاإن للويبو دورا هاما يف دمع ادلول ا ألعااء للنفاذ اإىل هذا املبتغى .و أأشار اإىل أأنه ،حىت الن ،فاإن املناقشات حول
أأهداف التمنية املس تدامة يف اللجنة ذات طابع نظري ،وتركز ع ى الهدف أأو الغاية اذلي قد يكون هلام صةل ع ى حنو ما بعمل
الويبو واجلوانب الإجرائية ،مثل اقرتاح اإضافة بند دامئ يف جدول أأعامل جلنة التمنية يتعلق بأأهداف التمنية املس تدامة .وقد
حان الوقت لالنتقال اإىل هنج معيل وملموس أأكرث ميكن أأن يساعد ادلول ا ألعااء ابلفعل ع ى اإحراز تقدم يف تنفيذ أأهداف
التمنية املس تدامة من خالل حتسني اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية .وقد قدمت اجملموعة اقرتاهحا بتنظمي جلسة تقاو  ششأأن
امللكية الفكرية والابتاكر فامي يتعلق ابلتمنية املس تدامة يف اإطار البند  8عن بند جدول ا ألعامل اجلديد ششأأن امللكية الفكرية
والتمنية وذكل هبدف حتقيق تقدم يف املامون .وع ى حنو ما أشري اإليه يف املناقشة اليت جرت يف اإطار البند  ،8فاإن الإطار
الإجرايئ ملناقشة أأهداف التمنية املس تدامة وللم ي قدما حنو حتقيق تقدم ملموس قامئ ابلفعل .وابلإضافة اإىل ذكل ،وافقت
جلنة التمنية بعد مناقشات مكثفة ،ع ى الإجراء الس نوي لتقدمي التقارير عن أأهداف التمنية املس تدامة اإىل اللجنة .وقد أأظهر
ذكل بوضوح أأن هناك حاجة اإىل بند دامئ يف جدول ا ألعامل ششأأن أأهداف التمنية املس تدامة ،نظرا اإىل أأن ل يشء مينع جلنة
التمنية ول منعها من مناقشة أأهداف التمنية املس تدامة ششلك شامل يف اإطار هيالك جدول ا ألعامل القامئة ا ألخرى .و أأكدت
اجملموعة من جديد أأهنا ليست يف موقف يسمح لها بتأأييد اقرتاح اإضافة بند دامئ يف جدول ا ألعامل ششأأن هذه املسأأةل.
 .159وحتدث وفد اإس تونيا ابو  الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه ،و أأقر مبسامهة الويبو وا ألمانة يف تنفيذ أأهداف التمنية
املس تدامة والغاايت املرتبطة هبا ومسامههتام يف العمل املشرتك بني الواكلت ششأأن قاااي أأهداف التمنية املس تدامة .و أأشار
الوفد اإىل أأن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه ملازمون بقوة بتأأييد حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .فهيي هممة ومالمئة
للبدلان املتقدمة بقدر ما يه هممة ومالمئة للبدلان النامية .ورحب الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه ابلتفاق اذلي مت
التوصل اإليه يف ادلورة الثامنة عرشة للجنة من أأجل تزويد ادلول ا ألعااء بتقرير س نوي عن أأهداف التمنية املس تدامة.
ويتيح ذكل لدلول ا ألعااء فرصة كبرية ملناقشة أأهداف التمنية املس تدامة .وع ى هذا النحو ،ليس من الرضوري وضع بند
منفصل ع ى جدول أأعامل أأهداف التمنية املس تدامة .ودلى الويبو ،بصفهتا منظمة متعددة ا ألطراف معنية ابمللكية الفكرية،
معرفة حمددة للغاية ميكهنا املسامهة هبا يف املناقشات ا ألوسع نطاقا ألهداف التمنية املس تدامة .وليك يكون دمع الويبو أأكرث
تركزيا وفعالية ،جيب علهيا الرتكزي ع ى أأهداف التمنية املس تدامة وغاايهتا ذات الصةل الأكرب بعملها ووليهتا .ومن مث ،ر أأى
الوفد أأن معل الويبو أأكرث أأمهية يف اإطار تنفيذ الهدف  9من أأهداف التمنية املس تدامة (بناء البنية التحتية املرنة ،وتعزيز
التصنيع الشامل واملس تدام ،وتعزيز الابتاكر) ،والهدف  17من أأهداف التمنية املس تدامة (تعزيز وسائل تنفيذ وتنش يط
الرشاكة العاملية من أأجل التمنية املس تدامة)  .وجيب أأياا عدم التغافل عن أأن الإجناز العام ألهداف التمنية املس تدامة يعمتد
لك ع ى حدة.
يف املقام ا ألول ع ى أأعامل ادلول ا ألعااء ٍ
 .160وحتدث وفد الس نغال ابو  مجموعة البدلان ا ألفريقية ،و أأكد من جديد أأن الويبو ،ابعتبارها واكةل متخصصة اتبعة ل ألمم
املتحدة ،لها دور أأسايس يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .ويتطلب ا ألمر إارادة س ياس ية قوية والازاما كبريا من جانب
اجملمتع ادلويل لتحويل العامل حبلول عام  .2030وتلعب امللكية الفكرية دورا هاما يف التمنية ،ل س امي أأن التكنولوجيا موجودة
يف العديد من جمالت احلياة .ويتطلب تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة اتباع هن ٍج لكي َّ
ومنسق .ور ّحب الوفد ابجلهود
ومنظا َّ
اليت تبذلها املنظمة ،ول س امي املبادرة اليت اختذها املدير العام لرتش يح ممثل عن أأهداف التمنية املس تدامة وقرار جلنة التمنية
لإعداد تقارير ششأأن اس مترار الويبو يف تنفيذها س نواي .ومن املها اإجراء مناقشات مس تفياة ششأأن القاااي املرتبطة ابلتمنية
وولية الويبو .وتقت ي ولية جلنة التمنية من اللجنة اإجراء مناقشات ششأأن امللكية الفكرية والتمنية .ومع ذكل ،ينبغي أأن يكون
هناك بند دامئ يف جدول أأعامل جلنة التمنية ششأأن أأهداف التمنية املس تدامة من أأجل مناقشة القاااي ابلتفصيل وإايااح ما
تقوم به الويبو يف هذا الصدد.
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 .161وحتدث وفد جورجيا ابو  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقية ،و أأشار اإىل اجلهود اليت تبذلها ادلول ا ألعااء
وا ألمانة للم ي قدما يف العمل ششأأن تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة يف جدول أأعامل الويبو .و أأشار الوفد اإىل أأنه ع ى مدار
العديد من اجللسات ،فاّ ل الهنج و أأيّد الرتكزي ع ى أأهداف وغاايت التمنية املس تدامة اليت لها صةل بعمل الويبو .ومبا أأن جلنة
التمنية تتناول ابلفعل أأهداف التمنية املس تدامة ،فاإن علهيا الرتكزي ع ى املناقشات املكثفة واعامتد هنج أأكرث حتديدا .و أأيدت
اجملموعة أأي اقرتاح يتعلق بتنظمي جلسة حول امللكية الفكرية والابتاكر ميكن أأن تكون مبثابة نقطة انطالق لتناول أأهداف
التمنية املس تدامة يف ادلورات املقبةل .و أأعربت عن تطلعها اإىل اإحراز تقدم يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة.
 .162و أأكد وفد اإكوادور ع ى أأمهية ا ألخذ بعني الاعتبار الطبيعة العاملية ألهداف التمنية املس تدامة .وجيب ختصيص مساحة
أأكرب ملناقشة أأهداف التمنية املس تدامة .و أأيّد الوفد اقرتاح وفد الربازيل ششأأن اإضافة بند دامئ يف جدول ا ألعامل ششأأن أأهداف
التمنية املس تدامة.
 .163وكرر وفد ابكس تان تأأييده لالقرتاح الربازييل .ور أأى أأن أأهداف التمنية املس تدامة متعددة القطاعات وعامة يف طبيعهتا.
وتلعب دورا هاما وممزيا يف اإجناز جدول أأعامل  .2030و أأشار اإىل أأن الإقرار سيساعد ع ى تنس يق اجلهود يف هذا الصدد.
و أأعرب الوفد عن تأأييده التام لقرتاح وفد الربازيل.
 .164وذكر وفد اإندونيس يا أأنه يف عامل اليوم اذلي يزداد تاكمال ،جيب تصور أأهداف التمنية املس تدامة ع ى أأهنا جدول أأعامل
عاملي حقيقي ياا مسؤوليات تتقامسها مجيع البدلان ع ى أأساس الازام قوي ابملشاركة يف اإجراءات جامعية تتطلب التأأييد من
البدلان املتقدمة والنامية ع ى السواء .و أأشار اإىل أأن الويبو يف وضع ميكهنا من البناء ع ى قوة الرشاكة العاملية احلالية من أأجل
التمنية .وتطلع الوفد اإىل مناقشة طريقة معاجلة أأهداف التمنية املس تدامة يف جلنة التمنية ،مبا يف ذكل اقرتاح اإضافة بند دامئ يف
جدول ا ألعامل.
 .165و أأشار وفد الربازيل اإىل أأن أأجندة التمنية املس تدامة لعام  2030اليت اعمتدهتا امجلعية العامة ل ألمم املتحدة يف عام
 2015توحض أأن التحدايت اليت يواهجها اجملمتع ادلويل اليوم متشابكة ،وابلتايل ،دعا اإىل التوصل اإىل حلول متاكمةل .و أأشار
أأياا اإىل أأن وهجة نظر الربازيل ششأأن أأهداف التمنية املس تدامة تعكس اإعالن امجلعية العامة ل ألمم املتحدة .وع ى النحو الوارد
يف الفقرة  5من جدول أأعامل  ،2030فاإن أأهداف التمنية املس تدامة غري قابةل للتجزئة وتنطبق ع ى مجيع البدلان ،مع مراعاة
خمتلف احلقائق والقدرات ومس توايت التمنية الوطنية واحرتام الس ياسات وا ألولوايت الوطنية .ويعد هذا الهنج املتاكمل هو
العمود الفقري جلدول أأعامل  .2030وينبغي أأل تناقش ادلول ا ألعااء سوى بعض أأهداف التمنية املس تدامة يف الويبو وترتك
ا ألخرى .وسوف تكون مناقشة أأهداف التمنية املس تدامة ششلك فردي مماثةل ملناقشة أأجزاء فقط من مفهوم التمنية .اإهنا ل
معزى لها اإل بوجودها معا .و أأشار اإىل أأن جدول أأعامل  2030تتطلب من املنظامت ادلولية أأن تعئب من مجيع املصادر
أ
"املساعدة املالية والتقنية لتعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية والابتاكرية للبدلان النامية من أأجل الانتقال اإىل أأمناط أكرث
اس تدامة لالس هتالك والإنتاج" .وهو جمال تمتتع فيه الويبو ابلتجربة واخلربة .وينبغي أأل تتخ ى الويبو عن مسؤوليهتا .وع ى
الرمغ من أأن الوفد قد كرر موقفه بأأن الويبو ل ينبغي أأن تقيد دورها يف بعض أأهداف التمنية املس تدامة ،فاإنه ر أأى أأن
مسامهة املنظمة لن تكون مامتثةل مع مجيع ا ألهداف الس بعة عرش .ومع ذكل ،فاإن ذكل ل يعفي الويبو من املشاركة يف
تنفيذها .ومت تعممي التقرير ا ألول عن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة يف ادلورة ا ألخرية .وينبغي أأن حيتوي
التقرير ع ى مزيد من املعلومات حول كيفية تنفيذ لك هدف اسرتاتيجي لهداف التمنية املس تدامة املرتبط حتديدا به .وقد
طلب الوفد ذكل لفرتة طويةل ،ليس فقط يف جلنة التمنية ولكن أأياا يف جلنة الربانمج واملزيانية .ويف ادلورات الثالث ا ألخرية
للجنة التمنية ،اقرتح الوفد اإدراج بند دامئ يف جدول ا ألعامل ششأأن تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .وقد حظي الاقرتاح بدمع
أأغلبية ادلول ا ألعااء ،مما يعكس رغبة جزء كبري من اجملمتع ادلويل يف أأن تلعب الويبو دورا أأكرث نشاطا وشفافية حنو تعممي
أأهداف التمنية املس تدامة .وأأشار الوفد اإىل أأن وجود بند دامئ ششأأن أأهداف التمنية املس تدامة هل عدد من الفوائد .فهو يسامه
يف تبس يط العمل ،ويعزز الشفافية والرتكزي واملساءةل .و أأعرب الوفد عن اس تعداده للمشاركة ششلك بنّاء مع ادلول ا ألعااء
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ا ألخرى يف وضع برانمج معل حمدد ألهداف التمنية املس تدامة .وكذكل عن اس تعداده لتبادل ا ألفاكر مع ا ألعااء الخرين
هبدف التوصل اإىل توافق يف الراء حول هذا املوضوع.
 .166و أأشار وفد الصني اإىل أأنه يف ادلورات القليةل املاضية ،قدمت ادلول ا ألعااء العديد من التعليقات حول كيفية تنفيذ
الويبو ألهداف التمنية املس تدامة .وتعد أأهداف التمنية املس تدامة أأهدافا عاملية هممة صاغهتا ا ألمم املتحدة ملواهجة حتدايت
التمنية املشرتكة يف الس نوات امخلس عرشة القادمة .ويعد تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة مسؤولية مشرتكة للمجمتع ادلويل.
وميكن أأن تلعب امللكية الفكرية ،ابعتبارها قوة دافعة هامة لالبتاكر ،دورا فريدا يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .وينبغي
ع ى الويبو ،ابعتبارها اإحدى واكلت ا ألمم املتحدة املتخصصة الس تة عرش ،أأن تنخرط بنشاط يف هذه العملية .وتعترب جلنة
التمنية يه أأمه حمفل للويبو ملناقشة قاااي التمنية .وابلتايل ،مفن املناسب مواصةل مناقشة قاااي أأهداف التمنية املس تدامة يف
اللجنة .ومن حيث املبد أأ ،أأيد الوفد اإضافة بند دامئ يف جدول أأعامل جلنة التمنية ششأأن أأهداف التمنية املس تدامة .ومل يمت
التوصل اإىل توافق يف املناقشات حول هذه املسأأةل .ودلمع املناقشات ،اقرتح الوفد أأن تَرشع اللجنة يف بعض القاااي احملددة.
فع ى سبيل املثال ،ميكهنا أأن تلمتس من ا ألمانة أأن تس تعرض معل الويبو يف هذا اجملال من أأجل تزويد ادلول ا ألعااء
مبنظور شامل للعمل اذلي قامت به الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة وتوفري أأساس ملواصةل النقاش حول قاااي مثل
حتديد أأهداف التمنية املس تدامة اليت يوجد للويبو هبا مزية ،والإجنازات اليت ينبغي أأن يمت تقامسها وتوزيعها ،واجملالت اليت
حتتاج اإىل تعزيز أأو حتسني .ور ّحب الوفد ابملقرتحات املقدمة من الوفود ا ألخرى للم ي قدما يف مناقشة هذه القاية.
 .167و أأشار الرئيس اإىل أأن املواقف مل تتغري ،وإاىل عدم وجود مقرتحات جديدة ،و أأنه ل يزال هناك تباعد يف وهجات النظر
حول طريقة معاجلة أأهداف التمنية املس تدامة يف دورات جلنة التمنية يف املس تقبل .و أأوحض أأن اللجنة تتناول ابلفعل أأهداف
التمنية املس تدامة .ويمت تقدمي تقرير س نوي اإىل اللجنة .وقد مت تعيني ممثل للمدير العام .وهذه مبادرات اختذهتا ا ألمانة .ويف
هذه املرحةل ،ميكن للجنة حبث الكيفية اليت ميكن أأن تظهر هبا هذه القاية يف جدول ا ألعامل ،وليس ابلرضورة كبند مس تقل
يف جدول ا ألعامل .واقرتح وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء أأهنا ميكن أأن تندرج حتت البند  8من جدول ا ألعامل ،وهو بند
جدول ا ألعامل اجلديد ششأأن امللكية الفكرية والتمنية .ول ميكن للجنة مناقشة التمنية دون مناقشة التمنية املس تدامة .ويف
الواقع ،تعكس أأهداف التمنية املس تدامة احلاجة اإىل أأن تكون التمنية مس تدامة .وميكن مناقشة أأهداف التمنية املس تدامة ذات
الصةل ابلويبو كبند فرعي يف اإطار البند  8من جدول ا ألعامل .وميكن أأن يكون هناك العديد من البنود الفرعية املتعلقة
ابلتمنية ،مبا يف ذكل أأهداف التمنية املس تدامة .و أأعرب الرئيس عن أأمهل يف أأن يلقى اقرتاحه قبول دلى الوفود.
 .168واس تفرس وفد الربازيل عام اإذا اكن الرئيس اقرتح اإدراج موضوع أأهداف التمنية املس تدامة يف اإطار امللكية الفكرية
والتمنية.
 .169أأوحض الرئيس اقرتاحه .واقرتح أأن تناقش اللجنة اإماكنية اإدراج أأهداف التمنية املس تدامة يف اإطار البند  8من جدول
ا ألعامل ألهنا مل تكن حددت مامون هذا البند من جدول ا ألعامل.
 .170و أأقر وفد الربازيل بأأن أأهداف التمنية املس تدامة و أأجندة التمنية متشاباكن .ومع ذكل ،فاإهنام ليسا مامتثالن .و أأوحض أأن
ألهداف التمنية املس تدامة جدول زمين حمدد للتنفيذ ،وسوف ينهتيي يف عام  .2030ومع ذكل ،فاإن أأجندة التمنية دامئة.
و أأعرب الوفد عن حاجته اإىل التشاور مع بدله فامي يتعلق مبقرتح الرئيس .وقال اإنه يف هذه اللحظة ،يفال التعامل معها
ششلك منفصل ألهنا أأش ياء خمتلفة .و أأشار اإىل أأن اللجنة ينبغي علهيا صياغة بند دامئ يف جدول ا ألعامل ششأأن أأهداف التمنية
املس تدامة هل حمتوى ،مثل ما تفعهل ششأأن امللكية الفكرية والتمنية .و أأوحض أأنه سيمت بذل املزيد من اجلهد ملناقشة هذه القاااي.
وس يكون أأكرث تركزيا وشفافية .ور أأى الوفد أأن مجيع ادلول ا ألعااء ميكن أأن توافق ع ى أأن أأهداف التمنية املس تدامة و أأجندة
التمنية مسأألتان منفصلتان .وميكن للجنة بذل هجود للتوصل اإىل توافق يف الراء حول اقرتاهحا .وهذا من شأأنه أأن يكون جيدا
مجليع ادلول ا ألعااء.
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 .171وقال وفد امجلهورية التش يكية اإن بدله يوافق ع ى مجيع أأهداف التمنية املس تدامة اكلازام دويل .وميكن للجنة دعوة
خرباء ششأأن أأهداف التمنية املس تدامة واملدير العام لرشح دور ادلول ا ألعااء واملنظامت ادلولية داخل منظومة ا ألمم املتحدة
يف معلية التنفيذ .وميكن للجنة حتديد الغاايت أأو ا ألهداف أأو املؤرشات امللموسة الناش ئة عن أأهداف التمنية املس تدامة اليت
قد تكون ذات صةل ابلويبو.
 .172و أأشار الرئيس اإىل وجود مقرتحات جديدة ششأأن هذه املسأأةل .و أأعرب وفد الربازيل عن رغبته يف التشاور مع بدله،
وقد ترغب وفود أأخرى يف أأن تفعل نفس اليشء .وابلتايل ،اقرتح الرئيس أأن تعود اللجنة اإىل هذه املسأأةل يف ادلورة القادمة
ملعرفة ما اإذا اكن من املمكن حتقيق تقدم .وتساءل عام اإذا اكن هذا مقبول دلى اللجنة.
 .173ووافق وفد الربازيل متاما ع ى اقرتاح الرئيس.
 .174ومت التفاق ع ى اقرتاح الرئيس مبواصةل املناقشات يف ادلورة املقبةل ،نظرا لعدم وجود اعرتاضات من احلاور.

صيغة مراجعة لقرتاح من اجملموعة ا ألفريقية حول تنظمي مؤمتر دويل ّمرة لك س نتني ششأأن امللكية الفكرية والتمنية
(انظر الوثيقة )CDIP/20/8
 .175طلب الرئيس من وفد الس نغال تقدمي الصيغة املراجعة لالقرتاح.
 .176وحتدث وفد الس نغال ابو  مجموعة البدلان ا ألفريقية وقدم الصيغة املراجعة لالقرتاح .و أأشار اإىل أأن نتاجئ املؤمتر ادلويل
اذلي عقد حول هذا املوضوع يف أأبريل  2016حتت رعاية اللجنة جشعت اجملموعة .ويف ادلورة التاسعة عرشة للجنة التمنية،
قدمت اجملموعة اقرتاحا يتعلق بتنظمي مؤمتر دويل ششأأن امللكية الفكرية والتمنية مرة لك س نتني يف حماوةل لإضفاء الطابع
املؤسيس ع ى هذا الاجامتع وضامن اس تدامته يف جدول أأعامل الويبو .وتراعى الصيغة املراجعة لالقرتاح التعليقات املقدمة
من ادلول ا ألعااء .وتش متل الرتتيبات التنظيمية واللوجستية لتنفيذ الاقرتاح ع ى تكل الرتتيبات اليت وافقت علهيا ادلول
ا ألعااء للمؤمتر ادلويل يف أأبريل  .2016وسيمت اإعادة اس تخدام الرشوط املرجعية املتفق علهيا .وسيناقش املؤمتر ادلويل
موضوعا يتعلق ابللقب الثانوي املقرر أأن توافق عليه ادلول ا ألعااء يف ادلورة ا ألوىل للجنة يف الس نة ا ألوىل من لك دورة
مزيانية للويبو .وسوف يتعني ع ى ا ألمانة اإعداد برانمج املؤمتر ادلويل وإاعداد احملتوى للك موضوع من خالل مشاورات غري
رمسية مع منسقي اجملموعات .وسيمت تقدمي الربانمج الهنايئ للمؤمتر يف ادلورة الثانية للجنة التمنية يف الس نة ا ألوىل دلورة
املزيانية وذكل للعمل .وميكن أأن يعقد املؤمتر يف جنيف أأو يف بدل أخر تقرتحه ادلول ا ألعااء .وس تكون مدة املؤمتر يومني أأو
ثالثة أأايم .وس يعقد يف النصف ا ألول من الس نة الثانية من دورة مزيانية الويبو .وتمتثل أأهداف املؤمتر يف اإطالع ادلول
ا ألعااء ع ى التطورات ا ألخرية يف جمال امللكية الفكرية والتمنية ومتكني املشاركني من مناقشة أأمهية امللكية الفكرية يف التمنية
الاجامتعية والاقتصادية والثقافية .وسيتعني ع ى ا ألمانة اختيار املتحدثني ع ى أأساس التوازن اجلغرايف ،واخلربة املناس بة،
والتوازن يف املنظور .وستتاح لدلول ا ألعااء الفرصة لقرتاح أأسامء املتحدثني .وس يعقد املؤمتر مرة لك س نتني لفرتة أأولية
مدهتا ست س نوات تبد أأ من الثنائية  .2019/2018و أأعرب الوفد عن أأمل اجملموعة يف التوصل اإىل توافق يف الراء ششأأن
الصيغة املراجعة لالقرتاح.
 .177وقال وفد مجهورية اإيران الإسالمية اإن املؤمتر املنعقد يف أأبريل  2016يلقي الاوء ع ى أأمهية هذه احملافل لتعزيز
املشاركة فامي بني البدلان و أأحصاب املصلحة ،خاصة فامي يتعلق بتبادل اخلربات و أأفال املامرسات يف جمال التمنية .ومن شأأن
تنظمي مثل هذا املؤمتر أأن يفيد مجيع البدلان ،ول س امي البدلان ا ألقل منوا والبدلان النامية .وقد درس الوفد مزااي و أأهداف هذه
املبادرة ورشوطها املرجعية .و أأيد الاقرتاح والرشوط املرجعية الواردة فيه .وحث الوفد ادلول ا ألعااء ع ى أأن تتح ى ابملرونة
وتكون بناءة عند النظر يف الاقرتاح .و أأعرب عن تطلعه اإىل اعامتد الاقرتاح يف ادلورة احلالية.
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 .178وحتدث وفد كوس تارياك ابو  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب و أأيد الاقرتاح .ور أأى أأن الوثيقة املعدَ ةل تعترب
أأساسا ممتازا لبدء املناقشة .و أأقرت اجملموعة مبسامهة هذه املؤمترات يف املناقشات املتعلقة ابلتمنية وامللكية الفكرية .وقد أأعربت
ابلفعل عن اهامتهما مبثل هذا املؤمتر يف ادلورة ا ألخرية .و أأقرت اللجنة و أأعااؤها ابلنتاجئ املهمة للمؤمتر املنعقد يف  7و 8أأبريل
 .2016ور أأت أأن ا ألمر س يكون خطوة يف الاجتاه الصحيح اإذا قررت اللجنة عقد مؤمتر مماثل يف الثنائية املقبةل.
 .179وحتدث وفد اإندونيس يا ابو  مجموعة أس يا واحمليط الهادئ و أأيد الاقرتاح .وقال اإن من شأأن هذا املؤمتر أأن يساعد ع ى
زايدة الوعي بكيفية تسخري س ياسات امللكية الفكرية أكداة للتمنية.
 .180و أأيد وفد ابكس تان الصيغة املراجعة لالقرتاح املقدم من مجموعة البدلان ا ألفريقية .ور أأى أأن الاقرتاح يف المنوذج احلايل
يقدم العديد من املزااي .ومن شأأن املؤمتر أأن يساعد ع ى اإطالع ادلول ا ألعااء ع ى التطورات ا ألخرية يف جمال امللكية
الفكرية والتمنية .كام ميكن أأن يقدم مساهامت اإجيابية يف بند جدول أأعامل امللكية الفكرية والتمنية .و أأشار الوفد اإىل دوره الهام
يف مناقشة ليس فقط فوائد نظام امللكية الفكرية ولكن أأياا أأمهية امللكية الفكرية يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية.
 .181و أأكد وفد اإكوادور تأأييده لالقرتاح .و أأوحض أأن هذه املؤمترات تتناول القاااي املوضوعية ذات الصةل ابلتمنية اليت هتا
البدلان .وس يكون من املناسب النظر يف اإماكنية عقد حدث خالل الثنائية املقبةل ومبادرة مماثةل يف الثنائيات املقبةل.
 .182وحتدث وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء ،و أأشار اإىل أأن الصيغة املراجعة لالقرتاح تقدّم بعض التفاصيل الإضافية حول
تنظمي مثل هذا املؤمتر .و أأشار الوفد اإىل أأن معظا الشواغل اليت أأعرب عهنا يف ادلورة ا ألخرية مل تؤخذ يف الاعتبار عند
مراجعة الاقرتاح .و أأبدى الوفد عدم قناعته ابحلاجة اإىل عقد مؤمتر مس تقل ملدة يومني اإىل ثالثة أأايم لك س نتني .ور أأى أأن
جلنة التمنية توفر ابلفعل منصة جيدة ملناقشة املوضوعات املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية .ويزيد ذكل أأكرث بعد اإضافة بند
جديد يف جدول ا ألعامل ششأأن امللكية الفكرية والتمنية ميكن لدلول ا ألعااء من خالهل مناقشة التحدايت احلالية واملس تقبلية
ألنظمة امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية .و أأشار الوفد اإىل أأن الصيغة املراجعة لالقرتاح املقدم من اجملموعة
ا ألفريقية تقرتح أأن يركز املؤمتر القادم ع ى موضوع "كيفية الاس تفادة من النظام" .وع ى حنو ما ورد يف مناقشة التقارير
املرحلية ،فاإن خمتلف مشاريع الويبو ومبادراهتا تس هتدف الاس تخدام ا ألمثل لنظام امللكية الفكرية من قبل ادلول ا ألعااء.
و أأشارت اجملموعة اإىل اإنه يف حال ر أأت اجملموعات والوفود ا ألخرى بأأن هناك حاجة اإىل منح هذا املوضوع مساحة أأكرب ،فاإهنا
ع ى اس تعداد ملناقشة هذا املوضوع ششلك بنّاء يف اإطار بند جدول ا ألعامل اجلديد ششأأن امللكية الفكرية والتمنية.
 .183وحتدث وفد اإس تونيا ابو  الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه ،و أأعرب عن تأأييده لتنظمي مؤمتر ششأأن امللكية
الفكرية والتمنية عندما تكون هناك حاجة ومصلحة يتعني الوفاء هبام .ور أأى ،مع ذكل ،رضورة أأن يكون مثل هذا احلدث
حمددا مبا فيه الكفاية لاامن أأنه سيمت إارشاك احلارضين ومتكيهنا من تبادل وهجات النظر حول القاااي امللموسة وذات الصةل.
وجيب أأياا أأن يكون مدروسا جيدا من منظور املزيانية والوقت .وينبغي استنفاذ خيارات املتاحة ملناقشة القاااي ذات الصةل
يف اإطار بنود جدول ا ألعامل املوجودة دلى اللجنة قبل تقدمي أأساليب معل مؤسس ية جديدة مثل املؤمتر املقرتح .واقرتحت
اجملموعة ا ألفريقية أأن يكون العنوان الثانوي للمؤمتر اذلي س يعقد خالل الثنائية  1919-2018هو "كيفية الاس تفادة من
النظام" .ور أأى الوفد أأن هذا موضوعا واسعا وخمتلفا اإىل حد ما .وس يكون من املفيد معرفة املزيد عن النتاجئ والفوائد املتوقعة
لعقد مؤمتر حول هذا املوضوع قبل تقيمي ما اإذا اكن املؤمتر يعد ابلفعل هو الشلك ا ألنسب ملعاجلة هذه القاااي واحتياجات
ادلول ا ألعااء .و أأشار الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه اإىل اإماكنية تنظمي ا ألحداث أأثناء دورات جلنة التمنية كطريقة
ممكنة لتناول موضوعات حمددة تتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية .ومن شأأن ذكل أأن ميكّن املندوبني املشاركني يف دورة اللجنة
من تبادل وهجات النظر حول املواضيع ذات الصةل دون تكبد أأي تاكليف اإضافية للسفر والسكن .ومن شأأن امجلع بني هذه
املناقشات وجلسات اللجنة أأن يقلل من العبء الواقع ع ى مزيانية الويبو .ووافقت ادلورة التاسعة عرش للجنة التمنية
وامجلعية العامة للويبو ع ى اإضافة بند جديد يف جدول ا ألعامل ششأأن امللكية الفكرية والتمنية يتامن حاليا مواضيع حمددة
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ملعاجلهتا .وميكن أأن تكون املناقشة املواضيعية ،مثل املناقشة املقرتحة يف الورقة ا ألفريقية ،وس يةل لتحقيق أأفال اس تخدام
لهذا البند من جدول ا ألعامل .ويبدو أأن ا ألهداف الواردة يف الصيغة املراجعة لالقرتاح تتوافق مع ا ألهداف الواردة يف بند
جدول ا ألعامل اجلديد .ذلكل ،ومع مراعاة املوارد احملدودة مجليع ا ألطراف املعنية ،ينبغي أأن يوضع يف الاعتبار الشلك البديل
ل ألحداث اليت تعقد خالل اجامتعات جلنة التمنية وإاماكنية الاس تفادة من بند جدول ا ألعامل اجلديد عند التفكري يف شلك
وطبيعة الاقرتاح .ويف ضوء ما قيل ،أأعرب الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء عن عدم اقتناعها التام برضورة عقد مؤمتر
الن ع ى النحو اذلي اقرتحته مجموعة البدلان ا ألفريقية ،أأو اإلزام الويبو بعقد مؤمتر حول امللكية الفكرية والتمنية يف لك ثنائية
حسب الاقرتاح احلايل .ومع ذكل ،أأعرب الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء عن تطلعها اإىل اإجراء مناقشات ممثرة يف هذا
الشأأن واهامتهما ابلس امتع اإىل الراء واملدخالت البناءة للمجموعات ا ألخرى.
 .184و أأيد وفد الربازيل الاقرتاح تأأييدا اتما .واعتربه مبادرة تمكيلية هامة لبند جدول ا ألعامل املتعلق ابمللكية الفكرية
والتمنية .ور أأى أأنه جيب النظر اإلهيام ابلتوازي ،و أأن الاقرتاح عاجل وهام .وينبغي أأن تركز اللجنة ع ى الصورة ا ألمع املمتثةل يف
أأمهية املؤمتر ،فاإنه يتعلق متاما ابللجنة ،وهو طريقة للحفاظ ع ى الزمخ يف موضوع امللكية الفكرية والتمنية.
 .185وحتدث وفد جورجيا ابو  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأعرب عن اهامتمه مبناقشة الصيغة املراجعة
لالقرتاح مبزيد من التعمق .وكرر الوفد موقفه ششأأن تنظمي مؤمتر حول امللكية الفكرية والتمنية .وأأشار اإىل أأنه درس ونظر يف
مزية تنظمي مثل هذا املؤمتر والهدف منه .و أأشار اإىل أأن اجملموعة ل تزال تفال تنظمي ا ألحداث اليت تركز ع ى موضوعات
حمددة خالل دورات جلنة التمنية دون تكبد تاكليف اإضافية .و أأعرب عن تطلعه اإىل الاس امتع اإىل مداخالت الوفود ا ألخرى
ششأأن الاقرتاح.
 .186وذكّر وفد امجلهورية التش يكية بأأن اللجنة أأمات س نوات عديدة يف مناقشة الرشوط املرجعية للمؤمتر ادلويل اذلي
عقد يف عام  .2016واكنت هناك العديد من املشالك مثل تكل املتعلقة بقامئة املتحدثني .وشسبب املوارد احملدودة ،مل تمتكن
امجلهورية التش يكية من حاور املؤمتر .وابلتايل ،أأشار الوفد اإىل أأنه يفال تنظمي حدث أأصغر مضن دورات جلنة التمنية .ع ى
سبيل املثال ،ميكن اختصار دورة اللجنة اإىل أأربعة أأايم .وميكن ختصيص يوم واحد ملوضوع أأو حدث معني .وينبغي أأن
تس تذكر اللجنة خربهتا يف تنظمي املؤمتر ادلويل يف عام  2016عند اختاذ قرار ششأأن تنظمي مؤمترات مماثةل.
 .187و أأشار الرئيس اإىل اس مترار الاختالف يف وهجات النظر ششأأن هذه املسأأةل .واقرتح تعليق املناقشة .وميكن للوفود
التفاعل ملعرفة ما اإذا اكن ميكن التوصل اإىل اتفاق يف ا ألايم القادمة.
 .188وحتدث وفد الس نغال ابو  مجموعة البدلان ا ألفريقية واقرتح عقد مشاورات غري رمسية حول الاقرتاح.
 .189وذكر الرئيس أأن الطلب سوف يؤخذ يف الاعتبار .ومت تعليق املناقشة حول هذا البند.

تنفيذ التوصيات املرتتبة ع ى الاس تعراض املس تقل (تمتة)
 .190أأشار الرئيس اإىل التوصيتني  5و .11وقال اإن الصيغة اللغوية ينبغي أأن تنهتيي عند هاتني التوصيتني .ودعا الوفود اإىل
تقدمي مدخالت يف هذا الصدد .و أأشار اإىل السؤال اذلي طرحه وفد مجهورية اإيران الإسالمية ششأأن ما ينبغي معهل عند
اعامتد مجيع التوصيات .و أأعرب عن عدم تأأكده مما اإذا اكن ينبغي اإعادة فتح النقاش حول هذه املسأأةل حيث أأنه مت النظر فهيا
يف املايض .ومت التفاق ع ى أأنه ينبغي اإحاةل بعض التوصيات اإىل ا ألمانة للتنفيذ .ور أأى أأن بعض التوصيات ا ألخرى من
مسؤولية ادلول ا ألعااء .وهناك أأياا توصيات تتطلب التنفيذ من قبل ادلول ا ألعااء وا ألمانة .واقرتح أأن تطلب اللجنة
من ا ألمانة تقدمي مزيد من املعلومات لتحديد مسؤولية لك طرف يف تنفيذ التوصيات الإثنىت عرش اليت وافقت علهيا اللجنة
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ابلفعل .ومت التفاق ع ى هذا نظرا لعدم وجود اعرتاضات من احلاور .واس تفرس الرئيس عام اإذا اكن بوسع ا ألمانة تقدمي
موجز ملا ميكن أأن تفعهل بناء ع ى اقرتاحه.
 .191و أأشارت ا ألمانة (الس يد ابلوش) اإىل أأهنا أأعدت الوثيقة  CDIP/19/3اس تجابة لطلب اللجنة بأأن تقدم ا ألمانة
معلومات عن التوصيات املوهجة اإىل ا ألمانة .وع ى حنو ما ذكر الرئيس ،فاإن هناك ثالثة أأنواع من التوصيات .ومت توجيه
اإحداهام اإىل ا ألمانة ،ومت توجيه الفئة الثانية اإىل ادلول ا ألعااء وا ألمانة ،ومت توجيه الفئة الثالثة اإىل جلنة التمنية .وقد مت معل
التصنيف .واكنت ا ألمانة قد قدمت ردودا ع ى التوصيات املوهجة اإلهيا .وقدمت نبذة عن النوع الثاين من التوصيات املوهجة
اإىل ادلول ا ألعااء وا ألمانة .ويف بعض احلالت ،يعمتد اإجراء ا ألمانة ع ى قرار ادلول ا ألعااء .ويف احلالت اليت يمت فهيا
توجيه توصية اإىل ا ألمانة فقط ،فاإهنا حتتاج اإىل قرار وتأأييد من ادلول ا ألعااء بأأن ما قدمته مقبول ابلنس بة لها .ول عمل
ل ألمانة ابملعلومات الإضافية اليت ميكن تقدميها فامي يتعلق بأأنواع التوصيات.
 .192وذكر الرئيس أأن التوصيات اعمتدت بغرض تنفيذها .ويف ادلورة القادمة ،ستنظر اللجنة يف التقدم احملرز يف تنفيذ
التوصيات .وس يكون ذكل موضع نقاش يف اللجنة .وفامي يتعلق ابلعمل املس تقبيل ،ينبغي ع ى اللجنة أأن تنظر يف التقدم احملرز
يف تنفيذ التوصيات .واس تفرس الرئيس عام اإذا اكن بوسع اللجنة املوافقة ع ى اس تنتاجه.
 .193و أأدرك وفد مجهورية اإيران الإسالمية أأن الرئيس اقرتح النظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات يف ادلورة املقبةل.
و أأبدى الوفد عدم علمه بكيفية امل ي قدما يف تنفيذ هذه التوصيات حيث أأن طرائق التنفيذ مل تناقش .وع ى اللجنة مناقشة
وحتديد معلية اإعداد التقارير والاس تعراض فامي يتعلق ابلتوصيات الثنيت عرشة.
 .194وذكر الرئيس أأن اللجنة اعمتدت التوصيات الثنيت عرش .وعند اعامتد أأي توصية ،جيب تنفيذها .وس تكون هذه
املسأأةل ع ى جدول ا ألعامل ادلورة القادمة .ويف تكل ادلورة ،لن تنظر اللجنة يف التوصيات ،بل يف تنفيذها.
 .195وتساءل وفد مجهورية اإيران الإسالمية عام اإذا اكنت معلية اإعداد التقارير والاس تعراض ستناقش يف ادلورة املقبةل.
و أأشار اإىل أأن هذه مسأأةل من املفرتض أأن تناقشها اللجنة يف هذه ادلورة .ومل يبد الوفد أأي اعرتاض فامي يتعلق مبناقشة تنفيذ
التوصيات يف ادلورة املقبةل.
 .196وذكر الرئيس أأن اللجنة وافقت ع ى اعامتد مجيع التوصيات أأول مث النظر يف تنفيذها .و أأهنا لن تعمتد بعض التوصيات
وتبد أأ يف تنفيذها ،مث تنظر يف التوصيات ا ألخرى هبدف اعامتدها .وسترشع اللجنة يف مرحةل التنفيذ حيث مت اعامتد مجيع
التوصيات .وسيمت حفص هذا يف ادلورة القادمة.
 .197وحتدث وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء ،و أأشار اإىل أأنه مل يمت اعامتد مجيع التوصيات ،حيث مل يمت اعامتد التوصيتني 5
و .11و أأوحض أأن املناقشة ل تزال مس مترة .وما زال يتعني ع ى اللجنة العثور ع ى صيغة لغوية لفرز هذه القاية .ول تزال
اجملموعة ع ى غري دراية ابلطريقة اليت س مت ي هبا اللجنة فامي يتعلق مبتابعة التوصيات املعمتدة ،واسرتاتيجيات تنفيذ التوصيات
املعمتدة ،ومعلية اإعداد تقارير والاس تعراض .و أأفاد بأأن دلى اجملموعة بعض الراء حول املتابعة .واقرتحت اجملموعة اإجراء مزيد
من املناقشات يف وقت لحق من ا ألس بوع حول كيفية امل ي قدما يف هذه النقطة ابذلات.
 .198و أأشار الرئيس اإىل التوصيتني  5و .11و أأوحض أأنه أأمت اس تنتاجاته ششأأهنام ،و أأن الصياغة فقط يه املعلقة .وتقرر أأنه يف
ضوء ما قدمته ا ألمانة ،س يكون الهنج هو أأن حتيط اللجنة علام هباتني التوصيتني وتشجع ا ألمانة ع ى مواصةل ممارس هتا احلالية
ششأأهنام .وفامي يتعلق ابلتنفيذ والتوضيحات ،ميكن للجنة النظر يف تكل التوصيات يف ادلورة القادمة اإذا مل تكن واحضة .و أأفاد
بأأن ا ألمر ليس مرتوك هل لتوضيحها.
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 .199واس تأأنف الرئيس مناقشة التوصيات الثنيت عرشة لالس تعراض املس تقل .وتساءل عام اإذا اكن بوسع اللجنة اعامتد
التوصيات الثنيت عرشة من أأجل الانتقال اإىل املرحةل التالية.
 .200وحتدث وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء ،و أأكد أأنه ليس يف وضع يسمح هل ابعامتد التوصيتني  5و .11وميكن للجنة أأن
حتيط علام ابلتوصيتني ورمبا مت ي قدما يف هذا ا ألمر.
 .201و أأشار الرئيس اإىل أأنه مل يمت بعد اعامتد التوصيتني  5و .11و أأن الفكرة اليت انبثقت عن املناقشات اليت جرت يف اليوم
السابق يه الإحاطة علام هبذه التوصيات وتشجيع ا ألمانة ع ى مواصةل تنفيذها اإىل احلد اذلي اكنت تقوم به يف معلها العادي.
و أأوحض أأن اللغة مطلوبة يف هذا الصدد .وتساءل الرئيس عام اإذا اكن من املمكن اعامتد هاتني التوصيتني يف هذه ادلورة .وإاذا
مل يكن ذكل ممكنا ،فرمبا ميكن جتنيهبا حىت ادلورة التالية ،وميكن للجنة النظر يف ما ميكن معهل فامي يتعلق بتنفيذ التوصيات
العرش املتفق علهيا .ويف ادلورة ا ألخرية ،وافقت اللجنة ع ى النظر يف كيفية تنفيذ التوصيات املعمتدة ومواصةل النظر يف
التوصيات اليت مل تعمتد بعد .وطلب من الوفود تركزي مداخالهتا يف هذا الاجتاه.
 .202وحتدث وفد الس نغال ابو  مجموعة البدلان ا ألفريقية ،و أأعرب عن بعض الشواغل فامي يتعلق ابلهنج اذلي اقرتحه
الرئيس .ويتامن التقرير  12توصية .ومل تس تطع اللجنة تناول  10توصيات وترك اثنتني جانبا .و أأشار الوفد اإىل أأن اجملموعة مل
تمتكن من الإحاطة علام هبذه التوصيات .واكنت ا ألمانة قد أأشارت ابلفعل اإىل أأهنا تنفذ التوصية  5يف معلها العادي .وابلتايل،
مل تر اجملموعة أأي مشلكة يف اعامتد تكل التوصيات.
 .203و أأشار الرئيس اإىل القرار املتخذ يف ادلورة ا ألخرية .ووفقا ملا جاء يف ملخص الرئيس لدلورة التاسعة عرش للجنة
التمنية ،س تواصل اللجنة مناقشة التوصيات اليت مل يمت اعامتدها بعد ،ومناقشة الطرائق واسرتاتيجيات التنفيذ للتوصيات
املعمتدة .وتساءل عام اإذا اكنت اجملموعة ا ألفريقية قد أأخذت يف الاعتبار القرار املتخذ يف ادلورة املاضية.
 .204وحتدث وفد الس نغال ابو  مجموعة البدلان ا ألفريقية ،وذكر أأنه أأخذ يف الاعتبار القرار املتخذ يف اجللسة ا ألخرية.
و أأوحض أأن موقفه مل يتغري .وفامي يتعلق ابلطريقة الالزمة لتنفيذ التوصيات املعمتدة ،ر أأى الوفد أأن الهنج اذلي اقرتحه الرئيس
مناسب .وميكن ل ألمانة تقدمي تقارير دورية عن التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات.
 .205و أأشار الرئيس اإىل التوصيات املعمتدة وإاىل دور ا ألمانة يف تنفيذ تكل التوصيات .و أأفاد بأأن ا ألمانة ل تس تطيع الترصف
ششلك مس تقل ،و أأن ع ى ادلول ا ألعااء اإعطاء تعلاميت واحضة ل ألمانة ششأأن ما ينبغي أأن تفعهل يف تنفيذ تكل التوصيات.
وهناك أأياا توصيات هتا ادلول ا ألعااء .ومت مطالبهتا ابلقيام بلك ما يعتربونه رضوراي لتنفيذ تكل التوصيات .ول تزال
التوصيتان  5و 11معلّقتني ألن اجملموعة ابء غري قادرة حاليا ع ى اعامتدهام .ومع ذكل ،أأرصت اجملموعة ا ألفريقية ع ى رضورة
اعامتدها .رمبا تس تطيع اللجنة حماوةل اإجياد حل وسط يف هذه ادلورة .وعندما تتوصل اللجنة اإىل اتفاق عام ششأأن مجيع
التوصيات الثنيت عرش ،ميكن مطالبة ادلول ا ألعااء بتقدمي أراء مكتوبة حول كيفية تنفيذها .ويف ادلورة القادمة ،ميكن
لدلول ا ألعااء أأياا أأن تنظر يف القرارات املطلوبة لتنفيذ خمتلف التوصيات املعمتدة .والمتس الرئيس التعرف ع ى وهجات
نظر الوفود يف هذا الشأأن.
 .206وحتدث وفد اإندونيس يا ابو  مجموعة أس يا واحمليط الهادئ ،و أأكد أأنه اكن يناقش كيفية امل ي قدما فامي يتعلق ابلطرائق
والاسرتاتيجيات الالزمة لتنفيذ التوصيات .و أأشار اإىل أأن موقفه يامتىش مع ما اقرتحه الرئيس .ومع ذكل ،جيب أأن يكون أأكرث
واقعية .واقرتحت اجملموعة أأن تقوم ا ألمانة بدعوة ادلول ا ألعااء لتقدمي طلبات ششأأن الطرائق والاسرتاتيجيات الالزمة
لتنفيذ التوصيات املعمتدة .وميكن ل ألمانة اإعداد جتميع وإااتحهتا قبل ادلورة القادمة .وهذا يعطي الوفود الوقت دلراسة الوثيقة
والاس تعداد للمناقشة يف ادلورة القادمة.
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 .207والمتس وفد مرص توضيحات ششأأن اقرتاح الرئيس .و أأعرب عن عدم فهمه للكيفية اليت ميكن هبا ل ألمانة تنفيذ يشء مل
تعمتده ادلول ا ألعااء بعد.
 .208و أأشار وفد الربازيل اإىل وهجات النظر اخملتلفة ششأأن التوصيتني  5و .11و أأوحض أأن الرئيس ميكن أأن يقرتح بعض
العبارات ليك حتاول اللجنة التوصل اإىل اتفاق ششأأن هذه التوصيات .وفامي يتعلق بتنفيذ التوصيات ا ألخرى ،ذكر الوفد أأنه
غري مس تعد لتقدمي اقرتاحات ملموسة ششأأن هذه املسأأةل ،وس يكون من ا ألفال ترك ذكل حىت ادلورة القادمة.
 .209و أأشار وفد مجهورية اإيران الإسالمية اإىل التوصيتني  5و 11وكرر تفايهل اعامتد هاتني التوصيتني املتبقيتني .ومل يكن
هناك توافق يف الراء فامي يتعلق هبذه التوصيات .ومل يبد الوفد أأي اعرتاض ع ى مواصةل مناقشة التوصيتني  5و 11يف
ادلورة القادمة .وقال الوفد ،فامي يتعلق ابلطرائق واسرتاتيجيات التنفيذ للتوصيات املعمتدة ،اإنه يؤيد منح ادلول ا ألعااء فرصة
لتقدمي أراهئا ششأأن هذه املسائل .وينطبق اليشء نفسه ع ى معلية اإعداد التقارير واملراجعة .وميكن لدلول ا ألعااء تقدمي
تعليقات حول مجيع املوضوعات اليت مت التفاق علهيا يف ادلورة السابقة.
 .210وحتدث وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء ،و أأشار اإىل الهنج املقرتح من قبل الرئيس يف تنفيذ التوصيات والطريق للم ي
قدما .واوحض أأنه ينبغي ع ى اللجنة أأن تكون حذرة للغاية اإذا اكن علهيا أأن تطلب من ادلول ا ألعااء تقدمي أراهئا ششأأن كيفية
امل ي قدما .و أأشار اإىل أأن اسرتاتيجيات التنفيذ للتوصيات املعمتدة مذكورة يف الفقرة  8.1من ملخص الرئيس لدلورة التاسعة
عرش للجنة التمنية .وس تخاع توصيات حمددة أأو أأجزاء مهنا بطبيعهتا لطرائق واسرتاتيجيات تنفيذ خمتلفة .و أأفاد بأأنه مت تنفيذ
بعض التوصيات من خالل قرار شس يط ابلعامتد ،ويتعلق البعض الخر أأكرث ابلعمليات .وقد مت توجيه بعض التوصيات أأو
أأجزاء من التوصيات اإىل ا ألمانة وبعض التوصيات ا ألخرى اإىل جلنة التمنية وغريها من التوصيات اإىل ادلول ا ألعااء فرادى.
وابلنس بة للتوصيات املوهجة اإىل ا ألمانة ،أأيدت اجملموعة متاما الطرائق واسرتاتيجيات التنفيذ املبينة يف الوثيقة .CDIP/19/3
و أأشار الوفد اإىل أأنه ينبغي أأن يعهد اإىل ا ألمانة ابلتنفيذ ع ى النحو املبني يف رد ا ألمانة يف تكل الوثيقة ومتش يا مع القرار املتخذ
يف ادلورة التاسعة عرش للجنة التمنية .وابلنس بة للتوصيات املوهجة اإىل جلنة التمنية ،ميكن لدلول ا ألعااء أأن تقدم ،عند
الاقتااء ،مقرتحات حمددة اإىل اللجنة للنظر فهيا .وابلنس بة للتوصيات املوهجة اإىل ادلول ا ألعااء فرادى ،ينبغي للمسؤولني
الوطنيني النظر يف اختاذ الإجراءات املناس بة للتنفيذ ع ى املس توى الوطين .كام أأشارت الفقرة  8.1من ملخص الرئيس
لدلورة التاسعة عرش للجنة التمنية اإىل اإعداد تقارير ششأأن التقدم احملرز واس تعراضه .و أأوحضت اجملموعة أأن جلنة التمنية تدرس،
ع ى أأساس س نوي ،تقرير املدير العام عن تنفيذ أأجندة التمنية .ويعد هذا أأداة مفيدة .وميكن أأياا اس تخداهما لإعداد تقارير
ششأأن التقدم احملرز واس تعراضه فامي يتعلق ابلس تعراض املس تقل .وميكن تاميهنا يف التقرير الس نوي للمدير العام عن تنفيذ
أأجندة التمنية .وهذا من شأأنه أأن يوفر لدلول ا ألعااء رؤية جامعة وشامةل لتنفيذ أأجندة التمنية يف تقرير واحد .و أأعربت
اجملموعة عن رفاها اإنشاء معلية اإعداد تقارير موازية من شأأهنا أأن تشلك عبئا ع ى ا ألمانة وع ى ادلول ا ألعااء .وبدل من
اإضافة مزيد من الوضوح ،فاإهنا لن تؤدي اإل اإىل مزيد التعقيد والازدواجية.
 .211و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تأأييده الاكمل للبيان اذلي أأدىل به وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء .و أأشار
الوفد اإىل النقطة اليت أأاثرها وفد مرص حول كيفية تنفيذ التوصيتني  5و 11اإذا مل يكن قد مت اعامتدهام .وع ى حنو ما رشحت
ا ألمانة اب ألمس ،فقد مت ابلفعل تنفيذ التوصية  5واجلزء الثاين من التوصية  .11ومل تكن اللجنة حباجة اإىل اإخبار ا ألمانة بكيفية
تنفيذهام .ولك ما يتعني علهيا القيام به هو تشجيع ا ألمانة ع ى مواصةل تنفيذهام ع ى غرار ما اكنت تفعهل .ومل ير الوفد سببا
حلاجة اللجنة اإىل اعامتد يشء مت تنفيذه ابلفعل .و أأشار اإىل أأن ذكل يبدو و أكنه معلية رمسية للغاية .وقد انقشت اللجنة هذه
التوصيات مناقشة اكمةل ،وتناولها ومل يتبق أأي يشء لدلورة القادمة أأو ادلورة اليت تلهيا ملناقشة التوصية  5واجلزء الثاين من
التوصية  .11وقد نفذهتام ا ألمانة .ومل ير الوفد سببا حلاجة اللجنة اإىل اعامتدهام ألنه ل يوجد سبب يدعوها اإىل القيام بذكل.
وميكن للجنة أأن حتيط علام بأأهنا قد مت تناوهلام ابلاكمل.
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 .212وذكر الرئيس أأن الفكرة ل تتعلق فقط ابعامتدهام ،ولكن أأياا مبعرفة مدى احلاجة اإىل حتسني التنفيذ .و أأشار اإىل
السؤال اذلي طرحه وفد مرص حول كيفية تنفيذ التوصيتني  5و 11اإذا مل يكن مت اعامتدهام .وع ى حنو ما جاء يف ملخص
الرئيس لدلورة التاسعة عرش للجنة التمنية ،فقد وافقت اللجنة ع ى مواصةل مناقشة التوصيات اليت مل يمت اعامتدها بعد .وهذا
يشمل التوصيتني  5و .11وقررت اللجنة أأياا حتديد طرائق واسرتاتيجيات تنفيذ التوصيات املعمتدة .و أأشار الرئيس اإىل
التعليقات اليت أأدىل هبا وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء .و أأشار اإىل أأهنا أأوحضت موقفا عاما ششأأن العملية برمهتا .ومع ذكل،
فاإن اللجنة حباجة اإىل النظر يف هذه ع ى مراحل .ويه حاليا يف مرحةل الاعامتد .ومل تمت بعد مناقشة التوصيتني  5و11
ابلاكمل .وعرضت ا ألمانة أراءها .ومع ذكل ،ينبغي أأن تنظر اللجنة أأياا يف سبب قيام املراجعني املس تقلني ابإدراج
التوصيات اإذا اكنت ا ألمانة قد نفذهتا ابلفعل .وميكن دعوهتا اإىل اجللسة التالية لتوضيح سبب تقدميها لتكل التوصيات .وهذا
ميكن أأن يساعد ع ى توضيح املشلكة .وحىت اإذا أأحاطت اللجنة علام ابلتوصيات وجشعت ا ألمانة ع ى حتسني ممارس هتا
احلالية ،فاإن علهيا تقدمي اإرشادات حمددة اإىل ا ألمانة .وهذا هو ا ألمر نفسه ابلنس بة للتوصيات ا ألخرى .وميكن القيام بذكل يف
ادلورة القادمة مجليع التوصيات .وسيتعني ع ى اللجنة مناقشة الإجراءات احملددة اليت يتعني ع ى ا ألمانة اختاذها فامي يتعلق
بتنفيذ التوصيات املعمتدة وكذكل يتعني علهيا املوافقة علهيا.
 .213ووافق وفد اإندونيس يا ع ى تفسري الرئيس للحاةل الراهنة .و أأشار اإىل أأنه قد جيب حتسن بعض التوصيات .ور أأت
بعض الوفود بأأن اللجنة ل حتتاج اإىل اعامتد التوصيتني  5و 11ألهنام قد نفذات ابلفعل .ومع ذكل ،ر أأى الوفد عدم وجود رضر
يف اعامتد يشء مت تنفيذه ابلفعل .ويمت توجيه هذه التوصيات اإىل ا ألمانة وليس اإىل ادلول ا ألعااء أأو اللجنة .وإاذا اكن الاعامتد
شلكيا ،فلن يكون هناك أأي رضر يف اعامتد تكل التوصيات .و أأشار الوفد اإىل اقرتاح مجموعة أس يا واحمليط الهادئ ل ألمانة
بدعوة ادلول ا ألعااء لتقدمي طلبات ششأأن الطرائق والاسرتاتيجيات لتنفيذ التوصيات املعمتدة وتقدمي اإيااحات يف هذا
الصدد .و أأفاد بأأن هناك ثالثة أأنواع من التوصيات يف تقرير الاس تعراض املس تقل .فهناك توصيات موهجة اإىل ا ألمانة .وهناك
أأياا توصيات موهجة اإىل اللجنة أأو ادلول ا ألعااء .وميكن ل ألمانة أأن تدعو ادلول ا ألعااء اإىل تقدمي مدخالت ششأأن
التوصيات اليت تطلهبا ،ول س امي التوصيات املوهجة اإىل اللجنة .وينبغي ترك تنفيذ التوصيات املوهجة اإىل ادلول ا ألعااء
فرادى اإلهيا .وميكن ل ألمانة أأياا دعوة ادلول ا ألعااء اإىل تقدمي مدخالت ششأأن التوصيات املوهجة اإىل ا ألمانة حيامث تطلب
ا ألمر توجهيات من ادلول ا ألعااء .وإاذا مل تكن ا ألمانة حباجة اإىل توجيه ششأأن توصية معينة ،فاإن ا ألمانة ل حتتاج اإىل اإدراجه
يف ادلعوة املوهجة اإىل ادلول ا ألعااء لتقدمي املدخالت .وميكن ل ألمانة تقدمي تقرير اإىل جلنة التمنية حول ما قامت به فامي
يتعلق ابلتوصية املوهجة اإلهيا .وأأشار الوفد اإىل الاقرتاح املقدم من اجملموعة ابء ششأأن التقرير الس نوي للمدير العام ابإدراج
اإعداد تقارير ششأأن التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات واس تعراضه  .ووافق الوفد ع ى أأنه ل ينبغي حتميل ا ألمانة عبء تقرير
منفصل .وجيب أأل يكون هناك ازدواجية يف العمل .ومع ذكل ،اإذا اكن من املقرر اإدراج العنارص املذكورة يف التقرير الس نوي
للمدير العام ،ينبغي اس تخدام اإطار التوصية لهذا الغرض.
 .214وحتدث وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء ،و أأشار اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا .و أأعرب عن عدم فهمه التام
للتعليقات اليت أبديت ششأأن اإعداد تقارير عن التقدم واس تعراضه .وفامي يتعلق ابمل ي قدما ،ذكر الوفد أأن اجملموعة ميكن أأن
توافق ع ى اقرتاح ادلول ا ألعااء بتقدمي مدخالت مكتوبة حول كيفية تنفيذ توصيات الاس تعراض املس تقل املوهجة اإىل
اللجنة ،ع ى النحو املذكور يف مداخلهتا السابقة .ومع ذكل ،س يكون من الصعب القيام بذكل ابلنس بة للتوصيات املوهجة اإىل
ا ألمانة .وكرر الوفد أأنه يؤيد الطرائق واسرتاتيجيات التنفيذ املبينة يف الوثيقة  .CDIP/19/3ور أأى أأنه ينبغي ع ى اللجنة أأن
تعهد ل ألمانة ابلتنفيذ ع ى النحو املبني يف تكل الوثيقة.
 .215وذكر الرئيس أأنه اإذا اكنت ادلول ا ألعااء مطالبة بتقدمي التوجيه ،فسوف يمت مناقش ته يف اللجنة .وعند الإشارة اإىل
ادلول ا ألعااء يف اللجنة ،فاإنه ل يرى أأي فرق بني ادلول ا ألعااء واللجنة .و أأوحض أأن اللجنة س تقرر بعد احلصول ع ى
موافقة مجيع ا ألعااء .وهذا هو الإجراء املعمول به .وذكرت اجملموعة ابء أأن اللجنة ل ينبغي أأن تقدم مبادئ توجهيية ل ألمانة.
ومع ذكل ،طلبت ا ألمانة احلصول علهيا .ويتعني ع ى اللجنة املوافقة ع ى كيفية تنفيذ ا ألمانة للتوصيات اليت تتعلق اب ألمانة .ومع
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ا ألخذ يف الاعتبار املداخالت اليت قدمت ،اقرتح الرئيس ما ييل .أأول ،أأن تواصل اللجنة اس تعراض التوصيتني  5و 11يف
هذه ادلورة ،وتس متر املناقشة يف ادلورة القادمة اإذا تعذر التوصل اإىل حل .وميكن دعوة املراجعني املس تقلني لرشح سبب
تقدمي تكل التوصيات أأثناء تنفيذ ا ألمانة لها ابلفعل .اثنيا ،تقدم ادلول ا ألعااء مدخالت ششأأن الطريقة اليت ينبغي هبا ل ألمانة
وادلول ا ألعااء فهيا تنفيذ التوصيات املعمتدة .ولتوفري الوقت ،ميكن لدلول ا ألعااء تقدمي مدخالت خطية بغرض مناقش هتا
يف ادلورة القادمة .وخالفا ذلكل ،ميكن أأن يقدموها يف ادلورة املقبةل .وطلب الرئيس من الوفود تقدمي أراهئا حول اقرتاحه.
 .216و أأشار وفد الربازيل اإىل الاقرتاح املقدم من الرئيس اإىل ادلول ا ألعااء بتقدمي مدخالت مكتوبة وطلب توضيحا يف
ضوء التعليق اذلي أأدىل به وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء ،بأأنه ينبغي ع ى ادلول ا ألعااء أأل تقدم سوى مدخالت مكتوبة
حول كيفية تنفيذ بعض التوصيات .و أأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة ما اإذا اكن ينبغي تقدمي مدخالت مكتوبة فامي يتعلق
بلك أأو بعض التوصيات املعمتدة.
 .217وذكر الرئيس أأنه ينبغي تنفيذ التوصيات املعمتدة ،و أأهنا جمرد مسأأةل اإجرائية .ول ميكن منع ادلول ا ألعااء من تقدمي
معلومات اإىل ا ألمانة ششأأن املبادئ التوجهيية اليت تريد من ا ألمانة اتباعها .وميكن بعد ذكل مناقشة املدخالت .وكام هو مبني
يف القرار يف ادلورة التاسعة عرش للجنة التمنية ،طلبت ا ألمانة توضيحات ششأأن كيفية امل ي قدما فامي يتعلق ابلتوصيات اليت
حتتاج اإىل قرارات من ادلول ا ألعااء.
 .218وحتدث وفد اإندونيس يا ابو  مجموعة أس يا واحمليط الهادي ،ووافق ع ى طريقة امل ي قدما اليت اقرتهحا الرئيس.
وقدمت اجملموعة املزيد من التوضيحات ششأأن اقرتاهحا مع مراعاة الراء اليت أأعربت عهنا الوفود ا ألخرى ،مبا يف ذكل اجملموعة
ابء .و أأشار الوفد اإىل أأن هناك ثالثة أأنواع من التوصيات ،يه توصيات موهجة اإىل ا ألمانة أأو ادلول ا ألعااء أأو اللجنة.
وينبغي أأن يكون الرتكزي الرئييس ع ى تكل التوصيات املوهجة اإىل اللجنة .واقرتحت اجملموعة أأن تقوم ا ألمانة بدعوة ادلول
ا ألعااء لتقدمي مساهامت مكتوبة ،ل س امي ششأأن التوصيات املوهجة اإىل اللجنة .وإاذا احتاجت ا ألمانة اإىل اإرشادات ششأأن
بعض التوصيات املوهجة اإىل ا ألمانة ،فيمكن اإدراهجا يف ادلعوة املوهجة لتقدمي املدخالت .وس تقوم ا ألمانة ابإعداد مجموعة من
الطلبات املقدمة من ادلول ا ألعااء أكساس ملزيد من املناقشة يف ادلورة املقبةل .ور أأت اجملموعة أأن هذا من شأأنه أأن يقلل
اإىل أأدىن حد من أأي ارتباك قد ينشأأ يف املس تقبل فامي يتعلق ابملناقشة حول هذه املسأأةل.
 .219وذكر الرئيس أأن ادلول ا ألعااء ينبغي أأن تقدم مدخالت ششأأن الكيفية اليت ينبغي ع ى ا ألمانة تتبعها يف تنفيذ
التوصيات املوهجة اإىل ا ألمانة .وميكن ل ألمانة بعد ذكل اإبالغ ادلول ا ألعااء مبا اإذا اكن من املمكن القيام بذكل أأم ل .مث يمت
مناقشة ا ألمر وميكن التوصل اإىل قرار ششأأن ما هو ممكن.
 .220و أأيد وفد مجهورية اإيران الإسالمية بوجه عام اقرتاح الرئيس .ومع ذكل ،ر أأى أأنه ينبغي وضع صيغة لغوية ما حىت يمت
النظر فهيا مبزيد من التفصيل.
 .221وذكر الرئيس أأن ا ألمانة س تقوم ابإعداد مرشوع نص يستند اإىل النص اذلي اقرتحه مللخصه .وسيمت تقدميه اإىل الوفود
للموافقة عليه.
 .222وحتدث وفد اإندونيس يا ابو  مجموعة أس يا واحمليط الهادئ ،وقدم توضيحات اإضافية حول اقرتاحه .و أأفاد بأأنه ،بعد
انهتاء دورة جلنة التمنية ،سرتسل ا ألمانة مذكرة اإىل ادلول ا ألعااء دلعوهتا اإىل تقدمي أراهئا ششأأن التوصيات الواردة يف املذكرة
من أأجل اإعداد جتميعة لدلورة املقبةل .و أأوحض أأنه جيب ذكر التوصيات القابةل للتطبيق يف املذكرة حيث اإن املسؤولني عن
التعامل مع هذه املسأأةل يف العوامص قد ل يعرفون التوصيات اليت ينبغي علهيا التعليق علهيا فعليا .واتفق اجملموعة يف الر أأي مع
اجملموعة ابء بأأنه ينبغي أأن تركز املدخالت ع ى التوصيات املوهجة اإىل اللجنة .وإاذا احتاجت ا ألمانة اإىل اإرشادات ششأأن بعض
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التوصيات املوهجة اإىل ا ألمانة ،فيمكن أأياا اإدراهجا يف ادلعوة .وس تكون الوثيقة اليت حتتوي ع ى جتميعة للمدخالت يه
ا ألساس ملزيد من املناقشة يف ادلورة املقبةل .مل تطلب اجملموعة من ا ألمانة تقدمي وهجات نظرها ششأأن التوصيات.
 .223وذكر الرئيس أأن تعليقات مجموعة أس يا واحمليط الهادئ س تؤخذ يف الاعتبار .ول متنع ادلول ا ألعااء من تقدمي التوجيه
ششأأن ا ألس ئةل اليت مل تطلب ا ألمانة تقدمي اإيااحات ششأأهنا .وتساءل عام اإذا اكن بوسع اللجنة املوافقة ع ى هنجه وموجزه
املقرتحني .ومت التفاق ع ى هذا نظرا لعدم وجود اعرتاضات من احلاور .واقرتح الرئيس تنظمي مشاورات غري رمسية ملناقشة
التوصيتني  5و 11ملعرفة ما اإذا اكن من املمكن التوصل اإىل اتفاق.

البند  6من جدول ا ألعامل :رصد تنفيذ مجيع توصيات أأجندة التمنية وتقييمها ومناقش هتا وإاعداد تقارير ششأأهنا
" "1املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية
تقرير عن قاعدة بياانت الويبو املش متةل ع ى قامئة اخلرباء الاستشاريني (انظر الوثيقة )CDIP/20/6
 .224عرضت ا ألمانة (الس يد دي بييرتو) التقرير الصادر ششأأن قاعدة بياانت الويبو املش متةل ع ى قامئة اخلرباء الاستشاريني
(انظر الوثيقة  .)CDIP/20/6و أأشارت اإىل أأنه مت الانهتاء من قاعدة البياانت يف يوليو  .2010ويه تاا معلومات وبياانت
عن الاستشاريني/اخلرباء املعينني من قبل املنظمة للقيام بأأنشطة مساعدة تقنية حمددة يف جمال امللكية الفكرية .ويمت التعاقد
مع الاستشاريني للقيام مبهمة حمددة لفرتة زمنية حمددة ول يكون ماكن معلها يف مقر الويبو أأو أأي من ماكتهبا اخلارجية.
وتنرش الويبو املعلومات الشخصية واملهنية للخرباء الاستشاريني ،بناء ع ى موافقهتا .ول تكون مجيع املعلومات متاحة
للجمهور .ومن املعلومات غري املتاحة لعامة امجلهور تكل املعلومات اليت تش متل ع ى تفاصيل التصال والالازامات املالية
والواثئق املتعلقة اب ألنشطة وا ألشخاص .ويمت جتميع نتاجئ حبث قامئة اخلرباء الاستشاريني احلالية يف مخس فئات ،مبا يف ذكل
الاو  واجلنس ية (اجلنس يات) واللغة (اللغات) واخلربة يف جمال امللكية الفكرية وهمام الويبو .وخالل الفرتة من  2015اإىل
 ،2016عينت الويبو  783مستشارا ميثلون مجيع املناطق اجلغرافية .واكن من بيهنا  ٪70من اذلكور و  ٪30من الإانث .كام
يتامن التقرير اإحصاءات عن جمالت اخلربة الأكرث متثيال .واختلفت اللغة ا ألم للمستشارين ( 420الإجنلزيية143 ،
الإس بانية 67 ،الفرنس ية 29 ،الربتغالية 21 ،العربية 18 ،الصينية وما اإىل ذكل) .كام يقدم التقرير معلومات عن بدل املنشأأ
ونوع اجلنس .وتعمل ا ألمانة حاليا ع ى حتديث قاعدة البياانت .ومن املتوقع اإدراهجا يف بيئة الويبو لتخطيط موارد املؤسسات.
ويمتثل الهدف من هذا الانتقال ،من بني مجةل أأمور ،يف رصد أأنشطة املساعدة التقنية وتسجيلها اإلكرتونيا اليت يمت فهيا تعيني
الاستشاريني /اخلرباء من قبل الويبو .وهذا من شأأنه جتنب ا ألخطاء والسهو .كام أأنه س يقلل من التاكليف املرتبطة ابملعاجلة
اليدوية احلالية للبياانت .ومن املتوقع أأن يمت الانهتاء من الانتقال اإىل ختطيط موارد املؤسسات حبلول مارس  .2018وبعد
انتقال قامئة اخلرباء الاستشاريني اإىل منصة ختطيط موارد املؤسسات ،س تحصل القامئة ع ى مظهر وتنس يق خمتلف من
احملس نة مزيات جديدة.
املتوقع أأن يوفر واهجة أأكرث سهوةل واسرتجاع أأرسع للمعلومات .وستشمل قامئة اخلرباء الاستشاريني ّ
ومن شأأهنا أأن متنح املشاركني اإماكنية تقيمي أأنشطة الاستشاريني /اخلرباء .كام س يتيح ل ألمانة اس تخراج البياانت ومشاركهتا
مع ا ألطراف اخلارجية .وس توفر "قامئة اخلرباء الاستشاريني" املعلومات املتعلقة بتلكيف الاستشاريني وخرباهتا ابللغات
الإجنلزيية والفرنس ية والإس بانية.
 .225وحتدث وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء ،و أأيد اخلطوات املذكورة يف التقرير لتحديث قامئة اخلرباء الاستشاريني ،ول
س امي التدابري املتخذة خلفض التاكليف املرتبطة ابملعاجلة اليدوية للبياانت ،وتوفري واهجة أأكرث سهوةل واسرتجاع أأرسع
للمعلومات ،وإادخال مزيات جديدة .واشار الوفد اإىل أأن أأحدث التحسينات اليت أأجريت ع ى قامئة اخلرباء الاستشاريني
مفيدة وس تجعل معلية تعيني املستشارين أأكرث شفافية .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل تقدمي قاعدة بياانت قامئة اخلرباء
الاستشاريني احملدثة حديثا يف ادلورة التالية للجنة.
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 .226و أأشار وفد الصني اإىل أأن حمتوى أأنشطة املساعدة التقنية للويبو أخذ يف الازايد ويشارك فيه عدد أأكرب من البدلان.
و أأوحض أأن هناك حاجة اإىل املزيد من اخلربة .ويلزم الاس تعانة خبرباء واستشاريني خارجيني لس تكامل قدرات ا ألمانة يف هذا
الصدد .وطرح الوفد ثالثة اقرتاحات فامي يتعلق برتقية قامئة اخلرباء الاستشاريني .أأول ،ميكن حتسني المتثيل اجلغرايف
للمستشارين .اثنيا ،ميكن تعزيز تنوع اخلرباء .وع ى سبيل املثال ،ميكن أأن يكونوا من الواكلت احلكومية والهيئات القاائية
والرشاكت .وميكن أأن تشمل القامئة أأياا ا ألفراد املتخصصني يف اسرتاتيجيات امللكية الفكرية .اثلثا ،ميكن اختاذ تدابري لمتكني
اخلرباء والاستشاريني من أأداء دورمه ابلاكمل.
 .227وحتدث وفد جورجيا ابو  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأعرب عن رسوره ملامرسة تعيني اخلرباء
والاستشاريني اخلارجيني للقيام بأأنشطة حمددة يف املساعدة تقنية املقدمة يف جمال امللكية الفكرية والمتثيل اجلغرايف الواسع.
و أأقر الوفد ابجلهود اليت بذلهتا ا ألمانة لتحسني قامئة اخلرباء الاستشاريني من خالل دجمها يف بيئة نظام لتخطيط موارد
املؤسسات نظام لتخطيط موارد املؤسسات .وهذا ميكن أأن يكون أأكرث كفاءة مقارنة ابملعاجلة اليدوية .كام أأنه س يحسن جودة
البياانت .و أأعربت اجملموعة عن تطلعها اإىل الانهتاء يف الوقت املناسب من نقل قاعدة بياانت قامئة اخلرباء الاستشاريني اإىل
نظام ختطيط موارد املؤسسات ،وقيام ا ألمانة بتقدمي عرض يوحض قاعدة البياانت احملدثة يف دورة أأخرى للجنة التمنية.
 .228ور أأى وفد الاحتاد الرويس أأن هذه مبادرة ابلغة ا ألمهية .ور ّحب ابجلهود اليت بذلهتا ا ألمانة والعمل املنجز لتحسني
البياانت يف قامئة اخلرباء الاستشاريني احملدّثة .و أأبدى الوفد اس تعداده ادلامئ لتبادل اخلربات.
 .229و أأعرب وفد تركيا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء .وقال اإن املستشارين اذلين عينهتا
الويبو لتنفيذ همام حمددة يعدون جزءا همام من أأنشطة املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو .وينبغي أأن يمت اختيار ورصد وتقيمي
الاستشاريني من أأجل التنفيذ الناحج ألنشطة املساعدة التقنية حبمكة وشفافية .وينبغي اعامتد هنج قامئ ع ى اجلدارة .ويف هذا
الصدد ،ر ّحب الوفد بدمج قامئة اخلرباء الاستشاريني يف بيئة نظام الويبو لتخطيط موارد املؤسسات .وهذا من شأأنه السامح
مبراقبة أأنشطة الاستشاريني واخلرباء اإلكرتونيا وتسجيلها .و أأشار اإىل أأن اإماكنية قيام املشاركني بتقيمي أأنشطة الاستشاريني
واخلرباء املعينني من خالل قامئة اخلرباء الاستشاريني اجلديدة ميكن أأن تساعد أأياا يف حتسني أأنشطة املساعدة التقنية.
 .230وحتدث وفد اإس تونيا ابو  الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه ،و أأعرب عن رسوره لتبين الويبو ملامرسة راخسة
لتعيني خرباء واستشاريني خارجيني ألنشطة حمددة للمساعدة التقنية املقدمة يف جمال امللكية الفكرية .ور أأى أأن القيمة الإجيابية
إلرشاك هؤلء اخلرباء واحضة من نطاق هذه املامرسة .وخالل عام  2015اإىل عام  ،2016مت الاس تعانة خارجيا بعدد اإجاميل
 783خبريا .وتظهر املعلومات املقدمة يف الوثيقة أأنه عند اختيار اخلرباء ،متكنت الويبو من الاحتفاظ بمتثيل جغرايف واسع.
ومع ذكل ،فاإن هناك جمال للتحسني يف جمال التوازن بني اجلنسني .و أأشار الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه اإىل اجلهود
اليت تبذلها ا ألمانة لرتقية قامئة اخلرباء الاستشاريني من خالل دجمها يف بيئة نظام لتخطيط موارد املؤسسات .ومن خالل
تسهيل التقاط املعلومات وتسجيلها واسرتجاعها يف قاعدة البياانت ،ميكن أأن يؤدي الانتقال اإىل حتقيق كفاءة كبرية مقارنة
ابملعاجلة اليدوية للبياانت اليت تمت حاليا .وع ى وجه اخلصوص ،رحبوا ابلوفورات املقدرة يف الوقت والتاكليف لتشغيل قاعدة
بياانت قامئة اخلرباء الاستشاريني ابلإضافة اإىل التحسن املتوقع يف جودة البياانت .و أأعربوا عن أأملها يف أأن يؤدي الانتقال
اإىل حتسني جتربة العمالء من خالل توفري واهجة أأكرث سهوةل للمس تخدم ابلإضافة اإىل رسعة اسرتجاع املعلومات .ور ّحبوا
ابملزيات الإضافية ،مثل اإماكنية تقيمي ا ألنشطة اليت ياطلع هبا الاستشاريون/اخلرباء ،واس تخراج البياانت ومشاركهتا مع
أأطراف خارجية .كام أأعربوا عن تقديرمه لإدخال لغات اإضافية لعرض البياانت ،ويه الفرنس ية والإس بانية .و أأعرب الاحتاد
ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه عن تطلعها اإىل اس تكامل نقل قاعدة بياانت قامئة اخلرباء الاستشاريني يف الوقت املناسب اإىل
نظام ختطيط موارد املؤسسات و أأن تقوم ا ألمانة بعرض قاعدة البياانت احملدثة يف اإحدى دورات جلنة التمنية القادمة.

CDIP/20/13
51

 .231و أأيد وفد كندا البيان اذلي أأدىل به وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء .و أأحاط علام جبميع ا ألنشطة الواردة يف التقرير اليت
مت القيام هبا بعد اعامتد اللجنة للمقرتح املقدم من وفد اإس بانيا .و أأيد مجيع اجلهود املبذوةل لتنفيذ لك بند من البنود الس تة.
و أأشار اإىل أأن الاقرتاح هيدف اإىل تعزيز تقدمي املساعدة التقنية من جانب الويبو .و أأوحض أأن الوثيقة  CDIP/20/6تقدم
نظرة عامة جيدة عن الوضع احلايل فامي يتعلق بقامئة اخلرباء الاستشاريني واخلطوات املتخذة لتحسينه .وس يؤدي دمج قاعدة
بياانت قامئة اخلرباء الاستشاريني يف نظام ختطيط موارد املؤسسات ابلويبو اإىل حتسينات كبرية ،مبا يف ذكل خفض التاكليف
املرتبطة ابملعاجلة اليدوية للبياانت وحتسني جودة اخلدمة ششلك عام .و أأشار الوفد اإىل أأن قامئة اخلرباء الاستشاريني س تقدم
معلومات تتعلق بتعيني املستشارين /اخلرباء وخربهتا ،اليت تعرض حاليا ابللغة الإجنلزيية فقط ،بلغتني اإضافيتني ،هام الفرنس ية
والإس بانية.
 .232واختمت الرئيس املناقشات حول التقرير نظرا لعدم وجود مالحظات أأخرى من احلاور .و أأحاطت اللجنة علام
ابلتقرير.

تقرير عن املائدة املس تديرة ششأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات :تبادل اخلربات وا ألدوات واملهنجيات (انظر
الوثيقة )CDIP/20/3
 .233دعا الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي التقرير املتعلق ابملائدة املس تديرة ششأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات :تبادل
اخلربات وا ألدوات واملهنجيات (الوثيقة .)CDIP/20/3
 .234وعرضت ا ألمانة (الس يد ابلوش) التقرير .ويف س ياق الاس تعراض اخلاريج للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف
جمال التعاون ألغراض التمنية ،قررت ادلورة الثامنة عرش للجنة التمنية تنفيذ اقرتاح من ست نقاط قدمه وفد اإس بانيا.
و أأشارت اإىل أأن أأحد الإجراءات املتوقعة من ا ألمانة هو تنظمي حدث ورد ذكره يف ا ألصل ع ى أأنه حلقة دراس ية يف
الاقرتاح ،ولكن مت حتويهل اإىل مائدة مس تديرة بعد اإيالء الاعتبار الواجب واملشاورات مع ادلول ا ألعااء .ومت اإقامة هذا
احلدث يف  12مايو ،قبل ادلورة ا ألخرية للجنة التمنية .ويمتثل الهدف الرئييس من املائدة املس تديرة يف تزويد ادلول ا ألعااء
مبنرب لتبادل خرباهتا و أأدواهتا ومهنجياهتا فامي يتعلق ابملساعدة التقنية .وقدم مسؤولو الويبو من خمتلف القطاعات/الشعب
املعنية بتقدمي املساعدة التقنية عروضا حول لك موضوع من موضوعات املائدة املس تديرة .وع ى الرمغ من أأن الوفود
اس تقبلت املائدة املس تديرة اس تقبال جيدا ،فقد اكن هناك نقص يف املشاركة النشطة من جانب ادلول ا ألعااء نفسها .وكام
ورد ذكره ،اكن الغرض ا ألسايس من املائدة املس تديرة هو تبادل ادلول ا ألعااء وهجات النظر فامي بيهنا .و أأعرب عن هذا
الس يد ماريو ماتوس ،انئب املدير العام لقطاع التمنية يف الويبو ،اذلي افتتح اجللسة و َعقد اجللسة اخلتامية للامئدة املس تديرة.
ور أأت ا ألمانة أأن املائدة املس تديرة مفيدة للغاية حيث انهتيى هبا ا ألمر اإىل عرض لك ما ميكن أأن تقدمه مكساعدة تقنية لدلول
ا ألعااء .وجشعت ا ألمانة الوفود ع ى الاس تفادة الاكمةل من املعلومات الواردة يف الوثيقة وكذكل املواد اليت مت توزيعها
وعرضها خالل املائدة املس تديرة واملتاحة أأياا ع ى موقع الويبو ع ى الإنرتنت.
 .235وقال وفد ش ييل اإن املائدة املس تديرة جتربة مفيدة لدلول ا ألعااء .وكرر الوفد مطالبته بتطوير أأداة أأو بوابة اإلكرتونية
حتتوي ع ى تفاصيل التصال اخلاصة مبوظفي الويبو املسؤولني عن خمتلف شعب وقطاعات املنظمة .وهذا من شأأنه أأن يكون
مفيدا للوفود وميكن أأن جيعل معل الويبو أأكرث كفاءة .و أأشار الوفد أأياا اإىل طلب حتسني نرش املعلومات املتعلقة بقاعدة
بياانت الويبو للبحث وبرانمج الويبو ا ألخرض (ويبو رسريش وويبو غرين) يف بدلان أأمرياك الالتينية .وتعد هذه املبادرات
أأمثةل ع ى الكيفية اليت ميكن هبا للملكية الفكرية أأن تدمع التمنية بفعالية.
 .236وحتدث وفد جورجيا ابو  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأشار اإىل أأن املائدة املس تديرة اكنت انحجة.
و أأدت اإىل ‘جراء مناقشات موضوعية وتقاو  للخربات ششأأن ا ألدوات واملهنجيات املتعلقة ابملساعدة التقنية والفاق املتعلقة
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بتقدمي املساعدة التقنية .وهناك حاجة لتطوير برامج عن القاااي املتعلقة ابمللكية الفكرية املوهجة للش باب .ومن الرضوري
زايدة الوعي هبذه اجملموعة املس هتدفة احملددة لاامن امحلاية الفعاةل للملكية الفكرية.
 .237وذكر وفد مجهورية اإيران الإسالمية أأنه يعلق أأمهية كبرية ع ى اجلهود املس مترة لتحسني تقدمي املساعدة التقنية من
خالل مشاريع تعزز تعممي أأجندة التمنية يف معل الويبو .و أأشار اإىل أأن املائدة املس تديرة تعد اإجنازا هاما .وخالل املائدة
املس تديرة ،تعقد ادلول ا ألعااء وا ألمانة مناقشات هممة حول تقيمي الاحتياجات والتخطيط وتنفيذ التصممي ومراقبة وتقيمي
أأنشطة املساعدة التقنية .وسوف تسامه املناقشات يف حتسني أأنشطة املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف املس تقبل .وتعد
هذه ا ألنشطة رضورية لتنفيذ مشاريع أأجندة التمنية ،فهيي تساعد يف تعزيز الشفافية وفها العملية .وع ى حنو ما أأوحضت املائدة
املس تديرة فاإن أأنشطة املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات اليت تقدهما الويبو ل ينبغي أأن تقترص ع ى املرشوعات .ومبا أأن
تكوين الكفاءات واملساعدة التقنية أخذة يف التطور ابس مترار ،ينبغي أأن جترى هذه ا ألنشطة ابنتظام.
 .238وحتدث وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء ،و أأشار اإىل أأن املائدة املس تديرة مبثابة منصة مفيدة لدلول ا ألعااء لتبادل
خرباهتا و أأدواهتا ومهنجياهتا فامي يتعلق ابملساعدة التقنية ،وفقا ملا ورد يف نس بة عالية من ردود التقيمي .ويقدم التقرير نظرة
عامة مفيدة ألنشطة الويبو ومبادراهتا يف جمال املساعدة التقنية .وابلنس بة لدلول ا ألعااء اليت مل تمتكن من حاور املائدة
املس تديرة ،فقد احتوت أأياا ع ى روابط مفيدة حول كيفية النفاذ اإىل العروض التقدميية ومقاطع الفيديو حسب الطلب.
 .239وحتدث وفد الس نغال ابو  اجملموعة ا ألفريقية ،وأأكد من جديد ا ألمهية الكبرية للمساعدة التقنية وتكوين الكفاءات
كجزء ل يتجز أأ من ولية الويبو .ور ّحب ابجلهود اليت يبذلها قطاع التمنية يف هذا اجملال .وكام جاء يف التقرير ،فاإن هناك
العديد من التحدايت يف هذا اجملال .ومن مث ،هناك حاجة ملحة لختاذ اإجراء مس تدام .ع ى سبيل املثال ،ينبغي معاجلة
القيود املتعلقة بتقيمي الاحتياجات ألن هذا هو ا ألساس لطلبات املساعدة التقنية .ووافق الوفد ع ى الاس تنتاجات اليت
أأعرب عهنا الس يد ماتوس ،انئب املدير العام لقطاع تمنية الويبو ،واليت هتدف اإىل حتسني اس تدامة وفعالية املساعدة التقنية.
و أأوحض أأن اجملموعة ستبذل لك اجلهود الالزمة ل إالسهام يف حتسني فعالية املساعدة التقنية.
 .240وسلّط وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية الاوء ع ى مشاركته النشطة يف املائدة املس تديرة من خالل تقاو  خربة
مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية و أأفال املامرسات يف التخطيط والتصممي وكذكل رصد وتقيمي برامج
املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات اليت يقدهما املكتب .و أأشار الوفد اإىل أأن احلدث اكن جيد التنظمي .واكنت العروض مفيدة
للغاية .وسامهت املناقشات اجليدة اليت أأعقبت العروض اليت قدمهتا ا ألمانة يف جناح املائدة املس تديرة .و أأقر الوفد ابلازام
الويبو املس متر بتحسني تقدمي املساعدة التقنية والنظر يف الس بل الكفيةل جبعلها أأكرث كفاءة واس تدامة ،ع ى حنو ما تدل عليه
ا ألفاكر اليت طرهحا الس يد ماتوس ،انئب املدير العام لقطاع تمنية الويبو ،يف ختام املائدة املس تديرة.
 .241وحتدث وفد اإس تونيا ابو  الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه ،ور أأى أأن املائدة املس تديرة يف  12مايو اكنت
جناحة ،حيث مت تنظيمها ششلك جيد و أأدى اإىل مناقشات موضوعية .و أأتيحت لدلول ا ألعااء فرصة لتبادل خرباهتا و أأدواهتا
ومهنجياهتا فامي يتعلق ابملساعدة التقنية وكذكل للتعرف ع ى منظور ا ألمانة ششأأن تقدمي املساعدة التقنية .وميكن للوفود اليت مل
تتعرف بعد ع ى العروض التقدميية ومقاطع الفيديو حسب الطلب للامئدة املس تديرة أأن تفعل ذكل من خالل موقع الويبو
ّ
ع ى الإنرتنت .وكرر الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه لكامت الس يد ديفيد مولس ،املدير ا ألول لإدارة العالمات التجارية
والرسوم والامنذج الصناعية واملؤرشات اجلغرافية ،اذلي أأشار اإىل أأنه ليك تكون املشورة الترشيعية انحجة ،جيب أأن يمت
تقدميها بطريقة فعاةل وتفاعلية .وجيب أأن تس تجيب لالحتياجات احمللية .و أأعرب الوفد عن ثقته الاكمةل يف قيام الويبو بتقدمي
مشورة قانونية مالمئة وذات صةل تتسا ابلرسية واحلياد .وكرر الوفد لكامت الس يد ماريو ماتوس ،انئب املدير العام لقطاع
تمنية الويبو ،اذلي أأشار يف اجللسة اخلتامية اإىل أأمهية التوعية ابلقاااي املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية .وشدد الاحتاد
ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه ع ى احلاجة اإىل وضع برامج عن القاااي املتعلقة ابمللكية الفكرية تكون موهجة اإىل الش باب.
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 .242وقال وفد الاحتاد الرويس اإن خرباءه اذلين شاركوا بنشاط يف املائدة املس تديرة ر أأوا أأن هذا احلدث مفيد للغاية وغين
ابملعلومات .وعقدت مناقشات ممثرة .ورحب الوفد بنرش التقرير املتعلق ابملائدة املس تديرة .و أأشار اإىل أأن التقرير س يمَّكن
ا ألطراف املعنية من التعرف ع ى الإجراءات اليت متت يف املائدة املس تديرة .ورحب ابإقامة مثل هذه ا ألحداث ششلك عام
ألهنا ميكن أأن تساعد ع ى زايدة فعالية املساعدة التقنية للويبو.
 .243و أأشار وفد كندا اإىل أأن املائدة املس تديرة مبثابة منصة مفيدة لدلول ا ألعااء لتبادل خرباهتا و أأدواهتا ومهنجياهتا فامي
يتعلق ابملساعدة التقنية .و أأوحض أأهنا تناولت مواضيع خمتلفة ،و أأن كندا ،مكقدم للمساعدة التقنية ،اس تفادت من املناقشات.
وقد أأبرزت الاس تنتاجات اليت تالها الس يد ماتوس ،انئب املدير العام لقطاع تمنية الويبو ،أأمهية تنظمي برامج إلرشاك
الش باب يف القاااي املتعلقة ابمللكية الفكرية.
 .244واختمت الرئيس املناقشات حول التقرير نظرا لعدم وجود مالحظات أأخرى من احلاور .و أأحاطت اللجنة علام
ابملعلومات الواردة يف التقرير.

البند  6من جدول ا ألعامل :رصد تنفيذ مجيع توصيات أأجندة التمنية وتقييمها ومناقش هتا وإاعداد تقارير ششأأهنا (تمتة)
التدابري املتخذة لاامن حتسني نرش املعلومات الواردة يف قاعدة البياانت ششأأن املرونة (انظر الوثيقة
)CDIP/20/5
 .245دعا انئب الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي الوثيقة  CDIP/20/5ششأأن التدابري املتخذة لاامن حتسني نرش املعلومات الواردة
يف قاعدة البياانت ششأأن املرونة.
 .246وعرضت ا ألمانة (الس يد ابلوش) الوثيقة .و أأشار اإىل أأهنا مت اإعدادها اس تجابة لقرار صادر عن ادلورة التاسعة عرش
للجنة التمنية .و أأوحضت أأن القرار يطالب ا ألمانة ،يف مجةل أأمور" ،ابختاذ تدابري لاامن حتسني نرش املعلومات الواردة يف
قاعدة البياانت وإابالغ اللجنة يف دورة قادمة ششأأن تكل التدابري" .وتتامن الوثيقة معلومات مفصةل عن ا ألنشطة اليت
تس تخدم فهيا تدابري النرش هذه ،مبا يف ذكل املؤمترات ادلولية وورش العمل وغريها من الاجامتعات ذات الصةل .كام حتتوي
الوثيقة ع ى معلومات عن النرش من خالل وسائل التواصل الاجامتعي .وتوجد قاعدة البياانت متاحة ع ى موقع الويبو ع ى
الإنرتنت .وكام هو مبني يف الوثيقة ،يمت احلصول ع ى اإحصاءات من قسا تكنولوجيا املعلومات ملعرفة ما اإذا اكنت ا ألنشطة
اليت هتدف اإىل نرش املعلومات قد أأسفرت عن نتاجئ .وتشري الإحصاءات اإىل أأن هناك بعض التحسن .وهتدف الوثيقة اإىل
اإطالع اللجنة .وس تحيط ا ألمانة علام بأأي مالحظات وتعليقات ومقرتحات تقدهما الوفود.
 .247ور ّحب وفد مجهورية اإيران الإسالمية اب ألنشطة واملبادرات اليت اختذهتا شعبة تنس يق أأجندة التمنية لنرش املعلومات
الواردة يف قاعدة البياانت ششأأن املرونة .و أأشار اإىل أأن قاعدة البياانت تعد أأداة مفيدة لس تكشاف مواطن املرونة الواردة يف
الإطار القانوين ادلويل للملكية الفكرية .وحث الوفد ع ى اإجراء مزيد من املناقشات حول تعزيز الاس تخدام الاكمل ملواطن
املرونة يف امللكية الفكرية لفائدة ادلول ا ألعااء يف دورة مقبةل للجنة .ور أأى أأنه جيب حتديث قاعدة البياانت ابنتظام وششلك
املرشعني وخرباء
دوري .وينبغي أأن تواصل ا ألمانة هجودها للم ي قدما يف حمتوى قاعدة البياانت مكورد لصانعي الس ياسات و ّ
امللكية الفكرية والباحثني للتعرف ع ى كيفية تنفيذ مواطن املرونة يف الترشيعات الوطنية .ويف الوقت احلايل ،حتتوي قاعدة
البياانت فقط ع ى  14موطن مرونة يف جمال الرباءات .وتساءل الوفد عام اإذا اكن دلى ا ألمانة أأي خطط لإدراج مواطن
مرونة يف جمالت امللكية الفكرية ا ألخرى مثل حق املؤلف والعالمات التجارية .وحاليا ،فاإن الرابط اإىل قاعدة البياانت متاح
فقط ع ى صفحة أأجندة التمنية ع ى الويب .و أأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة ما اإذا اكن ميكن اإدراج الروابط يف أأجزاء
أأخرى من موقع الويبو الإلكرتوين لزايدة وضوح الرؤية.
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 .248وحتدث وفد جورجيا ابو  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق و أأحاط علام ابلوثيقة .ور أأت اجملموعة أأن الويبو
ميكن أأن تلعب دورا مساعدا هاما يف الاضطالع بأأنشطة خمتلفة لاامن تعممي أأفال للمعلومات الواردة يف قاعدة البياانت.
و أأيدت اجملموعة اس تخدام الوسائل املتاحة عرب الإنرتنت لنرش املعلومات الواردة يف قاعدة البياانت ،مع مراعاة ا ألثر البييئ
للنرشات الورقية.
 .249وحتدث وفد اإس تونيا ابو  الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه ،و أأشار اإىل أأنه يف اجامتعات سابقة للجنة التمنية،
وجدوا أأن قاعدة البياانت املعنية حتظى ابس تخدام متواضع ومعدل منخفض من الزائرين .وكام هو موحض يف هذه الوثيقة ،فقد
اضطلعت ا ألمانة بأأنشطة خمتلفة خالل العام املايض لاامن حتسني نرش املعلومات الواردة يف قاعدة البياانت .وقامت ا ألمانة،
من بني أأنشطة أأخرى ،ابإعداد منشورات ،وحتسني اإماكنية النفاذ اإىل قاعدة البياانت وإاماكنية الوصول اإلهيا ،ونرش املعلومات
عرب وسائل التواصل الاجامتعي .و أأيّد الوفد اس تخدام الوسائل املتاحة عرب الإنرتنت لنرش املعلومات الواردة يف قاعدة
البياانت ،مع مراعاة ا ألمهية املازايدة لوسائل التواصل الاجامتعي وكذكل التأأثري البييئ للنرشات التقليدية .وتشري ا ألرقام
الواردة يف الوثيقة اإىل أأنه نتيجة لعمل ا ألمانة ،ازدادت مشاهدات صفحات قاعدة البياانت مبقدار س بعة أأضعاف واملشاهدات
الفريدة مبقدار تسعة أأضعاف .ويمت ترمجة ذكل اإىل ما يقرب من ست مشاهدات للصفحة و أأربع مشاهدات فريدة يوميا مقارنة
ابملعدل السابق وقدره  0.9مشاهدة صفحة و  0.4زائر فريد يوميا .وهذا يبني بوضوح أأن معل ا ألمانة اكن ممثرا.
 .250و أأشار وفد الاحتاد الرويس اإىل أأمهية قاعدة البياانت ششأأن املرونة .ور ّحب بعمل ا ألمانة ششأأن نرش املعلومات الواردة
يف قاعدة البياانت .و أأفاد بأأن هناك اإحصاءات وتطورات جيدة يف هذا اجملال.
 .251و أأشار وفد الصني اإىل أأن ا ألمانة اختذت تدابري خمتلفة لاامن حتسني نرش املعلومات الواردة يف قاعدة البياانت.
و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل قيام ا ألمانة ابإجراء مزيد من التحسينات والتحديثات والإضافات والرتوجي حملتوى قاعدة البياانت
املرشعني وخرباء امللكية الفكرية والأاكدمييني والباحثني للتعرف ع ى مدى
حىت يكون مبثابة مورد موثوق لصانعي الس ياسات و ّ
املرونة اليت يمت تنفيذها يف القوانني الوطنية وا إلقليمية.
 .252وشدد وفد ش ييل ع ى أأن ش ييل شاركت يف بعض ا ألنشطة الواردة يف الوثيقة .و أأشار اإىل أأن هذه التدابري ل تعين أأن
العمل قد انهتيى .وجيب أأن تس متر اجلهود من أأجل زايدة وضوح مواطن املرونة اليت تسامه يف وجود نظام متوازن للملكية
الفكرية.
 .253وحتدث وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء ،و أأعرب عن اعتقاده بأأن اإدراج رابط لقاعدة البياانت يف صفحة أأجندة التمنية
الرئيس ية ع ى موقع الويبو ع ى ش بكة الويب يعد أأمرا أأساس يا لزايدة وضوح قاعدة البياانت وإاماكنية الوصول اإلهيا .ور ّحب
الوفد اب ألنشطة املاطلع هبا لتحسني ادلراية والفها ل ألقسام ذات الصةل فامي يتعلق هبيلك وحمتوى قاعدة البياانت .وقال اإن
اجملموعة مقتنعة بأأن موظفي الويبو املعنيني أأصبحوا الن ع ى دراية بقاعدة البياانت ويف وضع ميكهنا من اس تخداهما ع ى أأمكل
وجه يف أأنشطة املنظمة .وتعمل املنصة اجلديدة ششلك جيد وتسمح للمس تخدمني ابلبحث شسهوةل وشرسعة عن املعلومات.
وقد لعبت ا ألنشطة املدرجة يف املرفق الثاين للوثيقة دورا مفيدا يف زايدة الوعي بقاعدة البياانت .وقد أأثبتت هذه التدابري
فعاليهتا ،وفقا ملا يتاح من عدد مشاهدات الصفحة خالل الفرتة من سبمترب  2016اإىل أأغسطس  .2017ومتثل هذه ا ألرقام
زايدة كبرية مقارنة ابلفرتة السابقة ،نظرا ألن اس تخدام قاعدة البياانت قد ارتفع من  310اإىل  2207مشاهدة للصفحة ومن
 151اإىل  1359مشاهدة فريدة .وجشع اجملموعة ا ألمانة ع ى مواصةل هجودها لتعزيز حمتوى قاعدة البياانت مكصدر مفيد
للمعلومات مجليع ادلول ا ألعااء.
 .254وقال وفد عامن اإن قاعدة البياانت هممة لس تكشاف مواطن مرونة امللكية الفكرية .وميكن اس تخداهما مكصدر
املرشعني وخرباء امللكية الفكرية والباحثني للتعرف ع ى كيفية تنفيذ مواطن املرونة يف
للمعلومات لصانعي الس ياسات و ّ
الترشيعات الوطنية وا إلقليمية .وجيب أأن تتامن قاعدة البياانت أأياا مواطن املرونة يف اجملالت ا ألخرى للملكية الفكرية.
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 .255وقال وفد الربازيل اإن اجلهود املبذوةل لتحسني اللية متثل خطوة يف الاجتاه الصحيح .و أأشار اإىل أأن لهذا املوضوع الهام
اترخي طويل يف الويبو .ويرتبط ارتباطا مبارشا جبوهر نظام امللكية الفكرية اذلي ميكّن البدلان من تكييف اإطار امللكية الفكرية
مع سامهتا اخلاصة .و أأعرب الوفد عن تأأييده التام لإنشاء واس تخدام قاعدة البياانت لإطالع ادلول ا ألعااء .وتقترص قاعدة
البياانت حاليا ع ى مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات .وجيب توس يعها يف املس تقبل لتشمل أأنواع أأخرى من امللكية الفكرية.
 .256و أأيّد وفد ابراغواي طلب الوفود ا ألخرى بتوس يع قاعدة البياانت لتشمل أأشاكل امللكية الفكرية ا ألخرى ،وليس
فقط مواطن املرونة يف نظام الرباءات .ور أأى رضورة أأن تصل املعلومات املوجودة يف قاعدة البياانت اإىل أأكرب عدد ممكن من
املس تخدمني يف أأكرب عدد ممكن من البدلان.
 .257وحتدث وفد الس نغال ابو  مجموعة البدلان ا ألفريقية و أأوحض أأن قاعدة البياانت مفيدة لصانعي القرار والباحثني
واملس تخدمني .و أأشار اإىل أأن التدابري املتخذة لنرش املعلومات الواردة يف قاعدة البياانت مشجعة .وميكن أأن تكون املعلومات
مبثابة مصدر للمعلومات يف صياغة القوانني الوطنية وا إلقليمية .و أأيّدت اجملموعة التعليقات اليت أأدىل هبا وفدا مجهورية اإيران
الإسالمية والربازيل لتوس يع قاعدة البياانت لتشمل جوانب أأخرى من امللكية الفكرية وليس فقط الرباءات.
 .258وحتدث وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء ،و أأشار اإىل أأن قاعدة البياانت حتتوي يف الوقت احلايل ع ى  1371وثيقة
قانونية وطنية من  202سلطة قاائية ششأأن  14موطن من مواطن مرونة امللكية الفكرية .ومت تصنيفها لتسهيل معلية
البحث .ويمت توفري هذا المك الهائل من املعلومات لدلول ا ألعااء واملس تخدمني الخرين .وهكذا ،قبل أأن تناقش اللجنة أأي
معل اإضايف ممكن ملواطن املرونة ،يتعني ع ى الوفود أأن تعود وتتأأمل يف املواد اليت مت مجعها ع ى مر الس نني.
 .259ودعا انئب الرئيس ا ألمانة اإىل الرد ع ى املالحظات الواردة من احلاور.
 .260و أأشارت ا ألمانة (الس يد ابلوش) اإىل املالحظات اليت أأدىل هبا وفد مجهورية اإيران الإسالمية والوفود ا ألخرى ششأأن
النفاذ اإىل قاعدة البياانت .وكام ذكر وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء ،فقد حتسنت اإماكنية الوصول من خالل الرابط املوجود
ع ى صفحة أأجندة التمنية ع ى موقع الويبو الإلكرتوين .وهناك املزيد من الزايرات .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأشارت ا ألمانة اإىل
الوثيقة  CDIP/19/10ششأأن التحسينات املمكنة ع ى صفحة الويب اخلاصة ابملساعدة التقنية للويبو .وعرضت ا ألمانة
الوثيقة يف ادلورة ا ألخرية ردا ع ى اقرتاح النقاط الست املعروف معوما ابلقرتاح الإس باين اذلي يسعى اإىل تعزيز تقدمي
املساعدة التقنية من جانب الويبو .وتتامن الوثيقة اقرتاحات ا ألمانة لزايدة سهوةل النفاذ اإىل املعلومات ع ى موقع الويب.
وطلب من ا ألمانة تنفيذ التحسينات املقرتحة .ووصل التنفيذ حاليا اإىل مرحةل هممة .وس يوفر حافزا أخر للنفاذ اإىل قاعدة
البياانت .و أأشارت ا ألمانة اإىل التعليق اذلي أأبدته بعض اجملموعات ل ألمانة ششأأن الاعامتد ششلك أأكرب ع ى الوسائل
الإلكرتونية وتقليل النرشات الورقية ألس باب بيئية .و أأحاطت علام ابلتعليق .و أأوحضت أأن املنشور متاحا حاليا يف شلك
اإلكرتوين ووريق .وسوف حتاول ا ألمانة الاعامتد ششلك أأكرب ع ى الوسائل الإلكرتونية .وفامي يتعلق بطلب توس يع قاعدة
البياانت لتشمل اجملالت ا ألخرى للملكية الفكرية ،ذكرت ا ألمانة أأن هذه مسأأةل تقررها اللجنة ،و أأنه ميكهنا فقط تنفيذ
القرارات اليت تتخذها اللجنة.
 .261واختمت انئب الرئيس مناقشة الوثيقة نظرا اإىل عدم وجود مالحظات أأخرى من احلاور .و أأحاطت اللجنة علام
ابملعلومات الواردة يف الوثيقة.

البند  7من جدول ا ألعامل :النظر يف برانمج معل لتنفيذ التوصيات املعمتدة (تمتة)
دراسة عن اس تخدام امللكية الفكرية يف كولومبيا (انظر الوثيقة  )CDIP/20/INF/2ودراسة عن اس تخدام
نظام امللكية الفكرية يف أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية (انظر الوثيقة )CDIP/20/INF/3
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 .262دعا انئب الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي ادلراسة اخلاصة ابس تخدام امللكية الفكرية يف كولومبيا وادلراسة اخلاصة ابس تخدام
نظام امللكية الفكرية يف أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية.
 .263وذكرت ا ألمانة (الس يد رافو) أأن ادلراس تني أأجريتا يف س ياق املرشوع املتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية
والاقتصادية  -املرحةل الثانية (انظر الوثيقة  .)CDIP/14/7وعرضت ا ألمانة ادلراسة اخلاصة ابس تخدام امللكية الفكرية يف
كولومبيا .وقالت اإنه ،يف عام  ،2014طلبت احلكومة الكولومبية املشاركة يف املرشوع املذكور أأعاله .وبني عايم 2004
و ،2008وضعت كولومبيا اسرتاتيجية وطنية ششأأن امللكية الفكرية (اخلطة الاسرتاتيجية الوطنية لالنتخاابت (.))PENPI
وقد أأعادت هذه اخلطة الاسرتاتيجية تصممي اإطار س ياسة امللكية الفكرية للبدل .يف هذا الس ياق ،طلبت احلكومة الكولومبية
دراسة قطرية لتقيمي نتاجئ هذه الإصالحات املس تقبلية يف اس تخدام نظام امللكية الفكرية .ويف الفرتة من يوليو  2014اإىل
سبمترب  ،2017أأجرت الويبو دراسة قطرية ابلتعاون مع احلكومة الكولومبية .واكن الهدف الرئييس لدلراسة القطرية هو اإجراء
تقيمي اإحصايئ لس تخدام امللكية الفكرية يف كولومبيا وتوليد القدرة التقنية لتحليل تأأثري س ياسات امللكية الفكرية .كام ل ّبت
ادلراسة تلطلب التقين احملدد اخلاص ابس تحداث أأدوات اقتصادية وإاحصائية لرصد وتقيمي أأثر س ياسات امللكية الفكرية
والابتاكر ابس مترار .وتطلبت ادلراسة التنس يق بني العديد من الواكلت احلكومية الكولومبية والويبو .واكنت وزارة اخلارجية
الكولومبية اليت متثلها البعثة ادلامئة يف جنيف يه النظري املبارش للمرشوع يف جنيف .واكن مكتب امللكية الصناعية ()SIC
ومكتب حقوق التأأليف والنرش ( )DNDAهام الواكلت الرائدة للتنفيذ الفين للمرشوع .وكذكل قدمت الواكةل املسؤوةل عن
ا ألصناف النباتية يف كولومبيا ( )ICAواملكتب الوطين ل إالحصاءات ( )DANEبياانت ودمع تقين .كام قدمت واكلت
حكومية أأخرى ذات صةل تعليقات أأثناء تنفيذ ادلراسة .ومت تقس مي ادلراسة اإىل أأربعة أأجزاء ،وتامنت اس تعراضا للس ياسات
احملددة املتعلقة ابمللكية الفكرية واليت مت وضعها منذ تنفيذ اخلطة الاسرتاتيجية الوطنية لالنتخاابت يف عام  2008؛ اإنشاء
قاعدة بياانت شامةل للملكية الفكرية لالس تخدام الإحصايئ ،والتحليل الاقتصادي والإحصايئ لس تخدام امللكية الفكرية،
والتعممي احمليل لصون قاعدة البياانت والتحليل الإضايف .وبد أأت ادلراسة رمسيا يف يوليو  ،2014مع بعثة اإطالق وتقيص
احلقائق اإىل بوغوات ،يف كولومبيا .وتامنت البعثة ورشة لتبادل املعلومات مبشاركة مجيع اجلهات احلكومية املشاركة يف
املرشوع .ومت وضع خطة معل .وعقب الرشوع يف ادلراسة ،اكنت ا ألنشطة الرئيس ية تمتثل يف تنس يق النفاذ اإىل البياانت مع
الواكلت ،وتشكيل الفريق التقين –مبا يف ذكل تعيني اخلرباء الاستشاريني احملليني– وإانتاج العمل املوضوعي .اكنت املهمة
الأكرث صعوبة يه التنس يق مع الواكلت الوطنية من أأجل جتميع قواعد بياانت الإنتاج اخلاصة هبا يف نفس املاكن .ومت التفاق
ع ى اعتبار أأن مكتب امللكية الصناعية يف الوقت احلايل هو أأفال ماكن لس تاافة قاعدة البياانت .واكن مجع ومعاجلة
البياانت من أأصعب املهام .واس تغرق ا ألمر حوايل س نتني لتطوير العملية ابلاكمل .ومت تقيمي تطور هذه ا ألنشطة يف بعثة اإىل
بوغوات ،كولومبيا يف فرباير  .2016واكن الهدف الرئييس للبعثة هو اإجراء اس تعراض يف منتصف ادلراسة ،ومجع مجيع
الواكلت املعنية ،للتعليق ع ى تنفيذ ادلراسة والنتاجئ ا ألولية .وعقب الاس تعراض اذلي أجري يف منتصف ادلراسة ،اكنت
ا ألنشطة الرئيس ية تمتثل يف تنس يق النفاذ اإىل البياانت املتبقية ،والانهتاء من العمل املوضوعي –مبا يف ذكل صياغة التقرير–
وإاجراء الاس تعراض اخلاريج .ومت الانهتاء من أأعامل ادلراسة رمسيا مع بعثة اإىل بوجوات يف سبمترب  .2017واكن الغرض
الرئييس من البعثة هو الاشرتاك يف عرض النتاجئ ع ى امجلهور احمليل ومناقشة أأنشطة ادلراسة املس تقبلية والتعممي مع الرشاكء
احملليني .ور أأت ا ألمانة ونظراؤها الكولومبيون أأهنا جنحت .ومع ذكل ،اكنت هناك حتدايت ودروس مس تفادة .ومن املها أأن
يمت تقامسها ألهنا ميكن أأن تكون مفيدة لدلول ا ألعااء ا ألخرى .و أأثناء اس تعراض س ياسات حمددة متعلقة ابمللكية الفكرية ،مت
مواهجة اثنني من التحدايت الرئيس ية .أأول ،نظرا للمك الكبري للتوصيات املتعلقة ابلس ياسات والبالغ عددها  38توصية ونطاقها
الواسع ،تطلب الاس تعراض التفاعل مع العديد من الواكلت احلكومية وعدة وحدات مضن هذه التوصيات .اثنيا ،مل تقدم
معظا معلية تنفيذ الس ياسات امللموسة لهذه التوصيات ،اإما بطبيعهتا أأو تصميمها ،مؤرشا مكيا ع ى تغطيهتا (امجلهور واملدة
الزمنية) أأو أأثرها املقدر .وقد جعل هذان التحداين معا من الصعب للغاية وضع حتليل مكي لهذين النوعني واس تخدام امللكية
الفكرية .وعند وضع الس ياسات املس تقبلية ،س يكون من ا ألفال اإنشاء ،قدر الإماكن ،درجة معينة من الرصد المكي لتنفيذ
الس ياسات .ويف أأثناء اإنشاء قاعدة بياانت شامةل للملكية الفكرية من أأجل الاس تخدام الإحصايئ ،اكن أأحد التحدايت

CDIP/20/13
57

منطي بني بياانت امللكية الفكرية الواردة يف قواعد بياانت الإنتاج اخلاصة مباكتب امللكية الفكرية
الرئيس ية يتعلق ابلتَّباين ال ّ
والبياانت الالزمة للتحليل الاقتصادي والإحصايئ .ويف أأثناء اإعداد التحليل الاقتصادي والإحصايئ لالنتفاع ابمللكية الفكرية،
اكن التحدي الرئييس يتعلق بتغطية بياانت امللكية الفكرية ل ألنشطة الاقتصادية ا ألساس ية .واكن احلد من بياانت الرباءات
لرصد ا ألنشطة املبتكرة معروفا وموثقا يف ا ألدبيات الاقتصادية .واكنت تغطية نشاط التصممي والعالمة التجارية من خالل
التصاممي الصناعية والعالمات التجارية أأقل ش يوعا .وبغض النظر عن ذكل ،اكنت هذه املشلكة أأصغر شسبب أأن الرباءات
والتصاممي الصناعية وبياانت العالمات التجارية تغطي معظا النشاط املتعلق ابس تخدام هذه ا ألنظمة .واكنت هذه احلاةل أأقل
ابلنس بة للعمل احملمي حبق املؤلف ،حيث مل يمت تسجيل قدر كبري رمسيا يف مكتب حقوق التأأليف والنرش .و أأظهر تقيمي
التعممي احمليل لدلراسة العديد من التحدايت احملمتةل فامي يتعلق برتاث ادلراسة ومس تقبلها .ويتطلب التعممي الناحج للمرشوع
احلفاظ ع ى الكفاءات الناجتة أأثناء تنفيذ ادلراسة .ويف هذا الس ياق ،من املها ابلنس بة للرشاكء التقنيني احلاليني و أأحصاب
املصلحة اجلدد ،مثل الرشاكء من الواكلت ا ألخرى أأو ا ألوساط الأاكدميية ،اس تغالل قاعدة البياانت اليت مت اإنشاؤها أأثناء
ادلراسة يف العمل يف املس تقبل .ومن املها بنفس القدر ابلنس بة للمهنجية اليت مت وضعها أأثناء ادلراسة والكفاءات التقنية اليت
اكتس هبا موظفو مكتب امللكية الفكرية واخلرباء الاستشاريون احملليون أأن يمت احلفاظ علهيا أأو التوسع فهيا .وتوجد ادلراسة
الاكمةل متاحة حاليا ابللغة الإس بانية فقط .ومت إادراج ملخص يف الوثيقة قيد النظر .وانتقلت ا ألمانة اإىل أأمه نتاجئ ادلراسة.
و أأشارت اإىل زايدة اس تخدام امللكية الفكرية يف كولومبيا خالل الفرتة  .2016-2000اكنت هذه يه حاةل طلبات احلصول
ع ى الرباءات ومناذج املنفعة والرسوم والامنذج الصناعية والعالمات التجارية وحق املؤلف وا ألصناف النباتية .و أأشارت اإىل أأن
أأكرث من  ٪90من طلبات احلصول ع ى الرباءات جاءت من غري املقيمني ،ومعظمها من الولايت املتحدة و أأملانيا وسويرسا
والسويد وفرنسا .وع ى العكس ،فاإن  ٪92من طلبات مناذج املنفعة جاءت من املقيمني .وجاء ما يقرب من ثليث طلبات
التصممي الصناعي من غري املقيمني .ونشأأ حمليا ما يقرب من  ٪60من الإيداعات للعالمات التجارية وغريها من أأشاكل حامية
العالمات املمزية .ومت اس تخدام نظام التسجيل الطوعي حلق املؤلف يف الغالب من قبل املواطنني .كام قدَّر التقرير اس تخدام
امللكية الفكرية من قبل القطاعات الاقتصادية .وكام هو متوقع ،اكن قطاع املس تحرضات الصيدلنية من املس تخدمني
النشطني لنظام الرباءات .ومع ذكل ،اكن من املثري لالهامتم اكتشاف أأن قطاع التعدين والنفط أأياا مس تخدم نشط يف
كولومبيا .واكن قطاع املس تحرضات الصيدلنية أأحد كثريي اس تخدام العالمات التجارية .وقد لوحظ هذا أأياا يف دراسات
أأخرى أأجريت يف اإطار مرشوع جلنة التمنية هذا .وابملقارنة مع بدلان أأمرياك الالتينية ا ألخرى ،كشف اس تخدام امللكية
الفكرية للك  100أألف ساكن أأن كولومبيا ل حتتل الصدارة اإل يف اس تخدام مناذج حق املؤلف واملنفعة .وبدت كولومبيا
متخلفة عن البدلان ا ألخرى يف مجيع مؤرشات امللكية الفكرية ا ألخرى ،ل س امي الرباءات والعالمات التجارية.
 .264وشدد وفد كولومبيا ع ى أأن كولومبيا بدل يشجع املنافسة احلرة .و أأقر الوفد مبسامهة نظام امللكية الفكرية يف التمنية
و أأمهيته يف تشجيع الابتاكر والإبداع واملنافسة .و أأشار اإىل أأن جلنة التمنية تناولت قاااي هممة .وكام ذكر وفد كوس تارياك يف
بيانه الافتتايح ابو  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،جيب ع ى اللجنة مواصةل العمل حنو التنفيذ السلمي لوليهتا.
و أأوحض أأنه قد مت وضع أأجندة التمنية وإانشاء جلنة التمنية قبل عرش س نوات .ومن املها أأن تواصل اللجنة هجودها لإحراز تقدم
يف تنفيذ مجيع أأراكن وليهتا .وقد مت عرض ادلراسة قيد النظر يف بوغوات يف سبمترب .ومت اإدراج ملخص يف الوثيقة
 .CDIP/20/INF/2ويقدم امللخض نظرة عامة ع ى خمتلف مراحل ادلراسة والنتاجئ الرئيس ية فامي يتعلق ابس تخدام امللكية
الفكرية يف كولومبيا من عام  2000اإىل عام  .2016ومت دمج قاعدة البياانت مع اإحصاءات موثوقة .واكن التحدي هو احلفاظ
ع ى حتديهثا والاضطالع بأأنشطة الصون وحتليل البياانت .وقد أأاتح هذا النوع من املبادرات لدلول ا ألعااء وضع س ياسات
عامة تستند اإىل ا ألدةل وحتسني ختصيص املوارد من أأجل حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .وس تكون ادلراسة موردا مناس با
لصياغة أأجندة التمنية الوطنية يف كولومبيا للفرتة  .2022-2018س يكون قادرا ع ى تصممي أأدوات أأفال و أأكرث دقة لتعزيز
نظام الابتاكر مع الرتكزي ع ى الاحتياجات الفعلية .وستسها ادلراسة يف فها اقتصاد البدل ع ى حنو أأفال.
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 .265و أأيّد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد كولومبيا .وذكرت ا ألمانة أأن أأحد التحدايت الرئيس ية يف كولومبيا يتعلق
جبمع البياانت ومعاجلهتا .واس تفرس الوفد عام اإذا اكن هذا شسبب عدم التنس يق بني الواكلت أأو نتيجة ألنظمة تكنولوجيا
املعلومات اليت عفا علهيا الزمن أأو لكهيام .و أأعرب الوفد عن رغبته يف املعرفة ألن مكتب امللكية الفكرية يف الربازيل يفتقر اإىل
معدات تكنولوجيا املعلومات ملعاجلة مجيع البياانت الالزمة.
 .266وحتدث وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء ور ّحب بنتاجئ ادلراسة .و أأشار اإىل أأهنا أأظهرت أأن قواعد بياانت امللكية
الفكرية ميكن أأن تساعد يف تعزيز الشفافية ششأأن اس تخدام امللكية الفكرية.
 .267و أأشار وفد امجلهورية التش يكية اإىل أأن نس بة عالية من طلبات الرباءات أأودعها غري املقيمني .يف املقابل ،جاءت ٪92
من طلبات مناذج املنفعة من املقيمني .ومت اإيداع  ٪92من طلبات حامية ا ألصناف النباتية من قبل غري املقيمني .و أأعرب الوفد
معرفة ا ألس باب وراء اإيداع معظا طلبات احلصول ع ى الرباءات وحامية ا ألصناف النباتية من قبل غري املقيمني.
 .268ودعا انئب الرئيس ا ألمانة اإىل الرد ع ى ا ألس ئةل والتعليقات الواردة من احلاور.
 .269و أأشارت ا ألمانة (الس يد رافو) اإىل السؤال اذلي طرحه وفد الربازيل .و أأوحضت أأنه أأجريت دراسة مماثةل يف الربازيل.
واكن التحدي يف كولومبيا يتعلق جبمع البياانت ومعاجلهتا شسبب نقص التنس يق وكذكل أأنظمة تكنولوجيا املعلومات .ومل يكن
هذا شسبب الافتقار اإىل ادلافع للتنس يق .واكنت هناك تعاون كبري جدا مع كولومبيا خالل املرشوع .واكن ا ألمر كذكل يف
الربازيل .ومع ذكل ،يف بعض ا ألحيان اكنت هناك مس توايت خمتلفة من املوارد أأو املهارات .ع ى سبيل املثال ،مل يكن دلى
بعض املؤسسات اقتصاديون أأو اإحصائيون .وهذا جعل ،يف بعض ا ألحيان ،من الصعب التعاون والتواصل ششأأن املسائل
التقنية .كام اس تخدمت الواكلت أأنظمة تقنية معلومات خمتلفة .ويف بعض ا ألحيان ،اكنت ا ألنظمة غري متوافقة .وقد ل تكون
بعض البياانت متاحة أأياا .وميكن حل هذه القاااي ولكن ذكل حيتاج اإىل املزيد من الوقت واجلهد .و أأشارت ا ألمانة اإىل
السؤال اذلي طرحه وفد امجلهورية التش يكية وذكرت أأنه ل ميكن اإل أأن تقدم اإجابة حمدودة .مفن حيث اإيداعات الرباءات،
أأشارت اإىل أأن يف العديد من البدلان النامية و أأورواب الرشقية هناك اس تخدام غري متناسب للنظام من قبل ا ألجانب .ويتعلق
أأحد هذه ا ألس باب بنظام الابتاكر الوطين للبدل ،مفس توى الابتاكر خيتلف عن نظريه دلى أأع ى ادلول يف العامل .ومع ذكل،
ميكن حامية بعض أأشاكل الابتاكر من خالل مناذج املنفعة .وخيتلف اس تخدام مناذج املنفعة عرب الولايت القاائية .واكنت
مدة امحلاية لامنذج املنفعة أأقرص .ومع ذكل ،مل تكن هناك حاجة اإىل خطوة ابتاكرية أأو أأن الطلب اكن أأقل مقارنة ابلرباءات.
وابلتايل ،ميكن حامية بعض الابتاكرات من خالل مناذج املنفعة ع ى الرمغ من أأهنا ل تفي مبتطلبات حامية الرباءات .ومن
الصعب تفسري ملاذا مل يتقدم عدد أأكرب من ا ألجانب بطلب حامية منوذج املنفعة .ومه ليسوا حباجة اإىل القيام بذكل اإذا اكن
ابإماكهنا التقدم بطلب للحصول ع ى براءة .ويف حالت أأخرى ،رمبا يكون ذكل شسبب عدم اس تخدام مناذج املنفعة ع ى
نطاق واسع .ع ى سبيل املثال ،يودع ساكن الولايت املتحدة ا ألمريكية أأكرب عدد من طلبات الرباءات يف كولومبيا .ول تقدم
الولايت املتحدة ا ألمريكية حامية لمنوذج املنفعة .وابلتايل ،لن يكون هناك طلب لمتديد منوذج املنفعة املقدم يف مكتب
الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ألنه غري موجود .وجاءت نتاجئ ادلراسة الكولومبية ل ألصناف النباتية مفاجئة
ألهنا توقعت أأن جتد الكثري من الطلبات محلاية ا ألصناف النباتية احمللية مثل القهوة .واكن هناك بعض الطلبات ولكن ليس
الكثري مهنا .ويف كولومبيا ،يمت اس تخدام حامية ا ألصناف النباتية للزهور .ومت اإيداع معظا الطلبات من قبل املقيمني يف هولندا.
وهيمنت هولندا ع ى هذا السوق .وجاءت كولومبيا أأياا مكصدر كبري للزهور واملنتجات املش تقة من الزهور .وساعد ذكل
ع ى تفسري النتاجئ جزئيا.
 .270ودعا انئب الرئيس ا ألمانة اإىل عرض ادلراسة اخلاصة ابس تخدام نظام امللكية الفكرية يف أأمرياك الوسطى وامجلهورية
ادلومينيكية (الوثيقة .)CDIP/20/INF/3
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 .271وعرضت ا ألمانة (الس يد رافو) ادلراسة .و أأشارت اإىل أأنه يف عام  ،2015طلبت س تة بدلان يف منطقة أأمرياك
الوسطى (كوس تارياك ،والسلفادور ،وغواتاميل ،وهندوراس ،ونياكراغوا ،وبامن) ،ومجهورية ادلومينياكن ،أأن تكون جزءا من
املرشوع اخلاص ابمللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية  -املرحةل الثانية (الوثيقة  .)CDIP/14/7وقد اتبعت
احلكومات يف املنطقة منذ عقود س ياسات تسعى اإىل حتقيق تاكمل إاقليمي أأكرب .وهذه تشمل أأنشطة التاكمل الاقتصادي
ا إلقليمي للتدفقات التجارية للسلع واخلدمات ،ومؤخرا ،التفاوض املشرتك ششأأن اتفاقات التجارة مع الرشاكء التجاريني
الرئيس يني .كام زادت املنطقة من تاكمل ومواءمة املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية ،مبا يف ذكل صياغة اسرتاتيجيات وطنية
للملكية الفكرية واملشاركة يف معاهدات امللكية الفكرية ادلولية .ويف هذا الس ياق ،قرر الوزراء املسؤولون عن مسائل
امللكية الفكرية يف كوس تارياك والسلفادور وغواتاميل وهندوراس ونياكراغوا وبامن ومجهورية ادلومينياكن تأأييد بدء معل حتليل
اقتصادي للعالقة بني اس تخدام امللكية الفكرية والتدفقات التجارية يف املنطقة الاقتصادية ا إلقليمية .ويف الفرتة من يوليو
 2015اإىل يوليو  ،2017أأجرت الويبو دراسة إاقليمية ابلتعاون مع حكومات هذه البدلان .واكن الهدف الرئييس لدلراسة هو
دمع وضع س ياسات امللكية الفكرية القامئة ع ى ا ألدةل يف منطقة أأمرياك الوسطى .وحاولت ادلراسة الإجابة عن سؤالني
رئيس يني .أأول ،ما اذلي ميزي اس تخدام نظام امللكية الفكرية يف املنطقة؟ اثنيا ،كيف يرتبط هذا بأأمناط التجارة ادلولية؟
واستندت ادلراسة التجريبية اإىل تطوير وحتليل قاعدة بياانت جديدة لسجالت وحدة امللكية الفكرية تكون مرتبطة ابلبياانت
التجارية وغريها من البياانت الاقتصادية املتاحة يف املنطقة .كام ل ّبت ادلراسة الطلب التقين احملدد لتطوير أأدوات اقتصادية
وإاحصائية من أأجل رصد وتقيمي تأأثري امللكية الفكرية والابتاكر والس ياسات التجارية ششلك عام ،والاسرتاتيجيات الوطنية
للملكية الفكرية اليت مت وضعها مؤخرا ششلك خاص .وتطلبت ادلراسة وجود تنس يق بني الواكلت احلكومية يف لك من
البدلان الس بعة يف املنطقة وا ألمانة .واكنت البدلان الس بعة ممثةل يف جنيف من خالل بعثاهتا ويف لك بدل من خالل مكتهبا
الوطين للملكية الفكرية .ومت تقس مي ادلراسة اإىل ثالثة عنارص رئيس ية ،ويه اإنشاء قاعدة بياانت شامةل للملكية الفكرية
والتجارة لالس تخدام الإحصايئ؛ والتحليل الإحصايئ لس تخدام امللكية الفكرية؛ والتحليل التجرييب لس تخدام امللكية الفكرية
والتاكمل التجاري .وبد أأ العمل يف ادلراسة ششلك رمسي يف أأكتوبر  2015مع عقد اجامتع إلطالقها يف جنيف مع ممثيل
البعثات اليت تتخذ من جنيف مقرا لها واملاكتب الوطنية للملكية الفكرية .ومت خالل الاجامتع مناقشة املعامل الرئيس ية لدلراسة
والتفاق علهيا .وعقب الرشوع يف ادلراسة ،متثلت ا ألنشطة الرئيس ية يف تنس يق النفاذ اإىل بياانت امللكية الفكرية مع لك
نقطة وطنية حمورية يف الواكلت احلكومية ذات الصةل ،ومجع البياانت التجارية وإاجراء التحليل التجرييب .ومت اس تعراض
التقدم يف اإجراء ادلراسة ششلك مشرتك يف اجامتع اثن عقد يف جنيف يف أأكتوبر  .2016وبعد الاس تعراض ،اكنت ا ألنشطة
املتبقية تتكون من تنس يق النفاذ اإىل بياانت امللكية الفكرية املفقودة ،والانهتاء من العمل البحيث وصياغة النسخة الاكمةل
ا ألوىل من تقرير ادلراسة .ومت عرض مرشوع ادلراسة يف اجامتع إاقليمي يف أأبريل  2017يف السلفادور ويف اجامتع عقد يف
جنيف مع ممثيل البعثات اليت مقرها جنيف .ومت خالل هذه الاجامتعات تقدمي مالحظات وتعليقات قيّمة حول العمل البحيث
وساعدت الاجامتعات يف حتسني مدى النفاذ اإىل نتاجئه .وعقد اجامتع لإجراء اس تعراض هنايئ يف يونيو  2017يف جنيف
حيث وافقت ادلول ع ى عرض ادلراسة الهنائية خالل الاجامتع الوزاري اخلامس ألمرياك الوسطى حول امللكية الفكرية اذلي
عقد يف بامن يف يوليو  .2017ومت تنفيذ ادلراسة ا إلقليمية ششلك عام وفقا للنطاق الزمين واجلدول الزمين ا ألولني الذلين مت
وضعهام خالل تصميمها .ومع ذكل ،اكنت هناك حتدايت أأثناء تنفيذها ميكن أأن يمت اس تخالص ادلروس املس تفادة مهنا من
أأجل ادلراسات اليت ستمت يف املس تقبل .واكن هناك حتداين رئيس يان يف اإنشاء قاعدة بياانت شامةل ششأأن امللكية الفكرية
والتجارة ألغراض الاس تخدام الإحصايئ .يتعلق ا ألول بتغطية مفصةل للتجارة الثنائية .واكنت تغطية البياانت عادةل ابلنس بة
لتدفقات الباائع املتداوةل ،ولكهنا اكنت قليةل ششلك كبري ابلنس بة للتبادل التجاري .أأما التحدي الثاين فيتعلق حباةل مجموعات
امللكية الفكرية عرب ماكتب امللكية الفكرية الوطنية .وختتلف بنية البياانت واكامتلها ،مما يعكس الاختالفات املوجودة يف
الإجراءات والبنية التحتية .و أأظهرت اجملموعات الوطنية للعالمات التجارية انسجاما أأكرب ،تلهيا الرباءات والرسوم والامنذج
الصناعية ومناذج املنفعة .وتتعلق أأكرث اجملموعات غري املتوافقة ابلتسجيالت يف جمال حق املؤلف ،واليت من أأجلها مت احلصول
ع ى مجموعات أأقل واختلفت هيالك البياانت اختالفا أأكرث من غريها .و أأدت الاختالفات يف هيلك البياانت اإىل تباطؤ معلية
معاجلة البياانت وتنس يقها ،ولكن يف الهناية أأمكن حل معظا العقبات التقنية .كام أأثر الاختالف يف التغطية ونطاق البياانت
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ع ى التحليل الإحصايئ لس تخدام امللكية الفكرية وتقيمي اس تخدام امللكية الفكرية والتاكمل التجاري .ومت ختفيف التحدايت
الناجتة عن طريق تغيري مس توى ونطاق التحليل وفقا للبياانت املتاحة .ومع ذكل ،من املرحج أأن تواجه أأي دراسة تمت يف
املس تقبل عن املوضوع نفس الصعوابت .وظهرت مجموعة أأخرى من التحدايت يف التقيمي التجرييب لس تخدام امللكية الفكرية
والتاكمل التجاري .واكن للتجانس بني مجموعات امللكية الفكرية والبياانت التجارية اختالفات مهنجية عرب أأنواع امللكية
الفكرية .واكن من السهل ربط بياانت العالمات التجارية القامئة ع ى تصنيف نيس ببياانت التجارة ،يف حني اكنت بياانت
منوذج الرباءات وبياانت املنفعة القامئة ع ى التصنيف ادلويل للرباءات أأقل سهوةل من ذكل .وابلنس بة للتصاممي الصناعية القامئة
ع ى تصنيف لواكرنو وتسجيالت حق املؤلف ،مل تكن هناك أأوجه توافق فعلية مع البياانت التجارية .وابلنس بة لامنذج امللكية
الفكرية هذه ،ل ميكن تنفيذ العالقة بني اس تخدام امللكية الفكرية والتجارة اإل ع ى املس توى اللكي .وانتقلت ا ألمانة اإىل أأمه
نتاجئ ادلراسة .وقالت اإنه مت تقس مي النتاجئ اإىل قسمني رئيس يني .أأحدهام يتعلق ابس تخدام امللكية الفكرية يف املنطقة .ويتعلق
اجلزء الثاين ابلتجارة وامللكية الفكرية .و أأوحضت أأنه فامي يتصل ابس تخدام امللكية الفكرية ،مت اإيداع  ٪95من طلبات الرباءات
من قبل ا ألجانب .واس تخدم اخملرتعون الوطنيون القليل من أأنظمة الرباءات يف بدلان أأخرى يف املنطقة .واكنت مناذج املنفعة
بديال خملرتعي املنطقة حيث أأودعوا  ٪61من طلبات مناذج املنفعة .ولكن يف  ٪85من احلالت ،ظلت امحلاية حملية ،مع
القليل من الاس تخدام ا إلقليمي وادلويل .اكن ا ألجانب مه املس تخدمني الرئيس يني محلاية الرسوم والامنذج الصناعية يف املنطقة
(بنس بة  .)٪81ومع ذكل ،اكن جحا الاس تخدام أأقل بكثري من اس تخدام الرباءات .واكنت حامية العالمات التجارية يه أأكرث
أأشاكل امللكية الفكرية اس تخداما يف املنطقة ،حيث اكن الاس تخدام احمليل ( )٪42ع ى مس توى مماثل ل ألجانب (.)٪51
واكنت الولايت املتحدة ا ألمريكية يه املصدر ا ألجنيب الرئييس للعالمات التجارية املسجةل يف املنطقة ( .)٪33واكنت
الولايت املتحدة ا ألمريكية يه الرشيك التجاري الرئييس للمنطقة .واكنت املنطقة (ابس تثناء الاس تخدام املزنيل) اثين أأمه
مصدر أأجنيب للعالمات التجارية املسجةل يف املنطقة ( .)٪12وفامي يتعلق ابلتجارة وامللكية الفكرية ،يتناقض اإجاميل جحا
التجارة ا إلقليمية يف املنطقة والتخصصات يف السلع ذات القيمة املاافة ا ألع ى مع اخنفاض اس تخدام حامية الرباءات والرسوم
والامنذج الصناعية داخل املنطقة .ونظرا ألن مناذج املنفعة اكنت تس تخدم حمليا ششلك أأسايس ،فاإهنا مل تكن فعاةل فامي يبدو
لالسرتاتيجيات التجارية ل ألجانب ،مبا يف ذكل أأولئك املوجودون يف املنطقة .وع ى العكس ،تطور اس تخدام العالمات
التجارية يف املنطقة .واكن هذا مشاهبا لالجتاه السائد يف التجارة ادلولية .وارتبطت أأي زايدة يف التجارة بزايدة نسبية يف
اس تخدام العالمات التجارية يف املنطقة .واكنت الصةل بني اس تخدام العالمات التجارية والتجارة داخل املنطقة أأكرث وضوحا
من الصةل املرصودة ابلواردات القادمة من خارج املنطقة.
 .272وقال وفد اإندونيس يا اإن ادلراسة مثرية لالهامتم ،ل س امي أأهنا حتلل بياانت امللكية الفكرية والتجارة .و أأشار اإىل أأن
امللخص غين ابملعلومات .ومع ذكل ،أأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة املزيد عن مهنجية جتميع بياانت امللكية الفكرية والتجارة
واخلروج بتحليل اقتصادي دقيق .وكام هو موحض يف امللخص ،مت الاس تفادة من بعض ادلروس ،مبا يف ذكل الاختالفات يف
تغطية ونطاق بياانت امللكية الفكرية وبياانت التجارة بني بدلان املنطقة .ووفقا ملا ورد يف امللخص فاإن أأي دراسة تمت يف
املس تقبل عن هذا املوضوع من احملمتل أأن تواجه نفس الصعوابت .ور أأى الوفد أأن هذه املشلكة لن حتدث اإل يف ادلراسات
ا إلقليمية .و أأشار الوفد اإىل التاكمل الاقتصادي والتجاري ،وتاكمل امللكية الفكرية ومواءمهتا .و أأعرب عن رغبته يف معرفة ما
اإذا اكن هناك أأي ارتباط بني هذين املتغريين ،وإاذا اكن ا ألمر كذكل ،مفا مدى قوة الارتباط .و أأوحض أأن هذا من شأأنه أأن
يساعد صانعي الس ياسة ع ى اختاذ القرار ششأأن الس ياسات املناس بة يف هذه اجملالت .و أأشار الوفد اإىل عالمات جتارية و أأفاد
بأأن ادلراسة ذكرت أأن زايدة التجارة مرتبطة بزايدة نسبية يف اس تخدام العالمات التجارية يف املنطقة .و أأعرب عن رغبته يف
أأن يعرف ابلتفصيل مدى قوة الارتباط بني الزايدة يف العالمات التجارية والزايدة يف التجارة يف املنطقة.
 .273وحتدث وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء ،ور ّحب ابلتحليل اذلي أجري ششأأن العالقة بني اس تخدام امللكية الفكرية
والتدفقات التجارية يف السلع واخلدمات يف اجملالت الاقتصادية ا إلقليمية .و أأشار اإىل أأن ادلراسة تامنت بياانت مفيدة ميكن
أأن تكون مصدرا هاما للمعلومات لصانعي القرار يف املنطقة للنظر فهيا عند صياغة س ياسات التجارة العامة والتمنية .وع ى
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سبيل املثال ،مجعت ادلراسة بياانت تظهر أأن الزايدة يف العالمات التجارية ترتبط ارتباطا اإجيابيا ابلتجارة ادلولية .ووافقت
اجملموعة ع ى الاس تنتاج العام لدلراسة بأأن الس ياسات املتعلقة ابمللكية الفكرية اليت تدمع اتفاقيات التجارة احلرة وحتمي القيمة
املصدرة وحتفز نقل التكنولوجيا ،جيب أأن تكون جزءا من الس ياسات العامة اليت هتدف اإىل
غري امللموسة للسلع واخلدمات َ
توس يع السوق ا إلقليمية ،وتنويع الرشاكء التجاريني وزايدة احملتوى التكنولويج للتجارة .وابلتايل ،ينبغي أأن متثل الس ياسات
املتعلقة ابمللكية الفكرية أأولوية ل ألعامل املشرتكة يف املنطقة.
 .274وذكر وفد الربازيل أأن دليه سؤالني .فع ى حنو ما ذكر وفد اإندونيس يا ،أأشارت ادلراسة اإىل وجود عالقة اإجيابية بني
التجارة والعالمات التجارية .و أأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة ما اإذا اكنت هناك بياانت مماثةل للرباءات ،ومعرفة الفرتة اليت
متت املشموةل يف التحليل .و أأبرز الوفد احلاجة اإىل تويخ احلذر ألن العالقة املتبادةل ليست س ببية.
ورصح وفد غواتاميل بأأن ادلراسة س تكون ذات فائدة كبرية يف غواتاميل ألهنا س تكون مبثابة دليل ل إالجراءات
ّ .275
والس ياسات املس تقبلية يف هذه اجملالت .و أأعرب عن أأمهل يف وضع مهنجية لإجراء دراسة حول حق املؤلف يف املس تقبل
القريب حيث أأن العديد من البدلان يف املنطقة دلهيا صناعات اإبداعية.
 .276وشاطر وفد جاماياك بعض اخملاوف املعرب عهنا فامي يتعلق جبمع البياانت .ور أأى أأن هناك حتدايت مماثةل يف منطقة
ش به الاكرييب .وع ى حنو ما ذكر بعض الوفود ،فاإن العديد من البدلان واملناطق ا ألخرى دلهيا حتدايت مماثةل .وابلتايل،
س يكون من املفيد للجنة التمنية ،من خالل هذه العملية ،املساعدة يف تبس يط العمليات اليت ميكن أأن تس تخدهما البدلان يف
مجع البياانت ألغراض التحليل الإحصايئ .وهذا من شأأنه أأن يكون مفيدا لدلراسات املس تقبلية .وكام هو مبني يف ادلراسة،
اكنت هناك صعوابت كبرية يف مجع البياانت عن حق املؤلف وغريها من جمالت امللكية الفكرية.
 .277و أأشار وفد الربازيل اإىل أأحد الاقرتاحات اليت قدهما خالل مناقشة امللكية الفكرية والتمنية .و أأوحض أأنه ميكن تقدمي أأي
حبث يتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية يكون من اإنتاج القطاعات والشعب ا ألخرى يف الويبو اإىل جلنة التمنية يف اإطار ذكل
البند من جدول ا ألعامل .ويعد هذا مثال دلراسة ميكن تقامسها يف اإطار هذا البند.
 .278ودعا انئب الرئيس ا ألمانة اإىل الرد ع ى ا ألس ئةل املطروحة من احلاور.
 .279و أأشارت ا ألمانة (الس يد رافو) اإىل السؤال اذلي طرحه وفد اإندونيس يا .و أأوحضت أأن النسخة الاكمةل من ادلراسة
حتتوي ع ى حتليل اقتصادي مفصل .ووفقا ملا طلبته البدلان الس بعة ،اكن هناك تركزي أأكرب ع ى حتليل اس تخدام امللكية
الفكرية ألن ذكل مطلوب قبل اإجراء حتليل أأكرث تعقيدا يف املس تقبل استنادا اإىل البياانت .و أأشارت ا ألمانة اإىل الصعوابت
املوجودة يف التجميع ،و أأنه من املرحج وجود نفس الصعوابت يف مناطق أأخرى ،ل س امي تكل البدلان النامية .وترتبط
الصعوابت أأساسا ابلختالفات فامي يتعلق بأأنظمة تكنولوجيا املعلومات وكذكل هيالك البياانت واكامتلها .وفامي يتعلق ابلرتباط
وجحا املرونة ،ذكرت ا ألمانة أأهنا ل متكل بني يدهيا ادلراسة الاكمةل .ومع ذكل ،أأشارت اإىل أأن جحا املرونة اكن الاعف
ابلنس بة للرباءات يف املنطقة مقارنة ابلرباءات مع الولايت املتحدة ا ألمريكية ،اليت يه الرشيك التجاري الرئييس .واكنت عالية
نسبيا مبقدار  0.6تقريبا .واكن هذا ع ى أأساس التقدير .واكنت هناك بعض التحدايت ألن املهنجيات القامئة لتجميع التدفقات
التجارية مل تعمل ششلك جيد يف التحليل اذلي يشمل بياانت الرباءات .واختلفت أأوجه املرونة ابختالف البدلان و أأنواع
السلع .وفامي يتعلق ابلسؤال اذلي طرحه وفد الربازيل ششأأن الفرتة اليت مت حتليلها ،ذكرت ا ألمانة أأن البياانت التجارية لبعض
من الس نوات ا ألوىل من هذا القرن ل ميكن لبعض البدلان العثور علهيا .وششلك عام ،مشل التحليل حوايل  16س نة من
البياانت .وششلك منفصل ،سلطت ا ألمانة الاوء ع ى أأن ادلراسات اليت أأجريت يف املرحةل ا ألوىل واملرحةل الثانية من
املرشوع اكنت سطحية .وينبغي أأن تَس تخدم البدلان املعنية قواعد البياانت اليت مت اإنشاؤها للحصول ع ى أأدةل جتريبية
ملساعدة صانعي الس ياسات .وفامي يتعلق ابلتفسري الس ياسايت للنتاجئ ،أأوحضت ا ألمانة أأن مكتب كبري الاقتصاديني مل يقدم
ادلمع املعياري للبدلان .وحاولت شعبة الاقتصاد والإحصاء وضع أأمناط يف البياانت ميكن أأن تسها يف رو  الس ياسات .ومل
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تدرج توصيات الس ياسة يف دراساتنا .و أأشارت هذه ادلراسة اإىل أأن زايدة اس تخدام العالمات التجارية يرتبط بزايدة تدفق
التجارة أأو العكس ،فاملزيد من التدفقات التجارية يرتبط بزايدة اس تخدام العالمات التجارية .وابلتايل ،فاإن البدلان يف هذه
املنطقة اليت اكنت تشهد منطا مازايدا من التجارة ادلولية ،جيب أأن تتوقع أأن يرتبط ذكل بزايدة يف تسجيل العالمات
التجارية ،بغض النظر عن العالقة الس ببية .ويعد هذا تأأثريا مبارشا .ومل تقا ادلراسة بتحليل قوة نظام امللكية الفكرية يف لك
بدل .وافرتضت أأن ا ألنظمة حمايدة .و أأشارت ا ألمانة اإىل التعليق اذلي أأدىل به وفد غواتاميل ششأأن حق املؤلف وذكر أأن شعبة
الاقتصاد والإحصاء أأنشأأت قسام جديدا يتعلق ابلصناعات الإبداعية .وتعمل حاليا ع ى توفري أأدوات جديدة للتحليل.
ووافقت ا ألمانة ع ى التعليقات اليت أأدىل هبا وفد جاماياك ششأأن التحدايت املامثةل يف بدلان الاكرييب ،ل س امي فامي يتعلق حبق
املؤلف .و أأعربت ا ألمانة عن اس تعدادها ملناقشة هذه املواضيع مع أأي وفد.
 .280و أأشار وفد امجلهورية التش يكية اإىل امجلةل التالية يف ملخص ادلراسة" ،اإن التخصص النس يب يف املنتجات ذات القيمة
املاافة ا ألساس ية أأو املنخفاة ي ّعرض اقتصادات املنطقة لتقلب ا ألسعار ادلولية" .و أأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة املزيد
عن هذا ا ألمر يف املس تقبل .و أأشار اإىل أأن بعض ادلول اليت ركزت ع ى تصدير املواد اخلام تعاين من مشالك اقتصادية .ومع
ذكل ،فاإن هناك بدلان أأخرى مثل الياابن تواجه نقصا يف طلب الرباءة .وابلتايل ،أأعرب عن رغبته يف معرفة ما اإذا اكنت
املنتجات املبتكرة ذات القيمة املاافة العالية محمية حقا من تقلب ا ألسعار ادلولية .و أأشار اإىل أأنه ميكن اإدراج مزيد من العمل
حول هذا املوضوع يف معل اللجنة يف املس تقبل.
 .281و أأغلق انئب الرئيس ابب املناقشات اليت دارت حول ادلراسات نظرا لعدم وجود أأي مالحظات أأخرى .و أأحاطت
اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف ادلراسات.

خارطة املنتدايت واملؤمترات ادلولية املعنية مببادرات و أأنشطة متعلقة بنقل التكنولوجيا (انظر الوثيقة
)CDIP/20/12
 .282دعا الرئيس ا ألمانة اإىل عرض الوثيقة  CDIP/20/12ششأأن خارطة املنتدايت واملؤمترات ادلولية املعنية مببادرات
و أأنشطة متعلقة بنقل التكنولوجيا.
 .283وعرضت ا ألمانة (الس يد زايكوفسيك) الوثيقة .وأأشارت ا ألمانة اإىل النقطة  3من الاقرتاح املشرتك املقدم من وفود
الولايت املتحدة ا ألمريكية و أأسرتاليا وكندا ششأأن ا ألنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا (الوثيقة  )CDIP/18/6 Revوالطلب
اذلي متت املوافقة عليه يف ادلورة الثامنة عرش للجنة التمنية املوجه ل ألمانة بأأن "تتوىل خارطة املنتدايت واملؤمترات ادلولية
املعنية مببادرات و أأنشطة جارية متعلقة بنقل التكنولوجيا يف املنتدايت ادلولية ا ألخرى ،هبدف تقدمي حتديث اإىل جلنة التمنية
ششأأن املنتدايت ادلولية واملؤمترات اليت جتري فهيا حاليا مناقشة نقل التكنولوجيا ،فاال عن ادلور اذلي ميكن أأن تقوم به
الويبو يف هذا الصدد" .و أأضافت ا ألمانة أأن الوثيقة  CDIP/20/12تتامن جتميعا غري حرصي للمنتدايت واملؤمترات ادلولية
اليت جترى هبا مناقشات حاليا ششأأن نقل التكنولوجيا .ويركز التجميع ع ى املنتدايت احلكومية ادلولية واملؤمترات ذات الطابع
العاملي وا إلقليمي داخل منظومة ا ألمم املتحدة .ومت تنظمي التجميع وفقا لو  املنتدى أأو املؤمتر املعين ويقدم مؤرشا للتنظمي
التنس يقي والرتكزي املوضوعي واملشاركني والصةل بنقل التكنولوجيا ووصفا موجزا ومعدل نشاط املنتدى أأو املؤمتر .ويشري
معدل النشاط اإىل جدوةل ادلورات العادية ول يتامن دورات اس تثنائية أأو أأعامل ما بني ادلورات .ورصدت الويبو
وشاركت يف العديد من املنتدايت ادلولية واملؤمترات حول نقل التكنولوجيا ،وفقا لوليهتا .وشاركت الويبو ع ى وجه اخلصوص
يف معليات ا ألمم املتحدة املشرتكة بني الواكلت ذات الصةل ابمللكية الفكرية والابتاكر .وبصفة الويبو عاوا يف فريق العمل
املشرتك بني الواكلت املعين ابلعلوم والتكنولوجيا والابتاكر ( )IATTاخلاص بأأهداف التمنية املس تدامة ،سامهت الويبو يف
معل الفريق يف اإجراء معلية مس مترة ملبادرات وأليات وبرامج رو  اخلرائط داخل منظومة ا ألمم املتحدة فامي يتعلق ابلعلوم.
والتكنولوجيا والابتاكر .وتتابع الويبو التطورات املتعلقة ابإنشاء منصة اإلكرتونية بألية لتيسري التكنولوجيا ع ى الإنرتنت .وتعمل
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الويبو كذكل ع ى تعزيز الوعي برباجمها وخدماهتا بني الرشاكء احلكوميني احلاليني واحملمتلني ،حبيث تكون هذه الربامج
واخلدمات متاحة ششلك فعال وميكن اس تخداهما لتحقيق ا ألهداف املشرتكة .ومن بني أأمور أأخرى ،قدمت الويبو معلومات
واقعية من خالل مجموعة كبرية من التقارير واملنشورات عن املوضوع اذلي تتناوهل املنتدايت ادلولية واملؤمترات حول نقل
التكنولوجيا .وتشمل هذه املنشورات مؤرش الابتاكر العاملي ،وتقارير الويبو ششأأن واقع الرباءات ،وتقارير ومواجزي عن
التحدايت العاملية ،والنظرة العامة ع ى امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
 .284وحتدث وفد اإس تونيا ابو  الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه ،و أأكد أأن موضوع نقل التكنولوجيا هل أأمهية أأساس ية
يف ضامن تمنية متوازنة ومس تدامة ،مما ميَّكن البدلان و أأحصاب املصلحة يف مجيع أأحناء العامل من جين مثار الابتاكر .وفامي يتعلق
ابدلور اذلي ينبغي أأن تاطلع به الويبو يف هذا اجملال ،أأعاد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه تأأكيد تأأييده لالقرتاح
املشرتك املقدم من الولايت املتحدة ا ألمريكية و أأسرتاليا وكندا ششأأن ا ألنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا .ومتت مناقشة
جوانب خمتلفة من الاقرتاح يف ادلورات السابقة .واس مترت مناقش ته يف هذه ادلورة .وع ى الرمغ من أأن التجميع غري شامل،
فاإنه يقدم معلومات مفيدة لتجنب الازدواجية بني الويبو وجلنة التمنية ل س امي العمل اذلي مت ابلفعل يف املنتدايت ادلولية
ا ألخرى .و أأعرب الوفد عن تأأييده التام ملشاركة الويبو يف املنتدايت واملؤمترات القامئة ذات الصةل ششأأن نقل التكنولوجيا ،وفقا
لوليهتا .و أأشار اإىل أأنه من املها للويبو تعزيز رشااكهتا مع منظامت ا ألمم املتحدة ا ألخرى واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت
غري احلكومية ششأأن هذه القاية الهامة .و أأعرب الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه عن تطلعها اإىل اإجراء مزيد من
املناقشات حول هذه املسأأةل من أأجل التوصل اإىل فها شامل ل ألنشطة اليت تاطلع هبا الويبو ابلفعل وغريها من املنظامت
ذات الصةل يف جمال نقل التكنولوجيا ،وحتديد أأي جفوات واحتياجات معلية ملواصةل العمل من جانب الويبو .و أأشار الوفد
اإىل أأن الواثئق اليت أأعدهتا ا ألمانة تشلك أأساسا جيدا لهذه املناقشة.
 .285وحتدث وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء ،ورحب ابخنراط الويبو يف خمتلف احملافل واملؤمترات ادلولية اليت جترى فهيا
مناقشات مس مترة حول نقل التكنولوجيا من أأجل املسامهة يف هذا املوضوع من خالل توفري ادلراية الفنية والاس تفادة من
اخلربة الإضافية ألحصاب املصلحة الخرين .و أأيّدت اجملموعة متاما مشاركة الويبو ومساهامهتا التقنية يف العمل اذلي أأجنزه فريق
اخلرباء املشرتك بني الواكلت املعين ابلتكنولوجيا يف اإطار ألية تيسري التكنولوجيا ،ويف الاجامتعات ذات الصةل للهيئات
الرئيس ية ل ألمم املتحدة مثل امجلعية العامة واجمللس الاقتصادي والاجامتعي التابع ل ألمم املتحدة .و أأحاطت اجملموعة علام
ابلوثيقة .واشارت اإىل أأنه ينبغي ع ى الويبو مواصةل تعزيز براجمها وخدماهتا بني الرشاكء احلكوميني احلاليني واحملمتلني حىت
تكون هذه الربامج واخلدمات متاحة ششلك فعال وميكن اس تخداهما لتحقيق ا ألهداف املشرتكة .وجشعت اجملموعة الويبو ع ى
تعزيز معلها لتحقيق هذه ا ألهداف.
 .286حتدث وفد جورجيا ابو  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقية ،و أأكد دمعه لالقرتاح املشرتك املقدم من الولايت
املتحدة و أأسرتاليا وكندا ششأأن ا ألنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا .ورحب الوفد ابس تخدام القنوات احلديثة للرتوجي ملوارد
الويبو مثل قاعدة بياانت الويبو للبحث وبرانمج الويبو ا ألخرض ،واس تخدام املواقع الإلكرتونية اخملصصة وقوامئ الربيد
الإلكرتوين للمشرتكني وقنوات التواصل الاجامتعي .و أأوحض أأن مسأأةل نقل التكنولوجيا متثل حتداي .ويف بدلاهنا ،غالبا ما تكون
البىن التحتية للبحث والتطوير ع ى مس توايت متواضعة نسبيا مقارنة ابملس توايت ا ألع ى .ومع ذكل ،جيب دمع وتمنية
الروابط املتداخةل مع الصناعة وا ألعامل من أأجل تسويق نتاجئ البحث والتطوير .وذلكل ،رحبت اجملموعة ابلهامتم واجلهود
املكرسة لهذه القاية الهامة.
 .287وحتدث وفد الس نغال ابو  مجموعة البدلان ا ألفريقية وشدد ع ى أأمهية نقل التكنولوجيا .و أأشار اإىل أأهنا ستساعد
البدلان النامية ع ى مواهجة التحدايت املتعلقة ابمللكية الفكرية .و أأوحض أأن الوثيقة تامنت الكثري من املعلومات عن املبادرات
وا ألنشطة اجلارية حاليا ششأأن نقل التكنولوجيا يف املنتدايت ادلولية وادلور اذلي تلعبه الويبو يف هذا الصدد .ومع ذكل ،ر أأت
اجملموعة أأنه ميكن تقدمي مزيد من املعلومات يف الوثيقة .ع ى سبيل املثال ،ميكن أأن تشمل الطريقة اليت تعاملت هبا خمتلف
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املنظامت مع مسأأةل كيفية القيام بنقل التكنولوجيا وإاىل أأي مدى تشارك امللكية الفكرية يف هذه ا ألنشطة .وذلكل ،المتست
اجملموعة من ا ألمانة الاضطالع بعمل اإضايف لزايدة جحا املعلومات من أأجل توفري منظور أأوسع.
 .288و أأعرب وفد الربازيل عن اعتقاده بأأن موضوع نقل التكنولوجيا يفتح العديد من الس بل اليت ميكن حبهثا .و أأشار اإىل أأن
اإنشاء حقوق امللكية الفكرية ،ول س امي نظام الرباءات ،قد دمعته نظرية اقتصادية سليمة .ولالبتاكر الناجت عن العمل الإبداعي
خصائص السلع العامة .وذلكل ،يف غياب حامية امللكية الفكرية ،هناك خطر من نقص الاستامثر يف العمل الإبداعي
والابتاكري املفيد اجامتعيا .ويسمح نظام الرباءات بصنع القرارات الالمركزية املدفوعة ابلسوق واليت تسامه يف هناية املطاف
يف ابتاكر ونرش التكنولوجيا وابلتايل حتقيق ارتفاع يف مس توايت املعيشة .ومع ذكل ،فالنظام ليس مثاليا ،ل س امي يف املناطق
اليت قد ل يوفر فهيا السوق وحده حوافز اكفية ،ع ى سبيل املثال ،عالج ا ألمراض املهمةل .وينبغي أأن يوضع يف الاعتبار أأنه
ع ى الرمغ من أأن امللكية الفكرية يه اإحدى ا ألدوات املتاحة يف تطوير تكنولوجيات جديدة ،فاإهنا ليست مرتادفة .فليس
نظام الرباءات اإل بديال لالبتاكر ،لبد من تقييمه ع ى أأساس لك حاةل ع ى حدة .و أأبرزت أأحدث ا ألدبيات تطوير
تكنولوجيات جديدة تعمتد ع ى صياغة قانون فعال للملكية الفكرية يتفق مع اللواحئ التنظيمية املناس بة ا ألخرى .و أأظهرت
ادلراسات أأن التوازن الصحيح والابط ادلقيق بني هذه الس ياسات ينتج عالقة اإجيابية بني نفقات البحث والتطوير
والابتاكر .وع ى الرمغ من اخلطوات الكبرية اليت قطعهتا البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا يف العقود ا ألخرية لتحسني أأنظمة
الابتاكر دلهيا ،ل تزال البدلان ذات ادلخل املرتفع متثل  ٪65تقريبا من اإجاميل استامثرات البحث والتطوير يف العامل .ويف
ضوء ذكل ،ميكن للجنة التمنية أأن تلعب دورا همام يف سد الفجوة بني البدلان املتقدمة والبدلان النامية ،ل س امي من خالل
املشاركة يف املناقشات املتعلقة بنقل التكنولوجيا .ور أأى الوفد أأن مصطلح "نقل التكنولوجيا" يشمل مجموعة اكمةل من الليات
اليت تتجاوز كثريا ترخيص الرباءات .وابلتايل ،أأعرب عن رسوره بأأن يرى أأن العديد من املبادرات وا ألنشطة الواردة يف
الوثيقة  CDIP/20/12متفقة مع وهجة النظر هذه ،مبا يامتىش مع الواثئق الرمسية الرفيعة املس توى ل ألمم املتحدة .ويتامن
الهدف  17.7من أأهداف التمنية املس تدامة ما ييل" :تعزيز تطوير التكنولوجيات السليمة بيئيا ونقلها وتعميمها ونرشها اإىل
البدلان النامية شرشوط مواتية ،مبا يف ذكل شرشوط ميرسة وتفايلية ع ى النحو املتفق عليه بصورة متبادةل" .وينترش هذا
النوع من اللغة يف جدول أأعامل  .2030وبوصف الويبو واكةل متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة ،ينبغي لها أأن تؤيد ذكل املفهوم
متاما .وعالوة ع ى ذكل ،ينبغي أأن تكون املاداتن  7و 66.2من اتفاق تريبس أأساسا للمناقشات يف جلنة التمنية .وتتامن
املادة  66.2ما ييل" :تقدم البدلان املتقدمة ا ألعااء حوافز للرشاكت واملؤسسات يف أأراضهيا بغرض تعزيز وتشجيع نقل
التكنولوجيا اإىل البدلان ا ألقل منوا من أأجل متكيهنا من اإنشاء قاعدة تكنولوجية سليمة وقابةل للبقاء" .كام ينبغي مراعاة
التوصيات  25و 28و 29و 30و 31من جدول أأعامل الويبو ششأأن التمنية .ويشريوا مجيعها يف نفس الاجتاه لإلقاء الاوء ع ى
نقل التكنولوجيا ونرشها بطريقة تف ي اإىل الرفاه الاجامتعي والاقتصادي لصاحل مجيع البدلان دون اس تثناء .وقال الوفد اإنه
ينبغي أأل مينع الاختالف ششأأن تعريف موحد ملصطلح "نقل التكنولوجيا" الوفود من اقرتاح موضوعات تتعلق هبذه املسأأةل
ليمت حبهثا يف اإطار بند جدول ا ألعامل املتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية.
 .289ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل الرد ع ى املالحظات الواردة من احلاور.
 .290وذكرت ا ألمانة (الس يد زايكوفسيك) أأهنا س تأأخذ مجيع التعليقات اليت أأبدهتا الوفود بعني الاعتبار .و أأشارت ا ألمانة اإىل
اقرتاح مجموعة البدلان ا ألفريقية ابإماكنية مواصةل تطوير الوثيقة .وأأعربت ا ألمانة عن رغبهتا يف معرفة ما اإذا اكن هذا يشء تريد
ادلول ا ألعااء ا ألخرى القيام به.
 .291أأشار الرئيس اإىل أأن بعض الوفود قدمت اقرتاحات .وميكن للجنة أأن تنظر فهيا ملعرفة مدى اإماكنية اإدراهجا يف
ملخص الرئيس لهذه ادلورة لاامن املتابعة .وبدل من ذكل ،ميكن أأن يذكر امللخص أأن املقرتحات قد تقدمت هبا وفود خمتلفة.
وميكن للجنة النظر فهيا يف ادلورة املقبةل .و أأعرب عن رغبته يف معرفة ما تفاهل اللجنة يف هذا الصدد.
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 .292وقال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإن الوثيقة نتجت عن الاقرتاح املشرتك املقدم من الولايت املتحدة ا ألمريكية
وكندا و أأسرتاليا .و أأشار الوفد اإىل اقرتاح مجموعة البدلان ا ألفريقية و أأعرب عن رغبته يف معرفة ما يه املعلومات الإضافية اليت
ميكن اإضافهتا اإىل الوثيقة .ور أأى أأن الوثيقة حتتوي ابلفعل ع ى قدر كبري من املعلومات ،مبا يف ذكل روابط نقل التكنولوجيا،
ووصف املؤمترات يف خمتلف املنتدايت وما اإىل ذكل .و أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن تقدم اجملموعة ا ألفريقية مثال ملموسا
للمعلومات الغائبة عن الوثيقة.
 .293وحتدث وفد الس نغال ابو  مجموعة البدلان ا ألفريقية وقال اإن الوثيقة تتامن الكثري من العنارص ذات الصةل .ومع
ذكل ،مل يمت تغطية جانب أأسايس ابلفعل ،أأل وهو الطريقة اليت تتعامل هبا الهيئات اخملتلفة مع مسأأةل نقل التكنولوجيا .و أأشار
اإىل أأن هناك جانب أخر ينبغي تغطيته هو بعد امللكية الفكرية مضن ا ألشاكل اخملتلفة لنقل التكنولوجيا.
 .294و أأشار الرئيس اإىل أأن اللجنة ميكن أأن تركز ع ى اقرتاح مجموعة البدلان ا ألفريقية.
 .295وقال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإنه ل يزال من غري الواحض ما يه املعلومات املطلوبة ألن الكثري من هذه
املنظامت واملؤمترات مل يشارك يف هممة نقل التكنولوجيا يف حد ذاهتا .ويه ليست منظامت لنقل التكنولوجيا ،ول تنقل
التكنولوجيا .اإهنا تناقش ذكل ورمبا تاع بعض الس ياسات .والمتس الوفد توضيحات من ا ألمانة حول ما اإذا اكنت ع ى دراية
وفها ابملهمة وما يه املعلومات الإضافية اليت سيمت تقدميها.
 .296وذكرت ا ألمانة (الس يد زايكوفسيك) أأهنا واهجت بعض الصعوبة يف فها الاقرتاح املقدم من اجملموعة ا ألفريقية .وأأشارت
اإىل أأن الوثيقة تناولت خمتلف احملافل واملؤمترات اليت تناقش نقل التكنولوجيا .وستناقش اللجنة وثيقة حول منصات ترخيص
التكنولوجيا .ويعد هذا أأحد ا ألمثةل ع ى ما تقوم به بعض منظامت ا ألمم املتحدة .وقد مت ابلفعل رو  خارطة ل ألنشطة .وهناك
مبادرة مس مترة يف ا ألمم املتحدة لرو  خارطة مجليع ا ألنشطة اليت تشارك فهيا هيئات ا ألمم املتحدة يف تطوير نقل التكنولوجيا.
وابلتايل ،و أأعربت ا ألمانة عن عدم تأأكدها مما هو مطلوب.
 .297و أأشار الرئيس اإىل عدم الوضوح ششأأن هذه املسأأةل .واقرتح أأن حتيط اللجنة علام ابلوثيقة و أأن تواصل دراسة هذه
املسأأةل يف ادلورة املقبةل.
 .298وقال وفد الربازيل اإنه يتفها رغبة اجملموعة ا ألفريقية يف التأأكد من أأن مفهوم التكنولوجيا ل يقترص ع ى تراخيص امللكية
الفكرية .وهذا أأمر هما مجليع ادلول .و أأشار اإىل أأن املفهوم اذلي اعمتدته ا ألمم املتحدة أأوسع بكثري .وابلتايل ،جيب ع ى اللجنة
أأن حترص ع ى عدم تقييد هذا املفهوم .ور أأى أأن اقرتاح مجع املعلومات حول مجيع هذه املنتدايت مفيد .و أأيّد الوفد ذكل .ومع
ذكل ،ر أأى أأل ينبغي أأن يقترص املفهوم ع ى ترخيص امللكية الفكرية .ومع أأن ا ألمم املتحدة قد اعمتدت مفهوما أأوسع بكثري،
فاإن الوفد مل ير يف ذكل مشلكة يف الوثيقة.
 .299وحتدث وفد الس نغال ابو  مجموعة البدلان ا ألفريقية ،وقال اإنه ل جيد صعوبة يف اعامتد الوثيقة .والمتس فقط احلصول
ع ى معلومات تمكيلية من شأأهنا أأن تمتا الوثيقة.
 .300و أأكدت ا ألمانة (الس يد زايكوفسيك) أأن املعلومات التمكيلية املطلوبة قد تكون كثرية للغاية .ومن اليمكن أأن يتطلب
حبث الطريقة اليت تعاجل هبا الهيئات نقل التكنولوجيا قدرا هائال من العمل ،ويس تلزم النظر يف مجيع ا ألنشطة اليت تاطلع هبا
خمتلف هيئات ا ألمم املتحدة يف هذا الصدد.
 .301واقرتح الرئيس أأن حتيط اللجنة علامً ابلتقرير ومبختلف وهجات النظر .وس تدرج هذه القاية يف جدول أأعامل ادلورة
املقبةل.
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 .302و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل أأن الوثيقة تتامن وصالت خاصة مبختلف الهيئات والفعاليات واملؤمترات
وغريها من احملافل .وابلتايل ،اإذا رغبت ادلول ا ألعااء يف احلصول ع ى معلومات اإضافية حول كيفية معل هيئة معينة،
فيمكهنا اذلهاب اإىل املوقع ع ى الانرتنت .ومل تكن هناك حاجة لنسخ مجيع املعلومات من املوقع ووضعها يف وثيقة يصعب
قراءهتا شسبب وجود معلومات اإضافية .ومل تكن اللجنة حباجة اإىل العودة اإىل هذه الوثيقة .وابعتبار الوفد من مقديم
الطلبات ،أأعرب عن رضاه عن الوثيقة كام ميكن العثور ع ى معلومات اإضافية شسهوةل .ومل يكن الوفد متأأكد ًا ششـأأن ما س تقوم
اللجنة مبناقش ته يف املرة القادمة فامي يتعلق هبذه الوثيقة.
 .303وذكر الرئيس أأنه ميكن للجنة العودة اإىل مسأأةل ما تقوم هبا املنظامت ادلولية ششأأن نقل التكنولوجيا والنظر يف
التطورات احملمتةل فامي يتعلق هبذه ا ألنشطة يف ادلورة املقبةل .واس تفرس الرئيس عام اإذا اكن من املمكن املوافقة ع ى املوجز
اذلي اقرتحه .وستمت املوافقة عليه يف حاةل عدم وجود اعرتاضات من احلاور.
خارطة طريق ششأأن تعزيز اس تخدام املنتدى الإلكرتوين اذلي أأنشئ يف اإطار "املرشوع اخلاص ابمللكية الفكرية ونقل
التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة وبناء احللول( "الوثيقة ()CDIP/20/7
 .304عرضت ا ألمانة (الس يد زايكوفسيك) الوثيقة . CDIP / 20/7أأشارت ا ألمانة اإىل النقطة  4من الاقرتاح املشرتك
املقدم من وفود الولايت املتحدة ا ألمريكية و أأسرتاليا وكندا ششأأن ا ألنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا كام وردت أأص ًال يف
الوثيقة ، CDIP / 18/6 Revوطلبت اللجنة من ا ألمانة "تشجيع اس تخدام املنتدى الالكرتوين اذلي مت اإنشاؤه يف اإطار"
مرشوع حول امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :حلول بناء التحدايت املشرتكة " .وتتامن الوثيقة خارطة طريق حول كيفية
قيام الويبو بتشجيع اس تخدام املنتدى الالكرتوين .واكن الهدف من املنتدى الالكرتوين اذلي مت أأنشاؤه يف اإطار املرشوع
املذكور هو أأن يكون جممت ًعا عرب الإنرتنت يركز ششلك خاص ع ى املوضوعات املتعلقة بنقل التكنولوجيا ،والابتاكر التعاوين
املفتوح ،وبناء القدرات .وقد ورد يف الوثيقة عدد من ا ألنشطة املمكنة لتعزيز املنتدى ع ى ش بكة الإنرتنت حىت تقوم ادلول
ا ألعااء ابلنظر فهيا .وتامنت تكل ا ألنشطة اإجراء تقيمي للجمهور املس هتدف ،وتطوير اسرتاتيجية حمتوى تعمتد ع ى التقيمي،
ووضع متطلبات تقنية لتنفيذ اسرتاتيجية احملتوى بفعالية ،ووضع اسرتاتيجية لالتصالت والرتوجي لتحديد القنوات الفعاةل
للوصول اإىل رشاحئ امجلهور املس هتدف ،والسعي لإنشاء رشااكت مع املنظامت اليت أأنشأأت جممتعات ذات صةل بنقل
التكنولوجيا.
 .305و أأشار وفد الربازيل إاىل التحدايت اليت أأبرزهتا الوثيقة .ومشلت تكل التحدايت كيفية حتسني وظيفة وتصممي املنتدى
حتداي واهجته
الالكرتوين ،وكيفية جعهل متاح بصورة أأكرب من أأجل الوصول اإىل امجلهور املس هتدف .واكن ا ألمر ا ألخري ميثل ً
العديد من املنظامت ادلولية واحلكومات .وقد اكنت املعلومات متاحة غالبية الوقت .ومع ذكل ،اكن من الصعب أأحياانً الربط
بني املس تخدمني املهمتني وبني املعلومات .ويود الوفد من ا ألمانة أأن توحض كيفية ميكن حتسني ذكل .كام طلب الوفد من ا ألمانة
ا ألمانة أأن ترشح ابلتفصيل الإجراء املمكن  1وامجلةل الثانية من الإجراء املمكن  .2و أأشار الوفد اإىل أأنه ورد يف الفقرة  6أأنه
من املتوقع أأن تكون هناك حاجة اإىل احلصول ع ى موارد اإضافية .ويود الوفد معرفة ما اإذا اكنت ا ألمانة قد أأعدت تقدير ًا
ذلكل وما يه اخلطوات اليت قد حتتاج ادلول ا ألعااء اإىل اختاذها اإذا مل تتوفر املوارد يف املزيانية احلالية.
 .306و أأشار وفد مجهورية اإيران الإسالمية اإىل الإجراء املمكن  - 1كام ذكرت الوثيقة أأن امجلهور املس هتدف للمنتدى
الالكرتوين ياا مجموعات خمتلفة تتامن املسؤولني احلكوميني ومدراء التكنولوجيا .من املرحج أأن يتنوع امجلهور املس هتدف
واخلدمات املطلوبة .ع ى هذا النحو ،ميكن أأن ميثل التقيمي املقرتح يف الإجراء  1أأداة مفيدة لفها احتياجاهتا ششلك أأفال
وكيفية معاجلهتا .ويود الوفد أأن ترشح ا ألمانة مهنجية تنفيذ التقيمي.
 .307وحتدث وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء ،ورحب ششلك عام بوضع خطة لتشجيع اس تخدام املنتدى الإلكرتوين.
ودمعت اجملموعة تسلسل وحمتوى اخلطوات املقرتحة يف خريطة الطريق .واتفقت ع ى حتقيق ربط أأفال بني منتدايت الويبو

CDIP/20/13
67

احلالية واملنصات اليت تتناول نقل التكنولوجيا ميثل أأمرا رضوراي وسزييد من اإماكنية الوصول اإىل املعلومات .ومع ذكل ،ينبغي
أأن يظل تنفيذ هذه ا ألنشطة مس هتدف ًا ول ينبغي أأن يتجاوز ولية الويبو .ل ينبغي للويبو أأن تقمي منتدايت مماثةل للمنتدايت
القامئة ابلفعل ،بل جيب أأن تعزز منصة توفر جتميع ًا مفيد ًا للخدمات واملبادرات ا ألخرى القامئة يف جمال نقل التكنولوجيا.
ترغب اجملموعة يف أأن تقوم ا ألمانة بتقدمي حتديث للحاةل يف ادلورة  21وادلورة  22للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.
 .308و أأعرب وفد الاحتاد الرويس عن تأأييده للمقرتح وحمتوايته .تامن الاقرتاح بعض الاقرتاحات املهمة مثل تقيمي امجلهور
املس هتدف .واكن من الرضوري تطوير اسرتاتيجية حمتوى تعمتد ع ى التقيمي وجتربة املس تخدم .كام أأنه يفل البحث عن اإقامة
رشااكت مع املنظامت اليت أأنشأأت جممتعات ذات صةل بنقل التكنولوجيا .وخالل تنفيذ الاقرتاح ،س يكون من املفيد دراسة
برامج العمل احلالية .وجيب توفري املوارد الالزمة لتنفيذ املرشوع.
 .309وحتدث وفد اإس تونيا نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه ،وأأشار اإىل أأنه أأيد الاقرتاح املشرتك املقدم من
الولايت املتحدة ا ألمريكية و أأسرتاليا وكندا فامي يتعلق بتعزيز اس تخدام املنتدى الالكرتوين املشار اإليه .واتفقوا ع ى أأن املهام
الرئيس ية س تكون اجتذاب واستبقاء املس تخدمني من امجلهور املس هتدف ،وتعزيز التفاعل بني هؤلء املس تخدمني ومعها.
وع ى الرمغ من أأن طلبات امجلهور املس هتدف قد ختتلف ،اإل أأنه من املمكن تلبية احتياجاهتا وحتقيق التأزر .ولتحقيق ذكل،
جيب أأن يكون حمتوى املنتدى الالكرتوين ذي صةل ودينامييك .كام جيب أأن يكون سهل الاس تخدام .و أأعربوا عن تقديرمه
جلهود ا ألمانة يف حماوةل حتديد اجملمتعات املوجودة ،وخاصة جممتعات مثل فيس بوك ولينكدين اليت ميكن الاس تفادة مهنا يف بناء
جممتع اإلكرتوين أخر .و أأشار الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه أأياً ا اإىل أأنه من املتوقع أأن يتطلب التصال والرتوجي
للمنتدى توفري موارد اإضافية اإذا تبني أأن املنصات وا ألدوات احلالية غري مالمئة .يف هذه احلاةل ،جيب أأن يدمع اس تخدام
املوارد وا ألنشطة املاطلع هبا يف هناية املطاف هدف املنتدى الالكرتوين املتعلق جبمع التعقيبات وتوفري منتدى لتبادل
اخلربات.
 .310و أأكد وفد جورجيا ،متحداث ابو  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،ع ى دمعه لالقرتاح .حيث ميكن للمرشوع
جذب واستبقاء املس تخدمني من امجلهور املس هتدف ،وتسهيل التفاعل فامي بيهنا وحتقيق التأزر .وتعتقد اجملموع أأنه من أأجل
حتقيق ا ألهداف ،جيب أأن يكون الوصول اإىل احملتوى الالكرتوين ذي الصةل ً
سهال من خالل واهجة سهةل الاس تخدام .واكن
نقل التكنولوجيا أأحد التحدايت اليت تواهجها بدلان املنطقة .ذلكل ،أأعرب الوفد عن تقديره لالهامتم واجلهود املكرسة لهذه
القاية الهامة.
 .311و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية هجود ا ألمانة لتعزيز اس تخدام املنتدى الإلكرتوين املنشأأ مبوجب مرشوع امللكية
الفكرية ونقل التكنولوجيا .وميكن أأن يكون املنتدى الالكرتوين أأداة مفيدة ل إالجابة ع ى أأس ئةل صناع القرار ،واجلامعات،
ومؤسسات البحث ،والصناعة ،وخرباء امللكية الفكرية ومدراء التكنولوجيا ششأأن املسائل والقاااي املتعلقة بنقل التكنولوجيا.
ومع ذكل ،ل يبدو أأهنا تس تخدم ألغراضها املقصودة يف هذا الوقت .و أأعرب الوفد عن تقديره خلطة العمل املقرتحة من أأجل
جذب أأو الاحتفاظ ابملس تخدمني احملمتلني للمنتدى الالكرتوين ،وتعزيز التفاعل مع املس تخدمني وفامي بيهنا .وقد تكون هناك
بناء ع ى نتاجئ التقيمي وعوامل أأخرى .و أأعرب الوفد عن ثقته يف قدرة ا ألمانة ع ى
حاجة لإدخال تعديالت ع ى اخلطة مطلوبة ً
التوصل اإىل أأفال الطرق للم ي قدم ًا .ويود الوفد أأن تقوم ا ألمانة ابإبالغ اللجنة ابلتقدم احملرز يف ادلورة  21أأو  22للجنة
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ،حسب الاقتااء.
 .312و أأيد وفد الصني خريطة الطريق املقدمة من ا ألمانة .وجيب اس تخدام نتاجئ مرشوعات جدول أأعامل التمنية بطريقة
مس تدامة .وجيب أأن تلعب دورا فعال .واكن املنتدى الإلكرتوين نتيجة هممة ملرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :حلول
بناء التحدايت املشرتكة .وليزال املنتدى حاليا يف مرحةل أأولية .وجيب أأن يس متر العمل ع ى تطويره .كام جيب تامني حمتوى
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تمكييل وجذب املزيد من املس تخدمني للمشاركة يف املنتدى .وهذا من شأأنه أأن يساعد يف الوصول اإىل النتاجئ املتوقعة
ويسهل تبادل املعلومات بني ادلول ا ألعااء ششأأن نقل التكنولوجيا.
 .313ور أأى وفد أأسرتاليا أأن الوثيقة حددت معلية منطقية تتبع هنجا منتظام لتطوير وتروجي منتدى ويب نقل التكنولوجيا.
وهذا الهنج من شأأنه أأن يؤدي اإىل خلق منصة مس هتدفة ومس تدامة من شأأهنا تلبية احتياجات املس تخدمني .وابلتايل ،أأيد
الوفد الهنج املقرتح يف النتاجئ الست احملمتةل الواردة يف الوثيقة .وإاذا أأيدت اللجنة الهنج يف هذه ادلورة ،مفن املها أأن تمتكن
ا ألمانة من الاضطالع هبذه ا ألنشطة ومواصةل اإبالغ ادلول ا ألعااء ابلتقدم احملرز حسب الاقتااء .وقد يكون من اجليد
تقدمي حتديث لهذا العمل يف ادلورة  22للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.
 .314و أأدىل وفد ش ييل ببعض التعليقات ع ى الاقرتاح .أأو ًل ،س يكون من املفيد أأن تاع ا ألمانة جدو ًل زمن ًيا لتقدير املدة
اليت سيس تغرقها تنفيذ الاقرتاح .واثن ًيا ،شارك الوفد الوفود ا ألخرى يف مطالبة ا ألمانة بتوضيح تاكليف التنفيذ واملوارد
الإضافية .اثلث ًا ،يود الوفد معرفة ا ألهداف احملددة ل ألمانة واملهنجية اليت ميكن اس تخداهما لقياس فعالية هذه التدابري.
 .315وطلب الرئيس من ا ألمانة الرد ع ى ا ألس ئةل والتعليقات اليت طرهحا احلاور.
 .316وذكرت ا ألمانة (الس يد زايكوفسيك) أأن الوثيقة صيغت ابلتعاون الوثيق مع شعبة التصالت .وقدمت الشعبة نظرة
خبري حول كيفية التعامل مع هذه القاية .وتشمل اجلوانب الأكرث أأمهية اليت مت ذكرها :جذب املس تخدمني والاحتفاظ هبا،
واحلاجة اإىل سهوةل الوصول اإىل املنتدى .ويف هذا الصدد اكن من املطلوب اإعداد تقيمي أأويل للجمهور الفعيل املس هتدف.
و أأشارت الفقرة  2من الوثيقة اإىل أأنواع خمتلفة من امجلهور اذلي قد يكون همامت بنقل التكنولوجيا .واكن من املها معرفة امجلهور
جذااب قدر الإماكن .اكن هذا هو الهدف من التقيمي .وسيمت تطوير املهنجية
املس هتدف يف الواقع من أأجل جعل املنتدى ً
ابلتعاون مع شعبة التصالت .وتشري العبارة الواردة "يف الإجراء احملمتل  1ششأأن" "العروض اليت يقدرها امجلهور املس هتدف"
اإىل الاهامتمات احملددة للجمهور املس هتدف .وقد يكون هناك ابلفعل منتدايت أأخرى يف هذا اجملال ل ينبغي للمنتدى
التنافس معها .وكام ذكرت بعض الوفود ،ينبغي أأل تكرر ا ألمانة أأي يشء موجود ابلفعل .واكنت هناك حاجة لوجود
اسرتاتيجية للمحتوى وسيمت تطويرها ابلتعاون مع اخلرباء .وسيمت تطوير مهنجية ملعرفة ما يريده امجلهور املس هتدف .ولحظت
ا ألمانة أأن مجيع الوفود اليت أألقت لكامت تؤيد مواصةل تطوير هذا الهنج .ومل تكن ا ألمانة قد أأعدت بعد تقديرات التلكفة،
ولكن من الواحض أأن هناك حاجة اإىل توافر موارد اإضافية لتنفيذ خارطة الطريق .و أأخريا ،أأشارت ا ألمانة اإىل طلب وفد
الربازيل توضيح امجلةل الثانية من الإجراء احملمتل " ،2من شأأن اسرتاتيجية احملتوى أأن حتدد أأصنافا معينة من احملتوى
املتخصص اذلي س ياخ املنتدى الالكرتوين واحملتوى الناشئ عن املس تخدمني اذلي يٌافي جاذبية ع ى املنتدى
الالكرتوين ،ابلإضافة اإىل أأوجه الرتابط بني تكل ا ألصناف"  .أأوحضت ا ألمانة أأن الغرض من هذا هو معرفة ما هيمت به
امجلهور املس هتدف ،وإانشاء روابط بني امجلهور وبني احملتوى الفعيل.
 .317واختمت الرئيس املناقشات حول هذا البند نظر ًا لعدم وجود مالحظات أأخرى من احلاور .واقرتح أأن حتيط اللجنة
علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة .وستس متر مناقشة القاااي املطروحة يف اجللسة القادمة .ومتت املوافقة ع ى امللخص املقرتح
لعدم وجود اعرتاضات من احلاور.
نقاش حول البند  5من الاقرتاح املشرتك املقدّم من وفود الولايت املتحدة ا ألمريكية و أأسرتاليا وكندا ششأأن ا ألنشطة املتعلقة
بنقل التكنولوجيا (انظر املرفق ا ألول للوثيقة  CDIP/18/6 Revوالوثيقة)CDIP/20/10 Rev
 .318دعا الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي الوثيقة CDIP/20/10 Revششأأن مجموعة من منصات تبادل التكنولوجيا ومنح
الرتاخيص.
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 .319وقدمت ا ألمانة (الس يد زايكوفسيك) الوثيقة .وأأشارت ا ألمانة اإىل أأن البند  5من الاقرتاح املشرتك املقدم من وفود
الولايت املتحدة ا ألمريكية و أأسرتاليا وكندا واملقدم يف ادلورة  18للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية مل تمت املوافقة عليه.
ومن أأجل مواصةل املناقشات حول البند  ،5طلبت ادلورة التاسعة عرش للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية من ا ألمانة
"[ أأن تعد] مجموعة من ا ألمثةل عام يوجد ع ى الصعيد الوطين والصعيدين ا إلقليمي وادلويل من منصات لتبادل التكنولوجيا
وترخيصها ،وع ى التحدايت املرتبطة بتكل املنصات واليت تواهجها البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا " .وتامنت الوثيق
 CDIP / 20/10 Revجتميع غري شامل ملنصات تبادل التكنولوجيا والرتخيص الوطنية وا إلقليمية وادلولية القامئة ،مع الرتكزي
ع ى منصات تبادل التكنولوجيا وترخيصها اليت تديرها املنظامت احلكومية أأو املنظامت احلكومية ادلولية واملتاحة ملقديم
التكنولوجيا املتعددين .وابلنس بة للك منصة تبادل مراجع أأو ترخيص ،مت تقدمي وصف ألهدافه وإاطاره التنظيمي ابلإضافة اإىل
ملخص خلصائصه الرئيس ية .وتامنت الوثيقة قسام خاصا ششأأن املنصات البارزة اليت لزالت قيد التطوير ،مبا يف ذكل
التبادل العاملي لالبتاكر اذلي جيري تطويره يف اإطار ألية تيسري تكنولوجيا ا ألمم املتحدة املشرتكة بني الواكلت ) (TFMاليت
مت اإطالقها كجزء من خطة التمنية املس تدامة لعام  .2030وقد تامن تقرير تقيمي تقين معيق مت تقدميه يف يونيو معلومات
مناس بة ومتاكمةل عن الوضع الفعيل للتبادل ومنصات تبادل التكنولوجيا وترخيصها ،ابلإضافة اإىل التحدايت والتاكليف اليت
ينطوي علهيا اإنشاء منصة ألية تيسري تكنولوجيا ا ألمم املتحدة املشرتكة بني الواكلت ع ى الإنرتنت ،ويه "منصة دولية عرب
الإنرتنت قادرة ع ى أأل تكون فقط مس تودعا للمعرفة ولكهنا متثل أأياا خدمة للتوفيق واملعامالت ".كام انقشت الوثيقة احلالية
التحدايت اليت تواهجها ششلك خاص البدلان النامية و أأقل البدلان منو ًا يف اإنشاء وصيانة منصات تبادل التكنولوجيا وترخيصها.
وتتطلب منصات تبادل التكنولوجيا وترخيصها موارد كبرية من جانب املنظامت القامئة حىت تعمل بصورة فاعةل .وتشمل هذه
املوارد :املوارد التقنية مثل ا ألهجزة والربجميات واملوارد البرشية الالزمة ألداء أأدوار مثل تطوير وإادارة املنصات ،وخدمة ودمع
العمالء ،وإادارة ا ألعامل التجارية ،والتسويق ،والتصالت ،واخلدمات القانونية .واندرا ما تتوفر هذه املوارد واخلدمات يف
البدلان النامية و أأقل البدلان منوا .ويتطلب تشغيل واس تخدام منصات تبادل التكنولوجيا وترخيصها أأياً ا بنية حتتية موثوقة،
ل س امي فامي يتعلق ابلتصال ابلإنرتنت .و أأشارت الوثيقة اإىل بعض معوقات البنية التحتية احلالية .وتشري املصادر املذكورة يف
حتول يف العقبات اليت حتول دون اس تخدام املنصات الإلكرتونية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا من عقبات
الوثيقة اإىل ّ
شسبب البىن التحتية (غياب النفاذ اإىل احلواسيب املتصةل ابلإنرتنت وتلكفة النفاذ اإىل الإنرتنت وضعف ش بكة التيار
الكهرابيئ) اإىل عقبات شسبب البىن التحتية والقدرات (رسعة الإنرتنت ونوعيته وصعوبة العثور ع ى موارد مالمئة) .وهتدف
منصات تبادل التكنولوجيا وترخيصها اإىل تعزيز املعامالت بني مقديم التكنولوجيا ومس هتلكهيا .ويتطلب هذا ا ألمر توافر
موارد مالية وبيئة مواتية ،مبا يف ذكل توافر س ياسات امللكية الفكرية وا ألطر القانونية.
 .320وحتدث وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء و أأحاط علام ابلوثيقة . CDIP / 20/10 Revوقدمت القامئة نظرة عامة مثرية
لالهامتم لبعض املنصات القامئة وميكن أأن تكون مصدرا مفيدا للمعلومات لدلول ا ألعااء .وع ى الرمغ من أأن القامئة مل تكن
شامةل ،اإل أأنه س يكون من املفيد اإضافة بعض الإضافات لها .ويف ادلورة ا ألخرية ،أأبدت بعض ادلول ا ألعااء اهامتم ًا بتقدمي
معلومات اإضافية اإىل ا ألمانة ششأأن منصات نقل التكنولوجيا الوطنية اخلاصة هبا ،مبا يف ذكل دراسات احلاةل اليت تصف
قصص النجاح احملمتةل .وطلبت اجملموعة توضيحات من ا ألمانة حول ما اإذا اكنت هذه الفرصة قد أأتيحت لدلول ا ألعااء .وإاذا
مل حيدث ذكل ،فستس تفيد الوثيقة من املساهامت وجيب مراجعهتا من أأجل ادلورة القادمة .وششلك عام ،ميكن أأن تكون
القامئة مفيدة لدلول ا ألعااء اليت قد ترغب يف اس تكشاف اإماكنيات اإنشاء منصات وطنية لرتخيص التكنولوجيا .وابلتايل،
ينبغي اإاتحة املعلومات الواردة يف الوثيقة ع ى صفحة الويبو الإلكرتونية اخملصصة لنقل التكنولوجيا .وقد وفر العمل اذلي
قامت به ا ألمانة يف اإطار البند  5أأمثةل مفيدة عن الكيفية اليت ميكن للويبو من خاللها اإجياد أأوجه التأزر مع املوارد املوجودة
لتسهيل الابتاكر وتسويق التكنولوجيا .وميكن أأن يكون ذكل أأساسا جيدا لإجراء مناقشات حول القيام مبزيد من العمل يف
هذه املرحةل.
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 .321وحتدث وفد اإس تونيا نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه ،فاعترب املعلومات املقدمة مفيدة للغاية يف توفري
نظرة عامة عن الوضع وتوفري معلومات هممة لعمل الويبو يف هذا اجملال .ومتت تغطية عدد كبري نسب ًيا من الربامج الوطنية
وا إلقليمية وادلولية يف التجميع غري الشامل .ومن بني الش باكت ا إلقليمية امخلسة ذات الصةل واملغطاة يف التجميع ،اكن هناك
اثنان موجودان يف أأورواب واس تاافهتام املفوضية ا ألوروبية .ويشري ذكل اإىل ا ألمهية اليت يعلقها الاحتاد ا ألورويب ع ى مسأأةل
نقل التكنولوجيا .و أأحاط الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه علام ابلتحدايت اخملتلفة املتعلقة بنقل التكنولوجيا ومنصات
الرتخيص احملددة يف الوثيقة .ومتثل هذه التحدايت صعوابت خاصة للبدلان النامية و أأقل البدلان منو ًا.
 .322و أأكد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ع ى أأنه س يكون من املفيد اإجراء دراسة شامةل حول املنصات الوطنية وادلولية
احلالية والهنج ا ألخرى لتسهيل ترخيص التكنولوجيا ابلنس بة لدلول ا ألعااء و أأحصاب املصلحة الخرين ،وسوف يسها يف مك
املعلومات املتوافر يف هذا اجملال .وع ى الرمغ من أأن قامئة املنصات الواردة يف املستند مل تكن شامةل ،فقد اكن الوفد ع ى
دراية ببعض املنصات الإضافية اليت ميكن اإضافهتا اإىل القامئة .فهناك ع ى سبيل املثال قاعدة بياانت التقنيات املتاحة اليت
يديرها احتاد اخملتربات الفيدرايل ) (FLCيف الولايت املتحدة .وس يكون من دواعي رسور الوفد تزويد ا ألمانة بروابط اإىل
هذه املنصة .وس تكون مثل هذه املعلومات وغريها من املعلومات مثل دراسات احلاةل وقصص النجاح مفيدة لدلول ا ألعااء
و أأحصاب املصلحة الخرين .وابلتايل ،يود الوفد أأن تقوم ا ألمانة بتحديث الوثيقة مبعلومات اإضافية وتقدمي ،حيامث أأمكن،
تفاصيل اإضافية عن املنصات املدرجة ابلفعل يف الوثيقة .ويود الوفد قيام ا ألمانة قبل ادلورة القادمة مبطالبة ادلول ا ألعااء
ابإرسال مدخالهتا ششأأن جتارهبا الوطنية والتحدايت اليت تواهجها وقصص جناهحا ،اإن وجدت ،لإنشاء واس تخدام هذه
املنصات .وعندما يمت مجع مثل هذه املعلومات وإانشاء وثيقة شامةل ،جيب أأن يكون من السهل الوصول اإلهيا من صفحة
الويب اخلاصة بنقل التكنولوجيا يف الويبو.
 .323و أأشار وفد الصني اإىل أأن الوثيقة تزود ادلول ا ألعااء مبعلومات عن منصات تبادل التكنولوجيا والرتخيص الوطنية
وا إلقليمية وادلولية القامئة .واكنت احلكومة الصينية ع ى ادلوام ملازمة بتشجيع تسويق الابتاكر والتكنولوجيا املسجةل برباءة
اخرتاع .ويف الس نوات ا ألخرية ،بد أأت يف اإنشاء نظام لس تخدام امللكية الفكرية ،وإانشاء منصة خدمات عامة لالس تفادة من
امللكية الفكرية ع ى الصعيد الوطين لتقدمي ادلمع للتسويق ومعليات الاس تحواذ واملعامالت يف جمال امللكية الفكرية .وقد
وعزز ذكل أأنشطة التسويق املتعلقة بنقل تكنولوجيا الرباءات والرتخيص .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تكون هناك فرص
لإجراء مناقشات مع ادلول ا ألعااء ششأأن هذه املسأأةل.
 .324وحتدث وفد جورجيا ابو  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأكد دمعه لالقرتاح املشرتك .واكنت املعلومات
الواردة يف الوثيقة CDIP / 20/10 Revمفيدة للغاية .و أأحاط الفريق علام ابلتحدايت الواردة يف الوثيقة واكن همامت مبواصةل
املناقشات يف هذا الصدد.
 .325و أأشار وفد اإندونيس يا اإىل التحدايت اليت مت توضيحها يف الوثيقة .وقد تكون ادلول النامية غري قادرة ع ى احلفاظ ع ى
منصات تبادل التكنولوجية وترخيصها شسبب حاجهتا اإىل موارد فنية وشرشية خضمة .ومتثل البيئة المتكينية الاعيفة أأحد
التحدايت اليت تعرتض سبيل تعزيز املعامالت بني موردي ومس هتليك التكنولوجيا .و أأبرز الوفد أأن ذكل ميثل أأحد املتغريات
اليت تتعلق ابلتحدايت اليت تواهجها البدلان النامية يف هذا الصدد .ومل تذكر الوثيقة ما اإذا اكن هذا املتغري هم ًما أأم ل ابملقارنة
ابملتغريات ا ألخرى .وفامي يتعلق ابلبند  5من الاقرتاح املشرتك ،وافق الوفد ع ى أأنه من املثري لالهامتم دراسة هنج قامئ ع ى
السوق لتسهيل الابتاكر والتسويق .ومع ذكل ،ل ميكنه املوافقة ع ى كل اإل اإذا مت تنفيذه من خالل حتليل ودراسة أأمعق
ششأأن معدلت رسوم الامتياز املنشودة يف اتفاقات الرتخيص يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت وا ألدوية
والتكنولوجيات السليمة بيئي ًا والتحدايت الواردة فهيا ؛ وإاجراء جتميع لدلراسات املتعلقة اب ألحاكم املناهاة للمنافسة اليت ميكن
العثور علهيا يف اتفاقات الرتخيص ؛ وخيارات الس ياسات اليت تس تخدهما البدلان املتقدمة ؛ وإاماكنية اإاتحة البحوث املموةل
من القطاع العام للجمهور.
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 .326ور أأى وفد أأسرتاليا أأن القامئة اليت مجعهتا ا ألمانة العامة توفر قامئة جيدة للمنصات اليت تيسري تبادل التكنولوجيا
وترخيصها .و أأظهرت املعلومات وعدد املنصات تنوع املناجه ،وامجلهور ،والتوزيع اجلغرايف لهذه املنصات .ومجلع أأكرب عدد ممكن
من منصات نقل التكنولوجيا وتبادلها من أأجل توفري مورد شامل ،اقرتح الوفد أأن تقوم ا ألمانة ابإعداد دراسة اس تقصائية تقوم
ادلول ا ألعااء بدراس هتا ،وميكن أأن تكون مماثةل لدلراسة اليت اقرتهحا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .ومن خالل ادلراسة
الاس تقصائية ،ميكن لدلول ا ألعااء اإبالغ ا ألمانة عن املنصات الإضافية اليت ميكن أأن تسهل تبادل التكنولوجيا وترخيصها.
مث تعاد ادلراسة الاس تقصائية املقرتحة اإىل ا ألمانة وميكن دمج معلوماهتا يف جتميع املعلومات احلايل .ويف هناية املطاف ،ومتاش يا
مع بيان اجملموعة ابء ،ميكن اإاتحة التجميع الاكمل ومعلوماته مكورد ع ى صفحة الانرتنت اخلاصة بنقل التكنولوجيا اليت
تس تايفها الويبو.
 .327و أأيد وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء .وحددت الوثيقة CDIP / 20/10 Revمنصة
نقل التكنولوجيا اليت قدمهتا واكةل الياابن للعلوم والتكنولوجيا) . (JSTويف الياابن ،توجد منصة أأخرى لنقل التكنولوجيا
تسمى قاعدة بياانت معلومات ترخيص براءات الاخرتاع .وقدهما املركز الوطين ملعلومات امللكية الصناعية والتدريب
) .(INPITومتثل قاعدة البياانت نظا ًما مفتو ًحا ميكن ألي خشص تسجيل معلومات ترخيص براءة اخرتاع ايابنية فيه.
وواصل الوفد تأأييده لالقرتاح املشرتك اذلي تقدمت به وفود الولايت املتحدة و أأسرتاليا وكندا ششأأن هذا البند من جدول
ا ألعامل .وبصفة عامة ،س يعزز الاقرتاح أأنشطة الويبو ششأأن نقل التكنولوجيا ،مما جيعلها أأكرث فعالية وكفاءة.
 .328ورصح وفد كندا بأأن الاس تعراض العام لنطاق برامج تبادل التكنولوجيا والرتاخيص التكنولوجية الوطنية وا إلقليمية
وادلولية يوفر أأساسا قامي للمناقشة ،ول س امي هبدف النظر يف ادلور اذلي ميكن أأن تؤديه الويبو .و أأحاط الوفد علامً ابلنظرة
العامة املتعلقة ابملنصات والواردة يف الوثيقة CDIP / 20/10 Revمثل العمل اجلاري ع ى منصة ألية تيسري التكنولوجيا
الإلكرتونية ومبادرة الويبو اخلاصة ابلسوق التكنولويج يف اإطار برانمج الويبو ا ألخرض .ويف هذا الصدد ،أأشار الوفد اإىل أأن
مكتب امللكية الفكرية اخلاص به قد وقع مذكرة تفامه مع الويبو ا ألخرض يف  6أأكتوبر  ،2017ويه مبادرة تامتىش مع خطة
كندا التقنية اخلاصة مبس تقبل المنو ا ألخرض .ومن ذكل احلني ،بد أأ الوفد يف اإبداء اهامتم خاص مبعرفة املزيد عن خمتلف الربامج
الوطنية وا إلقليمية وادلولية اليت نوقشت يف الوثيقة CDIP / 20/10 Revابلإضافة اإىل تكل اليت مت استبعادها من تكل
الوثيقة .ومتش يا مع الترصحيات اليت أأدلت هبا وفود الولايت املتحدة ا ألمريكية و أأسرتاليا وسويرسا ابو  اجملموعة ابء ،أأعرب
الوفد عن اهامتمه ابملناقشات اليت أأجرهتا ادلول ا ألعااء ششأأن جتارهبا و أأفال املامرسات اليت تتعلق ابلرتخيص التكنولويج
ومنصات التبادل ،ورمبا جيري ذكل حتت بند جدول ا ألعامل ادلامئ اذلي أأنشئ حديث ًا ششأأن امللكية الفكرية والتمنية .وابلنظر
اإىل مجموعة املنصات احملددة يف املستند ،اكن هناك الكثري اذلي ميكن تعلمه .وس يكون الوفد همامتً ابإجراء مزيد من املناقشات
حول التحدايت اليت تواهجها ادلول ا ألعااء فامي يتعلق بتكل املنصات .و أأشار القسا ا ألخري من الوثيقة CDIP / 20/10
 Revاإىل أأن هناك عوائق يف كثري من ا ألحيان تتعلق ابلتاكليف واملوارد والبنية التحتية والقدرات يف اإنشاء وتشغيل
واس تخدام مثل هذه املنصات ،ل س امي ابلنس بة للبدلان النامية و أأقل البدلان منو ًا .وس يكون اإجراء املزيد من النقاش حول
هذه العوامل أأمرا ابلغ ا ألمهية للجميع.
 .329ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل الرد ع ى املالحظات الواردة من احلاور.
 .330ورحبت ا ألمانة (الس يد زايكوفسيك) ابإماكنية اإجراء دراسة اس تقصائية لطرح السؤال ع ى ادلول ا ألعااء ششأأن
املنصات الإضافية ودجمها يف الوثيقة ،مما جيعلها متاحة ع ى املوقع الإلكرتوين لنقل التكنولوجيا.
 .331ورصح وفد الربازيل بأأن الوثيقة  CDIP / 20/12متثل مترينا شامال ششأأن جتميع املنتدايت واملؤمترات ادلولية .كام
أأهنا ليست وثيقة شامةل .وابلتايل ،ل ينبغي أأن تكون هناك مشلكة اإذا مل يمت تامني مبادرات أأخرى يف الوثيقة .وينبغي ترك
الوثيقة كام يه ألهنا منتجة للغاية وتامتىش مع مفهوم ا ألمم املتحدة املتعلق بنقل التكنولوجيا.
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 .332ويود وفد اإندونيس يا احلصول ع ى مزيد من التفاصيل حول نوع ادلراسة الاس تقصائية اليت ينبغي اإجراؤها .وينبغي
تقدمي اقرتاح حمدد يف هذا الصدد .و أأعرب الوفد عن تأأييده للتعليق اذلي أأدىل به وفد الربازيل ع ى أأن الوثيقة غري شامةل وقد
قدم ابلفعل وهجة نظر حول منصات الرتخيص اخملتلفة .و أأعرب الوفد عن رغبته يف مواصةل اس تكشاف التحدايت املذكورة
يف الوثيقة ألهنا أأشارت اإىل أأهنا قد ل تنجح يف لك بدل .ورمبا تنجح فقط يف البدلان اليت حققت مس توايت معينة من التمنية.
و أأعرب الوفد عن رغبته يف مواصةل دراسة هذه التحدايت لمتكني البدلان النامية من التخفيف من حدهتا اإذا ما قررت تنفيذ
برامج الرتخيص .وكرر الوفد أأنه يود أأيا ًا أأن يرى حتلي ًال أأكرث معق ًا حلقوق الامتياز املطلوبة يف اتفاقات الرتخيص ،خاصة يف
جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت وا ألدوية والتكنولوجيات السليمة بيئي ًا ،فا ًال عن ا ألحاكم املناهاة للمنافسة اليت
ميكن العثور علهيا يف اتفاقيات الرتخيص.
 .333ور أأى وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه ليس من الصعب أأن نسأأل ادلول ا ألعااء من خالل تعممي أأو دراسة
اس تقصائية عام اإذا اكن دلهيا منصة وطنية وإااتحة الرابط اخلاص بتكل املنصة .وميكن أأيا ًا مطالبة ادلول ا ألعااء بوصف
كيفية جناح املنصة ومشاركة قصص النجاح ،اإن وجدت .واعتقد الوفد أأن هذا ا ألمر قد يكون مفيدً ا .ومع ذكل ،فاإنه لن
يرص ع ى ذكل اإذا مل تشعر ادلول ا ألعااء بأأن هناك حاجة اإىل اس تكامل الوثيقة مبعلومات اإضافية متتلكها ادلول ا ألعااء
ابلفعل .وعالوة ع ى ذكل ،فاإنه ل يؤيد اإجراء ادلراسات اليت ذكرها وفد اإندونيس يا ألهنا ل تتعلق ابلبند  5من الاقرتاح
املشرتك اذلي متت صياغته بوضوح .واكن من ا ألجدر أأن ل ترغب ادلول ا ألعااء يف التوسع يف الوثيقة ،رمغ أأن الوفد مل
يفها سبب عدم رغبهتا يف احلصول ع ى املعلومات الإضافية املوجودة دلى بعض ادلول ا ألعااء.
 .334وذكر الرئيس أأن القاية املركزية اكنت تمتثل يف اعامتد البند  5من الاقرتاح املشرتك .واكنت هناك طريقتان لهذه
املسأأةل .فيمكن للجنة اعامتده والعودة اإىل املسأأةل يف ادلورة القادمة ملواصةل النظر فهيا بتعمق واتساع أأكرب .أأو ميكن للجنة
اعامتد البند  5بعد دراس ته يف ادلورة املقبةل.
 .335و أأكد وفد اإندونيس يا أأنه مل يكن دليه أأي اعرتاض جدي من حيث املبد أأ ع ى البند  5من الاقرتاح املشرتك .ومع
ذكل ،فاإنه يود أأن يرى الصورة الاكمةل .اكنت قصص النجاح جيدة ،لكن القصص اليت مل تكن انحجة للغاية جيب فهمها حىت
ميكن جتنب ا ألخطاء نفسها .وقد يبدي الوفد مرنة يف اعامتد البند  5اإذا اكن أأكرث تواز ًان .وجيب أأن يكون حتليال للتحدايت.
وقد يبدي الوفد مرونة ششأأن اللغة يف هذا الصدد .ومل يكن الوفد يف وضع يسمح هل ابعامتد البند  5من الاقرتاح املشرتك اإذا
مل تس تطع اللجنة مناقشة كيفية امل ي قدم ًا.
 .336و أأشار وفد الربازيل اإىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية وقال اإنه هممت مبعرفة املزيد عن جتارب
نقل التكنولوجيا يف البدلان املتقدمة والنامية .ومع ذكل ،ومبا أأن الوثيقة  CDIP / 20/12غري شامةل واكنت وثيقة جيدة،
رمبا ل ينبغي القيام مبناقش هتا هنا .وميكن القيام بذكل يف اإطار بند جدول ا ألعامل ششأأن امللكية الفكرية والتمنية يف ادلورة
القادمة.
 .337وقدم وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اقرتاحا حمددا ششأأن امللخص اخلاص هبذا البند .وميكن للجنة ببساطة أأن حتيط
علام ابلوثيقة و أأن تدرس البند .5
 .338واس تفرس الرئيس عام اإذا اكن ابإماكن الوفود املوافقة ع ى امللخص اذلي اقرتحه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .339وقال وفد اإندونيس يا اإنه ميكنه املوافقة ع ى الإحاطة ابلوثيقة . CDIP / 20 / 10Revومع ذكل ،س يحتاج الوفد اإىل
النظر فامي اإذا اكن قد مت تناول البند  5من الاقرتاح املشرتك .وقد ل يشري املوجز اإىل البند  .5فيمكن عندئذ للجنة العودة
اإليه لحق ًا.
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 .340واقرتح الرئيس أأن تعود اللجنة اإىل البند  5من الاقرتاح املشرتك يف ادلورة املقبةل .ومع أأخذ الطلبات املقدمة من
خمتلف الوفود يف الاعتبار ،ميكن ل ألمانة تقدمي معلومات عن املنصات غري املذكورة يف الوثيقة .وميكن ل ألمانة ،قدر الإماكن،
أأن تقدم املزيد من املعلومات ملساعدة اللجنة ع ى اتباع هنج اكمل .وميكن للجنة أأن حتيط علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة
احلالية .وس يعمتد اعامتد البند  5ع ى اإجراء مزيد من املناقشات يف ادلورة املقبةل .وقد مت التفاق ع ى هذا ألنه ل توجد
اعرتاضات من احلاور.
 .341واس تأأنف الرئيس املناقشات حول البند  5من الاقرتاح املشرتك بعد اسرتاحة الغداء .و أأشار اإىل القرار املتخذ يف
الصباح ششأأن هذا البند و أأبلغ اللجنة ابلتطورين .أأو ًل ،فها الرئيس يف وقت سابق أأن وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية قد
اقرتح أأن حتيط اللجنة علام ابلتقرير املقدم من ا ألمانة .ومع ذكل ،فقد أأيسء فهمه .واقرتح الوفد يف الواقع أأن حتيط اللجنة علام
ابلبند  5من الاقرتاح املشرتك .اثنيا ،مل يعد مؤيدو الاقرتاح املشرتك ،أأي وفود الولايت املتحدة ا ألمريكية وكندا و أأسرتاليا،
يرصون ع ى البند  5من الاقرتاح املشرتك .واقرتحوا أأن اللجنة ميكهنا فقط أأن حتيط علام ابلوثيقة املقدمة من ا ألمانة .لقد
حسبوا اقرتاهحا املقدمة اإىل اللجنة لعامتد البند  .5وهكذا ،اكن القرار اذلي اختذته اللجنة قبل الغداء يتطلب تعديهل .واقرتح
الرئيس أأن حتيط اللجنة علام ابلوثيقة اليت قدمهتا ا ألمانة واختمت مناقشة البند  5من الاقرتاح املشرتك.
 .342وطلب وفد مجهورية إايران الإسالمية توضيحا ششأأن اقرتاح الرئيس .وذكّر الوفد بأأن اقرتاح وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية ابإجراء دراسة اس تقصائية مل يمت التفاق عليه .وافقت اللجنة ع ى الإحاطة علام ابلوثيقة املقدمة من ا ألمانة .ومع
ذكل ،فها الوفد أأن الرئيس يقرتح الن أأن تأأخذ اللجنة علام ابلبند  5من الاقرتاح املشرتك ،وليس الوثيقة اليت قدمهتا ا ألمانة.
 .343و أأبرز الرئيس أأن الاقرتاح املشرتك من قبل البدلان الثالثة يتامن  6نقاط .وقد نوقش البند  5يف اجللسة ا ألخرية
وخالل ادلورة احلالية .ومل تمتكن اللجنة من حتقيق توافق يف الراء ششأأن اعامتد البند  .5ذلا قرر أأنصار الاقرتاح املشرتك
حسب البند  .5وهكذا ،بغية مراعاة هذا املوقف اجلديد ،اقرتح الرئيس أأن تأأخذ اللجنة علام ابلوثيقة املقدمة من ا ألمانة
وإاغالق املناقشة حول هذه املسأأةل .ومت التفاق ع ى هذا ألنه ل توجد اعرتاضات من احلاور.
تروجي أأنشطة الويبو ومواردها املتعلقة بنقل التكنولوجيا (انظر الوثيقة )CDIP/20/11
 .344دعا الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي الوثيقة  CDIP / 20/11ششأأن تعزيز أأنشطة الويبو ومواردها املتعلقة بنقل التكنولوجيا.
 .345وقدمت ا ألمانة (الس يد زايكوفسيك) الوثيقة .وأأشارت ا ألمانة اإىل النقطة  2من الاقرتاح املشرتك املقدم من وفود
الولايت املتحدة ا ألمريكية و أأسرتاليا وكندا ششأأن ا ألنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا (الوثيقة) CDIP / 18/6 Rev.
وطلب اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية من ا ألمانة " تقدمي خارطة طريق حول س بل اس مترار الويبو يف الرتوجي ملوارد
الويبو القامئة يف جمال نقل التكنولوجيا لصاحل واضعي الس ياسات واملامرسني ومؤسسات البحث لتوس يع نطاق فها هذه
املسائل".
وقدمت الوثيقة  CDIP / 20/11اس تعراض ًا للوسائل اليت جيري من خاللها تعزيز الوعي بأأنشطة الويبو ومواردها يف جمال
نقل التكنولوجيا .ومشل ذكل الرتوجي العام من قبل املنظمة و أأهجزهتا اليت تتعامل مع نقل التكنولوجيا ،مبا يف ذكل شعبة قانون
الرباءات ،واملاكتب ا إلقليمية ،وشعبة الوصول اإىل املعلومات واملعارف ،وشعبة دمع املرشوعات الصغرية واملتوسطة ،ورايدة
ا ألعامل .كام تامن ذكل صفحة ع ى الويب بعنوان "دمع التكنولوجيا ونقل املعرفة" ع ى موقع الويبو الإلكرتوين .كام جيري
تروجيها من خالل قنوات الويبو يف وسائل التواصل الاجامتعي ،مبا يف ذكل حساابهتا ع ى فيس بوك ولينكيدين وتويرت،
وكذكل من خالل ما يقدَّم يف فعاليات مختارة من عروض عامة ششأأن الويبو و أأنشطهتا .ومتت تغطية نقل التكنولوجيا
واملوضوعات ذات الصةل يف فعاليات التوعية مثل حلقات العمل واحللقات ادلراس ية ،وكذكل من خالل برامج التعلمي
والتدريب يف جمال امللكية الفكرية من قبل قطاعات حمددة يف الويبو .ويعترب نقل التكنولوجيا أأحد بنود جدول ا ألعامل اليت
تناقش دور ًاي أأو عند اللزوم يف جلان الويبو ،مثل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات .وجيري نقل العمل اذلي تقوم به
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اللجان اإىل عامة الناس من خالل واثئق الاجامتعات املتاحة من خالل قاعدة بياانت قابةل للبحث فهيا ع ى موقع الويبو
الإلكرتوين .وقد مت دمع معلية نقل التكنولوجيا من خالل اإنشاء مجموعة من الرشااكت بني الويبو ومنظامت ا ألمم املتحدة
ا ألخرى واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية .ومت الرتوجي للرشااكت من خالل صفحات اإنرتنت خمصصة ع ى
موقع الويبو وموقعني ع ى ش باكت املؤسسات الرشيكة ومن خالل مقاطع الفيديو واملطبوعات .اكن نقل التكنولوجيا هو
املوضوع الرئييس أأو الثانوي يف العديد من املنشورات ،مبا يف ذكل ا ألدةل والتقارير وواثئق التجميع وصفحات الويب
املعلوماتية .وقد أأتيحت هذه املطبوعات للجمهور من خالل قاعدة بياانت للمطبوعات ميكن البحث فهيا ع ى موقع الويبو .كام
مت الرتوجي لها يف حالت حمددة من خالل نرشات حصفية وضعت ع ى موقع الويبو الإلكرتوين ،ومن خالل منافذ اإعالمية
خمتارة ،ومن خالل اإطالق فعاليات ،وفعاليات جانبية ،وفعاليات للتوعية والتدريب ،وعروض توضيحية يقدهما خرباء .كام مت
الرتوجي من خالل موارد متخصصة ،مبا يف ذكل منصات وقواعد بياانت متعددة أأحصاب املصلحة مثل الويبو ا ألخرض وقاعدة
بياانت الويبو .ومشلت أأنشطة املساعدة التقنية املتعلقة بنقل التكنولوجيا خدمات استشارية مثل اخلدمات املقدمة من خالل
بعثات اخلرباء .ومت لفت انتباه امجلهور املس هتدف اإىل أأنشطة املساعدة التقنية من خالل التشاور مع أأحصاب املصلحة .كام
تامنت الوثيقة قسام منفصال حيتوي ع ى قامئة مفصةل اب ألنشطة واملوارد وفقا لنوعها ،مع الإشارة اإىل امجلهور املس هتدف
والربانمج املسؤول يف الويبو .وس تواصل الويبو زايدة الوعي بأأنشطهتا احلالية ومواردها يف جمال نقل التكنولوجيا هبدف ضامن
فها أأوسع للقاااي .وس تواصل الويبو اس تخدام مجموعة من القنوات للتعامل مع خمتلف الفئات املس هتدفة ،والبناء ع ى التعاون
بني خمتلف الربامج داخلي ًا ومع الرشاكء اخلارجيني لاامن تعزيز أأنشطهتا ومواردها املتصةل بنقل التكنولوجيا.
 .346وحتدث وفد اإس تونيا نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه ،واتفق متاما مع ا ألمانة ع ى أأن الرتوجي الفعال
ألنشطة الويبو ومواردها يف جمال نقل التكنولوجيا يتطلب هنجا خمتلفة وفقا لطبيعة ما جيري الرتوجي هل وكذكل مجهوره
املس هتدف .اكن واحضا من الوثيقة أأنه مت اس تخدام مجموعة واسعة من وسائل الرتوجي .وابلإضافة اإىل معاجلة املوضوع يف جلان
الويبو ،متت تغطية موضوع نقل التكنولوجيا واملوضوعات ذات الصةل يف أأحداث التوعية واكنت موضع تركزي العديد من
املنشورات واملواد املتاحة ع ى الإنرتنت للجمهور .وقد رحب الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه ابس تخدام القنوات
احلديثة للتواصل والرتوجي ألنشطة الويبو ومواردها مثل الويبو ا ألخرض ومرشوع الويبو املتعلق ابلبحث ،ول س امي اس تخدام
مواقع الويب اخملصصة وقوامئ الربيد الإلكرتوين للمشرتكني وقنوات التواصل الاجامتعي مثل فيس بوك ولينكدين وتويرت .وحثوا
الويبو ع ى مواصةل معلها لزايدة الوعي ،والاس تفادة من مجموعة واسعة من القنوات ملعاجلة خمتلف امجلاهري املس هتدفة .كام
رحبوا بأأداة التوفيق املعدةل يف وحدة توفيق الويبو.
 .347وحتدث وفد جورجيا ابو  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ورحب ابس تخدام القنوات احلديثة لتعزيز موارد
الويبو مثل الويبو ا ألخرض ومرشوع الويبو املتعلق ابلبحث ،ول س امي اس تخدام املواقع اخملصصة وقوامئ الربيد الإلكرتوين
للمشرتكني وقنوات التواصل الاجامتعي .و أأعرب عن رسوره لرؤية التطورات وحث الويبو ع ى مواصةل العمل ع ى زايدة
الوعي يف هذا الصدد.
 .348ورحب وفد اإندونيس يا اب ألنشطة املس مترة للويبو لتعزيز الوعي مبوارد الويبو احلالية يف جمال نقل التكنولوجيا بني
صانعي الس ياسات واملامرسني ومؤسسات البحث لاامن حتقيق فها أأوسع للقاااي .واس متر الرتوجي لنقل التكنولوجيا من
خالل اإدراج قاااي نقل التكنولوجيا يف جدول أأعامل هيئات الويبو مثل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات .ومت الرتوجي لها
أأياا من خالل التوعية والتدريب واحللقات ادلراس ية واملنشورات والربامج املتخصصة مثل برانمج الويبو ا ألخرض ومرشوع
الويبو املتعلق ابلبحث .ومبا أأن هذا ا ألمر اكن ميثل أأيا ًا مسأأةل اإمنائية ،ميكن أأن تصبح أأنشطة الويبو املتعلقة بنقل
التكنولوجيا أأكرث وضوح ًا ع ى موقع املنظمة ع ى الويب من خالل وصةل أأو من خالل تاميهنا يف صفحة الويب اخملصصة
جلدول أأعامل الويبو أأو أأهداف التمنية املس تدامة.
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 .349وشدد وفد الصني ع ى أأن نقل التكنولوجيا قد أأصبح ً
عامال هم ًما ومؤ ًثرا جدً ا ابلنس بة لالبتاكر مع تسارع وترية العوملة
والثورة التكنولوجية .كام اكنت وس يةل هممة للغاية دلمع الابتاكر وتعزيز التمنية املس تدامة .واكنت الوثيقة غنية ابملعلومات
وعرضت ا ألنشطة واخلدمات اليت قدمهتا الويبو ششأأن نقل التكنولوجيا .واكن من املفيد لصانعي الس ياسات ومؤسسات
البحث واملبتكرين أأن يفهموا ع ى حنو أأفال كيفية اس تخدام موارد الويبو احلالية يف نقل التكنولوجيا .و أأعرب الوفد عن أأمهل
يف أأن تواصل الويبو الرتوجي ألدوات خمتلفة لنقل التكنولوجيا مثل الويبو ا ألخرض .كام أأنه يتطلع اإىل مزيد من املعلومات
واخلدمات اليت تقدهما ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر لتعزيز نقل التكنولوجيا.
 .350وحتدث وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء و أأحاط علام ابلوثيقة .واكن العمل اذلي أأجنزته الويبو يف هذا اجملال مفيدا للغاية
وحققت العديد من أأنشطهتا النجاح .وسلط الفريق الاوء ع ى أأمهية اإطار امللكية الفكرية يف متكني بيئة ا ألعامل لنقل
التكنولوجيا وكذكل زايدة الوعي و أأمهية خمتلف برامج التدريب املتعلقة هبذا املوضوع .ولعبت منصات أأحصاب املصلحة
املتعددة وقواعد البياانت مثل الويبو ا ألخرض ومرشوع الويبو املتعلق ابلبحث دور ًا هام ًا يف الربط بني اجلهات الفاعةل يف
معلية الابتاكر ونقل التكنولوجيا مثل ا ألوساط الأاكدميية واجملمتع املدين وممثيل احلكومات والصناعة واملنظامت احلكومية
ادلولية ومؤسسات البحث واجلامعات وبني امجلهور .و أأيدت اجملموعة أأنشطة الويبو الرتوجيية املتعلقة هبذه املنصات .واكنت
ا ألنشطة املدرجة يف الوثيقة هممة .وجشع الفريق ا ألمانة ع ى مواصةل معلها هبدف اإذاكء الوعي بأأنشطة الويبو ومواردها احلالية
يف جمال نقل التكنولوجيا ،مبا يف ذكل أأعامل اللجان وبرامج التوعية والتدريب والفعاليات والرشااكت واملنشورات واملوارد
املتخصصة و أأنشطة املساعدة التقنية واملرشوعات ،بغية ضامن فها أأوسع للمسائل.
 .351واعترب وفد أأسرتاليا مسامهة الويبو يف تعزيز نقل التكنولوجيا مبادرة هممة .وتوحض الوثيقة الطبيعة الشامةل لنقل
التكنولوجيا يف معل الويبو والازام املنظمة بتعزيز نقل التكنولوجيا .وقد مت تنفيذ  106نشاط لزايدة الوعي وبرانمج تدرييب
وفعالية يف عايم  2016و  2017من خالل مثانية من برامج الويبو ،دمعت أأسرتاليا بعاها عن طريق برانمج الاستامثر
ا ألجنيب .ور ّحب الوفد اب ألدةل والتقارير الثنيت عرش اليت أأعدهتا الويبو لتلبية احتياجات ادلول ا ألعااء يف جمال نقل
التكنولوجيا وكذكل صفحات املعلومات ع ى ش بكة الإنرتنت واملوارد املتخصصة والرشااكت اليت طورهتا الويبو لصاحل ادلول
ا ألعااء .و أأيد الوفد معل الويبو املس متر يف جمال هما وهو جمال نقل التكنولوجيا ورحب ابملزيد من التحديثات ششأأن
املبادرات ذات الصةل وفقا ملا تراه ا ألمانة وادلول ا ألعااء مناس با.
 .352و أأيد وفد امجلهورية التش يكية مجيع أأنشطة الويبو وا ألمانة يف جمال هما وهو جمال نقل التكنولوجيا .وقد مت اإجراء حبث
ممتاز يف مجهورية التش يك .ومع ذكل ،اكنت تفتقر اإىل ا ألشخاص ذوي اخلربة يف جمال املعرفة وإادارة امللكية الفكرية .وابلتايل،
يود الوفد أأن تركز الويبو يف أأنشطهتا التدريبية بصورة أأكرب ع ى هذه املسأأةل .مل تكن اإدارة امللكية الفكرية تتعلق ابجلوانب
القانونية لعمليات النقل فقط .ومل تكن تتعلق فقط ابلرتخيص .كام مشلت اإدارة ا ألصول غري امللموسة داخل املنظامت البحثية
العامة واجلامعات والصناعات واملرشوعات والرشاكت.
 .353ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل الرد ع ى املالحظات الواردة من احلاور.
 .354و أأحاطت ا ألمانة (الس يد زايكوفسيك) علامً ابلقرتاح املقدم من وفد اإندونيس يا جلعل صفحات نقل التكنولوجيا واملعرفة
أأكرث وضوح ًا .كام أأحاطت علام ابلقرتاح اذلي تقدم به وفد الصني بأأن مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر جيب أأن تكون أأكرث
مشاركة يف أأنشطة نقل التكنولوجيا .وفامي يتعلق ابلتعليق اذلي أأدىل به وفد امجلهورية التش يكية ششأأن توفري مزيد من
التدريب ع ى املعرفة وإادارة امللكية الفكرية ،أأبرزت ا ألمانة أأن هذه اجملالت جيري تناولها من خالل مرشوع جدول أأعامل
التمنية ششأأن نقل التكنولوجيا اذلي متت املوافقة عليه يف ادلورة السابقة.
 .355واختمت الرئيس مناقشة الوثيقة نظر ًا لعدم وجود مالحظات أأخرى من احلاور .و أأحاطت اللجنة علام ابملعلومات
الواردة يف الوثيقة وجشعت ا ألمانة ع ى مواصةل الرتوجي ألنشطة الويبو ومواردها املتعلقة بنقل التكنولوجيا.
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متابعة املرشوع الرائد ششأأن امللكية الفكرية وإادارة التصاممي إلدارة ا ألعامل يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا (انظر الوثيقة
) CDIP/20/4
 .356قدمت ا ألمانة (الس يدة ريزو) الوثيقة .وبعد اقرتاح قدمته مجهورية كوراي ،أأقرت ادلورة الثانية عرش للجنة املعنية
ابلتمنية وامللكية الفكرية "املرشوع الرائد ششأأن امللكية الفكرية وإادارة التصاممي لتطوير ا ألعامل يف البدلان النامية البدلان ا ألقل
منو ًا" .واختريت ا ألرجنتني واملغرب كدولتني مس تفيدتني .وبد أأ تقدمي املساعدة الفنية لرشاكت خمتارة يف هذه البدلان يف أأواخر
عام  2014وانهتت يف ديسمرب  .2016وقد نظرت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف ادلورة ا ألخرية يف تقرير تقيمي
املرشوع .وبعد النظر يف تقرير التقيمي من قبل اللجنة ،خلص الرئيس اإىل ما ييل يف ملخصه " :أأحاطت اللجنة علام [بتقرير
التقيمي] .و أأوصت مبرحةل اثنية للمرشوع .ومنحت ا ألمانة هامشا من املرونة لتقيمي جدوى تنفيذ ا ألنشطة اإما مكرحةل اثنية من
املرشوع أأو كجزء من العمل املنتظا للمنظمة .والمتست اللجنة من ا ألمانة أأن تقدم لها تقريرا يف دورهتا املقبةل خبصوص
قرارها املتعلق بتنفيذ املرحةل الثانية" .وقد ورد التقرير يف الوثيقة . CDIP / 20/4وقد اسرتشدت ا ألمانة بثالثة مبادئ يف
اإعداد متابعة املرشوع .أأول ،احلاجة اإىل رصد ا ألثر الطويل ا ألجل للمرشوع .وفيما يتعلق بفعالية المشروع التجريبي ،أأشار
تقرير التقييا ،في جملة أأمور أأخرى ،اإىل أأن اﻷمر قد استغرق بعض الوقت قبل ترجمة بناء القدرات إالى أاثر قابلة
صيصا لتقيمي ا ألثر الطويل ا ألجل للمرشوع .وسيمت ذكل
للقياس .وستمتثل اإجراءات املتابعة يف تطوير اإطار تقييمي مصما خ ً
مبوجب اتفاق وتعاون ادلولتني اليت جتري فهيام التجربة ،وهام املغرب وا ألرجنتني .اثنيا ،احلاجة اإىل الاس تفادة من اخلربة
املكتس بة من املرشوع .وميكن القيام بذكل عن طريق حتويل املهنجيات وا ألدوات واملستندات واملواد ا ألخرى ذات الصةل
اليت مت اإنشاؤها أأثناء املرشوع التجرييب اإىل مجموعة موارد ميكن الوصول اإلهيا مثل اإعداد دليل أأو مجموعة خمصصة من صفحات
الويب .اثلثًا ،احلاجة اإىل التأأكد من أأن أأي توس يع للمرشوع قابل للقياس ششلك واقعي .ويف ضوء التقيمي الإجيايب لتقرير
التقيمي خملتلف جوانب املرشوع ،سيمت تعممي هذه اجلوانب يف أأعامل بناء القدرات العادية واملساعدة التقنية ل ألمانة .وميكن
للبدلان اليت ترغب يف تكرار املرشوع التعبري عن اهامتهما اب ألمانة العامة وس تدرج يف خطط معل ا ألمانة كجزء من معلها
العادي.
 .357و أأعرب وفد مجهورية كوراي عن أأمهل يف أأن تمت مناقشة أأنشطة املتابعة بطريقة بناءة يف هذه ادلورة ،وسوف جتري
شسالسة يف املس تقبل.
 .358وحتدث وفد جورجيا ابو  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق و أأحاط علام ابلوثيقة .و أأدركت اجملموعة أأنه من املها
مراقبة التأأثري طويل املدى واس تخدام اإطار التقيمي املصما لتقيمي ا ألثر الطويل ا ألجل للمرشوع .وميكن توس يع نطاق
اس تخدام املهنجيات وا ألدوات خارج ادلولتني املس تفيدتني ملصلحة البدلان ا ألخرى كذكل .وميكن اس تخدام املهنجيات
وا ألدوات والواثئق واملواد ا ألخرى ذات الصةل مكواد مرجعية من جانب مجيع ادلول ا ألعااء املهمتة.
 .359و أأشار وفد الاحتاد الرويس اإىل أأن الوثيقة تشري اإىل مبادئ هممة .ومشلت هذه املبادئ احلاجة اإىل رصد ا ألثر طويل
ا ألمد للمرشوع ،والاس تفادة من اخلربة املكتس بة من املرشوع .وجيب اس تخدام هذه املبادئ املهمة يف مجيع املرشوعات.
و أأعرب الوفد عن تأأييده ملقرتحات ا ألمانة ،ول س امي دمج أأنشطة املرشوعات يف العمل العادي ل ألمانة .كام أأيد اإنشاء وإااتحة
مجموعة قياس ية من املوارد اليت ميكن اس تخداهما من قبل أأي بدل أأو منظمة هممتة مكواد مرجعية يف املس تقبل .وهذا من شأأنه
زايدة عدد املس تفيدين من املرشوع اإىل جانب الاس تفادة من اخلربة املكتس بة من املرشوع.
 .360وحتدث وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء و أأيد اقرتاح ا ألمانة بأأنه من أأجل امل ي قدم ًا يف تنفيذ املرشوع يف أأي بدل
أخر ،هناك حاجة لرصد ا ألثر الطويل ا ألجل للمرحةل ا ألوىل من املرشوع ،دلراسة ادلروس املس تفادة بعناية ،وضامن أأن
التوسع يف املرشوع أأمرا واقعيا وس يؤدي اإىل حتقيق النتيجة املرجوة .وكام أأشري يف الوثيقة ششلك حصيح ،يف معظا احلالت،
مل يكن من املمكن قياس تأأثري مرشوع مبارشة بعد تنفيذه .وهكذا ،اكن اقرتاح اإنشاء اإطار تقييمي لتقيمي ا ألثر طويل ا ألمد
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للمرشوع طريقة جيدة للسري قدما .وس تكون هذه النتاجئ مبثابة أأساس جيد للتحليل املس تقبيل وادلروس املس تفادة اليت
ينبغي دجمها يف أأي مرشوع متابعة حممتل .كام رحبت اجملموعة ابلنشاط املتعلق بتحويل املهنجيات وا ألدوات والواثئق اليت مت
اإعدادها خالل سري املرشوع اإىل مجموعة قياس ية من املوارد اليت يسهل الوصول اإلهيا .وهذا من شأأنه أأن يسمح ألي طرف
هممت بتكرار املرشوع ابلس تفادة من جتربة البدلان الرائدة وإادماج هذه التجربة يف س ياق بدله .ووافق الفريق ع ى اقرتاح
ا ألمانة ابإدماج أأنشطة املرشوع يف أأنشطة التوعية العادية وبناء القدرات يف ا ألمانة .وشجع اﻷمانة علﯽ الستفادة من المعرفة
القامئة دلى فريق اإدارة املرشوع والاس تعانة ابدلروس املس تفادة من المشروع في معلها املنتظا املتعلق ببناء القدرات.
 .361و أأبرز وفد ا ألرجنتني أأن مشاركة ا ألرجنتني كدوةل رائدة يف املرشوع اكنت أأمرا مرضيا وإاجيابيا للغاية .واكنت املكوانت
الثالثة اليت اقرتحهتا ا ألمانة يف الوثيقة  CDIP / 20/4ملتابعة املرشوع ذات أأمهية كبرية ،وع ى وجه اخلصوص ،اإنشاء اإطار
تقييمي لتقيمي ا ألثر طويل ا ألمد للمرشوع واذلي س يكون مفيدا وانفعا للغاية.
 .362وحتدث وفد اإس تونيا ابو  الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه ،واتفق مع ا ألمانة ع ى أأنه من أأجل اإبالغ قراراته
ششأأن التطور املس تقبيل للمرشوع واس تدامته ،من املها رصد تأأثريه ع ى املدى الطويل ،مبا يف ذكل كيفية النجاح يف
اسرتاتيجية اخلروج ومدى التقدم اذلي ميكن حتقيقه يف البدلان املس تفيدة ع ى املس توى الوطين وع ى مس توى الرشاكت.
وهكذا ،يبدو أأن فكرة اإعداد اإطار تقيمي مصما لتقيمي ا ألثر الطويل ا ألجل للمرشوع يه اقرتاح معقول .وس تكون هناك قيمة
اإضافية اإذا أأمكن تطبيق اإطار التقيمي يف جمالت أأخرى للمساعدة التقنية للويبو كذكل .و أأشار الاحتاد ا ألورويب وادلول
ا ألعااء فيه عند اإمتام تقرير التقيمي اإىل رضورة التوسع يف اس تغالل فوائد الاستامثرات يف تطوير املهنجيات وا ألدوات خارج
ادلولتني اللتان جترى هبام التجربة .وينبغي أأن تفيد تكل الاستامثرات البدلان و أأحصاب املصلحة الخرين كذكل .وذلكل ،فقد
أأيدوا فكرة حتويل املهنجيات وا ألدوات والواثئق واملواد ا ألخرى ذات الصةل اليت مت اإعدادها أأثناء سري املرشوع اإىل مجموعة
موارد قياس ية يسهل الوصول اإلهيا لتكون مبثابة نقطة مرجعية ألي طرف هممت بتكرار املرشوع أأو تكرار أأجزاء منه .ور أأى أأن
الشلك املقرتح جملموعة صفحات خمصصة أأو يدوية خمصصة ميثل فكرة جيدة .ويف ضوء ما س بق ،فاإن عنارص التنفيذ الثالثة
إطارا مناس ًبا للعمل يف املس تقبل .وشارك الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه وهجة نظر ا ألمانة
املقرتحة يف الوثيقة توفر ا ً
القائةل بأأن تكرار املرشوع يف بدلان أأخرى وتنفيذ أأنشطة املتابعة ينبغي أأن يصبح جزء ًا من معهل املنتظا املتعلق ببناء القدرات
واملساعدة التقنية .ويف هذا الصدد ،من املها التأأكد من نقل املعارف واخلربات اليت اكتس هبا من معلوا يف املرشوع اإىل
املنظمة ع ى حنو اكف.
 .363و أأعرب وفد كندا عن تقديره الكبري مجليع اجلهود املبذوةل للمساعدة يف ضامن تطبيق أأفال املامرسات يف اإدارة
املرشوع .وع ى هذا النحو ،يبدو أأن اإنشاء مجموعة قياس ية من املوارد وإااتحهتا من جانب ا ألمانة مفيد ششلك خاص للمساعدة
يف جتميع ونرش أأفال املامرسات .وقد أأشار الوفد ع ى وجه التحديد اإىل أأنه مع ًال بتقرير التقيمي اخلاص ابملرشوع التجرييب،
مل يأأخذ تنفيذ املرشوع معو ًما يف احلس بان قاااي النوع الاجامتعي والتنوع .وتاا قامئة عنارص املرشوع القياس ية اليت حددهتا
ا ألمانة الن بند مسائل النوع الاجامتعي والتنوع .وجيب أأن توفر هذه املواد توجهيات قيمة ملديري املرشوعات حول كيفية
دمج مفاهمي النوع الاجامتعي يف مرشوعات جدول أأعامل التمنية واملساعدة يف الهناية يف رو  صورة أأوحض لتأأثري املرشوعات
ع ى قاااي النوع الاجامتعي والتنوع .و أأيد الوفد تعممي أأنشطة املرشوع يف أأعامل بناء القدرات العادية واملساعدة التقنية اليت
تقوم هبا ا ألمانة هبدف ضامن أأن الاستامثرات املس تخدمة يف املرشوع س تفيد أأكرب عدد ممكن من أأحصاب املصلحة من خالل
تكرار أأنشطة املرشوعات بنجاح يف بدلان وس ياقات أأخرى.
 .364ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل الرد ع ى املالحظات الواردة من احلاور.
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 .365و أأحاطت ا ألمانة (الس يدة ريزو) علامً ابلس تجابة الإجيابية للمبادئ التوجهيية الثالثة الواردة يف الوثيقة ،مبا يف ذكل
احلاجة اإىل رصد ا ألثر الطويل ا ألجل للمرشوع وحتويل املهنجيات وا ألدوات املس تخدمة يف املرشوع التجرييب اإىل مجموعة من
املوارد القياس ية وتعممي أأنشطة املرشوع يف العمل العادي للمنظمة.
 .366واختمت الرئيس املناقشات حول الوثيقة نظر ًا لعدم وجود مالحظات أأخرى من احلاور .و أأحاطت اللجنة علام ابلوثيقة
ووافقت ع ى الهنج اذلي اقرتحته ا ألمانة يف تكل الوثيقة.
مسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أأجندة التمنية (انظر الوثيقة )CDIP/20/9
 .367دعا الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي الوثيقة  CDIP / 20/9ششأأن مسامهة هيئات الويبو املعنية يف تنفيذ توصيات جدول
أأعامل التمنية.
 .368وقدمت ا ألمانة (الس يد ابلوش) الوثيقة .وتتامن الوثيقة  CDIP / 20/9تقرير هيئات الويبو املعنية املقدم اإىل
امجلعية العامة .ونظرت ادلول ا ألعااء يف احملتوى و أأقرته يف الاجامتع ا ألخري للجمعية العامة للويبو .وذكّرت ا ألمانة بأأن ألية
التنس يق اليت اعمتدهتا اللجنة واليت أأقرهتا امجلعية العامة يف عام  2010أأمرت هيئات الويبو املعنية بتقدمي تقرير س نوي اإىل
امجلعية العامة عن معلها املنجز ششأأن تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية .ومن الناحية العملية ،ع ى النحو املتفق عليه يف
تكل اللجان ،قامت الوفود مبداخالت وقامت ابإلقاء بياانت .وابلنس بة للجمعية العامة ،تقوم ا ألمانة ابإعداد وثيقة تتامن
اإشارات اإىل أأرقام الفقرات الواردة يف تقاريرها .ويف العام املايض ،متت مناقشة جدول أأعامل التمنية فقط يف اللجنة احلكومية
ادلولية .ومن مث ،مت تقدمي الوثيقة  WO / GA / 49/11اإىل امجلعية العامة للويبو .ومضن املامرسات املعتادة ،قدم هذا
التقرير اإىل دورة اللجنة هذه للعمل.
 .369وحتدث وفد الس نغال ابو  مجموعة البدلان ا ألفريقية ،وقال اإنه ل ينبغي أأن يقترص التقرير ع ى مجموعة من مداخالت
الوفود .وجيب أأن يكون التقرير حتليليا من أأجل دمع املناقشات املتعلقة شس بل حتسني مسامهة جلان الويبو .ول ينبغي للجنة
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية أأن حترص نفسها يف اإطار الإحاطة علام ابلتقرير .وجيب أأن تكون هناك مناقشات موضوعية
حول تنفيذ جدول أأعامل التمنية .واكنت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية خمتصة مبناقشة مسامهة هيئات الويبو وتوفري
مبادئ توجهيية يف هذا الصدد.
 .370وحتدث وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء ،و أأشار اإىل أأن الوثيقة تتامن أأقسام ذات صةل من التقرير اخلاص ابللجنة
احلكومية ادلولية .وقدمت الوثيقة معلومات مفيدة عن كيفية مسامهة هيئات الويبو املعنية يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل
التمنية ذات الصةل بطريقة شامةل ومالمئة .جيب احلفاظ ع ى مهنجية الإبالغ هذه.
 .371وحتدث وفد اإس تونيا ابو  الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه و أأحاط علام بتقرير اللجنة احلكومية ادلولية الوارد يف
الوثيقة  WO / GA / 49/11و أأقر بأأمهية أليات التنس يق لتقيمي مسامهة الويبو من أأجل الوصول اإىل التنفيذ الاكمل
والفعال لتوصيات جدول أأعامل التمنية .وحثت التوصية  18جلنة املعارف ع ى " ا إلرساع يف مسارها ششأأن حامية املوارد
الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،دومنا اإخالل بأأي نتاجئ ،مبا يف ذكل اإماكنية وضع صك دويل
واحد أأو أأكرث" .ويف هذا الصدد ،رحب الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه ابعامتد الولية اجلديدة للجنة احلكومية ادلولية
لفرتة  2019 2018من قبل امجلعية السابعة وامخلسني لدلول ا ألعااء يف الويبو .ولحظوا التأأكيد املتجدد ع ى رضورة اتباع
هنج قامئ ع ى ا ألدةل واحلاجة اإىل تاييق الفجوات القامئة ششأأن القاااي وا ألهداف ا ألساس ية للجنة .وهبذا املعىن ،اعتربوا أأن
الولية اجلديدة متثل حتسينا للولية السابقة و أأعربوا عن أأملها يف أأن يساعد ذكل يف التوصل اإىل تفامه مشرتك بني املشاركني
ششأأن القاااي ا ألساس ية قيد املناقشة .وتطلع الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه ع ى وجه التحديد اإىل مواصةل دراسة
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دور أأنظمة امللكية الفكرية احلالية والصكوك الوطنية وادلولية ا ألخرى يف حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي اخلاصة ابجملمتعات ا ألصلية واحمللية.
 .372واختمت الرئيس املناقشة حول الوثيقة نظر ًا لعدم وجود مالحظات أأخرى من احلاور .و أأحاطت اللجنة علام
ابملعلومات الواردة يف الوثيقة.
املرشوع املقرتح من جنوب أأفريقيا ششأأن اإدارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية ع ى حنو
فعال يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية (انظر الوثيقة )CDIP/19/11 Rev.
 .373دعا الرئيس ا ألمانة اإىل اإبداء تعليق ششأأن مرشوع اإدارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :الرتوجي لس تخدام الفعال
للملكية الفكرية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية.
 .374وقدمت ا ألمانة (الس يد زايكوفسيك) معلومات حمدثة عن مرشوع اإدارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :الرتوجي
لس تخدام امللكية الفكرية ع ى حنو فعال يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية .ومت
اقرتاح املرشوع من قبل جنوب أأفريقيا ووافقت عليه اللجنة يف اجللسة ا ألخرية .تامنت خمرجات املرشوع اإعداد خمطط
تفصييل لسالسل قيمة التكنولوجيا يف أأربعة بدلان رائدة ،مبا يف ذكل عنارصها (املمولني واملطورين واملديرين ومس تخديم
امللكية الفكرية واملؤسسات ادلامعة املرتبطة هبا مثل مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر) والعالقات بيهنا لتحديد نتاجئ التدريب
اليت سيمت حتقيقها .ومشلت النواجت أأياا تقيمي الاحتياجات التدريبية بني عنارص سالسل القيمة التكنولوجية ابس تخدام مهنجية
ومجموعة أأدوات من املقرر وضعها يف اإطار املرشوع ،ووضع خطط تدريبية للبدلان التجريبية ا ألربعة لتلبية هذه الاحتياجات،
وتنفيذ أأنشطة تدريبية لتنفيذ خطط التدريب اليت أعدت من أأجل البدلان التجريبية ،مبا يف ذكل ،حسب الاقتااء ،أأنشطة
يف املوقع ،والتعمل عن بعد ،وحلقات معل تدريبية معلية ،وتسويق فعال للتكنولوجيا وإادارة امللكية الفكرية واليت تس هتدف
اجلهات الفاعةل الرئيس ية يف هذا اجملال .وعرضت وثيقة املرشوع معايري الاختيار للبدلان التجريبية .وتامنت وجود اإطار
وطين أأو مؤسيس محلاية امللكية الفكرية و  /أأو التسويق واحلاجة اإىل فها امللكية الفكرية واسرتاتيجيات حامية امللكية الفكرية
املرتبطة هبا ،مع مزية تمتثل يف القدرة ع ى مواءمة اسرتاتيجية امحلاية مع نوع التكنولوجيا وقدرة املس تفيدين احملليني وحكوماهتا
ع ى التنفيذ الفعال للمرشوع .وبعد تعبري العديد من البدلان عن اهامتهما ابملشاركة يف املرحةل التجريبية ومع مراعاة معايري
الاختيار والعوامل الاجامتعية والاقتصادية واجلغرافية وغريها من العوامل اليت تامن معلية أأخذ العينات ،معدت ا ألمانة اإىل
بدء حوار مع جنوب أأفريقيا وش ييل وإاندونيس يا ورواندا هبدف تنفيذ املرشوع يف هذه البدلان .ورحبت ا ألمانة بأأي تعليقات
ومقرتحات أأخرى يف هذا الصدد.
 .375و أأحاطت اللجنة علام ابملعلومات املقدمة من ا ألمانة.
البند  5من الاقرتاح املشرتك املقدّم من وفود الولايت املتحدة ا ألمريكية و أأسرتاليا وكندا ششأأن ا ألنشطة املتعلقة بنقل
التكنولوجيا (مس تأأنف)
 .376أأشار وفد مجهورية اإيران الإسالمية اإىل الاس تنتاج املتعلق هبذا البند .ور أأى الوفد أأنه من وهجة النظر القانونية ،مل
يكن من املمكن اإعادة فتح املناقشة واختتاهما بقرار جديد بعد أأن اختمت الرئيس املناقشات املتعلقة بوثيقة أأو بند معني .واكن
ذكل ميثل مصدر قلق ألن القيام بذكل س يمثل سابقة ميكن تكرارها يف ادلورات املس تقبلية .ورصح الوفد بأأن ذكل غري
مقبول من وهجة النظر القانونية.
 .377وردد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد مجهورية اإيران الإسالمية .وقبل الغداء ،أأغلقت املناقشة حول الوثيقة
 CDIP / 20/10 Revمبوافقة وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .وبعد الغداء ،أأعاد الرئيس فتح البند اذلي يسمح لوفد
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الولايت املتحدة ا ألمريكية بتغيري موقفه .ومع ذكل ،ومن وهجة نظر اإجرائية وقانونية ،اإذا وافق بدل ما يف السابق ع ى وثيقة
وقرر تغيري موقفه ،فاإن ذكل قد خيلق سابقة خطرية.
ّ
 .378و أأشار الرئيس اإىل أأنه عندما ذكر اس تنتاجاته ،طلب وفد الولايت املتحدة اللكمة .واكن ل بد من الاعرتاف بذكل.
كام أأنه أأساء فها ما قاهل وفد الولايت املتحدة .واكن الوفد قد اقرتح أأن حتيط اللجنة علام ابلبند  5من الاقرتاح املشرتك.
وقدم الاقرتاح املشرتك وفود الولايت املتحدة وكندا و أأسرتاليا .وقد تشاوروا و أأبلغوه بأأهنا مل يعودوا يرصون ع ى البند .5
وميكن للجنة أأن حتيط علام فقط ابلوثيقة اليت قدمهتا ا ألمانة .وحبلول ذكل الوقت ،اكن قد مت ابلفعل اختاذ القرار .توىل الرئيس
املسؤولية عن هذا الإجراء .مل يكن ا ألمر متعلقًا ابلعودة يف قرار مت اختاذه من قبل ولكنه ميثل تصحيحا لقرار مرشوع.
وللوفود اليت قدمت اقرتاح ًا احلق يف حسب اقرتاهحا يف أأي وقت .واكن هذا هو فها الرئيس ل ألمر .ومن وهجة نظره ،مل يمت
انهتاك الإجراء القانوين.
 .379ورحب وفد الربازيل ابلتوضيح اذلي قدمه الرئيس ألن بعض الوفود أأبدت قلقها إازاء ذكل.
 .380و أأغلق الرئيس املناقشات حول هذه املسأأةل نظر ًا لعدم وجود مالحظات أأخرى من احلاور.
نقاش ششأأن الصيغة املراجعة لقرتاح من اجملموعة ا ألفريقية حول تنظمي مؤمتر دويل ّمرة لك س نتني ششأأن امللكية الفكرية
والتمنية (انظر الوثيقة() CDIP/20/8مس تأأنف)
 .381اس تأأنف الرئيس املناقشات حول الاقرتاح املعدّل للمجموعة ا ألفريقية ششأأن تنظمي مؤمتر دويل لك س نتني ششأأن
امللكية الفكرية والتمنية.
 .382وحتدث وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء ،و أأوحض أأنه من املفيد جد ًا الاس امتع اإىل أراء اجملموعة ا ألفريقية ششأأن بعض
ا ألس ئةل والشواغل .وقد أأاثر الفريق بعض اخملاوف .يف هذه املرحةل ،اكن ل يزال غري مس تعد لالتفاق ،من حيث املبد أأ ،ع ى
املقرتح .مت اختاذ بعض اخلطوات اإىل ا ألمام خالل هذه اجللسة .واكن الفريق ع ى اس تعداد ملواصةل العمل مع اجملموعة
ا ألفريقية وادلول ا ألعااء ا ألخرى املهمتة للعمل ع ى الاقرتاح ا ألفريقي احلايل .ورمبا ميكن طرح اقرتاح منقح يأأخذ يف الاعتبار
شواغل مجيع الوفود ويتيح قدرا أأكرب من الوضوح ششأأن طريقة امل ي قدما يف هذا املؤمتر يف ادلورة املقبةل.
 .383وحتدث وفد الس نغال ابو  مجموعة البدلان ا ألفريقية و أأبرز التبادلت املمثرة اليت جرت أأثناء املشاورات غري الرمسية
ششأأن الاقرتاح .واعتقدت اجملموعة أأنه ل يزال من املمكن اإجراء مفاوضات .وتود اجملموعة أأن تعرف ما اإذا اكنت اجملموعة ابء
ميكن أأن توافق ع ى مبد أأ عقد مؤمتر.
 .384و أأقر وفد مجهورية اإيران الإسالمية ابجلهود اليت بذلهتا بعض اجملموعات لإجياد حل لهذه القاية .ومع ذكل ،فاإن اللجنة
ل تزال غري قادرة ع ى اعامتد اقرتاح مجموعة البدلان ا ألفريقية .خالل مناقشة الربانمج واملزيانية ،وافقت ادلول ا ألعااء ع ى
عقد مؤمتر دويل حول امللكية الفكرية والتمنية ،حسب توجهيات اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .ومت اإدراج العبارة
التالية يف اإطار الربانمج " ،8الاس مترار يف الاضطالع اب ألنشطة ا ألخرى املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية كام طلبت ذكل
اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية وامجلعية العامة ،مثل املؤمترات واحللقات ادلراس ية ،ل س امي عقد مؤمتر دويل ششأأن
امللكية الفكرية والتمنية" .وقد أأثبت هذا أأن مبد أأ تنظمي مؤمتر دويل قد قبلته مجيع ادلول ا ألعااء .وينبغي للجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية أأن جتد أأرضية مشرتكة فامي يتعلق ابلختصاصات والطرائق املس تخدمة .ويود الوفد معرفة الشواغل الرئيس ية
للمجموعة ابء فامي يتعلق بتنظمي مثل هذه املؤمترات .وميكن تنقيح الوثيقة ملراعاة تكل اخملاوف مبجرد معرفهتا.
 .385وحتدث وفد جورجيا ابو  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأكد من جديد أأنه س يكون من دواعي سعادته
دراسة العنارص اليت أأثريت خالل ادلورة ششأأن طرائق تنظمي مثل هذه املؤمترات يف ادلورة املقبةل .و أأشار اإىل اإنه يتطلع اإىل
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مواصةل تبادل وهجات النظر املمثرة حىت قبل ادلورة القادمة للتوصل اإىل تفها أأفال والاس تعداد ششلك أأفال لدلورة
املقبةل.
 .386وحتدث وفد اإندونيس يا ابو  مجموعة أس يا واحمليط الهادئ ،و أأكد دمعه لالقرتاح ادلاعي اإىل عقد مؤمتر دويل ششأأن
امللكية الفكرية والتمنية .و أأعربت اجملموعة عن أأسفها ألن اللجنة مل تمتكن بعد من اإجراء مشاورات يف هذه ادلورة من التفاق
ششأأن عقد هذه املؤمترات .وحث مجيع ادلول ا ألعااء واجملموعات ا إلقليمية ع ى التنس يق والتشاور ليك توافق اللجنة ع ى
هذه املسأأةل حىت قبل ادلورة القادمة.
 .387وحتدث وفد كوس تارياك ابو  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،و أأقر مبسامهة مثل هذه املؤمترات يف املناقشات
ادلولية ششأأن امللكية الفكرية .واكن اقرتاح مجموعة البدلان ا ألفريقية مبثابة أأساس جيد للمناقشات .و أأعربت اجملموعة عن أأسفها
لعدم التوصل اإىل اتفاق .واكنت ع ى اس تعداد ملعاجلة هذه املسأأةل بطريقة بناءة يف اجللسة التالية أأو حىت قبل ذكل.
 .388و أأيد وفد امجلهورية التش يكية البيان اذلي أأدىل به وفد أأورواب الوسطى والبلطيق .واكنت املشاورات غري الرمسية
مفيدة .وقد يكون من املفيد أأن تمت دعوة مجيع أأنواع أأحصاب املصلحة للمشاركة يف املؤمتر مكشاركني ومتحدثني .وميكن للمؤمتر
توفري مدخالت جديدة لعمل اللجنة .وينبغي الوفاء هبذا الرشط حىت يقوم الوفد بدمع تكل الفاعلية .وميكن أأن يتفق الوفد
ع ى تنظمي مثل هذه املؤمترات بصورة منتظمة ،ولكن ليس لك س نتني .رمبا لك أأربع أأو مخس س نوات .ابلإضافة اإىل ذكل،
ميكن تنظمي اجامتعات أأصغر جحام ششأأن قاااي حمددة متعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية واليت سيمت اختيارها والتفاق علهيا من
قبل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية أأثناء دورات اللجنة .وميكن أأن تتكون الفرق من ثالثة أأو أأربعة خرباء .وس يكون
من اجليد الرتكزي ع ى موضوع واحد بطريقة أأكرث حتديدً ا .وهناك حاجة اإىل مزيد من تبادل ا ألراء وا ألفاكر اجلديدة ششأأن
التطورات العاملية اليت حدثت يف هذا اجملال.
 .389و أأشار وفد الصني اإىل أأن امللكية الفكرية تواجه الكثري من املشالك اجلديدة يف اجملالت الاجامتعية والاقتصادية
والتقنية مع تسارع العوملة والتغريات التكنولوجية .كام تطور مفهوم التمنية أأياا .وقد حل مفهوم التمنية املتوازن والاكمل
واملس تدام تدرجييا حمل املفهوم التقليدي للتمنية .وذلكل ،اكن من املعقول والرضوري لدلول ا ألعااء مناقشة القاااي
والتطورات اجلديدة يف هذا اجملال ع ى مس توى أأع ى .واكن الوفد اإجيابيا ششأأن تنظمي مثل هذه املؤمترات .ومع ذكل ،اكن
ع ى اللجنة أأن تنظر بعناية يف وترية وحمتوى وموضوعات هذه املؤمترات .وس يواصل الوفد املشاركة يف املناقشات من أأجل
حتقيق توافق يف الراء.
 .390و أأكد وفد اإس تونيا ،متحداث ابو  الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه ،أأنه قد قام ابلتعاون مع اجملموعة ا ألفريقية .وقد
أأجروا مناقشات جيدة .ومت تناول بعض خماوفها ولكن مل يمت تناولها مجيعا .ويسعد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه
بناء ع ى اقرتاح منقح ،يعكس ما جرى يف املناقشات .ومع ذكل ،مل يمتكنوا من التفاق ،من
املشاركة يف اجللسة القادمة ً
حيث املبد أأ ،ع ى عقد مؤمتر بدون فها اكمل للمحتوى والقيمة املاافة والطرائق ،ويه عنارص ذات أأمهية قصوى .وقد تلقت
اجملموعة ا ألفريقية تعليقات قيمة من مجموعات خمتلفة من أأجل اإعادة النظر يف اقرتاهحا .واكن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء
فيه مس تعدين ابس مترار ملواصةل مناقشة الاقرتاح مبجرد معاجلة خماوفها.
 .391وطلب الرئيس من اجملموعة ابء الرد ع ى ا ألس ئةل اليت طرهحا وفد مجهورية اإيران الإسالمية.
 .392وحتدث وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء ،و أأشار اإىل التعليق اذلي أأدىل به وفد مجهورية اإيران الإسالمية فامي يتعلق
بلجنة الربانمج واملزيانية واللغة الواردة يف الربانمج واملزيانية .ومل تشارك اجملموعة وفد مجهورية اإيران الإسالمية نفس الفها.
وتامنت الفقرة املذكورة عبارة "مثل املؤمترات واحللقات ادلراس ية" .ومل يكن هناك أأي اتفاق من أأي نوع خبصوص هذه
النقطة ابذلات يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .وفامي يتعلق ابملسأأةل اليت أأثريت فامي خيص ششواغلها ،لحظ الفريق أأن
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العديد من الوفود ا ألخرى ذكرت أأياا نفس الشواغل .وتامنت هذه الشواغل طرائق وحمتوى وتواتر مثل هذا املؤمتر .واكن
من الواحض أأن هذه الشواغل ل زالت حباجة اإىل معاجلة ومناقشة .واكنت اجملموعة ع ى اس تعداد للمشاركة ششلك بنّاء
ومواصةل اإجراء مناقشات يف ادلورة املقبةل .واكن من الواحض أأن اللجنة ليست مس تعدة لالتفاق ع ى مبد أأ عقد مؤمتر.
 .393و أأشار الرئيس اإىل أأن مجيع الوفود ع ى اس تعداد ملواصةل مناقشة هذا البند يف ادلورة املقبةل .كام مت تقدمي اقرتاحات
حمددة وميكن أأخذها يف الاعتبار .وابلتايل ،ميكن للجنة أأن تقرر مواصةل املناقشات حول الاقرتاح اذلي قدمته اجملموعة
ا ألفريقية.
 .394وحتدث وفد الس نغال ابو  مجموعة البدلان ا ألفريقية ،و أأشار اإىل أأن بعض الوفود أأشارت اإىل طرائق املؤمتر وحمتواه.
وتامن اقرتاحه بعض العنارص املتعلقة هبذه اجلوانب .واكن الفريق يتوقع من ا ألطراف اليت دلهيا خماوف ششأأن الطرائق
واحملتوى أأن تقدم مقرتحات ماادة من أأجل اإجياد أأرضية مشرتكة .وقد وجدت اجملموعة تعليقاهتا غاماة وغري دقيقة اإىل حد
ما .وجيب علهيا تقدمي مقرتحات ماادة من أأجل اإجياد أأرضية مشرتكة.
 .395و أأشار وفد اإندونيس يا اإىل أأن اللجنة تناقش هذا الاقرتاح للمرة الثالثة .وقد حاولت اجملموعة ا ألفريقية تنقيح اقرتاهحا
ع ى أأساس التعليقات اليت قدمهتا ادلول ا ألعااء .واكنت ادلول ا ألعااء ع ى اس تعداد للمشاركة ششلك بناء يف ادلورة
القادمة فامي يتعلق هبذه املسأأةل .وابلتايل ،أأعرب الوفد عن تأأييده لقرتاح اجملموعة ا ألفريقية بعقد مناقشات اكمةل ومفتوحة
وشفافة ششأأن الطرائق وسائر ا ألمور اليت تتعلق بعقد مؤمتر دويل حول امللكية الفكرية والتمنية.
 .396و أأشار الرئيس اإىل أأن بعض الوفود ليست مس تعدة لاللازام ابعامتد الاقرتاح يف هذه ادلورة .وابلتايل ،جيب أأن
تس متر املناقشات يف اجللسة القادمة.
 .397و أأشار وفد اململكة املتحدة اإىل قرار الرئيس املقرتح ششأأن هذا البند من جدول ا ألعامل .وكام ذكرت وفود أأخرى،
اكنت هناك مناقشات جيدة خالل اجللسة العامة ويف املشاورات غري الرمسية .ول ينبغي اإضاعة التقدم اذلي مت احرازه.
وهكذا ،ميكن أأن يذكر ملخص الرئيس أأن اجملموعة ا ألفريقية قد دعيت اإىل مراجعة مقرتهحا ع ى أأساس تبادل وهجات النظر
اذلي جرى ومواصةل املناقشات يف ادلورة التالية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.
 .398وذكر الرئيس أأن اللجنة اكن علهيا أأن ختتمت هذا البند من جدول ا ألعامل .واكن من الواحض أأن الوفود ليست مس تعدة
ملواصةل املناقشة يف هذه ادلورة .وس تواصل اللجنة دراسة املسأأةل يف ادلورة املقبةل .وقد تقرر ذكل ابلنظر اإىل عدم وجود
اعرتاضات من احلاور.
نقاش ششأأن تنفيذ التوصيات املرتتبة ع ى الاس تعراض املس تقل (انظر الوثيقتني CDIP/18/7
و()CDIP/19/3مس تأأنف)
 .399اس تأأنف الرئيس املناقشات حول التوصيتني  5و  11من املراجعة املس تقةل .و أأشار اإىل أأنه ل يوجد حىت الن أأي
اتفاق ع ى اعامتد هذه التوصيات .اإذا مل يمت التوصل اإىل اتفاق يف هذه اجللسة ،فستس متر املناقشات يف اجللسة التالية.
وستمت دعوة فريق الاس تعراض اإىل توضيح سبب تقدمي هذه التوصيات عندما تكون ا ألمانة قد نفذهتا ابلفعل .وترغب بعض
الوفود يف أأن حتيط اللجنة علام هبذه التوصيات ببساطة ألنه ليس من الرضوري اعامتدها ،حيث اإهنا تنفذ ابلفعل .ور أأت
وفود أأخرى أأن اخلرباء اكنوا ع ى صواب وينبغي اعامتد التوصيات .ومن أأجل التوصل اإىل حل وسط يأأخذ يف الاعتبار الك
الر أأيني ،اقرتح الرئيس اإدراج ما ييل يف امللخص اخلاص هبذه ادلورة " ،أأحاطت اللجنة علام ابلتوصيتني  5و  ،11وطلبت
من ا ألمانة مواصةل تنفيذهام والسعي لتحسني املامرسات احلالية".
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 .400وحتدث وفد الس نغال ابو  مجموعة البدلان ا ألفريقية ،و أأشار اإىل اقرتاح الرئيس .وس تقوم اللجنة ابلقيام اب ألش ياء
برتتيب خاطئ اإذا أأحاطت علام ابلتوصيات قبل تقدمي توضيحات من قبل اخلرباء اذلين صاغوها.
 .401واكن للرئيس ر أأاي خمالفا .واكن دليه اقرتاح معيل يتعلق ابختتام هذا البند دون الرشوع يف نقاش مطول س يكون ع ى
أأي حال غري حاو  .وس تحيط اللجنة علام ابلتوصيتني وتطلب من ا ألمانة مواصةل التنفيذ والسعي لتحسني املامرسات احلالية.
وقبل ادلورة القادمة ،س تقدم ادلول ا ألعااء مقرتحات خطية ششأأن كيفية تنفيذ ا ألمانة لهذه التوصيات والتوصيات اليت مت
تبنهيا .وسيمت مناقشة ذكل يف ادلورة املقبةل .وإاذا مل يمت اختاذ قرار يف هذه اجللسة وفق ًا ملقرتحه ،فسوف تتكرر نفس املناقشة
يف اجللسة التالية .وس يتيح اقرتاحه للجنة امل ي قدما ششأأن هذه التوصيات.
 .402وقال وفد اإندونيس يا اإن اللجنة س تكون قد تبنت يف الواقع التوصيتني  5و  11اإذا طلبت من ا ألمانة مواصةل التنفيذ
والسعي لتحسني املامرسة احلالية .وابلتايل ،ينبغي للجنة تبنهيا فقط .وفها الوفد أأن الرئيس اقرتح أأياا أأنه ميكن لدلول
ا ألعااء أأن تقدم تعليقات حول كيفية تنفيذ ا ألمانة لهذه التوصيات .ومع ذكل ،تعتقد بعض ادلول ا ألعااء واجملموعات
ا إلقليمية أأن ادلول ا ألعااء جيب أأل تقدم توصيات حول كيفية تنفيذ ا ألمانة للتوصيات املوهجة اإىل ا ألمانة.
 .403وردد وفد مجهورية اإيران الإسالمية التعليقات اليت أأدىل هبا وفد اإندونيس يا .ومل يكن هناك توافق يف الراء ششأأن
اعامتد هاتني التوصيتني .و أأفال خيار هو تأأجيل املناقشة اإىل اجللسة التالية .واكن الوفد مؤيدا لقرتاح الرئيس املتعلق بدعوة
أأعااء فريق الاس تعراض لرشح أأس باب تقدميها لهذه التوصيات .وبعد تقدمي اإيااحات من جانهبا ،س تكون ادلول ا ألعااء
يف وضع أأفال ملناقشة هاتني التوصيتني.
 .404وردد وفد الربازيل التعليقات اليت أأدىل هبا وفدا اإندونيس يا ومجهورية اإيران الإسالمية .وجيب ع ى اللجنة دعوة فريق
املراجعة لرشح سبب اعتقادمه بأأن هذه التوصيات هممة .ور أأى الوفد أأنه ينبغي اعامتد هذه التوصيات ألن ا ألمانة اكنت تقوم
بتنفيذها ابلفعل.
 .405و أأحاط الرئيس علام ابملداخالت .ويف ضوء ذكل ،اقرتح أأن تقرر اللجنة مواصةل مناقشة التوصيتني  5و  11يف
ادلورة املقبةل و أأن تدعو فريق الاس تعراض اإىل تقدمي توضيحات لمتكني ادلول ا ألعااء من اختاذ قرار مس تنري ششأأن كيفية
التعامل مع هاتني التوصيتني .وتساءل عام اإذا اكن بوسع اللجنة املوافقة ع ى اقرتاحه.
 .406وحتدث وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء ووافق ع ى امل ي قدم ًا ششأأن اقرتاح الرئيس .وقدمت اجملموعة اقرتاحني
معليني .أأو ًل ،قبل أأن يقدم اخلرباء وهجات نظرمه ششأأن هاتني التوصيتني ،ميكن ل ألمانة أأن تبلغها مبامرس هتا احلالية .وقد ل
تكون بعض التوصيات ذات صةل ألن بعض املامرسات قد تغريت .وابلتايل ،س يكون من املفيد ل ألمانة أأن تطلعها ع ى
ممارساهتا احلالية .واثنيا ،ميكن أأن حيدث تفاعل بني اللجنة واخلرباء من خالل مؤمتر ابلفيديو.
 .407واختمت الرئيس مناقشة هذا البند نظر ًا لعدم وجود مالحظات أأخرى من احلاور .وقررت اللجنة مواصةل مناقشة
التوصيتني  5و  11يف ادلورة املقبةل ودعوة فريق الاس تعراض اإىل تقدمي مزيد من الإيااحات ششأأن تكل التوصيات.

البند  9من جدول ا ألعامل :العمل املقبل
 .408تلت ا ألمانة (الس يد ابلوش) قامئة بأأعامل ادلورة القادمة ،ع ى النحو التايل:
( )1تقرير املدير العام حول تنفيذ جدول أأعامل التمنية .مت تقدمي هذا التقرير يف دورات الربيع للجنة ( )2مرشوع تقرير
ادلورة العرشين للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ) (3ادلراسات واخملرجات ا ألخرى من مرشوعات جدول أأعامل التمنية
اجلارية ،اإن وجدت ( )4الطلبات اجلديدة لعامتد املنظامت غري احلكومية ،اإن وجدت ؛ )(5تقرير عن تقيمي املرشوع فامي
لت
يتعلق ببناء القدرات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة اليت تعمتد ع ى التكنولوجيا بوصفها حلول لتحدايت ا منية
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احملددة  -املرحةل الثانية) (6عرض توضيحي من ا ألمانة ششأأن صفحة الويب اخلاصة ابملساعدة التقنية اليت أأعدهتا الويبو )(7
تقرير عن ممارسات الويبو احلالية املتعلقة ابختيار الاستشاريني لتقدمي املساعدة التقنية ( )8جتميع للمامرسات وا ألدوات
واملهنجيات لتقدمي املساعدة التقنية ( )9ورقة مفاهيمية ششأأن منتدى منتظا لتبادل ا ألفاكر واملامرسات والتجارب اخلاصة
ابملساعدة التقنية .وينبع البندان ( )9( - )6من قرار اللجنة فامي يتعلق ابملساعدة التقنية للويبو ) (10حتليل الفجوات خلدمات
الويبو احلالية املتعلقة بنقل التكنولوجيا وا ألنشطة فامي يتعلق بتوصيات جدول أأعامل التمنية الواردة يف "اجملموعة جمي" )(11
خارطة طريق ششأأن تروجي اس تخدام املنتدى الإلكرتوين املنشأأ مبوجب مرشوع ششأأن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:
التحدايت املشرتكة وبناء احللول .وقررت اللجنة مواصةل املناقشات املتعلقة ببعض القاااي اليت أأثريت يف هذا الس ياق)(12
وضع خرائط احملافل واملؤمترات ادلولية اليت تتامن مبادرات و أأنشطة متعلقة بنقل التكنولوجيا .وقررت اللجنة مواصةل
املناقشة ششأأن أأي تطورات فامي يتعلق ابحملافل واملؤمترات ادلولية .واستندت البنود من ( )10اإىل ( )12ششأأن نقل
التكنولوجيا اإىل الاقرتاح املشرتك املقدم من وفود الولايت املتحدة وكندا و أأسرتاليا ( )13التقرير الس نوي حول مسامهة
الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة وا ألهداف املرتبطة هبا من خالل ا ألنشطة واملبادرات اليت تاطلع هبا لك منظمة
ع ى حدة وا ألنشطة اليت تاطلع هبا املنظمة كجزء من منظومة ا ألمم املتحدة واملساعدة املقدمة من املنظمة اإىل ادلول ا ألعااء
بناء ع ى طلهبا ( )14املناقشات املتعلقة بطريقة معاجلة أأهداف التمنية املس تدامة يف دورات اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية
الفكرية يف املس تقبل ،مبا يف ذكل طلب اإنشاء بند دامئ يف جدول ا ألعامل .ووافقت اللجنة ع ى مواصةل مناقشة املسأأةل يف
دورهتا املقبةل ( )15تنفيذ توصيات الاس تعراض املس تقل .تدعو ا ألمانة فريق الاس تعراض اإىل تقدمي اإيااحات ششأأن
التوصيتني  5و  ،11ويفال أأن يمت ذكل من خالل البث عرب الإنرتنت .ومن املتوقع أأن تقدم ادلول ا ألعااء مدخالت ششأأن
اسرتاتيجيات وطرائق تنفيذ التوصيات اليت يمت تبنهيا .وس تقوم ا ألمانة بتجميعها وتقدميها اإىل اللجنة ) (16بند جدول ا ألعامل
ششأأن امللكية الفكرية والتمنية .وقدمت بعض الوفود مقرتحات ششأأن القاااي اليت يتعني معاجلهتا يف اإطار هذا البند .وتقرر أأن
تقدم ادلول ا ألعااء املهمتة ملقرتحاهتا كتابة اإىل ا ألمانة ملناقش هتا يف ادلورة املقبةل .وتقوم ا ألمانة بتجميع املدخالت وتقدميها اإىل
اللجنة )(17اقرتاح منقح للمجموعة ا ألفريقية ششأأن تنظمي مؤمتر دويل يعقد لك س نتني ششأأن امللكية الفكرية والتمنية .قررت
اللجنة مواصةل املناقشات يف ادلورة املقبةل.
 .409وطلب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية تقدمي اإيااح ششأأن الوثيقة اليت سينظر فهيا يف ادلورة القادمة فامي يتعلق
بتحديد املنتدايت ادلولية واملؤمترات املتعلقة بنقل التكنولوجيا.
 .410و أأدركت ا ألمانة (الس يد ابلوش) أأنه لن تكون هناك وثيقة جديدة أأو مراجعة .وستبقى الوثيقة كام يه .وس تقدم ا ألمانة
العامة اإحاطة شفوية للجنة عن أأي تطورات تتعلق ابحملافل واملؤمترات ادلولية.
 .411وذكر الرئيس أأن قامئة العمل اليت قدمهتا ا ألمانة متت املوافقة علهيا ،نظرا لعدم وجود مالحظات أأخرى من احلاور.

البند  10من جدول ا ألعامل :ملخص الرئيس
 .412دعا الرئيس اللجنة اإىل النظر يف مرشوع امللخص .وشدد ع ى أأنه لن يمت اإعادة فتح املناقشات حول لك بند.
وس تقوم اللجنة فقط بفحص لك فقرة للتأأكد من أأهنا تعكس املناقشات اليت دارت حول هذه املسأأةل .والتفت اإىل الفقرة .1
ومت تبنهيا ألنه ل توجد اعرتاضات من احلاور .كام مت اعامتد الفقرات  2و  3و  4و  5و  1-6و  2-6و  3-6و  4-6و 5-6
نظرا لعدم وجود مالحظات من احلاور .مث انتقل اإىل الفقرة .6-6
 .413و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل التوضيح اذلي قدمته ا ألمانة أأثناء مناقشة العمل التايل وتساءل عام اإذا اكن
من املمكن اإظهار هذا بوضوح أأكرب يف الفقرة .واقرتح الوفد ما ييل" :تقرر أأن يمت مناقشة أأي حتديثات يف ادلورة املقبةل
للجنة".
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 .414ور أأى الرئيس أأن التعديل مناسب ألنه مل يغري أأي يشء فامي يتعلق ابملناقشات اليت جرت حول هذه املسأأةل.
 .415وذكرت ا ألمانة (الس يد ابلوش) أأهنا س تحتاج اإىل العمل مع وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية لإدراج س ياق خاص
ابلتحديثات حيث أأن الوثيقة حتتوي ع ى معلومات حمددة .ومن حيث املبد أأ ،اكنت ا ألمانة سعيدة دلمج الفكرة.
 .416وذكر الرئيس أأنه مت تبين الفقرة  6-6من منطلق أأنه سيمت توفري لغة جديدة لتعكس الفكرة ذاهتا وجيب أأل تغري ما مت
التفاق عليه .مث انتقل اإىل الفقرة  .1-7ومت اعامتدها نظرا لعدم وجود مالحظات من احلاور .كام اعتمدت الفقرات  2-7و
 1-8و  2-8نظر ًا لعدم وجود مالحظات من احلاور .مث انتقل اإىل الفقرة .3-8
 .417و أأشار وفد الربازيل اإىل امجلةل ا ألخرية " ،أأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة وقررت اإغالق املناقشة
ششأأن البند  5من الاقرتاح املشرتك بعد حسبه من جانب املؤيدين" .ومل يتذكر الوفد أأن وفدي كندا و أأسرتاليا قد أأبدوا أأي
تعليقات ع ى هذه املسأأةل.
 .418وذكر الرئيس أأن قرار الانسحاب اختذ ابلشرتاك بني وفود الولايت املتحدة ا ألمريكية وكندا و أأسرتاليا .وعالوة ع ى
ذكل ،ومبا أأن وفدي كندا و أأسرتاليا مل يبداي أأي رد فعل ،فاإن ذكل يعين أأهنام قررات مضني ًا حسب الاقرتاح .و مت تبين الفقرة -8
 3نظر ًا لعدم وجود اعرتاضات من احلاور .كام اعتمدت الفقرات  4-8و  5-8و  6-8و  9و  10و  11و  12نظر ًا لعدم
وجود مالحظات من احلاور.
بياانت ختامية
 .419حتدث وفد سويرسا ابو  اجملموعة ابء و أأحاط علام ابملناقشات اليت جرت ششأأن تنفيذ توصيات الاس تعراض املس تقل
وكون فريق الاس تعراض س يدعى لتقدمي توضيحاته ششأأن التوصيات  5و 11من الاس تعراض .وقال اإن اجملموعة تفها أأن
ا ألمانة س تطلع فريق الاس تعراض ع ى املامرسات احلالية املعمول هبا يف الويبو فامي يتعلق مبامون التوصيتني  5و  11قبل
تقدمي مساهامهتا يف ادلورة احلادية والعرشين للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية من خالل مؤمتر ابلفيديو .و أأحاط الفريق
علام ابلإحاطة الإعالمية اجلانبية غري الرمسية اليت قدهما يوم امخليس ممثل املدير العام للويبو ششأأن أأهداف التمنية املس تدامة
التابعة ل ألمم املتحدة .ويف املس تقبل ،تفال اجملموعة تقدمي أأي اإحاطات ششأأن أأهداف التمنية املس تدامة من خالل التقرير
الس نوي اخلاص بتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة معال ابلإجراء اذلي اكنت اللجنة قد وافقت عليه يف السابق .ومت اإحراز
تقدم فامي يتعلق ابلقرتاح املقدم من مجموعة البدلان ا ألفريقية ششأأن تنظمي مؤمتر دويل لك س نتني ششأأن امللكية الفكرية والتمنية.
واكنت هناك مناقشات غري رمسية وواحضة يف ا ألروقة أأدت اإىل الوصول اإىل فها أأفال للراء .و أأعربت اجملموعة عن أأملها يف
أأن تنعكس الشواغل اليت أأاثرهتا بعض ادلول ا ألعااء ،واليت أأاثرهتا أأياا ،يف الاقرتاح ا ألفريقي املقبل املعدل .وتأأمل اجملموعة
أأياا أأن تس متر الروح الإجيابية اليت سادت خالل املناقشات يف ا ألروقة هذا ا ألس بوع يف ادلورة املقبةل .ويه تعازم العودة
مبثل هذه الروح ،وظلت واثقة من إاماكنية التوصل اإىل طريقة مناس بة للم ي قدم ًا.
 .420وحتدث وفد كوس تارياك ابو  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،و أأحاط علامً ابلتقدم احملرز يف مرشوعات جدول
أأعامل التمنية اجلارية الس تة ع ى النحو املبني يف الوثيقة . CDIP / 20/2وحث الفريق الويبو ع ى مواصةل توفري املوارد
الالزمة لتلبية احتياجات و أأولوايت ادلول ا ألعااء .يف هذه ادلورة ،واصلت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية العمل
ع ى تنفيذ وليهتا .ومن خالل اإدراج بند دامئ يف جدول ا ألعامل ششأأن امللكية الفكرية والتمنية ،س تكون اللجنة قادرة ع ى
العمل من أأجل تنفيذ الركن الثالث من وليهتا يف ادلورات املقبةل .وقدم وفد الربازيل مقرتحات حمددة ششأأن موضوعات ميكن
مناقش هتا يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل .وقال اإن اجملموعة تتطلع اإىل اإجراء مناقشات ممثرة ششأأن املقرتحات يف ادلورة
املقبةل .واكن من الرضوري متابعة املناقشات املتعلقة مبساهامت الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .واكن هذا املوضوع
هما للغاية .واكنت أأهداف التمنية املس تدامة مرتابطة .واتبعت اجملموعة عن كثب املناقشات اليت دارت حول اقرتاح مجموعة
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البدلان ا ألفريقية ششأأن تنظمي مؤمتر دويل لك س نتني ششأأن امللكية الفكرية والتمنية ابلإضافة اإىل املناقشات املتعلقة ابلتوصيتني
 5و  11من الاس تعراض املس تقل .وفامي يتعلق ابلتوصية ا ألخرية ،أأعرب الوفد عن أأمل اجملموعة يف أأن تؤدي مشاركة فريق
الاس تعراض يف ادلورة القادمة اإىل متكني اللجنة من اختاذ قرار مس تنري ششأأن هذه التوصيات.
 .421وحتدث وفد جورجيا ابو  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأحاط علام ابملناقشات املتعلقة بتنفيذ توصيات
الاس تعراض املس تقل ،وابلتحديد املناقشات املتعلقة ابلتوصيتني  5و  .11ورحب الفريق بقرار دعوة فريق املراجعة لتقدمي
التوضيحات الالزمة بغية التوصل اإىل قرار ششأأن تكل التوصيات .واكنت اجملموعة مس تعدة للنظر يف اخلرباء ودعوهتا
للمشاركة يف حلقات النقاش اليت ميكن تنظيمها يف اإطار بند جدول ا ألعامل ششأأن امللكية الفكرية والتمنية ششأأن موضوع حمدد
ميكن أأن يدمع معل اللجنة واملنظمة .وفامي يتعلق ابقرتاح مجموعة البدلان ا ألفريقية ششأأن تنظمي مؤمتر دويل لك س نتني ششأأن
امللكية الفكرية والتمنية ،لوحظ قدر كبري من التقدم خالل املفاوضات غري الرمسية بغية الوفاء بتوقعات مجيع ادلول ا ألعااء.
وتطلعت اجملموعة اإىل مواصةل التبادلت املمثرة ،حىت قبل ادلورة القادمة ،للتوصل لفها أأفال والتوصل اإىل أأرضية مشرتكة
جيدة .ور أأت اجملموعة أأنه يف ادلورة القادمة ،س تصل ادلول ا ألعااء اإىل احلل ا ألفال لستيعاب العنارص والطرائق اليت
نوقشت خالل ا ألس بوع .وتأأمل اجملموعة أأن تس متر املناقشات املمثرة يف ادلورة القادمة بنفس الروح الإجيابية.
 .422وحتدث وفد اإندونيس يا ابو  مجموعة أس يا واحمليط الهادئ ،و أأكد أأن تعممي عنارص التمنية ليس جمهود ًا يمت مرة واحدة
حفسب .فهو ميثل معلية مس مترة ع ى املدى الطويل حتتاج اإىل متابعة جامعية واثبتة .وترحب اجملموعة بقرار اللجنة فامي يتعلق
ابملناقشة يف ادلورة القادمة ششأأن توصيات الاس تعراض املس تقل .ولحظ الفريق أأن ا ألمانة س تقوم بتقدمي تقرير موجز
لفريق املراجعة قبل دعوته اإىل ادلورة التالية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .ابلنس بة للشفافية ،يود الوفد أأن يعرف نوع
التواصل اذلي س تقوم به ا ألمانة مع فريق التقيمي .وكرر الوفد دمعه لالقرتاح املقدم من اجملموعة ا ألفريقية ششأأن تنظمي مؤمتر
دويل لك س نتني ششأأن امللكية الفكرية والتمنية .ومن شأأن هذا املؤمتر أأن يايف قيمة من خالل زايدة الوعي ششأأن كيفية
تسخري س ياسات امللكية الفكرية واس تخداهما أكداة للتمنية الاقتصادية .وقال اإن اجملموعة تتطلع اإىل اإجراء مناقشات ممثرة يف
ادلورات املقبةل فامي يتعلق بأأهداف التمنية املس تدامة وبند جدول ا ألعامل ادلامئ ششأأن امللكية الفكرية والتمنية.
 .423وحتدث وفد اإس تونيا نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعااء فيه ،واعترب ادلورة ممثرة رمغ أأن اللجنة مل تتوصل
اإىل اتفاق ششأأن مجيع القاااي .واكنت هناك مناقشات مثرية لالهامتم حول بنود جدول ا ألعامل ،مبا يف ذكل نقل التكنولوجيا
وخمتلف مرشوعات الويبو والتقارير املرحلية وقواعد البياانت واملواقع الإلكرتونية وغريها .ومت تقدمي مقرتحات جديدة ورشهحا
ومناقش هتا .ورحبوا مبزيد من التقدميات املتعلقة ابملقرتحات اخلاصة ابلبند اجلديد من جدول ا ألعامل ششأأن امللكية الفكرية
والتمنية ،والإيااحات املقدمة فامي يتعلق مبقرتح مجموعة البدلان ا ألفريقية ششأأن تنظمي مؤمتر دويل ششأأن امللكية الفكرية والتمنية
لك س نتني .وظلوا ملازمني بدفع العمل قدما ابلنس بة لاكفة املوضوعات احلالية وتطلعوا اإىل عقد مناقشات ممثرة يف ادلورات
املقبةل هبدف الوصول اإىل نتاجئ ملموسة .وتطلعوا اإىل اختتام املناقشات حول بنود جدول ا ألعامل القدمية والتقدم أأكرث ششأأن
البنود اجلديدة.
 .424وحتدث وفد الس نغال ابو  مجموعة البدلان ا ألفريقية ،و أأعرب عن اهامتمه القوي بعمل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية
الفكرية .ومتثل اللجنة اجلهة املناس بة دلراسة اجلانب الإمنايئ للملكية الفكرية والطرق املناس بة ملعاجلة امللكية الفكرية يف هذا
الس ياق .و أأعربت اجملموعة عن رسورها للتقدم اذلي مت حتقيقه يف تنفيذ مرشوعات جدول أأعامل التمنية .كام رحبت بتنظمي
فعاليات جانبية خالل هذه ادلورة .وتتطلع اجملموعة اإىل العمل املس تقبيل للجنة .وذكرت التوصية  1من الاس تعراض املس تقل
أأن التقدم اجليد اذلي أأحرز يف اللجنة ينبغي أأن يمت دمعه من خالل اإجراء مناقشات ع ى مس توى أأع ى ملعاجلة الاحتياجات
الناش ئة ومناقشة معل املنظمة ششأأن القاااي الناش ئة اجلديدة املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية .ومن شأأن بند جدول ا ألعامل
اجلديد املتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية أأن يساعد يف تنفيذ هذه التوصية والركزية الثالثة لولية اللجنة .وينبغي وضع بند دامئ
يف جدول أأعامل أأهداف التمنية املس تدامة حيث أأن الويبو تلعب دور ًا يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .واكن من دواعي

CDIP/20/13
87

رسور اجملموعة أأن يقدم فريق الاس تعراض توضيحات ششأأن التوصيتني  5و  11من الاس تعراض املس تقل يف ادلورة
القادمة .و أأعرب عن أأمل اجملموعة يف أأن يتيح ذكل للجنة اختاذ قرار مناسب ششأأن هذه التوصيات يف ادلورة املقبةل.
وس يواصل الفريق هجوده للتوصل اإىل توافق يف الراء ششأأن اقرتاحه بعقد مؤمتر دويل لك س نتني ششأأن امللكية الفكرية
والتمنية.
 .425و أأعرب وفد الصني عن أأمهل يف أأن تواصل اللجنة اإجراء مناقشات متعمقة بروح منفتحة وبناءة يف ادلورة القادمة من
أأجل التوصل اإىل مزيد من التوافق يف الراء.
 .426و أأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابو  مجموعة البدلان ا ألفريقية .و أأكد الوفد ع ى أأمهية اعامتد
التوصية  5و  11من املراجعة املس تقةل .وقد فوجئ ابملقاومة اليت أأبدهتا بعض ادلول ا ألعااء ألن ا ألمانة قد أأشارت اإىل أأن
ممارساهتا تامتىش مع التوصيات .واكن من ا ألمهية مباكن أأن يمت تناول هذه التوصيات ألن تنفيذها اكن هل تأأثري مبارش ع ى
اس تدامة مرشوعات جدول أأعامل التمنية .و أأعرب الوفد عن خيبة أأمهل لعدم التوصل اإىل اتفاق ششأأن اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية
بعقد مؤمتر دويل ششأأن امللكية الفكرية والتمنية .ومل يتوقع الوفد وجود مقاومة عنيفة ألن فوائد عقد مثل هذا املؤمتر جيب أأن
تكون واحضة للجميع .وقبل لك يشء ،حددت املراجعة املس تقةل وجود قيود خطرية تتعلق مبس توى النقاش يف اللجنة،
واقرتحت أأن جتري اللجنة "مناقشات أأع ى مس توى ملعاجلة الاحتياجات الناش ئة ومناقشة معل املنظمة ششأأن القاااي
الناش ئة اجلديدة ذات الصةل حبقوق امللكية الفكرية"  .ومل تمتكن اللجنة من حتديد و  /أأو مناقشة هذه القاااي الناش ئة
بفعالية .واكنت يف حاجة اإىل دعوة ا ألشخاص اذلين تأأثروا مبارشة ابلنظام مثل املس تخدمني واخملرتعني واملمولني من البدلان
النامية واملتقدمة والناش ئة لعرض وهجات نظرمه ششأأن املشالكت ع ى أأرض الواقع وطرح الفرص احملمتةل والإجراءات احملمتةل
من جانب الويبو وادلول ا ألعااء .واكن هذا أأمرا هم ًما حىت يصبح معل الويبو ذي صةل حقيقية .و أأعرب عن أأمهل يف أأن
تعمل اللجنة ششلك أأفال يف املس تقبل.
 .427و أأشار وفد مجهورية اإيران الإسالمية اإىل توصيات املراجعة املس تقةل .واكن من دواعي رسوره أأن قامت اللجنة ابعامتد
 10من التوصيات الـ  .12وتطلع الوفد اإىل عقد مناقشات ممثرة يف ادلورة القادمة ششأأن التوصيتني املتبقيتني حىت تمتكن
اللجنة من اعامتد تكل التوصيات.
 .428ور أأى وفد الربازيل أأن اللجنة اكنت لها دورة ممثرة .واكنت هناك اإجنازات هممة .ومت اإحراز تقدم ملموس ششأأن بعض
بنود جدول ا ألعامل ،ل س امي ششأأن البند اجلديد اخلاص ابمللكية الفكرية والتمنية .وابعتبار أأن اللجنة يه املنتدى املتعدد
ا ألطراف الوحيد اذلي تمت فيه مناقشة امللكية الفكرية والتمنية ،فقد اكنت اللجنة يه أأكرث املنتدايت مالءمة مجليع ادلول
ا ألعااء لتبادل املعرفة واخلربات ششأأن مجيع أأبعاد امللكية الفكرية والتمنية لتسهيل الوصول لفها أأفال للظروف اليت اكن ميثل
فهيا نظام امللكية الفكرية املصما ششلك جيد عامل مسامه يف الابتاكر والإبداع ششلك عام .ويف هذا الس ياق ،تبادل الوفد
أأفاكر ًا حمددة حول موضوعات ميكن معاجلهتا يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل .واستند الاقرتاح ع ى وهجات نظر فكرية
متاكمةل .أأول ،دور حقوق امللكية الفكرية يف التمنية الاقتصادية .اثني ًا ،امللكية الفكرية املوهجة حنو التمنية واليت تلقي الاوء
ع ى مجموعة من الليات املتاحة يف النظا ادلولية لاامن دمع امللكية الفكرية ألهداف الس ياسة العامة .وعزم الوفد ع ى صقل
اقرتاحه من خالل احلوار مع مجيع ادلول ا ألعااء من أأجل تقدميه يف ادلورة املقبةل .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تلها املبادرة
الوفود ا ألخرى يف تقدمي مقرتحات اإضافية لمتكني اللجنة من التوصل اإىل اتفاق ششأأن برانمج معل يستند اإىل أأفاكر جوهرية
يف ادلورة املقبةل .وفامي يتعلق بأأهداف التمنية املس تدامة ،أأشار الوفد اإىل مبادرة الويبو لإقامة صةل مبارشة بني أأهداف التمنية
املس تدامة والنتاجئ املتوقعة يف مزيانية املنظمة .واكنت هذه اخلطوة خطوة جيدة يف الاجتاه الصحيح .وكرر الوفد دمعه القوي
لقرتاح مجموعة البدلان ا ألفريقية ششأأن عقد مؤمتر دويل ششأأن امللكية الفكرية والتمنية .ومت اإحراز تقدم يف التقريب بني وهجات
النظر اخملتلفة .وقد أأدى ذكل اإىل اإشاعة ا ألمل يف اإماكنية التوصل اإىل اتفاق يف هناية املطاف يف اجللسة التالية .ول ميكن
حتقيق هدف تعممي البعد الإمنايئ يف أأنشطة الويبو بواسطة بدل واحد أأو مجموعة من البدلان .وميكن القيام بذكل فقط بصورة
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جامعية ومن قبل مجيع ادلول ا ألعااء .اإن مصداقية نظام امللكية الفكرية وقبوهل ع ى نطاق أأوسع بوصفة أأداة هامة للهنوض
ابلبتاكر والإبداع والتمنية تتوقف ع ى تطبيق هنج متوازن يشمل وهجات نظر مجيع ادلول ا ألعااء.
 .429وذكر ممثل برانمج الصحة والبيئة ) (HEPأأن امللكية الفكرية والتمنية هام من القاااي الشامةل .ويتطلب فها الروابط
املوجودة بني امللكية الفكرية والتمنية تطبيق هنج متسق ومشاركة خمتلف أأحصاب املصلحة .وابلنظر اإىل القاااي الناش ئة
اجلديدة يف هذا اجملال ،انشد ممثل الربانمج ادلول ا ألعااء أأن تس تجيب ششلك اإجيايب لقرتاح اجملموعة ا ألفريقية ششأأن تنظمي
مؤمتر دويل لك س نتني ششأأن امللكية الفكرية والتمنية .وس يؤدي التواصل املس متر مع مجيع أأحصاب املصلحة اإىل متكني اللجنة
والويبو من اختاذ قرارات شامةل لاامن وجود جدول أأعامل من أأجل التمنية الفعاةل.
 .430و أأبرز الرئيس أأن اللجنة واصلت اإحراز تقدم فامي يتعلق بتنفيذ جدول أأعامل التمنية .ورحبت اللجنة ابلقرتاح اذلي
تقدم به وفد الربازيل ششأأن املوضوعات اليت ميكن تناولها يف اإطار بند جدول ا ألعامل اجلديد ششأأن امللكية الفكرية والتمنية .كام
تناولت اللجنة موضوعا همام وهو موضوع نقل التكنولوجيا .و أأحاطت علام ابلعمل اذلي تقوم به الويبو ابلتعاون مع الرشاكء
اخلارجيني ششأأن هذه املسأأةل .ونظرت اللجنة أأياا يف الكيفية اليت ميكن هبا معاجلة أأهداف التمنية املس تدامة يف ادلورات
املقبةل ،مبا يف ذكل طلب وضع بند دامئ ع ى جدول ا ألعامل .ومت حفص هذا ا ألمر يف جلسة غري رمسية .ووافقت اللجنة أأياا
ع ى مواصةل املناقشات حول الاقرتاح املقدم من اجملموعة ا ألفريقية ششأأن تنظمي مؤمتر دويل لك س نتني ششأأن امللكية الفكرية
والتمنية .كام أأحاطت اللجنة علام ابلتقدم احملرز يف مرشوعات جدول أأعامل التمنية اجلارية .و أأكد الرئيس أأنه حاول أأن يأأخذ يف
الاعتبار مجيع وهجات النظر اخملتلفة من أأجل دفع معل اللجنة اإىل ا ألمام.
 .431و أأعرب الرئيس عن شكره مجليع ادلول ا ألعااء ع ى مشاركهتا ومعلها خالل ادلورة.
]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
Michael MAFU (Mr.), Legal Adviser, Ministry of Trade and Industry, Pretoria

ALGÉRIE/ALGERIA
Sami BENCHEIKH EL HOCINE (M.), directeur général, Office national des droits d’auteur et
droits voisins (ONDA), Ministère de la culture, Alger
Baya OULEBSIR (Mme), chef, Département des droits voisins, Office national des droits
d’auteur et droits voisins (ONDA), Ministère de la culture, Alger
Fayssal ALLEK (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève

ALLEMAGNE/GERMANY
Carl-Christian ZWICKEL (Mr.), Staff Counsel, Federal Ministry of Justice and Consumer
Protection, Berlin
Jan POEPPEL (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

ANGOLA
Augusto Sebastião MIRANDA (Mr.), Patent Examiner, Angolan Institute of Industrial Property,
Ministry of Industry, Luanda
Alberto Samy GUIMARÃES (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA
Fahad ALHARBI (Mr.), Director, Administrative Support Department, Saudi Patent Office (SPO),
King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), Riyadh
Abdulmohsen ALGHAYTHI (Mr.), Advisor, Ministry of Culture and Information, Riyadh

ARGENTINE/ARGENTINA
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María Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Ministro, Misión Permanente, Ginebra
ARMÉNIE/ARMENIA
Lusine MANUKYAN (Ms.), Head, Trademark and Industrial Design Department, Yerevan

AUSTRALIE/AUSTRALIA
Skye REEVE (Ms.), Assistant Director, International Policy and Cooperation, IP Australia,
Canberra

AUTRICHE/AUSTRIA
Johannes WERNER (Mr.), Head, Department of International Affairs, Austrian Patent Office,
Vienna

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

BANGLADESH
Zohra BEGUM (Ms.), Copyright Deputy Registrar, Copyright Office, Ministry of Cultural Affairs,
Dhaka

BARBADE/BARBADOS
Dwaine INNISS (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

BÉLARUS/BELARUS
Katsiaryna BAIKACHOVA (Ms.), Assistant Director General, National Center of Intellectual
Property (NCIP), Minsk

BÉNIN/BENIN
Samuel AHOKPA (M.), directeur général par intérim, Bureau béninois du droit d’auteur et des
droits voisins (BUBEDRA), Ministère du tourisme et de la culture, Cotonou
Estève Odjoutchoni DEGLA (M.), chef, Service juridique, Agence nationale de la propriété
industrielle (ANaPI), Ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, Cotonou
Chite Flavien AHOVE (M.), conseiller, Mission permanente, Genève
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BRÉSIL/BRAZIL
Sarah FARIA (Ms.), Foreign Trade Analyst, Ministry of Industry, Foreign Trade and Services,
Brasilia
Samo GONÇALVES (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva

BRUNÉI DARUSSALAM/BRUNEI DARUSSALAM
Mohammad Yusri YAHYA (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

BULGARIE/BULGARIA
Lyudmil KOTETZOV (Mr.), Senior Diplomatic Officer, United Nations and Development
Assistance Directorate, Ministry of Foreign Affairs, Sofia

BURUNDI
Flora NDUWINTWARI (Mme), chef de service, Département de la propriété industrielle,
Ministère du commerce, de l’industrie et du tourisme, Bujumbura
Charlotte BAGENZI (Mme), conseillère, Secrétariat permanent, Ministère du commerce, de
l’industrie et du tourisme, Bujumbura
Seth GASHAKA (M.), conseiller, Département de la propriété industrielle, Ministère du
commerce, de l’industrie et du tourisme, Bujumbura
Marie Goreth KIMANA (Mme), conseillère, Ministère du commerce, de l’industrie et du tourisme,
Bujumbura

CAMEROUN/CAMEROON
Célestin SIETCHOUA DJUITCHOKO (M.), chef, Division des affaires juridiques, Ministère des
arts et de la culture, Yaoundé

CANADA
Saïda AOUIDIDI (Ms.), Senior Policy Analyst, Policy and International Relations Office,
Canadian Intellectual Property Office, Gatineau
Amélie GOUDREAU (Ms.), Trade Policy Officer, Intellectual Property Trade Policy Division,
Global Affairs Canada, Ottawa
Frédérique DELAPRÉE (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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CHILI/CHILE
Alejandra NAVEA (Sra.), Asesora Legal del Departamento de Propiedad Intelectual, Dirección
General de Relaciones Económicas, Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago de Chile

CHINE/CHINA
DUAN Yuping (Ms.), Deputy Director General, Copyright Department, National Copyright
Administration (NCAC), Beijing
LIU Jian (Mr.), Deputy Director General, International Cooperation Department, State
Intellectual Property Office (SIPO), Beijing
LI Shuo (Ms.), Program Officer, Planning and Development Department, State Intellectual
Property Office (SIPO), Beijing
YANG Ping (Ms.), Project Administrator, International Cooperation Department, State
Intellectual Property Office (SIPO), Beijing
SHENG Hanyu (Ms.), Staff Member, International Cooperation Division, International
Cooperation Department, State Administration of Industry and Commerce (SAIC), Beijing

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

COLOMBIE/COLOMBIA
Beatriz LONDOÑO (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión Permanente,
Ginebra
Juan Carlos GONZÁLEZ (Sr.), Embajador ante la Organización Mundial del Comercio (OMC),
Representante Permanente Adjunto ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), Misión Permanente ante la OMC, Ginebra
Juan Camilo SARETZKI FORERO (Sr.), Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra
Manuel Andrés CHACÓN (Sr.), Consejero Comercial, Misión Permanente ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

COSTA RICA
Elayne WHYTE GÓMEZ (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión Permanente,
Ginebra
Luis JIMÉNEZ SANCHO (Sr.), Director General, Dirección General, Registro Nacional,
San José
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Gaudy CALVO VALERIO (Sra.), Ministro consejero, Misión Permanente, Ginebra
Mariana CASTRO HERNÁNDEZ (Sra.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra
Diana MURILLO SOLÍS (Sra.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra

CÔTE D’IVOIRE
Kumou MANKONGA (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève

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

DJIBOUTI
Omar Mohamed ELMI (M.), directeur général, Office djiboutien de droits d’auteur et droits
voisins, Département du droit d’auteur et droits voisins, Ministère des affaires musulmanes, de
la culture et de biens, Djibouti

ÉGYPTE/EGYPT
Mohanad ABDELGAWAD (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

EL SALVADOR
Diana HASBÚN (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial
del Comercio (OMC), 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
Diego AULESTIA VALENCIA (Sr.), Embajador, Representante Permanente, Misión
Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
Ana Carolina ANDRADE CORDOVEZ (Sra.), Experta Principal, Relaciones Internacionales,
Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), Ecuador
Ñusta MALDONADO (Sra.), Segunda Secretaria, Misión Permanente ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
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ESPAGNE/SPAIN
Eduardo ASENSIO LEYVA (Sr.), Subdirector Adjunto, Subdirección General de Propiedad
Intelectual, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid
Dulce CAMPOS 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
Marta MILLÁN GONZÁLEZ (Sra.), Técnico Superior, Subdirección General de Propiedad
Intelectual, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid
Oriol ESCALAS NOLLA (Sr.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra

ESTONIE/ESTONIA
Martin JÕGI (Mr.), Adviser, Private Law Division, Ministry of Justice, Tallinn

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA
Marina LAMM (Ms.), Patent Attorney, Office of Policy and International Affairs, United States
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, Virginia
Robert WALLER, Minister Counsellor, Multilateral Economic and Political Affairs, Permanent
Mission, Geneva
Yasmine FULENA (Ms.), Intellectual Property Advisor, Permanent Mission, Geneva
Deborah LASHLEY-JOHNSON (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission to the
World Trade Organization (WTO), Geneva
Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva

ÉTHIOPIE/ETHIOPIA
Yidnekachew Tekle ALEMU, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC
OF MACEDONIA
Safet EMRULI (Mr.), Director, State Office of Industrial Property (SOIP), Skopje
Simcho SIMJANOVSKI (Mr.), Head, Department of Trademark, Industrial Design and
Geographical Indication, State Office of Industrial Property (SOIP), Skopje
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FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION
Pavel SPITSYN (Mr.), Director, International Cooperation Department, Federal Service for
Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow
Elena KULIKOVA (Ms.), Head of Division, Legal Department, Ministry of Foreign Affairs,
Moscow
Galina MIKHEEVA (Ms.), Head of Division, International Cooperation Department, Federal
Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow

GÉORGIE/GEORGIA
Ana GOBECHIA (Ms.), Advisor, Permanent Mission, Geneva

GHANA
Cynthia ATTUQUAYEFIO (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

GRÈCE/GREECE
Christina VALASSOPOULOU (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Sotiria KECHAGIA (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva

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

GUINÉE ÉQUATORIALE/EQUATORIAL GUINEA
Jose Juan NDONG TOM MEKINA (Sr.), Director General, Ciencias Aplicadas, Consejo de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CICTE), Presidencia del Gobierno, Malabo

HAÏTI/HAITI
Georgy DORLEANS (M.), assistant chef de section, Direction du commerce extérieur, Ministère
du commerce et de l’industrie, Port-au-Prince
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INDE/INDIA
Virander Kumar PAUL (Mr.), Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent
Mission, Geneva
Nirmalya SINHA (Mr.), Deputy Controller of Patents and Designs, Department of Industrial
Policy and Promotion, Office of the Controller General of Patents, Designs and Trademarks,
Ministry of Commerce and Industry, Kolkata
Sumit SETH (Mr.), First Secretary (Economic Affairs), Permanent Mission, Geneva
Animesh CHOUDHURY (Mr.), Second Secretary (Economic Affairs), Permanent Mission,
Geneva

INDONÉSIE/INDONESIA
Danan PURNOMO (Mr.), Executive Secretary, Secretariat, Ministry of Law and Human Rights,
Jakarta
Ari JULIANO GEMA (Mr.), Deputy Chairman, Intellectual Property Rights Facilitation and
Regulation, Indonesian Agency for Creative Economy, Jakarta
Razilu RAZILU (Mr.), Director, Directorate of Information Technology of Intellectual Property,
Ministry of Law and Human Rights, Jakarta
Robinson Hasoloan SINAGA (Mr.), Director, Directorate of Intellectual Property Facilitation,
Indonesian Agency for Creative Economy, Jakarta
Erni WIDHYASTARI (Ms.), Director, Copyrights and Industrial Designs, Directorate of
Copyrights and Industrial Designs, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta
Immanuel Rano Hasudungan ROHI (Mr.), Deputy Director, Intellectual Property Management,
Directorate of Intellectual Property Facilitation, Indonesian Agency for Creative Economy,
Jakarta
Agung DAMARSASONGKO (Mr.), Head, Program and Planning Division, Secretariat of
Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta
Eka FRIDAYANTI (Ms.), Head, Bilateral Cooperation Section, Directorate of Cooperation and
Empowerment of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta
Fitria WIBOWO (Ms.), First Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta
Rainy DEWI (Ms.), Chief, Section for Administration, Directorate of Cooperation and
Empowerment of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights, South Jakarta
Pocut ELIZA (Ms.), Head, Center for Analysis and Evaluation of National Law, National Law
Development Agency, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta
Handi NUGRAHA (Mr.), Head, Section for Inter Non-Government Cooperation and Monitoring
Intellectual Property Consultant, Directorate for Cooperation and Empowerment of Intellectual
Property, Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights,
Jakarta
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Ahmad RIFADI (Mr.), Head, Section of Legal Advocation and Litigation, Directorate of
Copyrights and Industrial Designs, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta
Surahno SURAHNO (Mr.), Head, General Affairs Division, Secretariat of Directorate General of
Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta
Mien USIHEN (Ms.), Head, National Legal Planning Center, National Law Development Agency,
Ministry of Law and Human Rights, Jakarta
Irni YUSLIANTI (Ms.), Head, International Organization Cooperation Section, Directorate of
Cooperation and Empowerment of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights,
Jakarta Selatan
Y. Ambeg PARAMARTA (Mr.), Senior Advisor, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta
F. Haru TAMTOMO (Mr.), Senior Advisor, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta
Retno KUSUMA DEWI (Ms.), Senior Staff Officer, Legislation, Institution and Bureaucratic
Reformation Sub-Division, Secretariat of Directorate General of Intellectual Property, Ministry of
Law and Human Rights, Jakarta
Bayu SANTOSO (Mr.), Official, Secretariat of Directorate General of Intellectual Property,
Ministry of Law and Human Rights, Jakarta
Tyas Dian ANGGRAENI (Ms.), National Law Development Agency, Law Planning Center,
Ministry of Law And Human Rights, Jakarta

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Yousef NOURIKIA (Mr.), Legal officer, Legal Department, Ministry of Foreign Affairs, Tehran
Reza DEHGHANI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

IRLANDE/IRELAND
Michael GAFFEY (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Declan MORRIN (Mr.), Director, Intellectual Property, Department of Business, Enterprise and
Innovation, Dublin

ISRAËL/ISRAEL
Yehudit GALILEE METZER (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Dan ZAFRIR (Ms.), Advisor, Permanent Mission, Geneva

CDIP/20/13
Annex
10
ITALIE/ITALY
Matteo EVANGELISTA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Claudio DEL NOBLETTO (Mr.), Intern, Permanent Mission, Geneva

JAMAÏQUE/JAMAICA
Marcus GOFFE (Mr.), Deputy Director, Legal Counsel, Jamaica Intellectual Property Office
(JIPO), Ministry of Industry, Commerce, Agriculture and Fisheries, Kingston

JAPON/JAPAN
Yukio ONO (Mr.), Director, Multilateral Policy Office, International Policy Division, Policy
Planning and Coordination Department, Japan Patent Office, Tokyo
Hiroki UEJIMA (Mr.), Deputy Director, International Policy Division, Policy Planning and
Coordination Department, Japan Patent Office, Tokyo
Yumi SATO (Ms.), Administrative Officer, International Policy Division, Policy Planning and
Coordination Department, Japan Patent Office, Tokyo
Kenji SAITO (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

KENYA
Alfred TABU (Mr.), Director General, Agriculture and Food Authority (AFA), Nairobi
Morara J. George NYAKWEBA (Mr.), Chief Legal Counsel, Kenya Copyright Board, Nairobi
Janet Martha KISIO (Ms.), Senior Patent Examiner, Department of Patents, Kenya Industrial
Property Institute (KIPI), Ministry of Industry, Trade and Cooperatives, Nairobi
Enock MATTE (Mr.), Senior Public Relations Officer, Communication, Agriculture and Food
Authority (AFA), Nairobi

LESOTHO
Moeketsi Daniel PALIME (Mr.), Chief Industrial Property Counsel, Registrar General’s Office,
Ministry of Law and Constitutional Affairs, Maseru

LITUANIE/LITHUANIA
Renata RINKAUSKIENE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

MALAISIE/MALAYSIA
Priscilla Ann YAP (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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MALI
Amadou Opa THIAM (M.), ministre conseiller, Mission permanente, Genève

MAROC/MOROCCO
Ismail MENKARI (M.), directeur général, Bureau marocain de droit d’auteur (BMDA), Ministère
de la culture et de la communication, Rabat

MEXIQUE/MEXICO
Socorro FLORES LIERA (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión Permanente,
Ginebra
Juan Raúl HEREDIA ACOSTA (Sr.), Embajador, Representante Permanente Alterno, Misión
Permanente, Ginebra
Mónica VILLELA GROBET (Sra.), Directora General Adjunta, Servicios de Apoyo, Secretaría de
Economía, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México
Alma Elena DOMÍNGUEZ BATISTA (Sra.), Directora Divisional de Oficinas Regionales,
Secretaría de Economía, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI),
Ciudad de México
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra
Laura Cristina SÁNCHEZ VILLICAÑA (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Secretaría de
Economía, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México

MOZAMBIQUE
Honório Francisco Ernesto CUMBI (Mr.), Head, Management of Industrial Property Rights
Division, Industrial Property Rights Managements, Industrial Property Institute, Ministry of
Industry and Commerce, Maputo
Virla Cuca João BARROS (Ms.), Legal Adviser, Legal Department, Industrial Property Institute,
Ministry of Industry and Commerce, Maputo

NICARAGUA
Hernán ESTRADA ROMÁN (Sr.), Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente,
Ginebra
Nohelia Carolina VARGAS IDÍAQUEZ (Sra.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

NIGER
Lasse DIDIER SEWA (M.), deuxième conseiller, Mission permanente, Genève
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NIGÉRIA/NIGERIA
William AMUGA (Mr.), Registrar, Trade Marks, Patents and Designs Registry, Federal Ministry
of Industry, Trade and Investment, Abuja
Benaoyagha OKOYEN (Mr.), Minister, Permanent Mission, Geneva

OMAN
Mohamed AL MARDHOOF AL SAADI (Mr.), Head, International Organizations Department,
Ministry of Commerce and Industry, Muscat
Mohammed AL BALUSHI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

OUGANDA/UGANDA
George TEBAGANA (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

PAKISTAN
Zunaira LATIF (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

PARAGUAY
Claudia SANABRIA (Sra.), Secretaria General, Departamento de Secretaria General, Dirección
Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Asunción

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

POLOGNE/POLAND
Agnieszka HARDEJ-JANUSZEK (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva

PORTUGAL
João PINA DE MORAIS (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

QATAR
Amna AL-KUWARI (Ms.), Commercial Attaché, Office of the State of Qatar to the World Trade
Organization (WTO), Geneva
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RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC
Yasser SAADA (Mr.), Head, International Treaty Section, Directorate of Industrial and
Commercial Property Protection, Ministry of Internal Trade and Consumer Protection,
Damascus

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA
SHIN Jung Ok (Ms.), Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property
Office (KIPO), Daejeon
YANG Dae Gyeong (Mr.), Assistant Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual
Property Office (KIPO), Daejeon
JUNG Dae Soon (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
NHO Yu-Kyong (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA
Svetlana MUNTEANU (Ms.), Counsellor of the Director General, State Agency on Intellectual
Property (AGEPI), Chisinau

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC
Ysset ROMÁN (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE’S
REPUBLIC OF KOREA
KIM Tu Man (Mr.), Director General, Invention Office, Pyongyang
PANG Hak Chol (Mr.), Director, Division for International Cooperation and External Affairs,
Invention Office, Pyongyang
JONG Myong Hak (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC
Evžen MARTÍNEK (Mr.), Lawyer, International Department, Industrial Property Office, Prague
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ROUMANIE/ROMANIA
Mitriţa HAHUE (Ms.), Deputy Director General, State Office for Inventions and Trademarks
(OSIM), Bucharest
Viorica DUCA (Ms.), Legal Expert, International Cooperation and European Affairs Division,
State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM
Francis ROODT (Mr.), Senior Policy Advisor, International Policy, UK IPO, London

SÉNÉGAL/SENEGAL
Ibrahima DIOP (M.), secrétaire général, Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et
l’innovation technologique (ASPIT), Ministère de l’industrie et des mines, Dakar
Abdoul Aziz DIENG (M.), conseiller technique, Ministère de la culture, Dakar
Lamine Ka MBAYE (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève

SLOVAQUIE/SLOVAKIA
Anton FRIC (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

SOUDAN/SUDAN
Mohammed MIRGANI OSMAN IBRAHIM (Mr.), Legal Advisor, Registrar General of Intellectual
Property Department, Ministry of Justice, Khartoum
Azza Mohammed Abdalla HASSAN (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

SRI LANKA
Ravinatha ARYASINGHA (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Samantha JAYASURIYA (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Shashika SOMERATHNE (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Mafusa LAFIR (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Dulmini DAHANAYAKE (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
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SUISSE/SWITZERLAND
Olga ALLEMANN (Mme), coordinateur de projet, Division du droit et des affaires internationales,
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
Reynald VEILLARD (M.), conseiller, Mission permanente de la Suisse auprès de l’Office des
Nations Unies et des autres organisations internationales, Genève
Ekaterina TRUFAKINA (Mme), stagiaire internationale, Division du droit et des affaires
internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

TUNISIE/TUNISIA
Walid DOUDECH (M.), ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève
Holla BACHTOBJI (Mme), directeur général, Direction générale des organisations et
conférences internationales (DGOCI), Ministère des affaires étrangères, Tunis
Sami NAGGA (Mr.), Ministre, Mission permanente, Genève

TURKMÉNISTAN/TURKMENISTAN
Menli CHOTBAYEVA (Ms.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

TURQUIE/TURKEY
Tamer AYAR (Mr.), Head, European Union and International Relations Department, Turkish
Patent and Trademark Office, Ankara
Ismail GÜMÜŞ (Mr.), Senior Expert, European Union and International Relations Department,
Turkish Patent and Trademark Office, Ankara
Ahmet Yener KOCAK (Mr.), Expert, Directorate General for Copyright, Ministry of Culture and
Tourism, Ankara

UKRAINE
Andrew KUDIN (Mr.), General Director, Ministry of Economic Development and Trade, State
Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute” (Ukrpatent), Kyiv
Hennadii LUKOVKIN (Mr.), Director, Information Technologies, Ministry of Economic
Development and Trade, State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute” (Ukrpatent),
Kyiv
Sergii TORIANIK (Mr.), Deputy Head, Department of Examination of Applications for Inventions,
Utility Models and Topographies of Integrated Circuits, Ministry of Economic Development and
Trade, State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute” (Ukrpatent), Kyiv
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VÉNÉZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN
REPUBLIC OF)
Jesús FERNÁNDEZ (Sr.), Director, Asesoría Jurídica, Servicio Autónomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, Caracas
Genoveva CAMPOS DE MAZZONE (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

VIET NAM
LE Ngoc Lam (Mr.), Deputy Director General, National Office of Intellectual Property (NOIP),
Ministry of Science and Technology, Hanoi

ZIMBABWE
Kudakwashe MUGWAGWA (Mr.), Law Officer, Policy and Legal Research, Ministry of Justice,
Legal and Parliamentary Affairs, Harare

II.

OBSERVATEURS/OBSERVERS

PALESTINE
Ali THOUQAN (Mr.), Expert, Registered Trademark, Intellectual Property General Directorate,
Ministry of National Economy, Ramallah

III.

ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)
Viviana MUÑOZ TELLEZ (Ms.), Coordinator, Development, Innovation and Intellectual Property
Programme, Geneva
Mirza ALAS PORTILLO (Ms.), Research Associate, Development, Innovation and Intellectual
Property Programme, Geneva
Nirmalya SYAM (Mr.), Programme Officer, Development, Innovation and Intellectual Property
Programme, Geneva
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COMMISSION EUROPÉENNE (CE)/EUROPEAN COMMISSION (EC)
Krisztina KOVACS (Ms.), Policy Officer, Brussels

LIGUE DES ÉTATS ARABES (LAS)/LEAGUE OF ARAB STATES (LAS)
Maha BAKHIT (Mme), directrice, Propriété intellectuelle et compétitivité, Secrétariat général, Le
Caire
Ali CHAROUITE (M.), expert, Délégation permanente, Genève

L'UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)
Josseline NEMGNE NOKAM (Ms.), Expert, 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)
Fatima ALDOMIRI (Ms.), Senior Specialist of Report and Following up, Riyadh
Wajd ALMONEEF (Ms.), International Relations Officer, International Relations Development,
Riyadh

ORGANISATION DE COOPÉRATION ISLAMIQUE (OCI)/ORGANIZATION OF ISLAMIC
COOPERATION (OIC)
Nassima BAGHLI (Ms.), Ambassador, Permanent Observer, Permanent Delegation, Geneva
Halim GRABUS (Mr.), Counsellor, Permanent Observer, Permanent Delegation, Geneva
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE
(FAO)/FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO)
Ahmad MUKHTAR (Mr.), Economist, Liaison Office, Geneva

ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT
ORGANIZATION (EAPO)
Oleg RUDNIKOV (Mr.), Chief Accountant, Accounting Division, Finance, Accounting and Budget
Planning Department, Moscow

ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT
ORGANISATION (EPO)
Alessia VOLPE (Ms.), Coordinator, International Cooperation, Munich
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ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF)
Antoine BARBRY (M.), conseiller, Genève
Lorick Stéphane MOUBACKA MOUBACKA (M.), assistant de coopération pour les questions
économiques et de développement, Genève
Thomas JOIE (M.), stagiaire, Genève

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH ORGANIZATION
(WHO)
Peter BEYER (Mr.), Senior Advisor, Essential Medicine and Health Products, Geneva

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

ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)
Christopher KIIGE (Mr.), Director, Intellectual Property, Harare
Ahmed IBRAHIM (Mr.), Senior Examiner, Electronics, Harare

UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST-AFRICAINE (UEMOA)/WEST AFRICAN
ECONOMIC AND MONETARY UNION (WAEMU)
Iba Mar OULARE (M.), délégué permanent, Délégation permanente, Genève
Koffi Addoh GNAKADJA (M.), conseiller, Délégation permanente, Genève

UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)
Oliver HALL ALLEN (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Delegation, Geneva
Alice PAROLI (Ms.), Intern, Permanent Delegation, Geneva
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IV.

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/NON-GOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS

Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students’
Association (ELSA International)
Dominika ŁYSIEŃ (Ms.), Head, Brussels
Gökçe ERDIL (Ms.), Delegate, Brussels
Amud MOALIM (Ms.), Delegate, Brussels
Ella SCHRÖDER (Ms.), Delegate, Brussels
Victor VAN DE WIELE (Mr.), Delegate, Brussels
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)
Sanaz JAVADI (Ms.), Observer, Zurich
Association latino-américaine des industries pharmaceutiques (ALIFAR)/Latin American
Association of Pharmaceutical Industries (ALIFAR)
Luis Mariano GENOVESI (Sr.), Asesor, Buenos Aires
Centre international d’investissement (CII)
Andrei GENERALOV (Mr.), President, Geneva
Olga GENERALOVA-KUTUZOVA (Ms.), General Secretary, Geneva
Sergey LESIN (Mr.), Member of the Board, Geneva
Comité consultatif mondial des amis (CCMA)/Friends World Committee for Consultation
(FWCC)
Susan H. BRAGDON (Ms.), Program Representative, Geneva
CropLife International/CropLife International (CROPLIFE)
Tatjana SACHSE (Ms.), Legal adviser, Geneva
Fédération internationale de la vidéo (IVF)/International Video Federation (IVF)
Benoît MULLER (Mr.), Advisor, Geneva
Health and Environment Program (HEP)
Madeleine SCHERB (Ms.), President, Geneva
Independent Film and Television Alliance (I.F.T.A)
Vera CASTANHEIRA (Ms.), Legal Advisor, Los Angeles, United States of America
Médecins Sans Frontières (MSF)
HU Yuanqiong (Ms.), Senior Legal and Policy Advisor, Geneva
Fiona NICHOLSON (Ms.), Legal and Policy Intern, Geneva
Medicines for Africa
Lenias HWENDA (Ms.), Representative, Geneva
Third World Network Berhad (TWN)
Gopakumar KAPPOORI (Mr.), Legal Advisor, New Delhi
Sangeeta SHASHIKANT (Ms.), Legal Advisor, Geneva
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V.

BUREAU/OFFICERS

Président/Chair:

Walid DOUDECH (M./Mr.) (Tunisie/Tunisia)

Vice-Président par intérim/Acting Vice Chair: Zunaira LATIF (Mme/Ms.) (Pakistan)
Secrétaire/Secretary:

VI.

Irfan BALOCH (M./Mr.) (OMPI/WIPO)

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

Francis GURRY (M./Mr.), directeur général/Director General
Mario MATUS (M./Mr.), vice-directeur général/Deputy Director General
Irfan BALOCH (M./Mr.), 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 (M./Mr.), administrateur principal de programme, Division de la
coordination du Plan d’action pour le développement/Senior Program Officer, Development
Agenda Coordination Division
Maria Daniela LIZARZABURU AGUILAR (Mme/Ms.), administratrice adjointe chargée de l’appui
au programme, Division de la coordination du Plan d’action pour le développement/Associate
Program Support Officer, Development Agenda Coordination Division
Mihaela CERBARI (Mme/Ms.), administratrice adjointe chargée de l’appui au programme,
Division de la coordination du Plan d’action pour le développement/Associate Program Support
Officer, Development Agenda Coordination Division

[]هناية املرفق والوثيقة

