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.1

عقدت ادلورة الثانية والعرشون للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (اللجنة) يف الفرتة من  19اإىل  23نومفرب 2018

 .2واكنت ادلول التالية ممثةل :أألبانيا ،اجلزائر ،أأنغول ،ا ألرجنتني ،أأرمينيا ،أأسرتاليا ،المنسا ،أأذربيجان ،جزر الهباما،
البحرين ،برابدوس ،بواتن ،بوليفيا ،الربازيل ،بلغاراي ،بوركينا فاسو ،اكبو فريدي ،الاكمريون ،كندا ،الصني ،الكونغو ،كوت
ديفوار ،امجلهورية التش يكية ،مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية ،ادلامنرك ،جيبويت ،امجلهورية ادلومينيكية ،اإكوادور ،مرص،
السلفادور ،فرنسا ،غابون ،أأملانيا ،غاان ،اليوانن ،غواتاميل ،هندوراس ،الهند ،اإندونيس يا ،اإيران (مجهورية-الإسالمية)،
العراق ،اإيرلندا ،جاماياك ،الياابن ،ا ألردن ،كينيا ،الكويت ،لتفيا ،لبنان ،ليرباي ،ليتوانيا ،مدغشقر ،مالزياي ،مالطة،
موريتانيا ،املكس يك ،املغرب ،ميامنار ،انميبيا ،نيبال ،نياكراغوا ،عامن ،ابكس تان ،بامن ،ابراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا،
الربتغال ،قطر ،مجهورية كوراي ،مجهورية مودلوفا ،رومانيا ،الاحتاد الرويس ،اململكة العربية السعودية ،الس نغال ،جنوب
أأفريقيا ،اإس بانيا ،ورسي لناك ،سويرسا ،امجلهورية العربية السورية ،اتيلند ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،توغو،
ترينيداد وتوابغو ،تونس ،تركيا ،أأوغندا ،أأوكرانيا ،الإمارات العربية املتحدة ،الولايت املتحدة ا ألمريكية ،فزنويال (مجهورية-
البوليفارية) ،فييت انم ،المين ،زمبابوي (.)97
 .3وشاركت املنظامت احلكومية ادلولية التالية بصفة مراقب :املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية (،)ARIPO
الاحتاد الاقتصادي والنقدي لوسط أأفريقيا ( ،)CEMACالاحتاد ا ألورويب ،مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية
( ،)EUIPOمنظمة ا ألغذية والزراعة ل ألمم املتحدة (الفاو) ،احتاد اجملالس العربية للبحوث العلمية ( ،)FASRCمنظمة
التعاون الإساليم ( ،)OICمكتب براءات الاخرتاع جمللس التعاون دلول اخلليج العربية ( ،)GCC Patent Officeمركز
اجلنوب ( ،)SCمنظمة الصحة العاملية ( ،)WHOمنظمة التجارة العاملية ).)11( (WTO
 .4وشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية بصفة مراقب :الرابطة الكونغولية للتمنية الزراعية ( ،)ACDAكونفدرالية
مجموعات مس تخديم املعلومات املتعلقة ابلرباءات ( ،)CEPIUGالش بكة العاملية لصناعة العلوم النباتية ( CROPLIFE
 ،)Internationalامجلعية ا ألوروبية لطالب احلقوق ( ،)ELSA Internationalمؤسسة مركز التمنية الاجامتعية
والاقتصادية ( ،)CSENDبرانمج الصحة والبيئة ( ،)HEPاملركز ادلويل للتجارة والتمنية املس تدامة ( ،)ICTSDاجملموعة
ادلولية للنارشين يف جمال العلوم والتكنولوجيا والطب ( ،)STMالاحتاد ادلويل للفيديو ( ،)IVFاملؤسسة ادلولية لإيكولوجيا
املعرفة ( ،)KEIمجعية أأطباء بال حدود ( ،)MSFمجمع براءات ا ألدوية ( ،)MPPمجعية قطاع ا ألفالم السيامنئية (،)MPA
املنظمة الوطنية للملكية الفكرية ( ،)NIPOمعهد البحث العلمي امجلهوري للملكية الفكرية ( ،)RSRIIPالاحتاد العاملي
للمنظامت الهندس ية ).)11( (WFEO
.5

وترد قامئة املشاركني يف مرفق هذا التقرير.

 .6وتر أأس ادلورة الس يد حسن كيب ،السفري ،املمثل ادلامئ لإندونيس يا .وتولت الس يدة كريي فول ،رئيسة املكتب
الوطين ل إالدارة العامة للملكية الفكرية ( ،)NIPMOاإدارة العلوم والتكنولوجيا ،بريتوراي ،جنوب أأفريقيا ،والس يد راي
أأغوس تو ميلوين غارس يا ،مدير ،مدير الإشارات املمزية ،الإدارة الوطنية للملكية الفكرية) ومعل املعهد الوطين لدلفاع عن
املنافسة وحامية امللكية الفكرية ( ،)INDECOPIلامي ،بريو ،همام انئيب الرئيس.
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البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .7وافتتح الرئيس ادلورة .ورحب ابلوفود املشاركة يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة التمنية و أأعرب عن امتنانه مجليع
الوفود واجملموعات ا إلقلميية دلمعها املس متر .و أأشار اإىل املساهامت القمية اليت قدهما انئبا الرئيس وادلكتور كريي فول من
جنوب أأفريقيا والس يد راي أأغوس تو ميلوين غارس يا من بريو .وبفضل املشاركة وادلمع البناءين من مجيع الوفود ،أأبدى الرئيس
ثقته من اإجراء مداولت ممثرة خالل ادلورة .وقال اإن من مصلحة مجيع الوفود أأن تعمتد ادلورة عىل اإجنازات ادلورات
السابقة و أأن تدمع اجلهود املتواصةل وادلؤوبة اليت تبذلها الويبو من أأجل اإدماج أأجندة التمنية واملبادئ اليت تستند اإلهيا يف
أأعاملها .اإذ ل تزال امللكية الفكرية حمراك هاما للتمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية ،ومعل جلنة التمنية حامس يف امليض قدما
ابملداولت بشأأن املواضيع املتعلقة بدور امللكية الفكرية والتمنية وما يتصل هبام من حتدايت .ويف هذا الصدد ،قال اإن ادلول
ا ألعضاء و أأحصاب املصاحل الآخرين دلهيم توقعات كبرية بشأأن أأعامل جلنة التمنية ،ور أأى أأن احللول املقبوةل للك ا ألطراف
للوفاء بتكل التوقعات يه يف متناول اليد .وقال اإن جدول أأعامل جلنة التمنية مزدمح أآمال يف أأن تعمل الوفود بروح من
التوافق واملرونة وحسن النية .و أأشار اإىل قضيتني عالقتني بشأأن مقرتحات املشاريع ،وتقارير املشاريع قيد التنفيذ ،واحلوار
التفاعيل بشأأن املساعدة التقنية ،فضال عن املناقشات بشأأن امللكية الفكرية والتمنية يف اإطار البند  8من جدول ا ألعامل.
و أأعرب عن ثقته يف أأن تمتكن جلنة التمنية من خالل احللول التوفيقية والتيسريية ،من اإبرام اتفاقات بشأأن القضااي العالقة
املتبقية ويه طرائق واسرتاتيجيات تنفيذ التوصيات املعمتدة لالس تعراض املس تقل ،والتوصيتان  5و 11من الاس تعراض
املس تقل ،فضال عن اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية بشأأن عقد مؤمتر دويل بشأأن امللكية الفكرية والتمنية .وإاىل جانب القضااي
العالقة ،ستنظر ادلورة أأيضا يف أأربعة مشاريع مقرتحة قدمهتا وفود كينيا وبوركينا فاسو وبريو والربازيل عىل التوايل .و أأعرب
عن رغبته يف اإجراء مداولت ممثرة وبناءة بشأأن تكل املرشوعات املقرتحة وعن أأمهل يف التوصل اإىل قرارات اإجيابية مثلام
حدث بنجاح يف ادلورات السابقة للجنة التمنية .وابﻹضافة اإىل ذكل ،س تواصل جلنة التمنية مناقشة البند الفرعي بشأأن
"املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون من أأجل التمنية" وتنفيذ اقرتاح النقاط الست بشأأن املساعدة التقنية،
ومهنا الوثيقة املتعلقة جبدوى اإنشاء منتدى عىل الإنرتنت (الوثيقة  .)CDIP/22/3وفامي يتعلق بذكل ،س تعقد جلنة التمنية يوم
امجلعة حوارا تفاعليا بشأأن املساعدة التقنية ،عىل النحو املتفق عليه يف ادلورة احلادية والعرشين للجنة التمنية .وجشع بقوة
ادلول ا ألعضاء عىل الاس تفادة اإىل أأقىص حد من احلوار التفاعيل من خالل تبادل اخلربات و أأفضل املامرسات وادلروس
املس تفادة من بدلاهنا ،وتقدمي التوجيه اإىل ا ألمانة بشأأن تقدمي املساعدة التقنية .ويف اإطار بند جدول ا ألعامل املعنون "امللكية
الفكرية والتمنية" ،س تتناول اللجنة موضوع املر أأة وامللكية الفكرية .وقال اإن اللجنة س تواصل أأيضا مناقشة القضااي اليت ينبغي
تناولها يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل يف ادلورات املقبةل .ويف هذا الصدد ،رحب بتقدمي املساهامت بشأأن املواضيع
املقبةل .و أأعرب الرئيس عن أأمهل يف أأن تمتكن الوفود من التفاق عىل التوزيع املقرتح للعمل ،مع ا ألخذ يف الاعتبار أأنه ومع
تقدم العمل ،قد يطر أأ احنراف عن برانمج العمل .و أأن العملية املتعلقة ابإعداد ملخص الرئيس س تظل وفقا للمامرسة املعتادة .
وبعد اختتام مناقشة لك وثيقة أأو موضوع ،س تعمم ا ألمانة فقرة القرار للنظر فهيا .ويتأألف امللخص اذلي يعده الرئيس من
جتميع لتكل الفقرات فقط .وقال اإن امللخص س يحافظ عىل الوقائع والإجياز .و أأعرب عن أأمهل الشديد يف أأن جتري اللجنة
مداولت ممثرة و أأن حترز تقدما جيدا خالل ادلورة بفضل املشاركة وادلمع البناءين للوفود.
 .8وشكر املدير العام ،ادلكتور فرانسس غري ،السفري حسن كيب عىل تفانيه والعمل اذلي أأجنزه أأثناء ادلورات .وقال
اإن ادلورة الثانية والعرشين للجنة التمنية يه اجامتع همم جبدول أأعامل مزدمح للغاية .و أأن القضااي أأمام اللجنة ذات أأمهية
جوهرية .وابلإضافة اإىل تكل اليت ذكرها الرئيس ،أأضيف بند دامئ جديد بعنوان "امللكية الفكرية والتمنية" ،وسوف تناقش
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ادلورة الثانية والعرشون للجنة موضوع املر أأة وامللكية الفكرية .وقال اإن امللكية الفكرية يه حمور التمنية الاقتصادية
والاجامتعية ،وإان موضوع امللكية الفكرية واملر أأة ذو أأمهية أأساس ية .و أأعرب عن رسوره لتناول هذا املوضوع يف هذا
الس ياق ،نظرا ألن الويبو اكنت قد تناولت هذا املوضوع يف مجموعة واسعة من الربامج .و أأعرب عن رسوره أأيضا ألن عددا
من ادلول ا ألعضاء يتعاون لتنظمي حدث جانيب بشأأن املر أأة والابتاكر يف بدلان ميكتا (املكس يك وإاندونيس يا ومجهورية كوراي
وتركيا و أأسرتاليا) .وذكل تقدم هام .وشكر مجيع الوفود اليت تنفذ مشاريع أأجندة التمنية .و أأعرب عن ابلغ امتنانه للوفود عىل
الزتاهما بتنفيذ تكل املشاريع نظرا ألمهيهتا الاس تثنائية .وقال اإن هناك عددا من البنود اجلديدة املدرجة عىل جدول ا ألعامل
واملرشوعات اجلديدة للنظر فهيا .وقد أأسهم ذكل اإسهاما اس تثنائيا يف الويبو عىل مدى الس نوات املاضية ويف تعممي العمل.
وفامي يتعلق ابملساعدة التقنية ،ذكر أأن الويبو أأنفقت حوايل  20يف املائة من اإيراداهتا عىل التمنية ،ذلكل هناك بضعة مواضيع
ذات أأمهية أأكرب كربانمج املساعدة التقنية .ومع منو إايرادات الويبو منت حصة  20يف املائة مع الإيرادات ،وازدادت أأمهية
التمنية .ومل يكن هذا اجملال سهال .نظرية اإسهام امللكية الفكرية يف التمنية الاقتصادية ،مث املامرسة املمتثةل يف كيفية حتقيق
املواءمة بني ا ألهداف الاقتصادية الوطنية لبدل معني واملسامهة اليت ميكن أأن تقدهما امللكية الفكرية يف حتقيق تكل ا ألهداف.
تكل مسائل ابلغة ا ألمهية ،اإضافة اإىل الرتكزي عىل تكوين الكفاءات .و أأعرب املدير العام عن رسوره بأأن يرى مناقشة تفاعلية
بشأأن املساعدة التقنية ،ألهنا س تكون مصدرا خصبا للغاية من مصادر تغذية برانمج الويبو يف جمال املساعدة التقنية .ومتىن
للمشاركني يف جلنة التمنية اإجراء مداولت موفقة ،حتت القيادة احلكمية للسفري كيب ،وحتقيق نتاجئ انحجة.

البند  2من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
.9

ودعا الرئيس اللجنة اإىل اعامتد جدول ا ألعامل الوارد يف الوثيقة .CDIP/22/1 Prov. 2

 .10وذكرت ا ألمانة (الس يد عرفان ابلوش) أأن وفدي اإندونيس يا والإمارات العربية املتحدة قدما وثيقة اإضافية (الوثيقة
 .)CDIP/22/17ورهنا مبوافقة اللجنة ،س تدرج الوثيقة يف النسخة الهنائية من جدول ا ألعامل يف اإطار البند  8من جدول
ا ألعامل.
 .11ونظرا لعدم وجود مالحظات من احلضورُ ،أعمتد جدول ا ألعامل.

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد املراقبني
النظر يف الوثيقة CDIP/22/6
 .12ذكرت ا ألمانة (الس يد عرفان ابلوش) أأّن ّه وفقا للنظام ادلاخيل للجنة (الوثيقة  ،).CDIP/1/2 Revميكن تقدمي اعامتد
خمصص اإىل املنظامت غري احلكومية ملدة س نة واحدة .وتضمنت الوثيقة  CDIP/22/6طلب اعامتد مقدم من الرابطة
الفرنس ية للمؤرشات اجلغرافية الصناعية واحلرفية.
 .13ودعا الرئيس اللجنة اإىل اختاذ قرار بشأأن الطلب .ومنح الاحتاد الفرنيس للمؤرشات اجلغرافية الصناعية واحلرفية صفة
مراقب مؤقت نظرا لعدم وجود اعرتاضات من احلضور.

البند  4من جدول ا ألعامل :اعامتد تقرير ادلورة احلادية والعرشين.
الوثيقة قيد النظر ،الوثيقة CDIP/21/15 Prov.
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 .14قالت ا ألمانة (الس يد عرفان ابلوش) اإن تقرير ادلورة احلادية والعرشين للجنة التمنية نرش يف  19سبمترب ،2018
ودعيت ادلول ا ألعضاء اإىل تقدمي تعليقات .ومل تتلق ا ألمانة أأية تعليقات .بيد أأن ا ألمانة حددت يف الفقرة  197من التقرير
بعض التعديالت الطفيفة فامي يتعلق ببياهنا بشأأن أأهداف التمنية املس تدامة .وإاذا أأراد أأي وفد أأن يعرف ماهية تكل التغيريات
الطفيفة ،ميكن ل ألمانة أأن تقر أأها وإال س تط ّبق تكل التعديالت قبل نرش النسخة الهنائية من التقرير" .
 .15واع ُتمد التقرير مع التغيري الطفيف اذلي اقرتحته ا ألمانة ،نظرا لعدم وجود تعليقات أأو اعرتاضات من احلضور.

البند  5من جدول ا ألعامل :بياانت عامة.
 .16فتح الرئيس الباب ل إالدلء ابلبياانت العامة.
 .17وحتدث وفد املغرب ابمس اجملموعة ا ألفريقية و أأكد من جديد دمعه لعمل جلنة التمنية وحيّا التقدم اذلي أأحرزته يف
تعزيز نظام امللكية الفكرية وحامية وتعزيز مصاحل البدلان اليت حتتاج اإىل التمنية .وذكر أأن ولية اللجنة تؤدي دورا أأساس يا يف
تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .وأأن قضااي مثل املساعدة التقنية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا ذات أأمهية كبرية للمجموعة
ا ألفريقية ومجيع البدلان النامية أأيضا .و أأحاط علام ابلطيف الواسع من املوضوعات اليت دعيت جلنة التمنية اإىل تناولها خالل
ا ألس بوع ،ورحب مبختلف التقارير واملقرتحات اخملتلفة املطروحة للنظر فهيا .و أأبدى تأأييد اجملموعة لالقرتاحات اليت تقدمت
هبا دولها ا ألعضاء .ويف هذا الصدد ،رحب ابلتقارير املرحلية عن مشاريع أأجندة التمنية ( )CDIP/22/2اليت قدمت عرضا
عاما للتقدم احملرز يف املشاريع املضطلع هبا والطريقة اليت نفذت هبا الويبو توصيات أأجندة التمنية .و أأعرب عن اقتناع اجملموعة
بأأن مشاريع أأجندة التمنية تسعى ،يف مجةل أأمور ،اإىل الرتكزي عىل تعزيز حامية امللكية الفكرية وتنفيذها ،وإاىل النظر يف تبس يط
اس تخدام امللكية الفكرية أكداة للتمنية الاقتصادية .و أأن ّه ل بد من تعممي تنفيذ أأجندة التمنية ابس مترار يف مجيع أأنشطة الويبو.
و أأ ّن عىل مجيع جلان الويبو أأن تراعي توصيات أأجندة التمنية يف أأنشطهتا ،و أأن تقدم تقارير مفصةل هبذا الشأأن ،وليس جمرد
قوامئ ببياانت ادلول ا ألعضاء .وشدد عىل أأمهية املساعدة التقنية واحلاجة اإىل توفريها بطريقة فعاةل ومتسقة وضامن اس مترار
حتسيهنا من حيث الفعالية والتخطيط .و أأشار اإىل حاجة جلنة التمنية اإىل بذل املزيد من اجلهود لتوفري املساعدة التقنية وبناء
القدرات وتسهيل وصول ادلول ا ألعضاء اإلهيا .وقال اإن اجملموعة تنتظر ابهامتم احلوار التفاعيل حول هذا املوضوع .وعالوة عىل
ذكل ،أأعرب عن أأمهل يف أأن تعمتد اللجنة التوصيتني  5و 11من الاس تعراض املس تقل حىت يتس ىن تنفيذ مجيع التوصيات
املعمتدة .وقال اإن اجملموعة ا ألفريقية وغريها من البدلان النامية تعلق أأمهية كبرية عىل موضوع التمنية وصلهتا ابمللكية الفكرية،
نظرا ألمهية هذا اجملال من العمل اذلي تقوم به جلنة التمنية والعزم عىل النجاح يف معلية املسامهة يف تنفيذ توصيات أأجندة
التمنية .ويف هذا الصدد ،قدمت اجملموعة يف ادلورة التاسعة عرشة للجنة اقرتاحا بشأأن تنظمي مؤمتر دويل يعقد لك س نتني
بشأأن امللكية الفكرية والتمنية وقد حظي الاقرتاح بتأأييد واسع النطاق .وقد قدمت اجملموعة نسخة معدةل من اقرتاهحا اإىل
ادلورة العرشين للجنة التمنية .وأأعرب عن أأمهل يف أأن ختتمت املناقشات بشأأن الاقرتاح ا ألفريقي يف ادلورة احلالية ،مبا أأن
املؤمتر املقرتح قد يكون منتدى مفيد ًا لإجراء مس توى أأعىل من املناقشات تغطي طائفة أأوسع من التقارير املتعلقة ابمللكية
الفكرية و أأجندة التمنية .وقال اإن اجملموعة تنتظر ابهامتم املناقشات املتعلقة ابملر أأة وامللكية الفكرية يف اإطار البند  8من جدول
ا ألعامل ( أأي البند "امللكية الفكرية والتمنية") .وقال اإن اجملموعة س تواصل مداخالهتا طوال املداولت بشأأن بنود حمددة من
جدول ا ألعامل ،ويه ملزتمة متاما بعمل اللجنة.
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 .18وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ ور أأى أأن معل اللجنة همم ألعضاء اجملموعة .وقال اإن
اجملموعة تؤيد رساةل الويبو الرامية اإىل وضع نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية يفسح اجملال لالبتاكر والإبداع لفائدة
امجليع .وقال اإن اإحدى وسائل الوفاء بتكل املهمة يه برانمج العمل لتنفيذ التوصيات امخلس وا ألربعني املعمتدة يف أأجندة التمنية
كام فعلت جلنة التمنية .وذكر أأن اجملموعة أأحاطت علام جبميع الواثئق يف اإطار البند  6من جدول ا ألعامل ،و أأعرب عن تطلعها
اإىل سامع ومناقشة التقارير املرحلية عن مشاريع اللجنة املعمتدة قيد التنفيذ وتقارير اإجناز مشاريع جلنة التمنية والاسرتاتيجيات
املعمتدة لتنفيذ التوصيات للفرتة من يوليو  2017اإىل يونيو  ،2018عىل النحو الوارد يف الوثيقة  .CDIP/22/2و أأعرب عن
تطلع اجملموعة اإىل سامع تقرير تقيمي املرشوع بشأأن امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية-املرحةل الثانية
(الوثيقة ،)CDIP/22/9 .Revومناقشة اإسهام هيئات الويبو املعنية يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أأجندة التمنية (الوثيقة
 .)CDIP/22/13ورحب الوفد اب ألمانة وشكرها عىل اإعداد الواثئق املتعلقة جبدوى اإنشاء منتدى اإلكرتوين بشأأن املساعدة
التقنية ( ،)CDIP/22/3وواثئق أأخرى تتعلق ابملساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون والتمنية .وقال اإن مجموعته
ستسامه بشلك بناء يف مداولت تكل املوضوعات وتتطلع اإىل احلوار التفاعيل بشأأن املساعدة التقنية .وقال اإن املساعدة
التقنية جمال همم ألعضاء اجملموعة .وليك يكون تقدمي املساعدة التقنية فعال ،ينبغي أأن يكون مناس با من حيث الوقت وفعال
ومتسقا .وينبغي وضع ألية مؤسس ية لتفادي الازدواجية والاس تخدام املوارد ابلشلك ا ألمثل .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يؤدي
النقاش بشأأن املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية ،اإىل توحيد العمليات واملامرسات القامئة
داخل الويبو وتنظميها وتوضيحها بشلك أأفضل .وفامي يتعلق ابلبند  7من جدول ا ألعامل ،أأحاطت اجملموعة علام جبميع الواثئق
و أأعربت عن تطلعها اإىل اإجراء مناقشات ممثرة بشأأن اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية املنقح لعقد مؤمتر دويل بشأأن امللكية الفكرية
والتمنية (الوثيقة  .)CDIP/20/8و أأعرب عن أأمل اجملموعة يف أأن تمتكن ادلورة الثانية والعرشون للجنة من التفاق عىل
عقد املؤمتر ادلويل املقرتح .و أأعرب عن تطلعها اإىل مناقشة تنفيذ توصيات الاس تعراض املس تقل .وكام ذكر يف ادلورات
السابقة للجنة التمنية ،رحبت اجملموعة ابلتوصيات الواردة يف تقرير الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية
(الوثيقة  .)CDIP/18/7وتدعو التوصيات اإىل حتسني أأداء الويبو يف تنفيذ أأجندة التمنية وحتديد مسار للعمل .و أأضاف
الوفد أأن تنفيذ أأجندة التمنية معلية طويةل ا ألمد و أأن توصيات أأجندة التمنية جزء من تكل العملية .ويف هذا الس ياق ،أأشار
الوفد اإىل قرار أأصدرته امجلعية العامة للويبو لعام  2010وجاء فيه ما ييل" :بعد النظر يف هذا الاس تعراض ،جيوز للجنة
التمنية أأن تبت يف اإماكنية اإجراء اس تعراض أآخر" .وشكر مجيع ادلول ا ألعضاء واجملموعات ا إلقلميية اليت أأرسلت اإسهاماهتا
فامي يتعلق بطرائق التوصيات املعمتدة لالس تعراض املس تقل وتنفيذها ،عىل النحو الوارد يف الوثيقة .CDIP/22/4 Rev
و أأعرب عن تطلعه اإىل اإجراء مناقشات ممثرة بشأأن مقرتحات املرشوع املنقحة املقدمة من وفدي مجهورية كينيا وبريو .وشكر
وفدي الربازيل وبوركينا فاسو عىل طرح مقرتحات مشاريع جديدة ،و أأعرب عن تطلعه اإىل اإجراء مناقشة بناءة بشأأن
مقرتحات املرشوع واختاذ قرارات اإجيابية .وفامي يتعلق ابلبند  8من جدول ا ألعامل ،أأثىن الوفد عىل مجيع اجملموعات ا إلقلميية
وادلول ا ألعضاء عىل اس تصدار قرار امجلعية العامة بشأأن املسائل املتعلقة بلجنة التمنية .و أأعرب عن أأمهل يف تنفيذ ألية
التنس يق املتفق علهيا ،ويف أأن تؤدي مناقشة بند جدول ا ألعامل اجلديد بشأأن "امللكية الفكرية والتمنية" اإىل زايدة تعزيز هممة
الويبو الرامية اإىل وضع نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية يس تفيد منه امجليع .وشكر مجيع ادلول ا ألعضاء واجملموعات
ا إلقلميية اليت أأرسلت اإسهاماهتا خبصوص املسائل اليت ينبغي تناولها يف اإطار بند جدول ا ألعامل املعنون "امللكية الفكرية
والتمنية" .وقال اإنه يتطلع أأيضا اإىل املناقشة املتعلقة مبوضوع املر أأة وامللكية الفكرية ،اإذ سيشارك أأعضاء اجملموعة مشاركة
نشطة يف هذه املناقشة .وقال اإنه من املهم أأن تكون جلنة التمنية ودولها ا ألعضاء قادرة عىل اإجراء مناقشة جمدية بشأأن
املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية .وقال اإن أأحد أأهداف الويبو الاسرتاتيجية يه تيسري الانتفاع ابمللكية الفكرية
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ألغراض التمنية ،ا ألمر اذلي من شأأنه أأن يدمع هممة الويبو الرامية اإىل تطوير نظام دويل متوازن للملكية الفكرية ياكئف الإبداع
وحيفز الابتاكر ويسهم يف التمنية الاقتصادية .وذكر أأن أأعضاء اجملموعة س يدلون مبداخالت أأثناء مناقشة بنود حمددة من
جدول ا ألعامل .وتطلع اإىل املسامهة يف املداولت و أأعرب عن أأمهل يف دورة ممثرة.
 .19وحتدث وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب فشكر الويبو عىل الزايدة يف أأنشطة املساعدة
التقنية وبناء القدرات الرامية اإىل حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .وسلط الضوء عىل أأمهية املبادرات املتخذة يف بدلان مجموعة
أأمرياك الالتينية والاكرييب ألغراض تعزيز الإبداع والابتاكر أكمعدة للتمنية .وقد أأدرج بند جدول ا ألعامل اجلديد بشأأن "امللكية
الفكرية والتمنية" يف جدول أأعامل جلنة التمنية وطلبت اجملموعة مواصةل املناقشات بشأأن املقرتحات الواردة يف الوثيقة
 .CDIP/21/8/Revاإذ س يعمق ما س بق املناقشات بشأأن قضااي من قبيل تسويق التكنولوجيا والرشاكت الصغرية
واملتوسطة والابتاكر وغريها .و أأحاط الوفد علام ابلوثيقة  CDIP/22/2اليت قدمت معلومات حمدثة عن تنفيذ مشاريع أأجندة
التمنية وتقرير اإجناز املرشوع بشأأن امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية  -املرحةل الثانية ،والتقرير عن ا ألنشطة
املتعلقة بتنفيذ توصيات أأجندة التمنية .وينبغي أأن تشمل الرؤية التحويلية للتمنية عامل الرتكزي عىل امللكية الفكرية ،و أأن يشلك
تنفيذ التوصيات امخلس وا ألربعني ألجندة التمنية جزءا ل يتجز أأ من معل الويبو .ومن املهم أأن تواصل الويبو تقدمي املعلومات
الرضورية عن كيفية دمج أأجندة التمنية يف أأنشطة املنظمة ،كام حدث حىت الآن .و أأشار الوفد اإىل بيان اجملموعة يف ادلورة
احلادية والعرشين واذلي ذكر فيه أأن أأمه املواضيع ابلنس بة للمجموعة هو موضوع أأهداف التمنية املس تدامة والغاايت املرتبطة
هبا .و أأحاط علام عىل النحو الواجب ابلتقرير عن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة (الوثيقة )CDIP/21/10
اذلي عرض عىل ادلورة السابقة .و أأعرب الوفد عن أأمل اجملموعة يف املسامهة يف املناقشات املقبةل للجنة يف اإطار بند جدول
ا ألعامل اجلديد بشأأن "امللكية الفكرية والتمنية" .وشكر ا ألمانة عىل الوثيقة املتعلقة جبدوى اإنشاء منتدى اإلكرتوين بشأأن
املساعدة التقنية ( .)CDIP/22/3وقال اإن اجملموعة تنظر يف اقرتاح ا ألمانة والتفسريات املقدمة فامي يتعلق بتنفيذه .وقال اإن
اجملموعة ستشارك بنشاط يف احلوار التفاعيل بشأأن املساعدة التقنية ويف املناقشات ا ألخرى حول جدول ا ألعامل املتعلق
ابلتعاون ألغراض التمنية .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تؤخذ بعني الاعتبار مس تقبال املوضوعات املقرتحة اليت طرهحا بعض أأعضاء
مجموعته .وفامي خيص ابلبند املتعلق بتنفيذ التوصيات املعمتدة لالس تعراض املس تقل ،أأشار الوفد اإىل عرض الاقرتاحات اذلي
قدّمه أأعضاء مجموعته .و أأعرب عن تأأييد اجملموعة ملرشوع الهنوض بس ياحة املأأكولت ابس تخدام امللكية الفكرية اذلي اقرتحه
وفد بريو (الوثيقة  .)CDIP/22/14 Rev.وعالوة عىل ذكل ،ر أأى الوفد أأن منو املنصات الرمقية اليت تقدّم خدمات مسعية
برصية أأاتح بدائل لتوزيع احملتوى احمليل ،اذلي مل يكن يصل اإىل امجلهور يف السابق من خالل السيامن أأو التلفزيون .ويف
مناطق خمتلفة ،زاد اس هتالك احملتوى السمعي البرصي عرب وسائط الإعالم الرمقية بشلك غري مس بوق .ففي أأمرياك الالتينية،
منا توزيع احملتوى السمعي البرصي عرب الوسائل الرمقية بشلك كبري خالل الس نوات القليةل املاضية .ونقل الوفد ترحيب
اجملموعة ودمعها للمرشوع الرائد بشأأن حق املؤلف والتوزيع يف البيئة الرمقية اذلي قدمه وفد الربازيل (،)CDIP/22/15
واذلي هيدف اإىل زايدة فهم الصناعة يف خمتلف بدلان املنطقة .وأأشار اإىل أأمهية نظر جلنة التمنية يف مسأأةل املر أأة وامللكية
الفكرية .ألهنا مسأأةل شامةل تؤثر عىل مجيع جمالت احلياة البرشية ،مبا يف ذكل امللكية الفكرية .ولإن الفجوة بني اجلنسني لها
تداعيات اقتصادية واجامتعية .وقال الوفد اإن حتسني مشاركة النساء والفتيات س يعود بأأثر اإجيايب ليس عىل الابتاكر حفسب،
بل وعىل التمنية بوجه عام يف أأي جممتع .و أأعرب الوفد عن اإشادة اجملموعة بأأمهية مراعاة املنظور اجلنساين يف وضع س ياسات
امللكية الفكريةوتنفيذها؛ وضامن مشاركة النساء والفتيات يف جمالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرايضيات ،اإضافة اإىل
الفنون؛ وحتسني مشاركة النساء يف خدمات امللكية الفكرية والانتفاع هبا ،مما يسهل اإندماهجن يف العامل املهين ،ول س امي
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اجملال املتعلق ابمللكية الفكرية .وإاذ تدرك اجملموعة أأمهية دور املر أأة يف امللكية الفكرية ،فاإهنا تعرب عن تأأييدها لالقرتاح اذلي
تقدم به وفد املكس يك (الوثيقة  ،)CDIP/22/16 Rev.وعن أأملها يف أأن تمتكن اللجنة من اعامتده ،مما يؤكّد الزتام ادلول
ا ألعضاء يف الويبو بتعزيز مشاركة املر أأة عىل حنو أأفضل يف الابتاكر والإبداع واس تخدام نظام امللكية الفكرية.
 .20وحتدث وفد المنسا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وقال اإن ادلورة احلالية جيب أأن تناقش مجموعة
واسعة من املوضوعات املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية .و أأعرب عن تطلعه اإىل املشاركة البناءة يف املداولت .وقال اإنه
س يصغي بعناية وبروح من الانفتاح ملداخالت الوفود ا ألخرى .و أأحاط علام ابلتقارير املرحلية الشامةل ( )CDIP/22/2بشأأن
العديد من مشاريع أأجندة التمنية ،وكذكل بشأأن تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .و أأعرب عن تقدير الاحتاد ا ألورويب وادلول
ا ألعضاء فيه للبنية اجلديدة والواحضة الواردة يف التقرير بشأأن توصيات أأجندة التمنية ،اليت متكن املتلقني من تصفح التقرير
بسالسة واحلصول عىل عرض رسيع .وفامي يتعلق ابملناقشة املتعلقة بتنفيذ توصيات الاس تعراض املس تقل ،شكر الوفود اليت
قدمت اقرتاحات بشأأن كيفية امليض قدما ابلتوصيات املتفق علهيا ،وشكر اجملموعة ابء عىل اقرتاهحا لسبيل للميض قدما
استنادا اإىل املساهامت املقدمة من وفدي املكس يك وبريو .و أأعرب عن تطلعه اإىل الاس امتع ابهامتم اإىل احلوار التفاعيل بشأأن
املساعدة التقنية .و أأبدى تفاؤهل بأأن يؤدي احلوار اإىل نتاجئ سلمية وملموسة .وقال اإنه يتطلع اإىل املشاركة يف املناقشات املتعلقة
ابملر أأة وامللكية الفكرية اليت جتري ألول مرة يف الويبو .وذكر أأن الاحتاد ا ألورويب اكن داعام دامئا للمر أأة وحلقوق امللكية
الفكرية ،وذلكل فهو عىل اس تعداد دلمع الويبو يف هجودها الرامية اإىل تشجيع وتعزيز قدرات املر أأة يف جمال امللكية الفكرية.
وقال اإن املساواة بني املر أأة والرجل متثل قمية مشرتكة لالحتاد ا ألورويب ،مكرسة يف معاهدة لش بونة ،معال ابملعاهدة املتعلقة
ابلحتاد ا ألورويب .اإذ يعترب تعزيز املساواة بني اجلنسني أأحد همام الاحتاد ا ألورويب ،اذلي هيدف يف مجيع أأنشطته اإىل القضاء
عىل أأوجه عدم املساواة بني املر أأة والرجل (اإشارة اإىل املادة  3واملادة  ،8املعاهدة املتعلقة بسري معل الاحتاد ا ألورويب).
وشكر وفد املكس يك عىل مساهامته يف هذا املوضوع .وشكر أأيضا بدلان مجموعة ميكتا عىل الرتوجي لهذا املوضوع برعاية
الويبو .ورحب أأيضا جبميع املقرتحات واملساهامت املقدمة من ادلول ا ألعضاء ،مع احرتام مبادئ اإطالق املشاريع القامئة عىل
الطلب وملكية اجلهات املس تفيدة ،ألهنا حققت أأفضل النتاجئ املمكنة يف املايض ،وابلتايل يه أأفضل طريقة للميض قدما.
و أأحاط علام مع التقدير مبقرتحات وفود مجهورية كينيا وبريو وبوركينا فاسو والربازيل واملكس يك .و أأعرب عن اس تعداده
للمشاركة يف مناقشات ممثرة أآم ًال أأن تؤدي اإىل نتاجئ ملموسة .وقال اإن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه سيسهمون
بروح الرشاكة البناءة خالل ادلورة.
 .21و أأعرب وفد ليتوانيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،عن رسوره جبدول أأعامل ادلورة الغين
واذلي يشمل مواضيع هممة ومشاريع قامئة عىل الطلب .و أأعرب عن تطلعه اإىل اإجراء مناقشات هادفة بشأأن لك بند من بنود
جدول ا ألعامل .وقال اإن اجملموعة درست ابهامتم التقارير املرحلية ( )CDIP/22/2بشأأن تنفيذ مشاريع أأجندة التمنية و أأثىن
عىل وضوح الوثيقة وهيلكها وشكر ا ألمانة عىل اإعدادها .وقال اإن اجملموعة ترحب أأيضا ابلتقرير التقيميي للمرحةل الثانية من
مرشوع أأجندة التمنية بشأأن امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية (الوثيقة  .)IPR/22/9 Rev.وكرر التأأكيد عىل
ا ألمهية اليت تعلقها اجملموعة عىل ملكية البدلان املس تفيدة املشاركة يف املرشوع ،عىل النحو املبني يف اس تنتاجات املقمي
اخلاريج (الس يد بيدرو رويف) .وذلكل ،أأعرب عن رسور اجملموعة لرؤية مشاريع قامئة عىل الطلب تعرض عىل جلنة التمنية،
وشكر وفود مجهورية كينيا وبوركينا فاسو وبريو والربازيل عىل اهامتهما بتطوير مشاريع هادفة تريم اإىل اس تخدام امللكية
الفكرية لتلبية احتياجاهتا الإمنائية اخلاصة .وجشع ادلول ا ألعضاء ا ألخرى عىل الامتس حلول معلية من خالل تنفيذ املشاريع
املوهجة حنو التمنية اليت من شأأهنا أأن تعطي نتاجئ اإجيابية عىل أأرض الواقع .ولهذا الغرض ،أأعرب الوفد أأيضا عن تطلعه اإىل
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اإجراء مناقشات تفاعلية بشأأن املساعدة التقنية .و أأعرب عن قناعته اب ألثر الإجيايب اذلي س ترتكه معلية متكني املر أأة عىل
التمنية .ذلا أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل اإجراء مناقشة مفيدة للغاية بشأأن موضوع املر أأة وامللكية الفكرية ،وهو املوضوع ا ألول
اذلي سيناقش يف اإطار بند جدول ا ألعامل ادلامئ اجلديد "امللكية الفكرية والتمنية" .وشكر وفود مجموعة ميكتا عىل العمل
النش يط من أأجل تعزيز هذا املوضوع يف الويبو وعىل تنظمي احلدث اجلانيب.
 .22ورحب وفد كندا ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،ابلتقارير املرحلية الواردة يف الوثيقة  CDIP/22/2بشأأن تنفيذ مشاريع
أأجندة التمنية اجلارية وشكر ا ألمانة عىل اإعدادها .وقال اإن تكل التقارير تعطي حملة عامة حتليلية شامةل عن وضع املشاريع.
وشكر املقمي اخلاريج (الس يد بيدرو رويف) عىل اإعداد تقرير تقيمي مرشوع أأجندة التمنية بشأأن امللكية الفكرية والتمنية
الاجامتعية والاقتصادية  -املرحةل الثانية .و أأكد عىل أأمهية مشاريع أأجندة التمنية يف تعزيز قدرة ادلول ا ألعضاء عىل اس تخدام
امللكية الفكرية أكداة للتمنية .وجشع ادلول ا ألعضاء عىل مواصةل تقدمي اقرتاحات معلية هتدف اإىل تعزيز نظام امللكية الفكرية
ألغراض التمنية الاجامتعية والاقتصادية .وشكر وفد مجهورية كينيا عىل اقرتاحه املنقح للمرشوع بشأأن تعزيز اس تخدام امللكية
الفكرية يف قطاع الربجميات ( ،)CDIP/22/8ووفد بوركينا فاسو عىل املرشوع املقرتح بشأأن تعزيز قطاع املوس يقى وتمنيته
( ،)CDIP/22/12وشكر وفد بريو عىل اقرتاحه املنقح للمرشوع بشأأن امللكية الفكرية وس ياحة املأأكولت
( ،)CDIP/22/14 Rev.وشكر وفد الربازيل عىل مرشوعه املقرتح بشأأن حق املؤلف وتوزيع احملتوى يف البيئة الرمقية
( .)CDIP/22/15 Rev.ورحب ابلنقاش اذلي دار يف ادلورة احلادية والعرشين للجنة يف مايو  2018بشأأن البند اجلديد
بشأأن "امللكية الفكرية والتمنية" والتفاق اذلي توصلت اإليه اللجنة بشأأن املواضيع املطروحة للنقاش يف ادلورتني الثانية
والعرشين والثالثة والعرشين للجنة التمنية .و أأعرب عن تطلعه اإىل العرض اذلي س تقدمه ا ألمانة بشأأن أأنشطهتا املتعلقة ابلتمنية
الهادفة لتعزيز مشاركة املر أأة يف امللكية الفكرية وإاجراء مناقشات ممثرة بشأأن هذه املسأأةل .و أأعرب عن تطلعه اإىل املسامهة يف
معل جلنة التمنية.
 .23و أأعرب وفد الصني عن رسوره برؤية التقدم الكبري اذلي أأحرزته جلنة التمنية يف دورهتا املاضية عندما قررت تناول
أأهداف التمنية املس تدامة مبوضوعني حمددين يف اإطار بند جدول ا ألعامل املعنون "امللكية الفكرية والتمنية" .و أأعرب عن تطلعه
اإىل املشاركة بنشاط يف مجيع املناقشات اليت س تجري مع الوفود ا ألخرى يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل ،و أأعرب عن
أأمهل يف أأن تتوصل اللجنة اإىل توافق يف الآراء بشأأن مواضيع حمددة حىت تبد أأ ا ألعامل الوجهية يف أأقرب وقت ممكن .و أأشاد
ابلتنفيذ املتصاعد لتوصيات أأجندة التمنية ومرشوعاهتا .وذكر أأن ا ألمانة واصلت الزتاهما بتحسني نطاق العمل ذي الصةل
وتوس يعه يك تس تفيد منه البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية .و أأعرب عن تقديره
الكبري للمدير العام وانئبه وفريقهام ملا قدموه من مسامهة هممة عىل مر الس نني من حيث تعزيز أأجندة التمنية وتنفيذها وتعممي
التمنية يف معلهم .و أأعرب عن أأمهل يف تعزيز الإجنازات اليت حتققت يف تنفيذ مشاريع أأجندة التمنية وتوصيات أأجندة التمنية عىل
حنو فعال وتطبيقها عىل حنو مس تدام .وذكر الوفد أأن الصني عقدت ،يف الفرتة من  5اإىل  10نومفرب ،أأول معرض لالس ترياد
ادلويل يف ش نغهاي لىق اهامتما كبريا ومشاركة واسعة النطاق .ويف حفل الافتتاح ،دعا الرئيس يش جني بينغ البدلان اإىل
ادلفاع بنشاط عن الانفتاح والتعاون ضامان لتمنية مشرتكة .ومن مث ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن متيض الوفود قدما يف أأعامل
اللجنة و أأن حتقق ادلورة تقدما اإجيابيا.
 .24و أأيد وفد اإكوادور البيان اذلي أأدىل به وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأكد الوفد عىل
ا ألمهية اليت يولهيا للمناقشات ومعل جلنة التمنية .ور أأى أأن التمنية يه الهدف الهنايئ لنظام امللكية الفكرية .وقال اإن حامية
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حقوق امللكية الفكرية وس يةل ضورية ولكهنا ليست اكفية ول ألية تلقائية لرفع مس توى املعيشة .وذكر أأن هناك حاجة اإىل
س ياسات عامة تشجع الابتاكر والإنتاجية .و أأشار اإىل البنود املوضوعية اخملتلفة املعروضة عىل جلنة التمنية .وقال اإنه يويل
واحدا مهنا ،وهو تنفيذ أأجندة التمنية ،أأمهية كبرية .ورحب ابإدراج مواضيع غري تقليدية مثل الس ياحة والثقافة والرايضة .ويف
هذا الصدد ،ر أأى أأن تنفيذ توصيات أأجندة التمنية امخلس وا ألربعني يكتيس بأأمهية حيوية ابلنس بة لعمل الويبو .ورحب
مبناقشة مواضيع لتحفزي المنو والتمنية يف ادلول ا ألعضاء ،وتقليص الفجوة بني البدلان املتقدمة والبدلان النامية والبدلان ا ألقل
منوا من خالل دراسة حالهتا الاجامتعية والاقتصادية وتأأثري ا ألصول غري امللموسة عىل المنو .وشكر الوفد الويبو عىل معلها يف
جمال تكوين الكفاءات التقنية عىل الصعيد الوطين .و أأشاد الوفد ابلعمل وادلمع الذلين قدمهتام الويبو يف اإطار مرشوع امللكية
الفكرية والس ياحة (الوثيقة  .)CDIP/15/7 Rev.وذكر أأن بدله اكن جزءا من املرشوع منذ عام  ،2016و أأن املرشوع أأنتج
جمالت خمتلفة للحوار والتفاعل بني عديد اجلهات الفاعةل يف اجملمتع .وظهرت تأأثري التمنية الناحجة ذلكل املرشوع يف مناطق
خمتلفة من البدل .وقال إان ّه ل يزال هناك العديد من التحدايت ،وذلكل فقد معلت حكومة بدله عىل وضع س ياسات
وإاجراءات لتحقيق أأهدافها الإمنائية اخلاصة .و أأبدى الوفد اهامتمه الشديد أأيضا ابملشاركة بنشاط يف املوضوعات املدرجة يف
جدول أأعامل جلنة التمنية ،وخاصة يف اإطار بند جدول ا ألعامل املعنون "امللكية الفكرية والتمنية" .ور أأى فيه تقدما كبريا حنو
حتقيق تنفيذ ولية جلنة التمنية .و أأعربت عن الزتامه ودمعه اإجراء حبث بناء بشأأن املواضيع اليت ميكن أأن حتقق أأهداف التمنية
املس تدامة بطريقة شامةل ،مع اإشارة خاصة اإىل ا ألدوية والعقاقري ا ألساس ية والتعلمي واملساواة بني اجلنسني .فاملساواة بني
اجلنسني جزء من أأي اسرتاتيجية اإمنائية .فاإضافة اإىل دورها كربة أأرسة وتولهيا لقدر كبري من أأعامل املزنل ،اضطلعت املر أأة
بكثري من املسؤوليات ،عىل سبيال املثال ،يف اإنتاج النب اذلي يكتسب ماكنة وقمية يف الإكوادور ،عىل النحو املبني يف تقرير
عام  2007عن امللكية الفكرية يف الإكوادور .ويبني التقرير املذكور التحدي اذلي تواهجه البدلان النامية يف زايدة ادلخل
املتأأيت من املبيعات اإىل املس هتلكني الهنائيني .ويف جمال التعاون بني بدلان اجلنوب واملساعدة التقنية ،أأيّد الوفد مجيع اجلهود
الرامية اإىل حتسني املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو .وكرر الوفد أأمهية مواصةل العمل عىل تنفيذ ولية اللجنة تنفيذا مالمئا
و أأعرب عن أأمهل يف أأن حترز ادلورة تقدما بشأأن خمتلف البنود املدرجة يف جدول أأعامل جلنة التمنية .وجدد الزتامه بتحقيق
نتاجئ اإجيابية يف ذكل ا ألس بوع .وس هتدف مجيع اجلهود اليت سيبذلها اإىل حتويل امللكية الفكرية اإىل أأداة فعاةل تسهم يف التمنية.
 .25و أأيد وفد تونس البيان اذلي أأدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و أأعرب عن أأمهل يف أأن حتقق ادلورة تقدما
يف تعزيز الزتام البدلان ابلتمنية .وذكر أأن ادلورة ا ألخرية للجمعية العامة رحبت بعمل جلنة التمنية وبتنفيذ أأجندة التمنية ،مما يضع
قضااي التمنية يف مصمي معل الويبو .وقال اإن تعممي توصيات أأجندة التمنية هو جانب همم من معل جلنة التمنية .و أأضاف أأن
التقرير املرحيل ( )CDIP/22/2وتقرير التقيمي بشأأن امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية  -املرحةل الثانية
(الوثيقة  )CDIP/22/9 Rev.قدما حملة عامة جيدة عن مشاريع أأجندة التمنية وعن تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .و أأعرب
عن أأمهل يف أأن تمتكن ادلورة من اعامتد التوصيتني املتبقيتني رمقي  5و 11من الاس تعراض املس تقل .ومبا أأن املساعدة التقنية
يف جمال التعاون ألغراض التمنية يه مسأأةل ذات أأمهية كبرية يف أأنشطة الويبو ،أأبدى الوفد تطلّعه اإىل احلوار التفاعيل بشأأن
هذا املوضوع .اإذ ينبغي أأن تكون مسائل تكوين الكفاءات واملساعدة التقنية وتشجيع الابتاكر والتكنولوجيات املبتكرة من
بني الاهامتمات الرئيس ية مجليع ا ألعضاء .وشكر وفود مجهورية كينيا وبوركينا فاسو وبريو والربازيل عىل املشاريع اليت
اقرتحوها .و أأكد دمعه لقرتاح اجملموعة ا ألفريقية بعقد مؤمتر بشأأن امللكية الفكرية والتمنية .وذكر أأن اللجنة وافقت تقريبا عىل
هذا الاقرتاح يف دورهتا ا ألخرية و ّمتىن احلفاظ عىل تكل الروح البناءة .مفن شأأن عقد املؤمتر أأن يعود ابلفائدة عىل امجليع ويزيد
من تعزيز نظام امللكية الفكرية .ور أأى الوفد أأن اإدراج امللكية الفكرية والتمنية يف جدول ا ألعامل اإجناز هام .و أأن اختيار
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موضوع املر أأة يف جمال امللكية الفكرية س يعطي قمية أأكرب دلور املر أأة يف جمال امللكية الفكرية .وشكر الوفد أأيضا وفد املكس يك
عىل اقرتاحه بشأأن اإصدار اإعالن عن املر أأة وامللكية الفكرية (الوثيقة .)CDIP/22/16
 .26و أأيد وفد الهند البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ .و أأعرب عن تطلعه اإىل
املناقشات بشأأن التقارير املرحلية (الوثيقة  )CDIP/22/2وتقرير تقيمي مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية
والاقتصادية  -املرحةل الثانية (الوثيقة  )CDIP/22/9 Rev.والواثئق ا ألخرى املعدّة .وفامي يتعلق ابلوثيقة CDIP/22/13
بشأأن مسامهة هيئات الويبو املعنية يف تنفيذ التوصيات الوجهية من أأجندة التمنية ،أأشار الوفد اإىل أأن املسامهة الوحيدة اليت
ذكرت يه مسامهة اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور (جلنة
املعارف) ،دون أأية اإشارة اإىل أأية هيئة أأخرى من هيئات الويبو .وقال اإن ذكل ليس اجتاها حصيحا ،ألن لك هيئة من
هيئات الويبو ا ألخرى تتحمل مسؤولية املسامهة يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .وأأن تطوير نظام دويل متوازن وفعال
للملكية الفكرية يس تدعي ات ّباع رؤية شامةل ألثره .و أأشار اإىل احلاجة اإىل حساب فوائد امللكية الفكرية فامي يتعلق بتعزيز
الابتاكر ،وكذكل التاكليف اليت ترتتب عىل قدرة البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا عىل تلبية شواغلها الإمنائية الاجامتعية -
الاقتصادية .وذكر أأ ّن أأهداف التمنية املس تدامة شامةل ومتاكمةل وغري قابةل للتجزئة .وابلتايل ،فاإن لك هدف من أأهداف
التمنية املس تدامة وثيق الصةل بنطاق أأنشطة الويبو .ور أأى أأن املناقشات بشأأن املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال
وحتسن التنظمي و ّ
توّض العمليات واملامرسات القامئة .ومن الرضوري ضامن عدم
التعاون من أأجل التمنية قد حتقق الاتساق ّ
وجود ازدواجية يف هذا اجملال .وفامي يتعلق بوثيقة التنس يق ادلاخيل والتعاون والتنس يق اخلارجيني (الوثيقة
 ،)CDIP/22/11أأعرب الوفد عن تقديره للرسد الوقائعي للوضع احلايل يف جمايل التعاون والتنس يق .ولكن أأشار اإىل
ضورة حتديد مقرتحات جديدة يف هذا اجملال للميض قدما ابلعملية .و أأعرب عن تطلعه اإىل اإجراء مناقشات بناءة وإاجيابية
بشأأن اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية تنظمي مؤمتر دويل مرة لك س نتني بشأأن امللكية الفكرية والتمنية (الوثيقة  .)CDIP/20/8وقال
اإن هذا الاقرتاح املس تنري واملعلق منذ فرتة طويةل يس تحق عناية جلنة التمنية .وتطلع اإىل عقد مناقشات يف اإطار بند جدول
ا ألعامل املعنون "امللكية الفكرية والتمنية" ،ول س امي العروض واملناقشات عن موضوع املر أأة وامللكية الفكرية .وكذكل املناقشة
بشأأن نقل التكنولوجيا يف جلنة التمنية .وأأشار اإىل أأن هذه املسأأةل قيد املناقشة منذ عقود دون اإحراز أأي تقدم ملموس ،و أأن
هناك حاجة اإىل مناقشة املوضوع بهنج معيل املنحى يف جلنة التمنية .و أأعرب عن تطلعه اإىل مشاركة ممثرة وبناءة يف املناقشات
خالل ادلورة.
 .27و أأيد وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ.
و أأضاف أأن امللكية الفكرية اكنت دامئا ،حبمك طبيعهتا ،جزءا ل يتجز أأ من التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية يف مجيع
أأحناء العامل ،ألهنا تؤدي دورا هاما يف حتفزي التطور التكنولويج وتيسري المنو الاقتصادي .وعلّق الوفد أأولوية كربى عىل معل
اللجنة كجنة متخصصة معنية ابمللكية الفكرية والتمنية يف الويبو .ور أأى أأن الويبو ،بوصفها اإحدى واكلت ا ألمم املتحدة
املتخصصة ،ينبغي أأن تعمتد هنجا يسرتشد ابمللكية الفكرية حنو التمنية .و أأن املبادئ التوجهيية اليت وضعهتا الويبو لصياغة
الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية والابتاكر ينبغي أأن تكون الإطار اذلي يدمع ادلول ا ألعضاء يف وضع س ياسات
وطنية شامةل ومتسقة ومنسقة يف جمال امللكية الفكرية واسرتاتيجيات ابتاكرية وتنفيذها .وذكر أأن من بني الولايت الرئيس ية
للويبو وضع نظام دويل متوازن وميرس للملكية الفكرية ياكئف الإبداع وحيفز الابتاكر ويسهم يف التمنية الاقتصادية .ويف هذا
الس ياق ،ل ينبغي النظر اإىل تعممي التمنية يف خمتلف جلان الويبو عىل أأنه هجد يبذل مرة واحدة بل هو معلية طويةل ا ألجل
ومس مترة يس تدعي حتقيقها معال جامعيا ومتسقا .ور أأى الوفد أأن تعممي هذه العنارص ينبغي أأن يؤدي اإىل حتقيق نتاجئ ملموسة
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يف اإسهام امللكية الفكرية يف التمنية الاقتصادية ،ول س امي يف البدلان النامية .أأ ّما اتباع هنج واحد يناسب امجليع ،مفن غري
املرحج أأن ينجح .وينبغي للمرء أأن يعرتف حبقوق البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا يف اختيار معايري حامية خمتلفة عن تكل
السائدة يف البدلان ذات ادلخل املرتفع وذات القدرات التكنولوجية واملالية اخملتلفة .وقال اإن توصيات أأجندة التمنية ينبغي أأن
تو ّجه أأنشطة التمنية اليت تضطلع هبا الويبو عىل مس توى الربامج ،هبدف اإعطاء مزيد من ا ألمهية والوضوح والروابط بني لك
برانمج والتوصيات الوجهية من أأجندة التمنية .و أأضاف أأن عىل مجيع جلان الويبو أأن تقدم تقارير مفصةل عن تنفيذ التوصيات
الوجهية من أأجندة التمنية .وينبغي ّال تقترص التقارير عىل جتميع بياانت الوفود بشأأن هذا املوضوع .و أأيد الوفد مجيع اجلهود
الرامية اإىل تنفيذ توصية الاس تعراض املس تقل .ودعا الوفد اإىل اختاذ املزيد من الإجراءات ومتابعة تنفيذ تكل التوصيات،
ودعا مجيع ادلول ا ألعضاء اإىل املشاركة عىل حنو بناء يف املناقشة ،ول س امي بشأأن اعامتد التوصيتني  5و .11وذكر أأن
الاعتبارات الإمنائية و أأهداف التمنية املس تدامة موضوعات شامةل ينبغي تعمميها عىل مجيع ا ألهداف الاسرتاتيجية للويبو .وقال
اإن الابتاكر أأداة هامة يف حتديد حلول للتحدايت الإمنائية وهل تأأثري عىل العديد من أأهداف التمنية املس تدامة .و أأضاف أأن
عىل ا ألمانة أأن حتافظ عىل تعاوهنا مع واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى ذي الصةل بولية الويبو و أأن تواصل رصد خمتلف
العمليات والإسهام فهيا .وذكر أأن مشاركة الويبو و أأنشطهتا يف اإطار فريق العمل املشرتك بني واكلت ا ألمم املتحدة يه مسامهة
اإجيابية يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .ور أأى أأن بند جدول ا ألعامل املعنون "امللكية الفكرية والتمنية" قد يكون منصة
قمية للهنوض مبس توى النقاش من أأجل تغطية جمال أأوسع فامي خيص العالقة بني امللكية الفكرية والتمنية .و أأعرب الوفد عن
تطلعه اإىل مناقشة موضوع امللكية الفكرية والتمنية .وكرر تأأييده لتنظمي مؤمتر دويل دوري بشأأن امللكية الفكرية والتمنية .وقال
اإنه س يقدم تعليقات أأكرث تفصيال بشأأن لك بند من بنود جدول ا ألعامل.
 .28و أأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وقال اإن النظام
املتعدد ا ألطراف القامئ عىل القواعد اكن عامد اجملمتع ادلويل يف القرن املايض ،وينبغي أأن يواصل امليض قدما .و أأضاف أأن جلنة
التمنية يه املنتدى الوحيد املتعدد ا ألطراف اذلي أأسس رصاحة لغرض تبادل ا ألفاكر واخلربات بشأأن املواضيع املتعلقة
ابمللكية الفكرية والتمنية .وأأن اللجنة يه انعاكس لنتاجئ اجلهود الرامية اإىل تعممي أأجندة التمنية يف الإطار املؤسيس للمنظمة .ذلا
ينبغي ّال يقترص هذا املنتدى عىل مناقشة املواضيع اليت متثل مصاحل تمنوية طويةل ا ألمد وتقليدية للك طرف حفسب ،بل أأن
تناقش فيه القضااي اليت يرحج أأن تزداد فهيا مصاحل ا ألطراف يف املس تقبل .و أأشار اإىل طرق اإبداعية اس تخدمت يف املايض
للتوفيق بني الطابع ا إلقلميي للملكية الفكرية والوترية املتسارعة للعوملة  -مثل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (معاهدة
الرباءات) والربوتوكول املتعلق ابتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات ("بروتوكول مدريد") .ور أأى أأن الثورة
الصناعية الرابعة اليت حتدث تقدما هائال يف جمال تكنولوجيا املعلومات واذلاكء الاصطناعي وغري ذكل من اجملالت اليت توسع
الآفاق ،جترب الناس عىل التفكري مل ّي ًا .وتواجه الويبو حتداي يمتثل يف تكييف س ياساهتا ووضع س ياسات جديدة يف جمال
امللكية الفكرية تالمئ احلقائق اجلديدة ،ولكن ينبغي أأل تغفل املنظور الإمنايئ الرضوري لسد الفجوة املعرفية الكبرية والفجوة
الرمقية اليت ل تزال تفصل بني البدلان الغنية والبدلان الفقرية .وعىل املرء أأن يضمن وصول منفعة مثار الإبداع البرشي ألوسع
نطاق ممكن يف مجيع أأحناء العامل ،مع احلفاظ عىل احلوافز واملاكفأآت املناس بة للمبتكرين واملبدعني .اإذ يكتيس ذكل أأمهية
قصوى ملصداقية نظام امللكية الفكرية ورشعيته .ولتحقيق هذا الهدف ،ر أأى الوفد أأن عىل جلنة التمنية أأن حتقق املزيد بشأأن
أأهداف التمنية املس تدامة .وأأن عىل الويبو ،بوصفها واكةل متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة ،أأن تقدم مسامهة جوهرية يف حتقيق
أأهداف التمنية املس تدامة .وقال اإن أأعضاء جلنة التمنية يتحملون املسؤولية امجلاعية عن اإجياد الطريقة اليت ميكن هبا للجنة
تشجيع معاجلة مناس بة وشامةل لهذا املوضوع يف الويبو .و أأضاف أأن ّه يتعني عىل أأعضاء اللجنة اإحراز مزيد من التقدم يف تنفيذ
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برانمج العمل يف اإطار البند املعنون "امللكية الفكرية والتمنية" ،مع مراعاة املواضيع الواردة يف الوثيقة ،CDIP/21/8 Rev.
وكذكل ا ألفاكر اجلديدة اليت طرهحا أأعضاء أآخرون ،مثل ا ألفاكر اليت قدهما وفدا اإندونيس يا والإمارات العربية املتحدة
(الوثيقة  .)CDIP/22/17ور أأى أأن من املهم بنفس القدر امليض قدما يف مناقشة توصيات الاس تعراض املس تقل املعمتدة
واملتبقية .و أأثىن عىل الاقرتاح البناء اذلي قدمه وفد جنوب أأفريقيا ،واذلي قد يساعد يف التغلب عىل املأأزق املتعلق
ابلتوصيتني  5و .11وقال اإن الوقت قد حان للموافقة عىل اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية بشأأن تنظمي مؤمتر دويل مرة لك س نتني
بشأأن امللكية الفكرية والتمنية (الوثيقة  .)CDIP/20/8و أأضاف أأن الاقرتاح يستند اإىل حيثياته اخلاصة ،وابلتايل ل ينبغي
لدلول ا ألعضاء أأن تربط بينه وبني املوافقة عىل املسائل ا ألخرى أأو أأن تضع رشوطا للموافقة عليه .وذكر أأن للجنة التمنية
دورا رئيس يا يف تعممي أأجندة التمنية يف أأنشطة الويبو ،ومن مث ينبغي أأل يقترص دورها عىل تنفيذ املشاريع .رمغ أأن تنفيذ
املرشوعات وس يةل هممة لتحقيق نتاجئ ملموسة من حيث امللكية الفكرية والتمنية يف جلنة التمنية .و أأشار الوفد اإىل أأنه س يقدم
اقرتاحه عن مرشوع رائد بشأأن حق املؤلف وتوزيع احملتوى يف البيئة الرمقية يف بعض بدلان أأمرياك الالتينية (الوثيقة
 .)CDIP/22/15و أأعرب عن أأمهل يف حتصيل دمع مجيع ادلول ا ألعضاء للموافقة عليه يف ادلورة احلالية للجنة التمنية.
 .29و أأيد وفد ابكس تان البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ .وقال اإن معل اللجنة
همم دلمع رساةل الويبو يف وضع نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية لفائدة امجليع .واس تطرد قائال اإن برانمج العمل لتنفيذ
توصيات أأجندة التمنية يتوقف عىل التقدم الفعال اذلي حترزه جلنة التمنية .وذكر أأن للويبو دور ًا رئيس ي ًا يف مساعدة ادلول
ا ألعضاء يف بلوغ أأهدافها الإمنائية املتصةل ابمللكية الفكرية .ونظر ًا اإىل الطبيعة الشامةل للملكية الفكرية ،ر أأى أأن الهنج اللكي
اذلي يدمج مجيع أأهداف التمنية املس تدامة جزء ل يتجز أأ من تنفيذ هذه ا ألهداف .و أأضاف أأن ا ألمانة ينبغي أأن تركز عىل
قضااي الوصول العادل وامليسور اإىل التكنولوجيات احملمية ابمللكية الفكرية و أأن تضع خارطة طريق لتنفيذ أأهداف التمنية
املس تدامة عىل حنو فعال يف بعدها الاكمل .و أأيد الوفد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل لإدراج بند دامئ يف جدول ا ألعامل
بشأأن تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة يف جلنة التمنية للحصول عىل تعليقات مس تدامة بشأأن هذا املوضوع .و أأعرب عن تطلعه
اإىل اإجراء مناقشات بشأأن القضااي العالقة ،مبا يف ذكل اعامتد التوصيتني  5و 11من الاس تعراض املس تقلّ .
وحث ا ألمانة عىل
وضع اإجراءات وهمام حمددة ألغراض تنفيذ التوصيات املعمتدة .و أأعرب عن تقديره للجهود اليت تبذلها الويبو لس تكامل تقدمي
املساعدة التقنية اإىل ادلول ا ألعضاء .ولكن علّق بأأن ضامن تقدمي املساعدة التقنية عىل حنو فعال يس تلزم وضع ألية مؤسس ية
لتفادي الازدواجية يف اس تخدام املواردّ .
وحث ا ألمانة عىل وضع دليل شامل بشأأن املساعدة التقنية يساعد البدلان عىل تقيمي
نطاق أأنشطة املساعدة التقنية املمكنة ،وإادراج معلومات عن هجات التواصل داخل الويبو عن لك فئة من فئات نشاط
املساعدة التقنية احملددة .و أأعرب عن تأأييده لالقرتاح املنقح املقدم من اجملموعة ا ألفريقية بشأأن عقد مؤمتر دويل مرة لك
س نتني بشأأن امللكية الفكرية والتمنية (الوثيقة  .)CDIP/20/8اإذ من شأأن عقد املؤمتر ابنتظام يف املس تقبل أأن ميكن
املشاركني من مناقشة أأمهية امللكية الفكرية يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية .وذكر أأن املرشوع اذلي اقرتحه وفد
مجهورية كينيا بشأأن تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع الربجميات يس هتدف تسهيل نفاذ مطوري تطبيقات الهواتف
اذلكية اإىل معلومات امللكية الفكرية .وقال اإن ذكل الاقرتاح يس تحق املناقشة الإجيابية .و أأعرب عن تطلعه اإىل اإجراء
مناقشات بناءة بشأأن مقرتحات املشاريع اليت قدمهتا وفود الربازيل وبريو وبوركينا فاسو .وقال اإن املناقشة بشأأن موضوع املر أأة
وامللكية الفكرية يف اإطار بند جدول اﻷعامل اجلديد املعنون "امللكية الفكرية والتمنية" س تكون هامة ،وينبغي أأن تركز عىل
التحدايت اليت تواهجها املر أأة يف احلصول عىل التكنولوجيات احملمية ابمللكية الفكرية ألغراض منوها القتصادي والجامتعي
ومتكيهنا .وابملثل ،ر أأى أأن املوضوعات املقبةل حتت بند جدول ا ألعامل املعنون "امللكية الفكرية والتمنية" ينبغي أأل تقترص عىل
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النظر يف الآاثر الإجيابية للملكية الفكرية ،بل ينبغي أأن تشمل أأيضا التحدايت املتعلقة ابحلصول عىل التكنولوجيا وتاكليف
وضع قوانني امللكية الفكرية وس ياساهتا ،ول س امي ابلنس بة للبدلان النامية .و أأضاف أأن عىل ا ألمانة أأن تنظر يف جتميع
اس تعراض ل ألدبيات املتعلقة ابلعالقة بني امللكية الفكرية والابتاكر لختبار بعض الافرتاضات التقليدية بشأأن امللكية الفكرية
وإاجياد حلول فعاةل.
 .30و أأيد وفد مالزياي البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ .وذكر أأن امللكية الفكرية
أأعطيت ماكنة مركزية يف النظام الاقتصادي و أأن صلهتا اجلوهرية ابلتمنية حتظى ابعرتاف مزتايد بوصفها مسأأةل س ياسة شامةل
متس احلياة اليومية ،مثل دور الرباءات يف الابتاكر الصيدلين واحلصول عىل ا ألدوية امليسورة التلكفة ،وتعزيز وحامية التنوع
البيولويج والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن تسويق املنتجات املش تقة من املوارد الوراثية واملعارف التقليدية،
ودور حق املؤلف ونرش املعلومات وتعزيز التعلمي .وذكر الوفد أأن أأجندة الويبو بشأأن التمنية وتوصياهتا امخلسة وا ألربعني،
ابلإضافة اإىل خطة التمنية لعام  2030و أأهداف التمنية املس تدامة الس بعة عرش ،اإمنا تربز ادلور اذلي يتعني أأن تضطلع به
الويبو ليس يف جمال تعزيز النشاط الإبداعي والفكري حفسب ،بل يف تيسري نقل التكنولوجيا ذات الصةل اإىل البدلان النامية
من أأجل حتفزي التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية .وذلكل ،ينبغي أأل تعترب امللكية الفكرية غاية يف حد ذاهتا بل ينبغي
أأن تكون أأداة للتمنية التكنولوجية ملا فيه منفعة اجملمتع كلك .و أأضاف أأنه يف ظل الثورة الصناعية الرابعة ،قد تتسع الفجوة يف
جمال امللكية الفكرية القامئة بني البدلان املتقدمة والبدلان ا ألقل منوا .وابلتايل فاإن جلنة التمنية يه املنرب الفاصل لهذه
املناقشات ،نظرا اإىل أأن ولية اللجنة يه ضامن تعممي أأجندة التمنية و أأهداف التمنية املس تدامة يف معل الويبو من خالل
أليات الرصد والتقيمي والإبالغ .ألن النظم املناس بة لتكوين الكفاءات ونقل التكنولوجيا عوامل حامسة ابلنس بة للبدلان النامية
يف سعهيا اإىل حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة والازدهار يف ظل اقتصاد قامئ عىل املعرفة .و أأقر الوفد بتنفيذ خمتلف مشاريع
الويبو املضطلع هبا يف هذا الصدد .و أأحاط علام ابملعلومات املفصةل الواردة يف التقارير املرحلية (الوثيقة  )CDIP/22/2وتطلع
اإىل مواصةل مناقشة هذا البند .وقال اإن املساعدة التقنية جمال أآخر همم ،ورحب مبزيد من املناقشات املتعمقة بشأأنه ،ل س امي
خالل احلوار التفاعيل ،أأمال يف التوصل اإىل مشاريع مساعدة تقنية أأكرث فعالية واتساقا ومالمئة .وأأعرب عن تطلعه اإىل
مناقشة تنفيذ توصيات الاس تعراض املس تقل عىل أأمل أأن تمتكن جلنة التمنية من تسوية اخلالفات بشأأن التوصيتني  5و11
من الاس تعراض املس تقل ومن مث اعامتد هاتني التوصيتني العالقتني .و أأيد الوفد نتاجئ املؤمتر ادلويل بشأأن امللكية الفكرية
والتمنية اذلي عقد يف أأبريل  2016و أأيد الاقرتاح اخلاص بتنظمي املؤمتر لك س نتني .و أأعرب عن اعتقاده بأأن لقاء واضعي
الس ياسات والعاملني يف جمال امللكية الفكرية والتمنية وا ألوساط الأاكدميية واملنظامت احلكومية ومنظامت اجملمتع املدين س يؤدي
اإىل تبادل ممثر بشأأن امللكية الفكرية أكداة للتمنية .و أأعرب عن تطلعه اإىل مزيد من املشاركة يف اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية.
وعلّق أأمهية كبرية عىل بند جدول ا ألعامل املعنون "امللكية الفكرية والتمنية" .وذكر أأن اإدراجه كبند دامئ يف مناقشات اللجنة
سيسهّل تنفيذ الركن الثالث من ولية اللجنة ويسمح ابإجراء مناقشة أأكرث تركزيا .و أأثىن عىل اإدراج جانب همم من جوانب
امللكية الفكرية والتمنية يف اإطار هذا البند ،وهو املر أأة .اإذ ل تزال املر أأة ممثةل متثيال انقصا يف العديد من اجملالت ،ول س امي يف
جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية ،ومن شأأن اإطالق تكل املناقشة أأن يسهم يف الالزتام والعمل من أأجل الهنوض ابإدماج املر أأة
يف تكل اجملالت .ورحب أأيضا مبختلف الاقرتاحات ا ألخرى املقدمة يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل ،و أأعرب عن
تطلعه اإىل تبادل ممثر يف اجلهود املبذوةل لتعظمي مسامهة امللكية الفكرية يف دفع جعةل التمنية .وذكر أأن املادة  7من اتفاق تريبس
أأشارت اإىل حتقيق توازن بني مصاحل املبتكرين واملصاحل ا ألوسع نطاقا للجمهور .و أأضاف أأن من ا ألمثةل البارزة عىل ذكل
معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف
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قراءة املطبوعات (معاهدة مراكش) اليت أأثبتت أأن امللكية الفكرية أأداة مفيدة للتمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية .ومع
توفر ا إلرادة الس ياس ية الصحيحة ،ميكن تكرار مثل هذا الإجناز اذلي يفيد اجملمتع بأأرسه.
 .31و أأيد وفد بوركينا فاسو البيان اذلي أأدىل به وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية .و أأعرب عن رسوره البالغ
ابلتقدم احملرز يف تنفيذ أأجندة التمنية .و أأفاد بأأن بوركينا فاسو اس تفادت دامئا من دمع الويبو ،ل س امي يف اإطار مرشوع تعزيز
وتمنية القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاسو وبعض البدلان ا ألفريقية  -املرحةل الثانية .و أأضاف أأن تنفيذ هذا املرشوع اكن
انحجا للغاية .واقرتح الوفد مرشوعا جديدا بشأأن تعزيز وتمنية قطاع املوس يقى يف بوركينا فاسو وبعض البدلان ا ألفريقية ،اإذ
تواجه صناعة املوس يقى حتدايت بسبب تطور التكنولوجيات الرمقية .وقال الوفد اإنه يويل أأمهية كبرية لعمل جلنة التمنية.
و أأعرب عن أأمهل يف أأن تدمع ادلول ا ألعضاء الاقرتاح ،مبا يسمح مبواصةل تنفيذ توصيات أأجندة التمنية ،الرضورية للتمنية يف
جمال امللكية الفكرية .و أأعرب الوفد أأيضا عن أأمهل يف أأن يمثر اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية املتعلق بعقد مؤمتر لك س نتني بشأأن
امللكية الفكرية والتمنية عن نتيجة اإجيابية.
 .32و أأيد وفد مرص البيان اذلي أأدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و أأعرب عن تطلعه اإىل اإجراء حوار بناء
ومناقشات بناءة يف ادلورة .وقال اإن البند ادلامئ املدرج يف جدول اﻷعامل بشأأن "امللكية الفكرية والتمنية" ميثل حتس نا كبريا
يف اجلهود املبذوةل لتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .ولكن الوفد ل يزال يتطلع اإىل مواصةل تنفيذه من خالل عدد من
الاقرتاحات اليت تركز عىل جوانب التمنية الاجامتعية والاقتصادية ودور امللكية الفكرية يف أأهداف التمنية املس تدامة .و أأبدى
الوفد اهامتمه ابملناقشات املتعلقة ابملر أأة وامللكية الفكرية .ودعا اإىل بذل املزيد من اجلهود املشرتكة دلمع املساعدة التقنية اليت
تقدهما الويبو ،ول س امي للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .و أأكد الوفد من جديد عىل أأمهية مسأأةل نقل التكنولوجيا .و أأيد
اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية بشأأن عقد مؤمتر لك س نتني بشأأن امللكية الفكرية والتمنية ،و أأعرب عن تطلعه اإىل مزيد من
املناقشات من أأجل حتقيق أأفضل النتاجئ .و أأعرب عن تطلعه اإىل مشاركة تشاورية أأثناء ادلورة بشأأن مجيع بنود جدول
ا ألعامل من أأجل حتقيق النتاجئ الإجيابية املنشودة.
 .33و أأيد وفد بوليفيا البيان اذلي أأدىل به وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .ورحب بعمل جلنة
التمنية و أأعرب عن اعتقاده بأأن املشاريع والربامج قد تسهم يف تعزيز دور امللكية الفكرية يف أأجندة التمنية ،ولكن بصفة رئيس ية
يف خطة عام  2030و أأهداف التمنية املس تدامة .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تمتكن بوليفيا من الاس تفادة قريبا من ا ألنشطة اليت
تق ّدهما الويبو .وقال اإن بدله يمتتّع برثوة فريدة من النوايح الثقافية والفنية والبيولوجية ينبغي حاميهتا وتعزيزها وتطويرها والبحث
فهيا وتمنيهتا .و أأضاف أأن ّه يف اإطار التوصية  37من أأجندة التمنية ،ينبغي دراسة الكيفية اليت ميكن هبا للملكية الفكرية أأن تسهم
اإسهاما فعال يف تمنية البدلان .وينبغي أأل تعترب توصيات أأجندة التمنية امخلس وا ألربعني اكفية للقضاء عىل أأوجه عدم املساواة
يف العامل .ور أأى أأن هذه املبادئ التوجهيية وضعت اإطارا للعمل ،وهو أأمر مثري لالهامتم وميثل تقدما ،ولكن ينبغي النظر
بعمق أأكرب يف معل الويبو كلك ليك يكون امجليع مضن الركب .وابلنس بة للويبو ،مفن الرضوري وجود نظام لالبتاكر يتسم
ابلإنصاف والصحة والشفافية ويشجع البرش عىل تمنية قدراهتم الإبداعية والتعبري عهنا ،ل عىل حساب أأفقر الناس ،بل من
أأجل حتسني رفاه امجليع .وذكر أأن جدول أأعامل ادلورة مشجع ،واملواضيع املدرجة فيه هتم مجيع ا ألعضاء .ولكن ميكن أأيضا
اإدراج مواضيع أأخرى يف املس تقبل .و أأعرب الوفد عن تطلعه بوجه خاص اإىل رؤية املقرتحات املقدمة من بدلان منطقة أأمرياك
الالتينية والاكرييب .و أأحاط علام بتكل الاقرتاحات و أأعرب عن أأمهل يف معل جيد لللجنة التمنية.
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 .34و أأيد وفد الس نغال البيان اذلي أأدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و أأكد دمعه لعمل جلنة التمنية ،فهو معل
قمي للغاية سيسمح للويبو ابلوفاء بوليهتا الإمنائية وحتقيق أأهداف التمنية املس تدامة والتنفيذ ا ألمثل لتوصيات أأجندة التمنية.
وينبغي أأن يكون أأساسا لعمل اللجنة احلايل واملقبل .و أأعرب الوفد عن سعادته بشأأن النقاش اخلاص مبوضوع املساعدة
التقنية ،اليت ميكن أأن تساعد البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا وتدمع البنية التحتية للملكية الفكرية .وذكر أأن جلنة التمنية
منتدى ممتاز لتبادل اخلربات و أأفضل املامرسات من أأجل تطوير نظام امللكية الفكرية .وقال اإن اقرتاح عقد مؤمتر لك س نتني
بشأأن امللكية الفكرية والتمنية ميثل اإسهاما كبريا وينبغي أأن حيظى بتأأييد اللجنة .و أأضاف أأن هذا الاقرتاح حظي بتأأييد عدد
من ادلول ا ألعضاء .وشكر وفد بوركينا فاسو عىل اقرتاحه ملرشوع جديد بشأأن تعزيز وتمنية قطاع املوس يقى يف بوركينا فاسو
وبعض البدلان ا ألفريقية و أأيد الاقرتاح .و أأعرب عن رغبته يف أأن يكون أأحد البدلان املس تفيدة منه.
 .35وشكر وفد الإمارات العربية املتحدة الويبو عىل هجودها املتواصةل يف السعي اإىل إانشاء نظام دويل حيفظ مبادئ
امللكية الفكرية ،وشدد عىل دور امللكية الفكرية يف حتقيق متطلبات التمنية يف دوةل الإمارات العربية املتحدة .وقال اإن بدله
اعمتدت بشلك مهنجي س ياسات تدمع امللكية الفكرية وفقا للزتاماهتا ادلولية .و أأهنا منذ ادلورة احلادية والعرشين للجنة،
نظمت ابلتعاون مع الويبو عدة أأحداث عىل الصعيدين الوطين وادلويل .وسعت يف تكل ا ألحداث اإىل دمع خمتلف جوانب
امحلاية وتعزيز املعلومات والتوعية فامي يتعلق ابمللكية الفكرية .ورحب الوفد أأيضا ابلتقارير املرحلية اليت أأشارت اإىل التقدم
احملرز يف تنفيذ مشاريع أأجندة التمنية .ور أأى فهيا الوفد دليال عىل اجلهود اليت تبذلها الويبو لتنفيذ أأجندة التمنية .و أأعرب عن
اهامتمه ابلس تفادة من خربة تكل املشاريع اخملتلفة .وجشع ادلول ا ألعضاء عىل النظر يف العمل املقرتح يف اإطار البند  7من
جدول ا ألعامل ("النظر يف برانمج معل لتنفيذ التوصيات املعمتدة") ،والنظر فيه بطريقة بناءة وشامةل حىت تعود الفائدة عىل
امجليع .وقال اإن موضوعات املناقشة يف اإطار البند  8من جدول اﻷعامل "امللكية الفكرية والتمنية" اكتسبت أأمهية مزتايدة عىل
الصعيد ادلويل .وسلط الوفد الضوء عىل أأمهية املوضوع احلايل املتعلق ابملر أأة وامللكية الفكرية ،اإذ يسعى اإىل دمع دور املر أأة يف
مجيع القطاعات .و أأشار الوفد اإىل مساعيه املشرتكة مع وفد اإندونيس يا لتقدمي اقرتاح بشأأن امللكية الفكرية والاقتصاد الإبداعي
(الوثيقة  .)CDIP/22/17و أأعرب عن تطلعه اإىل املشاركة بنشاط يف ادلورة.
 .36وقال وفد كواب اإن جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية هو أأحد ا ألراكن الرئيس ية للمنظمة .وقد أأظهرت النتاجئ احملققة يف
اإطار أأجندة التمنية تقدما كبريا بفضل تنفيذ املرشوعات .ومع ذكل ،ؤ أأى الوفد أأن هناك حاجة ألن جتري ادلول ا ألعضاء
حوار ًا بشأأن امللكية الفكرية والتمنية كجزء من الركن الثالث للجنة بطريقة مس مترة .و أأضاف أأن مزيانية املنظمة حباجة اإىل أأن
ختصص ابس مترار ألغراض التنفيذ الفعال لتوصيات أأجندة التمنية وغريها من أأنشطة التعاون الإمنايئ .و أأن أأجندة التمنية جيب
أأن تكفل وجود نظام متوازن للملكية الفكرية وفقا للس ياسات الوطنية للملكية الفكرية و أأن تساعد عىل حتقيق أأهداف التمنية
املس تدامة .و أأقر الوفد احلاجة اإىل تطبيق أليات التنس يق و أأعرب عن أأمهل يف حتصيل نتاجئ يف هذا املوضوع .ور أأى أأن عىل
أأجندة التمنية أأن تتجاوز املشاريع و أأن تعمم يف مجيع أأنشطة الويبو .و أأيد الوفد اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية بشأأن عقد مؤمتر لك
س نتني بشأأن امللكية الفكرية والتمنية (الوثيقة  .)CDIP/20/8و أأيد أأيضا البيان اذلي أأدىل به وفد السلفادور ابمس مجموعة
بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
 .37و أأيد وفد اتيلند البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ .و أأعرب عن الزتامه التام
بدمع هممة الويبو الرامية اإىل وضع نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية يعزز الابتاكر والإبداع لفائدة امجليع .وذكر أأن
جدول أأعامل ادلورة احلالية يشمل اقرتاحني جديدين ينتظران املناقشة .و أأعرب الوفد عن انفتاحه للنظر يف أأية اقرتاحات
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جديدة من شأأهنا أأن تساعد عىل الهنوض ابلهدف الاسرتاتيجي املشرتك وهو تيسري الانتفاع ابمللكية الفكرية ألغراض التمنية.
ورحب مبالحظات املدير العام اليت تفيد بتخصيص ما نسبته  20يف املائة من اإيرادات الويبو ألغراض التمنية .ورحب بنتاجئ
ادلراسة بشأأن فهم اس تخدام التصممي الصناعي يف دول جنوب رشق أآس يا (الوثيقة  .)CDIP/22/INF/2و أأعرب الوفد
أأيضا عن تطلعه اإىل املشاركة يف احلوار التفاعيل بشأأن املساعدة التقنية .و أأشار اإىل املسأأةل املطروحة منذ زمن طويل
خبصوص عقد مؤمتر دويل بشأأن امللكية الفكرية والتمنية ،وهو اقرتاح قدمته اجملموعة ا ألفريقية (الوثيقة )CDIP/20/8
و أأعرب عن أأمهل يف اإجياد حلول مقبوةل مجليع الاقرتاحات العالقة.
 .38و أأيد وفد أأوغندا البيان اذلي أأدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و أأكد عىل أأمهية امللكية الفكرية أكداة للتمنية
للجميع .وذكر أأن ا ألرايض ،ويه العامل الرئييس ل إالنتاج يف الصناعات الزراعية الرئيس ية ،حمدودة يف بدله ،مما جعل أأغلبية
الرجال والنساء القادرين عىل العمل يعمتدون عىل املوارد غري احملدودة ل إالبداع والابتاكر البرشيني .وقال اإن من املهم ابلنس بة
لأكرث من  70يف املائة من الساكن ،اذلين تقل أأعامرمه عن  30س نة ومه يف الس نوات ا ألوىل من الإنتاجية ،اإاتحة مجيع
ا ألدوات ،مبا يف ذكل أأدوات امللكية الفكرية لتسخري تكل الفوائد .واعترب الوفد معل جلنة التمنية ذا أأمهية قصوى دلمع
املبادرات الوطنية واس تكاملها .و أأعرب الوفد عن تقديره ل ألمانة عىل دمعها ألنشطة ومشاريع التعاون اليت نفذت يف أأوغندا،
مبا يف ذكل صياغة مرشوع الس ياسة الوطنية للملكية الفكرية؛ وتدريب فاحيص الرباءات يف جمال الفحص املوضوعي؛
وادلراسة املتعلقة بتعزيز الابتاكر يف القطاع الزراعي الغذايئ يف أأوغندا (الوثيقة )CDIP/21/INF/3؛ وتكوين الكفاءات
يف أأاكدميية الويبو؛ وإانشاء مركز دلمع التكنولوجيا والابتاكر ،و أأنشطة أأخرى .ومع ذكل ،ذكر الوفد بعض القيود اليت ل تزال
قامئة واليت ميكن للجنة التمنية أأن تس تخدهما لعامتد تدخالت اسرتاتيجية .و أأعرب الوفد عن تقديره للنظر اإىل بدله كبدل رائد
يف مرشوع تعزيز دور املر أأة يف الابتاكر ورايدة ا ألعامل ،وتشجيع النساء يف البدلان النامية عىل اس تخدام نظام امللكية
الفكرية (الوثيقة  .)CDIP/21/12 Rev.و أأعرب عن تطلعه اإىل العمل مع الويبو من أأجل تنفيذ املرشوع بنجاح.
 .39و أأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة ا ألفريقية .ور أأى أأن اللجنة يف مرحةل مفصلية،
ويه أأول مناقشة يف اإطار بند جدول اﻷعامل اذلي طال انتظاره بشأأن "امللكية الفكرية والتمنية" .و أأضاف أأن من املالمئ أأن
يكون البند قيد املناقشة هو بند " املر أأة وامللكية الفكرية" ،وخاصة كجزء من موضوع اليوم العاملي للملكية الفكرية لعام
 2018وهو " متكني التغيري :املر أأة يف جمال الابتاكر والإبداع" .ورحب ابحلوار التفاعيل بشأأن املساعدة التقنية .وذكر أأن
بدله أأقامت رشاكة مع الويبو يف عدد من احلالت بشأأن املساعدة التقنية .بيد أأن أأحسن ادلروس املس تفادة صةل ابملوضوع
يه أأن تكون املساعدة التقنية مصحوبة دامئا بتطوير الكفاءات .فاملساعدة التقنية وتطوير الكفاءات ليست أأنشطة متنافية.
وقال اإن التجربة أأظهرت أأن ا ألثر أأكرب و أأن التدخل أأكرث اس تدامة حني تنرش املساعدة التقنية وتطوير الكفاءات معا .و أأن
مصداقية ما س بق ظهرت بصفة خاصة يف عدد كبري من قواعد البياانت اليت أأنشأأهتا الويبو .وقال اإن قواعد البياانت أأدوات
مفيدة ،ولكن يف غياب تطوير الكفاءات ،يبقى هذا التدخل "حتفة ملكفة" ملعظم البدلان النامية .و أأشار الوفد اإىل الوثيقة
 CDIP/22/7املعنونة "قامئة مؤرشات لتقيمي خدمات الويبو وأأنشطهتا املتعلقة بنقل التكنولوجيا" .وذكر أأن التقرير أأشار اإىل
أأن معظم ا ألنشطة املنفذة يف اإطار الفئة جمي من توصيات أأجندة التمنية يه أأنشطة قامئة عىل ا ألحداث ،تربز وجود جفوة
واحضة يف جمال املساعدة التقنية واملشاريع والرشأاكت والتجميع ،والندرة امللحوظة يف اإدراج اخلدمات وا ألنشطة ذات الصةل
بتطوير الكفاءات .وفامي يتعلق ا ألمر ابملؤرشات ،أأيد الوفد املؤرشات اذلكية ( ،)SMARTوطلب أأن تتجاوز الويبو
املؤرشات القامئة عىل ا ألنشطة وتتحرك حنو املؤرشات املطلوبة املتعلقة ابلثغرات ،وهو ما س يربز الفجوات احلقيقية املوجودة
عىل أأرض الواقع بشأأن معاجلة توصيات أأجندة التمنية يف اإطار الفئة جمي .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف التوصل اإىل توافق يف
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الآراء بشأأن الواثئق  CDIP/18/7و CDIP/19/3و .CDIP/19/1 Rev.ور أأى أأن التغيريات يف اإطار الإدارة القامئة
عىل النتاجئ لربط نفقات الربانمج واملزيانية ابلنتاجئ املتوقعة تركت واحدة أأو أأكرث من توصيات أأجندة التمنية عرضة لعدم تلقي
مزيانية خمصصة .وكرر الوفد طلبه وضع خريطة لتوصيات أأجندة التمنية بشأأن نتيجة متوقعة واحدة أأو أأكرث ،مما ميكن جلنة
التمنية من اختاذ قرار أأكرث استنارة بشأأن التوصيتني  5و 11من الاس تعراض املس تقل .وفامي يتعلق ابلتوصية املعمتدة رمق 1
لالس تعراض املس تقل ،فاإن املناقشة الرفيعة املس توى س تجد التنفيذ ا ألنسب من خالل مؤمتر .وقال اإن اقرتاح اجملموعة
ا ألفريقية مناسب متاما ،ونظرا ألن تكل التوصية قد اعمتدت ابلفعلّ ،
حث بقوة مجيع الوفود عىل تأأييد اقرتاح اجملموعة
ا ألفريقية .وقال الوفد اإن اجملموعة ا ألفريقية أأظهرت قدرا اكفيا من املرونة ،ودمعت اعامتد ذكل الاقرتاح للتنفيذ يف ادلورتني
الثالثة والعرشين والرابعة والعرشين للجنة التمنية .وقد تضمنت أأهداف التمنية املس تدامة  230مؤرشا فعليا .ولكن مل توضع
أأية مؤرشات تقيمي بعد مرور  11عاما فامي خيص توصيات أأجندة التمنية .واس تغرب الوفد ذكل .ألن تقيمي أأثر توصيات أأجندة
التمنية يس تدعي وضع مؤرشات تقيمي .ودعا اإىل وضع هذه املؤرشات.
 .40و أأيد وفد كوت ديفوار البيان اذلي أأدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و أأعرب عن حامسه للمشاركة يف
دورات جلنة التمنية ،ألنه يرغب يف رؤية توصيات أأجندة التمنية امخلس وا ألربعني موضع التنفيذ ،وإاجياد نظام متوازن ومنصف
للملكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل .وابلتايل ،فاإن جلنة التمنية اليت تعطي ا ألولوية للتمنية ،تس تحق لك اهامتمه .وشكر الويبو
عىل املرشوع اخلاص بتعزيز القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاسو وبعض البدلان ا ألفريقية ا ألخرى ،و أأيد أأيضا اقرتاح
املرشوع املتعلق بتعزيز وتطوير قطاع املوس يقى يف بوركينا فاسو والبدلان ا ألفريقية ا ألخرى (الوثيقة .)CDIP/22/12
و أأعرب الوفد عن اهامتمه ابملشاركة يف هذا املرشوع .ورحب أأيضا ابجملالت املواضيعية للعمل ،اليت اكنت مجيعها هامة
للغاية .و أأعرب عن رغبته يف تعزيز دور اللجنة وفعاليهتا لمتكني الويبو من الاضطالع مبهمهتا عىل أأمكل وجه داخل منظومة
ا ألمم املتحدة فامي يتعلق بأأجندة التمنية.
 .41و أأيد وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء .وذكر أأن احلكومة الياابنية تقدم لك س نة ،منذ عام
 ،1987تربعات اإىل الويبو من أأجل مبادراهتا الإمنائية يف جمال حقوق امللكية الفكرية .ويف عام  ،2018تربعت الياابن مببلغ
 5.9مليون فرنك سويرسي ،كام فعلت يف العام السابق .وقال اإن الياابن ،بفضل الاس تفادة الفعاةل من الصناديق الاستامئنية
الياابنية ،تنفذ مجموعة متنوعة من برامج املساعدة لصاحل البدلان النامية يف منطقيت أآس يا واحمليط الهادئ والبدلان ا ألفريقية يف
جمال امللكية الصناعية .ومشل ذكل اس تقبال ما يزيد عىل  1800متدرب منذ عام  ،1996من  59بدلا و أأربعة ماكتب إاقلميية
للملكية الفكرية ،وعقد حلقات معل وحلقات دراس ية خمتلفة ،وإارسال أأكرث من  300من اخلرباء الياابنيني اإىل  38بدلا منذ
عام  .1987و أأضاف أأن الياابن ،من خالل الصناديق الاستامئنية الياابنية ،تساعد الويبو عىل الهنوض ابملبادرات اليت
أأطلقت لتعزيز البىن التحتية التقنية واملعرفية عىل حد سواء .ومشل ذكل مشاريع رمقنة الواثئق املودعة بنسخة ورقية،
وحتسني البىن التحتية لتكنولوجيا املعلومات يف ماكتب امللكية الفكرية .ويف جمال حق املؤلف ،رحبت الياابن بأأكرث من 350
متدراب من  27بدلا من منطقة أآس يا واحمليط الهادئ .وقد دمعت الصناديق الاستامئنية الياابنية تطوير صناعة الثقافة
واحملتوايت ،من خالل اإنشاء نظم حلقوق املؤلف وتمنية املوارد البرشية يف تكل املنطقة .ول ألنشطة الياابنية التعاونية و أأنشطهتا
املسا ِعدة للبدلان النامية ودمع الصناديق الاستامئنية اترخي طويل مع العديد من الإجنازات البارزة .وذكر أأن الصناديق
الاستامئنية الياابنية احتفلت ابذلكرى الس نوية الثالثني يف الس نة املالية  .2017وقد أأنشأأت احلكومة الياابنية الصناديق
الاستامئنية لصاحل أأفريقيا والبدلان ا ألقل منوا يف عام  2008بعد اعامتد توصيات أأجندة الويبو بشأأن التمنية .واحتفلت تكل
الصناديق ابذلكرى العارشة لتأأسيسها يف الس نة املالية  .2018ويف الاحتفال عقدت الويبو ابلرشاكة مع مكتب الياابن
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للرباءات أأنشطة جانبية يف امجلعية العامة للويبو لعام  .2018وقال الوفد اإن صناديق الياابن الاستامئنية لصاحل أأفريقيا والبدلان
ا ألقل منوا هتدف اإىل زايدة الوعي بأأمهية نظام امللكية الصناعية يف التمنية الاقتصادية والتكنولوجية ،ومساعدة البدلان النامية
عىل وضع أأو تعزيز قوانيهنا ومؤسساهتا اخلاصة ابمللكية الصناعية ،وتعزيز تمنية الكفاءات يف اإدارة نظام امللكية الصناعية
واس تخدامه .و أأضاف أأن أأنشطة الصندوق جتري ابلتعاون الوثيق مع املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية (ا ألريبو)
واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ( .)OAPIو أأقر بأأمهية الاضطالع اب ألنشطة الإمنائية بفعالية وكفاءة ،متاش يا مع هدف
الويبو الرايم اإىل تعزيز حامية امللكية الفكرية .وقال الوفد اإن احلكومة الياابنية ،ابلتعاون مع الويبو ،ملزتمة مبواصةل حتسني
مبادراهتا التعاونية لضامن اس تخدام ا ألموال الياابنية مبزيد من الكفاءة والفعالية .و أأعرب عن تطلعه اإىل املسامهة بعمل جلنة
التمنية.
 .42و أأيد وفد نيبال البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ .وقال اإن معل جلنة التمنية
معل جوهري ابلنس بة لبدل مثل نيبال .وذكل ألن العدد الضخم من ا ألنشطة اليت اضطلعت هبا جلنة التمنية يف جمالت
التدريب وتكوين الكفاءات ووضع س ياسات امللكية الفكرية ،وإانشاء املؤسسات الاسرتاتيجية ومراكز دمع التكنولوجيا
والابتاكر ،وتوفري املنصات املعرفية وحتويل القطاعات غري الرمسية ،مجيعها أأنشطة هامة .وقال اإن مجيع توصيات أأجندة التمنية
امخلس وا ألربعني هممة لك ا ألمهية وسوف تسهم يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .وذكر الوفد أأن حكومة بدله اعمتدت
س ياسة وطنية شامةل للملكية الفكرية ،يف عام  ،2017توفر اإطارا سلامي وتفي مبعايري النظام ادلويل للملكية الفكرية .وقال اإن
نيبال بصدد صياغة قوانني ولواحئ للملكية الفكرية تامتىش مع املعاهدات ادلولية ذات الصةل .و أأضاف أأن ا ألولوية حاليا يه
اإنشاء مكتب متاكمل للملكية الفكرية لتنفيذ الس ياسة الشامةل .وهتدف معلية التوحيد هذه اإىل منح مجيع فئات حقوق
امللكية الفكرية حبامية فعاةل واكفية ،مع مراعاة حقوق املبدعني واجملمتع كلك .وقال اإن نيبال من بني البدلان القليةل اليت تضمن
حقوق امللكية الفكرية كحقوق أأساس ية .وقال اإن جلنة التمنية جلنة هممة وينبغي لها أأن تواصل الاسرتشاد مببد أأ تعممي التمنية يف
مجيع أأنشطة الويبو .و أأيد الوفد ادلور النشط اذلي تضطلع به جلنة التمنية يف اإرشاد الويبو بشأأن اجلهود الرامية اإىل تنفيذ
أأهداف التمنية املس تدامة .وذكر أأن بدله تس تفيد من بعض أأنشطة الويبو ،ل س امي مرشوع التدريب يف اإطار احتاد الكتب
امليرسة ( .)ABCور أأى الوفد أأن بند جدول ا ألعامل بشأأن املر أأة وامللكية الفكرية بند هام ،وشكر وفد املكس يك عىل
اقرتاحه (الوثيقة  .)CDIP/22/16و أأعرب عن ثقته يف أأن امللكية الفكرية ستسامه يف حتقيق املساواة بني اجلنسني وتعممي
مراعاة املنظور اجلنساين.
 .43و أأيد وفد أأملانيا بيان وفد المنسا ابمس الاحتاد ا ألورويب ،وبيان وفد كندا ابمس اجملموعة ابء.
 .44ودعت ممثةل برانمج الصحة والبيئة ا ألمانة اإىل إارشاك املنظامت النسائية ا ألفريقية غري احلكومية يف الاجامتعات اليت
تعقد بشأأن املر أأة يف الويبو .وذكرت أأن متثيل املر أأة ا ألفريقية يف امجلعية العامة ويف جلان أأخرى ليس متثيال عاليا .ودعت
الرئيس اإىل اختاذ مبادرة لإدماج امجليع .و أأشارت اإىل عدم وجود العديد من املنظامت غري احلكومية ا ألفريقية يف جلنة التمنية.
وقالت اإهنا تشارك منذ عام  2001يف جلان الويبو ،مثل جلنة املعارف ،ومل يعرتف هبا كشخص ينمتي اإىل شعب أأصيل ،مما
يعين أأهنا مل تمتكن من املشاركة يف جتمع الشعوب ا ألصلية .ور أأت أأنه ينبغي للجنة التمنية ،و ألغراض حتقيق التمنية ،أأن ترشك
بدلاان مثل الاكمريون ،ويه بدل غين مبا عدده  280مجموعة اإثنية ،بعضها انطق ابلإنلكزيية وبعضها انطق ابلفرنس ية ،مشاركة
اكمةل يف مشاريع أأجندة التمنية احملددة يف اإطار أأجندة عام  .2030و أأعربت عن قلقها إازاء غياب املساواة بني البدلان وبني
الرجل واملر أأة .وانشدت املمثةل ادلول ا ألخرى لتأأييد وهجة النظر هذه.
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 .45و أأعرب ممثل امجلعية ا ألوروبية لطالب احلقوق ( )ELSA Internationalعن شكره للويبو عىل الفرصة املتاحة
مجلعيته للمشاركة يف هذه الاجامتعات املهمة .و أأعرب عن رضاه الكبري بشأأن املواضيع واملشاريع واملقرتحات قيد املناقشة ،ألهنا
تبدي اس تعداد للتطور والتعاون والاس تجابة لتحدايت امللكية الفكرية وما يتصل هبا من مواضيع .واعترب أأن هذه الرغبة يف
التعاون واس تكشاف حمافل جديدة لتبادل املعلومات واملعارف وبعض التطورات احملددة تظهر أأن اللجنة تسري عىل الطريق
الصحيح ،طريق التصال والتعمل املشرتك والاتساق .وقال اإن امجلعية تعمل عىل تعزيز حقوق الإنسان والتوعية هبا ،ويه
سعيدة ابخلطوات املتخذة من أأجل احرتام هذه احلقوق وتعزيزها يف املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية.
 .46و أأعرب وفد زمبابوي عن تأأييده الاكمل للبيان اذلي أأدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة ا ألفريقية .ورحب ابلتقارير
املرحلية (الوثيقة  )CDIP/22/2بشأأن خمتلف املشاريع وشدد عىل ادلور احملوري للملكية الفكرية يف تنفيذ توصيات أأجندة
التمنية (الوثيقة  .)CDIP/22/2وقال اإن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات من ا ألمور ا ألساس ية لتعممي مبادرات امللكية
الفكرية يف العامل النايم .و أأضاف أأن اسرتاتيجية س ياسة تنفيذ امللكية الفكرية يف زمبابوي قد أأطلقت ،وتتطلب تكوين
كفاءات فنية وتقنية كبرية لتنفيذها .و أأعرب عن تطلعه اإىل احلوار التفاعيل بشأأن املساعدة التقنية واملناقشات بشأأن املساعدة
الإمنائية .و أأيّد الاقرتاح املقدم من اجملموعة ا ألفريقية لعقد مؤمتر دويل لك س نتني بشأأن امللكية الفكرية والتمنية (الوثيقة
 )CDIP/20/8فهو عامل أأسايس ملبادرات التمنية يف الويبو .وحث مجيع ادلول ا ألعضاء عىل قبول الاقرتاح والتفاوض
حبسن نية .ورحب ابملناقشة املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية اليت تركز عىل املر أأة وامللكية الفكرية ،و أأعرب عن تطلعه اإىل
تقدمي مسامهة اإجيابية يف املناقشات.
 .47وقال وفد ترينيداد وتوابغو اإنه يدرك جيدا اجلهود اليت تبذلها الويبو لضامن صياغة توصيات قابةل للتطبيق وتنفيذها
هبدف تعزيز حاةل امللكية الفكرية يف ترينيداد وتوابغو وسائر البدلان النامية أأيضا .و أأضاف أأن التوصيات اكنت منظمة تنظامي
جيدا يسمح بتطوير وتوس يع مس مترين يف جمال امللكية الفكرية .و أأيد الوفد الاقرتاحات املقدمة من وفود بريو واملكس يك
والربازيل ،وكذكل ادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكرية والربجميات يف منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب ،مع الرتكزي عىل منطقة
الاكرييب .وقال اإن اقتصاد ترينيداد وتوابغو الآخذ يف التوسع أأرىس أأساسا للتوسع يف اس تخدام امللكية الفكرية .وسعى اإىل
تشجيع رواد ا ألعامل والباحثني عىل الاس تفادة من اقتصادايت نظام امللكية الفكرية .وذكر عىل سبيل املثال ،أأن مكتب
امللكية الفكرية يف ترينيداد وتوابغو أأبرم رشاكة مع املعهد الاكرييب للبحوث الصناعية من أأجل تثقيف املطورين احملمتلني
لتطبيقات الهواتف اذلكية حبقوق امللكية الفكرية اخلاصة هبم .وقد عرض املهمتون أأفاكرمه عىل املعهد الاكرييب للبحوث
الصناعية ،اذلي قمي قدراهتم عىل تنظمي املشاريع وقرر بشأأن اإماكنية رعاية تطوير هذه التطبيقات .وذكر الوفد أأنه شارك
بنشاط يف اجامتعات جلنة التمنية ،وكرر ما س بق و أأن أأعرب عنه من تقديره الاكمل لدلمع اذلي تقدمه أأمانة الويبو .وجشع
الوفد الويبو عىل مواصةل ادلمع اجليد لهذه املساعي املمثرة ،ألهنا سرتمس مالمح أأي تغيري يف موقع الويبو يف املس تقبل .وفامي
يتعلق ابلتنفيذ ،أأقر الوفد بأأن الكثري من جناح جلنة التمنية يعمتد عىل الزتام ادلول ا ألعضاء.
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البند  6من جدول ا ألعامل :رصد تنفيذ مجيع توصيات أأجندة التمنية وتقيميه ومناقش ته وإاعداد تقارير عنه
الوثيقة قيد النظر يه الوثيقة  - CDIP/22/2التقرير املرحيل
 .48دعا الرئيس ا ألمانة اإىل عرض التقرير املرحيل عن مرشوع اإدارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :تعزيز الاس تخدام
الفعال للملكية الفكرية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية ،الوارد يف املرفق ا ألول
للوثيقة .CDIP/22/2
 .49وقدمت ا ألمانة (الس يد أأندرو تشايكوفسيك) التقرير املرحيل الوارد يف املرفق ا ألول من الوثيقة ،CDIP/22/2
واذلي يشري اإىل املرشوع الوارد وصفه يف الوثيقة  CDIP/19/11 Rev.بشأأن اإدارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :تعزيز
الاس تخدام الفعال للملكية الفكرية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية .والهدف
العام للمرشوع هو وضع اإطار يس هتدف زايدة فعالية أأنشطة تكوين الكفاءات يف جمال نقل التكنولوجيا من خالل وضع
مهنجية شامةل ،لتقيمي الاحتياجات يف جمال تكوين الكفاءات ،تسمح بتحديد احتياجات اجلهات الفاعةل الرئيس ية من فئات
ممويل امللكية الفكرية ومطورهيا ومديرهيا ومس تخدمهيا داخل سلسةل قمية الابتاكر ،ومعاجلهتا مبزيد من الفعالية .وقد بد أأ تنفيذ
املرشوع يف هناية عام  .2017وقدم خبري تقيمي الاحتياجات التدريبية يف يونيو  2018مرشوعا أأوليا دلليل يصف مهنجية
تقيمي الاحتياجات التدريبية ومجموعة أأدوات تشمل مناذج اس تقصائية وقوالب للمقابالت .ومبوازاة ذكل ،حدد اخلرباء القطريون
املعنيون ،ابلتعاون مع هجات التصال احلكومية الرئيس ية املعنية ،املؤسسات الوجهية لإعداد خرائط مفصةل لسالسل القمية
الابتاكرية يف بدلاهنم ،مع تسليط الضوء بوجه خاص عىل أأدوار اجلهات الفاعةل الرئيس ية وعالقاهتا .ووضعت الصيغة الهنائية
لتقارير املسح وقدمت يف هناية شهر يونيو .وعقد اجامتع يف يوليو  2018يف جنيف مع خبري تقيمي الاحتياجات التدريبية
واخلرباء القطريني ا ألربعة وفريق مرشوع الويبو لس تعراض مرشوع ادلليل ومجموعة ا ألدوات وحفص خرائط سالسل قمية
الابتاكر املقدمة ،فضال عن مناقشة اإعداد التقارير واس تخدام ادلليل ومجموعة ا ألدوات لتقيمي الاحتياجات التدريبية واقرتاح
حلول تدريبية لفائدة ا ألطراف الفاعةل الرئيس ية احملددة .وقد اس تمكلت هذه التقارير وقدمت يف أأكتوبر  .2018ومراعاة
للطبيعة العملية والسهةل الاس تخدام لدلليل ومجموعة ا ألدوات يف اإعداد تقارير تقيمي الاحتياجات التدريبية ،قدم اخلرباء
القطريون أأيضا تعليقات وتوصيات بشأأن كيفية حتسني ادلليل ومجموعة ا ألدوات بغية جعهل جمداي ومعليا قدر الإماكن ،استنادا
اإىل جتارهبم يف اس تخدام ادلليل ومجموعة ا ألدوات يف اإعداد تقاريرمه .واكن من املتوقع اإصدار نسخة منقحة من ادلليل
ومجموعة ا ألدوات حبلول هناية عام  .2018ويس تخدم اخلرباء القطريون أأيضا تقاريرمه التقيميية ،ابلتشاور مع فريق مرشوع
الويبو ،أكساس لوضع خطط تدريبية تليب الاحتياجات التدريبية ل ألطراف الفاعةل الرئيس ية .وذكر أأن من املتوقع صدور
الصيغة الهنائية لهذه اخلطط حبلول هناية عام  .2018وسرتكز املرحةل التالية من املرشوع ،اعتبارا من يناير وطوال عام
 ،2019عىل تنفيذ خطط التدريب و أأنشطة تكوين الكفاءات ذات الصةل والرضورية يف البدلان الرائدة ا ألربعة .وذكر أأن
املرشوع ينفذ يف موعده ويف حدود املزيانية املقررة يف ا ألصل.
 .50وفتح الرئيس ابب املالحظات والتعليقات وا ألس ئةل.
 .51و أأحاط وفد اإندونيس يا ،متحداث بصفته الوطنية ،علام ابلواثئق يف اإطار البند  6من جدول ا ألعامل .و أأعرب عن
سعادته بأأن يكون بدله أأحد البدلان الرائدة يف مرشوع اإدارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :تعزيز الاس تخدام الفعال
للملكية الفكرية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية .ور أأى للمرشوع أأمهية خاصة
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يف س ياق أأجندة التمنية .وذكل ألن املرشوع يسعى اإىل تعزيز س بل اس تفادة البدلان النامية والاقتصادات الناش ئة مثل
اإندونيس يا من تمنية الكفاءات وإادارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا ،ا ألمر اذلي من شأأنه أأن يعزز الابتاكر لحقا .وقال اإن
املرشوع بد أأ يف عام  2018ويتوقع اإجنازه يف عام  .2019اإذ أأاتح املرشوع فرصة لس تعراض الس ياسات املتعلقة ابإدارة
امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا .ومسح ابلنظر يف اتباع هنج أأكرث توهجا حنو التمنية ،يامتىش مع ا ألولوايت والكفاءات
والاحتياجات الوطنية .وقال الوفد اإن اإندونيس يا أأجرت سلسةل من املشاورات واملقابالت الوطنية مع املنظامت الرئيس ية
يف سالسل القمية الابتاكرية ،برزت نتاجئها يف تقيمي اخلبري والتوصيات اليت قدهما .وقد ّزود التقرير احلكومة بفهم أأمعق
لسالسل القمية الابتاكرية يف البدل ،و أأبرز الاحتياجات التدريبية بني عنارص سلسةل القمية الابتاكرية .وقدم التقرير عرضا
شامال للبياانت املتعلقة بتقيمي الاحتياجات التدريبية للك منظمة مس هتدفة ،والاجتاهات املس ّجةل يف مجيع املنظامت الوطنية،
وساعد عىل وضع أأنشطة تدريبية تناسب الاحتياجات عىل أأفضل وجه .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل مرحةل تنفيذ ا ألنشطة
التدريبية اليت ستشمل ا ألنشطة الوطنية والتعمل عن بعد واملشاركة يف الربامج التعلميية .و أأعرب الوفد عن حامسه للعمل مع
الويبو بشأأن أأنشطة تكوين الكفاءات اليت تشمل حلقات معل تدريبية معلية بشأأن تسويق التكنولوجيا وإادارة امللكية الفكرية
عىل حنو فعال ،هبدف جعل مؤسسات امللكية الفكرية الوطنية أأكرث كفاءة وتعزيز التوازن العادل بني حامية امللكية الفكرية
واملصلحة العامة .و أأعرب عن ثقته يف أأن نتاجئ املرشوع س تبني كيف يتيح الاس تخدام الاسرتاتيجي ألدوات امللكية الفكرية
وس ياساهتا فرصا للتمنية الاجامتعية والاقتصادية.
 .52و أأحاط وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) علام ابملعلومات املذكورة يف التقارير املرحلية الواردة يف الوثيقة
 .CDIP/22/2وقال اإن التقرير الرفيع املس توى قدّم معلومات قمية عن التقدم احملرز يف تنفيذ مشاريع أأجندة التمنية .وقدّم
التقرير اس تعراضا شامال لتنفيذ التوصيات امخلس وا ألربعني وصالهتا ابلربامج املعنية يف الربانمج واملزيانية .و أأضاف أأن شلك
التقرير املرحيل وهيلكه جيدان ،ول س امي اجلزء اخلاص ابلتقيمي اذلايت للمرشوع .وفامي يتعلق ابملشاريع اخملتلفة املشار اإلهيا يف
الوثيقة ،أأشار الوفد اإىل التقدم احملرز يف مرشوع اإدارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :تعزيز الاس تخدام الفعال للملكية
الفكرية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية .وسلط الضوء عىل أأمهية أأهداف
تكل املشاريع ،أأي تعزيز القدرات الابتاكرية جملموعة البدلان تكل عن طريق نرش التدريب وتكوين الكفاءات وفرص التعاون
ومواد التعمل .ور أأى أأن خمرجات املرشوع س تكون مفيدة للعديد من ادلول ا ألعضاء.
 .53و أأشار وفد المنسا ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،اإىل أأن الوثيقة  CDIP/22/2شددت عىل
مشولية التقارير املتعلقة مبختلف مشاريع أأجندة التمنية ،فضال عن تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .وذكر أأن العمل اذلي أأجنزته
ا ألمانة أأعطى حملة عامة ممتازة عن حاةل لك مرشوع ،واخلطوات اليت يتعني اختاذها ،واجلدول الزمين للتنفيذ ،فضال عن
املزيانية ذات الصةل .و أأقر وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه بأأن الهيلك املتعلق بتنفيذ توصيات أأجندة التمنية عرض
بطريقة أأوّض من ذي قبل ،مما يتيح للمتلقي قراءة سلسة ويعطيه فكرة عامة .و أأشار الوفد اإىل رضاه عن الإجنازات الواردة
يف خمتلف التقارير ،ومهنا ثبوت أأن الاس تخدام الفعال للملكية الفكرية هو أأداة قمية لنقل التكنولوجيا ،ول س امي يف البدلان
النامية .وقال الوفد اإن املرشوعات املبلغ عهنا حصيةل مثينة لتنفيذ أأجندة التمنية ،وشكر الويبو عىل ما أأجنزته من معل رائع.
 .54وحتدث وفد املغرب ابمس اجملموعة ا ألفريقية و أأحاط علام ابلتوصيات الواردة يف الوثيقة  ،CDIP/22/2اليت قدمت
عرضا عاما ل ألنشطة املنجزة يف اإطار معل جلنة التمنية .و أأكد عىل اهامتمه الشديد ابلعمل املنجز يف اإطار جلنة التمنية ،وقال
اإن تنفيذ تكل املشاريع هو أأفضل سبيل تؤدي به الويبو دورها يف تقدمي املساعدة لدلول .و أأضاف أأن من املهم أأن تستند
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املساعدة املقدّمة اإىل الاحتياجات والتوقعات احلقيقية لدلول ا ألعضاء وفقا ل ألولوايت الإمنائية اليت حددهتا ادلول حبسب
مس توى التمنية يف لك بدل .ورحب بأأن ا ألمانة راعت يف اسرتاتيجيهتا التنفيذية احلاجة اإىل وضع عدد من ا ألدوات لتحديد
الاحتياجات ،وإاىل املساعدة يف اإجراء التقياميت يف مجيع مراحل التنفيذ يك حتقق املشاريع املنفذة قمية مضافة حقيقية للتمنية
يف البدلان املس تفيدة .وفامي يتعلق ابملشاريع قيد التنفيذ ،قال الوفد اإن التنفيذ جيري بطريقة مرضية تراعي اس تخدام املزيانيات
اخملصصة وحترتم ا ألطر الزمنية .و أأحاط علام ابلتقدم احملرز يف مرشوع اإدارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :تعزيز
الاس تخدام الفعال للملكية الفكرية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية .ور أأى
أأن املرشوع أأحرز تقدما جيدا وحقق نتاجئ أأولية تويح بأأن النتاجئ س تكون مرضية .و أأشار الوفد اإىل التأأخري يف بدء مشاريع
معينة وتوس يع نطاق مشاريع أأخرى ،و أأحاط علام مبرشوعي اس تخدام املعلومات يف اجملال العام ألغراض التمنية الاقتصادية،
وتعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان ا ألفريقية  -املرحةل الثانية ،الذلين مل يؤداي اإىل زايدة
يف املزيانية .ور أأى أأن ما س بق ينبغي أأن يتيح ل ألمانة هامشا أأوسع من املرونة ملتابعة تنفيذ املرشوعات اجلديدة .واقرتح الوفد
متديد مرشوع تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان ا ألفريقية  -املرحةل الثانية .وفامي يتعلق
مبرشوع التعاون عىل التمنية والتعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع مؤسسات التدريب القضايئ يف
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ،رحب الوفد بتحقيق النتاجئ املرتقبة يف الفرتة من يوليو  2017اإىل يوليو  ،2018ورحب
بقرار ا ألمانة متديد املرشوع ملدة مخسة أأشهر أأخرى من أأجل زايدة النتاجئ .و أأوىص الوفد ،كام اقرتح التقرير ،ابإدماج
املرشوع يف العمل العادي للويبو ،لمتكني ا ألمانة من الاس تجابة لطلبات التدريب ا ألخرى يف ذات اجملال .وطلب الوفد
مزيدا من املعلومات عن اس تخدام املزيانية اخملصصة للمرشوع ،اإذ أأن معدل اس تخدام املزيانية بلغ  97يف املائة رمغ مس توى
التنفيذ وفرتة المتديد ملدة مخسة أأشهر.
 .55وشكر وفد جنوب أأفريقيا ا ألمانة عىل التحديث املفصل للمرشوع العزيز عىل قلب الوفد .و أأعرب عن رسوره لرؤية
التقدم احملرز وفقا للمزيانية ويف حدود اجلداول الزمنية احملددة .وعزى ذكل اإىل الهنج املفصل املتبع يف اإدارة املرشوع مضن
تكل الوحدة .و أأعرب عن امتنانه للطريقة اليت يدار هبا املرشوع.
 .56ورحب وفد بوركينا فاسو ابلتقرير عن مرشوع تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض
البدلان ا ألفريقية  -املرحةل الثانية .وقال اإن املرشوع ساعد عىل حتسني اس تخدام نظام امللكية الفكرية هبدف متويل اإنتاج
املصنفات السمعية البرصية وتوزيعها .وساعد أأيضا عىل ا إلرساع يف تنفيذ بنية حتتية فعاةل ووضع اإطار لتحسني اإدارة حقوق
امللكية الفكرية يف البدلان املس تفيدة ،مبا يف ذكل بوركينا فاسو .و أأضاف أأن بدله يشهد بأأمهية املرشوع املذكور ،اإذ اكن مفيدا
جدا يف بوركينا فاسو ومن املؤكد أأن ّه حقق فائدة مماثةل يف بدلان أأخرى .ولكن أأضاف أأن ّه ورمغ الآاثر الإجيابية ،مل يف
املرشوع باكمل التوقعات ،وذلكل أأبدى الوفد رغبته يف اإدماج املرشوع يف أأنشطة الويبو العادية لإاتحة الفرصة للبدلان
املهمتة ا ألخرى لطلب املساعدة والاس تفادة من املرشوع.
 .57ومل تكن هناك تعليقات أأخرى من احلضور .ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل عرض التقرير املرحيل عن مرشوع اس تخدام
املعلومات املوجودة يف املكل العام ألغراض التمنية الاقتصادية.
 .58و أأشارت ا ألمانة (الس يد أأخلاندرو رواك اكمبانيا) اإىل مرشوع اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام ألغراض
التمنية الاقتصادية ،الوارد يف املرفق الثاين للوثيقة  .CDIP/22/2وذكرت ا ألمانة أأن املرشوع يس تجيب للتوصيتني  16و20
املتعلقتني ابحلفاظ عىل املكل العام وتعزيز املبادئ التوجهيية اليت قد تعني ادلول ا ألعضاء املهمتة عىل حتديد املسائل اليت ألت
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اإىل املكل العام يف نطاق الولية القضائية للك مهنا .و أأضافت أأن املرشوع استند اإىل ثالثة مشاريع أأخرى يف هذا اجملال،
واس تفاد أأيضا من أأنشطة الربانمج اجلارية لإنشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وتطويرها .وذكرت أأن املرشوع هيدف،
حتديدا ،اإىل تمكةل اخلدمات القامئة ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ابإضافة خدمات و أأدوات جديدة اإىل اخلدمات املقدمة
حاليا ،مما يسمح للمراكز بتحديد الاخرتاعات املوجودة يف اجملال العام ،وكذكل دمع اخملرتعني والباحثني ورواد ا ألعامل يف
اس تخدام تكل املعلومات لتوليد خمرجات ومنتجات حبثية جديدة ،والإسهام يف زايدة فعالية اس تغالل الاخرتاعات املوجودة
يف املكل العام واس تخداهما مكصدر لتوليد املعرفة حمليا .ومتاش يا مع اسرتاتيجية تنفيذ املرشوع ،أأعدّ دليالن معليان بشأأن
حتديد الاخرتاعات املوجودة يف املكل العام واس تخداهما .ولضامن تكييف هذين ادلليلني مع احتياجات موظفي مراكز دمع
التكنولوجيا والابتاكر والباحثني ورواد ا ألعامل يف البدلان النامية ،جرى نرشهام واختبارهام يف مراكز خمتارة يف تسعة بدلان
رائدة ،ويه :مجهورية كينيا وجنوب أأفريقيا واملغرب ومالزياي والفلبني وا ألرجنتني وكولومبيا وكواب والاحتاد الرويس .واختري
س بعة خرباء من أأحصاب املعرفة املس تفيضة ابملوضوع يف البدلان الرائدة ،وعينوا لقيادة العملية التجريبية وتوثيق وتقيمي خربات
مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف تطبيق ادلليلني املذكورين .وبد أأت العملية بعقد اجامتع يف جنيف مض اخلبريين الرئيس يني
املعنيني ابملوضوع وس بعة خرباء قطريني ملناقشة حمتوى ادلليلني ووضع وتنس يق مهنجيات فعاةل للعملية التجريبية يف لك بدل
من البدلان اخملتارة .وطلب خرباء تطوير املشاريع ونقل التكنولوجيا أأيضا مدخالت اإضافية للمساعدة يف اس تعراض ادلليلني
املتعلقني ابس تخدام الاخرتاعات املوجودة يف املكل العام .وصدر املرشوعان الهنائيان لدلليلني يف يونيو ويوليو عىل التوايل،
وبد أأت ا ألعامل التحضريية داخليا متاش يا مع س ياسة الويبو بشأأن النرش للحصول عىل املوافقة عىل اإصدار ادلليلني مكنشورات
للويب ،مع تصممي همين وحتريري لتحقيق احلد ا ألقىص من الوضوح والتأأثري .واكن الناجت الثالث للمرشوع هو اس تحداث بوابة
حمس نة للوضع القانوين وبوابة لسجالت الرباءات .وقد وضعت بوابة جسالت الرباءات ابلتشاور مع القطاعات التقنية
واملوضوعية داخل الويبو وبدمع من قسم املعلومات اجلغرافية املاكنية التابع ل ألمم املتحدة بشأأن اس تخدام بياانت احلدود
ادلولية الرمسية ل ألمم املتحدة ،وذكل ألن البوابة تتضمن خريطة وضامان لالمتثال مجليع الس ياسات والقواعد ذات الصةل
بتسمية البدلان يف اإطار اخلريطة ،و أأيضا لتنفيذ حلول تقنية خمتارة للواهجة اجلديدة .وعند تطوير البوابة جرى تعزيز حمتوايهتا.
ومشلت البوابة أأكرث من  200ولية قضائية مجعت عهنا معلومات أأتيحت يف البوابة من خالل معلومات مفصةل وملفات
مساعدة مفصةل ،ضام ًان لتوفري املعلومات املتعلقة ابلوضع القانوين وخصائص البحث ووظائف جسالت الرباءات املتاحة عىل
الإنرتنت وخصوصيات حامية الرباءات ونصاحئ للمساعدة يف البحث يف الوضع القانوين للرباءات ،وهو الهدف الرئييس للبوابة.
ومن بني املسائل اليت تتطلب اهامتما فوراي من جلنة التمنية ،واليت وردت يف املرفق اخلامس للوثيقة  ،CDIP/18/2يه أأن
املرشوع بد أأ بتأأخري أأويل مدته س تة أأشهر مع بدء ا ألنشطة الفعلية يف أأكتوبر .وبد أأت الإجراءات يف أأعقاب موافقة جلنة
التمنية يف أأبريل عىل تعيني موظفني مؤقتني ألغراض تنس يق أأنشطة املشاريع ،واختيار اخلرباء لإجناز نواجت حمددة للمرشوع،
واس تمكلت الإجراءات يف سبمترب ،مما مسح ببدء التنفيذ رمسيا يف أأكتوبر .ومع مراعاة مدة الس تة أأشهر للتأأخري ا ألويل ،كام
ورد يف اترخي بدء املرشوع الفعيل ،قدّم طلب لمتديد فرتة اإاتحة موارد املرشوع بغية متكني اإجناز مجيع نواجت املرشوع حبلول
أأبريل  .2019وقد طلب متديد فرتة اإاتحة موارد املرشوع مضن مدة  36شهرا املنصوص علهيا يف املرشوع .و أأشري أأيضا اإىل
حاجة لنقل موارد من تاكليف خالف املوظفني اإىل تاكليف املوظفني ،وبلغت قمية هذه التاكليف  50,000فرنك سويرسي،
مضن حدود املزيانية املعمتدة اخملصصة للمرشوع .وذكر أأن املرشوع جار وفق اجلدول الزمين احملدد وس تعرض البوابة ويطرح
ادلليالن يف حدث جانيب .وستبد أأ املرحةل الثالثة وا ألخرية من تنفيذ املرشوع ،ويه تقدمي املساعدة التقنية خملتلف ادلول
ا ألعضاء من أأجل تطوير همارات ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر لغرض تطبيق ادلليلني وتعمميهام.
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 .59وقالت ا ألمانة (الس يد أأندرو تشايكوفسيك) اإن ادلليلني س يرتجامن اإىل مجيع لغات ا ألمم املتحدة يف الربع ا ألول من عام
 .2019وشكر ادلول ا ألعضاء عىل تعليقاهتا وثقهتا يف ا ألمانة.
 .60وفتح الرئيس ابب التعليقات وا ألس ئةل واملالحظات .ولكن مل يطرح أأحد شيئا .فدعا الرئيس ا ألمانة اإىل عرض التقرير
املرحيل عن مرشوع التعاون عىل التمنية والتعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع مؤسسات التدريب
القضايئ يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا.
 .61و أأشارت ا ألمانة (الس يد محمد عبد الرؤوف بديوي) اإىل أأن اللجنة وافقت يف أأبريل  2016عىل مرشوع التعاون عىل
التمنية والتعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع مؤسسات التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان
ا ألقل منو ًا (الوثيقة  .)CDIP/16/7 Rev.وتناول املرشوع التوصيات  3و 10و 45من أأجندة التمنية .ويف يوليو ،2016
اختريت أأربعة بدلان ،يه كوس تارياك ولبنان ونيبال ونيجرياي ،لتكون البدلان الرائدة .وقد نفذت مجيع عنارص املرشوع
وحتققت مجيع أأهدافه .وسيس تمكل املرشوع يف  31ديسمرب  2018بعد تنظمي دورتني تدريبيتني اإضافيتني يف ديسمرب .وقد
بلغت نس بة اس تخدام مزيانية املرشوع  95يف املائة ،وتعزى لك املصاريف اإىل تاكليف خالف املوظفني .وخالل تنفيذ
املرشوع ،أأوليت أأمهية قصوى لبعض املبادئ الرئيس ية )1( :التنس يقّ .نسقت مع البدلان املس تفيدة مجيع اخلطوات املتعلقة
بتصممي املرشوع وختطيطه وتنفيذه .وتضمنت مشاورات املشاريع الوطنية اليت عينهتا البدلان الرائدة توجهيات وإارشادات
بشأأن حمتوايت و أأنساق التعلمي املس متر اليت يتعني تطويرها يف هذه البدلان )2( .الاحتياجات الوطنية .يس تجيب املرشوع
لالحتياجات التعلميية والإمنائية املس مترة للبدلان الرائدة .وساعدت أليات التنس يق وتقيمي الاحتياجات املنتظمة اليت وضعها
املرشوع عىل تلبية تكل الاحتياجات ادلقيقة )3( .الاس تدامة .لقد وضع مفهوم املرشوع بأأمكهل عىل حنو يرنو اإىل املس تقبل
وطويل ا ألمد ومس تدام .وبين عىل منوذج تدريب املدربني ،مما يسمح بتكرار التدريب من قبل مؤسسات التدريب القضايئ.
ويف ختام املرشوع ،حتققت النتاجئ الرئيس ية التالية )1( :وضع دورة عامة للتعمل عن بعد بشأأن امللكية الفكرية للمؤسسات
طور فريق من القضاة وا ألساتذة ذوي اخلربة ،من خمتلف املناطق والتقاليد ،الوحدات التعلميية واس تعرضها
القضائية .وقد ّ
واعمتدها .ومشلت الوحدات مواضيع رئيس ية بشأأن امللكية الفكرية ،تربز اخلطوط العريضة للتعاريف واملبادئ ا ألساس ية،
وتتناول أأكرث من  60قضية ابرزة من قضااي احملامك يف جمال امللكية الفكرية ،فضال عن وحدات منوذجية بشأأن مهنجيات
التدريس والامترين العملية .وتتاح الوحدات ابللغات العربية والإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية )2( .واستنادا اإىل الوحدات
المنوذجية العامة ،جرى تكييف أأربع دورات وطنية ممتزية واس تعراضها لفائدة البدلان الرائدة .و أأجريت معلية التكييف
بتنس يق اكمل مع اخلرباء الاستشاريني الوطنيني للمرشوع ،وعىل حنو يراعي القوانني الوطنية والتقاليد القانونية والاحتياجات
الإمنائية للك بدل رائد .وقد أأصبحت الوحدات اخملصصة يه املواد التدريبية الرئيس ية عند تنظمي دورات تدريبية خمتلفة
ّ
موهجة للقضاة يف تكل البدلان )3( .ووضعت أأيضا كتيبات خمصصة للمدربني ،أأي كتيب واحد للك بدل رائد ،لإرشاد
املدربني يف أأداهئم التعلميي املس متر )4( .ووضعت أأيضا برامج متعددة اجلوانب لتدريب املدربني .ونظمت دورات تدريبية
للتعمل عن بعد و أأخرى تقليدية خاصة للك بدل رائد ابلتنس يق مع مؤسسات التدريب القضايئ املعنية ومبساعدة من القضاة
وا ألساتذة ادلوليني والوطنيني ذوي اخلربة .وقد تلقى ما مجموعه  74قاضيا ومدراب ،من بيهنم  21امر أأة ،ما متوسطه 120
ساعة من ادلورات التعلميية النظرية والعملية املس مترة بشأأن امللكية الفكرية )5( .ومبساعدة الويبو ،أأعطيت لك مؤسسة
تدريب قضائية مواد ببليوغرافية متخصصة بشأأن امللكية الفكرية .واختريت املنشورات بتنس يق اكمل مع البدلان الرائدة)6( .
ومبساعدة من الويبو ،منح لك قاض من القضاة املشاركني نفاذا جمانيا اإىل قاعدة بياانت تضم أأكرث من  3.5مليون قضية من
احملامك بشأأن امللكية الفكرية من أأكرث من  110بدلان ملدة ثالث س نوات )7( .و أأنشئت أأربع ش باكت وطنية أآمنة خمصصة
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لتبادل املعلومات والتعمل من ا ألقران بني أأفراد السلطات القضائية يف لك بدل رائد )8( .ووضعت ش بكة عاملية مفتوحة
النفاذ لفائدة القضاة بشأأن معاهدات الويبو والقضااي والكتب وقواعد البياانت اخلاصة ابلقوانني الوطنية )9( .و أأتيح منرب التعمل
الإلكرتوين لأاكدميية الويبو لالس تخدام من قبل مؤسسات التدريب القضايئ يف لك بدل رائد يف أأغراض التعلمي املس متر.
( )10وتسهيال عىل القضاة وتيسريا للحصول عىل املعلومات ،أأصبحت مجيع ادلورات والش باكت وقواعد البياانت املذكورة
أأعاله متاحة لالس تخدام عىل ا ألهجزة احملموةل .وقد شلكت مجيع النواجت املذكورة أأعاله مجموعة أأدوات الويبو للتعلمي املس متر
لفائدة القضاة ،عىل النحو املنصوص عليه يف وثيقة املرشوع .وحبسب اس امترات التقيمي املوزعة بعد لك دورة تدريبية ،أأعرب
مجيع املشاركني عن تقديرمه لربانمج التعيل املس متر ،مشريين اإىل أأنه يعيهنم عىل تعزيز معارفهم يف جمال امللكية الفكرية
والفصل يف منازعات امللكية الفكرية مبزيد من الكفاءة والفعالية .ووردت من البدلان الرائدة تقارير اإجيابية للغاية .فوجد بعض
البدلان أأن فوائد املرشوع فاقت التوقعات .و أأشارت مؤسسات التدريب القضايئ املس تفيدة اإىل أأهنا س تدرج امللكية الفكرية
يف براجمها التعلميية املس مترة العادية ابس تخدام الوحدات املس تحدثة مؤخرا لهذا الغرض .وهذا البيان تأأكيد قوي لس تدامة
املرشوع عىل الصعيد الوطين .وطلبت البدلان الرائدة أأن تواصل الويبو ،عقب انهتاء املرشوع ،التعاون معها من أأجل تعزيز
النتاجئ احملققة .و أأعربت ا ألمانة عن شكرها للبدلان الرائدة عىل ما أأبدته من دمع والزتام .وقدم املرشوع مسحا أأوليا
ملؤسسات التدريب القضايئ القامئة اليت توفر دورات تعلمي مس متر يف جمال امللكية الفكرية .ومبا أأن الردود اليت وصلت من
ادلول ا ألعضاء بشأأن الاس تقصاء اكنت  51ردا فقط ،فقد عوجلت النتاجئ حبذر .واملعلومات الرئيس ية اليت ميكن
اس تخالصها من ادلراسة الاس تقصائية يه التالية :تقدم دورات التعلمي املس متر للقضاة يف  92يف املائة من البدلان اجمليبة.
ولكن  44يف املائة من مؤسسات التدريب القضايئ مل تقدم للقضاة أأنشطة تعلمي مس متر بشأأن امللكية الفكرية .و أأشارت 55
يف املائة تقريبا من املؤسسات اجمليبة اإىل أأن غياب املواد التدريبية ونقص املتخصصني هام التحداين الرئيس يان يف تقدمي
أأنشطة التعلمي املس متر يف جمال امللكية الفكرية .وخلص  56يف املائة من املشاركني اإىل أأن أأنشطة التعلمي املس متر بشأأن امللكية
الفكرية اليت تقدهما املؤسسات الوطنية املسؤوةل عن التعلمي املس متر ليست مفيدة جدا ،أأو غري اكفية لإدارة قضااي املنازعات
املتعلقة ابمللكية الفكرية والتداول بشأأهنا .ويف العديد من احلالت ،اكن حمتوى التعلمي املس متر يف جمال امللكية الفكرية اذلي
تقدمه البدلان اإما عاما أأو نظراي وغري معيل .ويف العديد من البدلان ،ل تعرض عىل القضاة أأنشطة للتعلمي يف جمال امللكية
الفكرية أأو يفتقر القضاة لتعلمي خمصص بشأأن امللكية الفكرية يفيدمه يف معلهم اليويم بشأأن التقايض يف جمال امللكية الفكرية.
 .62وفتح الرئيس الباب للتعليقات.
 .63ورصح وفد لبنان بأأن بدله اكن من البدلان الرائدة يف املرشوع .وقدمت ا ألمانة اخلطوط العريضة للمرشوع .وتعاونت
الويبو مع وزارة العدل يف لبنان ،و أأجنز املرشوع يف وقت قصري للغاية وحقق أأهدافه بنجاح كبري .ونظمت حلقتا معل لفائدة
 20قاضيا من قضاة امللكية الفكرية ،ومهنن قاضيات ،اختارهتم وزارة العدل هبدف حامية امللكية الفكرية وتدريب القضاة
لمتكيهنم من مواهجة التحدايت يف جمال امللكية الفكرية وإاجياد حلول للمشألك الشائكة .واس تفاد القضاة أأيضتا من دورات
التعمل عن بعد التدريبية .وقد جرى تكييف املرشوع ليامتىش مع الاحتياجات الوطنية .وبعد اس تكامل تكل املرحةل ،اس تفاد
معهد التدريب القضايئ من خربة وجتربة القضاة اذلين اس تفادوا من تدريب الويبو .و أأدرجت مواد تدريبية جديدة بشأأن
امللكية الفكرية يف مناهجه ادلراس ية ،ووضع دليل لصاحل القضاة .ومن بني النتاجئ الإجيابية للمرشوع ،تربعت الويبو بعدد من
الكتب عن امللكية الفكرية و أأدةل هممة ترثي مكتبة امللكية الفكرية يف املعهد .وشكر الوفد الويبو عىل تنظمي ذكل املرشوع،
و أأعرب عن تقديره لاللزتام اذلي أأبداه فريق املرشوع والعمل الشاق اذلي اضطلع به .وقال اإن التعاون بني وزارة العدل
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والويبو اكن مفيدا .و أأعرب الوفد عن اس تعداده ملواصةل مرشوع تدريب القضاة من خالل خمتلف ا ألنشطة ،وبغية اإحراز
تقدم يف جمال حامية امللكية الفكرية يف لبنان.
 .64وقال وفد كوس تارياك اإن املزااي التنافس ية املتأأتية من الإبداع والابتاكر تس تدعي توهجا موازاي يف النظام القضايئ
واملؤسسات العريقة اليت حتمي احلقوق املس متدة من الاعرتاف ابمللكية الفكرية وحاميهتا .وذلكل ،فاإن التدريب القضايئ همم
للغاية ألغراض الإنفاذ السلمي لتكل احلقوق .و أأعرب جمددا عن تقديره لدلمع اذلي قدمته الويبو يف املرشوع املذكور .وفامي
يتعلق ابدلراسة اليت قدمهتا أأاكدميية الويبو ووحدة التعلمي عن بعد والكتب املمنوحة للمدرسة القضائية ،ذكر الوفد أأهنا
اس تخدمت لتدريب قضاة املس تقبل وحتديث معارف همنيي اجلهاز القضايئ.
 .65وشكر وفد امجلهورية ادلومينيكية ا ألمانة عىل عرض تقرير التعاون يف جمال التمنية والتعلمي والتدريب املهين يف جمال
حقوق امللكية الفكرية مع مؤسسات التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .و أأشار اإىل أأمهية برانمج تدريب
اجلهاز القضايئ نظرا لالهامتم الكبري ابمللكية الفكرية يف امجلهورية ادلومينيكية ،واذلي أأدى اإىل زايدة يف عدد القضااي امللكية
الفكرية املعروضة عىل احملامك .وذكر أأن هذا اجملال هو أأولوية ملكتب امللكية الفكرية الوطين .وحث ا ألمانة عىل مواصةل تدريب
املدربني يف مزيد من البدلان النامية ،وهنّأأ أأاكدميية الويبو عىل هذه املبادرة املهمة.
 .66وحتدث وفد املغرب ابمس اجملموعة ا ألفريقية وشكر ا ألمانة عىل اإطالق وعرض ذكل املرشوع البالغ ا ألمهية .ورحب
بنتاجئ املرشوع وبقرار ا ألمانة متديده ملدة مخسة أأشهر أأخرى من أأجل تقيمي النتاجئ .و أأوىص الوفد ،كام اقرتح التقرير ،بأأن
يصبح املرشوع جزءا من أأنشطة الويبو طويةل ا ألجل ،يك تمتكن ا ألمانة من الاس تجابة لطلبات احلصول عىل تدريبات مماثةل
من بدلان أأخرى.
 .67و أأحاط وفد نيبال علام ابلرشح املفصل للمرشوع والواثئق .وذكر أأن بدله اكن من البدلان املس تفيدة من هذا املرشوع
الرائد .و أأعرب عن خالص تقديره للويبو عىل املرشوع اذلي س ينهتيي يف ديسمرب  .2018وقال اإن  13قاضيا من احملمكة العليا
واحملامك احمللية ،فضال عن  20ممثال حكوميا ،شاركوا يف برانمج التعلمي املس متر عن بعد أأو بشلك مبارش ،وذكل ابلتعاون مع
أأاكدميية القضاء يف نيبال والويبو .وشكر اخلرباء واملاكتب عىل دمعهم للمرشوع .وقال اإن املرشوع مفيد جدا للقضاة يف بدله.
و أأعرب الوفد عن رسوره بعقد جلسات متابعة يف ا ألسابيع املقبةل .ألن ذكل س يربز التدريب أأكرث ويعطي تقيامي جيدا للتقدم
احملرز فامي يتعلق جبميع اجلوانب الرئيس ية ألنشطة التدريب .وذكر الوفد ابملناقشة اليت جرت يف  22أأكتوبر مع ا ألمانة بشأأن
هذا املرشوع خالل زايرة وزير الصناعة والتجارة والإمدادات يف نيبال اإىل الويبو ،عىل هامش املنتدى العاملي لالستامثر يف
جنيف.
 .68ومل تصدر تعليقات أأخرى من احلضور .ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل الرد عىل تعليقات ادلول ا ألعضاء.
 .69و أأحاطت ا ألمانة (الس يد محمد عبد الرؤوف بديوي) علام جبميع الاقرتاحات ،ول س امي بشأأن تعممي املرشوع كنشاط
منتظم من أأنشطة الويبو ،وسينظر يف ا ألمر داخليا.
 .70ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل عرض التقرير املرحيل ملرشوع امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة :دمع ا ألهداف الإمنائية
والهنوض ابلرتاث الثقايف يف مرص وغريها من البدلان النامية.
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 .71وقدمت ا ألمانة (الس يدة فرانشيساك توسو) تقريرا عن مرشوع امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة :دمع ا ألهداف
الإمنائية وتعزيز الرتاث الثقايف يف مرص وغريها من البدلان النامية ،الوارد يف املرفق الرابع .وذكرت أأن املرشوع يف عامه الثالث
من التنفيذ .و أأبرزت ا ألمانة التقدم احملرز يف الفرتة اليت تلت ادلورة احلادية والعرشين للجنة التمنية .و أأضافت أأن دورة حياة
املرشوع شهدت عددا من التغيريات عىل أأفرقة تنفيذ املرشوع يف البدلان الرائدة ا ألربعة .وقد جنم عن هذه التغيريات مزيد
من الزمخ لصاحل تنفيذ املرشوع يف بعض احلالت أأو بعض العوائق اليت أأدت اإىل تباطؤ التقدم يف حالت أأخرى .ففي
اإكوادور ،أأحرز تقدم ملحوظ ،ل س امي عىل ثالثة جهبات .أأولها ،أأن التعاون مع وزارة الس ياحة اكن اسرتاتيجية اإجيابية وبناءة
للغاية .وسامه يف اإذاكء الوعي ابس تخدام أأدوات امللكية الفكرية يف س ياق تروجي الس ياحة .وقد نفذ ،أأو سينفذ مس تقبل بعد
فرتة املرشوع ،عدد من أأنشطة التدريب بني ادلائرة الوطنية حلقوق امللكية الفكرية يف اإكوادور ووزارة الس ياحة .واثنهيا ،أأن
التعاون مع اجلامعات يف اإكوادور اكن اإجيابيا للغاية .فقد وضع مهنج درايس لتعلمي دورة دراس ية عن امللكية الفكرية والس ياحة،
ووضعت و أأتيحت مجموعة من مواد التدريب اليت ميكن تكييفها لتتناسب مع الاس تخدام يف بدلان أأخرى ،عند الاقتضاء.
و أأما اثلهثا ،فهو مرشوع حمدد برز أأثناء التعاون مع مكتب امللكية الفكرية يف اإكوادور :وهو مبادرة مرشوع احلديقة
اجليولوجية .وقد حقق املرشوع تقدما جيدا عىل هذه اجلهبات الثالث .واكن التعاون مع املكتب الوطين للملكية الفكرية متينا
ومنتجا .و أأما البدلان الثالثة ا ألخرى ،فقد وضعت مجيعها الصيغة الهنائية دلراسة وطنية عن اس تخدام امللكية الفكرية فامي
يتعلق ابلس ياحة ،ونظمت مبادرات للرتوجي وتكوين الكفاءات .وفامي يتعلق ابملواد التعلميية ،وضعت بنجاح يف انميبيا ورسي
لناك مجموعتان مس تقلتان من املواد التعلميية ،وخطط لبدء تدريسها .وقالت ا ألمانة اإهنا واصلت أأيضا التعاون مع منظمة
الس ياحة العاملية ،عىل النحو املتوىخ يف وثيقة املرشوع .وانقشت مع منظمة الس ياحة العاملية اإماكنية النرش املشرتك جملموعة
من املبادئ التوجهيية بشأأن امللكية الفكرية والس ياحة ،وتوزيع هذا املنشور من خالل قنوات منظمة الس ياحة العاملية يك
تصل اإىل أأحصاب املصلحة املعنيني ابلس ياحة .ومن ادلروس املس تفادة يه أأن املشاركة املبارشة ألفرقة املرشوع عىل
املس توى القطري أأمر ابلغ ا ألمهية يف جناح أأي مرشوع .ألنه حيامن تصل هذه ا ألفرقة اإىل أأحصاب املصلحة ،من احلكومات
الوطنية والسلطات احلكومية احمللية وا ألعامل التجارية يف القطاع اخلاص ،وحيامن يصبح أأحصاب املصلحة عامال يسامه يف
زايدة نرش رساةل اس تخدام امللكية الفكرية لرتوجي الس ياحة ،س يرتك املرشوع أأثرا يدوم بعد انهتاء مدته.
 .72وفتح الرئيس الباب لإبداء التعليقات واملالحظات وا ألس ئةل.
 .73وشكر وفد اإكوادور الويبو عىل املساعدة اليت قدمهتا يف جمال تعزيز الكفاءات يف اإكوادور ،ول س امي يف اإطار مرشوع
امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة .وقال اإن هذا املرشوع ،اذلي شاركت فيه اإكوادور منذ عام  ،2016أأاتح منتدى للحوار
بني خمتلف اجلهات الفاعةل ،وهو ما حقق جناحا كبريا و أأدى اإىل زايدة الوعي يف ا ألوساط الأاكدميية .و أأضاف أأن تنفيذ هذا
املرشوع جشّع التنس يق الوطين بني خمتلف املؤسسات العامة واخلاصة لتعزيز اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية يف تمنية
قطاعي الس ياحة والثقافة .وذكر أأن بدله معل جبد لتحقيق أأهداف املرشوع ،نظرا لوجود العديد من التحدايت .ووضع
خططا لتحقيق املشاريع الإمنائية الوطنية.
 .74و أأعرب وفد انميبيا عن تأأييده الاكمل للبيان اذلي أأدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وأأحاط علام ابلتقرير
املرحيل للمشاريع اليت تقودها الويبو ،الوارد يف الوثيقة  .CDIP/22/2و أأعرب عن تقديره للتقدم اذلي أأحرزته الويبو،
وشكرها عىل تعاوهنا ودمعها يف تنفيذ املرشوع املتعلق ابمللكية الفكرية والس ياحة والثقافة اذلي يفخر بأأن بدله هو أأحد
البدلان الرائدة فيه .وذكر أأن املرشوع بلغ املرحةل الثالثة وا ألخرية ،و أأن الغرض منه هو رفع مس توى الوعي وتعزيز الكفاءات
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عىل اس تخدام امللكية الفكرية لرتوجي الس ياحة بني أأحصاب املصلحة من قطاع الس ياحة وواضعي الس ياسات واملؤسسات
الأاكدميية .وقد صدرت املوافقة عىل خريطة طريق املرشوع ملواصةل تنفيذ املرشوع يف اإطار مسؤولية املؤسسات املعنية
ابلس ياسات املوضوعية .و أأضاف أأن التغيريات اليت طر أأت عىل فريق املرشوع الوطين يف عام  2018أأثرت عىل التقدم احملرز
يف التنفيذ ،وهو ما يس توجب املزيد من العمل .ويف هذا الصدد ،ذكر الوفد أأن املناقشات جارية مع الواكلت الرائدة يف
البدل لتنظمي فريق مرشوع جديد من أأجل وضع خطط معل واقعية ل ألنشطة املتبقية.
 .75وشار وفد مرص اإىل النتاجئ الإجيابية للمرشوع املذكور يف مرص ،وزايرة فريق مرشوع الويبو يف سبمترب  2018اليت
اكنت فرصة للنظر يف التقدم احملرز والاجامتع ابلواكةل املرشفة عىل التنفيذ ومجيع اجلهات املعنية .وذكر أأن املرشوع يسعى اإىل
توعية الناس ابلصةل بني امللكية الفكرية والس ياحة ،خاصة ابلنس بة للعاملني يف املتاحف ومن يتعاملون مع جوانب امللكية
الفكرية مثل أأحصاب احلرف اليدوية .ويس هتدف اإدراج مواضيع امللكية الفكرية يف املناجه ادلراس ية للجامعات .وقال الوفد اإن
عددا من حلقات العمل واملؤمترات ستنظم يف مرص لتوعية الناس ابلروابط بني امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة .وطلب
الوفد متديد فرتة املرشوع .وشدد عىل أأمهية التنس يق مع املسؤولني عن املرشوع ،و أأمهية تقدمي مقرتحات جديدة لرفع الوعي
بفائدة أأدوات امللكية الفكرية والتعمل من جتارب اإكوادور والبدلان ا ألخرى.
 .76ومل تكن هناك مالحظات أأخرى من احلضور .ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل الرد عىل تعليقات ادلول ا ألعضاء.
 .77وشكرت ا ألمانة (الس يد مارتش يلو دي بييرتو) الوفود عىل مساهامهتا ومشاركهتا يف املرشوع التجرييب .و أأحاطت علام
بتعليقات وفدي انميبيا ومرص بشأأن توس يع نطاق ا ألنشطة نتيجة عوامل معينة أأخرت معلية التنفيذ.
 .78ومل تكن هناك مالحظات أأخرى من احلضور .ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي التقرير املرحيل ملرشوع تعزيز الصناعة
السمعية البرصية يف بوركينا فاسو وبعض البدلان ا ألفريقية  -املرحةل الثانية.
 .79وقدمت ا ألمانة (الس يدة اكرول كرويال) التقرير املرحيل ملرشوع تعزيز الصناعة السمعية البرصية يف بوركينا فاسو
وبعض البدلان ا ألفريقية  -املرحةل الثانية .وذكرت أأن املرشوع بد أأ يف يونيو  2016لفرتة  30شهرا ووصل اإىل هنايته .واكن
املرشوع متابعة للمرشوع الوارد يف الوثيقة  CDIP/9/13استنادا اإىل اقرتاح وفد بوركينا فاسو .ومشل يف بدايته ثالثة
وسع نطاق املرشوع ليشمل
بدلان يه :بوركينا فاسو ومجهورية كينيا والس نغال ،ولكن بعد التقيمي الإجيايب للمرحةل ا ألوىلّ ،
املغرب وكوت ديفوار .وقالت ا ألمانة اإن الهدف الرئييس من املرحةل الثانية هو دمع تمنية القطاع السمعي البرصي ا ألفريقي من
خالل تعميق فهم نظام حق املؤلف وكيفية الانتفاع به .و أأضافت أأن من السامت اخلاصة لهذا املرشوع اإدماج املكوانت
التمكيلية والقانونية والاقتصادية واملهنية دلمع تطوير نظام مسعي برصي فعال يف أأفريقيا مبا يامتىش مع املعايري ادلولية للصناعة.
وتأألف املرشوع من ثالثة عنارص رئيس ية يه :البحث والتطوير املهين وتعزيز الإطار املؤسيس .وقد أأجريت مجيع ادلراسات
ووضعت يف صيغهتا الهنائية وفقا لالختصاصات .وذكرت ا ألمانة أأن أآخر دراسة عرضت يف ادلورة احلادية والعرشين للجنة
التمنية اكنت عن تطوير البياانت الاقتصادية للقطاع السمعي البرصي .وقد ارتأأت اللجنة ضورة اإيالء مزيد من الاهامتم لهذا
اجملال اإن توافرت موارد اإضافية .وفامي يتعلق ابلتدريب ،جرى التخطيط مجليع ادلورات التدريبية املهنية وفقا لالختصاصات،
واكنت ادلورات موهجة اإىل طائفة واسعة من املهنيني من العاملني يف قطاع ا ألفالم والقضاة واحملامني واملدعني العامني
وواضعي الس ياسات والعاملني يف هيئات البث واملنصات الرمقية ،وغريمه .ووهجت ادلورات التدريبية لفئتني من أأحصاب
املصلحة .فأأول ،اس تفاد احملامون والقضاة ألول مرة من تدريب بشأأن العقود السمعية البرصية ،ويه مسأأةل جيهلوهنا متاما.
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رمغ أأن عدد ادلعاوى القضائية ارتفع يف هذا اجملال بسبب الطابع ادلويل الكبري للقطاع السمعي البرصي .وذلكل مفن املهم أأن
تس تفيد احتادات احملامني يف البدلان املعنية من هذا التدريب .واثنيا ،اجلهات التنظميية لقطاع التصالت اليت س يكون لها
دور رئييس يف رصد أأنشطة هيئات البث وضامن الامتثال حلق املؤلف واللواحئ التنظميية ،خالل انتقال أأفريقيا اإىل تلفزيون
البث الرمقي .ولوحظ افتقار اجلهات املذكورة اإىل التدريب املناسب ألداء هممهتا عىل أأمكل وجه .ويف فرتة التدريب ،جرى
تبادل املهارات الفعاةل مع تكل الهيئات .وعىل سبيل املثال ،متكنت الهيئة العليا لالتصالت يف كوت ديفوار ،يف أأعقاب
التدريب ،من اختاذ بعض اخلطوات امللموسة لضامن احرتام هيئات البث حلق املؤلف عند منح تراخيص جديدة للبث
الرمقي .وقد مكنت التدريبات العملية أأحصاب املصلحة من اإدراك كيفية اس تخدام حق املؤلف اس تخداما فعال ومعليا دلمع
أأنشطهتم .و ّنظم بشلك عفوي تدريب للمدربني .ويف بعض احلالت ،أأصبح بعض املهنيني بدورمه مدربني وبد أأوا تدريبات
ومبادرات حملية موهجة ملهنيني أآخرين مل يس هتدفهم مرشوع جلنة التمنية .وجرى الرتكزي عىل مسائل أأخرى ذات صةل ،مثل
تسوية املنازعات يف القطاع السمعي البرصي .وتراوحت ا ألنشطة بني تدريب حمدد عىل التحكمي والوساطة يف القطاع
السمعي البرصي مع مركز الويبو للتحكمي والوساطة ،وصول اإىل صياغة التفاقات الرمسية مع مركز التحكمي والوساطة التابع
للويبو .وفامي يتعلق مبوضوع التدريس ،قالت ا ألمانة اإن أأحد السامت الهامة لهذا املرشوع اكن وضع برانمج للتعمل عن بعد يف
صيغة هنائية .وستس تمكل املرحةل التالية بتعاون وثيق مع أأاكدميية الويبوـ وستشمل اإطالق دورة جتريبية اإلكرتونية للتعمل عن
بعد يف عام  .2019أأما العنرص الثالث فيتعلق ابلإدارة والهيألك املؤسس ية ،و أأحد ا ألهداف الرئيس ية يف هذا اجملال يه زايدة
توليد الإيرادات من خالل حتسني ا ألطر القانونية .ففي البيئة الرمقية ،جسل منو مطرد يف خدمات البث التدفقي و أأنشطة
البث عرب احلدود ومنصات البث التدفقي يف أأفريقيا ،مثل نيتفليكس و أأفرياك ماجيك وكنال أأ ،عىل سبيل املثال ل احلرص،
اليت ل تتوافر بعد أليات الرتخيص واملهارات الالزمة املالمئة لها .وهذه حتدايت عديدة يتعني التصدي لها بطريقة مس تدامة.
واكن من املفيد أأن يبد أأ املرشوع بتوفري ا ألدوات واملهارات الالزمة لتطوير اإدارة احلقوق امجلاعية يف القطاع السمعي
البرصي ،وهو جمال جديد اإىل حد ما يف معظم البدلان ا ألفريقية .وفامي يتعلق بطريقة التسلمي وا ألثر ،عاد ا إلرشاك الفعال
جلهات التنس يق الوطنية للمشاريع بفائدة كبرية يف تيسري حتديد ا ألهداف والتنفيذ .و أأعربت ا ألمانة عن تقديرها جلهات
التنس يق يف بوركينا فاسو واملغرب وكوت ديفوار ومجهورية كينيا والس نغال لتفانهيم .وقد اس تفاد املرشوع من مجموعة واسعة
من اخلربات الفنية من اخلرباء ادلوليني وا ألفارقة ومن جتارب كبار املديرين التنفيذيني يف القطاع السمعي البرصي .وفامي يتعلق
ابخملاطر ،واجه املرشوع بعض التحدايت املرتبطة بعوامل خارجية .فعىل سبيل املثال ،اكن ل بد من وقف أأحد ا ألنشطة
وإاعادة جدولته بسبب مشلكة أأمنية هامة .وختاما ،ذكرت ا ألمانة أأن اجملموعة املس هتدفة اليت يصعب الوصول اإلهيا يه
املؤسسات املالية واملرصفية .ولكن مع قرب هناية املرشوع ،برزت بعض بوادر زايدة الثقة من تكل املؤسسات ،اليت بد أأت
تنتبه اإىل زايدة الطلب يف ا ألسواق ،وهو أأمر ل ميكن معاجلته بشلك اكمل بسبب الافتقار اإىل الوقت واملوارد .وخالل فرتة
التنفيذ ،لوحظ حتسن يف نربة احلوار بني خمتلف قطاعات الصناعة والسلطات احلكومية .وتزايد الوعي أأيضا برضورة اإبرام
اتفاقات مكتوبة لتطوير الصناعة ،ابعتبارها مصدر ثقة جيتذب دمع املؤسسات املالية .ومبا أأن املرشوع مس متر يف قطاع رسيع
التطور ،فال بد من احلفاظ عىل ا ألنشطة التمكيلية وتوس يع نطاقها يك تمتكن قطاعات ا ألفالم واخلدمات السمعية البرصية يف
أأفريقيا من حتقيق اإماكانهتا الاكمةل من حيث التمنية الاجامتعية والاقتصادية.
 .80و أأشار وفد مجهورية كينيا اإىل عدد من النقاط البارزة يف املرشوع .وذكر أأن املرشوع قد رفع مس توى همارات املنتجني
واملوزعني واجلهات الفاعةل وهيئة التصالت وبعض خدمات ادلمع ا ألخرى الالزمة لتطوير القطاع السمعي البرصي عىل
تكوين الكفاءات من حيث اإدارة العقود وتسوية املنازعات يف هذا اجملال ،للقضاة واملهنيني
أأفضل حنو .و أأجريت دورات ّ
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القانونيني .ووقعت مذكرة تفامه مع مركز الويبو للتحكمي والوساطة لمتكني جملس املؤسسات الكيين من تقدمي ادلمع يف جمال
الوساطة .ونتيجة للمناقشات اليت جرت مع املنتجني واجلهات الفاعةل ،برزت اإماكنية لتسجيل مجعية جامعية للقطاع السمعي
البرصي .وقال الوفد اإن تكل التطورات مفيدة للغاية يف تطوير القطاع السمعي البرصي يف كينيا .و أأعرب عن تطلعه اإىل
تعممي ذكل املرشوع لمتكني املناطق ا ألخرى من الاس تفادة أأيضا.
 .81وشكر وفد بوركينا فاسو ا ألمانة اليت مل تدخر هجدا يف ضامن التنفيذ الفعال للمرشوع املذكور ،و أأشار اإىل بيانه
السابق.
 .82و أأحاط وفد بوليفيا علام ابلعروض املقدمة بشأأن التقارير املرحلية والعمل الهام جدا اذلي اضطلعت به الويبو .وقال اإن
املهنجية سهةل الفهم و أأن رشح ا ألمانة العامة عن كيفية تنفيذ املشاريع واّض جد ًا .و أأضاف أأنه س يواصل متابعة العملية بعناية
وقد يعود بتعليقات يف الوقت املناسب.
 .83و أأحاط وفد الس نغال علام ابلتقرير املعروض .وقال اإن املرشوع نفذ بطريقة مرضية للغاية نظرا للتنس يق املمتاز
املنسق الوطين .و أأضاف أأن املرشوع دمع القطاع السمعي البرصي يف البدلان املس تفيدة بشأأن
واملنتظم بني مدير املرشوع و ّ
اس تخدام نظام حق املؤلف لإدارة أأصول امللكية الفكرية واس تغاللها ماداي ،من أأجل الاس تفادة اإىل أأقىص حد من اإماكانهتا
الاقتصادية للقطاع .وذكر أأن املراحل الثالث للمرشوع اكنت مفيدة للغاية :أأي مبادرات التعمل عن بعد ،و أأنشطة التدريب
وبرامج تكوين الكفاءات للمهنيني ،وتعزيز الإطار التنظميي .وسلط الضوء عىل دمع قانون التصالت السمعية البرصية اجلديد
يف الس نغال اذلي من شأأنه أأن يساعد مجيع البدلان يف غرب أأفريقيا عىل التحول الرمقي .و أأبدى الوفد رضاه عن تنفيذ
املرشوع ،رمغ أأن مجيع جوانب املرشوع مل تنفذ ابلاكمل عىل النحو املتوقع .وطلب اإدراج املرشوع يف أأنشطة املساعدة
التقنية العادية اليت تقدهما الويبو .و أأعرب عن أأمهل يف أأن حيظى بدمع الويبو املتواصل لتعزيز النتاجئ ا إلجيابية للمرشوع.
 .84و أأشار وفد املغرب ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،اإىل التقرير املرحيل عن تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره
يف بوركينا فاسو وبعض البدلان ا ألفريقية  -املرحةل الثانية .و أأشاد ابلهنج الثابت واحلازم اذلي أأظهره مدير املرشوع يف مجيع
مراحل التنفيذ .واقرتح اإدماج املرشوع يف أأنشطة الويبو العادية نظرا ألمهية النواجت املتوقعة للمرشوع.
 .85ومل تصدر مالحظات أأخرى من احلضور .واقرتح الرئيس مناقشة اجلزء الثاين من التقارير املرحلية ابلنظر يف الوثيقة
 ،CDIP/22/9ألهنام تقرير الإجناز وتقرير التقيمي لنفس املرشوع .وذلكل دعا ا ألمانة اإىل تقدمي اجلزء الثالث من الوثيقة
 ،CDIP/22/2التقرير املرحيل للفرتة من يوليو  2017اإىل يونيو  2018بشأأن توصيات أأجندة التمنية ،الوارد يف املرفق
السابع للوثيقة.
 .86وقدمت ا ألمانة (الس يد عرفان ابلوش) التقرير املرحيل للفرتة من يوليو  2017اإىل يونيو  2018بشأأن توصيات أأجندة
التمنية ،الوارد يف املرفق السابع من الوثيقة  .CDIP/22/2وذكرت أأن هذا التقرير اكن يغطي يف السابق ما عدده 19
توصية .وبناء عىل املالحظات اليت أأبدهتا الوفود يف ادلورات السابقة ،أأعيدت هيلكته ليشمل الآن التوصيات امخلس
وا ألربعني كّها .ولكن اسرتاتيجية التنفيذ تتناول  19توصية عىل النحو املتفق عليه .وقد اختذت ا ألمانة ر أأاي شامال فامي يتعلق
بتنفيذ لك توصية،اإذ ميكن أأن يكون مرشوعا ينفذ توصية معينة ،أأو أأنشطة أأخرى تضطلع هبا الويبو .وربطت بني الربانمج
واملزيانية للثنائية  2019-2018وتوصيات أأجندة التمنية بغية اإدراج تكل املعلومات يف وثيقة واحدة موحدة .وقدمت حملة عامة
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عن مجيع ا ألنشطة املنفذة يف معاجلة توصيات أأجندة التمنية .وذكرت ا ألمانة أأن قامئة ا ألنشطة ابملعلومات الوجهية ا ألخرى ترد
يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية ( )IP-TADاملتاحة عىل الرابط.www.wipo.int/tad// :
 .87و أأحاط وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) علام ابملعلومات الواردة يف التقرير املرحيل و أأعرب عن تقديره ل ألمانة عىل
اإعداد الوثيقة وعرضها .وقال اإن التقرير العايل الكفاءة قدّم معلومات قمية عن التقدم احملرز يف تنفيذ أأجندة التمنية وغريها من
املشاريع .و أأضاف أأن التقرير قدّم اس تعراضا شامال لتنفيذ  45توصية وصالهتا ابلربامج املعنية يف الربانمج واملزيانية .و أأن
شلك التقرير املرحيل وبنيته جيّدان ،ول س امي اجلزء املتعلق ابلتقيمي اذلايت.
 .88ومل تصدر مالحظات من احلضور .و أأ ّجل الرئيس املناقشة بشأأن اجلزء الثالث من الوثيقة .CDIP/22/2

البند  )1( 6من جدول ا ألعامل :املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية
الوثيقة قيد النظر  - CDIP/22/3اإماكنية اإنشاء منتدى اإلكرتوين بشأأن املساعدة التقنية
 .89ذكرت ا ألمانة (الس يد عرفان ابلوش) أأن الوثيقة  CDIP/22/3يه اس تجابة لطلب ورد يف ادلورة احلادية والعرشين
للجنة التمنية .وذكّر بأأن ادلورة الثامنة عرشة للجنة التمنية اعمتدت مجموعة من القرارات اليت اقرتهحا وفد اإس بانيا فامي يتعلق
بتنفيذ التوصيات الواردة يف اس تعراض املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو .ويف ادلورة احلادية والعرشين للجنة التمنية ،قدمت
ا ألمانة عرضا شفهيا طلبت فيه توجهيات من ادلول ا ألعضاء بشأأن اإنشاء منتدى للمناقشات يف موضوع املساعدة التقنية.
وقد حددت ا ألمانة جمالت معينة حتتاج اإىل توضيح .وصدرت عن املناقشة املستندة اإىل ذكل العرض نتيجتان )1( :طلب
حترض وثيقة جدوى )2( ،وإاجراء حوار تفاعيل بشأأن املساعدة التقنية ،قرر عقده يف ادلورة احلالية للجنة
اإىل ا ألمانة أأن ّ
التمنية .وذكر الس يد ابلوش أأن ا ألمانة اتبعت هنجا منوذجيا يف حتضري الوثيقة  .CDIP/22/3فأأعطيت التلكفة غري املتكررة
للتطوير التقين سعرا مؤقتا ،ميكن أأن خيضع للتعديل عىل أأساس تنفيذ الاقرتاح .أأ ّما التلكفة الس نوية املتكررة فهيي أأكرث أأمهية
وس تحدد بقرار من جلنة التمنية بشأأن اللغات املطلوبة والاعتدال املطلوب ،وغري ذكل من اجملالت اليت مل تمتكن فهيا ا ألمانة
من حتديد مزيانية هنائية أأو حساهبا .ودعت ا ألمانة اللجنة اإىل تقدمي املشورة والتوجيه بشأأن تنفيذ املنتدى الإلكرتوين عىل
النحو املبني يف الوثيقة.
 .90وفتح الرئيس ابب املالحظات والتعليقات.
 .91وقال وفد كندا ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،اإن الوثيقة  CDIP/22/3توفر مؤرشات مفيدة بشأأن معايري تكل املبادرة
وأآاثرها عىل املوارد .وفامي يتعلق ابلتطورات التقنية ،أأيد الوفد اقرتاح ا ألمانة اس تخدام اإحدى منصات الويبو القامئة لس تضافة
هذا النوع من املنتدايت ،كوس يةل لتقليل التاكليف اإىل أأدىن حد من خالل تعزيز القوامس املشرتكة وقابلية التشغيل املتبادل
فامي بني املنتدايت .و أأحاط علام مبالحظة ا ألمانة بشأأن "اخنفاض الاس تخدام يف منتدايت مماثةل" .وذكر أأن جلنة التمنية تناقش
هذه املسأأةل عىل وجه التحديد فامي يتعلق ابملنتدى الإلكرتوين املعين بنقل التكنولوجيا .ور أأى أأن عىل جلنة التمنية أأن تضع يف
اعتبارها بصورة جامعية أأي أأفاكر تسعى اإىل حتسني املشاركة يف املنتدى الإلكرتوين بشأأن نقل التكنولوجيا ،وأأن تطبقها عىل
أأي منتدى اإلكرتوين جديد بشأأن املساعدة التقنية .ور أأى أأن الرتوجي لتكل املنصات من جانب ادلول ا ألعضاء داخل بدلاهنا
ومناطقها ومع أأحصاب املصلحة املهمتني عامل أأسايس لزايدة اس تخدام تكل املنتدايت .وفامي يتعلق ابإدارة املنتدى املقرتح
وتس يريه ،رحب الوفد مبا ذكرته ا ألمانة بأأن اقرتاحاهتا فامي يتعلق ابملنتدى الإلكرتوين املعين ابملساعدة التقنية قد نشأأت من
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جتربهتا مع حمافل الويبو القامئة عىل ش بكة الإنرتنت .واختمت الوفد ابلقول اإن مجموعته تش ّجع بوجه عام تعزيز القوامس املشرتكة
وقابلية التشغيل املتبادل فامي بني تكل املنصات لقتصاد املوارد قدر الإماكن ،وتعزيز الكفاءة ،ل س امي اإن اكنت املنصات
خلدمة مواضيع متشاهبة.
 .92و أأشار وفد ليتوانيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،اإىل أأن الوثيقة  CDIP/22/3تعطي فهام
أأفضل للتاكليف احملمتةل واحللول التقنية لتكل املبادرة .و أأحاط علام مبالحظة ا ألمانة بشأأن "اخنفاض الاس تخدام يف منتدايت
مماثةل عىل ش بكة الإنرتنت" .ولكن أأعرب عن اس تعداده للنظر يف إانشاء املنتدى الإلكرتوين املعين ابملساعدة التقنية ،ول
س امي نظرا ملصاحل البدلان املس تفيدة املهمتة واحلجج اليت س تقدهما .وقال اإنه يتطلع ابهامتم اإىل احلوار التفاعيل بشأأن املساعدة
التقنية ،متوقعا معرفة املزيد عن املشألك امللموسة ومناقشة أأفضل الس بل للتصدي لها ،مبا يف ذكل احامتل اإنشاء املنتدى
الإلكرتوين.
 .93وحتدث وفد المنسا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وشكر ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة .CDIP/22/3
وقال اإن املساعدة التقنية من أأمه اخلدمات اليت تقدهما الويبو وتكتيس أأمهية خاصة ابلنس بة للبدلان النامية .ولنئ اكن من
احملبذ جدا حتسني وتقدمي خدمات املساعدة التقنية املصممة خصيصا لهذا الغرض ،فاإن اخلربة املكتس بة من املنتدايت
الإلكرتونية تبني أأهنا تفتقر يف كثري من ا ألحيان اإىل مجهور .و أأعرب عن تطلعه اإىل معرفة املزيد عن احللول املمكنة اليت يأأمل
أأن تطرح أأثناء احلوار التفاعيل.
 .94ورحب وفد نيبال ابقرتاح ا ألمانة الوارد يف الوثيقة  .CDIP/22/3و أأعرب عن اقتناعه بأأن هذا المنوذج س ميكن
ادلول ا ألعضاء من تقامس خرباهتا و أأدواهتا ومهنجياهتا بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءاتّ .
وحث ا ألمانة عىل اإجراء
متابعة منتظمة واس تعراض وإاصالح مس مترين للمنتدى الإلكرتوين .اإذ ر أأى أأن عرص الثورة الصناعية والتغري التكنولويج
الرسيع والروبواتت واذلاكء الاصطناعي وتكنولوجيا املعلومات والبيوتكنولوجيا ،كها أأمور تس تدعي الكثري من التعديالت.
وطلب اإىل ا ألمانة أأن حتدث ابنتظام التقدم احملرز يف املنتدى الإلكرتوين عىل فرتات زمنية مناس بة ،وفقا ملا اتفقت عليه
ادلول ا ألعضاء ،من أأجل تقيمي فعاليته وكفاءته ونتاجئه ،والبت يف كيفية امليض قدما.
 .95و أأيد وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) اإنشاء منتدى اإلكرتوين وفق الإطار املقرتح من قبل ا ألمانة .وقال اإنه يؤيد
اإدارة املنتدى وتس يريه من قبل ا ألمانة .وذكر شواغل مفادها أأن املنتدى قد ل يكون فعال يف املبادرات أأو قد ل يكون
موضع ترحيب من املس تفيدين .وقال اإنه ميكن أأن ينظر يف اإماكنية توفري منتدى اإلكرتوين عىل أأساس جترييب ملدة س نتني أأو
ثالث س نوات ،تقوم بعدها ا ألمانة بتقيمي للنظر يف اإماكنية جعل املنتدى خدمة دامئة .وطلب الوفد توضيحا من ا ألمانة عام
اإذا اكن هذا الهنج معليا و أأكرث مالمئة.
 .96ورحب وفد الاحتاد الرويس ابلقرتاح الوارد يف الوثيقة  .CDIP/22/3ور أأى أأن من الرضوري اإدماج املنتدى
الإلكرتوين املقرتح يف منصة قامئة ،وتقيمي جحم امجلهور املس تفيد وحمتوايت املنتدى وبنيته .وقال اإن هناك حاجة اإىل اإجراء
حتليل شامل للموارد البرشية واملالية الالزمة لتنفيذ ذكل الاقرتاح.
 .97و أأقر وفد الصني بفوائد تعزيز تبادل ا ألفاكر واملامرسات واخلربات يف جمال املساعدة التقنية لمتكني الويبو وادلول
ا ألعضاء فهيا من الاضطالع ابلعمل املناسب بكفاءة .وفامي خيص النفقات واملوارد الالزمة لإنشاء املنتدى الش بيك ،اقرتح أأن
تبد أأ ا ألمانة العمل بطريقة فعاةل من حيث التلكفة ،ابس تخدام املنصات أأو الليات القامئة لتعزيز تبادل املساعدة التقنية ،مثال.
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 .98و أأشارت ا ألمانة (الس يد عرفان ابلوش) اإىل املالحظة اليت ذكرها وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،فقالت اإهنا متثل الر أأي
العام بأأن املنتدى ينبغي أأن يعمتد عىل حمافل الويبو ا ألخرى القامئة .وقد أأجرت ا ألمانة ،وقت اإعداد الوثيقة ،اس تعراضا
ابلتعاون مع شعبة تكنولوجيا املعلومات لس تخدام منتدايت أأخرى ووظائفها ،ل س امي من أأجل حتديد مدى احلاجة اإل
منتدى بشأأن املساعدة التقنية .ول ألسف ،ل وجود ألي منتدى أآخر تديره الويبو من شأأنه الاس تجابة لتكل احلاجة احملددة.
ميرس ميثل تلكفة متكررة كبرية يف الس نة .و أأن هناك منتدى واحدا ميكل املوارد اخملصصة ،وقد
وذكرت ا ألمانة أأن اس تخدام ّ
أأصبح اس تخدامه ضئيال جدا أأو غري نشط ،فسحبت منه املوارد .ويف حال تقرر اإنشاء املنتدى ،فهناك حاجة واحضة اإىل
ميرس .وقدمت الوثيقة تلكفة ثالث لغات :الإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية ،وتلكفة لك لغة اإضافية .وقالت ا ألمانة اإن اقرتاح
ّ
وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ابإنشاء منتدى ملدة س نتني أأو ثالث س نوات كتجربة رائدة اقرتاح مثري لالهامتم ،ولكن
ينبغي املوازنة بينه وبني ضورة امليض قدما من خالل التطوير التقين وتطوير الربوتوكول .و أأن من الالزم حتديد الشخص
اذلي س يعمل بصفة ميرس لعدد معني من اللغات .ويتعني تقدمي لك هذه الإعدادات لفرتة زمنية حتددها جلنة التمنية كفرتة
اختبار .و أأضافت ا ألمانة أأن هناك تلكفة غري متكررة ( 57 518فرناك سويرساي) مث تاكليف اللغات البالغة  120 736ف نرك
سويرسي للك لغة ،فضال عن تاكليف التشغيل والإنشاء .وقالت اإهنا حريصة عىل عدم وضع أأرقام كبرية قد تثين اللجنة عن
اإنشاء املنتدى ،ولكن ميكن أأن تبلغ التاكليف أأرقاما أأكرب من املذكورة .و أأضافت أأهنا حباجة اإىل توجهيات واحضة من ادلول
ا ألعضاء بشأأن هذا الاقرتاح.
 .99وذكر الرئيس بأأن هناك اقرتاحات ابس تخدام املنتدايت الإلكرتونية القامئة ،بيد أأن ذكل ل خيلو من الصعوابت.
و أأشار اإىل الاقرتاح املقدم من وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ابإنشاء منتدى اإلكرتوين جترييب ملدة س نتني أأو ثالث ،ومن
بعدها تقيمي مدى اس تدامته وفعاليته .وينبغي تطوير املنتدى الإلكرتوين بأأقل تلكفة و أأكرث كفاءة ،رمبا ابس تخدام لغة واحدة
بدل من ثالث لغات .وطلب توجهيات من ادلول ا ألعضاء.
 .100و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء .وقال اإن منصات الويبو ا ألخرى
مثل مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر الإلكرتونية ( )eTISCتس تخدم خدمة غوغل للرتمجة اإىل لغات متعددة ،ا ألمر اذلي
ل ينطوي عىل أأي تاكليف .وتساءل عن إاماكنية تفادي تلكفة تفوق  120 000فرنك سويرسي.
تيرسه لضامن
 .101وحتدث وفد كندا بصفته الوطنية و أأيد بيان اجملموعة ابء .وقال اإن املنتدى ينبغي أأن تديره الويبو و ّ
حياديته .ألن دور امليرس ابلغ ا ألمهية يف تكوين بنية دقيقة تتيح للك خشص التعبري عن ر أأيه كجزء من حوار حقيقي .و أأيد
فكرة طرح امليرس ملوضوع خمتلف للمناقشة لك أأس بوع .ولكن عىل ادلول ا ألعضاء أأن حتدد جمالت الاهامتم .و أأضاف أأن
هتافت امجلهور هو أأحد الشواغل .ذلا ينبغي اإعادة تقيمي املنتدى بعد فرتة ،للتحقق من تأأثريه ومدى اس تخدامه وجناحه .ومن
شأأن هذا التقيمي أأن يساعد يف حتديد اإماكنية اإدراج لغات الويبو ا ألخرى .و أأعرب عن رغبته يف معرفة طريقة تنفيذ ذكل
معليا :هل س يكون التقس مي حسب اللغات أأم س تجري املناقشات مزتامنة بثالث لغات.
 .102ورحب وفد جنوب أأفريقيا ابلتفاصيل املقدمة بشأأن التاكليف املرتبطة مبثل هذا املنتدى ،فضال عن اإماكنية اإدراجه
مضن املنصات القامئة .ووجد أأن من الصعب جدا احلصول عىل حتليل التاكليف والفوائد ذلكل املنتدى .ور أأى أأن احلوار
التفاعيل بشأأن املساعدة التقنية قد يكون وقتا مفيدا ملناقشة أأنسب طريقة للمشاركة يف املساعدة التقنية ،وقد يكون وس يةل
أأكرث فعالية لتبادل اخلربات العملية بشأأن املساعدة التقنية .وطلب اإرجاء البت يف هذا البند اإىل حني اإجراء حماداثت غري
رمسية بني الوفود بشأأن احللول اخملتلفة املمكنة .ففي تكل املرحةل ،مل يكن املنتدى الإلكرتوين فكرة جذابة جدا.
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 .103و أأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد جنوب أأفريقيا .وقال اإنه غري مقتنع متاما بفائدة هذا املنتدى ،ومل يقرر ما
اإن اكنت فوائده تربر التاكليف .ومع ذكل ،أأعرب عن اس تعداده ملواصةل مناقشة املوضوع.
 .104و أأشارت ا ألمانة (الس يد عرفان ابلوش) اإىل املالحظة اليت أأبداها وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن خدمة غوغل
للرتمجة ،فقال اإن اإدارة تكنولوجيا املعلومات يف الويبو يه الهيئة اخملتصة مبعاجلة ذكل من وهجة نظر تقنية .والسؤال املطروح
هو ما اإذا اكن ميكن اس تخدام أأداة غوغل للرتمجة يف الرتمجة الفورية ،أأم فقط يف حاةل الرتمجة بأأثر رجعي ،وهذا ليس الغرض
من منتدى تكون فيه املناقشة تفاعلية .ور أأى أأن من املهم أأيضا توضيح التفاصيل ادلقيقة يف املناقشة ،وا ألمانة غري مقتنعة
بأأن أأي أأداة وحىت أأكرثها تطورا ميكن أأن تس توعب الفروق ادلقيقة للغات البرشية يف هذا املوضوع .و أأن ا ألمر يتطلب
مزيدا من التفكري .وقال اإن املالحظة اليت أأبداها وفد جنوب أأفريقيا ،و أأيدها وفد الربازيل ،مثرية لالهامتم .اإذ من الرضوري
تقيمي الفوائد مقابل التاكليف ،رمغ صعوبة ذكل يف املرحةل الراهنة .وطلب من اللجنة توجيه ا ألمانة.
 .105وقال الرئيس اإنه يدرك أأن اللجنة ل تريد التخيل عن فكرة املنتدى الإلكرتوين ،ولكهنا ل تعرف كيفية امليض قدما.
واقرتح أأن يلمتس من ا ألمانة اس تكشاف الس بل الكفيةل خبفض التاكليف وزايدة الكفاءة والاس تدامة .وطلب احلصول عىل
توجهيات من اللجنة.
 .106و أأشار وفد اإس بانيا اإىل القرار املتخذ يف ادلورة الثامنة عرشة للجنة التمنية .وذكر أأن القرار طلب اإىل ا ألمانة اإنشاء
املنتدى وتنفيذه .ويف اإشارة اإىل الوفود اليت شككت يف مقارنة التاكليف ابلفوائد املرتتبة عىل ذكل املنتدى ،قال الوفد اإنه
يرى اس تحاةل حساب تاكليف وفوائد يشء غري موجود بعد ،ألن هذه احلساابت رهن ابس تخدام املنتدى ونطاقه .وكرر
اقرتاحه مذكرا بأأن اللجنة الزتمت بذكل القرار ،اذلي جاء نتيجة نقاش مطول للغاية .ولإجياد حل توافقي ،أأيد الوفد اقرتاح
وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ابإنشاء منتدى مؤقت أأو جترييب لتحديد اجلدوى.
 .107و أأكد الرئيس أأن من املمكن اعامتد القرار كام ذكر وفد اإس بانيا .وقال اإن من املمكن الاعامتد عىل الاقرتاح املقدم من
وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) و أأن تقمي ا ألمانة جدوى املنتدى الش بيك بعد مرور س نة من انحية التاكليف والفعالية
والاس تدامة ،وبعد ذكل ميكن اختاذ قرار بأأن يكون املنتدى دامئا أأم ل .وذكر أأن هناك بدائل خلفض التاكليف )1( :أأن
يكون املنتدى ابللغة الإنلكزيية فقط أأو ( )2اس تخدام خدمة غوغل للرتمجة بلغتني أأو ثالث لغات ،عىل النحو اذلي اقرتحه
وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .108وقال وفد الربازيل اإن عىل الوفود اليت تقدم اقرتاحا أأن تبني أأس باب أأمهية املرشوع .وطلب من وفد اإس بانيا والوفود
ا ألخرى املهمتة ابملنتدى الإلكرتوين اإعطاء أأمثةل ملموسة عن فوائد هذا املنتدى .وقال الوفد اإنه ل يعارض املنتدى ،من
حيث املبد أأ ،ولكنه حيتاج اإىل الاس امتع اإىل مزيد من التفاصيل قبل اختاذ هذا القرار املهم .ألن التاكليف واحضة ،ولكن
الفوائد غري جل ّية.
 .109و أأشار وفد اإس بانيا ،يف معرض معاجلته لالس تفسار اذلي طرحه وفد الربازيل ،اإىل بيانه السابق ومفاده أأنه ل ميكن
للجنة أأن تناقش ابس مترار نفس املسأأةل .فقد اعمتد القرار ،وينبغي وضعه موضع التنفيذ بأأقل تلكفة و أأعىل فائدة للجميع.
 .110وقال وفد جنوب أأفريقيا اإن الغرض من املنتدى الإلكرتوين هو تبادل ا ألفاكر واملامرسات واخلربات .وميكن النظر يف
البدائل املناس بة ،مثل عقد ندوة اإلكرتونية عىل موقع الويبو الإلكرتوين .وقد يليب البث الش بيك للحوار بشأأن املساعدة
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التقنية الغرض من املنتدى الإلكرتوين .وهناك أليات أأخرى غري املنتدى الإلكرتوين للتنفيذ يف اإطار خطة النقاط الست
املتفق علهيا يف ادلورة الثامنة عرشة للجنة التمنية .ومن شأأن ذكل أأن يسهل اختاذ قرار أأكرث استنارة بشأأن التاكليف اليت
س تدفع والفوائد احملمتةل اليت قد تنشأأ.
 .111وقالت ا ألمانة (الس يد عرفان ابلوش) اإن التلكفة الرئيس ية مرتبطة بتيسري املنتدى ابللغات الثالث .ولكن اإن اكن
املنتدى ابللغة الإنلكزيية فقط ،فس يفقد عددا كبريا من ادلول ا ألعضاء اليت تغيب عن املشاركة بسبب مسائل لغوية .وذكرت
ميرس ،وبأأكرث من لغة واحدة .وميكن لدلول ا ألعضاء
فكرة ممكنة بأأن تتيح ا ألمانة لدلول ا ألعضاء حزيا عىل موقع وييك ،دون ّ
ذاهتا مببادرة مهنا ،أأن جتري مناقشات وتتبادل الآراء وا ألفاكر .وبعد س نة واحدة ،ميكن ل ألمانة أأن تعرض الإحصاءات يك
تقرر اللجنة ما اإن اكنت ترغب يف توس يع املنتدى وجعهل أأكرث تعقيدا أأو التخيل عنه.
 .112ورحب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ابلقرتاح ادلاعي اإىل اس تخدام مساحة عىل وييك والندوات الش بكية بشأأن
ذكل اجملال .و أأيد الوفد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد جنوب أأفريقيا بشأأن الندوات الش بكية لتحقيق الغرض نفسه اذلي اقرتحه
وفد اإس بانيا .وذكر اإماكنية عقد مناقشة مبارشة بعد الندوة أأو أأثناءها.
 .113و أأشار وفد اإس بانيا اإىل مداخةل وفد كندا .ور أأى أأن اضطالع الويبو بدور امليرس هو أأمر أأسايس لضامن املشاركة يف
املنتدى.
 .114و أأيد وفد سويرسا الاقرتاح اذلي تقدم به وفدا جنوب أأفريقيا والولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .115وقال الرئيس اإن هناك العديد من الاقرتاحات املطروحة وا ألس ئةل املفتوحة .واقرتح أأن يطلب من ا ألمانة اإجياد طريقة
أأقل تلكفة و أأكرث فعالية لس تكشاف كيفية اإنشاء منتدى اإلكرتوين ملدة س نة واحدة ،تقدم بعدها بياانت عن الفعالية
والاس تدامة والتلكفة .وعندئذ ميكن للجنة أأن تقرر التخيل عن املنتدى أأو الاس مترار فيه بصفة دامئة.
 .116و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية الاقرتاح اذلي قدمه الرئيس واقرتح أأن يطلب اإىل ا ألمانة أأن جتمع وثيقة
تس تكشف اإماكنية اس تخدام موقع وييك مع مدير يضطلع بدور امليرس .واس تفرس أأيضا عن جدوى اس تخدام غرف ادلردشة
املوجودة يف املنصة الإلكرتونية  eTISCأأو منصات الندوات الإلكرتونية لنفس الغرض .وقال اإنه ميكن للجنة يف دورهتا
املقبةل أأن حتصل عىل مزيد من املعلومات و أأن تقرر مسار العمل املناسب.
 .117وقال وفد كندا ،متحداث بصفته الوطنية ،اإنه يف ضوء التفاصيل املقدمة وبسبب التاكليف الهامة املرتبطة مبثل هذا
املنتدى اذلي س يكون مؤقتا وجتريبيا ،فاإنه يؤيد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد جنوب أأفريقيا ،و أأيده وفدا الولايت املتحدة
ا ألمريكية وسويرسا ،وكذكل الاقرتاح ادلاعي اإىل اإعداد وثيقة مكتوبة يف ادلورة الثالثة والعرشين للجنة التمنية توفر مزيدا من
التفاصيل عن معل هذا املوقع الش بيك.
 .118و أأيد وفد ليتوانيا الاقرتاح املقدم من وفد جنوب أأفريقيا.
 .119واقرتح الرئيس القرار التايل "طلبت اللجنة اإىل ا ألمانة أأن تضع منوذجا عىل موقع وييك يرتبط بصفحة أأجندة التمنية
الرئيس ية ،وحيتوي عىل وظائف تليب احتياجات ادلول ا ألعضاء بشأأن املساعدة التقنية .وينبغي أأن يوفر المنوذج خيارا لإجراء
منسقة .وينبغي أأن يُعرض المنوذج عىل اللجنة يف دورهتا القادمة.
مناقشات َ
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 .120وحتدث وفد اإندونيس يا بصفته الوطنية و أأيد الاقرتاح اذلي تقدم به الرئيس .و أأشار اإىل أأنه يرحب أأيضا ابلوثيقة
 CDIP/22/3اليت أأعدهتا ا ألمانة.
 .121وقال وفد جنوب أأفريقيا اإن صفحة الوييك غري موجودة منذ  30سبمترب  .2018واقرتح اإضافة عبارة " أأو نوع مماثل من
الصفحات" يف القرار اذلي اقرتحه الرئيس.
 .122وقالت ا ألمانة اإن املناقشة أأعطهتا فهام أأفضل لرغبات ادلول ا ألعضاء .و أأضافت أأن منصات  eTISCsحققت عددا
قليال من الزايرات و أأن الويبو تنظر يف اإعادة تكويهنا جلعلها أأكرث جدوى وإااثرة لالهامتم .و أأن مجيع املنصات اليت أأنشأأهتا الويبو
حققت مس توايت منخفضة من املشاركة ذلا تعني تفكيكها يف نقطة أأو أأخرى .وعقب قرار الرئيس ،س تقدّم ا ألمانة وثيقة يف
ادلورة التالية للجنة التمنية.
 .123و أأعرب وفد الربازيل عن تأأييده لقرتاح الرئيس.
 .124و أأعرب وفد امجلهورية التش يكية عن تقديره لقرتاح الرئيس ،وطلب ربط الصفحة الش بكية الرئيس ية اخملصصة
للمساعدة التقنية ابلمنوذج ا ألويل أأو صفحة الوييك.
 .125والمتست اللجنة من ا ألمانة اس تحداث منوذج عىل الوييك أأو منصة مماثةل يكون موصول ابلصفحة الرئيس ية ألجندة
التمنية وحيتوي عىل لك الوظائف اليت تس تجيب لحتياجات ادلول ا ألعضاء من املساعدة التقنية .وينبغي أأن يوفر المنوذج
منسقة .وينبغي أأن يُعرض المنوذج عىل اللجنة يف دورهتا القادمة .ومتت املوافقة نظرا لعدم وجود
خيارا لإجراء مناقشات َ
تعليقات أأخرى من جانب احلضور.

البند  6من جدول ا ألعامل :رصد تنفيذ مجيع توصيات جدول أأعامل التمنية وتقيميه ومناقش ته وإاعداد تقارير
عنه (تمتة)
الوثيقة قيد النظر يه الوثيقة  - CDIP/22/2التقارير املرحلية (تمتة)
 .126اس تأأنف الرئيس املناقشة بشأأن التقارير املرحلية ،الواردة يف الوثيقة  .CDIP/22/2ودعا ا ألمانة اإىل تقدمي تقرير
الإجناز الوارد يف املرفق السادس من الوثيقة .CDIP/22/2
 .127وقدمت ا ألمانة (الس يد اكرسنت فينك) تقرير الإجناز اخلاص مبرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية
 املرحةل الثانية الوارد يف املرفق السادس من الوثيقة  .CDIP/22/2وذكرت ا ألمانة أأن هناك ثالث دراسات عالقة :دراسةإاقلميية عن الانتفاع ابلتصاممي الصناعية يف منطقة رابطة أأمم جنوب رشيق أآس يا ،ودراسة عن القطاع الصحي يف بولندا،
ودراسة عن امللكية الفكرية والابتاكر يف قطاع التعدين .وس تقدم دراسة الانتفاع ابلتصاممي يف منطقة رابطة أآس يان ودراسة
الصحة يف بولندا يف وقت لحق أأثناء ادلورة ،وس تقدم دراسة التعدين يف ادلورة الثالثة والعرشين للجنة التمنية .و أأضافت
ا ألمانة أأن مجيع ادلراسات ا ألخرى الواردة يف احملفظة يف اإطار هذا املرشوع عرضت يف ادلورات السابقة للجنة التمنية .وقد
أأنفقت تقريبا مجيع موارد خالف املوظفني اخملصصة لهذا املرشوع .ومن حيث املبد أأ ،اس تمكل لك يشء يف حدود اجلداول
الزمنية املتوقعة ،غري أأن التنفيذ العام للمرشوع اس تغرق س تة أأشهر اإضافية ،عىل النحو اذلي صدرت موافقة بشأأنه عام
 ،2017بسبب التأأخريات ا ألولية يف تعيني موظف املرشوع.
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 .128وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،فرحب بدقة التقيمي ا ألسايس و أأحاط علام بتعليقات املقمي بشأأن قيود املرشوع
اليت ساعدت عىل رؤية التقيمي من منظور أأوسع .و أأحاط الوفد علام ابلواكلت احلكومية واملنظامت وا ألفراد املعنيني وبدورمه
البناء يف تنفيذ هذا املرشوع الواسع النطاق .و أأحاط علام مع الارتياح ابلس تنتاجات الإجيابية الواردة يف التقيمي .و أأحاط علام
عىل النحو الواجب ابلتوصيات املفصةل للمقمي ،فضال عن التحدايت املشرتكة اليت واهجهتا البدلان أأثناء تنفيذ املرشوع عىل
النحو اذلي وصفه أأحصاب املصلحة .و أأيد الوفد تعممي نتاجئ املرشوع وادلروس املس تفادة من أأنشطة ا ألمانة ،وجشع ا ألمانة
عىل تنفيذ توصيات التقرير لضامن اس تدامة العمل املضطلع به يف اإطار املرشوع.
 .129و أأشار وفد المنسا ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،اإىل النتاجئ والتوصيات القمية الواردة يف تقرير
التقيمي .ور أأى أأن اكتساب فهم أأفضل للآاثر الاجامتعية والاقتصادية محلاية امللكية الفكرية يف البدلان النامية عن طريق توليد
بياانت موثوقة عن امللكية الفكرية ألغراض الاس تخدام الإحصايئ والتحليل الاقتصادي لالبتاكر وامللكية الفكرية ،يه
خطوات أأساس ية لإجراء مناقشات متعمقة يف جلنة التمنية ومواصةل تطوير اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وتنفيذها .و أأعرب
عن تأأييده لتعممي نتاجئ املرشوع وادلروس املس تفادة وجشع ا ألمانة عىل تنفيذ توصيات التقرير.
 .130و أأوّض الرئيس أأن الوثيقة قيد املناقشة يه تقرير اإجناز مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية -
املرحةل الثانية الوارد يف املرفق السادس من الوثيقة  .CDIP/22/2و أأن تقرير التقيمي لتكل الوثيقة س يعرض يف وقت لحق.
 .131و أأشار وفد اإندونيس يا اإىل تقرير الإجناز اذلي استند اإىل النتاجئ والاس تنتاجات الإجيابية للتقيمي واليت ستناقش بعد
ذكل بوقت قصري ،ونوعية وتوافر مدخالت دراسة الويبو اليت تقدهما شعبة ادلراسات الاقتصادية والإحصاءات .و أأضاف أأن
ادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية هممة للغاية للتشجيع عىل اختاذ قرارات أأفضل استنارة
بشأأن س ياسات امللكية الفكرية ،ا ألمر اذلي س يعود بدوره ابلفائدة عىل مجيع البدلان .و أأيد تعممي ا ألنشطة يف املرشوعات
أكنشطة منتظمة للويبو .وذكر أأن املرشوع سعى اإىل تنفيذ توصييت أأجندة التمنية  35و ،37والكهام من توصيات أأجندة
التمنية البالغ عددها  19توصية اليت حددت للتنفيذ الفوري ،دون اعامتد هنج قامئ عىل املرشوع .و أأعرب عن تطلعه اإىل اإجراء
دراسات يف املس تقبل عن العالقة بني امللكية الفكرية والتمنية لعرضها ومناقش هتا يف جلنة التمنية.
 .132ومل تكن هناك مالحظات أأخرى من احلضور .ودعا الرئيس اللجنة اإىل الإحاطة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة
.CDIP/22/2
 .133و أأشارت ا ألمانة (الس يد عرفان ابلوش) اإىل وجود طلب متديد ملدة س تة أأشهر يف التقارير املرحلية عن املرشوع
املتعلق ابس تخدام املعلومات يف اجملال العام ألغراض التمنية الاقتصادية .و ألغراض داخلية ،من املهم تسجيل ذكل القرار.
ويف اإطار مرشوع امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة :دمع ا ألهداف الإمنائية وتعزيز الرتاث الثقايف يف مرص وغريها من البدلان
النامية ،طلبت اللجنة متديدا لفرتة أأربعة أأشهر .وابلنظر أأيضا اإىل تعديل هيلك التقرير املتعلق ابلتوصيات  45كها بدل من
 19توصية فقط ،وجب أأن يذكر يف ملخص الرئيس أأن الوفود تؤيد الهيلك اجلديد ،وتشجع ا ألمانة عىل مواصةل تقدمي
التقارير بشأأن التوصيات امخلس وا ألربعني.
 .134وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وشكر ا ألمانة عىل اإعداد التقارير املرحلية املفصةل
الواردة يف الوثيقة  ،CDIP/22/2وشكر مديري املشاريع عىل عروضهم الشامةل .و أأشار اإىل أأن وجود هيلك واّض للوثيقة
يتيح قراءة ومقارنة وفهام أأسهل خملتلف جوانب املشاريع املتنوعة ،و أأن نظام اإشارات املرور يوفر أأداة مفيدة للتقيمي اذلايت.
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و أأعرب عن رضاه ألن الوثيقة أأظهرت بوضوح التنفيذ الفعال لتوصيات أأجندة التمنية .و أأعرب عن ارتياحه للتعليل املقدم
بشأأن متديد توافر موارد املرشوع فامي يتعلق مبرشوع اس تخدام املعلومات يف املكل العام ألغراض التمنية الاقتصادية ،ولمتديد
اجلدول الزمين لتنفيذ املرشوع املتعلق ابمللكية الفكرية والس ياحة والثقافة ملدة أأربعة أأشهر .وابلتايل ،أأيد الوفد الامتثال لتكل
الطلبات .وقال اإن امللكية الفكرية تؤدي دورا رئيس يا يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية ،ومن مث ف إان نظم امللكية الفكرية الفعاةل
واملتوازنة تسهم يف حتقيق هذه الغاية .و أأشار اإىل أأن الويبو ساعدت ،من خالل تنفيذ املشاريع ،عىل اإحداث أأثر حقيقي عىل
أأرض الواقع.
 .135وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء وشكر ا ألمانة عىل اإعداد التقارير املرحلية املفصةل .ورحب بشمولية التقارير اليت
أأظهرت الزتام الويبو املس متر ابلتنفيذ الفعال لتوصيات أأجندة التمنية مبا يامتىش مع الهدف العام املمتثل يف تعزيز حامية امللكية
الفكرية يف مجيع أأحناء العامل .و أأعرب عن تقديره للجزء اخلاص ابلتقيمي اذلايت ابس تخدام نظام اإشارات املرور ،ورحب ابإاتحة
اجلدول الزمين للتنفيذ وجدول املوارد حسب النتاجئ يف اإطار املرفق الثاين واعترب ذكل ممارسة جيدة .و أأيد اإعادة ختصيص
املوارد فامي يتعلق مبرشوع اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام ألغراض التمنية الاقتصادية ،و أأيد أأيضا متديد اجلدول
الزمين لتنفيذ مرشوع امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة ملدة أأربعة أأشهر .وقال اإن التفسريات املؤيدة لتكل الطلبات ،عىل
النحو املنصوص عليه يف التقارير املرحلية للمرشوع ،واحضة ومعقوةل .و أأضاف أأن عىل املنظمة أأن تواصل تشجيع تطوير نظام
دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية يسعى اإىل تعزيز اليقني والابتاكر لفائدة امجليع .ور أأى أأن لعمل جلنة التمنية واجلهود
الإمنائية اليت بذلهتا الويبو معوما دور رئييس يف حتقيق تكل ا ألهداف.
 .136وشكر وفد الصني ا ألمانة عىل الوثيقة املفصةل اليت ستساعد ادلول ا ألعضاء عىل الاطالع عىل مشاريع أأجندة التمنية
والتقدم احملرز يف تنفيذ أأجندة التمنية .و أأعرب عن ارتياحه للتقدم اذلي أأحرز يف العام املايض يف تنفيذ مخسة من مشاريع
أأجندة التمنية وتنفيذ توصيات أأجندة التمنية البالغ عددها  45توصية .و أأعرب عن تقديره للجهود واملساهامت اليت بذلهتا الويبو
والبدلان املشاركة يف املرشوع .و أأشار اإىل التقدم احملرز يف مرشوع اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام ألغراض
التمنية الاقتصادية ونتاجئه ،وخاصة ا ألدةل العملية املتعلقة بتحديد الاخرتاعات املوجودة يف املكل العام واس تخداهما ،وكذكل
البوابة املتعلقة ابلوضع القانوين .ذكر أأن ّه حدد ابلتعاون مع الويبو جوةل أأوىل من س بعة مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر خالل
عام  .2018ويف الوقت الراهن ،يعمل عىل اختيار اجلوةل الثانية من ثالثة عرش مركزا دلمع التكنولوجيا والابتاكر .و أأعرب
عن أأمهل يف اإماكنية تطبيق نتاجئ املرشوع وتعزيزها يف مجيع ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ،مبا فهيا املراكز
املوجودة يف الصني اليت ميكن أأن تساعد مس تخديم املراكز عىل احلصول عىل خدمات بياانت فعاةل يف جمال املكل العام.
 .137و أأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف اجلزء ا ألول والثاين والثالث من الوثيقة  .CDIP/22/2ووافقت اللجنة
عىل المتديد املقرتح لفرتة التنفيذ للمرشوعني التاليني "1" :مرشوع اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام ألغراض
التمنية الاقتصادية ،ملدة س تة أأشهر؛ " "2ومرشوع امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة :دمع ا ألهداف الإمنائية والهنوض
ابلرتاث الثقايف يف مرص وغريها من البدلان النامية ،ملدة أأربعة أأشهر .ور ّحبت اللجنة ابلهيلك اجلديد الوارد يف اجلزء الثالث
من الوثيقة ،اذلي يتيح نظرة شامةل عن تنفيذ لك توصيات أأجندة التمنية امخلس وا ألربعني ،وجشّعت ا ألمانة عىل مواصةل
الإبالغ عىل ذكل ا ألساس.
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الوثيقة قيد النظر  - CDIP/22/9 Rev.تقرير تقيمي عن مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الجامتعية والقتصادية –
املرحةل الثانية
 .138و أأشارت ا ألمانة (الس يد عرفان ابلوش) اإىل اإدخال بعض التعديالت يف امللحق الرابع من تقرير التقيمي بشأأن امللكية
الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية  -املرحةل الثانية.
 .139وقدم الس يد بيدرو رويف ،خبري تقيمي مس تقل ،تقرير التقيمي .وذكر أأن اللجنة اعمتدت مرشوع امللكية الفكرية والتمنية
الاجامتعية والاقتصادية  -املرحةل الثانية يف دورهتا الرابعة عرشة يف عام  ،2014بعد الانهتاء بنجاح من املرحةل ا ألوىل
للمرشوع نفسه .وقد نفذت املرحةل الثانية من يناير  2015اإىل يونيو  .2018ومشلت النتاجئ دراسات واجامتعات تقنية
وحلقات معل وحلقات دراس ية .ونفذت أأفرقة البحوث املرشوع بتوجيه من شعبة ادلراسات الاقتصادية والإحصاءات يف
الويبو .وقال اإن ا ألساس املنطقي العام للمرشوع كه هو تضييق الفجوة املعرفية اليت يواهجها واضعو الس ياسات يف تصممي
وتنفيذ نظام امللكية الفكرية اذلي يهنض ابلتمنية ،والإسهام يف اختاذ قرارات مس تنرية عىل حنو أأفضل بشأأن الس ياسات عىل
الصعيدين الوطين وادلويل .وابلزتامن مع السعي اإىل حتقيق املقاصد الواسعة للمرحةل ا ألوىل ،خ ُِّطط يف اإطار املرشوع
للمواظبة عىل أأعامل البحوث اليت بد أأت يف عام  2010وتوس يع نطاقها .واسرتشد يف تنفيذ املرحةل الثانية بركيتني أأساس يتني:
( )1تعزيز اس تدامة البحوث املس هتةل يف املرحةل ا ألوىل من خالل دمع العمل اذلي اس تفاد من قواعد البياانت اجلزئية اليت
أأنشئت خالل تكل املرحةل؛ ( )2وتوس يع نطاق ادلراسة لتشمل بدلاان و أأقالمي جديدة ،مبا يف ذكل بدل واحد عىل ا ألقل من
البدلان ا ألقل منوا ،فضال عن مواضيع جديدة .ومشلت ا ألنشطة اإحاطات اإعالمية واجامتعات وحلقات معل وحلقات دراس ية
موسعة لتعريف واضعي الس ياسات والرشاكء مبوضوع حتديد نطاق العمل ومناقشة النتاجئ ا ألولية والرئيس ية للمرشوع .وقد
أأجريت هذه ا ألنشطة ابلتشاور مع ماكتب امللكية الفكرية واملنظامت املعنية يف القطاعات اليت تركز علهيا ادلراسات .ودلى
الاضطالع بتكل ا ألنشطة ،وضعت خطة للتنس يق داخل ا ألمانة العامة ،ول س امي مع املاكتب ا إلقلميية وشعبة البدلان املنتقةل
والبدلان املتقدمة .و أأجري التقيمي يف الفرتة من يوليو اإىل سبمترب  ،2018ابلتنس يق الوثيق مع شعبة تنس يق أأجندة التمنية.
واكنت أأهداف التقيمي احملددة ذات شقني )1( :التعمل من التجارب خالل تنفيذ املشاريع ملا جنح وما مل ينجح ،مبا يعود ابلنفع
عىل أأنشطة أأخرى ممكنة يف جمال ادلراسات والبحوث الاقتصادية املتعلقة ابمللكية الفكرية؛ ( )2وتقيمي قامئ عىل ا ألدةل
للمرشوع دلمع معلية اختاذ القرارات يف جلنة التمنية واملسامهة يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية تنفيذا فعال .وتناول التقيمي
ثالث أأس ئةل يه )1( :تصممي املرشوع وإادارته؛ ( )2الفعالية؛ ( )3الاس تدامة .وط ّبق التقيمي مجموعة متنوعة من ا ألدوات ،مبا
يف ذكل املقابالت مع أأحصاب املصلحة الرئيس يني ،وخدمات التقيمي اذلايت الإلكرتونية ،وحتليل الواثئق .واس تخدمت يف مجع
البياانت مصادر موثوقة وهامة للمعلومات ،انجتة عن البياانت ا ألولية والثانوية .وركزت أأنشطة تقيص الوقائع عىل اجلهات
الفاعةل الرئيس ية املشاركة عىل مس توى ا ألمانة واملقابالت عرب الهاتف أأو املبارشة مع خمتلف أأحصاب املصلحة واملوظفني
العموميني واخلرباء الاستشاريني واملس تفيدين .و ُأرسل أأيض ًا اس تقصاء اإىل أأحصاب املصلحة الرئيس يني .وقال اخلبري اإن معلية
امليض قدما هبذا التقيمي واهجت بعض القيود املذكورة يف التقرير .و أأضاف أأن التقيمي اس تنتج عرشة نتاجئ رئيس ية )1( :حددت
مواضيع ادلراسات ابلتشاور الوثيق مع ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة الرئيس يني )2( .و أأجرى املرشوع س بع دراسات،
أأربع دراسات قطرية (كولومبيا وش ييل وبولندا و أأوغندا) ودراس تني برتكزي إاقلميي (بدلان أأمرياك الوسطى ورابطة أآس يان)
ودراسة واحدة ركزت عىل القطاع اخلاص (قطاع التعدين) )3( .اس تفاد فريق املرشوع من اخلربات احمللية يف اختيار اخلرباء
ادلوليني واحملليني ،وبوجه عام ،شهد مشاركة كبرية من جانب الرشاكء احملليني .واكنت تكل الاسرتاتيجية اإجيابية ومفيدة للغاية
يف اإرساء أأسس لبناء القدرات والتحضري ل ألعامل املقبةل يف هذا اجملال )4( .تنظمي معليات تقيمي حللقات العمل ابس مترار ،اإىل
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جانب مشاورة موسعة مع أأحصاب املصلحة لرصد التقدم احملرز وضامن اس تفادة البدلان املس هتدفة من هذه ادلراسات.
و أأحيطت جلنة التمنية علام ابنتظام ابلتطورات اليت تطر أأ عىل التقارير املرحلية )5( .ومعوما ،حققت املرحةل الثانية اسرتاتيجية
الإجناز اإىل حد كبري عن طريق تعزيز اس تدامة العمل اذلي بد أأ يف املرحةل ا ألوىل ،وتوس يع نطاق العمل ليشمل بدلاان
ومناطق جديدة ومواضيع جديدة ،مبا يف ذكل إارشاك أأحد البدلان ا ألقل منوا يف ا ألنشطة املنفذة .وبُذلت يف تنفيذ املرشوع
جمهودات هامة إلرشاك خمتلف اجلهات الفاعةل ونرش ذكل الإجناز عىل أأوسع نطاق من امجلهور )6( .أأعطى أأحصاب املصلحة
اخلارجيون ،اذلين مشلهم الاس تقصاء و أأجريت معهم مقابالت ومه ميثلون ا ألوساط الأاكدميية واملاكتب الوطنية للملكية
الفكرية والواكلت الوطنية ،تقيامي اإجيابيا حللقات العمل اليت نظمت خالل تنفيذ املرشوع .و أأمجعوا عىل التأأكيد عىل أأن
املرشوع يفي بدرجة عالية بتطلعاهتم ،و أأعربوا عن تقديرمه للفرصة املتاحة لتبادل خرباهتم والتعرف عىل ا ألدوات اجلديدة
لتحليل أآاثر امللكية الفكرية عىل الاقتصاد الوطين )7( .ومن املبكر تقيمي ا ألثر الاكمل للعمل املنجز يف املرحةل الثانية .ولكن
هناك دلئل هامة عىل أأن العمل حيقق فهام أأفضل دلور امللكية الفكرية والاعرتاف بأأن العمل املنجز يف تنظيف البياانت
املوجودة وبناء مجموعات بياانت جديدة تربط بني اإحصاءات امللكية الفكرية التقليدية واملعلومات الاقتصادية العامة هو خطوة
هامة اإىل ا ألمام )8( .و ُمددت فرتة املرشوع من فرتة  36شهر ًا ا ألصلية اإىل ما مجموعه  42شهر ًا .وشهد املرشوع يف حالت
حمدودة بعض التأأخري ألس باب تقنية ،مهنا تأأخر تعيني موظف مشاريع وتغيريات يف اخلرباء الاستشاريني الوطنيني)9( .
و أأشار أأحصاب املصلحة ادلاخليون واخلارجيون عىل حد سواء اإىل بعض التحدايت املشرتكة اليت واهجهتا البدلان أأثناء تنفيذ
املرشوع ،مثل النقص العام يف الوعي عىل الصعيد احمليل بأأمهية امللكية الفكرية يف القطاعات الاقتصادية ذات ا ألولوية،
وتفتت البياانت ،وصعوابت يف الوصول اإىل البياانت الإحصائية املنظمة والنظيفة ،والثغرات يف الهيألك ا ألساس ية ،ونقص
املوارد البرشية )10( .واقرتح املرشوع عقد ندوة حبثية ختامية مع ا ألشخاص املعنيني ملناقشة ادلروس الرئيس ية املس تفادة
وإاماكنية تطبيقها عىل نطاق واسع وأآاثرها عىل وضع الس ياسات عىل الصعيدين الوطين وادلويل .ول ميكن أأن حيدث ذكل يف
الوقت اخملصص للتنفيذ .والندوة املذكورة يه نشاط هام ينبغي عقده يف الوقت املناسب .ويف اخلتام )1( ،اكن املرشوع
خمططة ختطيطا جيدا ويدار اإدارة سلمية؛ ( )2واس توفيت اسرتاتيجية تنفيذ املرحةل الثانية وا ألهداف مبا يريض أأحصاب
املصلحة؛ ( )3وجاء ادلمع املقدم يف الوقت املناسب وجبودة عالية وبنتاجئ ميكن تكرارها؛ ( )4واتسم املرشوع بدرجة عالية
من ا ألمهية ابلنس بة للبدلان املس تفيدة و أأمثر عن درجة عالية من امللكية .وقدمت ثالث توصيات )1( :اإىل جلنة التمنية
وا ألمانة بشأأن ختطيط املشاريع وإادارهتا؛ ( )2و اإىل ادلول ا ألعضاء وجلنة التمنية وا ألمانة بشأأن مواصةل اجلهود الرامية اإىل
تشجيع وتوطيد النتاجئ الإجيابية احملققة لتحسني تقيمي ا ألثر الاقتصادي والاجامتعي والثقايف لس تخدام نظام امللكية الفكرية؛
( )3وإاىل ادلول ا ألعضاء وجلنة التمنية وا ألمانة بشأأن النظر يف تعزيز ودمع بناء القدرات يف البدلان املس تفيدة ،ول س امي
لضامن اس تدامة العمل املنجز يف املرحلتني ا ألوىل والثانية من املرشوع.
 .140وفتح الرئيس ابب التعليقات أأو املالحظات أأو ا ألس ئةل.
 .141ور أأى وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) أأن تقرير التقيمي اكن شامال .وقال اإن املرشوع ميكن أأن يكون أأداة انفعة
للبدلان املس تفيدة لكتساب فهم أأفضل للآاثر الاجامتعية والاقتصادية محلاية امللكية الفكرية وحتسني القدرات يف البدلان
ذات القدرات احملدودة يف هذا اجملال ،والبدء يف تطوير القدرات التحليلية لهذا الغرض .و أأضاف أأن املرشوع أأطلق
مكرشوع جامع لدلراسات الوطنية وا إلقلميية سعيا اإىل تضييق الفجوات اليت يواهجها واضعو الس ياسات يف وضع نظام امللكية
الفكرية وتنفيذه وتطويره وتعزيزه والإسهام يف اختاذ قرارات مس تنرية عىل حنو أأفضل يف س ياسات امللكية الفكرية عىل
الصعيدين الوطين وادلويل .وذكر أأن تقرير التقيمي قدّم حتليال جيدا لتخطيط املرشوع وإادارته ،فضال عن اإجنازات أأهداف
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املرشوع .ور أأى أأن النتاجئ والاس تنتاجات اكنت اإجيابية ومفيدة لتحسني تنفيذ املرحةل املقبةل من املرشوع .وقال اإن
التوصيات الثالث املقرتحة متثل مسامهة اإجيابية يف حتسني جودة املرشوع يف املس تقبل.
 .142ورحب وفد اإندونيس يا ،متحداث بصفته الوطنية ،بتنفيذ املرشوع اذلي سعى اإىل تضييق الفجوة املعرفية اليت يواهجها
واضعو الس ياسات يف تصممي وتنفيذ نظام للملكية الفكرية يهنض ابلتمنية ،والإسهام يف اختاذ قرارات مس تنرية عىل حنو أأفضل
بشأأن س ياسات امللكية الفكرية عىل الصعيدين الوطين وادلويل .ور أأى الوفد أأن املرشوع ساعد بفعالية البدلان املس تفيدة يف
اكتساب فهم أأفضل للآاثر الاجامتعية والاقتصادية محلاية امللكية الفكرية ويف حتسني قدرة لبدلان ذات القدرة احملدودة يف
هذا اجملال عىل تطوير قدراهتا التحليلية لهذا الغرض .وسامه أأيضا يف تمنية القدرات التحليلية يف البدلان اليت مل جتر فهيا سوى
القليل من ادلراسات الاقتصادية بشأأن امللكية الفكرية .ومبا أأهنا أأحد البدلان اليت أأجريت فهيا دراسات حبثية ،يف اإطار
ادلراسة املعنونة "فهم اس تخدام التصممي الصناعي يف بدلان جنوب رشق أآس يا ،حاةل أأندونيس يا والفلبني واتيلند" ،نظمت
اإندونيس يا مع الويبو سلسةل من اجللسات الإعالمية والاجامتعات وحلقات العمل واحللقات ادلراس ية لتعريف واضعي
الس ياسات والرشاكء بتحديد نطاق العمل ومناقشة النتاجئ ا ألولية والرئيس ية للمرشوع .و أأيد الوفد دمج ا ألنشطة يف
املرشوعات بوصفها أأنشطة منتظمة تضطلع هبا الويبو .وقال اإن املرشوع سعى اإىل تنفيذ التوصيتني  35و 37من أأجندة
التمنية الواردتني مضن توصيات أأجندة التمنية البالغ عددها  19توصية واحملددة للتنفيذ الفوري واليت ل تتطلب اعامتد هنج قامئ
عىل املشاريع .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل اإجراء دراسات يف املس تقبل عن العالقة بني امللكية الفكرية والتمنية من قبل
شعبة ادلراسات الاقتصادية والإحصاءات لعرضها ومناقش هتا يف جلنة التمنية .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يشجع ذكل جلنة التمنية
عىل الاس تفادة من العمل املنجز بشأأن الآاثر الاقتصادية والاجامتعية والثقافية لس تخدام أأنظمة امللكية الفكرية واللجوء اإىل
النتاجئ وادلروس املس تفادة.
 .143وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،ور أأى أأن تقرير التقيمي وعرضه اكان شاملني.
و أأعرب عن رضاه ألن ا ألطراف يف البدلان املس تفيدة املشاركة يف املرشوع أأظهرت درجة عالية من امللكية اليت اكنت
أأساس ية لنجاح املرشوع .و أأعرب الوفد أأيضا عن رسوره لالس تنتاج القائل بأأن أأعامل ادلراسة عالية اجلودة و أأن النتاجئ قابةل
للتكرار .وشكر الس يد بيدرو رويف عىل تعليقاته الشامةل وعىل اس تنتاجاته وتوصياته اليت سينظر فهيا بعناية وتعمم يف العمل
املقبل كدروس مس تفادة.
 .144و أأعرب وفد الاحتاد الرويس عن ارتياحه لالس تنتاجات اليت توصل اإلهيا املقمي املس تقل بشأأن تقيمي ذكل املرشوع.
ور أأى أأن تكل الاس تنتاجات أأظهرت أأنه عىل الرمغ من الصعوابت اليت برزت أأثناء تنفيذ املرشوع ،فقد نفذ املرشوع عىل
مس توى عال واكن اإجيابيا للبدلان املس تفيدة .وسلط الضوء عىل التوصيات اليت تشري اإىل اس تدامة املرشوع ،لضامن عدم
فقدان النتاجئ الإجيابية اليت حتققت أأثناء تنفيذ املرشوع.
 .145و أأحاط وفد غابون علام بنتاجئ التقرير .ور أأى أأن التعاون اجليد مع البدلان املس تفيدة اكن عامال همام للنجاح و أأدى اإىل
ملكية أأفضل للنتاجئ يف البدلان .ورحب ابلتوصيات الواردة يف تقرير التقيمي واليت من شأأهنا أأن تؤدي اإىل نتاجئ أأفضل يف
املس تقبل .و أأعرب عن تشجيعه لالس مترار يف املرشوع.
 .146ورحب وفد السلفادور ،متحداث بصفته الوطنية ،ابس تنتاجات تقرير التقيمي .وذكر أأن املرحةل الثانية من مرشوع
امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية مشلت دراسات عن اس تخدام امللكية الفكرية يف ش ييل (الوثيقة
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 )CDIP/21/INF/4وكولومبيا (الوثيقة  ،)CDIP/20/INF/2ابلإضافة اإىل دراسة عن اس تخدام نظام امللكية الفكرية يف
أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية (الوثيقة  ،)CDIP/20/INF/3وقال الوفد اإنه س يديل بتعليقات خالل احلوار
التفاعيل بشأأن النتاجئ والآاثر واملتابعة.
 .147ورحب وفد نيبال بتقرير التقيمي .ور أأى أأن نتاجئ تقرير التقيمي اإجيابية للغاية و أأسهمت يف حتسني نتاجئ صنع القرار بشأأن
امللكية الفكرية عىل الصعيدين الوطين وادلويل ،وساعدت واضعي الس ياسات عىل تصممي وتنفيذ نظام للملكية الفكرية يهنض
ابلتمنية .ورحب الوفد ابس تنتاجات تقرير التقيمي ودعا اإىل تنفيذ التوصيات املذكورة يف التقيمي .ور أأى أأن هناك حاجة ملتابعة
أأثر الفوائد املرتتبة عىل هذه ادلراسات الس بع للتعرف عىل كيفية تعممي البدلان املس تفيدة لس ياساهتا وبراجمها .وذكر أأن التعمل
من اخلربات املكتس بة من ا ألنشطة ا ألخرى املمكنة والتقيمي القامئ عىل ا ألدةل أأسهام يف تنفيذ أأجندة التمنية.
 .148ورحب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بتقرير التقيمي .وقال اإنه يدمع املرشوع منذ الاقرتاح ا ألول يف عام .2010
و أأضاف أأنه اكن متسقا يف اس تعراض وتقدمي التعليقات واملدخالت يف خمتلف ادلراسات اليت نتجت عن املرشوع .و أأعرب
الوفد عن رسوره لسامع أأن التخطيط للمرشوع وإادارته جراي عىل النحو الصحيح ،و أأن اسرتاتيجية التنفيذ و أأهدافه
اس توفيت مبا يريض أأحصاب املصلحة املعنيني ،و أأن العمل املنجز يف اإطار املرشوع أأجري يف الوقت املناسب وهو قابل
للتكرار وعايل اجلودة ،و أأن املرشوع وثيق الصةل ابلبدلان املس تفيدة ،مما أأدى اإىل حتقيق درجة عالية من امللكية .وقال الوفد
اإن تقرير التقيمي أأمثر عن عدد من التوصيات املفيدة ،مهنا تعممي املرشوع يف أأنشطة الويبو العادية .ومن شأأن ذكل العمل أأن
يسهم يف حتسني فهم الآاثر الاجامتعية والاقتصادية محلاية امللكية الفكرية واس تخداهما من قبل أأحصاب املصلحة و أأن ينري
معلية اختاذ القرارات املتعلقة ابلس ياسات لفائدة ادلول ا ألعضاء.
 .149ورحب وفد مجهورية كوراي بتقرير التقيمي .و أأقر ابلتقدم الإجيايب اذلي أأحرزته جلنة التمنية عىل مر الس نني يف تنفيذ
توصيات أأجندة التمنية ،كام هو مبني يف التقرير .وقال اإنه ومنذ اعامتد أأجندة التمنية يف عام  ،2007الزتمت مجهورية كوراي،
ول س امي وزارة الثقافة والرايضة والس ياحة ،بتنفيذ توصيات أأجندة التمنية من خالل صناديقها الاستامئنية ابلتعاون مع قطاع
حق املؤلف والصناعات الإبداعية وشعبة اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية .وقد اشرتكت الوزارة والويبو يف اس تضافة زايرة
دراس ية اإىل منظمة الإدارة امجلاعية جبمهورية كوراي يف مارس  ،2018وهو مرشوع يتعلق ابلتوصية رمق  .11وتعمل الوزارة
أأيضا ،فامي خيص التوصية رمق  ،45عىل مرشوع بشأأن وضع واعامتد دراسة اس تقصائية للمس هتلكني بشأأن الوعي حبق املؤلف.
وتشارك يف العديد من املشاريع ا ألخرى دلمع تنفيذ توصيات أأجندة التمنية ،وس تواصل مسامههتا يف تطوير نظام امللكية
الفكرية وحق املؤلف يف اجملمتع ادلويل من خالل مجموعة واسعة من املشاريع املتعلقة ابمللكية الفكرية ويف اإطار التوعية حبق
املؤلف ومسائل تسوية املنازعات.
 .150و أأحاطت اللجنة علام بتقرير التقيمي ،نظرا لعدم وجود تعليقات أأخرى من احلضور .و أأوصت اللجنة بتعممي ا ألنشطة
املضطلع هبا يف اإطار املرشوع.
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البند  6من جدول ا ألعامل (أأول) :املساعدة الفنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية (تمتة)
الوثيقة قيد النظر  - CDIP/22/11التنس يق ادلاخيل وتعاون ا ألمم املتحدة والتعاون مع ماكتب امللكية الفكرية الوطنية
وا إلقلميية
 .151وقالت ا ألمانة (الس يدة فرانشيساك توسو) اإن الوثيقة  CDIP/22/11أأعدت اس تجابة لقرتاح اعمتد يف ادلورة
الثامنة عرشة للجنة التمنية .وطلب ذكل املقرتح من اﻷمانة " أأن تواصل حسني التنس يق ادلاخيل يف املنظمة ،والتعاون مع
واكلت ا ألمم املتحدة وبراجمها وسائر املنظامت ادلولية املعنية ،وكذكل التعاون مع املاكتب الوطنية وا إلقلميية للملكية الفكرية
بشأأن القضااي املتعلقة ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات والتعاون املوجه حنو التمنية" .وطلب من ا ألمانة أأن حتدد اقرتاحات
جديدة لهذا الغرض وتقدم تقريرا اإىل جلنة التمنية .وفامي يتعلق بلك جمال من اجملالت الثالثة ،سلطت الوثيقة الضوء عىل هنج
واسرتاتيجيات التحسني املس متر وحددت بعض الاقرتاحات اجلديدة .أأما فامي يتعلق ابلتنس يق ادلاخيل ،فقد أأبلغت الوثيقة
عن عدد من الليات اليت اس تحدثت عىل مدى الثنائيات املاضية من أأجل املساعدة عىل حتسني التنس يق ادلاخيل فامي بني
مجيع الربامج والقطاعات .وذكرت أأن الهدف من هذا التنس يق هو حتقيق الاتساق يف تقدمي املساعدة التقنية القامئة عىل
الطلب والتعاون الإمنايئ الفعالني .وورد توضيح اإحدى تكل الليات يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  .2019-2018ويف
وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  ،2019-2018أأشري بوضوح اإىل التعاون فامي بني الربامج وكذكل توصيات أأجندة التمنية اليت
تناولها لك برانمج .و أأبرز هذا الهنج املسؤولية املشرتكة مما يؤدي اإىل زايدة التنس يق فامي بني برامج الويبو .ويتجىل ذكل أأيضا
عىل مس توى ختطيط العمل ،اإذ يطلب من فرادى الربامج ذكر الربامج ا ألخرى اليت تتعاون معها يف تنفيذ أأنشطة حمددة.
ويربز جانب أآخر من جوانب التنس يق ادلاخيل عىل مس توى املاكتب اخلارجية ،اإذ أأنشئت وحدة تنس يق للماكتب اخلارجية
يف مكتب املدير العام .وإاحدى الزاواي اخملتلفة للنظر يف التنس يق ادلاخيل يه مسأأةل نظم و أأدوات الإبالغ احملس نة واملبسطة.
وقالت ا ألمانة أأن تقرير أأداء الويبو هو وثيقة متسقة جديدة توحد املعلومات املتعلقة ابلإدارة املالية وتنفيذ الربامج .وقد س بق
أأن وردت تكل املعلومات يف تقريرين منفصلني ،وبدمج التقريرين يف تقرير أأداء الربانمج ،تسعى الويبو اإىل زايدة تبس يط
معلية الإبالغ وحتسيهنا .و أأ ّما ضامن الاتساق يف تقدمي املساعدة التقنية والتمنية ّ
فتوله قطاع التمنية ،ول س امي املاكتب
ا إلقلميية ،ابعتبارمه أأمناء خطط املساعدة التقنية يف ادلول ا ألعضاء .و أأشارت ا ألمانة أأيضا اإىل ادلور احلامس للماكتب ا إلقلميية:
فاملاكتب مسؤوةل يف املقام ا ألول عن تنس يق ا ألنشطة وتبس يطها وحتديد أأولوايهتا وفقا ل ألهداف الإمنائية للك بدل .وختاما،
فاإن أأحد العنارص ا ألخرى لتحسني التنس يق ادلاخيل يمتثل يف اإدماج قاعدة بياانت املساعدة التقنية للويبو ( )IP-TADيف
نظام اإدارة ا ألداء املؤسيس .ويتيح هذا الإدماج توافر البياانت املتعلقة ابملساعدة التقنية والتعاون الإمنايئ عرب الويبو بطريقة
أأكرث شفافية وموثوقية .وفامي يتعلق ابلتعاون مع واكلت ا ألمم املتحدة وبراجمها وسائر املنظامت احلكومية ادلولية ،واصلت الويبو
مشاركهتا يف العمليات املتعددة ا ألطراف من أأجل تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة ،ول س امي تكل ا ألهداف املتعلقة ابلعمل
والتكنولوجيا والابتاكر .ومن بني ا ألنشطة اإنشاء فريق فرعي معين ابملساواة بني اجلنسني والعمل والتكنولوجيا والابتاكر
ألغراض أأهداف التمنية املس تدامة .وقد شاركت الويبو يف اإنشاء الفريق الفرعي املذكور ابلتعاون مع منظمة ا ألمم املتحدة للرتبية
والعمل والثقافة (اليونسكو) وهيئة ا ألمم املتحدة للمر أأة .وعىل الساحة املتعددة ا ألطراف ،واصلت الويبو تعاوهنا النشط مع
واكلت ا ألمم املتحدة الوجهية ،مثل رشاكهئا التقليديني أأي منظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية ألغراض التعاون
الثاليث ،وواكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى .وسلطت الوثيقة الضوء عىل الرتكزي ا إلقلميي وشددت عىل معل الويبو يف س ياق
التجمعات واللجان ا إلقلميية .وذكرت ا ألمانة أأن الوثيقة تتناول جمال التعاون مع ماكتب امللكية الفكرية الوطنية وا إلقلميية وسائر
الرشاكء مس تخدمة اكإطار مرجعي الوثيقة  CDIP/21/4املعنونة "مجموعة ممارسات ومهنجيات و أأدوات الويبو القامئة لتقدمي
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املساعدة التقنية" .وفامي يتعلق بلك فئة من الفئات الست للمساعدة التقنية اليت أأشري اإلهيا وس بق ورودها يف تكل الوثيقة،
عرضت التحسينات والاسرتاتيجيات والهنج املس مترة للتحسني وكذكل املقرتحات اجلديدة.
 .152وفتح الرئيس ابب املالحظات والتعليقات.
 .153و أأحاط وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) علام ابلوثيقة  ،CDIP/22/11و أأيد التحسني املس متر للتعاون ادلاخيل فامي
بني خمتلف شعب الويبو لتقدمي املساعدة التقنية ذات الصةل يف الوقت املناسب .وفامي يتعلق ابلتعاون عىل مس توى ا ألمم
املتحدة ،سلط الوفد الضوء عىل أأمهية اس مترار مشاركة الويبو مع واكلت ا ألمم املتحدة وبراجمها ا ألخرى من أأجل التصدي
ل ألهداف الإمنائية عىل حنو أأفضل .وقال اإن الابتاكر التكنولويج والإبداع والتمنية الثقافية ل تزال من العنارص احملورية
للربامج املتعددة ا ألطراف اليت شاركت فهيا الويبو .وذكر عىل وجه اخلصوص ،التعاون الثاليث مع منظمة التجارة العاملية
ومنظمة الصحة العاملية بشأأن املسائل املتعلقة ابلصحة العامة وامللكية الفكرية والتجارة ،وهو تعاون جوهري للغاية .و أأعرب
عن ارتياحه لتوس يع نطاق هذه الرشاكة وتعزيزها هبدف مشرتك يمتثل يف دفع الابتاكر اإىل حتسني النتاجئ الصحية يف مجيع
أأحناء العامل .و أأضاف أأن مشاركة الويبو وإاسهاهما يف فريق العمل املشرتك بني واكلت ا ألمم املتحدة املعين ابلعمل والتكنولوجيا
والابتاكر ألغراض أأهداف التمنية املس تدامة يكتيس أأمهية كبرية ،ذكل أأن ولية فريق العمل ترتبط ارتباطا مبارشا بولية
الويبو .وفامي يتعلق ابلتعاون مع املاكتب الوطنية وا إلقلميية للملكية الفكرية بشأأن القضااي املتعلقة ابملساعدة التقنية ،رحب
الوفد ابلهنج املبتكر لبناء القدرات اذلي ينطوي عىل مفهوم اإنشاء ومتكني بيئة للملكية الفكرية ل يكون فهيا الهنج مواضيعيا،
بل يشمل مواضيع خمتلفة يف جمال امللكية الفكرية.
 .154وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأشار اإىل حتسن مطرد يف التنس يق ادلاخيل يف
الويبو ،عىل النحو املبني يف تقرير أأداء الويبو للثنائية  .2017-2016ورحب ابإدراج املؤرشات املشرتكة يف وثيقة الربانمج
واملزيانية للثنائية  2019-2018اليت أأظهرت املسؤولية املشرتكة للعديد من الربامج ذات الصةل يف حتقيق النتيجة املرتقبة
ذاهتا .و أأثىن عىل ا ألمانة ملشاركهتا النشطة يف التعاون مع ماكتب امللكية الفكرية الوطنية وا إلقلميية فامي يتعلق بتنفيذ خمتلف
أأنشطة املساعدة التقنية ،وحتديدا يف اإعداد الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية وخطط التمنية ،وإانشاء الهيألك
ا ألساس ية التقنية والإدارية ،وبناء القدرات ،واملساعدة الترشيعية ،وتنفيذ املشاريع ذات الصةل بأأجندة التمنية ،وإاقامة
الرشأاكت بني القطاعني العام واخلاص .و أأعرب عن رضاه عن تعاون الويبو املكثف مع عدد من واكلت ا ألمم املتحدة
واملنظامت غري احلكومية ا ألخرى هبدف زايدة أأثر املساعدة التقنية اإىل أأقىص حد وتفادي الازدواجية.
 .155وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،ورحب ابجلهود املتواصةل اليت تبذلها ا ألمانة لزايدة تعزيز هجود التنس يق يف عدد
من جمالت العمل وفقا للقرار املتخذ يف ادلورة الثامنة عرشة للجنة التمنية .وجشع الوفد ا ألمانة عىل تنفيذ تكل املامرسات
وغريها من املامرسات املبتكرة ،حسب الاقتضاء ،هبدف تعزيز التحسني املس متر والكفاءة ألنشطة الويبو وتنفيذ الربامج،
فضال عن احلد من الازدواجية اإىل أأدىن حد ممكن .و أأبرز أأمهية تعزيز التعاون مع املنظامت ا إلقلميية وامجلاعات الاقتصادية
اليت متثل هجات فاعةل هامة لتعزيز التمنية ا إلقلميية والاقتصادية والاجامتعية والتكنولوجية .وقال اإن من املفيد معرفة مدى
اخنراط الويبو يف ألية تيسري التكنولوجيا ،ورحب بأأية معلومات اإضافية ميكن أأن تقدهما ا ألمانة يف هذا الشأأن.
 .156وذكر وفد المنسا ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،أأن الوثيقة  CDIP/22/11قدّمت عرضا
ممتازا لطيف ا ألنشطة والإجراءات الكثرية .وقال اإن من ا ألمهية مباكن أأن تكون مجيع ا ألنشطة والإجراءات مبنية عىل الطلب
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وفعاةل من حيث التلكفة .و أأعرب عن تقديره للجهود املبذوةل فامي يتعلق ابلتنس يق ادلاخيل داخل الويبو ورحب ابإنشاء وحدة
تنس يق املاكتب اخلارجية .و أأعرب عن رغبته يف معرفة املزيد عن ا ألساليب املتبعة يف تقيمي أأثر خدمات الويبو عىل املدى
الطويل وكذكل جحم اخنراط الويبو يف ألية تيسري التكنولوجيا .وشكر الوفد الويبو وجشعها عىل مواصةل هجودها يف جمال
التعاون.
 .157وقال وفد نيبال اإن العامل أأصبح مرتابطا ويعمتد بعضه عىل بعض .و أأضاف أأن العمل املتعدد ا ألطراف يتسم ابلتعقيد
والرتابط والتشابك .و أأن التنس يق داخل الويبو والتعاون مع أأحصاب املصلحة الآخرين ،والقطاعات اخلاصة ،واجملمتع املدين،
واجلهات الفاعةل غري احلكومية ،واملنظامت اجملمتعية أأظهرا وجود حاجة اإىل التنس يق عىل مس توايت متعددة .وقال اإن مسائل
التعاون املتبادل مع واكلت ا ألمم املتحدة وبراجمها وسائر املنظامت ادلولية فضال عن التعاون مع ماكتب امللكية الفكرية
الوطنية وا إلقلميية بشأأن القضااي املتعلقة ابملساعدة التقنية وبناء القدرات والتعاون املوجه حنو التمنية ،ينبغي أأن تظل جوهر
معل الويبو .ورحب ابلتدابري اليت اعمتدهتا ا ألمانة للتنس يق ادلاخيل عىل خمتلف املس توايت .ور أأى أأن التقرير أأظهر تنس يقا
داخليا ملموسا .وطلب مواصةل التعاون مع واكلت ا ألمم املتحدة وبراجمها وغريها من املنظامت احلكومية ادلولية لتحقيق
أأهداف التمنية املس تدامة ،واتفاقية ابريس ،وإاطار سينداي للحد من خماطر الكوارث للفرتة  2030-2015وغريها من القواعد
العامليةّ .
وحث ا ألمانة عىل الاضطالع بدور رائد ،مثلام فعلت يف فريق العمل املشرتك بني الواكلت املعين ابلعمل
والتكنولوجيا والابتاكر ألغراض أأهداف التمنية املس تدامة ،وذكر احلاجة اإىل التعاون مع جلنة ا ألمم املتحدة لتسخري العمل
والتكنولوجيا من أأجل تطوير هذه ا ألنشطة .و أأيد الاقرتاح الوارد يف الفقرة  36من الوثيقة .CDIP/22/11
 .158ورحب وفد الصني ابخلطوات اجلديدة اليت اختذهتا الويبو يف تقدمي املساعدة التقنية ،مبا يف ذكل قاعدة بياانت الويبو
واملسائل الابتاكرية املتعلقة بتكوين الكفاءات .و أأشاد ابس مترار الويبو يف حتسني أأنشطهتا املتعلقة ابملساعدة التقنية وتوس يع
نطاقها .وقال اإنه يتطلع اإىل حتقيق مجيع املشاريع الرائدة لنتاجئها املتوقعة ،يك يسهل الرتوجي لها وتعزيزها عىل حنو فعال .وفامي
يتعلق بتعاون الويبو مع املاكتب الوطنية للملكية الفكرية ،قال اإن الإدارة الوطنية للملكية الفكرية يف الصني والويبو حافظتا
عىل عالقة تعاون اإجيابية عىل املدى الطويل .و أأن اإنشاء مكتب للويبو يف الصني أأدى اإىل تعميق نطاق التعاون الثنايئ
وتوس يعه .وفامي يتعلق ابملساعدة التقنية ،ذكر الوفد اإنشاء الصندوق الاستامئين املشرتك بني الويبو والصني يف عام ،2016
وتوقيع اتفاق بشأأن تعزيز التعاون يف جمال امللكية الفكرية يف عام  2017بني الويبو والصني ،هبدف توحيد اجلهود يف تقدمي
املساعدة التقنية اإىل البدلان النامية .و أأعرب عن تطلعه اإىل مواصةل تبادل ا ألفاكر مع مجيع الوفود خالل احلوار التفاعيل بشأأن
املساعدة التقنية.
 .159و أأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة .CDIP/22/11
الوثيقة قيد النظر  - CDIP/22/10تقيمي أأدوات الويبو ومهنجياهتا احلالية لقياس وقع أأنشطة املساعدة التقنية وكفاءهتا
وفعاليهتا
 .160قدمت ا ألمانة (الس يدة مااي ابتشرن) الوثيقة املتعلقة بتقيمي أأدوات الويبو ومهنجياهتا احلالية لقياس وقع أأنشطة املساعدة
التقنية وكفاءهتا وفعاليهتا .وذكرت أأن الوثيقة يه اس تجابة لطلب ادلورة الثامنة عرشة للجنة التمنية اإجراء هذا التقيمي.
و أأوحضت الوثيقة أأن اإطار الويبو ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ ،عىل املس توى التنظميي ،حيدد معايري قياس ا ألداء التنظميي ،مبا
يف ذكل من أأجل تطوير أأنشطة املساعدة التقنية .وقد أأبلغت ادلول ا ألعضاء بذكل التقيمي يف تقرير أأداء الويبو .وابلإضافة اإىل
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التقيمي الوارد يف تقرير أأداء الويبو ،فاإن ا ألمانة ،ول س امي شعبة الرقابة ادلاخلية ،أأجرت تقياميت متعمقة عىل أأساس مس متر يف
فئات تقياميت الربامج ،والتقياميت الاسرتاتيجية ،والتقياميت املواضيعية ،والتقياميت اجلغرافية (عىل الصعيد القطري أأو
ا إلقلميي) ،وتقياميت املشاريع والعمليات .وقدمت الوثيقة أأمثةل حمددة من جمالت الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية
وخطط التمنية ،ومراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ،وبناء القدراتّ ،تبني الكيفية اليت تطورت هبا أأدوات ومهنجيات القياس
عىل مدى الثنائيات امخلس املاضية .وذكرت ا ألمانة أأن الوثيقة تربز التحسينات التدرجيية للقياس يف الربانمج واملزيانية وحماوةل
قياس الآاثر الطويةل ا ألجل.
 .161وفتح الرئيس ابب املالحظات والتعليقات.
 .162ورحب وفد نيبال ابلوثيقة  CDIP/22/10و أأعرب عن تقديره ل ألمانة عىل اعامتد ألية معل تامتىش مع أأحدث
التكنولوجيات وتقنيات و أأطر الإدارة املطورة حديثا .وذكر أأن مركز دمع التكنولوجيا والابتاكر زاد من فعالية وكفاءة أأنشطة
املساعدة التقنية .وجشع الوفد املنظمة عىل مواصةل بذل املزيد من اجلهود املتضافرة لتقيمي أأدواهتا ومهنجياهتا احلالية لقياس أأثر
أأنشطة املساعدة التقنية وفعاليهتا وكفاءهتا بغية تنفيذ التحسينات اليت تضيف القمية .و أأيد الاقرتاح الوارد يف الفقرة .19
 .163و أأكد وفد املغرب ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،عىل أأمهية املساعدة التقنية ،ألهنا اإحدى الراكئز ا ألساس ية لولية
الويبو واليت يرتكز اإلهيا العمل ا ألمثل خلطة أأجندة التمنية وإانشاء نظام عاملي فعال ومتوازن للملكية الفكرية .ور أأى أأن
ا ألدوات اجليدة ا ألداء والتقيمي املالمئ س تكون لوازم ضورية لتقيمي أأثر وفعالية وكفاءة ا ألهداف اليت وضعت لصاحل
املس تفيدين ،وكذكل لوضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وخطط تطوير امللكية الفكرية ،وتعديل البىن التحتية التقنية ،وتقدمي
املساعدة الإدارية والترشيعية ،وتنفيذ املشاريع ،وعقد الرشأاكت بني القطاعني العام واخلاص .وهذه مبادرات هممة للغاية
وحتظى بتقدير كبري .وبغض النظر عن أأدوات التقيمي الهنائية املتاحة ،قال اإنه ينبغي للويبو أأن تنشئ أليات تقيمي من املصدر.
اإذ من شأأن هذه الإجراءات أأن متكن البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا من التعرف عىل عروض املساعدة التقنية اليت تقدهما
الويبو واحلصول عىل اإرشادات بشأأن س بل ووسائل تقدمي الطلبات .وس يكون من املفيد جدا عقد تكل احللقات.
 .164وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،ورحب خبضوع اإطار الويبو ل إالدارة القامئة عىل
النتاجئ ملزيد من التحسني منذ الثنائية  ،2013-2012كام يتضح من تقرير تثبّت شعبة الرقابة ادلاخلية من حصة تقرير أأداء
الويبو للثنائية  .2017-2016وعالوة عىل ذكل ،أأعرب الوفد عن تقديره البالغ تقيمي شعبة الرقابة ادلاخلية ألنشطة املساعدة
التقنية اليت تضطلع هبا الويبو ،و أأعرب عن اقتناعه بأأن توصيات الشعبة تقدّم توجهيا جيدا لزايدة حتسني كفاءهتا.
 .165وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،ودعا اإىل مواءمة مجيع أأنشطة الويبو مع اإطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف الويبو،
و أأشار اإىل أأن هذه املواءمة ضورية ابلنس بة ألمانة الويبو فامي يتعلق بأأنشطة املساعدة التقنية اليت تضطلع هبا الويبو .و أأقر
الوفد ابدلور الرئييس لشعبة الرقابة ادلاخلية يف اس تعراض وتقيمي أأنشطة املساعدة التقنية اليت تضطلع هبا الويبو .وقال اإن
النتاجئ والتوصيات اليت توصلت اإلهيا شعبة الرقابة ادلاخلية من معليات التقيمي اكنت ذات أأمهية كبرية للمجموعة ،وحث عىل
النظر يف تكل النتاجئ والتوصيات ويف التخطيط الالحق للمشاريع .ورحب بتقيمي املرشوعات بعد الإجناز من قبل خرباء
خارجيني مس تقلني كوس يةل ملواصةل تعزيز احلومكة الرش يدة ،اليت يرحب هبا ويشجع علهيا يف مجيع مسائل الويبو.
 .166وحتدث وفد المنسا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وقال اإن الوثيقة  CDIP/22/10تقدم حملة عامة
جيدة عن تطور ا ألنشطة يف فئات معينة .وقال اإن مواصةل تطوير وحتسني اإطار مؤرشات اخلدمات لقياس أأثر أأنشطة
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املساعدة التقنية اليت تضطلع هبا الويبو قد عزز من قدرة الويبو عىل قياس تطور النتاجئ وا ألثر ا ألطول أأمدا عرب الثنائيات.
وفامي يتعلق ببناء القدرات ،رحب ابلتحول من املس توى ا ألول ،رضا املشاركني ،اإىل املس توى الثاين ،زايدة املعرفة ،فضال
عن تعزيز املؤرشات لقياس مس توى املس توى الثالث ،مدى التعمل التطبيقي .وجشع اللجنة ودمع مجيع اجلهود الرامية اإىل تقيمي
ا ألدوات واملهنجيات القامئة لقياس أأثر أأنشطة املساعدة التقنية ،بغية تنفيذ التحسينات ذات القمية املضافة ،و أأعرب عن
تقديره ل إالبالغ ابنتظام عن هذا املوضوع الهام.
 .167و أأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة .CDIP/22/10

البند  7من جدول ا ألعامل :النظر يف برانمج العمل املعين بتنفيذ التوصيات املعمتدة
الوثيقة قيد النظر  - CDIP/22/8اقرتاح مرشوع معدل بشأأن مرشوع تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع الربجميات
يف البدلان ا ألفريقية املقرتح من مجهورية كينيا
 .168رصح وفد مجهورية كينيا بأأنه قدم يف ادلورة احلادية والعرشين للجنة مرشوع اقرتاح املرشوع اذلي نقحت أأهدافه
احملددة بعد ذكل بدمع من ا ألمانة وعىل أأساس تعليقات ادلول ا ألعضاء .وذكر أأن تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع
تكنولوجيا املعلومات والتصالت ،وهو جمال يمنو يف أأفريقيا ،هو أأحد أأهداف املرشوع .و أأضاف أأن املرشوع مشل ما ييل:
اإنشاء مراكز لتكنولوجيا املعلومات والتصالت ،وابتاكر مواد ميكن اس تخداهما لتطوير ودمع استيعاب امللكية الفكرية جبميع
أأشاكلها يف ذكل القطاع ،ومتكني تعممي القطاع من خالل السامح للمصارف ابإقراض ا ألموال واستامثر رؤوس ا ألموال يف
القطاع ،واس تحداث أأدوات ميكن اس تخداهما معوما ،يف البدلان املس تفيدة وغري املس تفيدة ،يف بيئة اإلكرتونية .وقال اإن
املقرتح اجلديد للمرشوع يقدم تفاصيل اإضافية ،مبا يف ذكل جدول زمنيا للمرشوع ومهنجية حمددة .وقال اإن املرشوع جاهز
وس يكون مفيدا ألهداف الويبو .وحث ادلول ا ألعضاء عىل املوافقة عىل تنفيذ املرشوع ابتداء من عام .2019
 .169وفتح الرئيس ابب املالحظات أأو التعليقات.
 .170وحتدث وفد املغرب ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،فر أأى أأن اقرتاح املرشوع يبرش ابخلري و أأشار اإىل أأن اللجنة رحبت به يف
دورهتا السابقة .وقال اإن الهدف الرايم اإىل زايدة اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع الربجميات حيقق التوصيات  11و24
و 28من أأجندة التمنية .ونظرا لتساع نطاقه ،ميكن اإدراج املرشوع يف أأنشطة الويبو العادية يف املس تقبل .و أأعرب عن تأأييده
للمرشوع.
 .171و أأيد وفد تونس املرشوع وشدد عىل أأمهية تكنولوجيا املعلومات والتصالت ابلنس بة للتمنية الاقتصادية يف البدلان
ا ألفريقية والبدلان النامية بوجه عام .وذكر أأن عوملة الابتاكر فتحت الآفاق أأمام مصممي الربامج احلاسوبية ومنتجهيا يف البدلان
النامية .وشكر ا ألمانة عىل دمعها لتطوير ذكل املرشوع.
 .172وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،فقال اإنه يؤيد بوجه عام ا ألهداف العامة لالقرتاح ،كام هو مبني يف ادلورة
احلادية والعرشين للجنة التمنية ،مبا يف ذكل التوعية ابملنافع املتأأتية من حامية امللكية الفكرية وتوليد قمية من امللكية الفكرية
ودمع املطورين من أأجل اإنفاذ حقوقهم يف امللكية الفكرية .وقال اإن وفد مجهورية كينيا قد حدد عىل النحو املناسب جمال هاما
للمنو احملمتل يف البدلان ا ألفريقية ،ومبادرته تس تحق الثناء .و أأضاف أأن الاقرتاح املنقح دمج معظم الاقرتاحات اليت قدمت يف
ادلورة السابقة ،مبا يف ذكل التفاصيل املتعلقة بأأهداف املرشوع .و أأعرب عن تقديره لإدراج معلومات عن املزيانية ،وحتديد
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نواجت ومؤرشات جناح واحضة ،فضال عن اسرتاتيجية تنفيذ تدرجيية .وطلب الوفد مزيدا من املعلومات بشأأن اإعداد منصة
عىل الإنرتنت عىل النحو املشار اإليه يف الصفحة  8من املرفق ابلنسخة الانلكزيية ،مبا يف ذكل ما اإذا اكن الغرض من املنصة
هو اإاتحة املواد اليت وضعت يف اإطار املرشوع ،وما اإذا اكنت ستس تضيفها الويبو أأو س تدرج داخل الهيألك القامئة يف البدلان
املس تفيدة .و أأشار اإىل مناقشات جلنة التمنية بشأأن اإنشاء منتدايت ومنصات عىل الإنرتنت ،و أأعرب عن رغبته يف ضامن أأن
تكون ا ألمانة قادرة عىل تنفيذ هذا الناجت دون ضغوط ل داعي لها .و أأعرب عن تأأييده للمرشوع وعن تطلعه اإىل تنفيذه.
 .173وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،فأأيد الاقرتاح القامئ عىل الطلب و أأعرب عن
اعتقاده ابإماكنية حتقيق فوائد ملموسة للبدلان ا ألفريقية اليت يشملها الاقرتاح .وقال اإن الاقرتاح املعدل يضم مجيع العنارص
الرضورية ،مبا فهيا حساب التاكليف .و أأثىن عىل املبادرة.
 .174و أأشار وفد غابون اإىل أأن املرشوع اس تجاب للقضااي احلقيقية اليت يواهجها عدد من البدلان .وقال اإن قطاع الربجميات
يبرش ابخلري و أأن تنفيذ ذكل املرشوع ،اذلي هيدف اإىل توفري وتبادل املعلومات واملعارف بشأأن أأدوات امللكية الفكرية
املتاحة ،سيسهم اإسهاما كبريا يف تمنية البدلان املس تفيدة ويعزز يف الوقت ذاته اس تخدام امللكية الفكرية .و أأعرب عن أأمهل يف
أأن يكون ألنشطة املرشوع أأثر اإجيايب و أأن يعزز رايدة ا ألعامل يف قطاع الربجميات .وقال اإنه ينتظر بتوقعات كبرية تنفيذ
املرشوع.
 .175وقال وفد المنسا ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،اإن الاقرتاح قامئ عىل طلب واّض ويتضمن
معايري خاصة للبدلان الثالثة اليت سيمت اختيارها ،وسيناريو للخروج اإذا ما أأظهر اس تعراض منتصف املدة أأن املراحل
ا ألساس ية ل ميكن بلوغها يف بدل واحد أأو أأكرث من البدلان املس تفيدة ،فضال عن معايري تقيمي متينة .وذلكل ،أأيد تنفيذ
املرشوع.
 .176وقال وفد اإندونيس يا اإن خدمات تكنولوجيا املعلومات والربامج احلاسوبية واحلواسيب ل تزال من أأكرث القطاعات
همينة يف القطاع الصناعي ا ألوسع يف الاقتصادات النشطة .وقال اإن قرارات الرشاء والتطوير واملعايري وس ياسات التمنية
وس ياسات التصالت السلكية والالسلكية وس ياسات تكنولوجيا املعلومات والتصالت تتأأثر مجيعها بكيفية توفري حقوق
امللكية الفكرية يف الربجميات وترخيصها وإانفاذها .وكام أأبرز الاقرتاح ،فاإن نظام امللكية الفكرية يوفر مجموعة متنوعة من
ا ألدوات اليت ميكن أأن تكون مفيدة يف تسويق تطبيقات الهواتف اذلكية ،وكثريا ما تفتقر اجلهات صاحبة املصلحة اإىل
املعلومات واملعارف املتعلقة بأأدوات امللكية الفكرية املتاحة والطريقة اليت ميكن هبا الاس تفادة مهنا .و أأعرب عن أأمهل يف أأن
يكون لتنفيذ املرشوع أأثر اإجيايب ،ل س امي من أأجل الاس تخدام الفعال لنظام امللكية الفكرية دلمع التطبيقات القابةل للمقارنة يف
صناعة الربجميات اليت ل تزال تشلك حتداي يف العديد من البدلان الناش ئة .و أأيد الوفد ا ألهداف العامة لالقرتاح و أأعرب عن
أأمهل يف اإجراء مداولت بناءة وإاجيابية من أأجل اعامتده من قبل جلنة التمنية.
 .177و أأيد وفد السلفادور ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،اقرتاح املرشوع .وقال اإن من شأأن
املرشوع أأن يساعد عىل تمنية البدلان يف أأفريقيا من خالل دمع قطاع الربجميات وحتسني اس تخدام امللكية الفكرية.
 .178ورصح وفد الصني بأأن معل وفد كينيا وهجوده س يعززان اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع الربجميات .و أأيد املرشوع
من حيث املبد أأ ،وقال اإنه سيشارك ،حتت قيادة الرئيس ،يف املناقشات الرامية اإىل تنفيذ الاقرتاح.
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 .179وشكر وفد مجهورية كينيا ادلول ا ألعضاء عىل اس تقبالها الإجيايب للمرشوع وعىل اقرتاحاهتا .وردا عىل اجملموعة ابء،
ذكر الوفد أأن القصد هو النظر يف اس تدامة املرشوع .وذلكل ،اقرتح تقامس املواد اليت وضعت كجزء من هذا املرشوع دلمع
اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت من خالل منصات الويبو الإلكرتونية املشرتكة ،وإااتحهتا
لدلول ا ألعضاء وا ألفراد الراغبني يف اس تخداهما .وسيمت الاحتفاظ ابملعلومات داخل الويبو وإااتحهتا لدلول ا ألعضاء وا ألفراد
والرشاكت اليت ترغب يف اس تخداهما بعد املرشوع .وقال اإن املواد لن تكون ملكية لكينيا ،بل موادا ستبقى دلى الويبو.
و أأضاف أأنه أأاي اكنت النتاجئ املس تخلصة من ذكل املرشوع ،فس تكون مفيدة لدلول ا ألعضاء اليت س تطلع علهيا عرب منصة
الويبو الإلكرتونية لس تخداهما يف املس تقبل من قبل ادلول ا ألعضاء.
 .180وشكر وفد كندا ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،وفد مجهورية كينيا عىل توضيحاته ،وذكر أأن عليه التشاور مع أأعضاء
اجملموعة ابء فامي اإن اكنت هذه التوضيحات جتيب عن أأس ئةل اجملموعة.
 .181وذكر الرئيس بأأن وفد مجهورية كينيا أأعد مس بقا اقرتاحا منقحا للمرشوع ،و أأن الاقرتاح لىق نظرة اإجيابية يف ادلورة
احلادية والعرشين ،عىل النحو الوارد يف ملخص الرئيس .واقرتح أأن تعمتد اللجنة اقرتاح املرشوع ،من حيث املبد أأ ،مع اإعطاء
ادلول ا ألعضاء اإماكنية طلب توضيحات من ا ألمانة أأو من وفد كينيا بعد املوافقة عىل املرشوع .واعمتد اقرتاح املرشوع وفتح
الرئيس الباب لطلب التوضيح.
 .182وقال وفد ابكس تان اإن املرشوع جيد جدا من حيث فائدته ومهنجيته .و أأضاف قائال اإن التقدم احملرز يف جمال
التكنولوجيا تربطه بتطبيقات الهواتف اذلكية عالقة تاكفلية ،و أأن نظام امللكية الفكرية يتيح مجموعة من ا ألدوات الفعاةل جدا
لتسويق تكل التطبيقات .غري أأن قطاع الربجميات وخمتلف أأحصاب املصلحة ما زالوا غري قادرين يف بعض ا ألحيان عىل
تسخري اكمل اإماكانت تكل ا ألدوات بسبب نقص املعرفة .ور أأى أأن الاقرتاح هيدف اإىل تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف
قطاع الربجميات .ونظرا اإىل المنو املطرد لصناعة الربجميات يف ابكس تان ،طلب الوفد اإىل ا ألمانة أأن تبقي املرشوع مفتوحا
للمناطق ا ألخرى أأيضا ،اب إلضافة اإىل أأفريقيا .ويف هذه احلاةل ،أأيد الوفد الاقرتاح وطلب اعتباره بدلا مس تفيدا.
 .183و أأيد وفد الربازيل الاقرتاح املنقح اذلي قدمه وفد مجهورية كينيا.
 .184و أأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تأأييده للمرشوع املعدل.
 .185ودمع وفد الس نغال املرشوع.
 .186و أأعرب وفد أأوغندا عن تطلعه اإىل تنفيذ املرشوع.
 .187و أأيد وفد كوت ديفوار املرشوع.
 .188ودمع وفد بوركينا فاسو املرشوع نظرا ألمهية قطاع الربجميات.
 .189و أأيد وفد نيبال اقرتاح وفد مجهورية كينيا.
 .190واختمت الرئيس مناقشة الوثيقة .CDIP/22/8
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الوثيقة قيد النظر  - CDIP/22/14اقرتاح مرشوع معدل بشأأن امللكية الفكرية وس ياحة املأأكولت يف بريو وبدلان انمية
أأخرى :تسخري امللكية الفكرية ألغراض تمنية س ياحة املأأكولت
 .191قدم وفد بريو اقرتاحه املعدل بشأأن امللكية الفكرية بشأأن امللكية الفكرية وس ياحة املأأكولت يف بريو وبدلان انمية
أأخرى :تسخري امللكية الفكرية ألغراض تمنية س ياحة املأأكولت (الوثيقة  .)CDIP/22/14وشكر ا ألمانة عىل ادلمع اذلي
قدمته يف نقل التعليقات واملالحظات اليت أأبديت يف ادلورة احلادية والعرشين للجنة التمنية ،وشكر ادلول ا ألعضاء عىل
تعليقاهتا ومالحظاهتا الإجيابية ،اليت وضعها يف الاعتبار يف مقرتح املرشوع املنقح .وقال اإن الس ياحة مصدر أأموال هائل
للبدلان يف مجيع أأحناء العامل .فقد أأظهرت دراسة أأجريت يف بريو عام  2016أأن أأكرث ما جيذب الزوار اإلهيا هو بعض ا ألماكن
من قبيل أأهرامات ماتشو بيتشو ،ولكن أأيضا وإاىل حد كبري فن الطهيي واملأأكولت (حنو  59يف املائة من الس ياح أأتوا بغرض
س ياحة املأأكولت) .وهو ما أأعطى لبريو اعرتافا جبودة مأأكولهتا ورحشت ملدة س بع س نوات متتالية للحصول عىل جائزة السفر
العاملية بوصفها من أأحد أأفضل مقاصد الطهيي يف العامل .وذكر الوفد أأن اجلزء الرئييس من فن الطهيي يف بريو هو اترخيي
ويرتبط بأأساليب الإنتاج والطهيي ،ولكن ثقافات مثل الصني والياابن وإاس بانيا وإايطاليا والبدلان العربية قد أأثرت به كثريا عىل
مر الس نني من خالل الهجرة .ودلى بريو نوعية عالية من املنتجات و أأمناط متنوعة من ا ألغذية .وقال اإن املنتجات الزراعية
ذات اجلودة العالية يه سبب حفاظ فن الطهيي يف بريو عىل ماكنته الرفيعة يف مجيع أأحناء العامل ،ليس فقط فامي خيص ا ألواين
أأو الوصفات ،بل أأيضا لبعض املشغولت احلرفية املس تخدمة يف معلية الطهيي ومعليات الزراعة ورعاية املاش ية اخلاصة
ببريو .فعىل طول سلسةل القمية هناك أأساليب وطنية وحملية و أأمناط تقليدية .وذكر أأن البدل حتوي عددا كبريا جدا من املطامع
الفاخرة الشهرية يف مجيع أأحناء العامل ،وهناك طلب كبري عىل جولت س ياحة املأأكولت ،وذلكل فاإن الس ياح يعرفون أأين ميكن
العثور عىل أأنواع خمتلفة من ا ألغذية البريوفية .وهذه فرصة عظمية لتحقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية ،استنادا اإىل
املناطق الس ياحية ،والاستامثر يف تشكيل جولت املأأكولت تكل والاس تجابة لطلب الس ياح ابس تخدام امللكية الفكرية.
و أأشار اإىل توافر الكثري من الربامج التلفزيونية واحملتوى السمعي البرصي وفن الطهيي يف بريو ،ابلإضافة اإىل العديد من
الكتب ومدارس الطهيي املنترشة يف مجيع أأحناء البدل .وقال اإن هناك أأكرث من  220 000مطعم يقدم مأأكولت حملية يف بريو.
وميكن الاطالع عىل أأهداف املرشوع عىل املوقع الإلكرتوين للجنة التمنية .وذكر أأن الهدف الرئييس والشامل هو تعزيز
وتطوير اس تخدام امللكية الفكرية املتصةل بتقاليد الطهيي وتسخريها يف قطاع الس ياحة ،ألغراض التوثيق والتمنية والاس تخدام
املس تدام لتقاليد الطهيي يف بريو ولك بدل يلزتم ابملرشوع :أأي بناء قدرات ا ألنشطة الاقتصادية املعنية بس ياحة املأأكولت
والسلطات الوطنية وزايدة الوعي مبزااي اس تخدام امللكية الفكرية يف س ياحة املأأكولت .و أأشار اإىل معايري اختيار واحضة لثالثة
بدلان رائدة اإضافية ،ويه :وجود س ياسات اإمنائية وطنية أأو إاقلميية تعترب س ياحة املأأكولت أأداة هامة للتمنية ا إلقلميية؛ ووجود
مأأكولت معينة جتذب الس ياح ،ووجود اهامتم واّض عىل املس تويني التجاري والس يايس بزايدة القدرة التنافس ية والابتاكر
داخل قطاع س ياحة املأأكولت؛ والزتام البدل بتخصيص املوارد الاقتصادية الالزمة للتنفيذ الفعال للمرشوع واس تدامته .وفامي
يتعلق ابلسرتاتيجية ،هناك مجموعة من ا ألنشطة لبناء القدرات وإاذاكء الوعي ،مع مراعاة التحدايت واخملاطر احملمتةل
واسرتاتيجيات التخفيف مهنا .ومن اجلوانب ا ألخرى املهمة ،والصعبة ،يف املرشوع اإجياد خرباء ميلكون اخلربة الالزمة يف
العالقة بني امللكية الفكرية والس ياحة وفن الطهيي .وقال إان اللجنة املعنية ابلهنوض ابلصادرات يف بريو تقترص عىل س ياحة
املأأكولت؛ فهيي قطاع ذو أأولوية ابلنس بة لبريو ،ويه جزء من الاسرتاتيجية الوطنية .وقد وضعت س ياسة عامة تريم اإىل
تشجيع الس ياحة ،ل س امي س ياحة املأأكولت ،ابس تخدام خمتلف عنارص امللكية الفكرية ألغراض التمنية ولتعزيز تكل
الاسرتاتيجية .وعرض الوفد رشيط فيديو لتوضيح اقرتاحه املتعلق ابملرشوع .وطلب من ا ألمانة املساعدة عىل غرار املرشوع
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املتعلق ابمللكية الفكرية والس ياحة والثقافة يف مرص وغريها من البدلان النامية ،اإذا ما متت املوافقة عىل املرشوع وختصيص
مزيانية هل.
 .192وذكر الرئيس بأأن ادلورة احلادية والعرشين للجنة التمنية أأحاطت علام ابقرتاح وفد بريو وطلبت اإليه تنقيحه .وفتح
الباب لإبداء أأية مالحظات أأو تعليقات.
 .193و أأيد وفد السلفادور ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،الاقرتاح اذلي قدمه وفد بريو.
 .194ورحب وفد كندا ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،ابإضافة روابط اإىل مشاريع أأجندة التمنية ا ألخرى فضال عن اسرتاتيجية
تنفيذ الاقرتاح املنقح .و أأشار اإىل أأنه ل يزال يتعني حتديد املزيانية و أأعرب عن تطلعه اإىل تلقي تكل املعلومات .و أأعرب عن
تطلعه ملواصةل العمل مع وفد بريو وادلول ا ألعضاء ا ألخرى وا ألمانة بشأأن اقرتاح املرشوع املعدل.
 .195وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،فقال اإن اقرتاح املرشوع يتضمن مجيع العنارص
ا ألساس ية ،ابس تثناء املعلومات املالية .واستنادا اإىل نظرته الإجيابية لهذا الاقرتاح من حيث املبد أأ ،أأعرب عن تطلعه اإىل
اس تكامهل بتفاصيل حساابت التاكليف قبل النظر فيه بشلك هنايئ.
 .196و أأيد وفد املغرب ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،اقرتاح املرشوع وقال اإنه يتطلع اإىل حتقيق نتاجئه املتوقعة ألن
املرشوع سيساعد عىل تنفيذ توصيات أأجندة التمنية.
 .197وقال وفد اإندونيس يا ،متحداث بصفته الوطنية ،اإن املرشوع يسعى اإىل توثيق فن الطهيي ا إلقلميي يف البدلان املس تفيدة
من املرشوع وحفز النشاط الاقتصادي وزايدة القمية املضافة يف قطاع س ياحة املأأكولت .و أأضاف أأن من بني القطاعات
الفرعية الس تة عرش لالقتصاد الإبداعي يف اإندونيس يا ،يرد فن الطهيي أكحد أأفضل ثالثة قطاعات تشمل النساء والرشاكت
الصغرية واملتوسطة .و أأعرب عن اهامتمه مبعرفة كيف س تدمع امللكية الفكرية تمنية صناعة املأأكولت يف اإطار النطاق ا ألوسع
لالقتصاد الإبداعي .و أأيد الهدف العام لالقرتاح وتطلع اإىل مناقشة بناءة وإاجيابية بشأأنه ،مبا يف ذكل وضع الصيغة الهنائية
للمزيانية وحتديد التاكليف.
 .198ورحب وفد المنسا ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،بأأن الاقرتاح املنقح يتضمن روابط
بتوصيات ملموسة من أأجندة التمنية وبربامج أأخرى ومبرشوعات أأجندة التمنية وابلنتاجئ املرتقبة .وأأعرب عن تأأييده لتوس يع
املرشوع ليشمل ثالثة بدلان انمية أأخرى يمت اختيارها وفقا ملعايري حمددة بوضوح .ورمغ رضاه عن الهيلك العام للوثيقة ،فقد
طلب مزيدا من املعلومات عن البعد املايل قبل أأن يس تطيع تأأييد الاقرتاح تأأييدا اكمال.
 .199و أأبلغ الرئيس اللجنة بأأن ا ألمانة س تقدم التاكليف املتعلقة ابملرشوع حبلول يوم امخليس من ذكل ا ألس بوع.
 .200و أأعرب وفد كندا عن رسوره ألن وفد بريو أأدرج بعض تعليقاته .وقال اإن ربطه ابملشاريع السابقة ،مثل مرشوع
امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة يف مرص وغريها من البدلان النامية ،مسح ابلتعمل من تكل املبادرات وتطبيق ادلروس
املس تفادة مهنا .وقال اإن الاقرتاح يسري عىل الطريق الصحيح ،رمغ أأنه حيتاج اإىل مزيد من املعلومات عن املزيانية .وذكر أأن
من املمكن اس تعراض معايري اختيار البدلان املس تفيدة لضامن التوازن اجلغرايف .واقرتح تقامس املعلومات فامي بني البدلان
الرائدة لمتكيهنا من احلوار والتبادل املس مترين بشأأن جتارهبا يف هذا املرشوع.
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 .201و أأيد وفد كولومبيا البيان اذلي أأدىل به وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب و أأعرب عن اهامتمه
ابملشاركة كبدل مس تفيد.
 .202و أأكد وفد ش ييل دمعه للمرشوع .فقطاع س ياحة املأأكول ت والس ياحة العامة ينطواين عىل اإماكانت كبرية ميكن
اس تغاللها ،ول س امي ابس تخدام امللكية الفكرية .و أأعرب عن سعادته لرؤية املرشوع املنقح ،اذلي يناقش ا ألثر املذكور
والتدابري امللموسة لتنفيذه .و أأعرب عن أأمهل يف رؤية املزيد من التفاصيل حبلول يوم امخليس من ا ألس بوع اجلاري .وطلب
الوفد النظر يف بدله كبدل رائد.
 .203و أأشار وفد املكس يك اإىل املرشوع اذلي قدمه وفد بريو .وقال اإن املعهد املكس ييك للملكية الفكرية والصناعية
خمصص للرتوجي العالمات التجارية واس تخدام تسميات املنشأأ مثل التيكيال وا ألرز والفانيليا وغريها من املنتجات .ونظرا
ألمهية تكل ا ألنواع من املنتجات ،ميكن للمرشوع أأن يسهم يف اإثراء تقاليد البدلان اليت تمتتع بتكل ا ألنواع من امللكية الفكرية.
وذل أأعرب عن تأأييده للمبادرة.
 .204و أأيد وفد بوركينا فاسو املرشوع اذلي اقرتحه وفد بريو.
 .205و أأكد وفد الربازيل تأأييده لالقرتاح املنقح اذلي قدمه وفد بريو.
 .206و أأيد وفد غابون املرشوع اذلي قدمه وفد بريو.
 .207وذكر الرئيس أأن اللجنة أأيدت ،من حيث املبد أأ واملشاورة اخملصصة ،اقرتاح املرشوع املقدم من وفد بريو ،عىل
أأساس أأن تقدم ا ألمانة معلومات عن مزيانية املرشوع .و أأجل املوافقة الرمسية اإىل جلسة يوم امخليس.
الوثيقة قيد النظر  - CDIP/22/12مرشوع بشأأن تعزيز قطاع املوس يقى وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان ا ألفريقية
اقرتحته بوركينا فاسو
 .208عرض وفد بوركينا فاسو مرشوع تعزيز قطاع املوس يقى وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان ا ألفريقية (الوثيقة
 .)CDIP/22/12وقال اإن املرشوع حيقق روح أأجندة التمنية ،ول س امي التوصيات  1و 2و 4و .11وقد اس تخدم مرشوع
تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان ا ألفريقية كمنوذج .وقال اإن قطاع املوس يقى ،شأأنه يف
ذكل شأأن القطاع السمعي البرصي ،يزداد تعقيدا ويفتقر اإىل الهيلك يف سلسةل القمي ويتسم بنقص التطوير .و أأضاف أأن
املوس يقى يه فن سائد يف أأفريقيا اإىل جانب القطاع السمعي البرصي .و أأن هذا القطاع يبرش ابإماكنية كبرية للتوظيف .وتمكن
قوته يف شعبية املوس يقى .و أأن وصول الامنذج الاقتصادية اجلديدة اإىل أأفريقيا حيمتّ علهيا التغلب عىل الفجوة الرمقية .وتكل يه
أأس باب احلاجة اإىل هيلك أأكرب يف قطاع املوس يقى .وقال اإن املوس يقى هممة أأيضا يف القطاع السمعي البرصي ،اذلي ميكن أأن
يعزز أأيضا قطاع املوس يقى .فهناك منو مزتايد يف الك القطاعني .فاملصنفات املوس يقية والسمعية البرصية تباع عرب نفس
الليات ،مثل التزنيل والبث التدفقي .وسرياعي املرشوع التجرييب خصوصيات لك بدل ،عىل النحو احملدد يف أأجندة التمنية،
وس يليب احتياجات البدلان ا ألفريقية بوجه خاص .وذكر أأن الهدف من املرشوع هو تنفيذ أأجندة التمنية من خالل اإجياد
س بل اس هتالك املوس يقى ومتكيهنا .فقد حال عدد من الصعوابت دون حتقيق هذا القطاع لاكمل اإماكانته ،مبا يف ذكل
الصعوابت يف اإدارة احلقوق يف البيئة الرمقية .و أأضاف أأن تنفيذ املرشوع س يكون عىل مراحل متتالية .و أأحدى هذه املراحل
يه حتديد اجلوانب القانونية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف البيئة الإلكرتونية .وس يقدم التدريب يف هذا الصدد .وس يجري
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تعزيز حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ابلتعاون مع السلطات .وقال اإن تشجيع تطوير القطاع السمعي البرصي يف البدلان
املس تفيدة س يعود ابلفائدة عىل اجلهات الفاعةل ويتيح لها حتسني فهمها لنظام امللكية الفكرية من أأجل اإدارة امللكية الفكرية عىل
حنو أأفضل عند وضع الاسرتاتيجيات يف لك خطوة من خطوات العملية .وابلنس بة للتوزيع احمليل ،سوف تشارك الرشاكت
الصغرية واملتوسطة يف ا ألسواق احمللية وادلولية .ومن شأأن ذكل أأن يوفر املزيد من الاحرتام للملكية الفكرية ،كام أأن تطوير
البنية التحتية س يكفل املزيد من الاحرتام حلق املؤلف .وس تكيّف اسرتاتيجية املؤسسات للك بدل مس تفيد .وقال اإن تكل
البدلان يه نفسها البدلان اليت شاركت يف املرشوع السابق وس تجري مناقشات فعاةل بيهنا .واملس تفيدون مه أأحصاب احلقوق
(مثل منتجي املوس يقى ،واملؤلفني وامللحنني ،وفناين ا ألداء ،ورشاكت الإنتاج والتوزيع) ،واملصارف ومؤسسات المتويل
الصغري ،وخرباء القانون ،ومنظامت الإدارة امجلاعية .و أأضاف أأن املرشوع يستند اإىل رشاكة بني القطاعني العام واخلاص
تشمل املنظامت يف البدلان املعنية واملنظامت ادلولية واخلرباء الاستشاريني اخلارجيني من أأفريقيا و أأماكن أأخرى .واختمت بأأن
املرشوع سيس تغرق فرتة اثين عرش شهرا وس تكون مزيانيته نفس تكل اخملصصة للمرشوع السمعي البرصي ،أأي 542 000
فرنك سويرسي.
 .209وقال وفد الس نغال اإن قطاع املوس يقى هو من أأكرث القطاعات دينامية وشعبية يف أأفريقيا .ولكنه يتسم بغياب التنظمي.
وابلإضافة اإىل ذكل ،هناك صعوابت تتعلق ابلثورة الرمقية اليت مل يس تفد بعد من مجيع مزاايها .وقال اإن القدرة عىل النسخ
وتبادل امللفات والقدرة املدهشة عىل ختزين امللفات ،وانعدام شفافية المنوذج الاقتصادي اجلديد ،أأدت اإىل فوىض يف ذكل
القطاع اذلي ينطوي عىل اإماكانت كبرية ابلنس بة للقمية املضافة ،رمغ لك ما س بق .ور أأى أأن املرشوع س يتيح للفنانني
ا ألفارقة و ألولئك املشاركني يف املوس يقى ا ألفريقية الاس تفادة عىل أأفضل وجه من البيئة الرمقية ،والاس تفادة عىل أأفضل وجه
من الاقتصاد ا ألفريقي بوجه عام.
 .210و أأشار وفد املغرب ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،اإىل أأن املرشوع هيدف ،يف مجةل أأمور ،اإىل تعزيز احرتام حق
املؤلف يف البدلان املس تفيدة .و أأعرب عن تأأييده للمرشوع اذلي هيدف اإىل مواكبة دينامية القطاع املوس يقي.
 .211وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،و أأقر ابلتحدايت احملددة يف العرض اذلي قدمه املرشوع ،ورحب ابس تعداد وفد
بوركينا فاسو للتصدي لتكل التحدايت ل عىل الصعيد الوطين حفسب ،بل عىل الصعيد ا إلقلميي أأيضا .ورحب ابملرشوع
املقرتح ،ووافق عىل أأن توس يع املرشوع احلايل املتعلق بتعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي ليطال قطاع املوس يقى ميكن
أأن يعزز اس تخدام امللكية الفكرية يف ذكل القطاع و أأن يسهم يف تعزيز تمنيته يف البدلان املس تفيدة .ورحب بسعي املرشوع،
من خالل هذا التوس يع لقطاع املوس يقى ،اإىل الاس تفادة من أأوجه التأآزر وجتنب الازدواجية يف العمل .ور أأى املرشوع
املقرتح مكرحةل ممكةل للمرحلتني ا ألخريتني من مرشوع القطاع السمعي البرصي .ورحب ابإدماج بعض نتاجئ املراحل ا ألخرية
من املرشوع السمعي البرصي هبدف جتنب الازدواجية يف العمل يف اإطار مرشوع املوس يقى اجلديد .ورحب ابس تخدام
الهيألك الإدارية القامئة وادلروس املس تفادة .وجشع وفد بوركينا فاسو وا ألمانة عىل العمل معا لتوفري تفاصيل اإضافية تشمل
ا ألهداف والنتاجئ واسرتاتيجية التنفيذ واملزيانية ،وإادراج ادلروس املس تفادة والتوصيات املناس بة من تقيمي املرشوع احلايل.
 .212وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،فقال اإن املرشوع ،من حيث املبد أأ ،يبدو وجهيا
ويريم اإىل معاجلة التحدايت املتعلقة بقطاع املوس يقى .ومع ذكل ،أأعرب عن رغبته يف معرفة املزيد عن اخلصائص اليت مل
يتناولها بعد مرشوع القطاع السمعي البرصي واليت سوف يس هتدفها املرشوع املقرتح اجلديد .ورحب مبواصةل صقل الاقرتاح
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وفقا للمنوذج التقليدي ،وحث ا ألمانة عىل مساعدة وفد بوركينا فاسو يف اإعداد املزيد من التفاصيل الإضافية ،مبا يف ذكل
تقدير تاكليف املرشوع.
 .213و أأعرب وفد المنسا ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،عن تأأييده العام للفكرة الاكمنة وراء
الاقرتاح ووافق عىل أأمهية بناء القدرات .ولكن قال اإن الاقرتاح حباجة اإىل مزيد من التفصيل ،ووضع أأهداف حمددة بوضوح
للمرشوع ( أأي زايدة الوعي بني الفئات املس هتدفة) وقامئة اب ألنشطة والنتاجئ وتوصيفات للمس تفيدين الرئيس يني و أأحصاب
املصلحة املعنيني ،فضال عن معلومات عن املزيانية .وطلب من ا ألمانة مساعدة وفد بوركينا فاسو يف وضع الصيغة الهنائية
لتكل اجلوانب .و أأعرب عن تطلعه اإىل مناقشة مقرتح مرشوع منقح يف ادلورة املقبةل.
 .214و أأعرب وفد السلفادور ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،عن تأأييده لالقرتاح ألنه س يكون اإجيابيا
للغاية وس يعزز تمنية قطاع املوس يقى يف بوركينا فاسو وبعض البدلان ا ألفريقية ا ألخرى ،ول س امي من خالل حق املؤلف يف
البيئة الرمقية.
 .215و أأحاط الرئيس علام ابلطلبات اليت تقدمت هبا عدة وفود للحصول عىل مزيد من املعلومات عن املرشوع .ومبا أأهنا املرة
ا ألوىل اليت تناقش فهيا جلنة التمنية هذا املرشوع ،اقرتح الرئيس أأن تقرر اللجنة أأهنا نظرت بشلك اإجيايب يف اقرتاح املرشوع
الوارد يف الوثيقة  ،CDIP/22/12وطلبت من وفد بوركينا فاسو تعديهل بدمع من ا ألمانة للنظر فيه يف دورهتا التالية.
و أأعطى اللكمة للوفود مرة أأخرى قبل اعامتد القرار املقرتح.
 .216و أأعرب وفد تونس عن دمعه ملقرتح املرشوع اذلي يليب احتياجات البدلان ا ألفريقية ويامتىش مع أأجندة التمنية.
و أأضاف أأنه ل ميكن اإناكر القمية املضافة للمرشوع ابلنس بة للبدلان املس تفيدة .و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد املغرب ابمس
مجموعة البدلان ا ألفريقية.
 .217وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأنه أأيد بشدة املرحلتني ا ألوىل والثانية من مرشوع تعزيز وتطوير القطاع
السمعي البرصي يف بوركينا فاسو وبعض البدلان ا ألفريقية ،واذلي من املتوقع أأن ينهتيي يف ديسمرب  .2018ور أأى أأن
املرشوع املقرتح يبدو توسعة للمرشوع املذكور ليشمل قطاع املوس يقى .ورمغ أأن اقرتاح املرشوع أأاثر اهامتمه ،و أأن ّه يؤيد
معوما الفكرة الاكمنة وراء الاقرتاح ،فاإن الافتقار اإىل معلومات مفصةل يعرقل اإجراء تقيمي وجيه لالقرتاح .ومع ذكل ،قال اإنه
اس تعرض بعناية اقرتاح املرشوع وقدم املالحظات والاقرتاحات وا ألس ئةل التالية ،عىل أأمل أأن تؤخذ يف الاعتبار عند اإعداد
مقرتح املرشوع املنقح .واقرتح أأن النطاق ا ألضيق لس هتالك املوس يقى عرب الإنرتنت س يجعل ادلراسة أأسهل .ألن
الاس هتالك الرمقي ينطوي عىل أأكرب الإماكنيات مجليع اجلهات الفاعةل يف قطاع املوس يقى ويتأأثر ابلتنظمي أأكرث من ا ألسواق
التقليدية .ور أأى أأن املرشوع طموح جدا ألنه يسعى اإىل معاجلة مصاحل طائفة واسعة من اجلهات الفاعةل يف هذا القطاع.
وميكن النظر يف تضييق املرشوع ،عىل سبيل املثال ،ليشمل فئة أأو أأكرث من اجلهات الفاعةل يف سوق املوس يقى .وابلإضافة
اإىل ذكل ،ر أأى أأن هناك حاجة اإىل املزيد من املعلومات عن املواد وا ألنشطة اليت س تفيد أأكرث تكل اجلهات الفاعةل .فعىل
سبيل املثال ،ل ميكن تقيمي وحدة املوس يقى يف غياب معلومات أأكرث تفصيال .وتساءل عام اإذا اكن املرشوع سيشمل تقيامي
متعمقا للعقبات احلالية والتارخيية اليت حتول دون تطوير سوق املوس يقى .وقال اإن أأجزاء أأخرى من الاقرتاح تنطوي عىل
اإماكانت أأكرب لتحقيق تأأثري اإجيايب فوري .وس يكون من املفيد أأن يكون التقيمي أأكرث حتديدا بشأأن ضعف هيلكة سلسةل
القمية ،وحتديدا اجملالت اليت تنطوي عىل مشألك يف سلسةل القمية اخلاصة ابملوس يقى .وفامي يتعلق اب ألنشطة ،قد يكون من
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املفيد تيسري حوار يف قطاع املوس يقى بشأأن س بل تشجيع الرتخيص والتحدايت اليت يواهجها .و أأعرب عن رغبته يف اإدراج
نتاجئ التقيمي املس تقل وتوصياته يف وثيقة املرشوع املنقحة قدر املمكن ،ومبا أأن الك املرشوعني يرتبطان عىل ما يبدو ارتباطا
وثيقا ،ر أأى أأن توصيات املقميني س تكون وجهية لتصممي وتنفيذ املرشوع ،ل س امي فامي يتعلق بأأنشطة التدريب .و أأعرب عن
تطلعه اإىل النظر يف وثيقة مرشوع منقحة يف اجامتع مقبل للجنة التمنية.
 .218وذكر وفد كوت ديفوار أأن الاقرتاح أأىت يف وقت جيد و أأنه يليب الاحتياجات الناش ئة عن مرشوع القطاع السمعي
البرصي .اإذ ل ميكن فصل تمنية القطاع السمعي البرصي عن قطاع املوس يقى ،اذلي ميثل صناعة حيوية ويودل اإيرادات كبرية.
وذلكل ،فاإن الاقرتاح يس تحق ادلمع .و أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن يدرج بوصفه بدلا رائدا ،ابعتباره أأدرج يف مرشوع
القطاع السمعي البرصي ،وعن رغبته يف زايدة القمية املضافة املتاحة يف ذكل املرشوع اإىل أأقىص حد ممكن.
 .219و أأعرب وفد اإندونيس يا ،متحداث بصفته الوطنية ،عن تأأييده ألهداف الاقرتاح من حيث املبد أأ ،ول س امي حماوةل
الإجابة عىل السؤال املتعلق بكيفية الاس تفادة من دينامية املوس يقى ووسائط الإعالم السمعية البرصية عرب ضامن التنفيذ
السلمي حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف العرص الرمقي ،بعد انتقال توزيع املوس يقى واس هتالكها حنو املنصات الإلكرتونية.
و أأعرب عن تطلعه اإىل اإجراء مناقشات أأكرث تفصيال ،مبا يف ذكل مداولت بشأأن خصائص اقرتاح املرشوع يف اإطار جلنة
التمنية.
 .220و أأعرب وفد الربازيل عن تأأييده لقرتاح املرشوع اذلي قدمه وفد بوركينا فاسو.
 .221و أأيد وفد غابون البيان اذلي أأدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وقال اإن الاقرتاح يس تجيب حلاجة حقيقية
فامي يتعلق ابلتحدايت اليت تواهجها صناعة املوس يقى عىل الصعيد العاملي ول س امي يف أأفريقيا .ومما ل شك فيه أأن هيلكة قطاع
املوس يقى من خالل اس تخدام امللكية الفكرية س متكن من تعزيز هذا القطاع لصاحل البدلان النامية .وابلتايل ،أأيد الاقرتاح.
 .222وحتدث وفد املغرب بصفته الوطنية و أأيد اقرتاح املرشوع اذلي قدمه وفد بوركينا فاسو.
 .223وذكر وفد جنوب أأفريقيا أأن عددا من املبادرات ،مهنا واحدة داخل الويبو ،تربز كيفية اإلهام الش باب يف اس تخدام
قدراهتم الابتاكرية والإبداعية من أأجل العثور عىل معل ،مبا يف ذكل يف قطاع املوس يقى .ورحب ابملداخةل اليت هتدف اإىل
اإضفاء الطابع الرمسي عىل قطاع املوس يقى وتعزيزه وتعزيز دور الش باب فيه .و أأيد الاقرتاح.
 .224و أأيد وفد نيبال اقرتاح وفد بوركينا فاسو.
 .225و أأعرب وفد بوركينا فاسو عن امتنانه مجليع البدلان اليت ر أأت حصة توقيت املرشوع وقدمت موافقهتا عليه وعىل ما
أأبدته من تعليقات اإجيابية .وذكر أأنه س يعمل مع ا ألمانة عىل تقدمي اقرتاح منقح يف ادلورة الالحقة ،مع مراعاة التعليقات اليت
أأثريت.
 .226واختمت الرئيس مناقشة الوثيقة  .CDIP/22/12ونظرت اللجنة بشلك اإجيايب يف اقرتاح املرشوع والمتست من وفد
بوركينا فاسو تعديهل ،بدمع من ا ألمانة ،يك تنظر فيه يف دورهتا املقبةل.
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الوثيقة قيد النظر  - CDIP/22/15اقرتاح مرشوع رائد بشأأن حق املؤلف وتوزيع احملتوى يف البيئة الرمقية مقدم
من الربازيل
 .227قدم وفد الربازيل اقرتاح مرشوع رائد بشأأن حق املؤلف وتوزيع احملتوى يف البيئة الرمقية (الوثيقة .)CDIP/22/15
وانقسم العرض اإىل جز أأين "1" :ادلوافع وراء الاقرتاح؛ " "2والاقرتاح نفسه .واقتبس الوفد كامت املدير العام للويبو يف
مؤمتر الويبو عام  2018بشأأن احملتوى الرمقي العاملي اذلي عقد يف نيودلهيي ،الهند ،واذلي أأعرب عن دوافع اقرتاح املرشوع:
"لقد ّغري الاقتصاد الرمقي القطاع الإبداعي" .وقد شهدت الس نوات العرشين املاضية تغريا معيقا يف املشهد العام ،ول س امي
كيفية اإنتاج املواد الإبداعية وتنظميها وتوزيعها واس هتالكها ،مما أأثر عىل لك مرحةل من مراحل سلسةل القمية يف صناعات
احملتوى .وقد جنم عن ذكل أأدوات جديدة لس تحداث وتوزيع احملتوى الثقايف ،مما أأاتح فرصا جديدة مثرية للمس هتلكني
واملبدعني عىل حد سواء .بيد أأن هذا التحول العاملي اإىل التكنولوجيا الرمقية هز أأسس مناذج ا ألعامل املس تقرة منذ أأمد بعيد
مبعدل رسيع واكن ل بد من ظهور ممارسات مواءمة جديدة" .وقال الوفد اإن املالحظات اليت أأبداها املدير العام سلطت
الضوء عىل المنو الهائل يف املنصات الرمقية بوصفها قنوات توزيع جديدة للمحتوى السمعي البرصي .وقد بد أأت تكل السوق
اجلديدة عام  2007عندما اس هتلت املنصة الرمقية نيتفليكس أأوىل خدماهتا لإجيار احملتوى عىل الإنرتنت .ويف ذكل الوقت،
أأنفقت نيتفليكس مبلغ  40مليون دولر أأمرييك عىل تكنولوجيا التصالت و 6مليار دولر أأمرييك عىل تراخيص حق املؤلف
لمتكني ذكل المنوذج التجاري اجلديد .وميكن للمرء أأن يتخيل ما س يكون عليه ا ألمر يف عام  .2018ورمغ المنو الهائل يف
السوق الإلكرتونية ،ل توجد دراسة شامةل تقمي حق املؤلف واحلقوق اجملاورة للمحتوى السمعي البرصي يف البيئة الرمقية يف
أأمرياك الالتينية ،ول حىت يف أأكرب أأسواق املنطقة .وهدف الاقرتاح هو سد تكل الفجوة .واكنت ا ألس باب وراء اختيار هذا
املوضوع يه "1" :منو التوزيع الرمقي للمحتوى السمعي البرصي يف مجيع أأحناء العامل ول س امي المنو الهائل اذلي تشهده بدلان
أأمرياك الالتينية؛ " "2وزايدة توافر احملتوى اذلي تنتجه أأمرياك الالتينية يف املنصات الرمقية .وهناك حوايل  90منصة رمقية يف
أأمرياك الالتينية تقدم خدمات "فيديو حسب الطلب" ،ويه خدمات يس تطيع الزابئن أأن يقرروا فهيا ماكن وزمان وماهية
ما يريدون رؤيته .ويشمل ذكل معليات التزنيل والبث التدفقي .أأما الإيرادات املتأأتية من املنصات الرمقية يف أأمرياك الالتينية
فاكنت صفرا يف عام  ،2010وبلغت  1.9مليار دولر أأمرييك يف عام  ،2016ويقدر أأن قميهتا س تصل اإىل  4.6مليار دولر
يف عام  .2022وهذا منو هائل يف وقت قصري نسبيا .وذكر الوفد أأن أأكرب اجلهات املقدمة خلدمة الفيديو حسب الطلب يف
أأمرياك الالتينية ،يه حىت الآن :نيتفليكس ،و أأمازون برامي ،وبلمي الكرو من املكس يك ،ومنصة اإتش يب أأو ،وكثري من
اجلهات ا ألخرى .ويس تكشف كثري من الرشاكت الصغرية واملتوسطة هذا اجملال أأكرث فأأكرث .ووفقا لنيلسن ،ويه رشكة عاملية
رائدة للمعلومات والقياسات ،هناك  17.5مليون مشرتك هبذه اخلدمات يف املنطقة يف عام  .2006ومن املتوقع أأن يصل عدد
املشرتكني فهيا اإىل  32.5مليون مشرتك يف عام  ،2022وهو ما ميثل منوا هائال يف وقت قصري .وعىل مس توى العامل ،متكل
أأمرياك الالتينية اثلث أأكرب عدد من املشرتكني يف نيتفليكس .ونيتفليكس يه أأكرب منصة عامةل يف أأمرياك الالتينية ،وذلكل
ميكن اس تخداهما مكؤرش غري مبارش .ومن حيث عدد املشرتكني يف نيتفليكس ،اكنت املنطقة ا ألوىل يه أأمرياك الشاملية
بتعداد  66مليون مشرتك مث أأورواب الغربية بتعداد  32مليون مشرتك ،واحتلت أأمرياك الالتينية املرتبة الثالثة بتعداد 17.1
مليون مشرتك .ومن اجلدير ابملالحظة أأن أأمرياك الالتينية س بقت مناطق مثل أآس يا واحمليط الهادئ ،اليت مل يبلغ عدد
املشرتكني فهيا سوى  12مليون مشرتك .وبلغ عدد املشرتكني يف أأورواب الرشقية  5ماليني ويف أأفريقيا  2مليون مشرتك.
و أأوىح ذكل اب ألمهية املزتايدة لتكل السوق ابلنس بة اإىل بدلان أأمرياك الالتينية .واكنت الربازيل اثلث أأكرب سوق ملنصة
نيتفليكس .واس تأأثرت بنس بة  6ابملائة من مجموع املشرتكني يف املنصة .واكنت الربازيل البدل غري الناطق ابلإنلكزيية اذلي يضم
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أأكرب مجموعة من املسلسالت يف املنصة .وقال الوفد اإنه يف حاةل املوافقة عىل مقرتح املرشوع ،سينفذ يف الربازيل ومخسة
بدلان مس تفيدة أأخرى ختتار بناء عىل املعايري التالية :أأكرب ا ألسواق ،والتوازن دون ا إلقلميي ،والإنتاج املشرتك .والهدف هو
اإجراء ادلراسة يف بعض البدلان اليت متثل  80يف املائة من اإجاميل سوق املنصات الرمقية .ورمغ هذا المنو امللحوظ ،مل يشرتك
خبدمات الفيديو هذه سوى  16يف املائة من الساكن يف بدلان أأمرياك الالتينية الرئيس ية ،مما يدل عىل اإماكنية كبرية للتوسع.
وقال اإن نس بة  16يف املائة املذكورة متثل ما يقرب من  50يف املائة من مس تخديم الإنرتنت؛ أأي هناك حزي كبري للمنو.
وإاجامل ،فاإن انتشار الإنرتنت يف أأمرياك الالتينية اكن يف املتوسط  60يف املائة ،وثالثة أأرابع ساكن أأمرياك الالتينية املربوطني
بش بكة الإنرتنت شاهدوا احملتوايت عىل الإنرتنت .ويف العام املايض فقط ،أأنتجت املكس يك والربازيل وا ألرجنتني حنو مخس
عرشة مسلسال وفيلام وإانتاجا مشرتاك .ومع توافر املنصات الرمقية وخدمات الفيديو حسب الطلب ،مل تعد كثري من املنتجات
متاحة ابلوسائل التقليدية مثل التلفزيون املفتوح أأو البث التلفزيوين الكبيل .وقال الوفد اإن الكثري من ادلراسات قميت ،من
وهجة نظر قانونية ،توزيع احملتوى السمعي البرصي عرب القنوات التقليدية مثل صالت السيامن والتلفزيون املفتوح ،وخدمات
التلفزيون الكبيل ،وما اإىل ذكل .بيد أأن هناك حاجة لتقيمي التوزيع الش بيك للمحتوى السمعي البرصي من منظور حق
املؤلف ،ول س امي احلق يف الإاتحة مبا أأن املس تخدم خيتار زمان وماكن النفاذ اإىل املصنفات ،اليت اعرتف هبا يف معاهديت
الويبو ل إالنرتنت ويف معاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي .وذكر الوفد أأنه ليس هناك أأي تعارض بني جلنة حق
املؤلف وجلنة التمنية فامي يتعلق ابملوضوع .فقد عقدت جلنة حق املؤلف مفاوضات لوضع القواعد واملعايري ،واتبعت هنجا
ينطلق من القمة اإىل القاعدة و أأجرت دراسات واسعة النطاق .وليست للجنة حق املؤلف مشاريع مثل تكل اليت تنفذها جلنة
التمنية اليت تتبع هنجا ينطلق من القاعدة اإىل القمة .وعالوة عىل ذكل ،أأجريت دراسات عديدة يف س ياق اللجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية بشأأن حق املؤلف .وقال اإن املرشوع املقرتح هيدف اإىل حتديد حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف توزيع
احملتوى السمعي البرصي يف البيئة الرمقية ،مما يوفر فهام أأفضل للصناعة للمبدعني احملليني و أأحصاب احلقوق و أأحصاب املصلحة.
و أأضاف أأن للمرشوع انجتني اثنني .ويتضمن الناجت  1ثالثة أأنشطة ويتضمن الناجت  2نشاطني اثنني .والفكرة العامة للناجت 1
يه زايدة الوعي بدور حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف توزيع احملتوى السمعي البرصي عىل الإنرتنت .والنشاط ا ألول هو
التلكيف بدراسة بشأأن ترخيص التوزيع الش بيك للمصنفات السمعية البرصية يف بدلان خمتارة .ألنه ورمغ اتساع نطاق
املؤلفات املوجودة بشأأن وسائل التوزيع التقليدية ،اإل أأن املؤلفات حمدودة جدا فامي خيص التحليل القانوين حلق املؤلف
واحلقوق اجملاورة يف جمال ترخيص احملتوى عرب البيئة الرمقية .وس تحاول ادلراسة ا ألوىل الإجابة عىل أأس ئةل من قبيل :من هو
مؤلف املصنف؟ هل يوجد أأي افرتاض ابلنقل اإىل منتج املصنف؟ ما يه احلقوق املعرتف هبا للممثلني؟ ما يه
الاختالفات بني اإعالانت احلقوق يف البيئة الرمقية؟ هل س يكون ترخيص املنصات الرمقية أأيرس أأم أأكرث تعقيدا؟ هل
تتوافق املنصات مع ا ألنواع ا ألخرى للتوزيع؟ وتكل أأمثةل قليةل عىل ا ألس ئةل اليت من املرحج أأن تلقى ردا خمتلفا جدا يف لك
بدل من البدلان الس تة الرائدة .و أأما النشاط  2فيمتثل يف اإعداد ملخص قطري عن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة الوطنية
املس متدة من تكل ادلراسة .وس تكون هذه ادلراسة أأمعق وتستند اإىل ادلراسة ا ألوىل يف النشاط  ،1هبدف نرش املعلومات
وزايدة الوعي حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف خمتلف البدلان .وفكرة النشاط  3يه التلكيف ابإجراء دراسة عن املصنفات
السمعية البرصية املوجودة يف املكل العام يف البدلان املشاركة .وا ألساس املنطقي ذلكل هو حتديد ما اإن اكنت املصنفات
املوجودة يف املكل العام متاحة عىل املنصات الرمقية .اإذ أأشارت بعض ا ألعامل السابقة اإىل أأهنا مل تكن مدرجة .والهدف هو
حماوةل فهم سبب عدم اإدراج تكل املصنفات يف املنصات الرمقية .وقال الوفد اإن هدف الناجت  2هو التوصل اإىل فهم أأفضل
حلاةل الرتخيص يف البيئة الرمقية .وذلكل سيتضمن النشاط  1دراسات اإفرادية تشمل أأمثةل ملموسة عىل املنتجات احمللية
املوزعة عىل الإنرتنت لالطالع عىل قصص النجاح أأو الإخفاق ل ألفالم واملسلسالت التلفزيونية اليت أأنتجت يف تكل البدلان
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الرائدة .و أأما النشاط  2فهو تقيمي اقتصادي للسوق السمعية البرصية الرمقية .وقال اإن هذه ادلراسة سوف جيرهيا كبري
الاقتصاديني يف الويبو ،الس يد اكرسنت فينك وفريقه .وملا اكنت هناك شكوك من جانب العديد من الوفود فامي يتعلق بتنفيذ
تكل ادلراسة ،فاإن الفكرة يه السعي اإىل فهم أأفضل عن ماهية أأحصاب املصلحة الرئيس يني املتنافسني يف توفري احملتوى عىل
ش بكة الإنرتنت .وس تجيب ادلراسة عىل أأس ئةل من قبيل :ما هو معدل منو عدد امجلاهري عىل منصات الإنرتنت وما يه
خصائص هذه امجلاهري .وعالوة عىل ذكل ،س تجمع أأدةل عن نوع احملتوى السمعي البرصي املتاح أأو غري املتاح عىل الإنرتنت
يف بدل معني .فعىل سبيل املثال ،س يكون من املفيد اإجراء دراسة عن منشأأ احملتوى عىل الإنرتنت وعن ا ألشخاص اذلين
استمثروا يف احملتوى الش بيك .والفكرة يه وضع خريطة مسح لتكل القضااي .وقال الوفد اإن اس تخدام كمة "سلسةل القمية"
قد يكون طموحا للغاية ،ذلكل فهو يتبع هنجا أأكرث حذرا يبد أأ ابلرد عىل ا ألس ئةل ا ألساس ية ،مع احلفاظ عىل اإماكنية امليض
قدما يف املس تقبل .وس تعمتد دراسة اجلدوى عىل مس توى التفصيل يف البياانت املتاحة وجودة البياانت املقدمة .و أأما فكرة
النشاط  3فهيي عقد حلقيت معل مجلع معلومات عن العمل املنجز وتبادل املعلومات واخلربات الوطنية .وس تعقد هذه
اجللسات عىل املس توى التقين .ومن شأأن عقد حلقيت معل منفصلتني (ثالثة بدلان يف لك حلقة معل) أأن يسمح بتعميق
التفاعل و أأن يكون أأقل تلكفة وأأكرث فعالية .ويتأألف النشاط  4من حلقة دراس ية إاقلميية لتبادل ادلروس املس تفادة .وليس
القصد عقد حلقة دراس ية تضم بدلان املشاريع الرائدة الس تة حفسب ،ولكن مجيع بدلان أأمرياك الالتينية التسعة عرش لتبادل
ادلروس املس تفادة والنتاجئ احلالية ،ويف هناية املطاف توس يع النتاجئ لتشمل بدلاان أأخرى مع تنقيح احلقائق اخلاصة ببدلان
أأمرياك الالتينية ا ألخرى والتكيف معها .وذكر الوفد أأنه بذل الكثري من اجلهود يف هذا املرشوع ،وهو أأمر همم جدا ابلنس بة
للربازيل .و أأعرب عن أأمهل يف أأن حيصل عىل دمع من مجيع ادلول ا ألعضاء .و أأعرب عن انفتاحه لالقرتاحات اليت يأأمل أأن
يعاجلها خالل ا ألس بوع.
 .228و أأيد وفد الس نغال اقرتاح وفد الربازيل.
 .229وحتدث وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب و أأيد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل .وقال
اإن للمرشوع الرائد املقرتح أأهدافا واحضة و أأنشطة ملموسة لتحسني فهم اس تخدام احملتوى السمعي البرصي عىل ش بكة
الإنرتنت ،ويامتىش مع توصيات أأجندة التمنية .و أأشار اإىل ازدهار سوق الفيديو حسب الطلب يف أأمرياك الالتينية .فذكر أأن
أأمرياك الالتينية يه اثلث أأكرب سوق يف العامل ،وتضم أأكرث من  20مليون مشرتك يف منصات الفيديو حسب الطلب عىل
الإنرتنت .وقد شهدت زايدة يف احملتوى السمعي البرصي احمليل وا ألمرييك الالتيين .ونتيجة ذلكل ،أأاتحت أأشاكل التوزيع
اجلديدة فرصا كبرية للصناعات الإبداعية احمللية .ولكن وعىل الرمغ من تطور السوق خالل الس نوات العرش املاضية ،اإل أأن
عددا قليال جدا من ادلراسات متكنت من رشح القواعد املتعلقة حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة املنطبقة عىل الاس تخدام عىل
الإنرتنت يف بدلان املنطقة بشلك واّض .وقال اإن أأمهية الصناعة السمعية البرصية الإبداعية تتطلب فهام أأفضل للقوانني املطبقة
يف خمتلف بدلان أأمرياك الالتينية .ور أأى أأن املرشوع التجرييب سرياعي ا ألسواق الرئيس ية وسينظر يف أأوجه التشابه
والاختالف يف خمتلف البدلان يف أأمرياك الالتينية.
 .230وقال وفد املغرب ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،اإن املرشوع التجرييب سوف جيعل امجليع أأكرث وعيا ابلقوانني
الوطنية املتعلقة ابلبيئة الرمقية يف البدلان املشاركة .و أأضاف أأن املرشوع يليب توصيات أأجندة التمنية رمق  1و 3و 4و 10و11
و 16و 25و ،35وقد جرى تكييف هدف املرشوع ومزيانيته وطرائقه مع تقيمي وختطيط مشاريع جلنة التمنية .و أأعرب عن
تأأييده لالقرتاح.
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 .231وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،و أأحاط علام ابلتحدايت والفرص املبينة يف الاقرتاح املقدم من الربازيل ،و أأعرب
عن تطلعه اإىل مزيد من املناقشة.
 .232وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأشار اإىل وجود حتدايت خاصة يواهجها أأحصاب
حق املؤلف يف البيئة الرمقية ورحب بشدة ابلقرتاح الرايم اإىل التصدي لتكل التحدايت .و أأشار أأيضا اإىل أأن القصد هو
تنفيذ مرشوع جترييب ميكن تكراره يف بدلان أأو مناطق أأخرى .وذلكل ،طلب الوفد مزيدا من التوضيحات بشأأن النتاجئ
املتوقعة اليت ميكن أأن تس تخدم يف وقت لحق كامنذج للمشاريع املكررة .و أأعرب عن تطلعه اإىل تسوية مزيانية املرشوع وفقا
لتقديرات ا ألمانة .ونظر يف الاقرتاح بصورة اإجيابية.
 .233وذكر وفد المنسا ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،أأن أآراءه ا ألولية بشأأن الاقرتاح اإجيابية للغاية.
وقال اإنه يرغب ابحلصول عىل مزيد من املعلومات املتعمقة بشأأن معايري اختيار البدلان املشاركة الإضافية وكذكل بشأأن
املزيانية ،اليت سرتاجعها ا ألمانة يف مرحةل لحقة .و أأعرب عن تطلعه اإىل مناقشة الاقرتاح.
 .234و أأعرب وفد تونس عن تأأييده لقرتاح املرشوع ،اذلي يتفق مع العديد من توصيات أأجندة التمنية .و أأعرب عن أأمهل
يف أأن يوفر املرشوع مزيدا من ادلمع ل ألنشطة يف هذا اجملال .و أأعرب عن اعتقاده بأأمهية حامية حق املؤلف ،ل س امي يف
أأعقاب الثورة الرمقية ويف بيئة رمقية مرتابطة .وشكر وفد الربازيل عىل توضيح خمتلف اجلوانب اخلالفية احملمتةل أأو غياهبا بني
جلنة التمنية وجلنة حق املؤلف.
 .235وقال وفد الاحتاد الرويس اإن املرشوع جاء يف الوقت املناسب وحيظى ابهامتم عام .و أأضاف أأن املرشوع حيوي
العديد من ا ألفاكر املثرية لالهامتم ،ل س امي فامي يتعلق بدراسة الترشيعات .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يتيح تنفيذ املرشوع
حامية حقوق املؤلف عىل حنو أأفضل ملا ذلكل من أأثر اإجيايب عىل القطاع السمعي البرصي يف البدلان الرائدة وغريها من
البدلان.
 .236و أأعرب وفد الصني عن تقديره للعمل اذلي أأجنزه بكفاءة وفد الربازيل .وقال اإن الاقرتاح يكتيس أأمهية كبرية ابلنس بة
لعمل جلنة التمنية .ووافق عىل الاقرتاح حتت قيادة الرئيس .وقال اإنه سيشارك بفعالية يف املناقشات.
 .237وقال وفد اإندونيس يا ،متحداث بصفته الوطنية ،اإن الصناعات اليت تس تخدم حق املؤلف ،ويشار اإلهيا كثريا من
ا ألحيان ابمس الصناعات القامئة عىل حق املؤلف أأو الصناعات الإبداعيةّ ،
تودل مساهامت مبارشة وغري مبارشة يف ا ألداء
الاقتصادي والتمنية ،ويه ذات أأمهية مزتايدة نظرا إلسهاماهتا الاقتصادية والاجامتعية .وقال اإن من املهم مواصةل حتفزي
املؤلفني واملبدعني وغريمه من اجلهات الفاعةل و أأحصاب املصلحة اذلين يستمثرون يف املهارات الرضورية لإنشاء وإانتاج سلع
اإبداعية وثقافية من خالل حامية حقوقهم مبوجب نظام حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،ول س امي يف العرص الرمقي اذلي حيتل
فيه التوزيع دورا مركزاي أأكرث من اإعادة الإنتاج .و أأيد بقوة هدف املرشوع املمتثل يف توفري معلومات واحضة عن نظام حق
املؤلف واحلقوق اجملاورة املنطبق عىل منح الرتاخيص وتوزيع احملتوى السمعي البرصي يف البيئة الرمقية .و أأعرب عن تطلعه
إاىل اإجراء مناقشة بناءة لالقرتاح من أأجل التوصل اإىل قرار اإجيايب.
 .238وقدم وفد الربازيل بعض الردود عىل ا ألس ئةل اليت طرحهتا بعض الوفود .وفامي يتعلق مبعايري الاختيار ،فاإن الهدف هو
إارشاك أأكرب ا ألسواق فضال عن التوازن دون ا إلقلميي ( أأمرياك اجلنوبية و أأمرياك الوسطى و أأمرياك الشاملية) .وينبغي تقيمي بدل أأو
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بدلين عىل الأكرث من البدلان اليت توجد فهيا مبادرات أأولية .وفامي يتعلق ابملزيانية املنقحة ،فاإن ا ألمانة تنتظر جوةل من ا ألس ئةل
من أأجل تقدمي مزيانية منقحة خالل أأس بوع جلنة التمنية .وقد قدرت املزيانية ا ألولية مببلغ  490 000دولر أأمرييك ،وميكن
ل ألمانة أأن تقدم مزيدا من التفاصيل .وذكر أأن املرشوع يف البداية مصم ألربعة بدلان ،ولكن نظرا لالهامتم الكبري اذلي حظي
به ،رفع العدد اإىل س تة بدلان .وميكن ل ألمانة أأن تقدم املزيد من املعلومات عن املزيانية.
 .239وذكر وفد غواتاميل أأن هناك زايدة هائةل يف اس هتالك احملتوى السمعي البرصي من خالل الوسائل الرمقية .وكام هو
احلال يف سلسةل القمية التقليدية ،حتتل أأجور املبدعني و أأحصاب احلقوق ماكنة هامة يف القنوات اجلديدة توزيع احملتوى
السمعي البرصي .وقال اإنه يؤيد حامية حق املؤلف يف احملتوى الرمقي ،اذلي ينبغي أأن يتيرس النفاذ اإليه يف خمتلف ا ألقالمي.
ويف هناية املرشوع املقرتح ،هناك حاجة اإىل حتديد حق املؤلف واحلقوق اجملاورة املتأأثرة ابلتوزيع يف البيئة الرمقية وحتديد
ا ألطر القانونية ،مما يوفر فهام أأفضل لهذا القطاع بني ا ألطراف املهمتة ،ول س امي أأحصاب احلقوق واملبدعني احملليني .وذلكل ،أأيد
الوفد اإجراء دراسة عن الإطار القانوين حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة ودراسة عن اس تخدام املصنفات املوجودة يف املكل
العام .اإذ س يكون من املفيد اإجراء تقيمي اقتصادي للسوق السمعية البرصية ،وعقد حلقات معل بشأأن منح الرتاخيص
للمحتوى السمعي البرصي ،وحلقة دراس ية إاقلميية بشأأن حق املؤلف وتوزيع احملتوى يف البيئة الرمقية .و أأضاف أأن عىل الندوة
أأن تنظر يف النتاجئ وادلراسات اليت أأجريت يف حلقات العمل بشأأن تسويق احملتوى السمعي البرصي .وفامي يتعلق بتقيمي
املرشوع ،ينبغي تقدمي تقرير س نوي اإىل جلنة التمنية عن ا ألنشطة املضطلع هبا .وذقال اإن تقدمي عرض أأما جلنة التمنية س يذيك
الوعي بوظيفة حق املؤلف ،وحيسن فهم مسأأةل الرتخيص يف البيئة الرمقية ويزيد الوعي بوظيفة حق املؤلف يف توزيع احملتوى
السمعي البرصي ويعمق فهم حاةل الرتخيص يف البيئة الرمقية مع احرتام املبادئ ا ألساس ية املنصوص علهيا يف اتفاقية برن محلاية
املصنفات الفنية وا ألدبية.
 .240و أأيد وفد بوركينا فاسو اقرتاح وفد الربازيل.
 .241و أأيد وفد كوس تارياك اقرتاح وفد الربازيل.
 .242و أأيد وفد بريو اقرتاح وفد الربازيل.
 .243ورحب وفد اململكة املتحدة ابملشاريع اليت نوقشت طوال ادلورة نظرا ألهنا تؤكد السعي وراء العمليات القامئة عىل
الطلب .و أأعرب عن تأأييده لالقرتاح املقدم من الربازيل وعن تقديره لفكرة اتباع هنج قامئ عىل ا ألدةل .بيد أأنه من أأجل حتقيق
فهم أأفضل للنطاق والآاثر املرتتبة يف املزيانية ،طلب عرض قامئة ابلبدلان املس تفيدة ومزيانية حمدثة.
 .244و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن بعض الشواغل والتساؤلت ،و أأعرب عن أأمهل يف مناقش هتا مع وفد
الربازيل والعودة اإىل جلسة امخليس ببيان أأكرث دقة.
 .245و أأيد وفد ش ييل الاقرتاح املقدم من وفد الربازيل.
 .246و أأيد وفد نيبال اقرتاح وفد الربازيل.
 .247و أأيد وفد ا ألرجنتني الاقرتاح املقدم من وفد الربازيل.
 .248و أأيد وفد جنوب أأفريقيا اقرتاح وفد الربازيل و أأعرب عن تقديره للفجوة اليت يتطلع املرشوع اإىل معاجلهتا.
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 .249و أأعرب وفد سويرسا عن تأأييده العام لفحوى الاقرتاح املقدم من وفد الربازيل .وسعيا اإىل زايدة حتسني الاقرتاح،
ر أأى الوفد أأن من الرضوري النظر يف عدد من التعليقات وا ألس ئةل املطروحة للتوضيح .و أأضاف أأن املرشوع جيب أأن
يس تفيد من العمل واخلربات املكتس بة يف املشاريع اجلارية وادلراسات املوجودة .وبناء عىل ذكل ،ينبغي لالقرتاح أأن يبني
ذكل و أأن يشري اإليه أأيضا تفاداي لزدواجية العمل .وقال إانه س بق هل أأن طرح أأس ئلته عىل وفد الربازيل .وطلب دمج تكل
ا ألس ئةل يف اقرتاح املرشوع املعدل .وذكر الوفد أأنه س يواصل املشاركة يف مناقشة النسخة املنقحة بأأكرث الطرق البناءة.
 .250و أأيد وفد دوةل الإمارات اقرتاح وفد الربازيل.
 .251وطلب الرئيس من وفد الربازيل العودة اإىل جلسة صباح يوم امخليس لإفادة اللجنة ،شفهيا أأو كتابيا ،مبناقشاته الثنائية
مع خمتلف الوفود .و أأجل املناقشة حىت صباح يوم امخليس.
 .252و أأدلت ا ألمانة (الس يد عرفان ابلوش) ابإعالن ذكرت فيه أأن الس يدة يم حسن ،مؤسسة منصة ()IP Mentor
وحمامية يف جمال امللكية الفكرية وابحثة ميدانية يف اجملال ومدربة يف أأاكدميية امللكية الفكرية الوطنية (الناش ئة) ،ومؤلفة الوثيقة
 ،CDIP/21/INF/4لن حترض تكل ادلورة للجنة التمنية .وذلكل أألغي عرض الوثيقة املذكورة.
الوثيقة قيد النظر  - CDIP/20/8مناقشة الصيغة املرا َجعة لقرتاح اجملموعة ا ألفريقية حول تنظمي مؤمتر دويل ّمرة لك
س نتني بشأأن امللكية الفكرية والتمنية
 .253أأدىل وفد املغرب ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،ابلقرتاح املنقح املقدم من اجملموعة ا ألفريقية بشأأن تنظمي مؤمتر
دويل مرة لك س نتني بشأأن امللكية الفكرية والتمنية (الوثيقة  ،)CDIP/20/8واليت عرضت أأصال يف ادلورة التاسعة عرشة
للجنة التمنية .وقال اإنه بناء عىل نتاجئ املؤمتر ادلويل املعقود يف أأبريل  2016بشأأن امللكية الفكرية والتمنية ،قدمت اجملموعة
ا ألفريقية اقرتاحا (الوثيقة  )CDIP/19/7لعقد مؤمتر لك س نتني هبدف اإضفاء طابع مؤسيس عىل ذكل الاجامتع يف جدول
أأعامل الويبو .وبعد املناقشة اليت دارت يف ادلورة التاسعة عرشة للجنة ،قدم اقرتاح منقح يف ادلورة العرشين للجنة من أأجل
زايدة توضيح اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية ،مع مراعاة املسائل املطروحة .و أأضاف أأن الاقرتاح املنقح أأىت كام ييل :اإن الهدف
الرئييس للمؤمتر يف اإطالع ا ألعضاء عىل التطورات ا ألخرية يف جمال امللكية الفكرية والتمنية ،ومتكني املشاركني من مناقشة
أأمهية امللكية الفكرية يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية .وس ُيعقد املؤمتر يف جنيف أأو يف بدل أآخر تقرتحه ادلول
ا ألعضاء .وس يعقد يف النصف ا ألول من الس نة الثانية من دورة مزيانية الويبو ويدوم يومني أأو ثالثة .وس يعقد لك س نتني
عىل مدى فرتة ست س نوات اعتبارا من الثنائية  .2019-2018وس تعاجل القضااي احملددة املطروحة كيفية الاس تفادة من نظام
امللكية الفكرية .وس تقدم نتاجئ املؤمتر يف تقرير وقائعي اإىل جلنة التمنية .وقال الوفد اإن عددا من الوفود ر أأى يف تنظمي مؤمتر من
هذا القبيل بشأأن امللكية الفكرية والتمنية أأمرا ملحا وابلغ ا ألمهية ،معراب عن اهامتمه بعقد هذا املؤمتر .وميكن أأن يسامه مؤمتر
دويل من هذا القبيل بطريقة اإجيابية يف تناول بنود جدول ا ألعامل يف جمال التعاون ألغراض التمنية يف جمال امللكية الفكرية.
وقال اإنه مبادرة هممة ينبغي النظر فهيا .وعىل اللجنة أأن تضع يف اعتبارها تنظمي املؤمتر ادلويل السابق اذلي اكن انحجا و أأشاد به
املشاركون .و أأشاد الوفد اإىل قيادة الرئيس يف حماوةل اإجياد حل توفيقي يف ادلورة السابقة للجنة ،فضال عن مرونة أأعضاء
اجملموعة ا ألفريقية .وقال اإن الوثيقة املقدمة يه نتيجة حققهتا ادلول ا ألعضاء املشاركة يف الاجامتعات غري الرمسية اليت توصلت
اإىل اتفاق تقريبا .ول ألسف ،ربط ذكل التفاق ببند أآخر من بنود جدول ا ألعامل .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن حتل هذه
املسأأةل بشلك اإجيايب خالل ادلورة احلالية.
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 .254ودعا الرئيس اإىل اختاذ قرار بشأأن الاقرتاح .فقد أأبدت اجملموعة ا ألفريقية قدرا من املرونة وك ّيفت اس تجابهتا .ومل تعد
تطلب أأن يكون املؤمتر ادلويل حداث منفردا .بل أأن يعقد خالل يوم واحد مضن أأس بوع جلنة التمنية .و أأشار اإىل الاقرتاح اذلي
قدمه الرئيس أأثناء املشاورات غري الرمسية اليت جرت يف ادلورة السابقة واذلي نص عىل عقد املؤمتر يف اليوم ا ألول من
دورة جلنة التمنية حتت عنوان " كيفية الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية" .واكن اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية يقيض بعقد مؤمتر
مرة لك س نتني لفرتة أأولية مدهتا ست س نوات ابتداء من الثنائية  ،2019-2018ما يعين عقد ثالثة مؤمترات اإجامل .واقرتح
الرئيس أأ ّل يعقد املؤمتر مرة لك س نتني تلقائيا ،وابلنس بة للتكرار الثاين والثالث ،ل بد من التفاق عىل املوضوع .وذكر أأن
التوصية رمق  1من الاس تعراض املس تقل اقرتحت عقد اجامتع رفيع املس توى ملناقشة وتبادل وهجات النظر وتبادل املعارف
و أأفضل املامرسات وادلروس املس تفادة فامي بني عدد كبري من احلاضين .واقرتح الرئيس القرار التايل" :قررت اللجنة عقد
مؤمتر دويل مرة لك س نتني بشأأن امللكية الفكرية والتمنية يف اليوم ا ألول من دورة جلنة التمنية ،ابتداء من ادلورة  23للجنة
التمنية ،مبوضوع" كيفية الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية " .وس ُيحدّد موضوعا املؤمتر الثاين والثالث مبوافقة ادلول ا ألعضاء.
و أأوكت اللجنة ل ألمانة هممة تنفيذ القرار عىل أأساس مبد أأي التوازن والعدل ،مبا ذكل يف اختيار املتحدثني وحتديد الشلك".
وفتح الباب للتعليق.
 .255وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأشار اإىل أأن الوثيقة  CDIP/20/8قد س بق أأن
نظرت فهيا اللجنة يف دوراهتا السابقة .وذكر بأأن ادلورة  21للجنة التمنية اكنت عىل اس تعداد لختاذ اخلطوة الكربى حنو احلل
التوافقي اذلي اقرتحه الرئيس ،ولكهنا مل تفعل .ومل ير الوفد أأي تطورات أأخرى مقنعة للحاجة اإىل عقد مؤمترات لك س نتني
بشأأن امللكية الفكرية والتمنية .بل عىل العكس من ذكل ،هناك العديد من القرتاحات املثرية لالهامتم واليت ينبغي مناقش هتا يف
اإطار بند جدول اﻷعامل املعنون "امللكية الفكرية والتمنية" ،ومن مث فاإنه يتعني تركزي اجلهود عىل التحضري الواسع لتكل
املناقشة من أأجل الس تفادة الاكمةل من الفرص اليت يتيحها هذا الإطار اجلديد.
 .256وحتدث وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وقال اإنه لطاملا أأبدى تأأييده لالقرتاح املذكور يف
جلنة التمنية ألنه يعترب هذا النوع من ا ألنشطة مسامهة كبرية يف احلوار بني القطاعات بشأأن مواضيع امللكية الفكرية .و أأكد
جمددا تأأييده لالقرتاح ووافق عىل عقد مؤمتر دويل عىل النحو املبني يف الوثيقة  .CDIP/20/8و أأعرب عن اس تعداده دلمع
اقرتاح الرئيس.
 .257وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن تمتكن اللجنة من التفاق
عىل عقد املؤمتر ادلويل املقرتح بتوافق الآراء .و أأعرب عن أأمهل يف أأن حيوز الاقرتاح توافقا يف الآراء بني لك اجملموعات
ا إلقلميية وادلول ا ألعضاء.
 .258وذكر وفد كندا ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،أأن الاقرتاح الرمسي ل يزال هو الاقرتاح الوارد يف الوثيقة .CDIP/20/8
وقال اإن الاقرتاح اجلديد املقدم من الرئيس ل يزال غري رمسي ،وذلكل فاإن مجموعته حباجة اإىل التنس يق بشأأن هذه املسأأةل.
 .259وقال الرئيس اإن اقرتاح الرئيس غري رمسي ابلفعل .وللمجموعات احلق يف مناقش ته فامي بيهنا .ومع ذكل ،ينبغي للجنة
التمنية أأن تبت يف هذه املسأأةل خالل ادلورة احلالية.
 .260و أأيد وفد اجلزائر البيان اذلي أأدىل به وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية .وقال اإن عقد مؤمتر دويل بشأأن
امللكية الفكرية والتمنية هو أأفضل شلك لإجراء مناقشة حقيقية وموضوعية حول هذا املوضوع .و أأن الاقرتاح س يضيف قمية
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اإىل معل جلنة التمنية ألنه سيسمح ابس تكشاف طرق جديدة للتعامل مع القضااي الناش ئة والتحدايت اجلديدة يف جمال امللكية
الفكرية ،وسيساعد أأيضا عىل وضع برامج مكيفة مع احتياجات ادلول ا ألعضاء يف جمال بناء القدرات .وو أأضاف أأن املؤمتر
ادلويل بشأأن امللكية الفكرية والتمنية يامتىش مع التوصية  1من الاس تعراض املس تقل .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تتوصل اللجنة
اإىل اتفاق بشأأن تنظمي هذا املؤمتر الهام.
 .261وقال وفد المنسا ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،اإنه رمغ أأنه أأعد بياان بشأأن الوثيقة
 ،CDIP/20/8فاإنه سعيد ابمليض قدما يف الاقرتاح املقدم من الرئيس .ومع ذكل ،كرر مداخةل وفد كندا ابمس اجملموعة ابء،
وقال اإن مجموعته حتتاج اإىل اجامتع تنس يقي قصري قبل ادلخول يف املوضوع.
 .262و أأشار وفد الهند اإىل أأن الاقرتاح طال انتظاره ويس تحق اهامتما جداي من جلنة التمنية .وقد عقد أآخر مؤمتر من هذا
القبيل يف أأبريل  ،2016وجرت فيه مناقشات عن مواضيع حمددة وذات صةل مبوضوع امللكية الفكرية والتمنية .وقال الوفد اإن
الفكرة تمتثل يف اإضفاء طابع مؤسيس عىل العملية اليت بد أأت يف عام  2016للرتكزي أأكرث عىل جمال أأسايس لتنفيذ توصيات
أأجندة التمنية .و أأعرب عن تقديره للمرونة اليت أأظهرهتا اجملموعة ا ألفريقية يف حتسني اقرتاهحا السابق .وابلتايل ،أأيد اقرتاح
اجملموعة ا ألفريقية و أأعرب عن تطلعه اإىل اإجراء مناقشات اإجيابية ذات نظرة مس تقبلية بشأأن ذكل الاقرتاح.
 .263و أأيد وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية .و أأعرب عن أأسفه ألنه بعد مناقشات مس تفيضة
بشأأن مجيع جوانب الاقرتاح ،مل ختتمت اللجنة مناقش هتا يف هذا الصدد .وقال اإن الوقت قد حان لالنهتاء من النظر يف هذا
الاقرتاح .فقد أأثبت املؤمتر ادلويل املعقود يف عام  2016بشأأن امللكية الفكرية والتمنية أأنه مبادرة مفيدة لنرش الوعي بني ادلول
ا ألعضاء .و أأضاف أأنه يف حال اكنت دلى بعض الوفود أأو اجملموعات شواغل تتعلق ابختصاصات املؤمتر أأو أأساليبه أأو
املوضوع الرئييس اذلي سيناقشه ،فينبغي للجنة التمنية أأن تعاجلها .ولكن ينبغي التوصل اإىل اتفاق بشأأن تنظمي املؤمتر ادلويل
يف ادلورة احلالية ول ميكن تأأجيهل اإىل ا ألبد .وقال الوفد اإنه يف وضع يسمح هل بتأأييد اقرتاح الرئيس.
 .264و أأيد وفد اإكوادور اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية .ألنه س يؤدي اإىل زايدة فهم نظام امللكية الفكرية والتمنية .وسيساعد
الس ياسات العامة عىل اعتبار نظام امللكية الفكرية أأداة اإمنائية ل غاية يف حد ذاته.
 .265ورحب وفد امجلهورية التش يكية ابلقرتاح التوفيقي اذلي قدمه الرئيس .و أأشار اإىل أأن التوصل اإىل حل توافقي بشأأن
اختصاصات املؤمتر السابق الرفيع املس توى اكن أأمرا صعبا للغاية .وعىل امجليع أأن يكونوا أأكرث براغامتية ومسؤولية .ويف بعض
ا ألحيان تكون اخلرية يف ا ألقل .ودعا ادلول ا ألعضاء اإىل التفكري يف خيار تنظمي موائد مس تديرة أأو أأفرقة خرباء منتظمة يف
لك دورة من دورات جلنة التمنية ملدة نصف يوم فقط وبشأأن موضوع واحد فقط ،عىل سبيل املثال .وقال اإن هناك حاجة
اإىل التأآزر فامي بني اخلرباء ،ل اإىل مناقشات موازية رفيعة املس توى .و أأن هناك ابلفعل حاجة اإىل بعض الاس مترارية يف املؤمتر
اذلي نظم ،ولكن بشلك مصغر ،كحلقات دراس ية أأو موائد مس تديرة أأو حلقات نقاش .و أأشار اإىل جلنة املعارف اليت تضم
أأفرقة منتظمة من خرباء الشعوب ا ألصلية.
 .266و أأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية .و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد
اجلزائر .وقال اإنه يف اإطار البند التايل من جدول ا ألعامل ،سوف تنظر جلنة التمنية يف بعض التوصيات املعمتدة من
الاس تعراض املس تقل لتوصيات أأجندة التمنية ،والتوصية رمق  1تتعلق بفريق مناقشة رفيع املس توى .ول شك يف أأن املؤمتر
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اذلي اقرتحته اجملموعة ا ألفريقية يس تجيب للتوصية  1أأيضا .وقد أأبدت اجملموعة ا ألفريقية قدرا اكفيا من املرونة .و أأعرب عن
تطلعه اإىل حل هذه املسأأةل يف أأقرب وقت ممكن.
 .267و أأكد وفد الربازيل دمعه القوي لقرتاح اجملموعة ا ألفريقية .وقال اإن اجملموعة ا ألفريقية أأظهرت ما يكفي من الصرب
واملرونة لإدراج معظم املقرتحات اليت قدمهتا ادلول ا ألعضاء ا ألخرى .ور أأى أأن الاقرتاح اذلي قدمه الرئيس مثال أآخر عىل
ما س بق .وقال اإنه يف حال اتبعت اللجنة حتجمي الاقرتاح املقدم من اجملموعة ا ألفريقية ،فاإن فكرة عقد مؤمتر رفيع املس توى
س تنهتيي بأأن تكون حمادثة يف فرتة اسرتاحة القهوة ،وهناك حدود ينبغي الزتاهما .فقد أأظهرت اجملموعة ا ألفريقية قدرا اكفيا من
املرونة .وينبغي ل ألعضاء التفكري يف ذكل .وقد مت اإحراز تقدم لتقريب وهجات النظر اخملتلفة ،مما يعطى ا ألمل يف التوصل اإىل
اتفاق يف الهناية .وذلكل ،حث مجيع ادلول ا ألعضاء اليت مل تعرب بعد عن دمعها للمجموعة ا ألفريقية عىل اإبداء بعض النوااي
احلس نة للموافقة يف الهناية عىل الاقرتاح يف ادلورة احلالية .وقال اإن احلل التوافقي يف املفاوضات املتعددة ا ألطراف ،هو
اللكمة الأكرث أأمهية ،و أأن اجملموعة ا ألفريقية تبحث عن التوافق يف هذه املسأأةل ابذلات .و أأضاف أأن الروح البناءة والنية
احلس نة وبناء الثقة أأمور اس تغرقت الكثري من الوقت واجلهد ،ولكن ضياعها سهل جدا .وابلتايل ،من املهم عدم فقدان الثقة
اليت حتققت يف جلنة التمنية ،اليت لطاملا احرزت تقدما كبريا عىل مدى ادلورات املاضية حتت قيادة الرئيس .و أأعرب الوفد
عن أأمهل يف أأن تبذل مجيع الوفود هجدا للموافقة عىل اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية أأو اقرتاح الرئيس.
 .268وسأأل وفد كندا ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،ودون حمك مس بق ،ما اإذا اكن الاقرتاح املطروح عىل الشاشة اقرتاحا
من اجملموعة ا ألفريقية أأو من الرئيس ،و أأشار اإىل أأنه قد يكون دليه مزيد من ا ألس ئةل يف وقت لحق.
 .269وقال الرئيس اإن الاقرتاح املطروح عىل الشاشة هو الاقرتاح املقدم من الرئيس وليس من اجملموعة ا ألفريقية .وقال
اإن اقرتاح الرئيس جاء بعد مشاورات مع العديد من الوفود ،ول س امي اجملموعة ا ألفريقية .و أأشاد مبرونة اجملموعة ا ألفريقية ،مبا
يف ذكل عدم إارصارها عىل حدث منفضل أأو أأن يعقد املؤمتر لك س نتني بشلك تلقايئ.
 .270وتساءل وفد المنسا ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،عام اإذا اكنت النية يه عقد املؤمتر يف
أأس بوع دورة جلنة التمنية ،مع اإبقاء معل مواز يف اللجنة ،أأو ما اإن اكن املؤمتر س يحل حمل يوم معل واحد يف دورة جلنة
التمنية.
 .271و أأوّض الرئيس أأن اليوم ا ألول من أأس بوع اللجنة س يخصص ملؤمتر دويل .ولن يعقد ابلتوازي مع أأي معل أأخر.
 .272وذكر وفد سويرسا ابلبيان اذلي أأدىل به وفد امجلهورية التش يكية ،وقال اإن ادلورات املاضية شهدت مفاوضات
مرهقة للبت يف عقد مؤمتر دويل بشأأن امللكية الفكرية والتمنية يف عام  ،2016وذلكل ينبغي عدم تكرار ذكل والبحث عن
كيفية حتقيق نوع من التأآزر بني املواضيع املطروحة .وقال اإن وفودا أأخرى أأشارت اإىل التوصية  1من الاس تعراض املس تقل،
وتساءلت عام اإذا اكن اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية يامتىش مع تكل التوصية .وقال اإن التوصية  1قد نفذت ابإدراج بند جديد يف
جدول اﻷعامل بشأأن "امللكية الفكرية والتمنية" .وقال اإن املوضوع اذلي اقرتحته اجملموعة ا ألفريقية ،أأي "كيفية الاس تفادة من
نظام امللكية الفكرية" ،ميكن أأن يعاجل أأيضا يف اإطار هذا البند اجلديد من جدول ا ألعامل .ول حاجة اإىل عقد مؤمتر جديد
لتحقيق ذكل الهدف ،وهو مناقشة املوضوع املذكور .وذلكل ،ميكن للجنة أأيضا النظر يف اإماكنية مناقشة املوضوع اذلي
اقرتحته اجملموعة ا ألفريقية يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل .و أأكد الوفد أأن ابإماكن الرئيس الاعامتد عىل موقفه البناء.
و أأعرب عن تطلعه اإىل العمل عىل هذا املوضوع مع الوفود املهمتة.
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 .273وذكر الرئيس بأأن املناقشة اكنت بشأأن اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية ،ل بشأأن توصيات الاس تعراض املس تقل أأو أأي
شلك أآخر أأو منتدايت أأخرى .فقد قدمت اجملموعة ا ألفريقية اقرتاحا بعقد مؤمتر دويل خالل أأس بوع جلنة التمنية .وعىل جلنة
التمنية أأن جتيب عىل ذكل الاقرتاح .و أأما اقرتاح الرئيسفأأشار اإىل أأن املؤمتر لن يكون حداث منفصال ولن يعقد لك س نتني
تلقائيا .وقال الرئيس اإنه حاول أأن يتبع مرونة اجملموعة ا ألفريقية يف اقرتاحه اخلاص .وقد أآن ا ألوان لختاذ قرار .وإان اكن دلى
الوفود أأي صعوبة يف التفاق عليه ،توخيا للوضوح ،ميكن للوفود أأن تبني تكل الصعوابت وترشهحا.
 .274و أأيد وفد تونس البيان اذلي أأدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة ا ألفريقية و أأيد اقرتاح اجملموعة عقد مؤمتر لك س نتني
بشأأن امللكية الفكرية والتمنية .وأأعرب عن أأسفه ألن املسأأةل ل تزال معلقة عىل الرمغ من املرونة اليت أأبدهتا اجملموعة ا ألفريقية
كام نوقشت تكل املسأأةل .و أأيد الوفد اقرتاح الرئيس.
 .275وقال الرئيس اإن وفد كندا أأشار ،نيابة عن اجملموعة ابء ،اإىل أأن اجملموعة حتتاج اإىل وقت للتنس يق بشأأن هذه املسأأةل
وسأألت عن اإماكنية التوقف لفرتة اسرتاحة مدهتا عرش دقائق.
 .276وطلب وفد كندا اإن جتمتع اجملموعة أأثناء فرتة اسرتاحة القهوة ،دون تعليق اجللسة.
 .277وقال الرئيس اإن اجملموعة ابء س تجمتع خالل فرتة اسرتاحة القهوة.
 .278و أأيد وفد نيبال البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ .وقال اإن ذكل الاقرتاح
قدم اإىل اللجنة منذ وقت طويل .و أأضاف أأن املبادرة املقرتحة س توفر منربا للمناقشة بشأأن امللكية الفكرية و أأجندة التمنية،
ا ألمر اذلي من شأأنه أأن يساعد عىل تبادل املعارف والآراء واخلربات .وقال اإن امللكية الفكرية والتمنية تغطيان الكثري من
القضااي الإمنائية والصناعية العاملية وترد معلومات عن ذكل يف الوثيقتني  CDIP/10/16و .CDIP/10/17وعىل اللجنة أأن
توافق عىل عنوان املؤمتر وزمانه واملسائل الإجرائية القليةل ا ألخرى .وذكر الوفد بأأن الاقرتاح معلق منذ ست س نوات ،و أأن
الوقت قد حان للتوصل اإىل نتيجة .و أأيد احلل الوسطي و أأعرب عن تطلعه اإىل تنفيذ القرار املقرتح يف الوقت املناسب.
 .279و أأيد وفد كواب الاقرتاح املقدم من اجملموعة ا ألفريقية.
 .280وكرر وفد أأنغول تأأييده للمقرتح اذلي تقدم به وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية .وقال اإن عدة جحج عرضت،
و أأعرب عن أأمهل يف أأن توافق ادلورة عىل الاقرتاح املقدم من اجملموعة ا ألفريقية .وشكر الرئيس عىل عرض اقرتاحه عىل
الطاوةل وقال اإنه قد يتفق مع ذكل الاقرتاح .وانشد ادلول ا ألعضاء ا ألخرى اإبداء املرونة بشأأن ذكل القرار املقرتح.
 .281واس تفرس وفد ليتوانيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،عن الطريقة اليت يعزتم الرئيس امليض
هبا قدما ،ألن بعض الوفود حتتاج اإىل وقت لإجراء مشاورات .و أأعرب عن تقديره لقرتاح الرئيس ،ولكن أأضاف أأن مجموعته
حتتاج اإىل التشاور .واقرتح تأأجيل البت يف ذكل البند اإىل فرتة بعد الظهر لإاتحة الوقت الاكيف لجامتعات التنس يق ،والعودة
اإليه بعد اإحراز بعض التقدم بشأأن نقاط أأخرى ،حىت ل يضيع الوقت يف مناقشات مطوةل يف اجللسات العامة.
 .282واقرتح الرئيس تسوية بنود جدول ا ألعامل واحدا تلو الآخر.
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 .283وحتدث وفد المنسا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأشار اإىل مداخةل وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان
أأورواب الوسطى والبلطيق ،فقال اإن مجموعته حتتاج أأيضا اإىل بعض الوقت للتشاور ،وس تفعل ذكل فورا بعد اجامتع جلنة
التنس يق التابع للمجموعة ابء.
 .284و أأيد وفد غابون البيان اذلي أأدىل به وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية .و أأقر بلك اجلهود اليت يبذلها الرئيس
من أأجل اختتام مناقشة تكل املسأأةل ،و أأعرب عن امتنانه الشديد جلهوده .و أأضاف أأن ادلليل عىل حسن توقيت عقد هذا
املؤمتر و أأمهيته أأوحضت مس بقا خالل املناقشات السابقة بشأأن ذكل البند .وكام ذكر وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ،ينبغي
اعامتد عقد مؤمتر من هذا القبيل دون تأأجيل .وقال اإن الوفود اليت ل تزال دلهيا شكوك ينبغي أأن تسهم مبا دليه ،ضامان لسري
الاقرتاح قدما مبا يسهم يف التنفيذ الاكمل ألجندة التمنية .و أأيد احلل التوفيقي اذلي اقرتحه الرئيس.
 .285وذكر وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) بأأنه خالل املناقشات بشأأن الربانمج واملزيانية يف عام  ،2017وافقت الويبو
عىل ختصيص ما يكفي من املوارد املالية لتنظمي مؤمتر دويل بشأأن امللكية الفكرية والتمنية يف اإطار الربانمج  .8أأي أأن التفاق
قد أأبرم ،رهنا مبوافقة جلنة التمنية .وفامي خيص التعليقات عن املفاوضات واملناقشات املرهقة بشأأن الاختصاصات ،وافق الوفد
عىل أأن هذا ا ألمر يشلك أأحد الشواغل املرشوعة .ولكن ميكن للجنة التمنية ببساطة أأن تقرر تطبيق الاختصاصات املتفق
علهيا للمؤمترات املقبةل ،وعندئذ لن تكون هناك حاجة اإىل اس تعراض ومناقشة اختصاصات جديدة ألي مؤمتر دويل حممتل.
 .286ودعا الرئيس اجملموعات اليت ترغب يف التنس يق للقيام بذكل .واقرتح الرئيس تعليق اجللسة ملدة قصرية.
 .287وحتدث وفد املغرب ابمس اجملموعة ا ألفريقية و أأيد اقرتاح الرئيس بتعليق اجللسة للتنس يق.
 .288وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ ،و أأيد اقرتاح الرئيس تعليق املناقشة للتنس يق من
أأجل فهم ما حيدث واملشألك يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل.
 .289وقال وفد كندا ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،اإن اجملموعة حتتاج اإىل الاجامتع أأكرث من مرة بشأأن ذكل .وطلب الوفد
العودة اإىل هذا البند بعد الظهر.
 .290وكرر وفد ليتوانيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،طلبه ابلعودة اإىل ذكل البند بعد الظهر من
أأجل اإاتحة فرنة لتنس يق مناسب.
 .291و أأعرب وفد المنسا ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،عن تأأييده للبياانت اليت أأدىل هبا وفد كندا
ابمس اجملموعة ابء ووفد ليتوانيا نيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،أأي العودة اإىل ذكل البند من جدول ا ألعامل
بعد الظهر من أأجل اإاتحة الوقت الاكيف للتفكري فيه.
 .292وقال الرئيس اإن بعض الوفود ترغب يف تأأجيل املناقشة حىت ظهر اليوم .وطلب أأن تعود الوفود اإىل موقف حامس
من جانهبا .وذكر بأأن اجملموعة ا ألفريقية ابتعدت كثريا عن مقرتهحا ا ألصيل وهو مما يربز مرونهتا الكبرية .وقال اإن من احلقوق
الس يادية ألي وفد أأن يعرض اقرتاحا يناقش ويقرر .وذكر بأأن املؤمتر س يكون حداث ليوم واحد خالل أأس بوع دورة جلنة
التمنية .وس يكون مؤمترا دوليا ل ضري منه .ولن تصدر عنه قرارات ملزمة قانوان .ولكن س يكون حمفال رفيع املس توى لتبادل
الآراء .وانشد الوفود التوصل اإىل قرار هبذا الشأأن .وقال اإن املناقشة ستس متر بعد الظهر.
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 .293وحتدث وفد املغرب ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وقال اإنه بند هام جدا يف جدول ا ألعامل و أأن الاقرتاح التوفيقي اذلي
قدمه الرئيس قد مت التفاق عليه يف ادلورة  21للجنة التمنية .وس يكون من العدل تعليق اجللسة من أأجل اإجراء مشاورات،
ألن البند حبد ذاته ل حيتاج اإىل الكثري من املشاورات .وينبغي للرئيس أأن يعلق املسأأةل مث يعود للجنة التمنية بقرار.
 .294وكرر الرئيس الاس تفسار اذلي قدمه اإىل وفدي كندا وليتوانيا عام اإذا اكان حباجة اإىل مزيد من الوقت للتفكري.
 .295وقال وفد امجلهورية التش يكية اإنه حيتاج اإىل املزيد من التفكري يف اقرتاح الرئيس.
 .296وقال وفد كندا ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،اإنه اطلع لتوه عىل اقرتاح الرئيس وقال اإن اجملموعة حتتاج اإىل مزيد من
الوقت ليك تنظر فيه.
 .297وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ ،و أأكد توافق الآراء الاكمل ودمع فكرة عقد مؤمتر
دويل بشأأن امللكية الفكرية والتمنية.
 .298وعلق الرئيس املناقشة للسامح إابجراء مناقشات غري رمسية بني الوفود.
الواثئق قيد النظر  CDIP/19/3 ،CDIP/22/4 Rev. CDIP/21/11و - CDIP/19/7مناقشات بشأأن توصييت
الاس تعراض املس تقل  5و ،11ومساهامت ادلول ا ألعضاء يف اخلطوات املس تقبلية بشأأن الإجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ
اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة املنبثقة عن توصيات الاس تعراض املس تقل
 .299أأشارت ا ألمانة (الس يد عرفان ابلوش) اإىل أأن تقريرا بشأأن الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية قدم
يف ادلورة  18للجنة التمنية (الوثيقة  .)CDIP/18/7وقد نظرت اللجنة يف مجيع التوصيات واعمتدهتا ،ابس تثناء التوصيتني 5
و .11ويف ادلورة  ،21اس متعت اللجنة اإىل املقمي الرئييس اذلي قدم توضيحات بشأأن التوصيتني  5و .11وقد انقشت
اللجنة التوصيتني  5و 11يف ثالث دورات عىل ا ألقل ،وقررت يف ادلورة  21أأن تنظر يف هذه املسأأةل جمددا يف
ادلورة .22
 .300وذكر الرئيس ابجلهود اليت بذلت يف يف ادلورة  21للجنة لالتفاق عىل مرشوع مقرر اقرتحه الرئيس .ومل يصدر بشأأنه
اتفاق بعد ألن العديد من الوفود اقرتحت تعديالت .والمتس الرئيس من ا ألمانة عرض مرشوع القرار عىل الشاشة وفتح
ابب التعليقات عليه.
 .301و أأشار وفد جنوب أأفريقيا اإىل اقرتاح الرئيس وإاىل املعلومات الواردة يف الوثيقة  .CDIP/22/4 Revوقال اإنه خالل
املشاورات غري الرمسية اليت عقدت يف ادلورة  21للجنة التمنية ،طلبت اجملموعة ا ألفريقية عىل وجه التحديد من ا ألمانة أأن
جتري مسحا لتوصيات أأجندة التمنية والنتاجئ املرتقبة .وقال اإن اقرتاح الرئيس ل يعكس تكل املناقشة .ونتيجة ذلكل ،طلب
الوفد أأن تنظر اللجنة يف اإدراج املناقشة اليت جرت أأثناء املشاورات غري الرمسية يف مرشوع الفقرة اذلي اقرتحه الرئيس.
واقرتح مرشوع القرار التايل " :أأحاطت اللجنة علام ابلتوصيتني  5و 11من الاس تعراض املس تقل والمتست من ا ألمانة أأن
تنظر يف مجيع ممارساهتا املتعلقة ابلتوصيتني  5و 11طبقا لولية الويبو ذات الصةل ،وكفهتا ابإجراء معلية مسح للنتاجئ املرتقبة
لتوصيات أأجندة التمنية للحصول عىل املعلومات يف ادلورة املقبةل للجنة التمنية".
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 .302وذكر الرئيس أأن هناك اقرتاحني "1" :اقرتاح الرئيس؛ " "2واقرتاح الرئيس بصيغته املعدةل من قبل وفد جنوب
أأفريقيا .وفتح الباب للتعليق عىل النص اذلي اقرتحه وفد جنوب أأفريقيا.
 .303وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء وشكر الرئيس عىل اقرتاحه .وكام نوقش سابقا يف جلنة التمنية ،أأيد الوفد الفقرة
ا ألوىل من اقرتاح الرئيس .ومع ذكل ،أأعرب عن قلقه إازاء مسأأةل املسح اليت اقرتهحا وفد جنوب أأفريقيا ،واليت سينجم عهنا
بعض الصعوابت.
 .304و أأشار وفد ليتوانيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،اإىل ما قدمه وفد جنوب أأفريقيا بشأأن
التوصيتني  5و 11الواردتني يف الوثيقة  .CDIP/22/4 Rev.وقال اإنه ل يرى أأي قمية يف معلية املسح املقرتحة ،وابلتايل ل
يس تطع تأأييدها .و أأيد اقرتاح الرئيس ا ألويل.
 .305وقال وفد الربازيل اإن هناك اختالفات واحضة يف الر أأي بشأأن التوصيتني  5و 11من الاس تعراض املس تقل .وقال اإن
الاقرتاح املقدم من وفد جنوب أأفريقيا جاء يف وقت مناسب و أأبرز تكل الاختالفات .وذكر أأن هناك طلبا ملسح يبني وجود
أأو غياب صةل واحضة بني توصيات أأجندة التمنية والنتاجئ املرتقبة .وهون أأمر ل ميكن ألحد أأن يؤكده حىت اللحظة .ويف حال
مل يوافق أأحد الوفود عىل ذكل أأو ر أأى أأن هذا الاقرتاح قد نفذ أأصال ،فاإن الاقرتاح من شأأنه أأن يساعد مجيع ادلول ا ألعضاء
عىل اختاذ قرارات أأكرث استنارة .وقال اإن من شأأن معلية املسح أأن تيرس النقاش ،برصف النظر عن اعامتد التوصيتني 5
و .11و أأضاف أأن التغيريات يف اإطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ لربط نفقات الربانمج واملزيانية ابلنتاجئ املتوقعة تركت واحدة أأو
أأكرث من توصيات أأجندة التمنية عرضة لعدم احلصول عىل مزيانية خمصصة .و أأعرب وفد الربازيل عن تأأييده الشديد للطلب
اذلي تقدم به وفد جنوب أأفريقيا بشأأن قيام ا ألمانة ابإجراء معلية مسح تربط لك توصية من توصيات أأجندة التمنية هبدف
واحد أأو أأكرث من النتاجئ املتوقعة .وقال اإنه ل يفهم ملاذا ل تدمع ادلول ا ألعضاء اليت حاججت بأأن كتا التوصيتني قد نفذات
ابلفعل ،معلية املسح.
 .306وحتدث وفد المنسا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأيد البيانني الذلين أأدىل هبام لك من وفد كندا ابمس
اجملموعة ابء ووفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق .ووافق عىل الصيغة ا ألصلية لقرتاح الرئيس ،اإل أأنه
أأبدى اعرتاضات بشأأن مسح التوصيات الواردة يف أأجندة التمنية.
 .307و أأيد وفد سويرسا البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء .وقال اإنه ل يس تطيع تأأييد الاقرتاح املقدم من وفد
جنوب أأفريقيا .و أأضاف أأنه ذكر بوضوح ،يف املشاورات غري الرمسية اليت عقدت أأثناء ادلورة  ،21أأن اإضافة معلية املسح
اليت طلهبا وفد جنوب أأفريقيا غري مقبول )( .ألن وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  2019-2018مشلت أأحد البنود الإضافية
اليت مل تدرج عند اإجراء الاس تعراض املس تقل .ويتضمن لك برانمج يف الربانمج واملزيانية رسام بيانيا حيدد بوضوح صلته بلك
توصية من توصيات أأجندة التمنية .وقال اإن هذا التغيري همم ،يؤيده الوفد ويعاجل بوضوح التوصية  .5وذلا فاإن طلب التوصية
قد عفا عليه الزمن .وفامي يتعلق ابلقرتاح املقدم من وفد جنوب أأفريقيا ،ذكر الوفد أأنه س يعارض ،جنبا اإىل جنب مع الوفود
ا ألخرى ،النص املضاف اإىل مقرتح الرئيس ،وذلكل ينبغي وضع النص بني قوسني .وقال اإنه مس تعد ملناقشة املسأأةل عىل
املس توى الثنايئ وابملزيد من التفصيل للميض قدما يف تكل املناقشة.
 .308و أأيد وفد الاحتاد الرويس الاقرتاح ا ألويل اذلي قدمه الرئيس.
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 .309وذكر الرئيس أأن الاقرتاح ا ألويل حيتوي عىل تعديل من قبل دوةل عضو .و أأشار اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد
سويرسا ،وتساءل عام اإذا اكن من املمكن ابلنس بة لدلول ا ألعضاء اليت مل توافق عىل اقرتاح وفد جنوب أأفريقيا أأن تتناقش
خالل املشاورات غري الرمسية مع وفد جنوب أأفريقيا ،وتس تأأنف املناقشات يف اللجنة يف وقت لحق .و أأشار اإىل أأن
القرتاح اس تخدم عبارة "للحصول عىل املعلومات" ،وذلكل فهو ليس طلبا موهجا حنو العمل .وإان اكنت هناك أأي صياغة
ميكن تعديلها أأو اإضافهتا من قبل اجملموعة ابء أأو مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق أأو ادلول ا ألعضاء ا ألخرى ،ميكن
للجنة أأن تطلب من وفد جنوب أأفريقيا أأن يؤيد تكل الصيغة املنقحة .وطلب العمل عىل اقرتاح وفد جنوب أأفريقيا واقرتاح
التعديالت عند الاقتضاء.
 .310وطلب وفد املغرب ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،تأأجيل املناقشة اإىل أأن تتاح ألعضاء اجملموعة فرصة ملناقش ته فامي
بيهنم.
 .311و أأعرب وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) عن تأأييده لعامتد التوصيتني  5و 11من الاس تعراض املس تقل .وذكر
الوفد أأنه مل يتلق أأي جحة قوية تربر قيام اللجنة ابعامتد عرشة توصيات ،دون هاتني التوصيتني .وقال اإنه حيرتم موقف الوفود
اليت ل تؤيد الاعامتد ،ولكن القرار املقرتح هو ألغراض " أأخذ العمل" ومواصةل العمل وفقا للمامرسات احلالية .و أأعرب عن
تقديره جلهود الرئيس .و أأضاف أأن الاقرتاح املقدم من وفد جنوب أأفريقيا يضيف عنرصا ابلغ ا ألمهية ،و أأيد الاقرتاح .ألن
معلية املسح اليت س تقدهما ا ألمانة اإىل ادلورة الالحقة ،يف حال التوصل اإىل اتفاق ،لن تكون اإل ألغراض عرض املعلومات
عىل ادلول ا ألعضاء .و أأعرب عن توقعه من الوفود اليت مل تؤيد معلية املسح تقدمي املزيد من احلجج .وبعد ذكل ،ميكن للجنة
أأن تعرث عىل حل توافقي للقضااي العالقة.
 .312وذكر وفد أأنغول بأأن وفد املغرب طلب وقتا يتيح مجليع اجملموعات التشاور .وقال اإن الاقرتاح اذلي تقدم به وفد
جنوب أأفريقيا اقرتاح جيد قد يقبهل الوفد .و أأشار أأيضا اإىل الرشح اذلي قدمه وفدا الربازيل وإايران (مجهورية  -الإسالمية).
و أأعرب عن رغبته يف أأن يناقش الاقرتاح داخل مجموعته ا إلقلميية قبل اختاذ قرار هنايئ.
 .313وذكّر الرئيس بأأن اللجنة قد اعمتدت التوصيات ا ألخرى لالس تعراض املس تقل و أأن التوصيتني  5و 11وحدهام مل
تعمتدا حىت الآن .و أأن هناك خالفات بني الوفود .و أأشار اإىل أأن النص املقرتح خفف الصيغة من "يعمتد" اإىل "حييط علام".
و أأشار اإىل أأن الاقرتاح املقدم من وفد جنوب أأفريقيا ابلطلب اإىل ا ألمانة اإعداد مسح هو ألغراض "احلصول عىل املعلومات"
فقط .وكام ذكر وفد الربازيل ،أأعربت بعض الوفود عن رغبهتا يف احلصول عىل تكل املعلومات .ومل يكن القرار املقرتح موهجا
حنو العمل .وإاذا اكنت املعلومات متاحة ،فقد يطرح طلب لحق معيل املنحى ل ألمانة ،ولكن ميكن للوفود حيهنا أأن تعرتض
عىل ذكل الطلب ومتنعه .وقال اإن وفود اإيران (مجهورية  -الإسالمية) والربازيل واملغرب ابمس اجملموعة ا ألفريقية ذكرت أأهنا
حتتاج اإىل تكل املعلومات .وانشد الوفود اليت مل توافق بأأن تقدّم تنقيحا أأو تعديال عىل الاقرتاح املقدم من وفد جنوب أأفريقيا.
وطلب من وفد جنوب أأفريقيا أأن يناقش مع اجملموعة ابء ومجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وادلول ا ألعضاء ا ألخرى
من أأجل اإجياد حل وصياغة بناءة تكون مقبوةل دلى امجليع ،ودعا الوفود اإىل تفادي وجود عدد كبري جدا من القضااي العالقة.
اإذ ينبغي للجنة التمنية أأن تعمل بتوافق الآراء.
 .314وذكرت ا ألمانة (الس يد عرفان ابلوش) بأأن جلنة التمنية اعمتدت مجيع التوصيات الواردة يف الاس تعراض املس تقل،
ابس تثناء التوصيتني  5و .11وبعد اعامتد تكل التوصيات ،أأبلغت ا ألمانة بأأن تنتظر قبل أأي تنفيذ اإىل أأن تبت اللجنة يف
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الاسرتاتيجيات والطرائق املتعلقة بتنفيذ التوصيات املعمتدة .ويف ادلورة  ،21نظرت اللجنة يف الوثيقة  ،CDIP/21/11اليت
تستند اإىل قرار اختذ يف ادلورة السابقة ،ويدعو ادلول ا ألعضاء املهمتة اإىل تقدمي اإسهاماهتا يف هذا الشأأن .ويرد يف الوثيقة
 CDIP/21/11جتميع لتكل املساهامت .ويف ذكل الوقت ،تلقت ا ألمانة مساهامت من اجملموعة ابء ووفد املكس يك ووفد
بريو .ويف ادلورة  ،21قررت اللجنة مواصةل مناقشاهتا يف ادلورة  .22ودعيت ادلول ا ألعضاء أأيضا اإىل تقدمي أأية اإسهامات
اإضافية اإىل ا ألمانة حبلول  10سبمترب  .2018وقد تلقت ا ألمانة اثنني من املدخالت الإضافية ،من وفد سويرسا ابمس اجملموعة
ابء ومن وفد جنوب أأفريقيا (الوثيقة  .)CDIP/22/4 Rev.ودعيت ادلول ا ألعضاء أأيضا اإىل مناقشة هذه املسأأةل فامي بيهنا
خالل الفرتة ما بني ادلورات .ومل تكن ا ألمانة عىل عمل بأأي من تكل املناقشات ونتاجئها.
 .315و أأشار وفد كندا ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،اإىل التقدم الهام احملرز خالل ادلورات السابقة فامي يتعلق ابعامتد معظم
توصيات الاس تعراض املس تقل .و أأعرب عن رسوره ألنه قدم اإسهامات اإضافية بشأأن الطرائق واسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة
ابلتوصيات املعمتدة ،واكن الغرض مهنا مواءمة املدخالت ا ألولية للمجموعة ابء مع مداخالت وفدي املكس يك وبريو والتوفيق
بيهنا .وهذه الاقرتاحات املنسقة ،املتاحة يف الوثيقة  ،CDIP/22/4 Rev.متثل طرقا معلية للميض قدما فامي يتعلق بتنفيذ
التوصيات املعنية .وينبغي اإدراج الإبالغ واس تعراض التقدم احملرز فامي يتعلق ابلس تعراض املس تقل يف "تقرير املدير العام
الس نوي عن تنفيذ أأجندة التمنية" .و أأضاف أأن التقرير املوجود أأداة مفيدة يف هذا الصدد ،ول يرى حاجة اإىل أأي ألية
منفصةل مس تقةل ل إالبالغ من شأأهنا أأن حتدث ازدواجية يف العمل وتؤثر سلبا عىل وضوح التقارير املتعلقة ابلس تعراض
املس تقل .و أأحاط علام ابلطريقة اليت اقرتهحا وفد جنوب أأفريقيا للميض قدما يف تنفيذ مجيع توصيات الاس تعراض املس تقل.
و أأشار اإىل أأن اإسهام وفد جنوب أأفريقيا يتعلق جزئيا ابلتوصيتني  5و .11ونظرا اإىل أأن قرار ادلورة  20للجنة التمنية دعا
ادلول اﻷعضاء املهمتة اإىل تقدمي مساهامت مكتوبة بشأأن الطرائق والسرتاتيجيات التنفيذية بشأأن "التوصيات املعمتدة" ،ونظرا
اإىل أأن املقرتحات تتعلق بطرائق واسرتاتيجيات تنفيذ التوصيتني  5و 11اللتني مل تعمتدا بعد ،فاإن النظر يف مقرتحات بشأأن
طرائق واسرتاتيجيات تنفيذ التوصيتني  5و 11أأم غري ذي صةل .وقال اإن النقاش بشأأن التوصيتني  5و 11ل ميت بصةل اإىل
مناقشة الوثيقتني  CDIP/22/4 Rev.و.CDIP/21/11
 .316وحتدث وفد المنسا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وقال اإنه عىل الرمغ من أأن اللجنة قد حلت عددا من
التوصيات ،فاإن بعض القضااي العالقة ما زالت مفتوحة .و أأعرب عن أأسفه ألن املناقشات اليت جرت يف ادلورة  21مل تمثر
عن حل توافقي بشأأن التوصيتني  5و .11وذكر أأهنام برزات ابلفعل يف مجمل أأنشطة ا ألمانة .وقد ثبت أأن العمل الرائع اذلي
اضطلعت به الويبو يف مساعدة ادلول ا ألعضاء والتعاون معها ،ول س امي البدلان ا ألقل منوا ،موجه حنو حتقيق النتاجئ ويؤدي
اإىل نتاجئ ملموسة .وقد استند ذكل النجاح اإىل تنظمي داخيل موثوق .وينبغي اإيالء الاهامتم تفاداي لإثقال اكهل الويبو ابملهام
وا ألعباء الإدارية .ألن ذكل سيس هتكل موارد ًا ميكن اس تخداهما بشلك أأفضل .وقال اإنه كام قررت جلنة التمنية تلكيف الويبو
مبهمة ،علهيا أأن تقارن مليا ما بني جحم العمل والتاكليف والنتاجئ املتوقعة .و أأضاف أأن املناقشات ينبغي أأن تركز عىل
التوصيات اليت س بق التفاق علهيا .وقال اإن أأحدث الاقرتاحات املقدمة من اجملموعة ابء ،واليت هتدف اإىل اإجياد هنج مشرتك
مع املساهامت املقدمة من وفدي املكس يك وبريو ،توفر أأساسا جيدا للمناقشات .وفامي يتعلق اب ألس ئةل املفتوحة ،أأعرب عن
اس تعداده لالس امتع بعناية وبروح من الانفتاح للحجج اليت قد تثريها الوفود ا ألخرى .و أأعرب عن أأمهل الصادق يف أأن حتل
املسائل املتبقية يف تكل ادلورة.
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 .317وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأعرب عن تقديره للجهود اليت بذلها وفد كندا
ابمس اجملموعة ابء للتوفيق بني مسامهته ا ألولية ومعل وفدي املكس يك وبريو .وقال اإن الاقرتاحات املبسطة املقدمة من
اجملموعة ابء يف الوثيقة  ،CDIP/22/4 Rev.قدمت حملة واحضة عن اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات املعنية .و أأيد
الاقرتاح ادلاعي اإىل بيان التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات الاس تعراض املس تقل يف تقرير املدير العام الس نوي عن تنفيذ
أأجندة التمنية ،وابلتايل جتنب الازدواجية غري الرضورية .و أأضاف أأنه ل ألسف ليس يف وضع يسمح هل مبناقشة املدخالت
املقدمة من وفد جنوب أأفريقيا والواردة يف الوثيقة  ،CDIP/22/4 Rev.واليت تركز أأساسا عىل التوصيتني  5و ،11اللتني
مل تعمتدا بعد.
 .318وذكر وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) أأن للك الاقرتاحات مزاايها اخلاصة ،ولكن هناك بعض التكرار بني
الاقرتاحات .وس يكون من العميل أأكرث أأن يطلب من ا ألمانة اس تعراض مجيع املدخالت املس تلمة وجتميع لك الاقرتاحات
الواردة يف وثيقة واحدة .وعندئذ س يكون من ا أليرس عىل ادلول ا ألعضاء النظر يف الطرائق املقرتحة .و أأيد الاقرتاح اذلي
تقدم به وفد جنوب أأفريقيا .و أأ ّقر بأأن الاقرتاح يتعلق أأساسا ابلتوصيات غري املعمتدة ،ولكنه ل يقترص التوصيتني  5و،11
نظرا لوجود بعض الطرائق املقرتحة للتوصيات ا ألخرى .ومن مث ،ينبغي أأن يكون ذكل جزءا من املناقشة والوثيقة اجملمعة اليت
قد تقدهما ا ألمانة اإىل ادلورة  23ملزيد من املناقشة.
 .319و أأشارت ا ألمانة (الس يد عرفان ابلوش) اإىل ملخص رئيس ادلورة  ،19الفقرة  1.8اليت نصت عىل أأن جلنة التمنية
وادلول ا ألعضاء فهيا" )1( :س تواصل مناقشة التوصيات اليت مل تعمتد بعد" أأي التوصيتني  5و11؛ (" )2وستناقش طرائق
تنفيذ التوصيات املعمتدة واسرتاتيجيات تنفيذها" .ويف ادلورة  19للجنة التمنية ،رغبت ادلول ا ألعضاء يف حتديد طرائق
واسرتاتيجيات تنفيذ التوصيات املعمتدة بنفسها مث أأن تطلب اإىل ا ألمانة تنفيذها )( .واكنت ا ألمانة يف انتظار توجهيات من
اللجنة فامي يتعلق ابلطرائق والاسرتاتيجيات؛ (" )3لتحديد معلية الإبالغ والاس تعراض"؛ وذكرت بعض الوفود أأن العملية
ينبغي أأن تكون جزءا من تقرير املدير العام؛ ( )4و"اس تعراض مرحيل" .وسينفذ الاس تعراض املرحيل يف جلنة التمنية وقد
ترغب ادلول ا ألعضاء يف تقدمي بعض التوجيه اإىل ا ألمانة .واكن تقرير ادلورة  19للجنة التمنية موضع اهامتم ،ألنه اكن قد
طلبت اإىل ا ألمانة يف ادلورة  18أأن تقدم تقريرا عن توصيات الاس تعراض املس تقل ،وهو التقرير اذلي ورد يف الوثيقة
 .CDIP/19/3وطلبت ا ألمانة اإىل اللجنة أأن تتحقق من حصة الاسرتاتيجية والطرائق اليت اتبعهتا ا ألمانة يف تنفيذ تكل
التوصيات ،و أأن تبني ما اإن اكنت هذه الاسرتاتيجيات والطرائق مالمئة ،ويف حال وجدهتا غري مالمئة ،أأن تزود ا ألمانة
بتوجهيات بشأأن كيفية حتسني رغبات اللجنة أأو التكيف معها .ويف العمود  2من الوثيقة  ،CDIP/19/3طلب اإىل ا ألمانة
أأيضا أأن تعزو توصية اإىل اجلهة الفاعةل .ويف تقرير الاس تعراض املس تقل ،أأدرج املس تعرضون توصيات اإىل اللجنة وإاىل ادلول
ا ألعضاء وإاىل ا ألمانة .وذلكلّ ،
وهجت ا ألمانة ،يف العمود  2من الوثيقة  ،CDIP/19/3لك توصية اإىل اجلهة الفاعةل املعنية.
وإاذا وافقت اللجنة عىل الاسرتاتيجيات والطرائق الواردة يف الوثيقة ،تكون ا ألمانة قد عاجلت جزءا واحدا عىل ا ألقل من
املسأأةل .وتبقى مسأأةل معلية الإبالغ والاس تعراض اليت ميكن مناقش هتا يف وقت لحق .وطلبت ا ألمانة من الرئيس النظر يف
قرار ادلورة  19للجنة ،الفقرة  1.8والامتس التوجيه من اللجنة اإىل ا ألمانة.
 .320و أأشار الرئيس اإىل الاقرتاح املقدم من وفد مجهورية اإيران الإسالمية وطلب التوجيه من اللجنة اإىل ا ألمانة .وقال اإنه
ميكن للجنة أأن تطلب اإىل ا ألمانة اس تعراض وجتميع لك املساهامت املقدمة من ادلول ا ألعضاء ودعوة ادلول اليت مل ترسل
اإسهامات اإىل املسامهة مبقرتحاهتا .وطلب التوجيه من اللجنة.
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 .321و أأيد وفد الربازيل مقرتح جتميع لك الاقرتاحات واس تقبال مزيد من الاقرتاحات الإضافية من ادلول ا ألعضاء ا ألخرى.
و أأعرب عن تقديره للمساهامت املقدمة من اجملموعة ابء ووفدي املكس يك وبريو .وقال اإنه س يقمي لك مسامهة عىل حدة .و أأيد
العديد مهنا .وسلط الضوء عىل التوصية  7اليت تامتىش مع اقرتاح املرشوع اذلي قدمه الوفد لتنظر فيه جلنة التمنية .وقال اإنه
خيتلف يف الر أأي مع بعض التوصيات ،أأي التوصية  .1و أأضاف أأنه ينبغي للجنة التمنية أأن تعاجل أأول التوصيتني العالقتني 5
و .11وكام ذكر وفد سويرسا ،فاإن الاقرتاح املقدم من اجملموعة ا ألفريقية لن يكون مفيدا فامي يتعلق ابلتوصية  1ألنه ميكن
الاضطالع به يف س ياق جلنة التمنية .وقال اإن هناك تعارضا بني اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية والتوصية  ،1وذلكل يتعني عىل
اللجنة أأن تتوىخ احلذر إازاء كيفية التعامل مع ذكل الاقرتاح .واقرتح قبول مقرتح الرئيس بأأن جتمع ا ألمانة الاقرتاحات القامئة
و أأية اقرتاحات اإضافية.
 .322و أأعرب وفد كندا ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،عن تفهمه لوجود اقرتاحني من املنصة .ومع التحذير برضورة التشاور
داخل اجملموعة بشأأن ذكل ،قال اإنه ميكن أأن ينظر يف فكرة التجميع رشيطة أأن يكون التجميع بنفس رشوط املامرسة
ا ألصلية؛ أأي أأن يقترص عىل التوصيات املعمتدة وفقا لقرار ادلورة  20للجنة التمنية .وطلب توضيحا من ا ألمانة بشأأن هذه
النقطة ،ألن الاقرتاح يبدو و أكنه خطوة اإىل الوراء يف هذا الصدد.
 .323و أأكد الرئيس أأن الاقرتاح لن يشري اإل اإىل التوصيات املعمتدة لالس تعراض املس تقل .واقرتح أأن تقدم ا ألمانة أأيضا
اقرتاحا جديدا .وقال اإن اللجنة تس تطيع أأن تطلب اإىل ا ألمانة اس تعراض وجتميع املساهامت املقدمة من ادلول ا ألعضاء للنظر
فهيا يف ادلورة التالية ،و أأن تدعو ادلول ا ألعضاء اليت أأدلت مبساهامهتا أأن ترسل اقرتاحاهتا حبلول هناية يناير  2019عىل
أأقىص تقدير ،يك يتاح ل ألمانة اإجراء جتميع جديد قبل ادلورة  .23وميكن ل ألمانة أأيضا تقدمي اقرتاح يستند اإىل مدخالت
ادلول ا ألعضاء.
 .324وقالت ا ألمانة (الس يد عرفان ابلوش) اإن هناك مسأألتني "1" :ترحب ا ألمانة ابس تالم مدخالت اإضافية فامي يتعلق
ابلطرائق واسرتاتيجيات التنفيذ حبلول هناية يناير  .2019اإذ حتتاج اﻷمانة اإىل توجهيات من جلنة التمنية فامي يتعلق بطرائق
واسرتاتيجيات تنفيذ التوصيات املعمتدة ،اليت ينبغي حتديدها واحدة واحدة؛ " "2وفامي خيص "معلية الإبالغ والاس تعراض"،
ميكن للجنة أأن تعمتد هنجا واحدا .ومن ابب مساعدة اللجنة والبقاء عىل احلياد ،ميكن ل ألمانة مبجرد تلقهيا هذه املساهامت
اجلديدة حبلول هناية يناير  ،2019أأن تقرتح اسرتاتيجيات وطرائق تنفيذ ،فضال عن معلية اإبالغ واس تعراض ،ليك تنظر فهيا
اللجنة عىل أأساس املساهامت الواردة من ادلول ا ألعضاء .وس تحاول ا ألمانة احلفاظ عىل مس توى عال من احلياد وتقدمي
اإسهاماهتا املهنية يف معل اللجنة .وذكرت ا ألمانة أأن الهنج البديل هو أأن تصدر اللجنة توجهيات ل ألمانة بشأأن الطرائق
واسرتاتيجيات التنفيذ ،فضال عن معلية الإبالغ والاس تعراض.
 .325وذكر وفد كندا أأنه سيتعني عليه اإعادة النظر يف هذين الاقرتاحني يف وقت لحق .وقال اإنه يف حال اختذت جلنة
التمنية قرارا بشأأن أأي من هذين اخليارين ،س يفهم أأن نطاق العملية اكن وفقا للمامرسة ا ألصلية؛ أأي أأن النطاق يتعلق
ابلتوصيات املعمتدة فقط وينبغي أأن يذكر ذكل يف ملخص الرئيس عىل أأي حال.
 .326و أأكد الرئيس أأن الاقرتاح يتعلق ابلتوصيات املعمتدة.
 .327وشكر وفد امجلهورية التش يكية ا ألمانة عىل الاقرتاح املمتاز بشأأن هذه املسأأةل املعقدة .وقال اإن جتميع الواثئق من
قبل ا ألمانة قد يكون سبيال للميض قدما .وطلب الوفد من ا ألمانة ما اإن اكنت لك املدخالت جمدية أأو وجهية.
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 .328و أأشار الرئيس اإىل الاقرتاحات املتعلقة مبسار العمل اذلي قد تقوم به اللجنة .أأول ،س تقوم ا ألمانة ابس تعراض وجتميع
مجيع املقرتحات ،وميكن للوفود املهمتة أأن تسامه أأيضا ابقرتاحاهتا بهناية يناير  .2019واثنيا ،ميكن ل ألمانة أأن تقدم اقرتاهحا
اخلاص عىل أأساس مساهامت ادلول ا ألعضاء .و أأجل الرئيس املناقشات حول هذه املسأأةل.
 .329واس تأأنف الرئيس املناقشة بشأأن مساهامت ادلول ا ألعضاء يف اخلطوات املس تقبلية بشأأن الإجراءات واسرتاتيجيات
التنفيذ اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة املنبثقة عن توصيات الاس تعراض املس تقل ،أأي الوثيقتني .CDIP/22/4 Rev
و .CDIP/21/11واقرتح أأن تقرر اللجنة أأول أأن تقدم ادلول ا ألعضاء املهمتة اإسهامات اإضافية اإىل ا ألمانة حبلول  31يناير
 ،2019و أأن جتمع املدخالت يف وثيقة واحدة ملعلومات ادلورة  23للجنة؛ واثنيا ،أأن تقرتح ا ألمانة ،ابس تخدام املدخالت
الواردة من ادلول ا ألعضاء ،طرائق واسرتاتيجيات تنفيذ للتوصيات املعمتدة لالس تعراض املس تقل ،وكذكل اخليارات املتعلقة
بعملية الإبالغ والاس تعراض ،لنظر فهيا اللجنة يف دورهتا القادمة .ومت اعامتد القرار نظرا لعدم وجود تعليقات من احلضور.
الوثيقة قيد النظر  - CDIP/22/5حتديث لتلكفة خارطة الطريق بشأأن الرتوجي لس تخدام املنتدى الإلكرتوين املقام مبوجب
"مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة وبناء احللول" ابس تخدام املنصات القامئة
 .330وقالت ا ألمانة (الس يد أأندرو تشايكوفسيك) اإن البند  4من الاقرتاح املشرتك لوفود الولايت املتحدة ا ألمريكية
و أأسرتاليا وكندا بشأأن ا ألنشطة املتصةل بنقل التكنولوجيا (الوثيقة  )CDIP/18/6 Rev.طلب اإىل ا ألمانة أأن تس تعرض
اخليارات املتاحة لتعزيز اس تخدام املنتدى الش بيك املنشأأ يف اإطار مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت
املشرتكة وبناء احللول ،أكداة مفيدة ملعاجلة مسائل ادلول ا ألعضاء وقضااي نقل التكنولوجيا .وقد وافقت اللجنة ،يف دورهتا
 ،21عىل أأن تنظر ا ألمانة يف الاقرتاحات املقدمة من الوفود بشأأن اس تخدام املنصات القامئة ،ول س امي منصة ()eTISC
التابعة للويبو ،و أأن تضع خارطة طريق حمدثة وتقدير تاكليف للعرض عىل ادلورة  .22وقدمت خارطة الطريق املنقحة وتقدير
التاكليف يف الوثيقة  .CDIP/22/5وقد أأدرجت يف خريطة الطريق املنقحة الإجراءات املمكنة التالية :اإجراء تقيمي للجمهور
املس هتدف واحتياجاته ،ابلنظر اإىل أأي خدمات مماثةل موجودة؛ ووضع اسرتاتيجية للمحتوى تستند اإىل هذا التقيمي؛ وتطوير
منصة وتنفيذ اسرتاتيجية احملتوى؛ ووضع اسرتاتيجية لالتصالت والرتوجي لتحديد القنوات الفعاةل للوصول اإىل رشاحئ امجلهور
املس هتدف؛ والبحث عن رشأاكت س بق أأن أأنشأأت جممتعات ذات صةل بنقل التكنولوجيا .وظلت الإجراءات وجهية ،حىت
يف حاةل اس تخدام منصة تبادل املعارف القامئة ( ،)eTISCمما يكفل اإماكنية تعزيز املنتدى الش بيك بصورة فعاةل أكداة مفيدة
ملعاجلة مسائل ادلول ا ألعضاء والقضااي املتصةل بنقل التكنولوجيا .ومن شأأن اإجراء تقيمي للجمهور املس هتدف واحتياجاته
ووضع اسرتاتيجية للمحتوى استنادا اإىل ذكل التقيمي ،أأن يكفل مواءمة احملتوى املتاح عرب املنصة للجمهور املس هتدف وتفاعل
امجلهور معه .ولن تكون هناك حاجة اإىل الإجراء احملمتل لوضع متطلبات تكنولوجية ،مبا أأن منصة ( )eTISCمس تخدمة وقد
حذفت من خارطة الطريق املنقحة .ومع ذكل ،اكن من املتوقع أأن حيتاج نرش املنصة للمنتدى الإلكرتوين اإىل درجة معينة من
التكييف لضامن اإماكنية عرض احملتوى اجلديد بطريقة فعاةل وسهةل الاس تعامل .ومن شأأن وضع اسرتاتيجية لالتصالت
والرتوجي والبحث عن رشأاكت أأن يكفل جذب طائفة متنوعة ونشطة من مجيع ادلول ا ألعضاء اإىل املنتدى الش بيك.
واقرتحت ا ألمانة تنفيذ تطوير املنتدى الإلكرتوين يف منصة ( )eTISCعىل مرحلتني :املرحةل ا ألوىل ،للرتكزي عىل تعيني
خرباء خارجيني يف جمال التصالت الرمقية قادرين عىل حتليل حاةل املس تخدمني احلالية ،واقرتاح اسرتاتيجية حمتوى مع عينة،
ووضع اسرتاتيجية لالتصالت والرتوجي؛ واملرحةل الثانية ،لتعديل منصة تبادل املعارف ( )eTISCوصياغة احملتوى املالمئ
واحملفز للمناقشة ،وإاقامة رشأاكت جديدة والاس تفادة من الرشأاكت القامئة ،عىل النحو اذلي اقرتحه تقيمي اخلرباء.
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 .331وحتدث وفد المنسا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،ورحب ابخلطوات العملية ل إالجراءات املمكنة الواردة
يف الوثيقة ،ور أأى أأهنا موهجة حنو حتقيق النتاجئ ومعقوةل .واقرتح الوفد تنفيذ الإجراءات املقرتحة يف الوقت ذاته كام أأمكن
ذكل توفريا للوقت .اإذ قد يسهل بعد الانهتاء من تكل املهام اختاذ قرار النرش.
 .332و أأشار وفد ليتوانيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،اإىل أأن اس تخدام املنصة القامئة ()eTISC
من شأأنه أأن خيفض التاكليف بنس بة  25يف املائة .ولكن س يفرض قيودا بسبب حمدودية خيارات التكييف املتاحة داخل
منصة ( .)eTISCوقال اإنه يؤيد من حيث املبد أأ الاقرتاح ادلاعي اإىل اس تخدام منصة ( ،)eTISCورحب مبزيد من
التعليقات عام اإن اكنت القيود املذكورة س تقوض قابلية التشغيل املتوقعة للمنتدى الش بيك ،مما قد جيعل اس تخدام منصة
( )eTISCغري ممكن ،وتساءل عن اخليارات املوجودة ملعاجلة مسأأةل التكييف احملدود داخل منصة ( (.eTISC
 .333و أأعرب وفد كندا ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،عن رسوره ملالحظة أأن تقدير التلكفة احملدث يعكس الاقرتاحات
املقدمة من اجملموعة ابء يف ادلورة  21للجنة التمنية ،واقرتح اس تخدام املنصات القامئة مما س يعزز بدوره قمية حمتوى املنتدى
الش بيك .وسأأل عن توضيح فامي يتعلق مبا يس تتبعه تكييف املنصة الش بكية وما اإذا اكن بوسع ا ألمانة تقدمي أأي تقدير تقرييب
للتاكليف ذات الصةل .و أأعرب عن تطلعه اإىل مناقشة خيار حمدد التاكليف لس تخدام منصة ( )eTISCيف املنتدى
الإلكرتوين املعين بنقل التكنولوجيا ،واذلي قد ترغب بدلان اجملموعة ابء يف اإبداء تعليقات فردية بشأأنه.
 .334و أأوحضت ا ألمانة (الس يد أأندرو تشايكوفسيك) أأن منصة ( )eTISCاحلالية يه منصة لتقامس املعارف والتواصل
الاجامتعي ،وذلكل فهيي تستند اإىل منصة متاحة اكنت تس تخدهما مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف تبادل خرباهتا و أأفضل
ممارساهتا .و أأضافت ا ألمانة أأن للمنصة املذكورة اس تخداما ومجهورا خمتلفني ،ويك يتس ىن تكييفها ،سيتعني النظر اإىل فئات
امجلهور ا ألخرى املهمتة بنقل التكنولوجيا .ومل تكن ا ألمانة متأأكدة من اهامتم امجلهور أأو من هو هذا امجلهور أأو ما هو متاح
ابلفعل ،وهذه كها عوامل يلزم أأخذها يف الاعتبار .وذلكل اقرتحت اإجراء تقيمي للوضع .وبعد الاطالع عىل الوضع ،ميكن
تعديل منصة ( )eTISCوفقا ذلكل .ومنصة ( )eTISCخمصصة لالس تخدام العام للمعلومات املتعلقة ابلرباءات ،ول س امي
ألغراض املناقشات وتبادل اخلربات بشأأن البحث يف الرباءات ،وليس نقل التكنولوجيا .وس يقدم التقيمي اذلي سينفذ أأفاكرا
عن نوع احملتوى اذلي س هيم امجلهور املعين بنقل التكنولوجيا.
 .335وذكّر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ابملناقشة اليت دارت حول املنتدى الإلكرتوين بشأأن املساعدة التقنية ،و أأنه قدم
طلبا اإىل ا ألمانة للنظر يف خيار اس تخدام صفحات الوييك أأو الويبو مكنصة لهذا املنتدى .اإذ تشمل صفحات الويبو أأصال
رابطا أأو مساحة عن نقل التكنولوجيا .ومن مث قدم الوفد نفس الطلب اإىل ا ألمانة بأأن تقوم ،قبل انعقاد ادلورة املقبةل،
ابلتحقق من هذا اخليار اذلي مل يكن معروفا يف السابق والتأأكد من أأنه قابل للتطبيق وسهل التخصيص ل ألغراض املذكورة.
 .336وذكرت ا ألمانة (الس يد أأندرو تشايكوفسيك) أأهنا بصدد اإعداد منصة جديدة للمعلومات واملوارد خمصصة ملراكز دمع
الابتاكر والتكنولوجيا ،و أأعربت عن اهامتهما ابلنظر يف اإماكنية اإدماج هذا املنتدى الإلكرتوين لنقل التكنولوجيا داخل تكل
املنصة اجلديدة .واقرتحت اإماكنية اإضافة مزيد من التفاصيل وتقدير التاكليف فامي يتعلق ابإدماج ذكل املنتدى الإلكرتوين يف
املنصة اجلديدة ،اإذ س يكون الإدماج ابلغ الفعالية من حيث التلكفة.
 .337واختمت الرئيس مناقشة الوثيقة  .CDIP/22/5واقرتح اإدراج القرار التايل يف ملخص الرئيس :أأحاطت اللجنة علام
ابملعلومات الواردة يف الوثيقة  CDIP/22/5وطلبت اإىل ا ألمانة تقدمي املزيد من التفاصيل وتقدير التاكليف املتعلقة بتكييف
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وإادماج املنتدى الش بيك يف املنصة القامئة واملعدة حديثا للنظر فهيا يف ادلورة التالية .ومت اعامتد القرار نظرا لعدم وجود
تعليقات من احلضور.
الوثيقة قيد النظر  - CDIP/22/7قامئة املؤرشات لتقيمي خدمات الويبو و أأنشطهتا املتعلقة بنقل التكنولوجيا.
 .338قالت ا ألمانة (الس يد أأندرو تشايكوفسيك) اإن البند  6من الاقرتاح املشرتك لوفود الولايت املتحدة ا ألمريكية
و أأسرتاليا وكندا بشأأن ا ألنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا والوارد يف املرفق ا ألول للوثيقة  ،.CDIP/18/6 Revالمتس من
ا ألمانة اإجراء حتليل للثغرات يف ما تقدمه الويبو من خدمات و أأنشطة متصةل بنقل التكنولوجيا ،فامي يتعلق بتوصيات الفئة
جمي من أأجندة التمنية للمساعدة عىل النظر يف أأي اقرتاحات يف اجملالت ذات ا ألولوية للميض قدما وتقيميها .وقد قدمت
الوثيقة  CDIP/21/5حتليال للخدمات وا ألنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا اليت اضطلعت هبا الويبو خالل الفرتة -2014
 ،2017مع اإشارة حمددة اإىل توصيات الفئة جمي من أأجندة التمنية اليت أأسهمت يف تنفيذها ببيان نوع اخلدمة أأو النشاط.
تيرس اإجراء حتليل
و أأشارت الوثيقة اإىل أأنه ل ميكن اإجراء حتليل للثغرات بسبب عدم حتديد أأي مؤرشات أأو معايري ّ
موضوعي للثغرات يف كيفية ومدى مسامهة ا ألنشطة ،اليت تضطلع هبا الويبو يف اإطار توصيات حمددة من أأجندة التمنية ،يف
حتقيق ا ألهداف اليت كثريا ما تكون واسعة النطاق واملذكورة يف تكل التوصيات .واكنت اللجنة قد قررت يف دورهتا  21أأن
تقدم الوفود املهمتة اإىل ا ألمانة قامئة مؤرشات لتقيمي ا ألنشطة الواردة يف الوثيقة من أأجل توحيدها وعرضها يف ادلورة .22
ووردت املساهامت املقدمة من الوفود يف مرفقات الوثيقة  .CDIP/22/7وسيتطلب التحليل املوضوعي للثغرات يف كيفية
ومدى إاسهام ا ألنشطة اليت تضطلع هبا الويبو يف حتقيق ا ألهداف الواردة يف توصيات الفئة جمي وجود مؤرشات و أأهداف
مناظرة ورمبا خطوط أأساس للك مؤرش .وينبغي أأن تس تويف املؤرشات بعض املعايري ،مبا يف ذكل كوهنا حمددة وقابةل للقياس
وميكن حتقيقها ومتصةل ابملوضوع وحمددة زمنيا .وسيتطلب مجع البياانت لتقيمي التقدم احملرز مع مرور الوقت ابلنس بة للك
مؤرش موارد كبرية حممتةل ،قد يكون جزء مهنا عىل ا ألقل اإضافيا اإىل املوارد اخملصصة حاليا.
 .339وحتدث وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ابمس وفود الولايت املتحدة ا ألمريكية وكندا و أأسرتاليا .وذكر أأن الهدف من
البند  6من الاقرتاح املشرتك هو زايدة الوعي بنطاق ا ألنشطة اليت تضطلع هبا الويبو يف جمال نقل التكنولوجيا وتقدمي وثيقة
تتبّع من أأجل مساعدة اللجنة عىل النظر يف أأي مقرتحات وجمالت أأولوية للميض قدما وتقيميها .وعىل هذا النحو ،قال الوفد
اإن الناجت املقصود من الاقرتاح املشرتك هو أأن جتري ا ألمانة معلية تقيمي للخدمات وا ألنشطة احلالية املتعلقة بنقل التكنولوجيا
اليت اضطلعت هبا الويبو خالل الفرتة  .2017-2014و أأضاف أأن مقديم الاقرتاح املشرتك ر أأوا أأن معلية اجلرد اس تمكلت
بنجاح ابإعداد ا ألمانة للوثيقة  CDIP/21/5اليت قدمت قامئة شامةل ابخلدمات وا ألنشطة املتصةل بنقل التكنولوجيا يف الويبو.
و أأضاف أأن املناقشات اليت دارت يف ادلورة  21للجنة توّض أأن تكل الوثيقة مكنت ادلول ا ألعضاء من فهم العمل الهام
اذلي تقوم به الويبو يف هذا اجملال عىل حنو أأفضل .وسامهت الوثيقة  CDIP/22/7أأيضا يف الإجناز املريض لعملية اجلرد
هذه بتسليط الضوء عىل بعض جمالت اهامتم ادلول ا ألعضاء يف جمال نقل التكنولوجيا .وشكر ادلول ا ألعضاء اليت سامهت
مبدخالت لتكل ا ألغراض .و أأعرب عن ارتياحه للعمل اذلي أأجنزته ا ألمانة ومل ير ضورة ملواصةل املناقشات بشأأن قامئة
املؤرشات املقرتحة .و أأعرب عن قلقه من أأن يكون وضع قامئة املؤرشات املقرتحة كثيف املوارد للغاية ابلنس بة ل ألمانة
وادلول ا ألعضاء ،وطويل ا ألمد من حيث الوقت الالزم ليك تتوصل اللجنة اإىل اتفاق بشأأن تكل املؤرشات وتنفيذها .وقال
اإنه عمل مؤخرا فقط ابخلطوات اليت س تحتاج اإىل اس تكامل بعد حتديد " املؤرشات" .وتشمل هذه اخلطوات ،عىل سبيل
املثال ،تعريف "اﻷهداف احملددة" وتعاريف "نقاط البياانت وطرق امجلع"؛ غري أأن مزيدا من العمل من أأجل وضع مؤرشات
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و أأهداف ونقاط بياانت رمسية س يلهيي اللجنة عن القصد ا ألصيل ،أأي جمرد اإعداد نظرة عامة و"لقطة" زمنية عن اخلدمات
وا ألنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا اليت تضطلع هبا الويبو .وقد أأحرز ذكل ابإنتاج الوثيقتني  CDIP/21/5و.CDIP/22/7
ور أأى أأن ذكل البند من الاقرتاح املشرتك قد اس تمكل ومتت معاجلته.
 .340وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأعرب عن اهامتمه ابلقرتاحات املقدمة من
اجملموعة ابء ووفدي اإكوادور وجنوب أأفريقيا ،و أأشار اإىل أأن الاقرتاح املقدم من اجملموعة ابء هيدف اإىل استيفاء متطلبات
" ."SMARTوقال اإن القضااي الواردة يف البند  6من الاقرتاح املشرتك لوفود الولايت املتحدة ا ألمريكية و أأسرتاليا وكندا قد
عوجلت معاجلة اكفية.
 .341وقال وفد كندا ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،اإنه أأحاط علام مبوقف وفود الولايت املتحدة ا ألمريكية و أأسرتاليا وكندا بأأن
الوثيقة  CDIP/21/5والوثيقة  CDIP/22/7قد اس توفيتا القصد من الاقرتاح املشرتك .وتشلك الوثيقتان املذكوراتن تقيامي
مفيدا فامي يتعلق خبدمات الويبو و أأنشطهتا يف جمال نقل التكنولوجيا ،وستساعدان بشلك كبري يف تركزي وتقيمي أأي مقرتحات
وجمالت ذات أأولوية للميض قدما .وقال اإنه ميكن للجنة أأن حتيط علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة  CDIP/22/7وتوافق
عىل أأن البند  6من الاقرتاح املشرتك قد عوجل.
 .342ورحب وفد المنسا ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،جبميع ا ألعامل اليت مسحت بتقيمي خدمات
و أأنشطة الويبو يف جمال نقل التكنولوجيا .و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء و أأيد ا ألفاكر الواردة فيه.
 .343وقال وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) اإن البياانت اليت قدمهتا ادلول ا ألعضاء بشأأن مؤرشات تقيمي أأنشطة الويبو
بشأأن نقل التكنولوجيا تعد تطورا اإجيابيا ،ورحب هبا .ور أأى أأهنا ستساعد ا ألمانة يف اإعداد وتقدمي حتليل للثغرات وتوجيه
ا ألعامل املقبةل بشأأن نقل التكنولوجيا .وذكر أأن بعض املؤرشات املقرتحة عامة للغاية والبعض ا ألخر أأكرث حتديدا .وذكر الوفد
أأنه يفضل من بيهنا املؤرش املقرتح من جانب وفد جنوب أأفريقيا .وطلب توضيحا بشأأن ما اإذا اكنت النية وراء دعوة ادلول
ا ألعضاء اإىل تقدمي املؤرشات يه توفري هذه املؤرشات ل ألمانة ليك تمتكن من اإجراء حتليل للثغرات .اإذ أأشارت بعض الوفود
اإىل ضورة عدم اختاذ أأي اإجراء أآخر بعد تلقي ا ألمانة املؤرشات .ومل يفهم الوفد القمية املضافة لتلقي املساهامت من ادلول
ا ألعضاء اإن مل يتبع ذكل أأي اإجراء .وتوقع أأن تقوم ا ألمانة ،استنادا اإىل املؤرشات ،بتحليل للثغرات فامي يتعلق بنقل
التكنولوجيا .وطلب توضيحا من تكل الوفود وا ألمانة بشأأن هذه املسأأةل.
 .344و أأبرزت ا ألمانة (الس يد أأندرو تشايكوفسيك) وجود هنجني .ويمتثل الهنج ا ألول يف أأن حمتوى الوثيقتني ،مبا يف ذكل
املؤرشات وحتليل ا ألنشطة واملوارد اليت تضطلع هبا الويبو ،يوفران ابلفعل معلومات اكفية ومنصفة .و أأن عىل ادلول ا ألعضاء
وجلنة التمنية أأن تقرر ما اإذا اكن ينبغي امليض قدما بهنج اثن ،مما يعين مزيدا من العمل ومزيدا من املوارد .وهو ما يعين انتقاء
املؤرشات ،وقد ينطوي عىل اإماكنية اإنشاء فريق عامل لس تعراض املؤرشات املقرتحة مث اقرتاح مجموعة من املؤرشات
لتوافق علهيا جلنة التمنية .ويعين ذكل أأيضا اختاذ قرار بشأأن خطوط ا ألساس وا ألهداف للك مؤرش مبفرده .وكذكل مجع
البياانت للك مؤرش عىل حدة وإابراز التطورات خالل فرتة زمنية معينة .وقال اإن ذكل يعين معال اإضافيا جديدا وموارد
لزمة.
 .345و أأشار وفد كندا ،متحداث بصفته الوطنية ،اإىل أأنه عىل الرمغ من أأن البند  6من الاقرتاح املشرتك املقدم من وفود
الولايت املتحدة ا ألمريكية و أأسرتاليا وكندا ،قد اس تخدم مصطلح "حتليل الثغرات" ،فقد تبني من مالحظات ا ألمانة أأن
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الفهم الرمسي ملصطلح" حتليل الثغرات " ،اذلي ينطوي عىل وضع مؤرشات و أأهداف ونقاط بياانت أأيضا ،ل يعكس القصد
من الاقرتاح املشرتك .وقال اإن القصد من الاقرتاح ،وكام أأشار اإىل ذكل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،هو أأن تضطلع
ا ألمانة بعملية تقيمي ألنشطة الويبو اجلارية يف جمال نقل التكنولوجيا .وقال اإنه يتفهم شواغل ا ألمانة فامي يتعلق ابلعمل الإضايف
اذلي س ّ
يودله التطوير الرمسي لتكل املؤرشات وا ألهداف والبعد الآخر للموارد اليت س تحتاهجا تكل العملية .ور أأى أأن العمل
اذلي أأجنز حىت الآن جيد ألغراض توفري تقيمي مفيد ل ألنشطة اليت جيري الاضطالع هبا.
 .346واختمت الرئيس املناقشات بشأأن الوثيقة  .CDIP/22/7واقرتح اإدراج القرار التايل يف ملخص الرئيس :أأحاطت
اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة  ،CDIP/22/7واتفقت عىل أأن الهدف من الاقرتاح املشرتك قد عوجل .واعمتد
القرار نظرا لعدم وجود تعليقات من احلضور.

البند  6من جدول ا ألعامل :البند  6من جدول ا ألعامل :رصد تنفيذ مجيع توصيات أأجندة التمنية وتقيميه ومناقش ته
وإاعداد تقارير عنه (تمتة)
الوثيقة قيد النظر -CDIP/22/13 :مسامهة خمتلف هيئات الويبو املعنية يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أأجندة التمنية
 .347ذكّرت ا ألمانة (الس يد عرفان ابلوش) بأأن أليات التنس يق وإاجراءات الرصد والتقيمي وإاعداد التقارير اليت تبنهتا اللجنة
واعمتدهتا امجلعية العامة فامي بعد يف عام  2010تدعو هيئات الويبو املعنية اإىل اإبالغ امجلعية العامة مبسامههتا يف تنفيذ توصيات
أأجندة التمنية .فعىل سبيل املامرسة ،تدرج لك جلنة ،مبجرد مناقش هتا ملسامههتا يف تنفيذ أأجندة التمنية ،تكل البياانت يف
تقريرها املقدم اإىل امجلعية العامة ( .)WO/GA/50/8وترسل امجلعية العامة ذكل التقرير ،بعد النظر فيه ،اإىل اللجنة املعنية
ابلتمنية وامللكية الفكرية ل إالحاطة ( .)CDIP/22/13و أأفاد أأنه خالل العام املايض ،انقشت اللجنة احلكومية ادلولية مسأأةل
أأجندة التمنية فقط .وابلتايل ،يتأألف التقرير من مسامهة اللجنة احلكومية ادلولية يف هذه العملية.
 .348وحتدث وفد املغرب ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأشار اإىل قرار امجلعية العامة لعام  2010بتوجيه تعلاميت اإىل خمتلف
هيئات الويبو املعنية بتضمني تقاريرها الس نوية املرفوعة اإىل امجلعية العامة وصفا ملسامههتا يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية ذات
الصةل .و أأشار اإىل أأنه قد مت تلقي مسامهة من اللجنة احلكومية ادلولية بشأأن تنفيذ توصيات أأجندة التمنية ذات الصةل .واكنت
املساهامت من خمتلف هيئات الويبو ا ألخرى املعنية غائبة بشلك ملحوظ .وفامي ييل ملخص للمساهامت اليت وردت من
هيئات الويبو ا ألخرى منذ عام  :2014يف عام  ،2014ورد تقرير من اللجنة احلكومية ادلولية ( ،)IGCواللجنة ادلامئة
املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية ( )SCTواللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة ( ،)SCCRواللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ()SCP؛ ويف عام  ،2016وردت مساهامت من اللجنة
احلكومية ادلولية ( ،)IGCواللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ()SCCR؛ ويف عايم  2017و ،2018جرى
اس تالم تقرير من اللجنة احلكومية ادلولية ( )IGCبيامن مل ترد أأي تقارير من اللجان ادلامئة .و أأفاد أأنه ابلنس بة اإىل املنظمة اليت
مت دمج توصيات أأجندة التمنية فهيا ،اكن ا ألمر يتعلق بأأن اللجنة احلكومية ادلولية يه فقط اليت تعتربها ذات صةل بتقرير
اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ( )CDIPبشأأن املسائل املتعلقة ابلتمنية .وذكر أأن هذا يعين أأن اللجان ادلامئة ا ألخرى
مل تعد تسامه يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .وطلب من ا ألمانة التصال بأأماانت اللجان ا ألخرى لتحديد سبب عدم ورود
هذه التقارير وتقدمي تقرير اإىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف اجامتعها املقبل.
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 .349وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأشار اإىل مسامهة اللجنة احلكومية ادلولية .وذكر
أأن هذا الشلك من التقارير يفي ابهامتم جلنة التمنية حول اإطالعها عىل مساهامت خمتلف هيئات الويبو املعنية يف تنفيذ
توصيات أأجندة التمنية ذات الصةل.
 .350وحتدث وفد المنسا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأحاط علام بتقرير مسامهة اللجنة احلكومية ادلولية
يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية ذات الصةل .و أأفاد بأأنه مت تقدمي التقرير ابلفعل اإىل امجلعية العامة .وذكر أأن التوصية الثامة
عرشة حتث اللجنة احلكومية ادلولية عىل حتفزي معلية حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي .ومع ذكل ،أأثبت العمل يف اللجنة احلكومية ادلولية أأنه صعب للغاية .ومعلت اللجنة احلكومية ادلولية جاهدة
للتغلب عىل الاختالفات احلالية يف الآراء بني الوفود .و أأعرب الوفد عن أأسفه بأأنه حىت ذكل احلني مل يمت المتكن من التغلب
عىل هذه الاختالفات وسد الفجوة بني املواقف اخملتلفة .وبيامن مل تكن جلنة التمنية يه املنتدى املناسب للتعامل بشلك
جوهري مع املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،اإل أأن وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول
ا ألعضاء فيه أأعرب عن أأمهل يف أأن تمتكن اللجنة احلكومية ادلولية من اإحراز تقدم يف املس تقبل.
 .351وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،ور أأى أأن تكل الوثيقة توفر معلومات مفيدة عن كيفية مسامهة خمتلف هيئات
الويبو املعنية ،أأي اللجنة احلكومية ادلولية يف هذه احلاةل ،يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .وعالوة عىل ذكل ،ذكر أأن شلك
الوثيقة املعنية مناسب وجيب احلفاظ عىل طريقة تقدمي التقارير اإىل اللجنة.
 .352و أأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وذكر أأن أليات التنس يق اليت
اعمتدهتا امجلعية العامة حتمت عىل مجيع هيئات الويبو املعنية اإبالغ جلنة التمنية بشأأن مسامههتا يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية
اخلاصة بلك مهنا .و أأفاد أأن اللجنة احلكومية ادلولية فقط يه اليت قدمت مسامههتا ،واكنت مسامهة هيئات الويبو ا ألخرى
املعنية غائبة بشلك ملحوظ ،عىل الرمغ من أأن ألية التنس يق توجه بتقدمي مثل هذه التقارير الس نوية .وفامي يتعلق بذكل،
قدمت مخس جلان دامئة يف عام  2014تقارير عن مسامههتا يف توصيات أأجندة التمنية اخلاصة هبا اإىل جلنة التمنية ،بيامن حبلول
عام  ،2018قدمت جلنة واحدة فقط ،ويه اللجنة احلكومية ادلولية ،تقاريرها اإىل اللجنة .وطلب الوفد من ا ألمانة حتديد
سبب عدم ورود تقارير س نوية من اللجان ادلامئة اليت تقدم وصفا ملسامههتا يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية اخلاصة بلك مهنا.
 .353وذكر وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) أأنه ينبغي مجليع جلان الويبو أأن تقدم تقارير مفصةل عن تنفيذ توصيات أأجندة
التمنية اخلاصة بلك مهنا ،وينبغي أأن تتجاوز التقارير جتميع بياانت الوفود بشأأن هذا املوضوع .و أأفاد أأن عدم وجود أأي مسامهة
من هيئات الويبو غري اللجنة احلكومية ادلولية يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية ميثل حقيقة مؤسفة ،كام ذكر وفد املغرب اذلي
حتدث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ووفد جنوب أأفريقيا .و أأفاد أأن املرء حيتاج اإىل التفكري يف سبب عدم اس تجابة معظم جلان
الويبو لهذا اجلزء من وليهتا وعدم متكهنا من تقدمي تقرير موضوعي عن مسامههتا يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية.
 .354واقرتح الرئيس هنجني حممتلني لختتام مناقشة الوثيقة )1( :التعبري عن التقدير ل ألمانة عىل التقرير املقدم؛ ( )2أأن
يطلب اإىل ا ألمانة التشاور مع أأماانت اللجان ادلامئة بشأأن مسامههتا يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية اخلاصة هبا وتقدميها اإىل
ادلورة التالية للجنة التمنية.
 .355و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن عدم تأأييده لهذا الطلب .وذكر أأن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية
انقشت ابس تفاضة عىل مدار س نوات عديدة أأهنا ليست يف وضع مي ِّكهنا من اإمالء ما جيب القيام به عىل اللجان ا ألخرى.
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و أأفاد أأن جلنة التمنية يه جمرد جلنة من جلان الويبو ،وابلتايل لميكهنا اإبالغ جلان أأخرى أأو هيئات أأخرى يف الويبو مبا جيب
القيام به .وذكر أأنه يتعني عىل اللجان ا ألخرى أأن تقرر بنفسها ما اإذا اكنت ترغب يف تقدمي تقارير منتظمة اإىل اللجنة من
عدمه.
 .356و أأيد وفد سويرسا مداخةل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .357وحتدث وفد المنسا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأيد البيانني الذلين أأدىل هبام وفدا الولايت املتحدة
ا ألمريكية وسويرسا.
 .358و أأفاد الرئيس أأنه نظر ًا لعدم وجود توافق يف الآراء بشأأن الطلب املقدم اإىل ا ألمانة ،فميكنه اقرتاح أأن حتيط اللجنة علام
ابملعلومات الواردة يف الوثيقة  .CDIP/22/13وذكر أأن الطلب املقدم من وفد املغرب ،ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،سينعكس
يف تقرير الاجامتع.
 .359وحتدث وفد املغرب ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وتساءل عام اإذا اكن ميكن تأأجيل هذا القرار حىت ظهر يوم امجلعة للسامح
ابإجراء مشاورات داخل اجملموعة.
 .360وعلّق الرئيس املناقشة بشأأن تكل الوثيقة.

البند  7من جدول ا ألعامل :النظر يف برانمج معل لتنفيذ التوصيات املعمتدة (تمتة)
الواثئق قيد النظر .CDIP/21/8 Rev :و - CDIP/22/17القضااي اليت يتعني تناولها يف اإطار بند جدول ا ألعامل
"امللكية الفكرية والتمنية"
 .361أأشارت ا ألمانة (الس يد عرفان ابلوش) اإىل أأنه بناء عىل موافقة امجلعية العامة مت اإدراج بند جديد جبدول ا ألعامل بشأأن
"امللكية الفكرية والتمنية" يف جدول أأعامل اللجنة .ودُعيت ادلول ا ألعضاء اإىل تقدمي مقرتحات بشأأن القضااي اليت يتعني
معاجلهتا يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل .وتلقت ا ألمانة خالل ادلورة احلادية والعرشين للجنة التمنية عدد ًا من
املقرتحات ،مت جتميعها يف الوثيقة  ..CDIP/21/8 Revو أأفاد أأنه عىل أأساس املناقشات اليت دارت حول تكل الوثيقة ،تقرر
عقد مناقشة خالل ادلورة الثانية والعرشين للجنة التمنية حول املر أأة وامللكية الفكرية .كام تقرر أأن تتناول ادلورة الثالثة
والعرشون للجنة التمنية موضوع امللكية الفكرية والتمنية يف البيئة الرمقية .وذكر أأن الوثيقة  .CDIP/21/8 Revس تظل
مفتوحة .و أأفاد أأن الرئيس قد ذكر أأن أأي اقرتاح بتكل الوثيقة وأأي مقرتحات جديدة قد تأأيت ستبقى قيد ادلراسة للنظر فهيا
مس تقبال .كام أأفاد أأن ا ألمانة تلقت قبل اجامتع ادلورة الثانية والعرشين للجنة التمنية مبارشة اقرتاح ًا مشرتاكً من وفدي
اإندونيس يا والإمارات العربية املتحدة (الوثيقة  .)CDIP/22/17وابلتايل يتطلب النقاش اختاذ قرار بشأأن املوضوع اذلي
ستناقشه اللجنة خالل ادلورة الرابعة والعرشين للجنة التمنية.
 .362وذكر الرئيس أأن القضية اليت يتعني معاجلهتا يف اإطار بند جدول ا ألعامل ستبقى مفتوحة عىل ادلوام لتقدميها يف
املس تقبل من قبل أأي وفد يرغب يف ذكل .ويتعني حتديد القضية اليت ستناقش خالل ادلورة الرابعة والعرشين للجنة التمنية.
 .363وحتدث وفد اإندونيس يا بصفته الوطنية ،وذكر أأنه وفقا للقرار املتخذ يف ادلورة احلادية والعرشين للجنة التمنية يف اإطار
البند  9من جدول ا ألعامل "امللكية الفكرية والتمنية" ،ينبغي أأن تستند املوضوعات املس تقبلية ا ألخرى اليت سيمت مناقش هتا
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اإىل تكل املوضوعات املقرتحة يف الوثيقة  .CDIP/21/8 Revأأو تستند اإىل أأي اقرتاح من ادلول ا ألعضاء عىل أأساس
توقيت التقدميات .واقرارا بأأن امللكية الفكرية تلعب دورا همام يف تشجيع الابتاكر والإبداع وتسامه يف المنو الاقتصادي طويل
ا ألجل والتمنية املس تدامة ،اقرتح وفدا اإندونيس يا والإمارات العربية املتحدة موضوع "امللكية الفكرية والاقتصاد الإبداعي" ليمت
مناقش ته يف اإطار بند جدول ا ألعامل "امللكية الفكرية والتمنية" يف دورة للجنة التمنية (الوثيقة  .)CDIP/22/17و أأفاد أأن
الصناعات الإبداعية يه من بني القطاعات الأكرث ديناميكية يف الاقتصاد العاملي ،وتعترب جمال منو مرتفع انشئ .و أأفاد أأن
الصناعات الإبداعية ختلق الوظائف واملسامهة الاقتصادية والقمية املضافة ،وتساعد البدلان عىل تأأسيس هوية وطنية أأقوى.
وعالوة عىل ذكل ،تس تفيد قطاعات الاقتصاد الإبداعي من املعرفة واملعلومات اليت تؤدي بدورها اإىل الابتاكر وخلق ثروة
اجامتعية واقتصادية للمجمتع وتسامه يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .وعىل عكس القطاعات الاقتصادية ا ألخرى ،واليت
غالب ًا ما تنطوي عىل مجموعة متنوعة من العقبات أأمام ادلخول اإلهيا ،ميكن للصناعات الإبداعية أأن توفر فرصا متاكفئة ومساحة
متساوية لشعوب مجيع ادلول .و أأفاد أأن هذا أأملر أأصبح واعدا أأكرث يف العرص الرمقي من خالل الإنرتنت وغريها من التقنيات،
مما يتيح للمواهب من مجيع أأحناء العامل أأن تعمل معا .وذكر أأن الاقتصاد الإبداعي يمنو ويزدهر كحلقة وصل بني الثقافة
والاقتصاد والتكنولوجيا .كام يتأألف نظامه الإيكولويج من العديد من الصناعات والقطاعات وخمتلف أأحصاب املصلحة ،اليت
تغطي مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية من الصناعات التقليدية والثقافية والصناعات احلرفية اليت هتمين علهيا
املرشوعات متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة اإىل الرشاكت اجلديدة يف العرص الرمقي ذات احتياجات امللكية الفكرية
احملددة اليت جتمع أأنواع خمتلفة من حقوق امللكية الفكرية مبا يف ذكل حق املؤلف والرباءات والتصاممي والعالمات التجارية.
بناء عىل هذه ا ألس باب ،أأصبح الاقتصاد الإبداعي قطاعا تركز حكومة اإندونيس يا اهامتهما عليه .و أأفاد أأن حوايل
وذكر أأنه ً
نصف ساكن اإندونيس يا أأقل من  30عاما .ومن خالل الثقافات القوية يف جمال رايدة ا ألعامل وتنفيذها ذاتيا ،بد أأ ش باب
اإندونيس يا والبارعني يف أأمور التكنولوجيا يف اإطالق العنان ل إالماكانت الإبداعية للبالد .و أأصبحت املناقشات احمليطة
ابلقتصاد الإبداعي منترشة يف لك ماكن ،مما أأدى اإىل اإنشاء واكةل الاقتصاد الإبداعي الإندونيس ية أأو ( )BEKRAFيف عام
 .2015وقامت هذه الواكةل احلكومية بتنس يق وضع الس ياسات والاسرتاتيجيات الوطنية دلمع اإنشاء وتسويق السلع
واخلدمات الوطنية والثقافية عىل الصعيدين احمليل واخلاريج .كام ذكر أأنه يف عام  ، 2017سامهت الصناعات الإبداعية بـ
 %7.4من الناجت احمليل الإجاميل يف اإندونيس يا ،واس توعبت أأكرث من  13مليون عامل .و أأفاد أأن الرتكزي عىل تمنية الاقتصاد
الإبداعي ليس جمرد جتربة اإندونيس ية .ففي عرص العوملة والتكنولوجيا املتقدمة ،أأصبحت الصناعة الإبداعية أآداة تغيري.
وابعتباره واحدا من القطاعات الأكرث ديناميكية ،سامه الاقتصاد الإبداعي بشلك كبري يف المنو الاقتصادي يف العديد من
البدلان .ومن الرضوري أأن يكون هناك منرب عاملي للجهات الفاعةل و أأحصاب املصلحة يف صناعة الاقتصاد الإبداعي لتمنية
القطاعات اليت أأطلقهتا وزارة الشؤون اخلارجية وواكةل الاقتصاد الإبداعي الإندونيس ية .كام أأفاد أأن بالده اس تضافت املؤمتر
العاملي حول الاقتصاد الإبداعي ( )WCCEا ألول يف الفرتة من  8-6نومفرب  2018يف ابيل ،ابإندونيس يا .ومجع املؤمتر مجيع
أأحصاب املصلحة املعنيني ابلقتصاد الإبداعي ،مبا يف ذكل تعاون الاقتصادات الإبداعية ،وبنتا هيليكس (،)Penta Helix
أأي اجلهات الأاكدميية والرشاكت واجملمتعات واحلكومة والإعالم ،يف حماوةل لربط العنارص متعددة ا ألبعاد بأأحصاب املصلحة يف
الاقتصاد الإبداعي .وذكر أأن املؤمتر العاملي حول الاقتصاد الإبداعي اكن أأول مؤمتر دويل حول الاقتصاد الإبداعي تطلقه
اإندونيس يا .وحرض املؤمتر ممثلون عن أأكرث من  30دوةل واكن عدد املشاركني فيه أأكرث من  1500مشارك .وقدم الوفد رشيط
فيديو يعرض املؤمتر العاملي حول الاقتصاد الإبداعي .ومبناس بة املؤمتر ،اقرتح وفد دوةل الإمارات العربية املتحدة اس تضافة
مؤمتر املؤمتر العاملي حول الاقتصاد الإبداعي املقبل اذلي سينعقد يف ديب عام  .2020وابلتايل ،يشارك وفدا اإندونيس يا
والإمارات العربية املتحدة يف رعاية الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  .CDIP/22/17و أأفاد أأن امللكية الفكرية تلعب دورا رئيس يا
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يف تمنية الاقتصاد الإبداعي ،كام يتضح من الاقرتاح .وذكر أأنه حان الوقت لتناول الفرص والتحدايت اليت يواهجها الاقتصاد
الإبداعي ومناقش هتا ،لس امي تعزيز دور امللكية الفكرية يف تمنية الاقتصاد الإبداعي .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل مزيد من
املناقشات حنو مسار اإجيايب فامي يتعلق ابقرتاح بشأأن امللكية الفكرية والاقتصاد الإبداعي مكوضوع مس تقبيل حممتل يف اإطار
بند جدول أأعامل "امللكية الفكرية والتمنية" يف جلنة التمنية.
 .364و أأيد وفد الإمارات اقرتاحه املشرتك املقدم من وفد اإندونيس يا (الوثيقة  .)CDIP/22/17و أأعرب عن رسوره
لس تضافة النسخة الثانية من املؤمتر العاملي حول الاقتصاد الإبداعي .و أأشاد ابلنسخة ا ألوىل ،اليت عُقدت يف اإندونيس يا.
وذكر أأن امللكية الفكرية مرتبطة ابإبداع العقل مثل الاخرتاعات واملصنفات ا ألدبية والفنية والعالمات املس تخدمة يف التجارة.
و أأفاد أأنه ميكن حامية منش يئ هذه املصنفات وميكهنم التحمك يف اس تخدام امللكية الفكرية اخلاصة هبم من خالل أأنظمة امحلاية
الوطنية وادلولية ،مع الفهم بأأنه ينبغي للملكية الفكرية دامئا املوازنة بني مصاحل املبدعني واحتياجات اجملمتع .ويف الس نوات
القليةل املاضية ،أأصبح الاقتصاد الإبداعي عنرصا هاما يف المنو الاقتصادي العاملي والتمنية .و أأفاد بأأن الاقرتاح يامتىش مع رؤية
الإمارات العربية املتحدة املئوية لعام  .2071وذكر أأن صاحب السمو محمد بن راشد أل مكتوم ،انئب رئيس ادلوةل ورئيس
جملس الوزراء وحامك ديب ،قد أأعلن يف عام  2018عن اإطالق صندوق الإمارات للتطوير الثقايف هبدف ضامن مشاركة مجيع
رشاحئ اجملمتع الإمارايت يف تنفيذ خطط التمنية الثقافية وتشجيع دور القطاع اخلاص يف معلية التمنية الثقافية واملعرفية .ومن
خالل اهامتم دوةل الإمارات العربية املتحدة والزتاهما اب ألنشطة الإبداعية ،مبا يف ذكل املتاحف والفعاليات الثقافية واملعارض
الفنية واملهرجاانت السيامنئية ،اعمتدت البالد الصناعات الإبداعية يف العديد من القطاعات وافتتحت مدن متخصصة ذات
خصائص تنظميية وترشيعية واستامثرية مثل مدينة ديب ل إالعالم يف عام  2001و أأاكدميية التدريب الإعاليم (توفور  )54يف عام
 .2008ويف وقت لحق ،وحرصا مهنا عىل اس تئناف تطوير قطاع "الصناعات" الإبداعي لإضافة قمية وحفز المنو
الاقتصادي العايل ،أأنشأأت الإمارات العربية املتحدة منطقة ديب للتصممي يف عام  ،2013واليت أأضافت أأيضا اإىل أأس باب
وضع ديب عىل خريطة ش بكة املدن الإبداعية التابعة لليونسكو .وابلإضافة اإىل ذكل ،نظمت همرجان ديب السيامنيئ ادلويل
الس نوي ،ويف عام  ،2017افتتحت متحف اللوفر يف أأبو ظيب .وذكر أأنه يف القريب س يفتح متحف املس تقبل يف ديب أأبوابه.
و أأفاد أأن مناقشة وتبادل وهجات النظر حول موضوع الاقتصاد الإبداعي وامللكية الفكرية توفر فهام أأفضل دلور و أأمهية نظام
امللكية الفكرية كوس يةل لتسخري الإماكانت الاقتصادية للقطاع ومنوه املس تدام .وذكر أأنه ميكن للمناقشات وتبادل وهجات
النظر معاجلة مجموعة واسعة من ا ألس ئةل ،من بني أأمور أأخرى ،كيفية تطور الابتاكر يف جمال الاقتصاد الإبداعي ،وقضااي
س ياسة امللكية الفكرية ذات الصةل بدمع قطاعات الاقتصاد الإبداعي وفرص وحتدايت تكل القطاعات يف العرص الرمقي،
وكذكل كيف ميكن للملكية الفكرية أأن تساعد يف متويل وتسويق ودمع قطاعات الاقتصاد الإبداعي ،وكيف ميكن لس ياسة
امللكية الفكرية أأن تضمن وحتمي التقامس العادل واملتوازن وكذكل فرص خمتلف اجلهات الفاعةل املعنية .و أأفاد أأن قامئة ا ألس ئةل
الواردة يف الاقرتاح يه ألغراض اإعالمية فقط وليست لتقييد املناقشة .و أأفاد أأن للصناعات الإبداعية تأأثري اإجيايب عىل املر أأة،
و أأعرب عن تطلعه اإىل الاس امتع اإىل تعليقات أأعضاء اللجنة والرئيس.
 .365وذكر الرئيس أأنه سيمت اإضافة أأي موضوع مقرتح اإىل قامئة املوضوعات املقدمة من ادلول ا ألعضاء لدلورات املقبةل.
وميكن ألي وفد اقرتاح أأي موضوع .واقرتح الصياغة التالية للقرار :أأحاطت اللجنة علام ابلطلب املشرتك املقدم من وفدي
اإندونيس يا والإمارات العربية املتحدة بشأأن موضوع امللكية الفكرية والاقتصاد الإبداعي لإدراجه يف قامئة املوضوعات املعروضة
النظر فهيا مس تقبال .كام طلب من الوفود التعبري عن توقعاهتم جتاه ا ألمانة فامي يتعلق اب ألعامل التحضريية ملناقشة "امللكية
الفكرية والتمنية يف البيئة الرمقية" يف ادلورة الثالثة والعرشين للجنة التمنية .وابلنس بة ملوضوع ادلورة الثانية والعرشين" ،املر أأة
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بناء عىل طلب ادلول ا ألعضاء ،س تقدم ا ألمانة عرضا قصريا حول هذه املسأأةل .ورصح الرئيس أأنه
وامللكية الفكرية" ،أأفاد أأنه ً
ميكن للوفود تقدمي طلب مماثل اإىل ا ألمانة فامي يتعلق ابدلورة الثالثة والعرشين .وذكر أأنه مت التفاق عىل أأن تقدم ا ألمانة عرضا
موجزا حول موضوع "امللكية الفكرية والتمنية يف البيئة الرمقية" يف ادلورة الثالثة والعرشين للجنة .وفتح الرئيس ابب املناقشة
حول هذا املوضوع اذلي سيمت مناقش ته يف ادلورة الرابعة والعرشين للجنة التمنية.
 .366وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،وذكر أأن مساهامت ادلول ا ألعضاء توفر مدخالت هممة لمتكني اللجنة من اإجراء
مناقشات ملموسة ومعلية يف اإطار هذا البند .و أأفاد بأأن جتميع مدخالت ادلول ا ألعضاء أأظهر بعض التداخل بني املقرتحات،
ورحب بذكل الاهامتم املشرتك يف مناقشة نفس القضااي وتيسري معل اللجنة والهنوض به .واقرتح عقد جلسة تشاركية حول
موضوع "املرشوعات متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة ،وامللكية الفكرية ،والابتاكر" للمناقشة يف ادلورة التالية املتاحة
للجنة التمنية .وعالوة عىل ذكل ،أأفاد أأن موضوع "امللكية الفكرية والتمنية يف البيئة الرمقية" س يوفر فرصة ممتازة لدلول
ا ألعضاء لتبادل وهجات النظر وتبادل اخلربات بشأأن املبادرات املتخذة ملعاجلة تأأثري التكنولوجيات اجلديدة عىل امللكية
الفكرية .وفامي يتعلق ابملوضوعات املتفق علهيا ابلفعل ،أأشار اإىل أأن موضوع املر أأة وامللكية الفكرية همم بشلك خاص ،ألن
البياانت أأظهرت بوضوح أأن املرأأة تشارك أأقل من الرجل يف نظام امللكية الفكرية .ومع ا ألخذ يف الاعتبار عبء العمل الالزم
ابلنس بة مجليع الوفود للتحضري بشلك حصيح ملناقشة هادفة وموضوعية ،أأفاد أأنه س يكون من املفيد اختيار موضوع واحد
للك دورة من دوات جلنة التمنية .وذكر أأنه ينبغي ل ألمانة أأن تقدم ،عند الاقتضاء ،عرض ًا موجز ًا ل ألنشطة ذات الصةل
املضطلع هبا فامي يتعلق ابملوضوعات قيد املناقشة .و أأعرب عن تطلع اجملموعة ابء اإىل املشاركة البناءة يف املناقشات حول
القضااي اليت سيمت تناولها يف اإطار بند جدول ا ألعامل بشأأن "امللكية الفكرية والتمنية".
 .367وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأعرب عن اتفاقه مع اقرتاح الرئيس ابإدراج
أأحدث ما قدمته اإندونيس يا والإمارات العربية املتحدة (الوثيقة  )CDIP/22/17يف قامئة املوضوعات املقرتحة .وذكر أأنه سيمت
تغطية املوضوع اذلي اقرتحته اجملموعة ا ألفريقية حول "كيفية الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية" بشلك أأفضل يف اإطار هذا
البند من جدول ا ألعامل بد ًل من مناقش ته يف شلك مؤمتر .وتطلع ابهامتم كبري اإىل مناقشة املوضوع ا ألول اخملتار حول املر أأة
وامللكية الفكرية ،واذلي س ُيعقد يف اليوم التايل .ونظرا ألن موضوع ادلورة الثالثة والعرشين للجنة التمنية قد تقرر ابلفعل،
أأعرب عن تطلعه اإىل مناقشات بناءة حول موضوع يمت تناوهل يف ادلورة الرابعة والعرشين للجنة .كام أأعرب عن تأأييده لقرتاح
اجملموعة ابء بشأأن موضوع "املرشوعات متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة ،وامللكية الفكرية ،والابتاكر" ،بيامن أأبدى انفتاحه
أأيضا للنظر يف املقرتحات ا ألخرى ،لس امي اإذا اكنت ذات صةل ابملرشوعات متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة.
 .368وحتدث وفد المنسا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وذكر أأن املقرتحات تتضمن موضوعات مثرية لالهامتم
وهممة للمناقشة و أأن القليل مهنا اقرتح تبادل أأوليا لوهجات النظر حول امللكية الفكرية والابتاكر والتمنية .ومن شأأن هذه
املناقشات أأن تساعد اللجنة يف تشكيل معلها يف املس تقبل يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل وحتديد اجملالت اليت
ترغب يف أأن يكون لها تأأثري أأكرب .وللحصول عىل حتليل أأكرث تفصي ًال للوثيقة ،أأعرب عن تأأييده للبيانني الذلين أأدىل هبام وفد
كندا ابمس اجملموعة ابء ووفد ليتوانيا نيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق.
 .369وذكر وفد الصني أأنه يف ادلورة احلادية والعرشين للجنة التمنية مت اإحراز تقدم يف حتديد موضوعني حمددين للمناقشة:
املر أأة وامللكية الفكرية ،وامللكية الفكرية والتمنية يف البيئة الرمقية .و أأضاف أأنه سيشارك يف املناقشات بشلك استبايق وبناء.
وشكر وفد كندا ابلنيابة عن اجملموعة ابء ووفود املكس يك والربازيل والاحتاد الرويس وإاندونيس يا والإمارات العربية املتحدة
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عىل اقرتاحاهتم .وذكر أأن احملتوايت القمية الواردة يف تكل املقرتحات تغطي العديد من اجلوانب املهمة يف جمال امللكية الفكرية
والتمنية ،و أأن الكثري من تكل القضااي موضع اهامتم ادلول ا ألعضاء .ومن شأأن مناقشة هذه القضااي أأن تساعد ادلول ا ألعضاء
عىل تبادل اخلربات و أأفضل املامرسات وإاجياد حلول للمشالكت وتعزيز التمنية .واقرتح أأن تعد ا ألمانة قامئة ابملوضوعات اليت
ستُناقش يف اإطار بند جدول ا ألعامل "امللكية الفكرية والتمنية" ليك تنظر ادلول ا ألعضاء فهيا.
 .370و أأعرب وفد الاحتاد الرويس عن اس تعداده للمشاركة بشلك بناء يف مناقشة املوضوعات اليت سيمت حفصها يف تكل
ادلورة وادلورات الالحقة للجنة .وشكر وفدي اإندونيس يا والإمارات العربية املتحدة عىل الاقرتاح املثري لالهامتم للغاية،
واذلي أأفاد أأنه س يتناوهل مبزيد من ادلراسة .وفامي يتعلق ابملوضوع اذلي ميكن دراس ته يف ادلورة الرابعة والعرشين للجنة
التمنية ،أأفاد أأنه س يكون من املثري لالهامتم مناقشة فعالية اس تخدام أليات امللكية الفكرية من قبل املرشوعات متناهية الصغر
والصغرية واملتوسطة .و أأعرب يف الوقت نفسه عن انفتاحه ملناقشة أأي موضوعات أأخرى قد تنشأأ.
 .371و أأيد وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء .و أأفاد بأأن دليه جتارب عديدة حديثة للتبادل فامي
يتعلق ابملوضوع اذلي اقرتحه وفد اجملموعة ابء ،وهو " املرشوعات متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة ،وامللكية الفكرية،
والابتاكر" .وذكر أأن مكتب الياابن للرباءات قام ابإنشاء كتيب بعنوان "اسرتاتيجيات امللكية الفكرية للرشاكت الناش ئة"
يتضمن دراسات حاةل عن اسرتاتيجيات امللكية الفكرية من قبل الرشاكت التجارية .كام أأعد مكتب الياابن للرباءات تقريرا
بعنوان "الابتاكر املفتوح يف جمال امللكية الفكرية" ،واذلي يقدم حلول لفتح الابتاكر بني الرشاكت الاستامثرية والرشاكت
الكبرية .و أأعرب عن تطلعه اإىل مناقشة هذا املوضوع يف دورة مقبةل.
 .372ودعا الرئيس الوفود اإىل التعليق عىل موضوع املناقشة املقرتح لدلورة الرابعة والعرشين للجنة التمنية اذلي أأدىل به وفد
كندا ابمس اجملموعة ابء بشأأن املرشوعات متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة ،وامللكية الفكرية ،والابتاكر .وذكر أأن ا ألمانة،
بناء عىل طلب وفد الصني ،س تحتفظ بقامئة مفتوحة من املوضوعات املقدمة من ادلول ا ألعضاء وتقودم بتحديهثا.
 .373ورصح وفد الربازيل أأنه يف ادلورة احلادية والعرشين للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ،توصلت ادلول ا ألعضاء
اإىل توافق يف الآراء بشأأن املوضوعني ا ألولني لبند جدول ا ألعامل "امللكية الفكرية والتمنية" ،مما سيساعد عىل الوفاء بولية
اللجنة .و أأفاد أأن من شأأن املناقشات اليت دارت يف اإطار هذا البند ادلامئ أأن تيرس تنفيذ الركزية الثالثة من أأجندة التمنية ألهنا
لن توفر شفافية أأكرب للمناقشات يف اللجنة حفسب ،بل ستساعد يف بدء نقاش أأكرث تركزيا وتواز ًان وتوهجا حنو النتاجئ يف هذا
اجملال لفائدة مجيع ادلول ا ألعضاء .و أأفاد أأن برانمج معل بند جدول ا ألعامل "امللكية الفكرية والتمنية" جيب أأن يدمعه
منظوران فكراين متاكمالن بشأأن امللكية الفكرية والتمنية ،وهام أأمران همامن وينبغي أأن يوهجا معل اللجنة .وذكر أأن أأحدهام
هو اس تخدام امللكية الفكرية ألغراض التمنية اذلي يركز عىل دور حقوق امللكية الفكرية يف التمنية الاقتصادية ،والآخر هو
امللكية الفكرية املوهجة حنو التمنية اذلي يلقي الضوء عىل اس تخدام مواطن املرونة والتقييدات والاس تثناءات يف قواعد
امللكية الفكرية لضامن دمع امللكية الفكرية ألهداف الس ياسة العامة .وذكر أأن املقرتحات الواردة يف الوثيقة CDIP/21/8
 ،.Revتعكس اإىل حد كبري الك املنظورين .و أأفاد أأن الاقرتاح املقدم من وفدي اإندونيس يا والإمارات العربية املتحدة (الوثيقة
 )CDIP/22/17يتفق متاما مع اهامتماته املتعلقة ابملناقشات يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل .وذكر أأن الاقتصاد
الإبداعي هو مبثابة مهزة وصل هممة بني الاقتصاد الثقايف والتكنولوجيا ،ويلعب دورا هاما يف تعزيز الهوايت الوطنية للبدلان.
و أأيد هذا الاقرتاح .أأفاد أأنه ،يف ادلورة احلادية والعرشين للجنة ،قدم اقرتاحا من مخسة بنود ،وسيمت مناقشة أأحدمه يف
ادلورة التالية .و أأفاد أأن اقرتاحة ل يستند اإىل اقرتاح وفد الربازيل حفسب ،بل أأيضا اإىل اقرتاح وفدي الاحتاد الرويس
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واجملموعة ابء .وذكر أأن بندا أآخر يف اقرتاحه قد مت البدء يف تنفيذه يف الويبو :وهو فقه الويبو ،فامي يتعلق ابلسوابق القضائية
من أأعضاء الويبو .و أأفاد أأن من شأأن ذكل أأن يساعد يف اإنشاء فقه قضايئ مامتسك ،مما سيساعد عىل تعزيز القدرة عىل
التنبؤ ،واليت نتيجة ذلكل ،ميكن أأن تزيد من املبلغ املنفق عىل البحث والتطوير والاستامثرات ا ألجنبية املبارشة .وذكر أأن
البدلان الرائدة يه الربازيل واملكس يك وش ييل وكوس تارياك وكولومبيا وإاس بانيا .و أأفاد أأن الربازيل قدمت  78قرارا يف جمال
السوابق القضائية واكنت أأول دوةل تقوم بذكل .كام يشري أأحد العنارص الواردة يف اقرتاحه اإىل اسرتاتيجيات جلعل العالمات
التجارية أأكرث سهوةل ابلنس بة للمرشوعات الصغرية واملتوسطة .وذكر أأن وفد روس يا ووفد كندا نيابة عن اجملموعة ابء ووفد
الياابن قد أأشاروا مجيعا اإىل موضوع املرشوعات الصغرية واملتوسطة ،ذلكل ،ميكن للجنة التمنية أأن تعمل عىل هذا املوضوع
"املرشوعات الصغرية واملتوسطة والابتاكر" وربطه ابلعالمات التجارية .كام ميكن أأن تركز أأيضا عىل املرشوعات الصغرية
واملتوسطة واملقرتح بشأأن الاقتصاد الإبداعي .و أأفاد أأن هناك توافق يف الآراء حول موضوع "املرشوعات الصغرية واملتوسطة
والابتاكر" ،ذلا ميكن للجنة مناقشة موضوع العالمات التجارية والاقتصاد الإبداعي.
 .374وحتدث وفد املغرب ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وطلب قامئة ابملوضوعات اليت يتعني تناولها ،لختاذ قرار بشأأن املوضوع
اذلي سيمت مناقش ته يف ادلورة الرابعة والعرشين للجنة التمنية .و أأفاد أأن مجيع املواضيع هممة ،بغض النظر عن توقيت التقدمي.
و أأفاد أأنه عند اس تالم القامئة س يدرس املوضوعات اليت قد تكون موضوع النقاش يف ادلورة الرابعة والعرشين للجنة.
 .375و أأيد وفد ابكس تان الاقرتاح املشرتك املقدم من وفدي الإمارات العربية املتحدة وإاندونيس يا .كام ر أأى أأن الاقرتاح اذلي
اقرتحه وفد كندا ابمس اجملموعة ابء بشأأن املنشأآت الصغرية واملتوسطة مفيد ،و أأنه ميثل موضوع همم أآخر ،لس امي ابلنس بة
للبدلان النامية .واقرتح أأنه بد ًل من مناقشة موضوع واحد فقط يف لك دورة من دورات اللجنة ،ميكن مناقشة موضوعني
اعتبارا من ادلورة الثالثة والعرشين فصاعدً ا حىت يمت تغطية املزيد من املوضوعات .و أأفاد أأن من شأأن ذكل أأن يقلل أأيضا من
اإماكنية التنافس بني املوضوعات ،و أأن اللجنة ستس تفيد من املزيد من املناقشات.
 .376وذكر الرئيس أأن اقرتاح وفد ابكس تان ملناقشة موضوعني يف لك دورة مطروح عىل الطاوةل .ورد ًا عىل مداخةل وفد
املغرب ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،أأوّض أأن هناك اقرتاح واحد قدمه وفدا اإندونيس يا والإمارات العربية املتحدة ،ووفد
كندا ابمس اجملموعة ابء بشأأن املرشوعات الصغرية واملتوسطة والابتاكر .وتساءل كذكل عام اإذا اكن هناك اتفاق عىل طرح
موضوع املرشوعات الصغرية واملتوسطة والابتاكر يف ادلورة الرابعة والعرشين للجنة التمنية .و أأفاد أأنه ميكن أأيضا تقدمي أأي
اقرتاح أآخر بعد ذكل.
 .377واقرتح وفد امجلهورية التش يكية اإعادة النظر يف هذه القضية يف اليوم التايل ابلنظر اإىل اقرتاح وفد ابكس تان املثري
لالهامتم.
 .378وعلّق الرئيس النقاش حول اقرتاح وفد ابكس تان .و أأغلق الرئيس النقاش حول تقدمي القضااي اليت سيمت تناولها يف اإطار
بند جدول ا ألعامل "امللكية الفكرية والتمنية" .و أأفاد أأن اللجنة قررت أأن حتيط علام ابلطلب املشرتك املقدم من وفدي
اإندونيس يا والإمارات العربية املتحدة بشأأن موضوع "امللكية الفكرية والاقتصاد ا إلبداعي" لإدراجه يف قامئة املوضوعات اليت
سيمت تناولها يف اإطار بند جدول ا ألعامل "امللكية الفكرية والتمنية" وطلبت من ا ألمانة اإعداد قامئة ابملوضوعات اليت اقرتحهتا
ادلول ا ألعضاء ،ابلنظر اإىل عدم وجود تعليقات اإضافية من احلضور .كام ذكر أأنه سيمت فتح النقاش مرة أأخرى يف حاةل التفاق
عىل املوضوع اذلي سيمت مناقش ته يف ادلورة الرابعة والعرشين للجنة التمنية.
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الوثيقة قيد النظر  -CDIP/22/14اقرتاح مرشوع معدل بشأأن امللكية الفكرية وس ياحة املأأكولت يف بريو وبدلان انمية
أأخرى :تسخري امللكية الفكرية ألغراض تمنية س ياحة املأأكولت (تمتة)
 .379اس تأأنف الرئيس املناقشة بشأأن الوثيقة  .CDIP/22/14وذكر أأن ا ألمانة قد أأعدت مزيانية لقرتاح املرشوع ،كام هو
مبني يف الوثيقة  .CDIP/22/14 Revوفتح ابب التعليقات .ونظرا لعدم وجود تعليقات أأخرى من احلضور ،مت اعامتد
املرشوع.
 .380و أأعرب وفد بريو عن تقديره دلمع اللجنة لعامتد املرشوع.
الوثيقة قيد النظر  - CDIP/22/15اقرتاح ملرشوع رائد بشأأن حق املؤلف وتوزيع احملتوى يف احمليط الرمقي مقدم من
الربازيل (تمتة)
 .381اس تأأنف الرئيس املناقشة بشأأن الوثيقة .CDIP/22/15
 .382ورصح وفد الربازيل بأأنه معم نسخة منقحة من اقرتاح املرشوع تتضمن بعض الاقرتاحات اليت قدمهتا الوفود .و أأفاد
أأن ا ألمانة قدمت أأيضا مزيانية منقحة وبذلت هجدا كبريا لتحقيق أأقىص قدر من الفوائد وخفض التاكليف .وذكر بأأن الاقرتاح
ا ألصيل اكن مببلغ  490.000فرنك سويرسي ألربعة بدلان ،أأما الاقرتاح اجلديد فهو لس تة بدلان ،ومببلغ  513.500فرنك
بناء
سويرسي .و أأفاد أأنه اكن هناك قدر كبري من اجلهد لعدم زايدة املزيانية بشلك كبري .كام تضمنت أأسامء البدلان التجريبيةً ،
عىل اقرتاح وفد اململكة املتحدة .وذكر أأن املرشوع ليس دليه ممارسة معيارية ،وس يقترص عىل القضااي احلالية يف جمال حق
املؤلف واحلقوق اجملاورة ،ذلكل مل يكن هناك أأي تداخل مع ا ألنشطة اليت تضطلع هبا اجلنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق
اجملاورة.
 .383ورصح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن الاقرتاح املنقح غري متاح يف حمطة الواثئق .وذكر أأنه حيتاج اإىل مراجعة
الوثيقة قبل أأن يتخذ أأي قرارات أأخرى.
 .384و أأفاد وفد الربازيل أأن الاقرتاح املنقح قد ُأرسل اإىل مجيع املنسقني ا إلقلمييني وإاىل بعض الوفود بشلك غري رمسي.
 .385واقرتح الرئيس أأن يقوم وفد الربازيل مبشاركة الاقرتاح املعدل مع ا ألمانة ،مما سيساعد يف التوزيع .وعلّق املناقشة اإىل
وقت لحق يف الصباح لإاتحة الوقت لوفد الربازيل للتشاور مع خمتلف الوفود.
 .386وحتدث وفد املغرب ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وذكر أأن اجملموعة حباجة اإىل مزيد من الوقت للتفكري.
 .387وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،و أأكد أأنه تلقى ابلفعل الاقرتاح املنقح املقدم من وفد الربازيل .ومع ذكل ،فقد معم
الاقرتاح يف صباح ذكل اليوم .ودعا أأعضاء اجملموعة ابء اإىل مراجعة الوثيقة.
 .388وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق  ،فأأبلغ أأنه يف نفس الوضع مثل اجملموعة ابء .ودعا
أأعضاء مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق اإىل مراجعة الاقرتاح .وذكر أأنه س يكون مفتو ًحا ملناقشة ا ألمر يف مرحةل لحقة
خالل اليوم.
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 .389وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أآس يا ،و أأفاد و أأعرب عن تأأييده ملوقف وفد كندا نيابة عن اجملموعة ابء
ووفد ليتوانيا نيابة عن ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق .ومع ذكل ،ذكر أأنه مل يتلق أأي بريد اإلكرتوين من وفد
الربازيل فامي يتعلق ابلقرتاح املنقح.
 .390ورصح وفد السلفادور بأأنه سريسهل اإىل وفد اإندونيس يا لتجنب أأي تأأخري.
 .391و أأرجأأ الرئيس املناقشة بشأأن الوثيقة .CDIP/22/15
الواثئق قيد النظر  .CDIP/21/8 Revو - CDIP/22/17القضااي اليت يتعني معاجلهتا يف اإطار بند جدول ا ألعامل
"امللكية الفكرية والتمنية" (تمتة)
 .392اس تأأنف الرئيس املناقشة بشأأن الوثيقتني  .CDIP/21/8 Revو .CDIP/22/17ورصح بأأن املوضوع اذلي سيمت
تناوهل يف اإطار بند جدول ا ألعامل "امللكية الفكرية والتمنية" يف ادلورة الرابعة والعرشين للجنة التمنية س يكون هو موضوع
"املرشوعات الصغرية واملتوسطة والابتاكر" .و أأضاف أأن بعض الوفود أأعربت عن رغبهتا يف اإضافة "مبا يف ذكل العالمات
التجارية" اإىل عنوان املوضوع .وفتح الباب أأمام التعليقات من جانب الوفود.
 .393وطلب وفد كندا اإعادة النظر يف هذه املسأأةل يف وقت لحق ألن املشاورات ل تزال جارية.

البند  6من جدول ا ألعامل :البند  6من جدول ا ألعامل :رصد تنفيذ مجيع توصيات أأجندة التمنية وتقيميه ومناقش ته
وإاعداد تقارير عنه (تمتة)
الوثيقة قيد النظر  - CDIP/22/13مسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا توصيات أأجندة التمنية (تمتة)
 .394عاد الرئيس اإىل مناقشة الوثيقة  ،CDIP/22/13وذكَّر بأأن بعض الوفود ترغب يف مطالبة ا ألمانة ابلتشاور مع
أأماانت اللجان ادلامئة ا ألخرى للتساؤل عن سبب عدم اإرسال مساهامهتا ،يف حني أأرادت وفود أأخرى الإحاطة علام فقط
ابلوثيقة .وفتح الباب أأمام الإدلء ابلتعليقات.
 .395وحتدث وفد املغرب ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأفاد بأأنه حيتاج اإىل مزيد من الوقت ملناقشة هذه املسأأةل .وطلب تأأجيل
املناقشة.
 .396وعلّق الرئيس املناقشة حول هذه املسأأةل.

البند  7من جدول ا ألعامل :النظر يف برانمج معل لتنفيذ التوصيات املعمتدة (تمتة)
الوثيقة قيد النظر  - CDIP/22/INF/2ملخص ادلراسة بشأأن فهم اس تخدام التصممي الصناعي يف دول جنوب رشق
أآس يا  -حاةل اإندونيس يا والفلبني واتيلند
 .397قدمت ا ألمانة (الس يد اكرسنت فينك) ملخص دراسة بشأأن فهم اس تخدام التصاممي الصناعية يف بدلان جنوب رشق
أآس يا  -حاةل اإندونيس يا والفلبني واتيلند (الوثيقة  .)CDIP/22/INF/2و أأثنت عىل الس يدة مرمي زهتابيش والس يدة إانتان
محدان-ليفرامنتو اللتان اكنتا جزءا من فريق البحث اذلي أأنشأأ ادلراسة .ونظرت ادلراسة يف اس تخدام التصممي الصناعي.
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واكن واحضا من ا ألمناط احلالية لس تخدام التصاممي الصناعية أأن بعض الاقتصادات النامية أأظهرت أأعدادا كبرية من طلبات
التصممي الصناعي ،لس امي يف جنوب رشق أآس يا .ومع ذكل ،مل يكن هناك الكثري من البصرية حول ما وراء تكل الطلبات ،أأو
حول كيفية اس تفادة الرشاكت ومس تخديم نظام التصممي الصناعي من النظام ،أأو حول كيفية مسامهة ابتاكر التصممي يف جناح
ا ألعامل .واكنت ادلراسة طموحة .ومت اإجراء مسح أأصيل ملودعي طلبات التصاممي الصناعية .واكن الاس تطالع واسع
النطاق ،ومل حياول اكتساب بصرية حول معلية ابتاكر التصممي حفسب ،بل فهم أأفضل ملا حيفز مبتكري التصممي عىل البحث
عن هذا الشلك من أأشاكل حامية امللكية الفكرية ،وكيف اس تفادوا من التصاممي الصناعية املسجةل ،والتحدايت اليت واهجت
مودعي طلبات التصاممي الصناعية .و أأفادت ا ألمانه أأنه مت تنفيذ املرشوع يف ثالث بدلان :اتيلند وإاندونيس يا والفلبني .وقد
اس تفادت ا ألمانة من التعاون املممتزي بني ماكتب امللكية الفكرية يف تكل البدلان ،ويه املديرية العامة للملكية الفكرية يف
اإندونيس يا ومكتب امللكية الفكرية يف الفلبني وإادارة امللكية الفكرية يف اتيلند .وشكرت تكل املاكتب عىل تعاوهنا يف تنفيذ
املرشوع .كام معلت مع مؤسسات الفكر والر أأي يف تكل البدلان لإجراء املسح :جامعة أآس يا واحمليط الهادئ يف الفلبني،
ومركز حبوث التمنية التايالندي يف اتيالند ،ومركز ادلراسات الاسرتاتيجية وادلولية يف اإندونيس يا .ومتثلت اخلطوة ا ألوىل
للمرشوع يف تصممي منوذج املسح .ومت قضاء الكثري من الوقت يف القيام بذكل .واستند المنوذج اإىل عدد من مسوحات
اخملرتعني احلاصلني عةل براءات واليت ُأجريت يف الولايت املتحدة ا ألمريكية والاحتاد ا ألورويب والياابن ،ولكن مت تكييفها مع
املوضوع اخملتلف املتناول ومع حقيقة أأن اخلاضعني للمسح اكنوا من مودعي الطلبات وليس من اخملرتعني .ومع ذكل ،جرى
اس تعارة بعض املفاهمي املهنجية من أأعامل دراسة مسحية سابقة مماثةل يف جمال الرباءات .ومت اإجراء املسح يف ادلول الثالث،
ومل تكن معلية سهةل .واكنت الردود عىل هذه ا ألنواع من املسوحات طوعية .وتعاملت ا ألمانة مع ادلعوات ابلربيد الإلكرتوين
للرد عىل الاس تبيان بنجاح معتدل ،واتبعت املاكملات الهاتفية والربيد العادي .ويف الهناية ،وابلنظر خصيصا اإىل مقدار الوقت
واملوارد اليت مت اإنفاقها ،اكن معدل الاس تجابة مريض متاما .وإاجامل ،قدم  268من مودعي طلبات التصاممي الصناعية يف
البدلان الثالثة اس تبياانت اس تقصائية .ويشلك مودعو الطلبات هؤلء البالغ عددمه  268مودع طلب  512طلب تصممي
صناعي .ومت تقس مي املسح اإىل قسمني ،حيث ركز القسم ا ألول عىل خصائص مودعي طلبات التصاممي ،بيامن ركز القسم
الثاين عىل ما يصل اإىل أأربعة تصاممي صناعية حمددة قدهما مودعو الطلبات .واكنت الفكرة يه احلصول عىل خصائص
التصاممي الصناعية ومعرفة من مه الرشاكت وا ألفراد اذلين يقفون وراء هذه الإيداعات اخلاصة ابلتصاممي الصناعية .واكنت
ادلراسات الاكمةل متاحة عىل موقع الويبو الإلكرتوين عىل صفحة دراسات التمنية لقسم الاقتصاد والإحصاء .وذكرت ا ألمانة
أأن املسح اكن طويال ،وهناك عدد كبري من النتاجئ .وجشعت ا ألعضاء عىل اإلقاء نظرة عىل الوثيقة للتعرف عىل مدى انتشار
املسح .وذكرت أأن معظم مس تخديم التصممي الصناعي مه من الرشاكت اخلاصة اليت مت تأأسيسها حمليا ،ويه حقا رشاكت
صغرية متثل معظم املس تخدمني ،تلهيا رشاكت متوسطة احلجم ورشاكت كبرية .وهناك منط يف حاةل العديد من الرشاكت
الصغرية وهو أأن ماليك الرشكة اذلين اكنوا يف بعض ا ألحيان مصممني أأنفسهم وغالبا ما تقدموا بطلب للحصول عىل التصاممي
الصناعية أكفراد .واكنت هناك بعض ا ألفاكر املثرية لالهامتم فامي يتعلق بعملية ابتاكر التصممي .فعىل سبيل املثال ،طرح املسح
أأس ئةل عن الإلهام ابلنس بة للتصاممي اجلديدة ،وجاءت مالحظات العمالء ابعتبارها الأكرث أأمهية .و أأفادت الامانة أأنه داخل
الرشاكت ،اكن هناك أأصالن رئيس يان لالبتاكر التصمميي :أأحدهام هو الإدارة املنوط هبا اإجراء البحوث والتطوير وابتاكر
التصممي؛ أأما ا ألصل الثاين فهو الإدارة العليا و أأحصاب الرشكة .وإاىل جانب هذين ا ألصلني الرئيس يني يف الرشاكت متوسطة
احلجم والرشاكت الكربى ،متثل اإدارات املبيعات والتسويق مصدر ا ألفاكر لعدد كبري من التصماميت اليت مت تلقي ردود
الاس تبيان علهيا .ويؤكد ذكل عىل أأن مالحظات العمالء والتفاعل املبارش مع املس هتلكني هو مصدر همم ل إاللهام ابلنس بة
للتصاممي الصناعية .و أأفادت أأن أأحد ا ألس ئةل املركزية اليت مت طرهحا يف الاس تطالع اكن حول قمية التصاممي الصناعية .ونظرا
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ألنه من الصعب ،اإن مل يكن من املس تحيل ،تقيمي امللكية الفكرية بسبب جمرد عدم اليقني الشديد اذلي يصاحب
الاخرتاعات اجلديدة ،فقد وفرت هذه ا ألنواع من املسوحات انفذة عىل قمية امللكية الفكرية ألهنا سأألت أأحصاب امللكية
الفكرية ،بعد تسويق امللكية الفكرية جتاراي ،عن كيفية تقيميهم للتصممي الصناعي اخلاص هبم .وللقيام بذكل ،اتبع الهنج عن
كثب الهنج املتبع يف مسوحات اخملرتعني ابلنس بة لرباءات الاخرتاع .ومت طرح سؤال افرتايض عىل الرشاكت" :اإذا اكن دليك
لك املعلومات حول جناح التصممي الصناعي اذلي دليمك اليوم ،فبمك كنمت ترغبون يف بيع التصممي الصناعي اخلاص بمك يف
البداية؟" ويأأيت السؤال مضنا حول قمية التصممي الصناعي .واكن متوسط قمية التصاممي الصناعية اليت مشلهتا ادلراسة يرتاوح
ما بني  30.000و 100.000دولر أأمرييك .وإاذا ما قورنت هذه القمية مبسوحات اخملرتعني اليت ُأجريت يف حاةل براءات
الاخرتاع ،فس تكون هذه ا ألرقام أأعىل ،وهو ما يامتىش عىل نطاق واسع مع التوقعات ،ابلنظر اإىل أأن هذه البدلان دلهيا
نصيب أأقل للفرد من الناجت احمليل الإجاميل ودلهيا معدل تطور أأقل .ول يعد ابتاكر التصممي الصناعي قو ًاي مثل الابتاكر
التكنولويج ،اذلي دليه سوق أأكرب بكثري .وفامي يتعلق بقمية التصاممي الصناعية ،اس تطاع املسح رمس توزيع قمي التصاممي
الصناعية .واكن ملعظم التصاممي الصناعية قمية حول املدى املتوسط ،بعضها أأعىل وبعضها أأقل ،واكنت بعض التصاممي
الصناعية ذات قمية كبرية .ويف ا ألساس ،اكن هناك عدد قليل نسبيا من التصاممي الصناعية اليت متثل قمية مرتفعة .اإذا ما قاران
التوزيع املوجود للتصاممي الصناعية ابلتوزيع اذلي أأظهرته التقنيات الصناعية السابقة لرباءات الاخرتاع ،س نجد أأن الاحنراف
الصحيح أأقل وضوحا .ويعد ابتاكر التصممي معلية أأقل خطورة من الابتاكر التكنولويج .وتعد حاةل عدم اليقني املوجودة يف
البداية ،مبجرد بدء معلية الابتاكر ،صغرية نسبيا مقارنة ابلخرتاعات التكنولوجية اليت تؤدي اإىل براءات الاخرتاع .وتعترب
تكل نتيجة بدهيية اإىل حد ما .ويف املعدلت ا ألعىل نسبيا للتسويق ،يمت تسويق غالبية التصاممي الصناعية يف الهناية .وهناك
طرق خمتلفة للنظر اإىل تكل البياانت ،ولكن ذكل يؤكد أأن ابتاكر التصممي ميثل معلية أأقل خطورة مقارنة ابلبتاكر
التكنولويج .كام مت طرح سؤال عىل مودعي طلبات التصممي الصناعي بشأأن مدى شعورمه بأأن تصمميهم قد مت تقليده يف
السوق .و أأشار ُمخس املس تجيبني اذلين مشلهم املسح اإىل أأهنم قد لحظوا التقليد .ول يعد مفهوم التقليد هو نفسه انهتاك
حقيقي حلق التصممي الصناعي .كام طرح املسح سؤال عىل أأحصاب التصاممي الصناعية بشأأن اخلسارة املالية اليت تصوروها
كنتيجة لتقليد تصامميهم .و أأشاروا بشلك عام اإىل أأن اخلسارة املالية اكنت عالية جدا .وكام تساءل املسح عن مدى شعور
مودعي طلبات التصاممي الصناعية بأأن تصمميهم قد مت تقليده وما اإذا اكنوا قد اتبعوا هذا التقليد من خالل الوسائل القانونية.
وذكروا أأنه يف بعض احلالت قاموا بذكل بنجاح خمتلط .واكنت تاكليف التنفيذ القانونية املرتفعة مثبطة لإنفاذ احلقوق .و أأفادت
ا ألمنة أأنه مت تقدمي معظم طلبات التصممي الصناعي اليت مشلها املسح دون الاعامتد عىل والكء خارجيني ،وواجه مودعو
الطلبات حتدي التنقل خالل معلية طويةل يصعب فهمها .وقد يتوقع املرء أأن يكون غالبية مس تخديم التصممي الصناعي قد
مروا بوالكء خارجيني عىل دراية كبرية بعملية الإيداع ،ولكن يف كثري من ا ألحيان اكنت تكل الرشاكت مقيدة ابملوارد ،وغالبا
ما اكن ماكل الرشكة هو املصمم نفسه اذلي يتعامل مع معلية اإيداع طلب التصممي الصناعي .وذكرت أأن تكل املسوحات
اكنت كثيفة الاس تخدام للموارد .ومل تكن ملكفة فقط من حيث الإدارة ،لكهنا اكنت حتتاج أأيضا اإىل الكثري من املتابعة
والصرب يف حماوةل لإقناع املس هتدفني ابلس تجابة .ويف الوقت نفسه ،اكنت تكل املسوحات تس تحق اجلهد ألن املرء ميكنه
احلصول عىل أأفاكر حول الظواهر الاجامتعية والاقتصادية ،ويف هذه احلاةل ،حول اس تخدام التصماميت الصناعية ،واليت اكن
من الصعب بغري ذكل احلصول عىل أأفاكر بشأأهنا ،ألنه ل توجد بياانت مماثةل متاحة من خالل مصادر بياانت أأخرى .وفامي
يتعلق ابلآاثر املرتتبة عىل الس ياسة ،كشفت ردود املسح أأن مبتكري التصممي يس تخدمون التصاممي الصناعية كوس يةل
لسرتداد عائداهتم من الاستامثرات يف اإنشاء التصاممي الصناعية .ويواجه مبتكرو التصممي اخلطر احلقيقي املمتثل يف التقليد.
وبشلك عام ،يلعب نظام التصاممي الصناعية دورا مساندا يف حتفزي هذا الشلك من الابتاكر .ويعد ذكل اكتشاف مثري
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لالهامتم ابلنس بة للبدلان املتوسطة ادلخل اليت مشلها املسح .ويعترب ابتاكر التصممي عىل عكس براءات الاخرتاع ،فهو شلك
من أأشاكل الابتاكر اذلي يعمتد بشلك أأسايس عىل الإبداع .ول يعترب كثيف من حيث ر أأس املال مثل الابتاكر
التكنولويج .ول حيتاج املرء اإىل أأن يكون يف طليعة التكنولوجيا ليخرج بتصاممي مبتكرة .ويبدو أأن نظام التصممي الصناعي
يلعب دورا داعام ملبدعي التصممي يف بدلان رابطة أأمم جنوب رشق أآس يا الثالث املعنية .وعالوة عىل ذكل ،يشارك حوايل
 %20من مودعي التصاممي اذلين مشلهم املسح يف التصدير ،وهو رمق مرتفع نسبي ًا .وابلنظر اإىل ادلراسات اليت ُأجريت يف
جمال التجارة ادلولية واليت أأظهرت النس بة املئوية للرشاكت العامةل يف التجارة ،اكنت النس بة منخفضة للغاية ،يف العادة أأقل
من  %5من مجيع الرشاكت املشاركة يف الاقتصاد .وقد يكون التصممي الصناعي وس يةل لقتحام ا ألسواق اخلارجية ،وقد
يكون املزية التنافس ية الوحيدة اليت تمتتع هبا الرشكة مقابل غريها يف السوق ا ألجنبية .ويامتىش ذكل مع ا ألحباث اليت ُأجريت
يف جمال التجارة ادلولية بشأأن ما يسمى ابلرشاكت غري املتجانسة ،ويه ا ألحباث اليت نظرت يف سبب جناح بعض الرشاكت
يف التصدير وعدم جناح الرشاكت ا ألخرى يف ذكل .وذكرت ا ألمانة أأن ادلراسة نظرت يف الرشاكت اليت تس تخدم نظام
التصممي الصناعي ،وذلكل اكن اخلاضعون للمسح متحزيين .كام أأن هناك مسأأةل الس ببية من حيث ابتاكر التصممي الناحج
والتصدير .و أأفادت أأن قدرات الرشاكت عادة ما تكون يه اليت حددت كهيام .وذكرت أأنه عندما تقوم الرشاكت ابلتصدير،
ففي الغالب اكنت تصدر داخل املنطقة .ويف حالت قليةل ،قامت بتصدير وتقدمي تصامميها الصناعية يف الياابن و أأورواب
والولايت املتحدة ا ألمريكية ،لكن معظم الرشاكت اليت قامت ابلتصدير ،قامت بذكل عىل املس توى ا إلقلميي .و أأفادت بأأن
ادلراسة الاكمةل مع الكثري من النتاجئ متاحة عىل موقع الويبو.
 .398وفتح الرئيس ابب املالحظات أأو التعليقات أأو ا ألس ئةل.
 .399و أأعرب وفد اتيلند عن اهامتمه الكبري بنتاجئ ادلراسة ،كام أأعرب عن رسوره ملعرفة أأن املرشوع يس تحق التنفبذ رمغ
كونه كثيف الاس تخدام للموارد .وذكر أأن التصممي الصناعي هو أأحد أأشاكل امللكية الفكرية اليت أأضافت قمية اإىل املشاريع
واس تفاد مهنا رواد ا ألعامل يف البدلان اليت ُأجريت فهيا ادلراسة .وذكر أأنه يف عام  ،2018من شهر يناير اإىل شهر أأكتوبر،
تلقت اإدارة امللكية الفكرية يف اتيلند أأكرث من  4500طلب للحصول عىل براءات تصاممي .و أأفاد أأن ادلراسة جيدة وحتظى
بتقدير كبري من ادلول املعنية .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تكون النتاجئ مبثابة أأساس ملزيد من ادلراسات يف املس تقبل.
 .400و أأعرب وفد الفلبني عن اهامتمه الشديد بأآاثر الس ياسة املرتتبة عىل ادلراسة الاس تقصائية .و أأفاد أأنه أأثناء القراءة
الرسيعة للنتاجئ ،تساءل عن سبب تردد املشاركني يف ملء منوذج الاس تبيان ،وما اإذا اكن هذا الرتدد يعين عدم وجود تقدير
للملكية الفكرية أأو ما اإذا اكن ا ألمر يتعلق بدرجة أأكرب بكيفية نظر املرشوعات الصغرية واملتوسطة للملكية الفكرية بشلك
عام.
 .401وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،و أأعرب عن رسوره ألن التصممي ادلقيق لالس تبيان واملتابعة الاستباقية من
جانب ماكتب امللكية الفكرية الوطنية ،اليت أأعرب أأيضا عن امتنانه بشأأهنا ،قد أأاثرا عدد كبري من الردود اجليدة من جانب
املصممني الصناعيني .و أأفاد أأن ذكل يوفر رؤى هممة بشأأن جمال حيظى بدراسات قليةل نسبيا من جمالت نظام امللكية
الفكرية ،وهو جمال التصاممي الصناعية ،مبا يف ذكل السلوكيات امللموسة واخملاوف وادلوافع ووسائل املصممني الصناعيني
اذلين يسعون محلاية اإبداعاهتم .وشكر املصممني اذلين شاركوا يف املسح عىل مساهامهتم القمية ،و أأحاط علام عىل النحو الواجب
هبذه املعلومات .وعالوة عىل ذكل ،أأفاد بأأن مهنجية ادلراسة الناحجة توفر دروسا مفيدة ميكن تطبيقها يف ادلراسات أأو
املرشوعات املس تقبلية القامئة عىل املسح .وكام هو احلال ابلنس بة دلراسة الس ياحة يف مرص (الوثيقة ،)CDIP/22/INF/4
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اكنت تكل ادلراسة مثال مفيدا عىل أأنه ميكن حلقوق امللكية الفكرية أأن تدمع عىل حد سواء الرشاكت الكبرية والصغرية اليت
تعمل يف مجموعة واسعة من اجملالت .
 .402وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأشار اإىل أأن نتاجئ ادلراسة مثرية لالهامتم للغاية
وشكر وفود اإندونيس يا والفلبني واتيلند عىل اهامتهمم وملكيهتم ابملشاريع .و أأعرب عن رسوره ملالحظة أأن املرشوع قد حقق
نتاجئ انحجة.
 .403وشارك وفد الهند بتجربته الوطنية فامي يتعلق ابملوضوع .و أأفاد أأن التصممي هو أأحد خصائص امللكية الفكرية اليت
يس تخدهما امجليع عىل نطاق واسع ،مبا يف ذكل الصناعات الصغرية واملتوسطة احلجم والكبرية .وابلنس بة للمرشوعات الصغرية
واملتوسطة والرشاكت الناش ئة ،ميثل التصممي أأداة عامة لالبتاكر لتسويق منتجاهتا ألن الاستامثر ضئيل للغاية والتسجيل
رخيص ويس تغرق وقتا طويال .وعالوة عىل ذكل ،يسهل عىل املنتجات املسجةل جذب معالء جدد ،وابلتايل تشجيع ا ألعامل
التجارية .و أأثىن عىل ملخص ادلراسة ،و أأفاد بأأنه س يكون من املثري لالهامتم أأن تتداول ادلول ا ألعضاء بشأأن العوائق اليت
يواهجها مبتكرو التصممي احملليون الناحجون يف دخول ا ألسواق ادلولية من منظور الس ياسة العامة ،كام ُذكر يف التقرير.
 .404وحتدث وفد المنسا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأحاط علام ابدلراسة اليت أأظهرت نتاجئ مثرية لالهامتم
للغاية ،لس امي و أأن مودعي الطلبات اكنوا من الرشاكت اخلاصة واململوكة حملي ًا ،واليت جتاوزت  21عاما ،واكن املصممون ما
بني  35و 50س نة من العمر أأو أأكرب .وذكر أأنه من املثري لالهامتم أأن يكون مودعو الطلبات قد أأعطوا قمية كبرية حلقوق
التصممي اخلاصة هبم ،حيث يرتاوح متوسط القمية ما بني  30.000اإىل  100.000دولر أأمرييك ،و أأن هناك خطرا حقيقيا
ابلتقليد و أأن ابتاكر التصممي قد يكون وس يةل لقتحام ا ألسواق ا ألجنبية وزايدة الصادرات .كام كشفت ادلراسة عن
مشالكت حممتةل للتحسني ،ويه حقيقة أأن مودعي الطلبات ينظرون اإىل معلية الايداع عىل أأهنا طويةل ويصعب فهمها.
 .405وشكرت ا ألمانة (الس يد اكرسنت فينك) مجيع الوفود عىل تعليقاهتم الإجيابية .وفامي يتعلق ابلسؤال اذلي طرحه وفد
الفلبني حول سبب صعوبة احلصول عىل ردود عىل الاس تبيان ،ذكرت أأن معدل الإجابة عىل الاس تبيان ،واذلي اكن يف حاةل
الفلبني  ،%12مل يكن اإجامل خارج احلدود مقارنة ابدلراسات ا ألخرى .و أأفادت أأنه ل يوجد أأي يشء ،عىل ا ألقل يف ضوء
التعليقات الواردة ،من شأأنه أأن يشري اإىل أأن عدم الاهامتم ابملشاركة يف الاس تبيان هل عالقة ابملوضوع احملدد .وذكرت أأنه اكن
مبثابة حتد عام .وتلقت الرشاكت العديد من املسوح ،واكن هناك بعض الإهجاد فامي يتعلق ابملسح ،ويف كثري من ا ألحيان اكن
رواد ا ألعامل يف الرشاكت الصغرية حمدودة املوارد يرغبون يف قضاء وقهتم يف أأنشطة أأخرى بد ًل من الرد عىل الاس تبيان.
و أأفادت بأأهنا قضت الكثري من الوقت يف البداية للتفكري يف طول الاس تبيان ،و أأجرت مناقشات مع الرشاكء يف البدلان،
وشعر البعض أأن املسح طويل جدا .واس تغرق ا ألمر يف املتوسط حوايل  35اإىل  40دقيقة لتعبئة الاس تبيان .و أأفادت أأنه مل
يكن مسح ملدة عرش دقائق عرب الإنرتنت ،وقد يكون ذكل مبثابة عائق .ومع الاس تفادة من املايض ،ل تزال تدافع عن هنجها.
وذكرت أأنه رمبا مت تفويت بعض الردود عىل الاس تبيان ،لكن ردود الاس تبيان اليت مت تلقهيا ابلفعل اكنت تغطي جمالت
واسعة .وبيامن اكنت ترغب يف تلقي املزيد من الردود ،اإل أأن النتاجئ اكنت مفيدة من الناحية الإحصائية.
 .406وحتدث وفد اإندونيس يا بصفته الوطنية ،ورحب بتنفيذ املرشوع هبدف تضييق الفجوة املعرفية اليت يواهجها صناع
الس ياسات يف تصممي وتنفيذ نظام امللكية الفكرية املعزز للتمنية ،وهو التصممي الصناعي يف هذه احلاةل ،واملسامهة يف حتسني
املعرفة لفائدة صنع القرار بشأأن س ياسات امللكية الفكرية .وابعتبار بالده واحدة من البدلان اليت ُأجريت فهيا ادلراسات
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البحثية يف اإطار املرشوع اذلي ُأجري مع الويبو ،ذكر أأنه مت عقد سلسةل من الاجامتعات وورش العمل والندوات لتعريف
صانعي الس ياسات والرشاكء بتحديد نطاق العمل ومناقشة النتاجئ ا ألولية والرئيس ية لدلراسات .و أأفاد بأأنه ل شك يف أأن
ادلراسة هممة للغاية لتشجيع صانعي الس ياسات وتنويرمه بشلك أأفضل عند اختاذ القرارات بشأأن س ياسة امللكية الفكرية
واليت بدورها س تفيد الس ياسة الإندونيس ية بشلك عام.
 .407واختمت الرئيس املناقشات بشأأن الوثيقة  .CDIP/22/INF/2وابلنظر اإىل عدم وجود تعليقات أأخرى من احلضور،
أأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف تكل الوثيقة.
الوثيقة قيد النظر  - CDIP/22/INF/3ملخص ادلراسة بشأأن امللكية الفكرية يف نظام الابتاكر يف قطاع الصحة يف بولندا
 .408قدمت ا ألمانة (الس يد خوليو رافو) ملخص دراسة امللكية الفكرية يف نظام الابتاكر يف قطاع الصحة يف بولندا
(الوثيقة  .)CDIP/22/INF/3وذكرت أأن تكل ادلراسة ال ُقطرية بد أأت مبناقشات مع احلكومة البولندية يف عام  .2015ومت
تنفيذ بعثة لتقيص احلقائق يف عام  ،2016للمشاركة يف مناقشات مع مكتب الرباءات البولندي ( ،)PPOاذلي اكن النظري
الرئييس خالل تنفيذ ادلراسة ،وكذكل مع العديد من الواكلت ا ألخرى ،لس امي وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد واملكتب
املركزي للمقاطعات يف بولندا وإادارة العلوم والتعلمي العايل والأاكدميية البولندية للعلوم والعديد من املؤسسات الأاكدميية مثل
جامعة وارسو وجامعة جاغيلونيان ،وكذكل العديد من ممثيل الصناعة .وعقب تكل املناقشات ،مت التوصل اإىل اتفاق بشأأن
خطة ومهنجية التنفيذ .ومت تنفيذ املرشوع من مايو  2016اإىل أأغسطس  .2018واكن الهدف الرئييس للمرشوع هو دمع
الابتاكر القامئ عىل ا ألدةل وصنع س ياسات امللكية الفكرية ،لس امي يف قطاع الصحة يف بولندا .واكن هناك العديد من ا ألس ئةل
التوجهيية ،اثنان مهنا اكان رئيس يني )1( :ما يه العوامل اليت تؤثر عىل أأداء الابتاكر يف هذا القطاع )2( ،ما يه أأمهية امللكية
الفكرية ونظام امللكية الفكرية لهذا القطاع؟ ومت تنس يق ادلراسة ابلشرتاك مع مكتب الرباءات البولندي .وداخل الويبو،
قامت شعبة الاقتصاد والإحصاء مبعاجلة معلية التنفيذ ،مع الاعامتد بشلك كبري عىل الاستشاريني احملليني اذلين اختارهتم لك
من مكتب الرباءات البولندي والويبو .ومت تقس مي التصممي املهنجي اإىل ثالثة عنارص رئيس ية ،أأحدها هو حتليل البياانت
احلالية حول الابتاكر وامللكية الفكرية ،مثل مسح الابتاكر اجملمتعي أأو املسوحات الإحصائية ا ألخرى (مثل مسح البحث
والتطوير) .ومتثل العنرص الثاين يف رمس خرائط امللكية الفكرية أأو اخملطط العام حملاوةل فهم مقدار اس تخدام براءات الاخرتاع
والامنذج ا ألخرى اليت وضعها مودعو الطلبات البولنديون من قطاع الصحة وبعض مودعي الطلبات ا ألجانب .أأما العنرص
الثالث فهو املسح النوعي .وقد أأجرت مقابالت مع حوايل  42رشكة بولندية يف هذا القطاع وكذكل مسؤولني من واكلت
متثيلية ،لس امي الواكةل املسؤوةل عن التخليص يف سوق ادلواء واملؤسسات الأاكدميية ،للحصول عىل منظور اإضايف حول هذا
املوضوع .وفامي يتعلق ابجلدول الزمين للتنفيذ وا ألنشطة الرئيس ية ،أأفادت ا ألمانة أأن املرشوع واجه بعض التأأخري .وبشلك
عام ،اكن التنفيذ جيد اإىل حد ما .وتضمن بعثة تقيص احلقائق يف البداية وبعثة أأخرى يف سبمترب  2016لتنظمي ورشة معل
مجليع الواكلت و أأحصاب املصلحة ،مبا يف ذكل الصناعة ،واليت اكنت مبثابة نقطة هامة للغاية يف املرشوع .واكن من املهم للغاية
يف ورشة العمل هذه اإعادة توجيه بعض القرارات املهنجية اليت ُاختذت يف وقت مبكر واليت ثبت أأهنا ليست أأفضل طريقة
ملعاجلة املرشوع .ومت الانهتاء من املرشوع رمسيا يف أأكتوبر عام  2018من خالل حدث نرش .واكن من املهم للغاية مشاركة
النتاجئ مع ادلوةل حىت ميكن مناقش هتا واس تخداهما يف الهناية لتنفيذ الس ياسات .وفامي يتعلق ابدلروس املس تفادة يف تنفيذ
املرشوع ،ذكر ا ألمانة أأنه بيامن اكنت هناك ثالثة حتدايت رئيس ية عند تنفيذ تكل ادلراسة ال ُقطرية احملددة ،اإل أأنه مت التغلب
علهيا مجيعا يف الهناية .واكن التحدي الرئييس هو أأن تنفيذ املسح النوعي املهنجي يتطلب الكثري من املوارد من مكتب
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الرباءات البولندي .واكنت هناك حاجة لتفعيل اتفاق للتعاون التكنولويج ،وقد مت التقليل من أأمهية الوقت للقيام بذكل .واكن
من املهم أأن تعرف ادلول ا ألعضاء أأن هذه ادلراسات تس تغرق أأحياان وقتا طول ،اعامتدا عىل التنفيذ .واس تغرق ا ألمر ما
يقرب من عام لتفعيل التفاق ،اكن معظمه ألس باب قانونية وإادارية .واكن التحدي الثاين مشاهبا للتحدي اذلي ذكره الس يد
فينك .واكن ا ألمر يتعلق بتنفيذ العمل امليداين .واكن هناك ميل اإىل التقليل اإىل حد كبري من كيفية العمل امليداين كثيف
الاس تخدام للموارد .واكنت هناك حاجة لتنس يق مقابالت مع أأحصاب املصلحة .واكن لبد أأن تكون املقابالت مقبوةل ،واكن
لبد من وجود خشص ما اإجراء املقابالت والعمل عىل النصوص وحتليل مجيع البياانت .كام اكن هناك  600 - 500صفحة
من النصوص من تكل املقابالت حتتوي عىل معلومات قمية للغاية .واكن هناك الكثري اذلي حيتاج اإىل معاجلته وحتليهل وحتويهل
اإىل دراسة ذات صةل .و أأعربت ا ألمانة عن امتناهنا لعمل مكتب الرباءات البولندي يف هذا الصدد .و أأفادت بأأنه قام بعمل
يس تحق الثناء .وذكرت ا ألمانة أأن أأي من الصعوابت مل تأأيت من هذا اجلانب ،ولكن اكن من املهم أأن تفهم ادلول ا ألعضاء
عندما طلبت تكل ادلراسات ،لس امي تكل اليت تتطلب العمل امليداين ،أأهنا قد تس تغرق الكثري من الوقت واملوارد .واكن
عىل مكتب الرباءات البولندي ختصيص الكثري من املوارد من حيث املوظفني والش باكت الشخصية لإقناع الرشاكت بقبول
اإجراء املقابالت .واكن التحدي الثالث هو اإدراك أأن وجود استشاري واحد فقط لتنفيذ املهنجيات الثالث (اليت اكنت خمتلفة
متاما وتتطلب مجموعة همارات خمتلفة جدا) مل يكن أأفضل اسرتاتيجية .ومن مث مت اختاذ قرار بتقس مي العمل اذلي اكن من
املفرتض أأن يقوم به مستشار واحد اإىل ثالث مجموعات خمتلفة لثالثة مستشارين .واكن ذكل جزءا من قصة جناح املرشوع.
ومع ذكل ،اكنت هناك مفاضالت .واكن لالستشاريني أأساليب ومهنجيات خمتلفة .ومع ذكل ،اكن هناك مكسب متنوع .واكن
ذكل درسا همام لدلول ا ألعضاء عند تنفيذ ادلراسة .واكن من الصعب للغاية العثور عىل مجموعة املهارات الالزمة يف دوةل
عضو .وخالل معلية رمس خريطة امللكية الفكرية عىل وجه اخلصوص ،اكن من الصعب للغاية العثور عىل مستشار خاريج.
واضطلع مكتب الرباءات البولندي ذكل اجلزء من التحليل مبوارده اخلاصة وموظفيه .واكن ذلكل أأثر كبري عىل سري العمل
اخلاص به ابلنس بة ل ألنشطة الوطنية .واكن ملخص النتاجئ ذا أأمهية ليس من حيث النتاجئ الاقتصادية حفسب ،بل أأيضا من
حيث الآاثر املرتتبة عىل الس ياسات .وفامي يتعلق ابلبتاكر يف الصناعات الصحية البولندية ،ذكرت أأنه اكن يعمتد يف الغالب
عىل ا ألحباث حول البياانت احلالية ل إالدارة و أأن قطاع الصحة حقق منو ًا ملحوظ ًا منذ انضامم بولندا اإىل الاحتاد ا ألورويب.
و أأفادت أأن القطاع الصيديل الفرعي تباطء قلي ًال بعد أأزمة عام  ،2011لكن الصناعة أأظهرت ديناميكية كبرية .واكن المنو من
حيث الرشاكت والانتاج مثريا ل إالجعاب ،رمغ أأنه ظل قطاعا صغريا .وعادة ما اكنت رشاكت التكنولوجيا الطبية صغرية
احلجم ،وبعضها متناهية الصغر ،ذلا فاإن املسامهة يف الإنتاج اللكي مل تكن جوهرية مثل بعض الرشاكت الصيدلنية الكربى يف
بولندا ،لكهنا اكنت رائعة للغاية من حيث ادليناميكية .واكنت صناعة ا ألدوية وقطاع الصحة هيمينان بشلك عام عىل اإنتاج
ا ألدوية اجلنيسة .ومع ذكل ،اكن هناك يف بعض ا ألحيان قدرة تكنولوجية حيوية متنامية داخل رشاكت ا ألدوية هذه .واكن
من املهم عند حتليل اس تخدام بروتوكول الإنرتنت معرفة كيف س يطرت الرشاكت التوجهيية عىل ذكل .واكنت الصناعات
املرتبطة ابلصحة ،لس امي الصناعات ادلوائية ،من بني أأمه صناعات الابتاكر داخل البالد ،وذلكل اكنت عادة يه اليت تنفق
أأكرث عىل البحث والتطوير ويه اليت تس تخدم نظام امللكية الفكرية أأكرث .وفامي يتعلق ابلنتاجئ املبتكرة ،فقد اكن أأداؤها أأفضل
من املتوسط الوطين ،لكهنا ما زالت ل تمتتع بنفس معدلت أأداء ا ألعضاء الآخرين يف الاحتاد ا ألورويب .و أأفادت بأأن اداءها
اكن أأفضل من بدلان وسط أأورواب الرشقية ا ألخرى ولكن ليس عىل مس توى متوسط الاحتاد ا ألورويب ا ألوسع .واكنت
احلصة الأكرب من تكل املبيعات املبتكرة تتوافق مع املنتجات اجلديدة ابلنس بة للرشكة ولكهنا ليست جديدة يف السوق
وابلتأأكيد ليست جديدة ابلنس بة للعامل ،ا ألمر اذلي اكن هل أآاثر عىل اس تخدام بروتوكول الإنرتنت .و ألن الرشاكت العامة
ل ألدوية والرشاكت ذات العالمات التجارية اكنت هتمين علهيا ،فقد اكن هناك القليل من الاس تخدام للملكية الفكرية ا ألخرى
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مثل العالمات التجارية والتصاممي الصناعية ،ولكن اكن هناك بعض الاس تخدام اذلي يس تحق التحليل يف املس تقبل.
و أأفادت ا ألمانة أأنه يف ادلراسة الثانية حول مناذج رمس خرائط براءات الاخرتاع ومناذج املنفعة للتكنولوجيات البولندية
املتعلقة ابلصحة ،وابتباع نفس السلوك الاقتصادي ذلكل القطاع ،اكنت هناك زايدة ملحوظة يف اس تخدام امللكية الفكرية،
سواء براءات الاخرتاع أأو الامنذج عىل حد سواء من قبل هذا القطاع .وبلغ متوسط المنو الس نوي  ،%13وهو أأمر مثري
ل إالجعاب للغاية ،لكن ذكل اكن يبد أأ من نقطة منخفضة للغاية .ومل يكن املس توى العام لس تخدام امللكية الفكرية يف هذه
احلاةل ،مبا يف ذكل براءات الاخرتاع والامنذج ،مشاهبا لبعض الاقتصادات الكربى لالحتاد ا ألورويب .واكن ميثل أأقل من ثالثة
يف املائة من اإيداعات الاحتاد ا ألورويب يف هذا القطاع .ويس تخدم قطاع ا ألدوية يف الغالب امللكية الفكرية عىل املس توى
الوطين ،ولكن اندرا ما يس تخدهما عىل املس توى ادلويل أأو يف بدلان أأخرى ،ول حىت يف البدلان اجملاورة .واكن ذكل مرتبطا
ابلسرتاتيجية الاقتصادية ،وكيف مت تصور امللكية الفكرية .وكام هو احلال يف العديد من البدلان النامية ،اكن هناك عدد كبري
من الإيداعات الأاكدميية ،ذلكل اكن هناك قدر كبري من اس تخدام براءات الاخرتاع من قبل مودعي الطلبات احملليني من
املؤسسات الأاكدميية واجلامعات ومراكز البحوث ،واكن عدد قليل مهنم ميثل احلصة الأكرب ،أأي حوايل  %42من مجيع
براءات الاخرتاع املقدمة تعزو اإىل حفنة من املؤسسات الأاكدميية .وذكرت ا ألمانه أأنه ابلنس بة لدلراسة الثالثة حول التقيمي
النوعي للصناعات الصحية البولندية ،جاءت النتاجئ من الآراء الفردية للمس تخدمني ،وابلتأأكيد ليس ر أأي مكتب الرباءات
البولندي أأو ا ألمانة .واكن من املثري لالهامتم أأن نرى كيف تصوروا نظام امللكية الفكرية والابتاكر يف قطاعهم .واكن القطاع
الصيديل البولندي عاما يف الغالب ،واكن قطاع صناعة ا ألدوية العام هو اذلي يطور الابتاكرات ادلوائية الثانوية ،ذلكل مل
يكن ينتج حىت أأساليب جديدة لإنتاج الابتاكرات الصيدلنية احلالية .ومع ذكل ،اكن اجملال الفرعي للتكنولوجيا احليوية
والبيولوجيا اجلزيئية داخل القطاع واعد ًا ،واكن عىل ا ألرحج قطاعا فرعيا مبتكرا داخل الصناعات ادلوائية .واكنت الصناعة
الطبية متنوعة للغاية .واكن ل يزال يعترب قطاعا صغريا جدا ،ولكن اكن دليه بعض الابتاكرات املذهةل ،عىل الرمغ من أأهنا
ركزت عىل ا ألدوات واملدخالت وليس ابلرضورة عىل املعدات .وس تكون هذه القفزة النوعية هممة للمس تقبل .وعلق أأولئك
اذلين ُأجريت معهم مقابالت عىل العقبات والتحدايت اليت تواجه حتقيق الابتاكر ،واكن ادلمع املايل اإحدى العقبات المنوذجية
اليت ظهرت ،اإىل جانب عدم وجود تعاون بني القطاعات وعدم وجود نقل تكنولويج من ا ألوساط الأاكدميية اإىل القطاع
اخلاص .ومن احملمتل أأن يكون الرشاكء الأاكدمييني قد تصوروا ا ألمر بطريقة أأخرى ،لكن مع ذكل ،اكن هذا التشخيص
الفردي همام .واكن هناك نقص يف ا ألرضية املشرتكة لتبادل املعلومات .ووفقا لالستشاري وحتليل الإجاابت ،اكن هناك تصور
عام بأأن معرفة امللكية الفكرية وفهمها من جانب من متت مقابلهتم مل تكن معيقة أأو معقدة للغاية ،مما يعين مضن ًا أأن التدريب
وا ألنشطة املامثةل قد تكون مفيدة .وحدد هؤلء املس تجيبون براءات الاخرتاع عىل وجه اخلصوص أكداة لدلفاع .ويف معظم
احلالت ،مل يكونوا يفكرون ابلرضورة يف براءات الاخرتاع كوس يةل مجلع حرصية السوق أأو احلصول عىل الرتاخيص ولكن يف
الغالب كحرية للعمل يف سوقهم احمليل .وهذا ما يفرس سبب اس تخداهمم للرباءات احمللية فقط .ومل يكن دلهيم أأي نية
لس تخدام ذكل محلاية أأسواق جديدة يف اخلارج أأو محلاية اخرتاعاهتم اجلديدة .واكنت هناك بعض الاختالفات بني الصناعات.
وعادة ما تكون رشاكت التكنولوجيا الطبية أأكرث عرضة لتصور براءات الاخرتاع عىل أأهنا حتفزي الابتاكر ،وابملثل ،فاإن فرعا
من صناعة ا ألدوية اكن حياول تطوير منتجات جديدة أأو جزيئات جديدة أأو خمرجات جديدة للتكنولوجيا احليوية .واكنت
أأمهية براءات الاخرتاع ابلنس بة هلم ترجع اإىل حقيقة أأنه اكن من الواّض أأهنم مل يمتكنوا من امليض قدم ًا من الاخرتاع اإىل
السوق ،ذلكل أأرادوا اختاذ اخلطوات ا ألوىل للبحث والتطوير وتصفية السوق ،وعند هذه النقطة يبيعون هذا املرشوع
لرشكة أأكرب من شأأهنا أأن تتخذ اخلطوات ا ألخرية .واكنت تكل الرشاكت معقدة مبا يكفي ليك تفهم أأن براءات الاخرتاع هممة
للغاية ألنه س يكون من الصعب جدا بيع هذا البحث اإىل الرشاكت الكربى اإذا مل يكن محميا برباءات الاخرتاع .واكنت هناك
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بعض الرشاكت املتخصصة يف التصنيف الصحي واليت واهجت صعوبة يف رؤية الفائدة يف براءات الاخرتاع ألس باب واحضة.
واكن أأحدها هو قطاع ا ألدوية اجلنيسة ،حيث مل تكن هناك مواد قابةل للحامية .ويتعلق الثاين ابلبيولوجيا اجلزيئية ألنه اكن
هناك اعتقاد بأأن ا ألرسار التجارية ميكن أأن تكون أأداة أأكرث مالءمة .واكن هناك فرع للتكنولوجيا الطبية املتعلقة ابلتطبيب
عن بعد ،أأي الطب عىل الإنرتنت .وحاول هذا الفرع اس تخدام براءات الاخرتاع ما مل تكن الاخرتاعات اليت يف معظمها
خوارزميات وبرامج مرتبطة ابإدارة ،مما أأدى اإىل حدوث بعض املشالكت .و أأخريا  ،اكن هناك رد موضوعي ممن أأجريت معهم
املقابالت بأأهنم اس تخدموا حقوق امللكية الفكرية ا ألخرى مثل العالمات التجارية ومناذج املنفعة والتصاممي الصناعية ،أكصول
ممكةل يف حمفظة امللكية الفكرية اخلاصة هبم.
 .409و أأعرب وفد بولندا عن رضاه الشديد بنتاجئ ادلراسة .وذكر أأن املرشوع اكن يركز عىل الابتاكر يف قطاع الصحة
العامة يف بولندا .ومسح التحليل لبالده ابكتساب املعرفة حول الليات القانونية والاقتصادية والاجامتعية اليت حتدد الابتاكر
يف هذا القطاع .وذكر أأنه س يكون لنتاجئ ادلراسة تأأثري اإجيايب عىل س ياسة أأكرث وع ًيا يف جمال امللكية الفكرية عىل الصعيدين
احمليل والوطين يف بولندا .و أأفاد أأن بدلاان أأخرى قد تس تفيد من هذا املرشوع يف املس تقبل ملواهجة حتدايهتا وحل املشالكت
املامثةل يف القطاع الصيديل والطيب.
 .410وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ( ،)CEBSوذكر أأن ادلراسات والتحليالت اليت
ُأجريت يف اإطار املرشوع تلقي الضوء عىل التخصصات الأكرث ابتاكرا وكذكل نقاط القوة والضعف يف قطاع التكنولوجيا
الصيدلنية والطبية يف بولندا .ومت حتديد العوائق اليت حتول دون الابتاكر والتحدايت اليت يواهجها قطاع املس تحرضات
الصيدلنية يف س ياق حامية حقوق امللكية الفكرية .وبفضل هذا البحث ،أأصبح من املمكن اكتساب فهم أأمعق للليات
والظواهر القانونية والاقتصادية والاجامتعية اليت حتدد الابتاكر يف هذا القطاع .و أأفاد أأن املرشوع يغطي حتليالت يف ثالثة
جمالت ،يه البياانت الإحصائية والاقتصادية وبراءات الاخرتاع والبياانت النوعية ،واليت متثل مزجيا فريدا من املنظورات
التحليلية يف مثل هذه املرشوعات .وقُدمت النتاجئ احملققة اإىل صانعي الس ياسات وصانعي القرارات يف بولندا ،ومن املتوقع أأن
تساعدمه يف صياغة س ياسة الابتاكر الوطنية وتطوير احللول الترشيعية املثىل يف هذا القطاع وزايدة كفاءة اإنفاق ا ألموال
العامة عىل أأنشطة البحث والتطوير .كام س تكون مفيدة يف تصممي اسرتاتيجيات براءات الاخرتاع املثىل يف املؤسسات
واجلامعات ومعاهد البحوث .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تفيد مهنجية املرشوع وكذكل بعض النتاجئ البدلان ا ألخرى اليت تواجه
حتدايت مماثةل يف قطاع التكنولوجيا الصيدلنية والطبية.
 .411وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،و أأشار اإىل هنج ادلراسة الشامل ثاليث اجلوانب مبا يف ذكل التقيمي النوعي اذلي
يستند اإىل نتاجئ ما ُأجري من مقابالت .وذكر أأن هذا الهنج يقدم نظرة شامةل وحمدّثة ل ألدوار املعقدة واملتعددة اجلوانب
واس تخدامات امللكية الفكرية يف قطاع الصحة يف بولندا ،وكذكل عن الفرص والتحدايت ذات الصةل .وفامي يتعلق ببعض
براءات الاخرتاع والاجتاهات املذكورة ،أأشار اإىل أأنه مت حتديد عدم وجود تعاون بني القطاعات وكذكل القضااي احمليطة
ابلوعي بقواعد امللكية الفكرية ابعتبارها بعض العقبات الرئيس ية أأمام الابتاكر .و أأفاد أأن تكل الاس تنتاجات أأكدت بشلك
ملموس عىل أأمهية العمل اذلي تقوم به الويبو يف ربط املبتكرين ابملس تخدمني وزايدة الفهم الواسع ألدوار وقواعد امللكية
الفكرية.
 .412وحتدث وفد المنسا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأحاط علام عىل النحو الواجب مبوجز ادلراسة ،اليت
كشفت عن حقائق مثرية لالهامتم للغاية فامي يتعلق ابلصناعة والاقتصاد البولندي .وذكر أأنه عىل سبيل املثال متثل ا ألدوية
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اجلنيسة حصة كبرية من السوق البولندية ل ألدوية ويعد سعر املس تحرضات الصيدلنية من بني ا ألدىن يف أأورواب .كام أأنه عىل
الرمغ من أأن بولندا دلهيا أأكرب صناعة تكنولوجيا طبية بني بدلان وسط أأورواب الرشقية ،اإل أأنه قد يكون هناك جمال للتحسني
فامي يتعلق ابلإنتاجية .و أأفاد أأنه من املثري لالهامتم أأيضا أأن صناعة الصحة يف بولندا قد ابتكرت بأأكرث من املتوسط الوطين.
ومع ذكل ،ل يزال القطاع بعيدا عن مس توى الاحتاد ا ألورويب ،كام ذكر أأن بيع احلقوق احلرصية وترخيصها ليس شالك شائعا
من أأشاكل التسويق.
 .413واختمت الرئيس املناقشات بشأأن الوثيقة  .CDIP/22/INF/3وابلنظر اإىل عدم وجود تعليقات أأخرى من احلضور،
أأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف تكل الوثيقة.

البند  6من جدول ا ألعامل :رصد تنفيذ مجيع توصيات أأجندة التمنية وتقيميه ومناقش ته وإاعداد تقارير عنه (تمتة)
الوثيقة قيد النظر  - CDIP/22/13مسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أأجندة التمنية (تمتة)
 .414اس تأأنف الرئيس املناقشة بشأأن الوثيقة  .CDIP/22/13و أأعاد ذكر اخليارين املتعلقني بنص اختتام املناقشة حول
هذه القضية .وذكر أأن اخليار ا ألول هو أأن اللجنة أأحاطت علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة  ،CDIP/22/13وتضمنت
طلبا اإىل ا ألمانة ابلتشاور مع أأماانت اللجان ا ألخرى املعنية فامي يتعلق مبسامههتا يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .أأما اخليار
الثاين فهو ببساطة أأن اللجنة أأحاطت علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة  .CDIP/22/13و أأفاد أأن الطلب اإىل ا ألمانة
ابلتشاور مع اللجان ا ألخرى ميكن أأن ينعكس يف ملخص الرئيس ألنه ل يوجد توافق يف الآراء بشأأنه.
 .415و أأعرب وفد امجلهورية التش يكية عن ثقته يف معل اللجان والهيئات ا ألخرى داخل الويبو .وذكَّر بأأنه مت ختصيص
مجموعة واحدة فقط من توصيات أأجندة التمنية امخلس وا ألربعني للعمل املعياري ،وذلكل أأعرب عن اقتناعه بأأن ادلور الرئييس
ألجندة التمنية يمكن داخل جلنة التمنية .كام أأعرب عن رضائه عن هذا الوضع داخل الويبو ،ومل ير ضورة لسؤال اللجان
ا ألخرى عن سبب عدم تنفيذها لتوصيات أأجندة التمنية.
 .416و أأشار وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) اإىل أأنه ينبغي مجليع جلان الويبو أأن تسامه يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية.
وذكر أأن تقدمي تقارير عن مساهامهتا هو مبثابة مؤرش جيد عىل أأهنا تعمل يف الاجتاه الصحيح .و أأفاد أأن جلنة التمنية يه جلنة
متخصصة معنية ابمللكية الفكرية والتمنية هبدف متابعة تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .و أأعرب عن ثقة يف مجيع اللجان ألنه اكن
عضوا يف هذه اللجان .و أأفاد بأأن اللجان ليست خمتلفة .ومن املؤسف أأن اللجنة احلكومية ادلولية يه الوحيدة اليت قدمت
تقرير ًا يف هذا الاجتاه .ومل يكن التقرير عىل هذا النحو موضوعيا ،ولكنه مجع فقط البياانت اليت أأدلت هبا الوفود .ومل تمتكن
اللجان ا ألخرى من تقدمي نفس التقرير واذلي ميكنه ببساطة جتميع الآراء اليت أأعربت عهنا ادلول ا ألعضاء .ومل يؤيد مطالبة
اللجان ا ألخرى بعمل يشء أأو توجهيها أأو دفعها .ومل يؤيد منح جلنة التمنية أأولوية عىل اللجان ا ألخرى كهيئة عليا لختاذ قرار
نيابة عهنا .وذكر أأنه نظرا ألن جلنة التمنية متخصصة ومعنية بقضااي التمنية ،ميكهنا أأن تشجيع تكل اللجان ودعوهتا لإعداد
وتقدمي تقرير عن مسامههتا يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية.
 .417وحتدث وفد المنسا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأيد مداخةل وفد امجلهورية التش يكية .و أأعرب عن
اتفاقه بأأن مجيع جلان الويبو تعمل عىل قدم املساواة وتقدم تقاريرها اإىل امجلعية العامة .و أأفاد أأنه اإذا قررت امجلعية العامة اإحاةل
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تكل التقارير اإىل اللجنة ،فس تأأخذ جلنة التمنية ذكل يف الاعتبار .ومع ذكل ،ينبغي احلرص عىل عدم التدخل يف شؤون جلان
الويبو ا ألخرى ،وابلتايل ضامن العمل السلس والفعال للمنظمة.
 .418وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد امجلهورية التش يكية
ووفد المنسا ،ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه.
 .419وحتدث وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،و أأفاد أأنه يف الوثيقة  ،CDIP/22/13يعترب مصطلح "الهيئات"
يف صيغة امجلع ،مما يعين أأن مجيع الهيئات دُعيت اإىل تقدمي تقاريرها .وعالوة عىل ذكل ،طلبت امجلعية العامة من الهيئات
املعنية أأن تدرج يف تقريرها الس نوي اإىل امجلعية العامة وصفا ملسامههتا يف توصيات أأجندة التمنية .وليس هناك سبب قانوين
مينع اللجنة من مطالبة اللجان ا ألخرى بتقدمي مساهامهتا .كام مل ير سبب حملاوةل بعض ادلول ا ألعضاء منع هذا الاقرتاح ،وهو
اقرتاح بس يط للغاية.
 .420و أأيد وفد الربازيل التعليقات اليت أأدىل هبا وفدا اإيران (مجهورية  -الإسالمية) واملغرب ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية.
و أأفاد بأأهنا مسأأةل تأأطري .و أأقر الوفد ابلشواغل اليت أأعربت عهنا وفود كندا ابلنيابة عن اجملموعة ابء والمنسا نيابة عن الاحتاد
ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه وليتوانيا نيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق .و أأعرب عن مشاركته هبذه اخملاوف.
وذكر أأن أأحد ا ألفعال املس تخدمة هو "التدخل" .ومع ذكل ،ميكن للمرء اإضافة املزيد من التأأطري من حيث التفاعل أأو
احلوار .و أأفاد أأن لفظ "التدخل" هو لفظ قوي للغاية ،ومل يكن ذكل هو الهدف .وذكر أأن للجنة التمنية دور يف تعممي أأجندة
التمنية ،وكام زاد التفاعل واحلوار مع اللجان ا ألخرى ،كام اكن التعممي أأفضل .ويعد ذكل ملنفعة مجيع البدلان ،فالقضية ليست
الشامل أأو اجلنوب أأو الرشق أأو الغرب .ويتعني عىل ا ألعضاء التوقف عن التفكري هبذه املصطلحات .وذكر أأن تكل العقلية مل
تعد مفيدة .وجيب أأن يكون هناك املزيد من التفاعالت بني اللجنة واللجان ا ألخرى ،جملرد معرفة اإىل أأي مدى مت تنفيذ
أأجندة التمنية ابلفعل .و أأفاد بأأن وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ذكر أأن مسامهة اللجنة احلكومية ادلولية ليست اكفية ،وهو
ل ينتقد العمل اذلي قامت به ا ألمانة .وجيب أأن يكون هناك املزيد من احلوار مع تكل اللجان ،وينبغي للجنة التمنية أأن
ترشدها ،ول يتعلق ا ألمر ابلتدخل ،بل يتعلق ابلتفاعل واحلوار لصاحل مجيع ا ألمم.
 .421وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،و أأيد البيانني الذلين أأدىل هبام وفد المنسا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء
فيه ووفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق .و أأيد تعليقا أأدىل به يف اليوم السابق وفد دوةل عضو من
مجموعته مفاده أأن اللجنة ليست فوق اللجان ا ألخرى .و أأفاد أأنه من الصعب عىل جلنة التمنية تقدمي التوجيه للجان أأخرى حول
كيفية اإدارة وضع التقارير.
 .422و أأيد وفد سويرسا البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ووفد المنسا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول
ا ألعضاء فيه ووفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق .وذكّر ابملناقشات املطوةل اليت جرت يف املايض
واليت مل تؤد اإىل أأي نتيجة .وذكر أأنه ل يرغب يف اإاثرة أأمور قدمية والنظر اإىل يشء اس تغرق الكثري من الوقت والطاقة يف
املايض ،نظرا لعلمه أأن هناك وهجات نظر متباينة فامي يتعلق بكيفية التعامل مع هذه القضية .وذلكل ،اقرتح اإتباع اقرتاح
الرئيس ،وهو ببساطة الإحاطة علام ابلتقرير .ودعا مجيع الوفود اإىل جتنب بدء مناقشة عقمية قد تكون لها عواقب فامي يتعلق
جبو املناقشة يف اللجنة.
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 .423واشار الرئيس اإىل اخليارات اليت اقرتح أأن يعكسها يف ملخص الرئيس .وذكر أأن بعض ا ألعضاء ترغب فقط يف
"الإحاطة علام ابلتقرير" ،ويرغب أآخرون أأن ينعكس يف امللخص أأنه ينبغي للجان الويبو ا ألخرى أأن تسامه يف التقرير املرفوع
اإىل جلنة التمنية .مث اقرتح بدي ًال نصه كام ييل " :أأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة  ،CDIP/22/13كام
أأحاطت علام بأأنه منذ عام  ،2017قدمت اللجنة احلكومية ادلولية فقط مسامههتا يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أأجندة
التمنية ".وذكر أأن هذا النص واقعي ،ول يتضمن طلبا ،بل جمرد اعرتاف بأأن اللجنة احلكومية ادلولية قامت بذكل .و أأفاد أأن
هذا ا ألمر قد يشجع ذكل اللجان ا ألخرى عىل أأن حتذو حذوها.
 .424و أأيد وفد امجلهورية التش يكية اقرتاح الرئيس كحل وسط مقبول.
 .425وحتدث وفد املغرب ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وذكر أأنه حيتاج اإىل وقت للتشاور.
 .426وطلب الرئيس عرض النص عىل الشاشة.
 .427وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأفاد بأأنه وجد اقرتاح الرئيس واقعيا .و أأعرب عن
أأمهل يف أأن تدمع مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ذكل.
 .428و أأفاد وفد سويرسا أأن اقرتاح الرئيس يتضمن جوانب مثرية لالهامتم ،لكنه أأيد طلب وفد املغرب ابمس اجملموعة
ا ألفريقية ابلعودة اإىل ذكل لحقا ،حيث س يكون من املفيد احلصول عىل الوقت الالزم للنظر يف ذكل الاقرتاح ومناقش ته مع
أأعضاء اللجنة الآخرين.
 .429وشكر وفد اململكة املتحدة الرئيس عىل دفع جلنة التمنية اإىل العمل .و أأشار اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد املغرب ابمس
اجملموعة ا ألفريقية بأأن امجلعية العامة يه اليت طلبت ذكل وليس هيئات الويبو ،وعلهيا أأن تتحمل مسؤوليهتا ،و أأن اللجان
نفسها يه املسؤوةل عن الوفاء هبذا الاجتاه .و أأفاد أأن ا ألمر ل يتعلق بلجنة معينة ليك توجه أأو تتحمك يف جلان أأخرى أأو
تذكرها بشأأن تنفيذ قرار امجلعية العامة .و أأفاد أأن ا ألمر مرتوك للجمعية العامة ل إالرشاف عىل التفاعل .و أأشار اإىل البيان اذلي
أأدىل به وفد الربازيل والرغبة يف مزيد من التفاعل ،لكنه ذكر أأنه حيق للجمعية العامة ا إلرشاف عىل التفاعل بني اللجان ول
حيق ذكل للهيئات الفرعية ا ألخرى .و أأفاد أأن أأفضل طريقة لتحفزي هذه النقطة يه الرتاجع اإىل القامس املشرتك ا ألقل ش يوعا،
وهو القرار ا ألصيل املقرتح اذلي جيب أأن يبقى عىل الطاوةل اكإحدى اخليارات.
 .430واشار الرئيس اإىل املوقفني املعروضني عىل الطاوةل وطلب من الوفود التشاور والعودة بعد الظهر حبل حازم وتوافق
يف الآراء.
 .431وحتدث وفد املغرب ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وذكر أأنه س يتشاور بشأأن ذكل ،ولكن ابلنظر اإىل وجود نظرتني خمتلفتني
متاما ،وحيث أأنه ملخص واقعي ،اقرتح بأأن يتضمن امللخص املقدم من الرئيس أأن هناك اثنني من وهجات النظر املتباينة.
اإحداهام أأن بعض الوفود توقعت من أأماانت اللجان ا ألخرى تقدمي مسامههتا ،بيامن مل يعتقد أآخرون أأنه من املهم القيام بذكل.
وطلب أأن تنعكس وهجيت النظر يف ملخص الرئيس.
 .432و أأفاد الرئيس بأأن وجود موقفني منعكسني يف ملخص الرئيس يشري اإىل نص غري عقالين ،وجيب جتنب ذكل ألنه
سيشلك سابقة .وذكر أأنه حاول التوصل اإىل اقرتاح ميكن أأن حيظى بردود فعل اإجيابية ،ولكن من حق وفد املغرب تقدمي
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اقرتاح ابإدراج نص يف ملخص الرئيس .و أأكد الرئيس بأأن تقرير الاجامتع س يعكس وهجة نظر لك وفد .ومع ذكل ،جيب عىل
ملخص الرئيس أأن يعكس نصا توافقيا .و أأفاد أأنه من املهم الاعرتاف مبسامهة اللجنة احلكومية ادلولية .وابلنظر اإىل طلبات
التشاور ،أأرجأأ الرئيس املناقشة.

البند  8من جدول ا ألعامل :امللكية الفكرية والتمنية
عرض من ا ألمانة حول "املر أأة وامللكية الفكرية"
 .433أأشار الرئيس اإىل أأن هذه يه املرة ا ألوىل اليت تناقش فهيا اللجنة املسائل املوضوعية يف اإطار بند جدول ا ألعامل
"امللكية الفكرية والتمنية" .وتقرر يف ادلورة احلادية والعرشين للجنة التمنية أأن يكون املوضوع ا ألول اذلي ينبغي مناقش ته يف
اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل هو املر أأة وامللكية الفكرية ،مما يعكس أأمهية هذا املوضوع .و أأعرب الرئيس عن أأمهل يف أأن
تشارك ادلول ا ألعضاء بنشاط لضامن اإجراء مناقشة هادفة .وذكر أأن القضااي اجلنسانية تأأيت يف مقدمة مناقشات التمنية يف
مجيع أأحناء العامل .ول تعترب املساواة بني اجلنسني حقا أأساس يا من حقوق الإنسان حفسب ،بل أأيضا أأداة حيوية للتمنية
املس تدامة .وذكر أأن متكني املر أأة حيفز الإنتاجية والمنو .و أأفاد أأن املاكنة البارزة للقضااي العامة يف جدول أأعامل ا ألمم املتحدة
تتحدث عن الإشارة اإىل تكل القضية وطابعها احلامس .و أأفاد أأن منذ عام  ،2010دلى منظومة ا ألمم املتحدة هيئة تسمى هيئة
ا ألمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املر أأة ،ويه خمصصة عىل وجه التحديد لتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املر أأة.
وعالوة عىل ذكل ،مت الاعرتاف ابملسائل املتعلقة ابملر أأة يف مجيع هيئات منظومة ا ألمم املتحدة ،مبا يف ذكل الويبو .وتعد
املساواة بني اجلنسني جزءا ل يتجز أأ من لك من أأهداف التمنية املس تدامة الس بعة عرش الواردة يف أأجندة التمنية لعام .2030
ويدعو الهدف اخلامس ،وهو املساواة بني اجلنسني ،عىل وجه التحديد لختاذ اإجراءات يف هذا اجملال .كام أأن اإدراك أأمهية
مشاركة املر أأة يف الابتاكر والإبداع يامتىش مع تكل اجلهود .ويف هذا الصدد ،ينبغي للهيئات الوطنية أأن تعمتد س ياسات
وتدابري تدمع املر أأة املبتكرة واملبدعة .وذكر أأنه ميكن لنظام امللكية الفكرية أأن يعمل أكداة مفيدة للغاية لتعزيز مسامهة املر أأة
وجعلها جتين فوائد معلها ابلاكمل .و أأفاد أأنه كام هو موّض يف س ياق اليوم العاملي للملكية الفكرية  ،2018أأظهرت البياانت
اجتاها اإجيابيا يف مشاركة املر أأة يف امللكية الفكرية ،لكن الفجوة بني اجلنسني لزالت مس مترة .وجشع ادلول ا ألعضاء عىل
اس تغالل املناقشة يف وضع ا ألساس يف هذا الاجتاه ،سواء من جانب الويبو أأو ادلول ا ألعضاء .كام جشعهم عىل تبادل
ممارساهتم وادلروس املس تفادة والتحدايت اليت يواهجوهنا يف اعامتد التدابري الالزمة لضامن املشاركة الاكمةل للمر أأة يف عامل امللكية
الفكرية هبدف التعمل من بعضهم البعض واس تخالص اس تنتاجات ذات مغزى من شأأهنا أأن تساعد يف تصممي وتنفيذ
الإجراءات املس تقبلية بشلك أأفضل.
 .434و أأعرب املدير العام ،د .فرانسيس غري ،عن رسوره ألن ادلول ا ألعضاء اختارت تناول هذا املوضوع يف س ياق جلنة
التمنية .و أأفاد أأنه موضوع همم ومتسق مع التأأكيد عىل أأن الويبو كلك ،ليس فقط ادلول ا ألعضاء حفسب ،بل ا ألمانة أأيضا،
تضع هذه املسأأةل البالغة ا ألمهية املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني يف س ياق امللكية الفكرية .و أأشار اإىل الزتام الويبو العميق
ابملساواة بني اجلنسني من مجيع النوايح ،وهو ما مت التعبري عنه بعدة طرق خمتلفة .وذكر أأنه مت التعبري عن ذكل أأو ًل وقبل
لك يشء يف أأدوات الس ياسة ادلاخلية اليت حتمك ا ألمانة .كام اعمتدت الويبو س ياسة للمساواة بني اجلنسني يف عام .2014
وداخل ا ألمانة ،اكن عىل مخسة وعرشين هجة اتصال وتنس يق معنية ابلشؤون اجلنسانية التأأكيد عىل أأن مديري براجمها
يراعون القضااي اجلنسانية عند وضع براجمهم وتنفيذها .وذكر أأنه مت اقرتاح عدد من التوهجات الربانجمية اخملتلفة فامي يتعلق
ابملساواة بني اجلنسني .ومت ختصيص اليوم العاملي للملكية الفكرية لعام  2018ملوضوع "متكني التغيري :املر أأة يف جمال الابتاكر
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والإبداع" .كام شهد هذا املوضوع مشاركة قياس ية يف مجيع أأحناء العامل .ومت تنظمي عدد كبري للغاية من ا ألحداث يف مجيع ادلول
ا ألعضاء حول هذا املوضوع ،مما يعزز الوعي ابلقضااي اإىل حد كبري .و أأفاد أأن الويبو وضعت أأدوات داخلية لرصد مؤرشات
املساواة بني اجلنسني يف جمال امللكية الفكرية .ويعمل كبري اخلرباء الاقتصاديني للويبو عىل ذكل بشلك مهنجي منذ عدة
س نوات ومت نرش النتاجئ يف تقرير مؤرشات امللكية الفكرية العاملية ،واذلي س تصدر النسخة اجلديدة منه يف ا ألس بوع التايل،
ويف الاس تعراض الس نوي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات من حيث مشاركة املر أأة مكخرتعة ومكودعة طلبات براءات دولية.
وذكر أأن  %52من املشاركني يف التعمل عن بعد ،اذلين يبلغ عددمه حوايل  65.000خشص يف مجيع أأحناء العامل لك عام ،من
النساء .كام أأفاد أأن الويبو تتعاون مع عدد كبري من ادلول ا ألعضاء يف تنظمي فعاليات عىل الصعيد الوطين بشأأن متكني املر أأة
يف جمال الابتاكر والإبداع والصناعات الإبداعية وامللكية الفكرية .وشكر جلنة التمنية عىل اإاتحهتا الفرصة لعرض أأعامل الويبو
واحلصول عىل التوجيه والإرشاد من ادلول ا ألعضاء .و أأعرب عن تقديره البالغ للرتكزي عىل هذا املوضوع املهم للغاية .و أأبرز
أأمهية بيان الرئيس فامي يتعلق ابلفرصة الضائعة اليت يتيحها موضوع عدم املساواة بني اجلنسني.
 .435وقدمت ا ألمانة (الس يدة كورنيليا موىس) وصفا للتقدم اذلي أأحرزته ا ألمانة يف مسأأةل تعممي مراعاة املنظور اجلنساين
واملساواة بني اجلنسني .وذكرت أأهنا مل تكن مشلكة موارد برشية يف حد ذاهتا ،لكهنا مشلكة تعاملت معها املوارد البرشية يف
القوى العامةل .و أأفادت أأن خبري الشؤون اجلنسانية والتنوع ،اذلي مت تعيينه يف عام  ،2014يرفع تقاريره ملدير املوارد البرشية
ويقوم بتنس يق معل  25هجة اتصال يف مجيع أأحناء الويبو يف مجيع الربامج ،وهل دور رئييس .و أأفادت أأنه من حيث املنظور
اجلنساين ،ل تعمل الويبو مبعزل عن غريها ولكهنا تعمل مع منظومة ا ألمم املتحدة .وابلإضافة اإىل هيئة ا ألمم املتحدة للمساواة
بني اجلنسني ومتكني املر أأة ،أأطلقت منظومة ا ألمم املتحدة يف عام  2012خطة معل ا ألمم املتحدة عىل نطاق املنظومة بشأأن
املساواة بني اجلنسني ومتكني املر أأة ( ،)UN SWAPواليت أأقرهتا اللجنة الرفيعة املس توى املعنية ابلإدارة واجمللس التنفيذي
الرئييس واليت اكنت عضوا فهيام .وشاركت الويبو يف خطة معل ا ألمم املتحدة عىل نطاق املنظومة بشأأن املساواة بني اجلنسني
ومتكني املر أأة منذ عام  ،2012ويف ذكل الوقت اس توفت ما يصل اإىل  %7من مؤرشات ا ألداء امخلسة عرش .ومعلت الويبو
جبد منذ ذكل احلني .وحبلول عام  ،2017تقدمت الويبو اإىل معدل  %46من حتقيق املؤرشات .ومت تضمني ذكل يف التقرير
الس نوي للموارد البرشية لك عام .واكنت نس بة الـ  %46أأعىل من املتوسط اذلي حققته هيئات ا ألمم املتحدة ا ألخرى اليت
دلهيا تركزي تقين ،حيث اكن املتوسط حوايل  .%42وجاءت الويبو يف املقدمة قلي ًال ولكن هناك حاجة اإىل املزيد .ويعد
مؤرش مراعاة املنظور اجلنساين جزء من خطة معل ا ألمم املتحدة عىل نطاق املنظومة بشأأن املساواة بني اجلنسني ومتكني
املر أأة ،مما يعين أأنه يتعني علهيا تضمني نتيجة واحدة مرتفعة عىل ا ألقل بشأأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املر أأة يف واثئق
الويبو الاسرتاتيجية ،مثل الربانمج واملزيانية .كام أأظهر ذكل تقدما جيدا .ففي عام  ،2016عندما مت تقدمي املؤرش ألول مرة،
مل تذكر الويبو سوى القليل جدا حول املنظور اجلنساين يف براجمها .ومت اإحراز تقدم لرفع املؤرش اإىل  .%47ومكثال عىل
ذكل ،أأبرزت أأنه يف قانون حق املؤلف وا ألقسام القانونية ا ألخرى ،أأكدت الويبو عىل أأن النصوص القانونية تشمل مراعاة
املنظور اجلنساين .وجشعت الوحدات اليت نظمت ورش معل لبناء القدرات املر أأة عىل املشاركة ،واكنت الوحدات اليت تنظم
الفرق هتدف اإىل تشكيل مفرق خمتلطة من اجلنسني .و أأطلقت اإدارة املوارد البرشية عددا من املبادرات لإحراز تقدم يف جمال
املساواة بني اجلنسني يف القوى العامةل .وتمتتع املنظمة ابملساواة بني اجلنسني بشلك عام ولكن ليس يف املس توايت العليا.
وهناك املزيد من العمل اذلي يتعني القيام به ،من مس توى  P4مفا فوق .ول تزال املر أأة متثل أأقل من نصف القوى العامةل،
وميثل ذكل حتداي كبريا ،حيث أأن النساء يتقدمن بأأقل من نصف طلبات الوظائف الشاغرة .وقد أأرصت ادلول ا ألعضاء عىل
أأن تقوم الويبو ابلتعيني عىل أأساس اجلدارة و أأن السبيل الوحيد ملعاجلة هذه املسأأةل هو تشجيع املر أأة املؤهةل تأأهيال عاليا عىل
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التقدم للوظائف ،ويه ليست هممة سهةل .و أأفادت أأنه من أأجل العمل عىل ذكل ،حتاول الويبو حتديد النساء املوهوابت
داخليا الاليئ ميكن أأن يصلن يف الهناية اإىل مس توايت أأعىل .وبد أأت الويبو برانجما رائدا يف عام  2015بنتاجئ مشجعة ،حيث
خضعت النساء اخملتارات لربانمج دمع مكثف ملدة عام من أأجل الوصول اإىل منصب ميكهنن فيه التنافس عىل الوظائف
الشاغرة عندما تكون هذه الوظائف الشاغرة متاحة .وتقدمت بعض النساء ابلفعل بطلب للحصول عىل وظائف يف
املس توى ا ألعىل ومتكنن من احلصول عىل وظائف يف املناصب العليا .وابلإضافة اإىل ذكل ،شاركت الويبو يف مبادرة التمنية
املشرتكة بني الواكلت ،حيث معلت عدة هيئات اتبعة ل ألمم املتحدة مع النساء العامالت يف املس توى  .P3وهناك عدد من
موظفي الويبو يف هذا الربانمج ممن تلقوا ردود جيدة .و أأخري ًا ،دلى الويبو مجموعة من املواهب النسائية ،حبيث عندما يمت
حتديد النساء الواعدات بشلك خاص ،سيمت اإضافهتن اإىل مجموعة املواهب .اإذا اكنت املناصب ذات الصةل مفتوحة ،فسوف
تضمن الويبو أأن النساء عىل دراية بتكل وميكهنن تقدمي الطلبات .و أأفادت ا ألمانة أأن هناك مبادرات أأخرى تتعلق مبوضوعات
أأوسع .و أأبرزت أأن املدير العام يعد بطل دويل يف جمال مراعاة املنظور اجلنساين منذ عام  .2016وشلك ا ألبطال العامليون يف
جمال مراعاة املنظور اجلنساين ش بكة تضم أأكرث من  200خشصية من كبار القادة امللزتمني ابملساواة بني اجلنسني .واكن عىل
املدير العام أأن حيقق عدة أأهداف لك عام ،وهو ما يفعهل ابس مترار.
 .436وتناولت ا ألمانة (الس يدة اكيث جيويل) الطريقة اليت تتواصل هبا الويبو بشأأن املنظور اجلنساين .و أأفادت بأأن زايدة
الوعي مبراعاة املنظور اجلنساين واملساواة بني اجلنسني متثل أأولوية مرتفعة يف معل شعبة التصالت ،من حيث اللغة
املس تخدمة ،واملبادئ التوجهيية التحريرية ،وتعممي احلياد اجلنساين ،والرسائل عند الإبالغ عن رؤى الويبو وخرباهتا وإاجنازاهتا
يف دمع اجلهود لمتكني مشاركة أأكرب للمر أأة يف امللكية الفكرية والابتاكر والإبداع .وفامي يتعلق ابلقصص الواردة يف منشورات
الويبو وتقارير وسائل الإعالم وقنوات التواصل الاجامتعي واملواد السمعية البرصية وموقع الويبو عىل الانرتنت وخط الويبو
الإخباري وجمةل الويبو ،بذلت قصارى هجدها لإبراز عدد متساو من النساء والرجال يف اخملرجات املنتجة لرشح كيف اكن
الناس يس تخدمون نظام امللكية الفكرية .واس تكشفت العديد من القصص اليت ظهرت عرب قنوات التصال يف الويبو كيف
اكنت النساء امللهامت يس تخدمن نظام امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل اخلدمات اليت تقدهما الويبو للهنوض بأأهدافهن .وهناك
نساء مثل دورويث غيتواب ،املؤسس والرئيس التنفيذي لرشكة س بايلوركس ميداي ( ،)Spielworks Mediaاليت تروج
للمحتوى احمليل يف اإفريقيا واملبدعني احملليني؛ أأو كريان مازومدار شو الهندية اليت تقود بيوكوم ،أأكرب رشكة أأدوية يف الهند
يقودها الابتاكر؛ أأو الربوفيسرية الربازيلية جواان دي أأرك فيليكس دي سوزا اليت ترفع الوعي ابمللكية الفكرية بني الش باب
الضعفاء اجامتع ًيا لمتكيهنم من اإدراك اإماكانهتم يف الابداع والابتاكر و أأن يصبحوا مبتكرين أأو رواد أأعامل؛ أأو خشيات مثل
املبتكرة وس يدة ا ألعامل الربيطانية ماندي هابرمان ،اليت أأحدثت منتجاهتا ،مبا يف ذكل " "Any Way Up Cupل ألطفال
الصغار ثورة يف صناعة احلضاانت وجلبت الراحة ملاليني ا ألرس حول العامل .وتعترب تكل النساء مصدر اإلهام للجميع واكنت
اإجنازاهتن الرائعة اإر ًاث ل يقدر بمثن للفتيات الصغريات يف لك ماكن وتطلعاهتن ألن يصبحن مبدعات املس تقبل .ومكنت
قصصهم الويبو من التواصل مع امجلاهري وإاظهار قمية امللكية الفكرية و أأمهيهتا يف العامل الواقعي .ومن ادللئل ا ألخرى عىل الزتام
الويبو القوي ابملساواة بني اجلنسني أأنه مت اإطالق محةل اليوم العاملي للملكية الفكرية يف عام  2018بتوجيه من املدير العام
حتت شعار "متكني التغيري :املر أأة يف جمال الابتاكر والإبداع" .ويف تكل املناس بة ،أأكد املدير العام الزتام الويبو ابملساواة بني
اجلنسني ،ودعا "امجليع يف لك ماكن لضامن قيامنا بلك ما يف وسعنا لزايدة املشاركة الاكمةل للمر أأة يف جمال الابتاكر
والإبداع" .و أأفادت أأنه من خالل مضاعفة اجلهود لتشجيع املزيد من النساء عىل الاخنراط يف جمال امللكية الفكرية والابتاكر
والإبداع ،هل س يكون من املمكن "ل إالنسانية أأن تدرك اإماكانهتا الإبتاكرية والإبداعية الاكمةل" .وذكر أأن محةل اليوم العاملي
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للملكية الفكرية لعام  2018اكنت أأجنح محةل للويبو حىت ذكل التارخي ،حيث مت تنظمي أأكرث من  600نشاط يف  135دوةل
ومنطقة .و أأفادت بأأن امحلةل احتفلت بذاكء وإابداع وفضول وجشاعة النساء الاليئ يقودن التغيري يف العامل .واكنت امحلةل فرصة
للنساء يف مجيع أأحناء العامل للتعبري عن أآراهئن حول سبب أأمهية مشاركهتن يف جمال امللكية الفكرية والابتاكر والإبداع .و أأثناء
امحلةل ،أأصدرت الويبو أأيضا أأرقاما حمدثة حول اس تخدام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من ِقبل النساء اخملرتعات و أأنشأأت
رسدا حول ذكل مما أأدى اإىل تغطية اإعالمية أأكرث انتشارا للحمةل .كام أأكدت امحلةل عىل قمية التنوع .وذكرت أأنه عندما تعمل
وحيسن من القدرة عىل اإثراء الرثوة الثقافية املشرتكة وإاجياد حلول فعاةل
املر أأة والرجل معا ،فاإن ذكل يعزز من الإنسانية ّ
للتخفيف من حدة الفقر وتعزيز الصحة العاملية وحامية البيئة .و أأفادت بأأن شعبة التصالت س تواصل دمع معل الويبو يف
زايدة الوعي ابدلور الهام اذلي ميكن أأن تلعبه املر أأة يف الابتاكر ورايدة ا ألعامل ،وس تواصل تطوير طرق مثرية وجذابة
إلرشاك املر أأة ،لس امي من البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ،وتشجيعهن عىل اإدراك أأكرث للملكية الفكرية واس تخدام نظام
امللكية الفكرية واملساعدة يف تقليل الفجوة بني اجلنسني يف جمال امللكية الفكرية.
 .437وتبادلت ا ألمانة (الس يد ميشال س يفرن) اإجراءات اإدارة البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية والبدلان املتقدمة ()TDC
لتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني الفتيات والنساء ووضعهن عىل حنو أأفضل يف جمال الإبداع ويف نظام امللكية الفكرية
بأأمكهل .و أأفادت أأنه مت النظر يف املساواة بني اجلنسني عند اإعداد ا ألنشطة الهنائية لعام  2019ويف تصممي برانمج ومزيانية
أأفضل لعايم  2020و .2021وذكرت أأن مت احلصول عىل ردود اإجيابية بشأأن تصممي وتطوير أأنشطة لتشجيع الابتاكر لتحقيق
قمية مضافة للويبو .و أأفادت بأأن الالزتام والاهامتم الشديد دلى ادلول ا ألعضاء والسلطات الوطنية (املاكتب الوطنية للملكية
الفكرية والهيألك احلكومية وغريها من الهيألك ذات الصةل اليت تتناول تعزيز اإبداع النساء والفتيات يف جمال الاخرتاعات
وامللكية الفكرية) قد ًيرس ذكل .وذكرت حد ًاث ن ُظم يف الفلبني هبدف اس تكشاف املر أأة لكيفية تعزيز وجود الفتيات يف جمال
الابتاكر ويف نظام امللكية الفكرية بطريقة أأكرث جاذبية وفعالية .وأأفادت بأأن هناك عدد كبري من النتاجئ والتوصيات امللموسة،
اليت تعمل الإدارة العليا علهيا واليت سيتعامل معها فريق اإدارة البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية والبدلان املتقدمة خالل العامني
أأو الثالثة أأعوام التالية .و أأشارت اإىل أأنه مت اإعداد ورقة معلومات تعكس بعض ا ألنشطة اليت ذكرهتا الس يدة كورنيليا موىس.
و أأفادت بأأن ا ألمانة سرتد عىل ا ألس ئةل وتقدم املزيد من املعلومات ،اإذا لزم ا ألمر.
 .438وعرضت ا ألمانة (الس يد أأوزوادلو جريونس جوردا) أأنشطة املكتب ا إلقلميي ألمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب.
و أأفادت بأأن املكتب ،جنبا اإىل جنب مع بدلان املنطقة ،يدرج يف خطط معهل الس نوية بشلك تدرجيي سلسةل من الإجراءات
و أأنشطة املساعدة التقنية ،اليت اإما تتضمن أأو تنظر عىل ا ألقل يف قضية املنظور اجلنساين ،وابلتايل يشجع عىل املساواة بني
اجلنسني مع اس تخدام والوصول اإىل نظام امللكية الفكرية يف املنطقة .وذكرت بأأن املكتب يعمل عىل خطني رئيس يني؛ اخلط
ا ألول ،حتليل كيفية ربط امللكية الفكرية ابلس ياسات اجلنسانية القامئة أأو اليت مت تطويرها عىل املس توى الوطين؛ واخلط
الثاين ،حتديد كيفية اإدراج املساواة بني اجلنسني يف ماكتب امللكية الفكرية نفسها ،أأي وضع املامرسات الالزمة حبيث تعترب
تكل املاكتب قضية املنظور اجلنساين جزءا ل يتجز أأ من الإدارة املؤسس ية واخلدمات املقدمة .و أأفادت أأهنا نظمت اجامتعني
حول امللكية الفكرية والابتاكر واملساواة بني اجلنسني يف املنطقة يف عايم  2017و ،2018حيث عُقد الاجامتع ا ألول يف
كولومبيا ،ابلشرتاك مع وزارة الشؤون اخلارجية ،يف  19و 20أأكتوبر  2017يف بوغوات .واكن القصد من ذكل هو أأن يكون
مبثابة منتدى عام للنقاش هبدف مناقشة وهجات النظر واخلربات حول كيفية تعزيز املساواة بني اجلنسني يف س ياق
اسرتاتيجيات الابتاكر وحامية امللكية الفكرية .وارتبطت مشاركة لك من اخلرباء من النساء والرجال من كولومبيا ارتباطا
مبارشا بقضية املنظور اجلنساين .كام شاركت املنظمة العاملية للمخرتعات ورائدات ا ألعامل .ومت اإقرار سلسةل من الاحتياجات
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من نتاجئ اجامتع بوغوات :تعزيز تطوير وتنفيذ املساواة بني اجلنسني؛ وإادراج هذه اجلهود يف امللكية الفكرية لتشجيع وتعزيز
التعاون بني ماكتب امللكية الفكرية واملؤسسات الوطنية املسؤوةل عن القضااي اجلنسانية؛ وتشجيع املر أأة عىل اس تخدام امللكية
الفكرية وتيسري تمنية قدراهتا عىل حفز تبادل اخلربات عىل املس توى ا إلقلميي واحلاجة اإىل دمج املساواة بني اجلنسني يف
س ياق س ياسات ماكتب امللكية الفكرية وإادارهتا و أأقساهما .ومت تنظمي الاجامتع ا إلقلميي الثاين يف مونتيفيديو مع املديرية
الوطنية للملكية الفكرية وجلنة التمنية الاجامتعية واجلنسانية بوزارة الصناعة والطاقة والتعدين يف أأوروغواي يف نومفرب .2018
واكن الهدف احملدد هو التفكري يف خطوط العمل احملمتةل عىل النحو احملدد يف اجامتع بوغوات وحول كيفية دمج قضية املساواة
بني اجلنسني يف س ياق اإدارة الس ياسات و أأقسام مكتب امللكية الفكرية .ويف ذكل الاجامتع ،مسحت مشاركة ممثيل هيئة
ا ألمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املر أأة ،ابلإضافة اإىل اإنشاء رابط للتعاون املس تقبيل احملمتل ،بزايدة الوعي ابملبادرات
يف جمال الس ياسة العامة والربامج اليت تشجعها هيئة ا ألمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املر أأة من أأجل املساواة بني
اجلنسني .و أأفادت بأأن أأحد خطوط العمل الرئيس ية املنبثقة عن اجامتع مونتيفيديو هو اإثبات أأن الطلبات جيب أأن تتضمن
خطا جنسانيا وإانشاء أليات لربط املعلومات حول مقدم الطلب مبختلف قواعد البياانت من أأجل احلصول عىل معلومات
حول املنظور اجلنساين .كام اكنت احلاجة اإىل بناء مؤرشات حول املنظور اجلنساين هممة أأيضا .واس تكشف الاجامتع اإماكنية
اإنشاء فريق عامل بني الويبو وهيئة ا ألمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املر أأة ومجموعة من البدلان من أأجل حتليل
الليات املمكنة لوضع هذه املؤرشات وحتديد كيفية قياسها .كام حدد الاجامتع احلاجة اإىل حتديد املامرسات يف بعض املاكتب
الوطنية يف املنطقة لتصممي أأو تنفيذ س ياسات مرتبطة ابملساواة بني اجلنسني ،لتكون مرجعا لتطوير الس ياسات املؤسس ية
يف ماكتب امللكية الفكرية .كام نظر الاجامتع يف اإماكنية تعزيز ا إلجراءات وا ألنشطة للمجموعات النسائية من أأجل متكيهنا
اجامتعيا واقتصاداي من خالل اس تخدام نظام امللكية الفكرية ،مع الاعرتاف بأأن مثل هذه الإجراءات وهذا الرتوجي جيب أأن
يدعام النساء الاليئ سيساعدن يف تطوير مبادرات امللكية الفكرية تكل ،لس امي عندما اكنت تكل مجعيات نسائية .وذكرت بأأنه
ميكن تطوير ا ألدوات والليات اليت لها خشصية جنسانية ،مبا يف ذكل اإاتحة املوارد البرشية يف املاكتب اليت تراعي املنظور
اجلنساين .كام معل الاجامتع عىل حتديد معلومات أأحصاب املصلحة املؤسس يني واملنتس بني ومجموعات املصاحل ،واليت ميكن أأن
تيرس بناء ش بكة أأمرياك الالتينية للملكية الفكرية واملنظور اجلنساين .و أأفادت بأأنه حدث زايدة دلى بدلان املنطقة يف عايم
 2017و 2018يف الطلب عىل ا ألنشطة التعاونية وتطويرها ،مبا يف ذكل البعد اجلنساين ،سواء من وهجة نظر بناء القدرات
دلى اجملموعات النسائية فامي يتعلق ابس تخدام نظام امللكية الفكرية يف قطاعات مثل التصممي أأو من خالل ا ألنشطة الرامية
اإىل تعزيز أأمهية امللكية الفكرية يف الابتاكر ودور املر أأة .وذكرت أأنه مت تطوير أأنشطة يف كواب واملكس يك وجاماياك وترينيداد
وتوابغو و أأوروغواي .وتضمنت خطة معلها لعام  2019عقد اجامتع إاقلميي فرعي اثلث يف لامي ،بريو ،هبدف متابعة الإجراءات
والنتاجئ اليت حققهتا ماكتب امللكية الفكرية يف دمج القضااي اجلنسانية يف هيلكها الإداري.
 .439وتبادلت ا ألمانة (الس يد وليد عبد النارص) بعض ا ألنشطة اليت اضطلع هبا املكتب ا إلقلميي للبدلان العربية منذ عام
 2016بشأأن تعممي مراعاة املنظور اجلنساين .و أأفادت أأنه يف عام  ،2016وبناء عىل تعلاميت من املدير العام ،قام املكتب
ا إلقلميي لدلول العربية بتعيني أأحد موظفيه مكنسق معين ابلشؤون اجلنسانية .وبد أأ املكتب بعد ذكل ابلتنس يق مع منسق
الويبو املعين ابلش ئون اجلنسانية يف اإدارة املوارد البرشية وتطوير الإدارة .وجرى النشاط ا إلقلميي الرئييس لعام 2017
ابلتعاون مع جامعة ادلول العربية ومقرها القاهرة وكذكل مع الرابطة العاملية للنساء اخملرتعات ورائدات ا ألعامل ،ويه منظمة
غري حكومية مقرها مجهورية كوراي .ونسقت اجامتعا إاقلمييا بعنوان "تشجيع املر أأة عىل الابتاكر يف العامل العريب" ،اذلي انعقد
يف الفرتة من  7اإىل  10مايو  2017يف مقر جامعة ادلول العربية ابلقاهرة .وحرض الاجامتع  17دوةل من أأصل  22دوةل
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عربية واكن تقيمي املشاركني اإجيابيا للغاية .كام عقدت ألول مرة عىل املس توى ا إلقلميي اجامتعا إاقلمييا يركز عىل العالقات بني
املر أأة وامللكية الفكرية والابتاكر .ومتاش يا مع موضوع اليوم العاملي للملكية الفكرية لعام " 2018متكني التغيري :املر أأة يف جمال
الابتاكر والإبداع" ،خالل الاجامتع ا إلقلميي ملديري ماكتب امللكية الفكرية يف البدلان العربية اذلي اس تضافته أأاكدميية
البحث العلمي والتكنولوجيا واملنعقد يف القاهرة يف أأبريل  ،2018مت ختصيص جلسة ليوم اكمل ملوضوع تشجيع الابتاكر
والإبداع للمر أأة من أأجل التمنية الاقتصادية .وشارك منسق الويبو املعين ابلشؤون اجلنسانية يف اإدارة املوارد البرشية .وتر أأس
الاجامتع انئب املدير العام الس يد ماريو ماتوس .ويف  23و 24أأبريل  ،2018نظمت جامعة ادلول العربية ندوة إاقلميية يف
مقرها يف ابلقاهرة حيث حرضها ممثلو  13دوةل عربية وشاركت الويبو بعرض تقدميي .ويف هناية أأكتوبر وبداية نومفرب ،2018
عُقد اجامتع إاقلميي فرعي لدلول العربية حول دور امللكية الفكرية يف حتقيق التمنية الاقتصادية .وخُصصت جلسة خاصة حول
املنظور اجلنساين وامللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية للعالقة بني املر أأة والابداع يف جمال امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية
يف املنطقة العربية .وعند اإعداد خطة العمل املقرتحة للمكتب ا إلقلميي لدلول العربية لعام  ،2019اقرتحت اململكة ا ألردنية
الهامشية اس تضافة اجامتع إاقلميي حول امللكية الفكرية ورايدة ا ألعامل يف املنطقة العربية .وتنص التوصية السادسة لالجامتع
التنس يقي ا إلقلميي العريب الثامن لرؤساء ماكتب امللكية الصناعية ،اذلي انعقد يف الفرتة من  10اإىل  12أأبريل  ،2018عىل ما
ييل" :وإاقرارا ابدلور املهم واحليوي للمخرتعات واملبدعات من النساء يف تطوير املزيد من الاقتصادات الوطنية ،أأشاد
ابملنظمة العاملية للملكية الفكرية ملا تبذهل من هجود لتشجيع اخملرتعات واملبدعات ،لس امي من خالل ختصيص موضوع اليوم
العاملي للملكية الفكرية لعام  2018لمتكني التغيري والابتاكر والإبداع دلى املر أأة" .كام أأشاد املشاركون ابلتعاون بني الويبو
وجامعة ادلول العربية خالل عام  ،2017ودعوا اإىل زايدة تعزيز التعاون العريب مع الويبو يف هذا اجملال .ومن خالل معل
مكتب اخلرباء الاقتصاديني يف الويبو ،أأتيحت بعض الإحصاءات حول الطلبات املقدمة مبشاركة امر أأة واحدة خمرتعة عىل
ا ألقل يف بدلان عربية خمتارة خالل الفرتة بني عايم  2008و 2016يف اجلزائر ومرص واملغرب واململكة العربية السعودية
والإمارات العربية املتحدة .وابلنس بة ملعظم هذه البدلان ،اكن عدد الطلبات يتحرك تصاعداي خالل تكل الفرتة .وو أأعربت
ا ألمانة عن متنهىا بأأن يمت تعممي ذكل عىل ادلول العربية ا ألخرى يف املس تقبل القريب .كام نظمت الويبو اجامتعني إاقلمييني،
أأحدهام ابلتعاون مع جامعة ادلول العربية يف مقرها ابلقاهرة يف الفرتة من  7اإىل  8نومفرب  ،2018حتت عنوان" :امللكية الفكرية
والش باب" .واكن ما يقرب من  %65من املشاركني من النساء .وشاركت الويبو يف تنظمي اجامتع إاقلميي أآخر مع منظمة
الصحة العاملية ( )WHOومنظمة التجارة العاملية ( .)WTOواكن الاجامتع عبارة عن ورشة معل إاقلميية حول الصحة
العامة وامللكية الفكرية والتجارة اس تضافهتا دوةل الكويت مبدينة الكويت يف الفرتة من  18اإىل  21نومفرب  .2018ومن بني 35
مشاراك يف ورشة العمل ،اكنت هناك  21امر أأة ،أأي  .%60ويشري هذان الاجامتعان اإىل درجة ا ألمهية اليت تولهيا البدلان
العربية لمتثيل املر أأة يف أأنشطة امللكية الفكرية والابتاكر .وابلإضافة اإىل ذكل ،يف معارض الابتاكر اليت يمت تنظميها بشلك
مزتايد من قبل عدد من البدلان العربية ،مبا يف ذكل الكويت واجلزائر ومرص واملغرب وتونس ،اكنت هناك زايدة يف النس بة
املئوية لالخرتاعات اليت اضطلعت هبا وقدمهتا وعرضهتا اخملرتعات .واكنت حاةل ا ألحدث يه احلدث اذلي مت ابلقاهرة يف
الأاكدميية الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا يف  8و 9نومفرب  ،2018حيث مت منح  %72من اجلوائز للمخرتعات .ويف
يناير  2018ابلكويت ،يف معرض الكويت ادلويل العارش لالخرتاعات ،مت منح  %56من اجلوائز للمخرتعات .و أأعربت
ا ألمانة عن أأملها يف أأن تتحسن هذه ا ألرقام يف الس نوات التالية .كام أأعربت عن تقديرها للماكتب الوطنية للملكية الفكرية
والبعثات ادلامئة للبدلان العربية لتعاوهنا يف تعزيز قضية املساواة بني اجلنسني وتعزيز دور املر أأة يف أأنشطة امللكية الفكرية
والابتاكر اليت تضطلع هبا الويبو.
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 .440وذكرت ا ألمانة (الس يدة كورنيليا موىس) بعض ا ألنشطة الإضافية اجلديرة ابملالحظة .وذكرت أأن منتدى إاقلميي يضم
نساء وابحثات أأفريقيات قد انعقد يف املغرب يف عام  2017ومض أأكرث من  200امر أأة تعمل يف قطاع الزراعة وا ألعامل
التجارية الزراعية .ويف عام  ،2018قدمت الويبو برامج تدريبية يف جمال امللكية الفكرية لأكرث من  140من كبار املسؤولني
من أأقل البدلان منو ًا ،نصفهم من النساء ،ابلتعاون مع املكتب السويدي للرباءات والتسجيل .ومشل ذكل بندا يف جدول
ا ألعامل حول املنظور اجلنساين وامللكية الفكرية ،يشجع مشاركة املر أأة يف نظام امللكية الفكرية يف أأقل البدلان منو ًا .كام دمعت
الويبو جممتعا حمليا يضم أأكرث من  400امر أأة من نساجات السالل يف مجهورية كينيا لتشكيل مجعية لكتساب عالمة جامعية
وتمنية س بل معيش هتن .ويف أآس يا ،دمعت الويبو منتدى كوراي ادلويل لالخرتاعات النسائية وورشة العمل ابلتعاون مع مكتب
كوراي للملكية الفكرية وامجلعية الكورية للمخرتعات .واجتذب منتدى عام  2018أأكرث من  370س يدة مبتكرة من أأكرث من
 20دوةل ميثلن العديد من البدلان النامية والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية .وقد بد أأت الويبو ،من خالل أأاكدمييهتا ،يف التعاون
مع برانمج اليونسكو يف جمال املر أأة والعلوم .ويف مارس  ،2018شارك  10علامء حائزون عىل جوائز من مخس مناطق يف
العامل يف زايرة دراس ية للويبو لتعزيز معرفهتم ابمللكية الفكرية .و أأفادت بأأن تكل يه بعض ا ألمثةل اليت أأظهرت مجموعة واسعة
من ا ألنشطة املعنية ابملنظور اجلنساين اليت تضطلع هبا الويبو.
 .441وقدمت ا ألمانة (الس يد اكرسنت فينك) حملة عامة عن العمل املنجز يف جمال الاقتصاد والإحصاءات .و أأفادت بأأن
الس يد برونو لوفري والس يد خوليو رافو س يقدمان اإحصاءات واجتاهات و أأمناط ملموسة فامي يتعلق مبشاركة املر أأة يف نظام
امللكية الفكرية .وذكر بأأن العمل يف جمال املنظور اجلنساين قد بد أأ يف عام  2016يف شلك مرشوع جترييب لتحديد جنس
اخملرتعني املدرجني يف طلبات الرباءات املودعة يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .واكن هذا املرشوع انحجًا اإىل حد
كبري .و أأقرت ا ألمانة ابملساهامت الرائدة للس يد خوليو رافو .و أأفادت بأأن مناذج طلبات الرباءات مل تسمح ابلتعرف الرسيع عىل
جنس اخملرتعني ،ذلكل اكنت قواميس ا ألسامء مطلوبة لتحديد جنس ا ألسامء ا ألوىل ل ألعراق اخملتلفة ومقارنهتا مع جسالت
الرباءات .وقد جرى ذكل عىل أأكرث من  %90من مجيع ا ألسامء املدرجة يف طلبات براءات الاخرتاع .واكنت املهمة أأصعب
ابلنس بة للبدلان الآس يوية ،ولكن حىت يف هذه احلاةل اكنت هناك معدلت مرتفعة لتحديد الهوية .وبعد هذا املرشوع
التجرييب الناحج ،قامت ا ألمانة بتعممي هذا العمل يف شلك مؤرشات مت اإنتاهجا ابنتظام منذ ذكل احلني يف تقارير رئيس ية،
مثل املؤرشات العاملية للملكية الفكرية .ويف الواقع ،وفر املوضوع اخلاص ملؤرشات امللكية الفكرية العاملية لعام  2016مقدمة
يف قياس مشاركة املر أأة يف نظام براءات الاخرتاع ،ومنذ ذكل احلني ،مت حتديث ا ألرقام اليت تعكس أأحدث البياانت املتاحة
ابنتظام .وذكرت بأأنه قد حدث نفس اليشء ابلنس بة للمراجعة الس نوية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ويه التقرير
الإحصايئ اذلي يركز عىل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .واعتبارا من عام  ،2018ميكن حتميل البياانت املتعلقة
ابملشاركة حسب اجلنس يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من مركز بياانت اإحصاءات امللكية الفكرية .واكن هذا
املركز عبارة عن أأداة عرب الإنرتنت تتيح اختيار البياانت حسب الس نوات والبدلان .كام ذكرت أأهنا معلت مع عدد من ماكتب
امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل واليت اس تلهمت معلها من معل الويبو و أأصدرت اإحصاءات مماثةل جملموعاهتا الوطنية.
و أأفادت بأأن تكل املاكتب قد اعمتدت ،جزئ ًيا عىل ا ألقل ،عىل قاموس الاسامء املتاح عىل موقع الويبو عىل الانرتنت .و أأفادت
أأنه اإذا رغبت أأي دوةل عضو أأخرى يف الاضطالع مبهمة مماثةل ،فس يكون من دواعي رسورها تقدمي املساعدة يف حدود
املوارد املتاحة .وذكرت ا ألمانة أأهنا بصدد توس يع هذا العمل .وس يقوم الس يد خوليو رافو مبشاركة بعض البياانت فامي يتعلق
ابإيداع التصاممي يف اإطار نظام لهاي .و أأعربت عن أأملها يف أأن تضطلع مس تقبال مبشاريع دراسة أأكرث اس هتداف ًا لتجاوز
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الإحصاءات واس تكشاف ا ألس باب الاكمنة وراء معدلت مشاركة النساء يف نظام امللكية الفكرية عىل النحو املبني يف
الإحصاءات.
 .442وقدمت ا ألمانة (الس يد برونو لو فيوفر) حملة عامة عن الاجتاهات وا ألمناط الرئيس ية املوجودة يف اإحصاءات معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات بشأأن اخملرتعات .وذكر أأن الاجتاه املمتد من عام  2003اإىل عام  2017يظهر أأن حصة الطلبات
املودعة يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واليت تضمنت امر أأة واحدة خمرتعة عىل ا ألقل أآخذة يف الازدايد مبرور
الوقت ،وهو أأمر اإجيايب للغاية .وذكرت أأن حصة الطلبات املودعة يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مبشاركة اخملرتعات
متيل اإىل الزايدة مع مرور الوقت ،لكن النتيجة ا ألخرية لعام  2017أأظهرت أأن  %31من الطلبات املودعة يف اإطار معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات جاءت من جانب اخملرتعات .وبعبارة أأخرى ،فاإن ما يقرب من  %70من الطلبات املودعة يف اإطار
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات قد أأدرجت فقط خمرتعني من الرجال .وهناك جفوة كبرية ،عىل الرمغ من حتسن الوضع مبرور
الوقت .وهذا ما تؤكده حصة اخملرتعات من بني مجيع اخملرتعني ،وهو ما يزتايد مبرور الوقت .وابلنس بة لعام  ،2017اكنت
نس بة  %16.4من اخملرتعني من النساء ،أأي أأن حوايل  %83من اخملرتعني اكنوا من الرجال ،ذلكل هناك جفوة كبرية بني
الرجال والنساء .وذكرت أأنه لوحظ نفس اليشء عىل املس توى ا إلقلميي ،حيث اكنت أآس يا و أأمرياك الالتينية والاكرييب و أأمرياك
الشاملية أأعىل من املتوسط العاملي .واكنت أأورواب و أأوقيانوس يا وافريقيا أأقل من املتوسط .ومل يكن هناك منطقة ابرزة .واكنت
احلصص مماثةل .ومن املشجع أأنه يف لك منطقة جغرافية يف العامل ،زادت حصة الطلبات املودعة يف اإطار معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات مع جانب اخملرتعات خالل العقد املايض .وفامي يتعلق حبصة الطلبات املودعة يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات اليت تشارك فهيا امر أأة واحدة خمرتعة عىل ا ألقل يف أأكرب  20دوةل من أأصل الطلبات املودعة يف اإطار معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات ،تباينت ا ألرقام بني البدلان ،حيث حصلت مجهورية كوراي والصني عىل أأعىل حصة ،حوايل ،%50
وهذا ل يعين أأن تكل ادلول حققت املساواة بني اجلنسني ،ولكن مت اإدراج بعض اخملرتعات يف نصف الطلبات ،ومت اإدراج
الرجال اخملرتعني فقط يف النصف الآخر .وهذا يعكس جفوة ،يه مع ذكل أأقل من مثيالهتا يف بدلان أأخرى مثل الياابن أأو
أأملانيا أأو اإيطاليا أأو المنسا .وهناك عوامل كثرية ميكن أأن تفرس تكل الاختالفات ويعد جمال التكنولوجيا أأحدها .ففي علوم
احلياة ،والتكنولوجيا احليوية ،والصيدةل ،والكميياء العضوية ،مت اإدراج املر أأة يف الطلبات املودعة يف اإطار معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات أأكرث من اإدراهجا يف جمالت مثل الهندسة املياكنيكية ،أأو العنارص املياكنيكية ،أأو مضخات احملراكت ،أأو
التوربينات ،حيث جاءت أأسامء النساء أأقل تواتر ًا.
 .443وذكرت ا ألمانة (الس يد خوليو رافو) أأهنا تس تكشف تسجيالت التصاممي الصناعية يف نظام لهاي دلراسة عدد
النساء الاليئ ُأدرجن يف قامئة املبدعني أأو مك عدد التسجيالت اليت تش متل عىل امر أأة واحدة عىل ا ألقل .و أأفادت أأنه اكنت
هناك بعض التحدايت .لقد اعمتدت ،حسب البياانت املقدمة من نظام معلومات مدريد ،عىل نسخة حمس نة من قاموس
الاسامء ،يف حماوةل دلمج تنوع أأكرب من حيث تغطية الاسامء والبدلان .كام اكن هناك أأعامل تنظيف البياانت الهامة اليت
يتعني القيام هبا .واكنت هناك بعض التغيريات يف أأنظمة تسجيل البياانت ابلنس بة لنظام لهاي .واكن هناك حت ٍد أآخر يمتثل
يف وجود قدر كبري من التسجيالت من بدلان ل تشرتط فهيا القوانني الوطنية اإدراج املبدعني .وبدون قامئة املبدعني ،ل ميكن
اس تخدام القاموس .وهناك مثة حتد اإضايف يمتثل يف أأن ا ألعضاء اجلدد يف نظام لهاي قد ّغريوا التكوين وليس دلى مجيع
ادلول ا ألعضاء نفس حصص مشاركة املر أأة يف التصاممي الصناعية أأو دلهيا نفس الهيلك من حيث الصناعات .وهذا ينطبق
عىل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام لهاي .ويف الس نوات الثالث ا ألخرية اليت متت تغطيهتا ،اكنت هناك زايدة
يف تسجيالت نظام لهاي ،ا ألمر اذلي يعكس اإىل حد ما انضامم ا ألعضاء اجلدد ،ولكن يرجع ذكل أأيضا اإىل حقيقة أأن
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ا ألعضاء اجلدد طلبوا قامئة املبدعني .واكنت النس بة املئوية لتسجيالت لهاي اليت تش متل عىل امر أأة واحدة عىل ا ألقل
مدرجة مكصممة تعادل حوايل  %43أأو .%44وهناك اجتاه مزتايد يف مشاركة املر أأة يف التصاممي الصناعية ،عىل الرمغ من أأن
هذا الاجتاه غري منتظم اإىل حد ما .وابملقارنة مع اجتاهات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،فاإن املؤرشات أأعىل ولكن مل تزتايد
ابلرسعة املطلوبة .ويمتثل ادلرس املس تفاد من بياانت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف أأنه حىت يف القطاعات اليت تشارك
فهيا النساء بصورة أأقل ،اكنت املشاركة يف ازدايد .وهناك أأدةل قاطعة أأقل عىل هذا املوضوع وهناك حاجة ملزيد من التحقق.
واختمتت ا ألمانة ابإلقاء الضوء عىل بعض ادلروس املس تفادة .وذكرت أأن مشاركة املر أأة تزتايد يف مجيع ا ألبعاد تقريب ًا فامي يتعلق
ابلرباءات .ومع ذكل ،ل يزال هناك الكثري اذلي يتعني القيام به وميكن وضع العديد من الس ياسات الوطنية وادلولية .و أأفادت
أأن املالحظة الإجيابية تمتثل يف أأن التحليل قد مت تعمميه و أأن ا ألمانة تقدم تقارير عن املوضوع لك عام يف لك منشور .وحتاول
امليض قدما يف التصممي الصناعي .و أأظهرت بعض البياانت ا ألولية أأن مشاركة املر أأة أأعىل من مشاركهتا يف معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات ،لكهنا ل تزال بعيدة عن التوازن بني اجلنسني .وذكرت أأن هناك بعض التحدايت املتعلقة ابلبياانت اليت
تنطبق عىل هذا التحليل .وحتاول ا ألمانة اس تكشاف طرق حبثية أأخرى مثل كيفية اإجراء التحليل داخل نظام مدريد ،واذلي
يشلك أأيضا بعض التحدايت .وعىل الرمغ من أأن بياانت العالمات التجارية غنية للغاية ،اإل أأنه ل يوجد هناك معادل
للمبدعني واخملرتعني ،ذلكل ميكن فقط للمودعني ا ألفراد اذلين تقدموا بطلبات العالمات التجارية أأن خيضعوا للتقيمي .كام حتاول
أأيضا اس تخدام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات والبياانت الوطنية لس تكشاف املزيد حول املرشوعات الصغرية واملتوسطة
ورايدة ا ألعامل .و أأفادت بأأن العمل اس تكشايف للغاية ،ولكن العديد من ادلول ا ألعضاء س تقدر هذا البحث .كام أأهنا حتاول
تطوير أأداة متطورة للبناء عىل القاموس اجلنساين اذلي ميكن أأن يس تخدمه الباحثون وادلول ا ألعضاء لعزو املنظور اجلنساين
اإىل مجموعاهتم الوطنية .و أأفادت بأأن هناك بعض القيود اليت ميكن مناقش هتا يف مناس بة أأخرى.
 .444واختمتت ا ألمانة (الس يدة كورنيليا موىس) عرض ا ألمانة .وذكرت أأن الويبو شاركت جبدية يف تعزيز مشاركة املر أأة يف
امللكية الفكرية .واس مترت يف تعممي مراعاة املنظور اجلنساين يف براجمها وس ياساهتا وتنفيذ س ياس هتا املتعلقة ابملساواة بني
اجلنسني ،ومتكني املر أأة من خالل مجموعة من برامج التدريب وبناء القدرات يف جمال امللكية الفكرية .و أأفادت بأأن ا ألمانة
حريصة للغاية عىل العمل عن كثب مع ادلول ا ألعضاء يف هذا املسعى الهام.
مناقشة حول "املر أأة وامللكية الفكرية"
 .445فتح الرئيس ابب املناقشة حول املر أأة وامللكية الفكرية.
 .446وقدم وفد مجهورية كوراي ،متحد ًاث نيابة عن بدلان ميكتا امخلسة (املكس يك وإاندونيس يا ومجهورية كوراي وتركيا
و أأسرتاليا) ،ملخصا للندوة حول "املر أأة يف جمال الابتاكر يف بدلان ميكتا" اليت عُقدت يف  19نومفرب  2018حتت رئاسة
اإندونيس يا .و أأفاد أأن ميكتا يه رشاكة مبتكرة تضم يف اجملموع عدد يزيد عن  545مليون نسمة ،واقتصادات انبضة ابحلياة
وثروة متنوعة .و أأفاد أأن رشاكة ميكتا تقدر همارات املر أأة وإابداعها يف اجملمتع تقدير ًا عالي ًا وتلزتم ابختاذ اإجراءات هادفة لمتكني
املر أأة من خالل اس تخدام امللكية الفكرية .وعالوة عىل ذكل ،تعرتف بأأمهية تعزيز املناخ املناسب اذلي ميكن للمبدعات أأن
يدركن اكمل اإماكانهتن به ،ونتيجة ذلكل ،يسامهن بنشاط يف حتويل احلياة يف مجيع اجملالت .و أأكد الزتامه بدمع الويبو والتعاون
معها يف هجودها لزايدة وعي املر أأة ابمللكية الفكرية وتشجيع ا ألنشطة الإبداعية للمر أأة يف مجيع أأحناء العامل .وذكر أأنه يف الواقع،
واحتفال ابليوم العاملي للملكية الفكرية لعام  2018يف  26أأبريل اذلي اس تضافته الويبو ،نظمت بدلان ميكتا معرضا بعنوان
"املر أأة املبتكرة من دول ميكتا" .ومن خالل هذا احلدث ،عرضت كيف أأحدثت املر أأة يف بدلان ميكتا تغيريا قواي من خالل
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الابتاكر والإبداع .وذكر أأهنا اكنت فرصة لتقدمي نساء انحجات يسلكن طريق الابتاكر ويغرين حياة الكثري ل ألفضل .و أأفاد أأنه
يف  19نومفرب  ،2018مبناس بة ادلورة الثانية والعرشين للجنة ،عقدت ميكتا ندوة حول املر أأة والابتاكر يف بدلان ميكتا.
ومسحت تكل الندوة لبدلان ميكتا مبشاركة هجودها من خالل تقدمي س ياسات أأو قصص جناح فامي يتعلق ابملر أأة والابتاكر.
وابلنس بة للمشاركني ،وفرت الندوة منتدى لتبادل وهجات النظر حول طرق تيسري اس تخدام املر أأة لنظام امللكية الفكرية،
وابلتايل زايدة مشاركة اخملرتعات واملصمامت والفناانت يف مجيع أأحناء العامل .ويف تكل الندوة ،اكن حمور العرض اذلي قدمته
املكس يك موضوع مناذج التدخل الرتبوي لتعزيز دمج الفتيات واملراهقات يف العلوم والتكنولوجيا .وذكر اخلبري املكس ييك أأنه
وفقا لبياانت منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي ،عىل الرمغ من أأن أأكرث من  %30من أأرابب العمل يف
املكس يك يواهجون صعوابت يف العثور عىل أأشخاص مللء الشواغر الوظيفية يف جمالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرايضيات ( ،)STEMاإل أأن  %8فقط من النساء املكس يكيات اخرتن تكل الوظائف املهنية ،مقارنة بـ  %27من
الرجال املكس يكيني .و أأبرز اخلبري املكس ييك العديد من الإجراءات الإجيابية و أأشار اإىل طرق خمتلفة لهتيئة بيئة أأكرث أأماان
ومشولية للفتيات والنساء ،ابلإضافة اإىل الآاثر الإجيابية لتكل الإجراءات عىل تعلمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرايضيات.
كام ذكر أأن اإندونيس يا أأبرزت دور الاقتصاد الإبداعي وامللكية الفكرية يف تعزيز متكني املر أأة يف اإطار موضوع تعزيز الاقتصاد
الإبداعي .و أأفاد أأن املر أأة يف مركز الصدارة يف اإنشاء الصناعات الإبداعية والثقافية يف اإندونيس يا واحلفاظ علهيا وصوهنا
وتطويرها .ووفقا لبياانت الواكةل الوطنية لالقتصاد الإبداعي لعام  ،2017متثل املر أأة  %54من القوى العامةل يف الصناعة
الإبداعية يف اإندونيس يا .وذكر بأأن حوايل  11مليون أأو  %43من املرشوعات الصغرية واملتوسطة البالغ عددها  26مليون
مرشوع يف اإندونيس يا يه مرشوعات نسائية .ونفذت احلكومة الإندونيس ية الزتاهما بمتكني املر أأة يف الصناعات الإبداعية من
خالل س ياسات منسقة من قبل واكلهتا الوطنية لالقتصاد الإبداعي عىل الصعيدين الوطين واحمليل .وسلطت مجهورية كوراي
الضوء عىل العديد من املشاريع الس نوية اليت ينفذها املكتب الكوري للملكية الفكرية ( )KIPOواليت سامهت يف تعزيز
وإالهام اخرتاعات املر أأة و أأنشطهتا الابتاكرية .وهتدف هذه املرشوعات اإىل اإاتحة الفرصة للمر أأة لتمنية املعرفة يف جمال امللكية
الفكرية وتعزيز ش بكة عاملية من النساء اخملرتعات وس يدات ا ألعامل ودمع تسويق ا ألفاكر املمتزية من قبل املبتكرات .وذكر أأنه
من خالل الرشاكة بني الويبو ومجعية اخملرتعات الكورايت ،اس تضاف املكتب الكوري للملكية الفكرية املعرض ادلويل
الكوري لخرتاعات املر أأة وورش العمل ذات الصةل لك عام ،اذلي يضم مبتكرات من كوراي ومن اخلارج .وابلإضافة اإىل
ذكل ،قام املكتب الكوري للملكية الفكرية بتشغيل برامج تدريب ودمع للمر أأة لتعزيز الوعي والقدرات يف جمال امللكية
الفكرية .وعرضت تركيا دور املر أأة يف ا ألنشطة الابداعية من خالل الإشارة اإىل ادلراسات اليت تركز عىل أأرقام امللكية
الفكرية .كام أأكدت أأمهية وضع س ياسات لتشجيع ا ألنشطة الابداعية للمر أأة ورايدة ا ألعامل و أأبرزت اسرتاتيجية "ورقة وخطة
معل" لمتكني املر أأة يف تركيا .كام أأبرزت تركيا الس ياسات واملبادرات و أأفضل املامرسات من القطاعني العام واخلاص واملنظامت
غري احلكومية و أأكدت أأمهية التعاون بني مجيع اجلهات الفاعةل ذات الصةل يف مجيع جمالت الس ياسة .و أأكدت تركيا أأيضا عىل
أأنه ينبغي اعتبار التطورات التكنولوجية والرمقنة مبثابة فرصة لمتكني املر أأة من خالل الابتاكر والإبداع .و أأخري ًا ،سلطت
أأسرتاليا الضوء عىل دراسات احلاةل والس ياسات والربامج اليت تدمع نساء الشعوب ا ألصلية يف ا ألعامل التجارية .وركز احتفال
أأسرتاليا الوطين ابلشعوب ا ألصلية وساكن جزر مضيق توريس ،من خالل موضوع "بسبهبا أأصبحنا قادرين" ،عىل ادلور
النشط والهام اذلي لعبته نساء الشعوب ا ألصلية يف أأسرتاليا ولزالت تلعبه يف جمال الابتاكر .واعرتافا بأأمهية س ياسات
وممارسات حامية امللكية الفكرية والابتاكر كعوامل ذات صةل تدمع جناح ا ألعامل التجارية ،قدم عرض أأسرتاليا أأطر معل تدمع
نساء الشعوب ا ألصلية يف أأسرتاليا يف مساعهين اخلصة اب ألعامل .فعىل سبيل املثال ،اكن برانمج ()Nanga Mai Arung
أأو (درع ا ألحالم) موردا عرب الإنرتنت يقدم املشورة التأأسيس ية يف جمال امللكية الفكرية للشعوب ا ألصلية ا ألسرتالية .وذكر
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أأنه ابنهتاز هذه الفرصة متش يا مع مبد أأ متكني املر أأة وحتسني املساواة بني اجلنسني يف امللكية الفكرية ،رحبت بدلان ميكتا
ابلقرتاح املقدم من املكس يك بشأأن املر أأة وامللكية الفكرية .و أأفاد أأن بدلان ميكتا س تواصل استامثر اجلهود يف تيسري زايدة
مشاركة املر أأة يف نظام امللكية الفكرية ،مما يدل عىل الزتاهما بتحقيق الهدف اخلامس املعين ابملساواة بني اجلنسني يف خطة
ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة لعام .2030
 .447وحتدث وفد كندا بصفته الوطنية ،وذكر أأن عروض ا ألمانة مفيدة للغاية وتعرض معل الويبو املمتزي يف جمال املر أأة
وامللكية الفكرية .و أأعرب عن رسوره ألن اللجنة قررت اإثراء جدول أأعامل اللجنة من خالل مناقشة موضوع املر أأة وامللكية
الفكرية ،مما س يتيح اإجراء تبادلت هادفة وبناءة حول اخلربات و أأفضل املامرسات .و أأعرب عن تطلعه اإىل الاس امتع اإىل
جتارب ادلول ا ألعضاء ا ألخرى وإاىل تبادل جتربة بالده .وذكر أأنه ،من منظور امللكية الفكرية ،أأطلقت بالده أأول اسرتاتيجية
وطنية للملكية الفكرية يف أأبريل  .2018وهتدف الاسرتاتيجية اإىل مساعدة املبتكرين عىل التنافس عىل الساحة العاملية
وتضمنت مجموعة متنوعة من التدابري اليت تس هتدف عىل وجه التحديد اجملموعات املمثةل متثيال انقصا بشلك مهنجي داخل
نظام امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل املر أأة .وذكر أأن املكتب الكندي للملكية الفكرية ( )CIPOأأعلن يف عام  2018أأنه سزييد
من عدد مبادرات التعلمي والتوعية املقدمة ابلرشاكة مع الرشاكت والوسطاء وا ألوساط الأاكدميية لضامن فهم الكنديني للملكية
الفكرية واس تغاللها بشلك أأفضل ،ودجمها يف اسرتاتيجيات العمل .و أأفاد أأن ذكل قد يشمل مبادرات مس هتدفة دلمع املر أأة
والفئات ا ألخرى ذات المتثيل الناقص .وذكر أأنه حىت هذا التارخي ،وضع املكتب الكندي للملكية الفكرية عددا من مبادرات
التوعية والتثقيف بشأأن امللكية الفكرية اليت تس هتدف عىل وجه التحديد احتياجات املر أأة املبتكرة .ويف عام ،2018
اس تضاف املكتب الكندي للملكية الفكرية س تة فعاليات لليوم العاملي للملكية الفكرية يف مجيع أأحناء البالد أأبرزت مساهامت
املر أأة يف الابتاكر وعرضت جناحات املر أأة يف جمال امللكية الفكرية عىل موقعها عىل ش بكة الإنرتنت ،وشاركت يف اس تضافة
ندوات عن امللكية الفكرية يف اليوم العاملي للمر أأة مع غرفة التجارة الهندية الكندية .و أأفاد أأنه من بني املبادرات ا ألخرى،
اشرتك املكتب الكندي للملكية الفكرية مع املنظامت اليت تدمع رائدات ا ألعامل من أأجل زايدة املعرفة ابمللكية الفكرية
خصيصا لرائدات ا ألعامل ،وبناء وإاطالق مركز
والاس تخدام الفعال لها ،وتطوير دراسات حاةل للملكية الفكرية مصممة ً
للملكية الفكرية يعمل مبثابة رابط بني الرشاكء وتقدمي ادلمع لرائدات ا ألعامل .وابلإضافة اإىل قيادة الويبو يف دراسة نس بة
اخملرتعات ونس بة الطلبات املودعة يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت تضم امر أأة خمرتعة واحدة عىل ا ألقل ،أأجرى
املكتب الكندي للملكية الفكرية ونرش دراسة متعمقة بعنوان "مشاركة املر أأة يف الرباءات ادلولية وحتليل طلبات الرباءات
ادلولية الناش ئة" يف كندا" .وخلصت ادلراسة اإىل أأنه عىل الرمغ من أأن عدد طلبات الرباءات املودعة من اخملرتعات عىل
الصعيد العاملي قد زاد بصورة تدرجيية عىل مدار العقد املايض ،اإل أأن عدد طلبات الرباءات املودعة يف كندا قد تباطأأ
ابملقارنة .وكشفت بياانت الالتحاق بعد املرحةل الثانوية أأن نس بة النساء الاليئ يتخرجن بشهادات يف جمالت العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرايضيات قد ازدادت يف الس نوات ا ألخرية ،مما يعين أأن الفجوة بني اجلنسني يف براءات الاخرتاع
مل تكن جمرد مشلكة عابرة ولكهنا هيلكية ونظامية .و أأبرزت هذه النتيجة احلاجة اإىل مزيد من البحث حول العوائق اليت
تواهجها املر أأة واليت تعيق مشاركهتا يف أأنشطة الرباءات .وذكر أأن الفهم ا ألفضل لتكل العوائق هو اذلي سيسمح بتطوير حلول
فعاةل ملواهجة التحدايت اليت تواهجها املر أأة املشاركة يف نظام امللكية الفكرية .و أأفاد أأن مثل هذه الفرص ،مثل مناقشة جلنة
التمنية حول املر أأة وامللكية الفكرية ،توفر خطوات انطالق ذات مغزى يف هذا الاجتاه.
 .448وذكر وفد املكس يك أأن الفجوة بني املر أأة والرجل حقيقة مؤملة تؤثر عىل مجيع البدلان .و أأفاد أأن التقرير العاملي بشأأن
الفجوة بني اجلنسني الصادر عن املنتدى الاقتصادي العاملي ذكر أأنه "عندما ل يمت دمج النساء والفتيات ،يفقد اجملمتع العاملي
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املهارات وا ألفاكر واملنظورات املهمة من أأجل التغلب عىل التحدايت العاملية" .و أأضاف التقرير أأن الفجوات الأكرب موجودة
يف جمالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرايضيات ،ويف جمالت الربجميات وتكنولوجيا املعلومات ،وكذكل يف جمال الطاقة
والتعدين .وقد يس تغرق تغيري الوضع والوصول اإىل التوازن أأكرث من قرن ،وهو أأمر غري مقبول يف عامل متثل فيه النساء نصف
الساكن ويسهمن يف الاقتصاد العاملي رمغ مواهجة عقبات متعددة .و أأعطى الوفد ا ألولوية للقضية و أأعرب عن اقتناعه برضورة
معاجلهتا من وهجة نظر مس تعرضة .وذكر أأنه جيب أأن يكون عدد النساء يف جمالت تطوير امللكية الفكرية والبحث والابتاكر
أأكرب .و أأفاد أأنه ظل يشجع عدد من الإجراءات يف الويبو يف هذا الصدد لفرتة من الزمن .وذكر أأن وفد مجهورية كوراي أأشار
اإىل بعضها .كام ذكر أأن املرشوع حول "زايدة دور املر أأة يف الابتاكر ورايدة ا ألعامل ،وتشجيع املر أأة يف البدلان النامية عىل
اس تخدام نظام امللكية الفكرية" (الوثيقة  ).CDIP/21/12 Revاملقدم مع وفدي الولايت املتحدة ا ألمريكية وكندا ،واذلي
يسعى لتشجيع املر أأة يف البدلان النامية عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية .وعالوة عىل ذكل ،ذكر أأنه مببادرة من املكس يك،
نظرت جلنة التمنية يف قضية املر أأة وامللكية الفكرية ألول مرة يف اإطار البند  8من جدول ا ألعامل .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تتيح
ا ألفاكر املفيدة ،نتيجة لهذا النقاش ،ألعضاء الويبو تشجيع مشاركة أأكرب للنساء والفتيات يف جمال امللكية الفكرية .وذكر أأن
هذا هو القصد من الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  ..CDIP/22/16 Revو أأفاد بأأن الويبو تعمل عىل حتسني فهم دور املر أأة يف
امللكية الفكرية .وشكر الوفد املدير العام وا ألمانة عىل العروض اليت أأظهرت مدى الزتام الويبو بأأجندة املساواة بني اجلنسني.
وذكر أأن ا ألرقام مشجعة .ومع ذكل ،يلزم مضاعفة اجلهود لزايدة مشاركة النساء والفتيات يف نظام امللكية الفكرية .كام جيب
إازاةل العقبات اليت حتول دون متكني املر أأة ،وينبغي تشجيع قدراهتا وإاماكانهتا وتوفري ا ألدوات الالزمة لها للوصول اإىل نظام
امللكية الفكرية وحامية اخرتاعاهتا وابداعاهتا .و أأفاد أأن نظام امللكية الفكرية هو أأداة تشجع عىل التمنية الاجامتعية والتكنولوجية
والصناعية ،واليت اس تخدهما رائدات ا ألعامل يف املايض وميكهنن اس تخداهما أأكرث بكثري لصاحل اجملمتع كلك .وذكر أأن دلى
املكس يك برامج هتدف اإىل سد الفجوة بني اجلنسني ،مثل الربانمج املكس ييك للتمنية العلمية والتكنولوجية ،اذلي يسعى
لتطوير قدرات املر أأة يف جمال امللكية الفكرية .وذكر أأنه ما زال هناك الكثري من العمل اذلي يتعني القيام به .و أأعرب الوفد عن
الزتامه مبواصةل التقدم من أأجل حتقيق املساواة بني اجلنسني يف مجيع اجملالت ،مبا يف ذكل جمال امللكية الفكرية.
 .449وطلب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن تتيح ا ألمانة عرضها لدلول ا ألعضاء .وذكر أأن املر أأة تشلك حوايل %49.6
من ساكن العامل ،وحوايل  %50.5من ساكن الولايت املتحدة ا ألمريكية .و أأفاد أأهنا قدمت مساهامت هامة يف التمنية
الاجامتعية والاقتصادية ويف جناح املؤسسات يف مجيع أأحناء العامل .ومع ذكل ،أأظهرت ا ألحباث بوضوح أأن النساء املشاراكت
يف نظام امللكية الفكرية أأقل بكثري من الرجال .فعىل سبيل املثال ،يف عام  ،2015اكن  %29فقط من طلبات الرباءات يف
مجيع أأحناء العامل تضم امر أأة خمرتعة واحدة عىل ا ألقل و %4.3فقط من تكل الطلبات أأتت من هجات متلكها امر أأة خمرتعة ،مما
يربز مدى الفجوة بني اجلنسني يف الإيداعات ادلولية للرباءات .كام يعترب إارشاك املر أأة وغريها من اجملمتعات املمثةل متثيال انقصا
أأمرا حاسام لتحقيق الإماكانت التكنولوجية والاقتصادية الاكمةل واحلفاظ عىل الرايدة يف الابتاكر .وحتقيق ًا لهذه الغاية،
وكخطوة أأوىل ،يدرس مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ( )USPTOخصائص واجتاهات الرباءات
املمنوحة للمخرتعات .وقام كبري الاقتصاديني يف مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية ابعداد تقرير
س ينرش قريب ًا بعنوان "التقدم والإماكانت :حملة عن اخملرتعات حول الرباءات ا ألمريكية" .و أأفاد بأأن التقرير يقدم حملة عن
اخملرتعات فامي يتعلق ابلرباءات اعتبارا من  1976اإىل  2016ويفحص اجتاهات وخصائص اخرتاعهن .و أأفاد أأن عدد براءات
الاخرتاع اليت تضم امر أأة خمرتعة واحدة عىل ا ألقل يف الولايت املتحدة ا ألمريكية ارتفع من حوايل  %7يف الامثنينات اإىل
 %22يف عام  .2016ويف حني أأن هذا الاجتاه واعد ،ل تزال املر أأة تشلك أأقلية صغرية من اخملرتعني ،حوايل  %12فقط.
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و أأفاد أأن الإماكانت الابداعية للمر أأة غري مس تغةل .وذكر أأن الفجوة بني اجلنسني يف جمال الاخرتاع لتزال مس مترة عىل الرمغ
من زايدة مشاركة املر أأة يف وظائف العلوم والهندسة يف جمال رايدة ا ألعامل .وهكذا ،يف عام  2015يف الولايت املتحدة
ا ألمريكية ،شلكت املر أأة حوايل  %28من اإجاميل القوى العامةل يف جمايل العلوم والهندسة ،لكهنا شلكت  %12فقط من
اخملرتعني اذلين منحوا براءات الاخرتاع ،مما يشري اإىل نقص حممتل يف اس تخدام املواهب املبتكرة ذات املهارات العالية .وقد
تبني سابقا أأن العوامل اليت حتول دون أأن يصبح املهنيون العلميون ورواد ا ألعامل معوما من اخملرتعني تؤثر بشلك غري
متناسب عىل املر أأة .فعىل سبيل املثال ،وجدت ا ألحباث السابقة أأن العلامء الإانث يواهجن املزيد من الصعوابت يف تأأمني
المتويل و أأكرث عرضة لالفتقار اإىل الش باكت الاجامتعية اليت ميكن أأن تكون حامسة ابلنس بة للرباءات وتسويق الابتاكرات.
وذكر أأن تقرير مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية يشري اإىل أأن اخملرتعات يرتكزن بشلك مزتايد يف تقنيات
حمددة مثل التكنولوجيا احليوية ،واملس تحرضات الصيدلنية ،والكميياء العضوية ومنظامت براءات الاخرتاع بأأنواعها مثل
اجلامعات ومؤسسات البحوث العامة .وهذا يشري اإىل أأن املر أأة متخصصة يف جمالت التكنولوجيا والقطاعات اليت جنحت فهيا
سلفياهتن يف احلصول عىل الرباءات ،بد ًل من ادلخول يف رشاكت أأو جمالت هيمين علهيا اذلكور مثل الهندسة املياكنيكية .كام
يعكس تقرير مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية دراسات مماثةل أأجرهتا الويبو وغريها من ماكتب
امللكية الفكرية الوطنية يف مجيع أأحناء العامل ،مبا يف ذكل اململكة املتحدة وكندا .وقدم التقرير أأيضا مساهامت جديدة من حيث
املهنجية والنتاجئ .ففي  31اكتوبر  ،2018مت التوقيع عىل قانون دراسة الفئات انقصة المتثيل يف العلوم والهندسة لعام 2018
أأو قانون النجاح .ووجه القانون مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ابلتشاور مع اإدارة املرشوعات
الصغرية ،وغريها من رؤساء الواكلت احلكومية ا ألمريكية املعنية ،ابإجراء دراسة حتدد البياانت املتاحة للجمهور حول عدد
براءات الاخرتاع اليت يمت طلهبا واحلصول علهيا س نواي ،وفوائد زايدة عدد طلبات براءات الاخرتاع اليت حصلت علهيا املر أأة
وا ألقليات واحملاربني القداىم واملرشوعات الصغرية اليت متلكها املر أأة وا ألقليات واحملاربني القداىم ،وتقدمي توصيات ترشيعية
بشأأن كيفية تعزيز مشاركة املر أأة وا ألقليات واحملاربني القداىم يف أأنشطة رايدة ا ألعامل وزايدة عدد النساء وا ألقليات واحملاربني
القداىم اذلين تقدموا بطلب للحصول عىل براءات الاخرتاع .و أأفاد أأن مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية
يقوم مببادرات أأخرى للوصول اإىل النساء وغريمه من أأحصاب املصلحة انقيص المتثيل .ففي عايم  2017و ،2018اس تضاف
مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية عددا من الفعاليات يف مجيع أأحناء البالد احتفال ابلفتيات والنساء يف
الابتاكر والإبداع .كام نظم مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية عددا من الندوات وورش العمل وغريها من
الربامج التعلميية والش باكت للنساء والفتيات تركز عىل امللكية الفكرية ودورها يف جمالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرايضيات والابتاكر .ومشل ذكل الربانمج ندوة عن املر أأة ورايدة ا ألعامل يف س ينسينايت و أأوهايو وبيتس بريج بولية
بنسلفانيا ،ووشة معل عن املر أأة واملساواة وبراءات الاخرتاع والابتاكر يف واش نطن العامصة ،والعديد من الفعاليات ا ألخرى
يف مجيع أأحناء الولايت املتحدة ا ألمريكية اليت ركزت عىل اخملرتعات واملبتكرات و أأمهية امللكية الفكرية لالبتاكر والإبداع .كام
تلعب املر أأة منذ فرتة طويةل دورا حيواي يف مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية ،وتشلك النساء
 %36من اإجاميل القوى العامةل و %39من كبار التنفيذيني .و أأفاد ان معدل التناقص لفاحصات الرباءات من الإانث
منخفض للغاية ،حيث اكن أأقل من  %5عىل مدار  10س نوات ،مقارنة ابلوظائف يف جمالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرايضيات خالل نفس الفرتة الزمنية ،اذلي اكن حوايل  .%50وذكر أأنه يف مكتب الس ياسات والشؤون ادلولية ،شغلت
املر أأة املناصب القيادية الثالثة ا ألوىل ومتثل حوايل  %63من مجيع املوظفني .ويف اخلتام ،أأفاد أأن هناك حاجة اإىل بذل املزيد
من اجلهود لتشجيع اجليل القادم من اخملرتعات ورائدات ا ألعامل .و أأعرب الوفد عن الزتامه الاكمل بتحقيق املساواة ابلنس بة
للمر أأة يف جمال الابتاكر لصاحل امجليع.
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 .450و أأعرب وفد اململكة املتحدة عن رسوره خاصة أأن املناقشة ا ألوىل يف اإطار بند جدول ا ألعامل اجلديد بشأأن " امللكية
الفكرية والتمنية " تتناول املوضوع املهم والشامل املتعلق ابملر أأة وامللكية الفكرية .و أأشار اإىل أأن مكتب اململكة املتحدة للملكية
الفكرية حصل ،عن حبثه املقدم يف عام  ،2016عىل جائزة حبثية يف جوائز املساواة والتنوع العاملي يف عام  2017مكثال ابرز
لطرق البحث وا ألفاكر فامي يتعلق ابلتنوع واملساواة .واس تخدم هذا البحث التمنيط املراعي للنوع الاجامتعي يف عدد الإانث
بناء عىل اإيداعات الرباءات .وخلُص البحث اإىل أأنه منذ عام  ،1975هناك زايدة قدرها  ٪500يف
مقابل اخملرتعني اذلكور ً
نس بة الرباءات اليت تنطوي عىل خمرتعة أأنىث وزايدة قدرها  ٪400يف عدد اخملرتعات الفردايت .ويف الس نوات ا ألخرية ،اكن
يوجد يف أأكرث من  ٪25من مجيع الرباءات خمرتعة واحدة عىل ا ألقل ُمسامة وما زال هناك تفاوت هائل بني اجلنسني ،حيث
تأأيت  ٪0.3فقط من الرباءات من مجيع الفرق النسائية .وعىل الرمغ من أأن التحليل التارخيي يكشف عن زايدة مس توايت
الرباءات دلى الإانث ،اإل أأن معدل المنو بطئي ول تزال ا ألرقام املطلقة منخفضة ،حيث يبلغ املتوسط العاملي ما نسبته ٪7.2
فقط من اخملرتعات .وابلنظر اإىل ا ألسامء الكبرية للمخرتعني الربيطانيني ،مثل روزالني فرانلكني اذلين يعملون يف جمال اكتشاف
امحلض النووي ،أأو أآدا لوفليس ،اليت تسمى أأول مربجمة مكبيوتر ،فاإن اململكة املتحدة حريصة عىل البناء عىل هذا العمل
ودمع التبادلت ادلولية لتوجيه مزيد من البحوث اإىل ا ألدةل وا ألس باب و دلمع مشاركة املر أأة يف امللكية الفكرية .ور ّحب الوفد
مبزيد من الفرص ملناقشة وتبادل جتارب الويبو وجتارب ادلول ا ألعضاء ا ألخرى.
 .451وحتدّث وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،وشكر الويبو عىل ادلمع املقدم وتنظمي
الاجامتعات دون ا إلقلميية بشأأن املساواة بني اجلنسني وكذكل تكل الكياانت اليت تشمل متكني املر أأة يف جمال امللكية الفكرية
املضطلَع به داخل املنطقة .وحتدث الوفد بصفته الوطنية ،و أأيد بيانه اذلي أألقاه ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
و أأشار اإىل خطة التمنية امخلاس ية للفرتة من عام  2014اإىل  2019بعنوان "السلفادور املنتجة واملثقفة والآمنة" ،اليت توجه
مساعيه الس ياس ية ،و أأوّض أأن أأمل احلكومة هو أأن تصبح السلفادور حبلول عام  ،2034بدلا مزدهرا ومنصفا وشامال وداعام
ودميقراطيا يوفر فرصا للرفاه مجليع ساكنه .وتكل يه الرؤية للعرشين س نة التالية .ومن بني العنارص الثالثة الالزمة لوضع
الس ياسة العامة ،حتظى قضية النوع الاجامتعي اب ألمهية ومت حتديدها كوس يةل لإعطاء ا ألولوية للمر أأة يف أأعامل حمددة .ويف
سبيل تشجيع الابتاكر يف اس تخدام امللكية الفكرية ،أأقامت السلفادور حتالفات مع مؤسسات أأخرى من بيهنا جلنة الإدماج
الاجامتعي ومعهد السلفادور لتمنية املر أأة وبعض رابطات النساء املهنيات ،من أأجل اإدراج مسأأةل امللكية الفكرية يف تكل
املكرسة لمتكني املر أأة .ومن ا ألمثةل امللموسة عىل ذكل تدريب النساء يف جمال امللكية الفكرية يف مرشوع مدينة املر أأة
الربامج َّ
( )Ciudad Mujerيف منوذج الاس تقالل الاقتصادي ودمع روح املبادرة .و أأفاد بأأنه ،يف الاجامتع دون ا إلقلميي اذلي عُقد
يف مونتيفيديو يف نومفرب  ،2018عىل حنو ما ذكره املكتب ا إلقلميي ألمرياك الالتينية والاكرييب ،أأدخل املتغري املراعي للنوع
الاجامتعي يف أأنظمته احلاسوبية من أأجل حتديد املتقدمات من النساء وحتليل البياانت واحلصول عىل معلومات حول
اس تخدام النساء لنظام امللكية الفكرية .وحبلول عام  ،2019س تكون هناك أأداة اإضافية تسمح ابإجراءات توجهيية هتدف اإىل
تشجيع النساء عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية .وحتدث ابمس وفد أأوروغواي ،و أأيّد البيان اذلي أأدىل به وفد السلفادور
ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وشكر الويبو عىل ادلمع املقدم لتنظمي الاجامتع دون ا إلقلميي الثاين بشأأن امللكية
الفكرية والابتاكر واملساواة بني اجلنسني يف أأوروغواي يف الفرتة من  12اإىل  14نومفرب  ،2018ابلتعاون مع املديرية الوطنية
للملكية الصناعية واللجنة الاجامتعية اجلنسانية بوزارة الصناعة والطاقة والتعدين .و أأفاد بأأن ا ألمر يس تلزم اختاذ خطوة حنو
تفاعل أأكرب بني القضااي املتعلقة ابلنوع الاجامتعي وامللكية الفكرية ،وزايدة مشاركة املر أأة يف الاخرتاعات والإبداع ،عىل
الصعيدين ا إلقلميي والعاملي.
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 .452وذكر وفد ابكس تان أأن النساء ميثلن  ٪49من اإجاميل ساكن ابكس تان ،ويلعنب دورا همام يف خدمة ابكس تان بشغف
بدء من الطب والرايضة والإعالم والصناعة واملصارف والعلوم
والزتام من خالل مساهامهتن العديدة يف خمتلف اجملالتً ،
والتكنولوجيا .وهن يشلك جزءا ل يتجز أأ من واقع امللكية الفكرية يف ابكس تان .و أأعرب عن الزتامه بتسخري اإماكانت أأصول
امللكية الفكرية لتشجيع الابتاكر ورايدة ا ألعامل وتعزيز العمل من أأجل جممتع قامئ عىل املعرفة .و أأوّض الوفد أأنه احتفل ،يف
عام  ،2018ابليوم الوطين لباكس تان يف الويبو من خالل موضوع يوم الويبو العاملي للملكية الفكرية وهو "تعزيز التغيري:
ابتاكر املر أأة وإابداعها" اذلي يعرض معل املبدعات ورائدات ا ألعامل الباكس تانيات .وقال اإنه سيشارك أأيضا أكحد البدلان
التجريبية يف مرشوع تعزيز دور املر أأة يف الابتاكر ورايدة ا ألعامل ،وتشجيع النساء يف البدلان النامية عىل اس تخدام نظام
امللكية الفكرية (الوثيقة  .).CDIP/21/12 Revو أأشار اإىل أأن املؤسسات الأاكدميية الوطنية تلعب دورا أأساس يا يف تشجيع
املبدعات واملصمامت عىل املنافسة يف السوق عىل الصعيدين احمليل وادلويل من خالل الاس تخدام احلكمي للملكية الفكرية
وتطوير عالماهتن التجارية اخلاصة .ومت ربط  27جامعة ومعهد حبوث يف ابكس تان مبجمتع امللكية الفكرية العاملي يف اإطار
برانمج مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ،بدمع فعال من جلنة التعلمي العايل والويبو .ويمت تشجيع عدد كبري من الطالبات
ورجال ا ألعامل من خالل هجود التوعية ابمللكية الفكرية لتسجيل اإبداعاهتم يف جسالت امللكية الفكرية الباكس تانية .وهناك
غرف منفصةل للتجارة والصناعة يف مخس مدن رئيس ية ،و أأنشأأت هيئات التمنية الصغرية واملتوسطة مراكز حاضنات أأعامل
للنساء يف مجيع املاكتب يف مجيع أأحناء البدل لتقدمي املشورة اإىل رائدات ا ألعامل .وستنظم اإحدى اجلامعات الرائدة للنساء
معرضا لرايدة ا ألعامل يف الفرتة من  29نومفرب اإىل  1ديسمرب  .2018وسيس تقطب هذا احلدث حوايل  5000زائر و70
عارضا ،مبا يف ذكل الطالب والرشاكت الناش ئة واللكيات النسائية واحلاضنات واللكيات املهنية والتقنية واملؤسسات
رصح بأأنه "ل ميكن أأن ينجح أأي كفاح بدون مشاركة النساء
النسائية .و أأشار اإىل أأن مؤسس ابكس تان ،محمد عيل جناحَّ ،
جنبا اإىل جنب مع الرجال" .و أأفاد الوفد بأأن دور املر أأة يف امللكية الفكرية والتمنية معلية مس مترة ،وتُظهر اإحصاءات اإيداعات
امللكية الفكرية العاملية بأأن الطريق ل يزال طويال للوصول اإىل الوهجة املثىل .و أأعرب الوفد عن الزتامه ابلعمل يف هذا الاجتاه
وحث الويبو ومجيع ادلول ا ألعضاء عىل الانضامم اإليه.
 .453وشدَّد وفد تونس عىل أأمهية املوضوع .و أأفاد بأأنه حياول ضامن املساواة بني اجلنسني عىل مجيع املس توايت من خالل
حتقيق التاكفؤ بيهنام .وهنأأ الويبو وشكرها عىل ا ألنشطة اليت تُنظم دلمع املر أأة العربية ،واليت تُعد مفيدة للغاية .وجشَّع البدلان
ا ألخرى عىل تعزيز اجلهود يف هذا اجملال.
 .454وذكر وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) أأن الفجوة بني اجلنسني يف ا ألنشطة الاقتصادية قد نوقشت منذ فرتة طويةل
من ِقبل العلامء وصانعي الس ياسات .و أأفاد بأأن ادلراسات والتقارير العملية قدَّمت أأدةل عىل أأن مشاركة املر أأة غري الاكفية يف
ا ألنشطة الاقتصادية تؤدي اإىل تباطؤ المنو الاقتصادي والتمنية .وتعمتد اسرتاتيجية التمنية الوطنية اإىل حد كبري عىل الطريقة
اليت يتيح هبا اجملمتع الفرص للسامح للمواهب النسائية ابلزدهار والاس تفادة من هماراهتن ومعارفهن وإانتاجيهتن .ويه تعلق
أأمهية عىل شؤون املر أأة ،مبا يف ذكل تعزيز وضعها الاجامتعي والصحي وإارشاكها يف ا ألنشطة الإمنائية .ولهذه القضية أأولوية
وماكنة هممة يف خطط التمنية الوطنية .و أأوّض بأأن هناك عددا من القوانني الوطنية املتعلقة مبسائل متكني املر أأة يف وليهتا
القضائية .ويمتثل الهدف ا ألسايس من هذا الترشيع يف حتقيق الهنوض ابملر أأة وتطويرها ومتكيهنا يف اجملمتع الإيراين .ور أأى الوفد
أأن التعلمي العايل هو أأحد أأمه وسائل متكني املر أأة يف اجملالت املبتكرة .و أأشار اإىل أأن س ياساته تُظهر تقدما ملحوظا يف تعلمي
الفتيات والنساء .وذكر الوفد أأنه ،يف ذكل الوقت ،تشلك الإانث ما نسبته  ٪50من طالب اجلامعات احلكومية (اجلامعات
املؤهةل أأكرث) .ويشهد اجتاه دمج شؤون املر أأة يف خطط التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية والس ياس ية اجتاها تصاعداي
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يف العقود ا ألخرية .و أأوّض أأن ما دلى بدله من تنوع ثقايف وتراث يوفران أأرضا خصبة لتطوير الصناعات الإبداعية للمر أأة .و أأفاد
بأأن دلى بدله مجموعة متنوعة من ا ألشاكل الفنية و أأمناط خمتلفة من املوس يقى وا ألداء .وتشلك النساء نس بة عالية من منتجي
املؤرشات اجلغرافية أأيضا .وحدثت تغريات اإجيابية يف مسامهة املر أأة الإيرانية يف العمل العلمي وعدد املطبوعات واملنشورات
اليت تقدهما النساء املؤ ِلفات .وعىل الرمغ من أأن مشاركة النساء أأقل من الرجال ،اإل أأن النس بة املئوية للنساء اخمل ِرتعات
شهدت اجتاها تصاعداي خالل الس نوات السابقة .وهناك حوايل  ٪12من الرباءات املسجةل يف البالد ختص النساء.
وابلإضافة اإىل ذكل ،فاإن  ٪60من موظفي مكتب امللكية الفكرية الإيراين من الإانث ،مما يُظهر ادلور الهام للمر أأة يف أأداء
نظام امللكية الفكرية .و أأشار اإىل أأن متكني املر أأة يف املشاريع الصغرية واملتوسطة ،كحل مناسب يف سبيل متكني همارات
وقدرات النساء الإيرانيات ،تقوم به هيئة خمتصة عىل سبيل ا ألولوية.
 .455و أأيّد وفد غواتاميل املبادرة املهمة املمتثةل يف دمج مبد أأ املساواة بني اجلنسني يف التمنية الاقتصادية الشامةل .و أأشار اإىل
أأن للمر أأة تأأثري اإجيايب عىل الابتاكر والمنو الاقتصادي .و أأفاد بأأن هناك جفوات بني اجلنسني يف اجملمتع تعكس عدم املساواة بني
الرجل واملر أأة ،وهو ما ميكن مالحظته يف طلبات الرباءات ،حيث أأن معظم اخملرتعني من الرجال .وذكر أأنه حياول تطوير
همارات املر أأة عىل وجه التحديد يف جمال امللكية الفكرية .وقد بذلت وزارة الاقتصاد ،من خالل شعبة الشؤون املراعية للنوع
الاجامتعي التابعة لها ،هجودا هامة يف جمال املساواة بني اجلنسني مما يتيح مشاركة أأكرب للمر أأة .ويف ذكل الوقت ،فاإنه يعمل
عىل وضع س ياسة وطنية للهنوض ابملر أأة وتطويرها عىل حنو شامل .ويمتثل الهدف من هذه ا ألدوات يف تعزيز جمالت تدريب
النساء.
 .456وحتدّث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،ور أأى أأن متكني املر أأة ذو صةل ابلتمنية الاقتصادية.
و أأشار اإىل أأن متكني املر أأة يف جمال امللكية الفكرية أأصبح أأكرث اإحلاحا يف أأوقات الثورة الصناعية الرابعة والتغلغل الرسيع
للتكنولوجيات اجلديدة واذلاكء الاصطناعي يف الاقتصاد واحلياة اليومية .ور أأى أأن الك اجلانبني التاليني همامن ،وهام :ضامن
وصول النساء والرجال عىل قدم املساواة اإىل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرايضيات ( )STEMوكذكل تشجيع النساء
عىل تسجيل براءاهتن أأو تسجيل عالماهتن التجارية أأو اس تخدام نظام امللكية الفكرية بطريقة أأخرى .و أأفاد بأأن هناك حاجة
لفهم أأفضل للحواجز اليت متنع النساء من املشاركة الفعاةل يف امللكية الفكرية من أأجل وضع طرق ملعاجلهتا.
ورصح وفد غابون بأأن ماكحفة المتيزي ضد املر أأة متثل شاغال رئيس يا يف غابون .ويف الفرتة من عام  2005اإىل عام
َّ .457
 ،2015اس تحدث منصة تقامس لعقد املر أأة ،ليس فقط لتعزيز املر أأة كلك يف الغابون ،ولكن أأيضا لدلفاع عن قانون امللكية
الفكرية .و أأشار الوفد اإىل أأن الاقرتاح املتعلق ابملر أأة وامللكية الفكرية اذلي قدمه وفد املكس يك يؤيد شواغهل فامي يتعلق بتعزيز
ماكنة املر أأة .و أأعرب عن رغبته يف أأن تقدم الويبو وادلول ا ألعضاء املزيد من التدابري والربامج إلرشاك الإانث يف مسائل
امللكية الفكرية.
 .458و أأعرب وفد أأسرتاليا عن رسوره ألن املوضوع ا ألول يف اإطار البند اجلديد من جدول ا ألعامل بشأأن "امللكية الفكرية
والتمنية" يركز عىل املساواة بني اجلنسني ومتكني املر أأة .وشارك أآراءه يف اجلهود اليت يبذلها لتحقيق تكل النتاجئ والتعرف عىل
التحدايت املشرتكة اليت تواجه زايدة السامح ابإطالق اإماكانت املر أأة للمشاركة يف أأنظمة امللكية الفكرية والابتاكر .وقال اإنه،
مع وجود بياانت تتيح القدرة عىل التنبؤ وتوفر الوقود الالزم للمنو الاقتصادي ،مفن دواعي رسوره أأن بياانته قد بد أأت تُظهر
أأن التباين بني املشاركة بني اجلنسني يرتاجع ببطء يف جمال امللكية الفكرية والابتاكر .و أأعرب عن رسوره ألن النساء يف
أأسرتاليا ينخرطن بشلك مزتايد يف رايدة ا ألعامل .و أأشار اإىل أأن دراسة اس تقصائية أأجريت عام  2017ومشلت  7000من
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مؤسيس الرشاكت الناش ئة ومؤسسني حممتلني أأفادت بأأن  ٪25.4من املؤسسني من الإانث ،مما ميثل زايدة قدرها  ٪16يف
عام  .2011وفامي يتعلق ابمللكية الفكرية ،زاد عدد النساء اخمل ِرتعات ا ألسرتاليات املدرجات يف طلبات الرباءات يف الفرتة بني
عايم  1980و .2016ويف جمال املس تحرضات الصيدلنية والكميياء ،ارتفعت نس بة النساء اخمل ِرتعات من أأقل من  ٪10اإىل
أأكرث من  ٪40بني عايم  1980و .2016ويف الوقت نفسه ،يف التكنولوجيا احليوية والكميياء العضوية ادلقيقة ،فاإن زادت
اخملرتعات من أأقل من  ٪20يف عام  1980اإىل أأكرث من النصف يف عام  .2016ومع ذكل ،ل يزال هناك معل
نس بة النساء ِ
يتعني القيام به لتحسني معدلت مشاركة املر أأة يف امللكية الفكرية .ويف الهندسة املدنية ،هناك ما يزيد قليال عن  ٪10من
اخملرتعني من النساء .و أأشار اإىل أأن دراسة أأس باب اخنفاض مشاركة الإانث يف امللكية الفكرية ،وعىل نطاق أأوسع ،العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرايضيات ،هممة معقدة .و أأشار اإىل أأن تقرير من اإعداد كبري العلامء ا ألسرتاليني يف عام 2016
كشف عن مجموعة من ا ألس باب اخملتلفة ،مبا يف ذكل التحزيات عىل أأساس اجلنس يف تصورات من ميكن أأن يكون خمرتعا،
والفجوات يف ا ألجور ،والعمر ،والتعلمي ،والوضع العائيل ،واخللفية الثقافية ،ومسؤوليات الرعاية .و أأشار الوفد اإنه أأنه ،تقديرا
لتكل التحدايت و ألن هناك حاجة اإىل مزيد من العمل ،فقد وضع مجموعة من املبادرات لتشجيع النساء يف العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرايضيات ،مبا يف ذكل :سفرية النساء يف جمال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرايضيات اليت س تقوم ببناء رؤية
للمساواة بني اجلنسني يف جمال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرايضيات؛ ومجموعة أأدوات للفتيات يف جمال العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرايضيات ملساعدة الفتيات يف سن املدرسة عىل فهم ما ميكن أأن تنطوي عليه همنة العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرايضيات ومساعدهتن عىل مطابقة اهامتماهتن مع همنة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرايضيات؛
واسرتاتيجية املر أأة يف جمال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرايضيات واليت من شأأهنا أأن تساعد يف تنس يق هجود احلكومة
ا ألسرتالية لزايدة مشاركة املر أأة يف العلوم والتكنولوجيا؛ وبرانمج املر أأة يف جمال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرايضيات
ورايدة ا ألعامل اذلي يدمع الرشاكت واملؤسسات غري الرحبية واملؤسسات البحثية من خالل توفري المتويل دلمع برامج التوعية
اليت هتدف بشلك خاص اإىل مساعدة الفتيات والنساء عىل متابعة همهنن يف جمال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرايضيات.
و أأبدى الوفد الزتامه بدمع النساء من الساكن ا ألصليني ومن ساكن جزر مضيق توريس الاليت ليك يتعاملن مع أأنظمة امللكية
الفكرية ويصبحن مبدعات .ومت تسليط الضوء عىل املبادرات ا ألسرتالية يف هذا اجملال مثل "درمي ش يدل" يف مؤمتر مجموعة
التعاون الاقتصادي فامي بني القارات ( .)MIKTAو أأعرب عن الزتامه بتقليص الفجوة بني اجلنسني يف امللكية الفكرية عىل
الصعيد ادلويل .و أأبرز العمل املنجز من خالل مبادرة الصناديق الاستامئنية املشرتكة بني الويبو و أأسرتاليا .وجشّع عىل املشاركة
املتوازنة بني اجلنسني يف املشاريع واملؤمترات وورش العمل ،حيث بلغت معدلت مشاركة النساء املس هتدفة  ٪50عىل ا ألقل.
و أأفاد بأأنه ،يف اإطار مرشوع "املر أأة وتسويق امللكية الفكرية يف أآس يا" ،مت اس تضافة ورشة معل إاقلميية يف الفلبني ،مجعت
بني ابحثة ومبتكرات من مكبوداي والفلبني وإاندونيس يا ورسي لناك وفيتنام ملناقشة الفرص املتاحة للنساء وتسويق امللكية
الفكرية يف بدلاهنن .وبيامن تُعد مسامهة املر أأة ابرزة يف أأنشطة البحث والابتاكر ،فاإن الهدف من ورش العمل هذه هو معاجلة
المتثيل الناقص احلايل للمر أأة اليت تقوم بتسويق أأحباهثا .ور ّحب املشاركون ابلجامتع و أأبرزوا احلاجة اإىل مناذج دلور املر أأة
وموهجني وش باكت لها لزايدة وتشجيع مشاركة املر أأة يف امللكية الفكرية .و أأعرب عن تطلعه اإىل مواصةل املناقشات والهنوض
ابملساواة بني اجلنسني يف جمال امللكية الفكرية.
 .459و أأعرب وفد الهند عن سعادته لسامع أأن أأحد املتحدثني ذكر الس يدة كريان مازومدار شو من رشكة ابيوكون ،ويه
اخملرتعات يف طلبات
واحدة من أأكرب رشاكت ا ألدوية يف الهند .و أأعرب عن رسوره بأأن يؤكد أأن حصة النساء الهندايت ِ
الرباءات تبلغ  .٪28.3و أأعطى أأمهية كبرية للمساواة بني اجلنسني وشدد عىل دور املر أأة يف جمال امللكية الفكرية .و أأشار اإىل أأن
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حكومة الهند دشنت برانمج املنح ادلراس ية للعلامء من النساء ( )WOS-Cلتوفري الفرص للعلامء من النساء الراغبات يف
العودة اإىل العمل والعمل السائدين يف جمال حقوق امللكية الفكرية .ويمتثل الهدف من ذكل يف متكني النساء املوهوابت
واملاهرات الاليئ درسن العلوم والهندسة والطب واجملالت املتوافقة ل إالسهام بفعالية يف الهنوض ابلعلوم والتكنولوجيا يف
البالد ،ولتدريب النساء املوهوابت واملشهود لهن يف القوانني املتعلقة حبامية امللكية الفكرية وإادارة امللكية الفكرية وحتديد
حداثة و أأصاةل امللكية الفكرية ابعتبارها اخرتاعات معينة متعلقة اب ألهلية للرباءات مثل قواعد البياانت املتعلقة ابلرباءات
وغريها من جوانب امللكية الفكرية .وهذا س ميكهنم من البحث عن معل متخصص أأو العمل حلساهبم اخلاص .ودلى برانمج
املنح ادلراس ية للعلامء من النساء برانمج لتدريب النساء احلاصالت عىل مؤهالت يف العلوم والهندسة والطب أأو اجملالت
املتوافقة يف جمال اإدارة امللكية الفكرية ملدة س نة واحدة .ويقوم بتنفيذ هذا الربانمج مراكز مرفق الرباءات ( )PFCللمعلومات
التكنولوجية من أأجل تقدير التاكليف وتقدمي املشورة فامي يتعلق ابلتقيمي .وقد مت ابلفعل تدريب حوايل  500امر أأة يف اإطار
هذا الربانمج ،من بيهنن  200امر أأة اجزتن حفص وكيل الرباءات اذلي أأجراه مكتب الرباءات الهندي؛ ويتابع  ٪60من هؤلء
النساء مسريهتن املهنية يف جمال امللكية الفكرية؛ وبعضهن من أأحصاب املشاريع اخلاصة.
 .460وحتدّث وفد المنسا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وذكر أأنه دامئا ما يدمع حقوق املر أأة بشلك عام،
وابلتايل فاإنه يدمع حقوقها يف جمال امللكية الفكرية .ومن مث ،أأعرب عن اهامتمه بتبادل اخلربات والتعرف عىل ا ألفاكر
وا ألنشطة اليت هتدف اإىل متكني املر أأة من الاس تفادة الاكمةل من قدراهتا الإبداعية والابتاكرية .و أأشار اإىل أأنه شاهد ابلفعل
بعض تكل ا ألفاكر يف ا ألنشطة اليت نظمهتا بدلان مجموعة التعاون الاقتصادي فامي بني القارات ( .)MIKTAو أأفاد بأأن
املساواة بني املر أأة والرجل متثل أأولوية لالحتاد ا ألورويب .ور أأى الوفد أأن الابتاكرات الناحجة جتاراي املقدمة من النساء
اخمل ِرتعات ورائدات ا ألعامل لن تسهم يف المتكني الاكمل للنساء والفتيات حفسب ،بل س يكون لها أأيضا تأأثري دامئ عىل
اجملمتعات كلك .وهبذا املعىن ،فاإن تشجيع ودمع النساء لالس تفادة الناحجة من قدراهتن الإبداعية من شأأنه أأن يسهم مضنيا يف
حتقيق هدف املساواة الاكمةل بني اجلنسني .و أأبدى حرصه الشديد عىل املسامهة بشلك بناء يف املناقشات املتعلقة ابملر أأة
وامللكية الفكرية.
 .461و أأشار وفد الربازيل اإىل أأن املكس يك وكندا والولايت املتحدة ا ألمريكية أأظهرت قيادة كبرية فامي يتعلق هبذا املوضوع.
ووفقا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتمنية ،تُعد هذه البدلان الثالثة من بني أأفضل ادلول ا ألعضاء يف منظمة التعاون
الاقتصادي والتمنية فامي يتعلق بس ياسات املر أأة الشامةل .و أأشار الوفد اإىل أأنه أأيّد بشدة موضوع املر أأة وامللكية الفكرية واقرتاح
وفد املكس يك.
 .462وذكر وفد سويرسا أأن املر أأة السويرسية تشلك حوايل نصف الساكن وتشارك بشلك جيد يف احلياة الاجامتعية
والاقتصادية .وقد بُذلت هجود كثرية لتوفري فرص متساوية للمر أأة والرجل يف خمتلف اجملالت الاجامتعية والثقافية
تثناء.
والاقتصادية .وعىل الرمغ من التحسينات الكبرية ،اإل أأن التوازن ا ألمثل مل يتحقق بعد .وجمال امللكية الفكرية ليس اس ً
وليس هناك البياانت متاحة عن بعض جمالت امللكية الفكرية ،لكن املؤرشات القامئة عىل النوع الاجامتعي يف طلبات
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تُظهر بوضوح أأنه يف املتوسط هناك عدد أأقل من النساء اخمل ِرتعات .ولقد وصل عدد قليل
فقط من البدلان اإىل توازن يف عدد اخملرتعني من الرجال والنساء أأو اقرتب من ذكل .ومع ذكل ،فاإن هذه الإحصاءات ل
تعين ابلرضورة أأن نظام امللكية الفكرية يف حد ذاته يواجه مشألك متعلقة بنوع اجلنس .ويف مجيع الاحامتلت ،تمكن العقبات
العامة والاجامتعية والثقافية يف أأساس اخللل يف التوازن بني اجلنسني ،واذلي يَظهر بدوره يف جوانب خمتلفة ،ل س امي يف
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جمال امللكية الفكرية .وذلكل ،جيب البحث عن أأساس املشلكة خارج نظام امللكية الفكرية وستتجاوز اجلهود املبذوةل حللها
املشالكت املتعلقة ابمللكية الفكرية .وتُظهر الإحصاءات املتعلقة بطلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأن عدد النساء
اخملرتعات يف بعض اجملالت التكنولوجية واملياكنيكية أأقل بكثري .ويف حاةل سويرسا ،يعود ذكل اإىل حقيقة أأن عددا أأقل من
ِ
النساء خيرتن التخصصات التكنولوجية واملياكنيكية والعلمية دلراساهتن يف املدارس الثانوية واجلامعات .وخالل العقدين
املاضيني ،مت اعامتد تدابري خمتلفة لتيسري تاكفؤ الفرص للمر أأة يف التعلمي والبحث مثل املنح البحثية اخلاصة وبرامج المتويل.
ومكثال عىل ذكل ،أأطلقت سويرسا منذ عام  2000سلسةل من الربامج الرامية اإىل خلق فرص متساوية يف التعلمي للمر أأة.
وتُظهر الإحصائيات منوا وحتس نا كبريين يف عدد النساء الاليئ خيرتن اجملالت التكنولوجية واملياكنيكية دلراس هتن .ويف الوقت
نفسه ،ارتفعت حصة اخمل ِرتعات السويرسايت من  ٪16يف عام  2000اإىل  ٪28يف عام  .2017وقد تضاعف هذا الرمق تقريبا
يف  20عاما ،مما جعل سويرسا تأأيت يف املرتبة الرابعة عىل مس توى العامل من حيث تقليص الفجوة بني عدد اخملرتعني من
الرجال والنساء .وميكن أأن تشري هذه الإحصاءات اإىل وجود عالقة بني التدابري املعمتدة لتشجيع املزيد من النساء عىل اختيار
اخملرتعات .وتُظهر دراسة أأجريت يف سويرسا أأيضا أأن املشاريع الصغرية واملتوسطة
ادلراسات التكنولوجية وزايدة عدد النساء ِ
اليت لها فرق خمرتعة خمتلطة من الرجال والنساء ،وكذكل فرق خمرتعني من الإانث فقط تتفوق عىل املشاريع الصغرية
واملتوسطة اليت دلهيا خمرتعني من الرجال فقط .وميكن أأن يشري ذكل اإىل وجود عالقة بني زايدة مسامهة النساء من جانب
وزايدة الكفاءة يف ا ألداء عىل اجلانب الآخر .و أأفاد الوفد برضورة أأن تكون النساء أأكرث مشاركة يف اس تخدام نظام امللكية
بناء عىل جتاربه الوطنية ،أأيّد الوفد اعامتد تدابري معلية وفعاةل لتيسري وترسيع مشاركة وإارشاك املر أأة يف اس تخدام
الفكرية .و ً
نظام امللكية الفكرية.
 .463و أأشار وفد الصني اإىل البياانت املنشورة يف اليوم العاملي للملكية الفكرية  2018واليت تبني أأن املر أأة تلعب دورا
مزتايد ا ألمهية يف الابتاكر والإبداع .ومع ذكل ،قال اإن الفجوة بني اجلنسني ل تزال قامئة .ور أأى أأن زايدة قدرة املر أأة يف جمال
الابتاكر لها أأمهية يف رفع مس توى الوعي العام هبذه القضية ويف دفع التمنية الاجامتعية والثقافية والعلمية الوطنية والعاملية اإىل
ا ألمام .وميكن أأن تساعد أأيضا يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة فامي يتعلق ابملساواة بني اجلنسني والابتاكر .و أأفاد بأأن
هناك قول صينيا مفاده أأنه "ميكن للمر أأة امتالك نصف السامء" ،مما يعين أأن دور املر أأة أأمر ل غىن عنه ل ألرسة واجملمتع والتمنية
ويف تعزيز مفهوم ا ألمة .و أأشار اإىل أأن ادلس تور الوطين لبدله يش متل عىل مبد أأ املساواة بني اجلنسني و أأن املساواة س ياسة
أأساس ية لتمنية اجملمتع .و أأنه يعمل ابس مترار عىل حتسني القوانني واللواحئ والس ياسات العامة وخطط التمنية للميض قدما يف
تزود الصني النساء املبتكرات مبساحة مفتوحة
املساواة بني اجلنسني ومتكني املر أأة .ويف جمالت الابتاكر وامللكية الفكريةِّ ،
وعادةل .وتُنفذ لك من احلكومة واملؤسسات أأنشطة مواضيعية لتشجيع النساء عىل املشاركة يف الابتاكرات واس تخدام امللكية
الفكرية .وتشمل ا ألمثةل عىل ذكل خمتلف املنتدايت واملسابقات حول هذا املوضوع .كام تشارك بنشاط يف املنتدايت العاملية
للمر أأة ،مبا يف ذكل القمة العاملية للقيادة النسائية والقمة العاملية للنساء املبتكرات .وتُظهر البياانت اليت نرشهتا الويبو مبناس بة
اليوم العاملي للملكية الفكرية لعام  2018أأنه من بني طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املقدمة من املواطنني الصينيني،
هناك  ٪48من النساء املبتكرات .و أأصبحت النساء أأكرث نشاطا يف هذا اجملال يف الصني .ويف الإدارة الصينية الوطنية
للملكية الفكرية ( ،)CNIPAتبلغ نس بة املوظفات  ،٪50مبا يف ذكل الفاحصات .ور أأى الوفد أأنه ل يزال هناك الكثري من
العمل اذلي يتعني القيام به وكذكل هناك جمال للتحسني .و أأعرب عن اس تعداده لالس امتع اإىل مبادرات وإاجنازات ادلول
ا ألعضاء ا ألخرىّ .
وحث عىل التعاون لتعزيز الهنوض ابملر أأة.
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ّ .464
وعرب وفد مرص عن امتنانه للمدير العام وا ألمانة عىل هجودهام املبذوةل لإدراج هذا املوضوع الهام يف جدول أأعامل جلنة
التمنية ،ول س امي املكتب العريب اذلي يعكس هجود املكتب الرامية اإىل تعزيز أأدوات امللكية الفكرية عىل املس توى الوطين يف
مرص وادلول العربية ا ألخرى.
 .465وذكر وفد ش ييل أأن متكني املر أأة واملساواة بني اجلنسني أأمران أأساس يان يف ش ييل .وقال اإنه يعمل عىل املس توى
الوزاري من أأجل متكني املر أأة .ومن بني مبادراته ،برانمج تلفزيوين ينظمه املعهد الوطين للملكية الفكرية يناقش امللكية
الفكرية ويقدم النساء املبتكرات واملبدعات يف ش ييل .وقدّم معلومات اإحصائية عن طلبات الرباءات املقدمة من النساء وعن
املؤلفات الش يليات .و أأفاد بأأن هذا املوضوع يُعد أأحد أأولوايت عام  2019عندما تس تضيف ش ييل مقة أأبيك ،حيث س تكون
املر أأة واجملمتع اجلامع أأحد املوضوعات الرئيس ية .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تشجع تكل القمة عىل مشاركة أأكرب للنساء املبتكرات
واملبدعات وزايدة مشاركة املر أأة يف اجملالت غري التقليدية.
 .466و أأعرب وفد اإكوادور عن الزتامه ابملشاركة الاكمةل والعادةل للمر أأة يف اجملمتع و أأقر بقمية وجودها يف خمتلف اجملالت.
و أأشار اإىل أأنه يسعى لتعزيز التمنية الاقتصادية .وشدد عىل أأمهية قضية املر أأة وامللكية الفكرية يف جلنة التمنية و أأكد جمددا
تأأييده لقرتاح وفد املكس يك .و أأفاد بأأن مشاركة النساء والفتيات يف الابتاكر وا ألنشطة الإبداعية هممة للغاية لتمنية اجملمتعات.
وتشلك النساء غالبية العامل يف القطاع املهم لإنتاج النب .ويُقر تقرير الويبو لعام  2017بأأمهية البدلان املنتجة يف تطوير القمي
غري امللموسة .و أأوّض أأن هدف اإكوادور هو زايدة الإنتاجية وإاجراء تغيري هيلكي من أأجل تطوير أأصول غري ملموسة ،ترتبط
ارتباطا وثيقا بوضع املر أأة .و أأفاد بأأن مسامهة الويبو س تظل أأساس ية.
 .467وذكر وفد نيبال أأنه لضامن عدم ختلف أأحد عن الركب ،كام هو موّض يف أأجندة التمنية املس تدامة لعام  ،2030فاإن
من ا ألمهية مباكن تشجيع الابتاكر والإبداع .ويف نيبال ،يمت ضامن حقوق امللكية الفكرية كحقوق أأساس ية يف ادلس تور مبوجب
احلقوق املتعلقة ابمللكية .كام يكفل ادلس تور حقوق املر أأة كحقوق أأساس ية .وقد وضعت نيبال فكرة اإنشاء جممتع جامع من
خالل تعزيز متكني املر أأة والعداةل الاجامتعية وكذكل تمنية روح املبادرة .وتلعب املر أأة يف نيبال دورا همام يف اإبداع املعارف
الثقافية التقليدية وحفظها وتعزيزها .واس تحدثت حكومة نيبال س ياسة وطنية للملكية الفكرية يف عام  2017لتعزيز الابتاكر
والإبداع وحتقيق التمنية الاجامتعية والثقافية والاقتصادية .وقد تبنت الس ياسات واملبادرات املساواة بني اجلنسني ومتكني
املر أأة ابعتبارهام قضيتني شاملتني .ومت اإنشاء هيئة مس تجيبة للنوع الاجامتعي منذ عام  .2007ومت تنفيذ برامج خمتلفة لتمنية
املر أأة ،ول س امي برانمج الرئيس للهنوض ابملر أأة ،لمتكني املر أأة من خالل تمنية القدرات والتدريب .ولقد أأحرزت تقدما ملحوظا
من الناحية القانونية واملؤسس ية لمتكني املر أأة واملساواة بني اجلنسني .وقد حتقق التاكفؤ بني اجلنسني يف مجيع مس توايت
التعلمي ،مما حيفز التأأثري املضاعف عىل متكني املر أأة وحتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .وقد ُأعطيت ادلوافع الالزمة فامي يتعلق
ابلوصول اإىل تعلمي العلوم والتكنولوجيا ،وخاصة ابلنس بة للنساء والفتيات .و أأفاد الوفد بأأن ما يقرب من نصف الساكن من
الإانث .وتأأيت نيبال مضن أأوىل ادلول اليت متثل فهيا النساء أأعىل نس بة يف الربملان والهيئات املنتخبة .ومت انتخاب حوايل ٪41
من النساء يف الهيئات احمللية يف عام  .2017ويكفل ادلس تور أأن ل تقل نس بة متثيل النساء يف الربملان عن  .٪33و أأضاف
أأن مشاركة املر أأة يف القطاع اخلاص أآخذة يف الازدايد .وتر أأس النساء املنظمة اجلامعة مجليع جممتعات ا ألعامل اخلاصة يف نيبال،
حيث تشغل منصب رئيسة غرفة التجارة والصناعة يف نيبال ( .)NCCIكام اختذت حكومة نيبال العديد من الإجراءات
الإجيابية لمتكني املر أأة من ضامن مشاركهتا يف ألية ادلوةل .وهناك حوايل  ٪23من النساء يف اخلدمة املدنية و أأكرث من  ٪30يف
اخلدمات التعلميية .و أأفاد الوفد بأأهنم أأنشؤوا جلنة وطنية للمر أأة كهيئة دس تورية للنظر يف القضااي املتعلقة حبامية حقوق املر أأة
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واحلفاظ علهيا ورصدها .ويشلك قطاع التعاون دعامة هامة للتمنية الاقتصادية يف نيبال ،حيث أأن أأكرث من نصف ا ألعضاء
من النساء .و أأوّض أأهنم جشعوا الإدماج املايل ،واملشاريع الصغرية والوصول اإىل ا ألسواق وخدمات الرعاية الصحية والوصول
اإىل الطاقة وفرص التعمل عىل املس توايت احمللية .و أأشار اإىل أأن عدد النساء يف قطاع ا ألعامل ،ول س امي يف املشاريع الصغرية
واملتوسطة احلجم ،يف ازدايد مس متر .ووفقا للتقرير ،فاإن هناك حوايل  ٪10من رواد ا ألعامل من النساء يف نيبال ،وهناك
أأكرث من  14000من املشاريع الصغرية واملتوسطة متلكها س يدات أأعامل .وتقوم احلكومة ،ابلرشاكة مع برانمج ا ألمم املتحدة
الإمنايئ ،بتنفيذ برامج لإقامة املشاريع الصغرية اليت تركز عىل املر أأة يف املناطق الريفية .وقد جشعت احلكومة رائدات ا ألعامل
من خالل تمنية املهارات وتعزيز القدرات وكذكل التدريبات .ومت تنفيذ برامج رايدة أأعامل للش باب لتعزيز ا ألنشطة الصناعية
والتكنولوجية و أأنشطة تروجي السوق .وتشلك املر أأة وامللكية الفكرية ابلتأأكيد جدول أأعامل وثيق الصةل .ور أأى الوفد أأنه ينبغي
للويبو تعزيز املهارات ورايدة ا ألعامل والابتاكرات اليت تعد أأمورا أأساس ية للمتكني .و أأعرب الوفد عن حاجته اإىل تعزيز القدرة
عىل وضع بياانت قابةل للمقارنة ومصنفة بشأأن النوع الاجامتعي ألحصاب حقوق امللكية الفكرية واملبدعني ،مبا يف ذكل يف
البدلان ا ألقل منوا .وحث جلنة التمنية عىل مواصةل تناول جدول ا ألعامل هذا من أأجل ا إلرساع بمتكني املر أأة والتمنية الشامةل
للجميع .وتوجه ابلشكر اإىل وفد املكس يك عىل الاقرتاح الوارد يف الوثيقة .CDIP/22/16
 .468وقال وفد الياابن اإنه يدرك أأمهية النقاش حول املر أأة وامللكية الفكرية ،وابلتايل فهو هيدف اإىل املسامهة فيه بفعالية.
املمزية للحكومة الياابنية .ومبوجب هذه الس ياسة،
و أأشار اإىل أأن "اإنشاء جممتع تتأألق فيه مجيع النساء" يعد اإحدى الس ياسات ِ
تعمل احلكومة عىل دمع املزيد من النساء للمشاركة يف اجملمتع .ومتثل "مسابقة دمع رائدات ا ألعامل" واحدة من ا ألساليب
لإنشاء ش بكة تدمع النساء لمتكيهنن من حتقيق التوازن بني ا ألرسة والعمل .و أأفاد بأأن املرشوع اذلي يدمع الباحثات ،واذلي
تقدمت به وزارة التعلمي والثقافة والرايضة والعلوم والتكنولوجيا منذ عام  ،2006حيقق نتاجئ رائعة .واخنفض معدل تبدل
العلامء الإانث بشلك ملحوظ ،يف حني أأن النس بة املئوية للباحثات زادت برسعة .ويف  26أأبريل  ،2018أأقام مكتب الويبو
يف الياابن ( )WJOحداث لالحتفال ابليوم العاملي للملكية الفكرية يف جامعة ا ألمم املتحدة يف طوكيو .ونظم املكتب هذا
احلدث اذلي مض ثالثة من النساء املبتكرات البارزات مكتحداثت ضيوف وهن :الس يدة ليبينغ شني ،رئيس معهد أأحباث
التكنولوجيا املتقدمة التابع لرشكة هيتايش كميياكل لميتد ،واليت حتدثت عن العمليات وا ألنظمة ادلاخلية للرشكة اليت ساعدت
الرشكة عىل حتقيق أأعىل نس بة للنساء اخملرتعات املدرجات يف الطلبات الياابنية ملعاهدة للتعاون بشأأن الرباءات .و أأعرب الوفد
عن الزتامه الشديد بمتكني املر أأة يف القطاع الإبداعي وعن عزمه املشاركة ابس مترار يف مناقشة هذا املوضوع.
ورصح وفد اجلزائر بأأن تعزيز دور املر أأة يف جمال امللكية الفكرية أأمر ضوري ،ابلنظر اإىل أأمهية مشاركة املر أأة يف
ّ .469
التقدم عىل الصعيد الوطين .و أأفاد بأأن النساء أأظهرن ابس مترار قدرهتن عىل الابتاكر .و أأشار اإىل أأنه جيب تعزيز الليات اليت
حتقق املساواة بني اجلنسني ،وينبغي مساعدة النساء عىل التغلب عىل العقبات للمساعدة يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة.
 .470وحتدّث وفد املغرب ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،ور أأى أأنه جيب النظر يف املناقشة من وهجيت نظر .أأول ،وهجة نظر
ا ألمانة ،ويه متكني املوظفني يف الويبو من الاهامتم مبسأأةل املر أأة وامللكية الفكرية ،ومراعاة املنظور املراع للنوع الاجامتعي.
ويعكس ذكل ا ألنشطة اليت تمت داخل املنظمة ،ألن املساواة ليست عددية بل فكرية ومتصةل ابملهارات .ويف الواقع ،مفن
الرضوري متكني النساء من الارتقاء اإىل أأعىل املس توايت داخل املنظمة .ويشري املنظور الثاين اإىل مسامهة املر أأة يف جمالت
امللكية الفكرية .وهذا هيم البدلان نفسها .ويتطلب ا ألمر وعيا أأكرب ابمللكية الفكرية بني النساء ،ويرتبط ابملس توايت التعلميية
ابلإضافة اإىل درجة مشاركة البدلان يف تشجيع امللكية الفكرية .و أأفاد بأأن الليات ،مثل املساعدة التقنية وحتسني املهارات ،أأو
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الهنُ ج الشامةل والتشاركية الرامية اإىل حتقيق ا ألهداف ،تعد أأمورا ضورية .وميكن أأن يساعد ذكل يف تعزيز دور املر أأة ودمع
حقوقها .وميكن أأن يلعب التعاون الثنايئ والتعاون ا إلقلميي دورا همام ويسهم يف رفع مس توايت الوعي ابمللكية الفكرية دلى
النساء .و أأثىن الوفد عىل هجود الويبو كتكل اليت تبذلها املاكتب العربية والإفريقية .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يمت دمعها ابس مترار.
 .471و أأعربت ا ألمانة (الس يدة كورنيليا موىس) عن امتناهنا للكامت التأأييد والتشجيع الغامرة وتبادل أأفضل املامرسات يف
خمتلف البدلان .و أأشارت اإىل أأن ادلول ا ألعضاء قدمت عددا من املقرتحات اليت ميكن للويبو من خاللها أأن تفعل املزيد
للهنوض جبدول ا ألعامل املراع للنوع الاجامتعي ،مثل البحث والتدريب ومجع البياانت وإاعداد التقارير .و أأفادت بأأن ا ألمانة
تقمي أأفضل الس بل للميض قدما يف جدول ا ألعامل هذا يف املس تقبل.
ستنظر فهيا بعناية و ِ ّ
وفرت اإطارا اإجيابيا للغاية للميض قدما حنو اعامتد الاقرتاح الوارد يف الوثيقة
 .472وذكر سفري املكس يك أأن املناقشة ّ
 .CDIP/22/16 Revو أأفاد بأأنه أأجرى مشاورات مع مجيع أأعضاء اللجنة تقريبا من أأجل ضبط الصياغة اللغوية لالقرتاح.
و أأشار اإىل أأن النص بس يط جدا وحيتوي عىل ثالثة أأجزاء .يشري اجلزء ا ألول اإىل القرارات اليت وافق علهيا اجملمتع ادلويل
ابلفعل .ويتعلق اجلزء الثاين ابجملالت اليت ميكن لدلول ا ألعضاء فهيا الاضطالع بأأنشطة لتشجيع وتعزيز مشاركة املر أأة.
ويتضمن اجلزء الثالث عددا من الإجراءات اليت ميكن أأن تتخذها أأمانة الويبو .ومن شأأن القرار السامح مبواصةل العمل يف
منطقة ما زال هبا الكثري اذلي جيب معهل .و أأشار الوفد اإىل أأنه تلقى بعض املالحظات الإضافية وس يصدر نسخة جديدة
لتعكسها .وطلب من الوفود اليت دلهيا أأي مالحظات اإضافية عىل الاقرتاح الإبالغ هبا لإظهارها وفقا ذلكل .واختمت الكمه
بأأن املناقشة اكنت مشجعة هل.
 .473واختمت الرئيس املناقشة حول موضوع املر أأة وامللكية الفكرية .و أأبلغ ادلول ا ألعضاء أأن اللجنة ستنظر يف نسخة معدَّةل
من اقرتاح املكس يك بشأأن املر أأة وامللكية الفكرية يف جلسة بعد ظهر يوم امجلعة.

البند  )1( 6من جدول ا ألعامل :املساعدة التقنية املقدمة من الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية (تمتة)
حوار تفاعيل حول املساعدة التقنية
 .474أأشار الرئيس اإىل أأن ادلورة احلادية والعرشين للجنة التمنية قررت عقد حوار تفاعيل بشأأن املساعدة التقنية ،يف
س ياق املناقشات حول اإنشاء منتدى عىل ش بكة الإنرتنت بشأأن املساعدة التقنية .واستندت املناقشة اإىل اجامتع املائدة
املس تديرة بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات اذلي عُقد عىل هامش ادلورة التاسعة عرشة للجنة التمنية ،وكذكل
مجموعة ممارسات الويبو ومهنجياهتا احلالية و أأدواهتا لتقدمي املساعدة التقنية املقدمة يف ادلورة احلادية والعرشين للجنة التمنية
( .)CDIP/21/4وقال اإن ا ألمانة أأعدت ورقة مفاهميية هبدف تشجيع ادلول ا ألعضاء عىل املشاركة يف املناقشة وتوفري
هيلك للحوار التفاعيل .كام تقدم ورقة املفاهمي اقرتاحات بأأن يمت تنظمي عرض املشاركني الرئيس يني حول صياغة املعلومات
ا ألساس ية حول مكتب امللكية الفكرية ،واخلربة احلديثة فامي يتعلق بتقدمي و /أأو تلقي املساعدة التقنية ،وطبيعة املساعدة
التقنية املقدمة و /أأو تلقهيا ،واملهنجيات وا ألدوات واملامرسات املس تخدمة ،وقصص النجاح يف املساعدة التقنية وادلروس
املس تفادة .وقد دُعيت لك مجموعة إاقلميية اإىل ترش يح بدل واحد للمشاركة مكشاركني رئيس يني .و أأعرب الرئيس عن تقديره
لوفود الولايت املتحدة ا ألمريكية من اجملموعة ابء ،ومجهورية كوراي من مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،والس يدة يوان تيش من
الصني ،وبريو من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،وجنوب أأفريقيا من اجملموعة ا ألفريقية عىل مسامههتم مكشاركني
رئيس يني .ومن شأأن العرض التقدميي املقدم من املشاركني الرئيس يني أأن يؤدي اإىل تنش يط احلوار التفاعيل .وجشع الرئيس
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مجيع ادلول ا ألعضاء عىل املشاركة يف املناقشة واملشاركة بنشاط بعد العروض .و أأفاد بأأن موظفي الويبو املعنيون حاضون
لتقدمي توضيحات أأو معلومات اإضافية خالل ادلورة ،اإذا ُطلب ذكل .مث فتح الرئيس احلوار التفاعيل بشأأن املساعدة التقنية
و أأعرب عن أأمنياته إابجراء مناقشة ممثرة وذات مغزى.
 .475وقدَّم وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،املشارك الرئييس اذلي رحشته اجملموعة ابء ،عرضا تقدمييا عن أأنشطة املساعدة
التقنية وتكوين الكفاءات اليت قام هبا مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية .اكنت هممة املكتب تعزيز
الابتاكر والقدرة التنافس ية والمنو الاقتصادي حمليا وخارجيا من خالل تقدمي ما ييل "1" :الفحص ذو اجلودة العالية ويف
الوقت املناسب لطلبات الرباءات والعالمات التجارية؛ و" "2توجيه س ياسة امللكية الفكرية احمللية وادلولية؛ و" "3تقدمي
معلومات امللكية الفكرية والتعلمي يف مجيع أأحناء العامل مع قوة عامةل متنوعة من ذوي املهارات العالية .و أأشار اإىل أأن مكتب
الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية واكةل اتبعة لوزارة التجارة .ويعمل به حوايل  13000موظف وهل مزيانية س نوية
تزيد قليال عن ثالثة مليارات دولر أأمرييك .ويعمل يف مكتب الس ياسات والشؤون ادلولية حوايل  100خشص ،معظمهم
من احملامني .و أأفاد بأأنه ،فامي يتعلق ابملساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية وتكوين الكفاءات ،يُقدم مكتب الولايت املتحدة
للرباءات والعالمات التجارية برامج تعلميية وتدريبية يف جمال امللكية الفكرية لتحسني قوانني امللكية الفكرية (القوانني
املوضوعية للرباءات والعالمات التجارية وحق املؤلف) وإادارهتا يف خمتلف أأحناء العامل .و أأشار اإىل أأنه يقدم املساعدة التقنية
وتكوين الكفاءات أأو التعلمي يف جمال امللكية الفكرية منذ حوايل  50عاما ،ولكن مل يمت اإضفاء الطابع الرمسي عىل ذكل إال يف
عام  2005يف الأاكدميية العاملية للملكية الفكرية ( ،)GIPAويه منشأأة مقرها الرئييس يف الإسكندرية ،فرجينيا .وزاد عدد
وتنوع برامج الأاكدميية عىل مر الس نني .وهناك برامج لتكوين الكفاءات يف مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات
التجارية ويف اخلارج .ويمت تسمية أأي برانمج ،عىل سبيل املثال يف املكس يك أأو كوس تارياك أأو اتيلند ،بـ "برانمج الأاكدميية
العاملية للملكية الفكرية" .كام أأنه يقدم الكثري من التثقيف عىل الصعيد احمليل للرشاكت ا ألمريكية واملشاريع الصغرية واملتوسطة
وكذكل اجلامعات .ويف عام  ،2017قدَّم حوايل  150برانمج تدرييب لعدد  7000مسؤول حكويم و أأحصاب مصلحة يف
الولايت املتحدة ،حمليا ودوليا .ويمت تصممي برامج التدريب والتوعية وتكوين الكفاءات والتدريب يف مكتب الولايت املتحدة
للرباءات والعالمات التجارية يف اخلارج من ِقبل فرق مكتب الس ياسات والشؤون ادلولية .وشاركت ال ِفرق املوضوعية املعنية
ابمللكية الفكرية (فريق الرباءات وفريق العالمات التجارية وفريق حق املؤلف ،وفريق اإنفاذ امللكية الفكرية) ،ابلإضافة اإىل
فريق صيين منفصل .وتتأألف تكل ال ِفرق من حمامني أأمضوا معظم حياهتم املهنية يف تكل امليادين .ويضم فريق الرباءات عددا
من فاحيص الرباءات السابقني ويضم بعضا من اخلارج قد ل يكونوا قط فاحصني ولكن دلهيم خربة كبرية يف قانون الرباءات.
وينطبق نفس احلال عىل فريق العالمات التجارية .ويمت تشكيل حوايل  50اإىل  ٪60من فريق حق املؤلف من ِقبل أأشخاص
من مكتب حق املؤلف أأو اذلين قضوا بعض الوقت يف مكتب حق املؤلف ابلولايت املتحدة .ويوجد املندوب يف فريق اإنفاذ
امللكية الفكرية يف املقر ودليه خلفية يف امجلارك .وقد أأمىض  12عاما يف امجلارك ا ألمريكية (فامي بعد يف امجلارك وحامية احلدود)
يعمل يف الاحتيال التجاري ،ويه مجموعة فرعية مهنا اإنفاذ امللكية الفكرية .واكن البعض يف القطاع الصناعي يف اإنفاذ امللكية
الفكرية والبعض الآخر جاء من مناطق أأخرى من مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية .وهناك فاحصون سابقون للعالمات
التجارية والرباءات اندجموا يف فريق الإنفاذ ملشاركة مس توى عام من اخلربة .ويف ال ِفرق املوضوعية ا ألربعة ،يمت تلكيف احملامني
بواجبات اإضافية تتعلق ابل ِفرق ا إلقلميية أأو يقومون بتكل الواجبات .وهناك رابطة أأمم جنوب رشق أآس يا والصني وروس يا
ورابطة ادلول املس تقةل و أأورواب وش به القارة الهندية و أأمرياك الالتينية واملكس يك والرشق ا ألوسط وشامل اإفريقيا و أأفريقيا
جنوب الصحراء الكربى .ومه يقومون مجيعا مبهام مزدوجة أأو ثالثية ،و أأحياان ل يركزون فقط عىل الس ياسة ادلاخلية
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للولايت املتحدة فامي يتعلق مبجاهلم املوضوعي ،ولكهنم يشاركون أأيضا يف ال ِفرق ا إلقلميية .ويمت تطوير الكثري من املساعدة
التقنية وتكوين الكفاءات من ِقبل الفريق ا إلقلميي .وهناك برانمج ملحق امللكية الفكرية منذ عام  .2006وقبل ذكل ،أأدرك
مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية أأمهية نرش خرباء امللكية الفكرية يف اخلارج .ويف الواقع ،مت اإرسال
امللحق ا ألول يف جنيف خالل جوةل أأوروغواي ،يف أأوائل عام  1990للتفاوض عىل قضااي التفاق اخلاص ابجلوانب املتصةل
ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية (اتفاق تريبس) .ور أأى أأنه من املفيد أأن يكون هناك خشص ما يف امليدان بدل من السفر
جوا من واش نطن .ويف عام  ،2006قام املكتب ا ألمرييك للرباءات والعالمات التجارية بوضع خشص يف الصني ألن ذكل بدل
يعزز امللحقون س ياسة حكومة الولايت املتحدة املتعلقة ابمللكية الفكرية عىل الصعيد
ذو أأمهية كبرية للولايت املتحدة .و ّ
ادلويل .ويساعدون يف تأأمني معايري عالية يف التفاقيات ادلولية وقوانني البدل املضيف ويقومون بأأنشطة تدريب وتوعية .ويقوم
امللحقون ،كجزء من مسؤوليهتم ،بتنظمي برامج املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات .كام يشجعون عىل الإنفاذ الفعال محلاية
امللكية الفكرية من ِقبل الرشاكء التجاريني للولايت املتحدة لفائدة أأحصاب املصلحة ا ألمريكيني .وتواجه بعض الرشاكت
صعوابت يف فهم نظام امللكية الفكرية املكس ييك أأو الهندورايس وتمتثل هممة امللحق يف مساعدهتم عىل فهم ذكل .وهناك
حوايل  13ملحق .وبعض هذه الوظائف شاغرة .وهناك ثالثة يف الصني (واحد يف بكني وواحد يف ش نغهاي وواحد يف
قوانغتشو) وواحد يف اتيلند وواحد يف الهند وواحد يف مدينة الكويت يغطي الرشق ا ألوسط وشامل اإفريقيا وإاىل حد ما
أأفريقيا جنوب الصحراء الكربى وهناك ملحقان يف جنيف ( أأحدهام يغطى الويبو والآخر يغطى منظمة التجارة العاملية) .وهناك
اإضافة حديثة اإىل الاحتاد ا ألورويب يف بلجياك ،وس تضع خشصا يف أأوكرانيا قريبا .وهناك خشص يف بريو يغطي بدلان ا ألنديز
وخشص يف ريو دي جانريو يغطي بدلان مريكوسور (ا ألرجنتني والربازيل و أأوروغواي وابراغواي) .و أأشار الوفد اإىل أأن دليه
مدى واسع جدا ،عىل الرمغ من عدد ا ألشخاص .وحوايل  ٪95من امللحقني مه من مكتب الس ياسات والشؤون ادلولية.
و أأفاد أأنه يقوم ،من وقت لآخر ،بتوظيف أأشخاص من اخلارج يمتتعون خبربة كبرية يف جمال امللكية الفكرية ،سواء اكنت براءة
أأو عالمة جتارية أأو جق املؤلف أأو سرية ذاتية شامةل .وحيتوي موقع الويب usipr.uاملكتب الإس باين للرباءات والعالمات
التجارية gov.عىل تقومي ل ألنشطة املقبةل والسابقة مرتبة حسب اجملال واملنطقة .ويس تطلع املوقع أآراء احلضور من خالل رابط
تسجيل الاس تطالع .وميكن ميكن للواكلت أأيضا اإدخال املعلومات يف ذكل الرابط .وليس ا ألمر أأن مكتب الولايت املتحدة
للرباءات والعالمات التجارية يقوم بتنفيذ برانمج للتدريب عىل اإنفاذ القانون عىل احلدود يف سانتو دومينغو ،وبعد أأس بوع،
تقوم وزارة ا ألمن ادلاخيل أأو امجلارك وحامية احلدود بتنفيذ برانمج لإنفاذ القانون عىل احلدود يف سانتو دومينغو .وهناك هجود
للتنس يق ،عىل الرمغ من وجود بعض التداخل من وقت لآخر .و أأفاد الوفد بأأنه ،عىل مدار ا ألشهر الس تة املاضية ،نفَّذ
برانجما محلاية ا ألصناف النباتية يف الياابن وبرانجما مشرتك بني مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية
والانرتبول ملاكحفة الاجتار غري املرشوع .و أأشار اإىل أأنه حياول تطوير تكل الربامج كربامج إاقلميية ألن هناك الكثري من الفوائد
لإاتحة مساحة للناس لبدء التواصل والتحدث مع بعضهم البعض .وميكن ملوظفي امجلارك من أأي منطقة بناء ش باكت هممة
ألن ما يدخل اإىل بدل ما وقد مير عرب بدل أآخر س يكون خطأأ ذكل البدل الآخر .وجيب اإجراء تكل التصالت .ور أأى الوفد أأن
الربامج ا إلقلميية يه أأفضل طريقة لإيصال الرساةل .و أأفاد بأأنه مت تنظمي برانمج تنفيذ وتطبيق بروتوكول مدريد يف الرشق
ا ألوسط وشامل اإفريقيا يف مرص .ومت تنظمي برانمج للمواد الكمييائية الزراعية ّ
املقدلة يف بدلان مريكوسور ،مثل برانمج حفص
الرباءات يف الكويت ،وبرامج حفص العالمات التجارية يف السلفادور وكوس تارياك .وتُعد ورش العمل القضائية هممة ألن
القضاة ميثلون اجلزء ا ألخري من املعادةل ،وإاذا مل يفهموا قانون امللكية الفكرية و أأمهية حامية امللكية الفكرية وإانفاذها ،همام اكن
عدد احلالت القضائية اليت يوجه فهيا حمقق الرشطة والنيابة العامة هتُ ام ،اإذا مل يفهم القضاة ذكل ،تذهب تكل احلالت ُسدى.
وقال اإنه حياول الرتكزي عىل القضاء قدر الإماكن .وعادة ما تكون هذه الربامج مع القضاة فقط ،يف حني أأن الربامج ا ألخرى
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بدء من امجلارك ،مث الرشطة واملدعني العامني .والقضاة فريدون ويفضلون أأن يكونوا يف غرفة واحدة مع
لها هنُ ج أأكرث مشوليةً ،
قضاة أآخرين وليس مدعني عامني وضباط رشطة .و أأوّض الوفد أأن ذكل يشلك حتدايت ،لكنه جنح يف ذكل بطرق خمتلفة.
كام أأجنز برانمج للمدعني العامني يف اتيلند وبرانمج أآخر ألفضل ممارسات حفص العالمات التجارية يف رواندا وورشة معل
حول انهتاك امللكية الفكرية الرمقية يف لامي دلول ا ألنديز ،وورشة معل حول نقل التكنولوجيا يف مرص .وتكل حملة بس يطة.
و أأفاد بأأنه ،يف مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية ،ليس لفريق الإنفاذ سلطة تنفيذية .ويتواصل
املكتب مع رشاكء ،بعضهم منسقو اإنفاذ قانون امللكية الفكرية التابعون لوزارة العدل ،يف مكتب املساعدة والتدريب لتطوير
ن ُظم الادعاء العام يف اخلارج ( ،)OPDATاذلين مت تعييهنم يف أأماكن كثرية مكلحقني .وتشهد ا ألعداد ازدايدا ويركزون أأكرث
عىل الإنفاذ اجلنايئ للملكية الفكرية .كام أأقام الوفد رشاكة مع وزارة ا ألمن الوطين ،سواء أأاكنت حتقيقات تقوم هبا وزارة ا ألمن
الوطين ،أأو حامية للجامرك واحلدود ،اعامتدا عىل نوع الربانمج .فعىل سبيل املثال ،ابلنس بة للمنتجات الغذائية أأو ا ألدوية
املزيفة ،فقد تتشارك مع اإدارة الغذاء وادلواء أأو هجاز حامية البيئة .كام أأقام رشاكة أأيضا مع احملامك ا ألمريكية .و أأفاد بأأن القضاة
هممون للغاية ،ل س امي ابلنس بة للندوات القضائية .و أأوّض الوفد أأنه ،يف منطقة املكس يك و أأمرياك الوسطى ،حياول احلصول
عىل قضاة اإس بان انطقني ابللغة ا ألم اإما من بورتوريكو أأو ميايم أأو أأماكن أأخرى يف الولايت املتحدة ا ألمريكية .ويتعاون
الوفد اإىل حد ما مع مكتب التحقيقات الفيدرايل .وملكتب التحقيقات الفيدرايل ولية خمتلفة قليال عن حتقيقات وزارة ا ألمن
الوطين حيث يضطلع مبوضوعات حمددة .و أأشار الوفد اإىل أأن جعل هذه الربامج مدفوعة الطلب يشلك حتداي .ور أأى أأنه ل
جدوى من اإنشاء برانمج يف غواتاميل جملرد أأن امجلارك أأو الرشطة الغواتاميلية س تجد تكل املعلومات مفيدة .وتمتثل الفكرة يف
اخلروج والتحدث مع النظراء والتعرف مهنم عىل اهامتماهتم واحتياجاهتم .و أأفاد بأأنه حياول تشجيعهم عىل أأن يكونوا مدفوعني
ابحتياجاهتم ،كنقطة انطالق .و أأفاد بأأن امليض قدما وحماوةل جعل حكومة الولايت املتحدة كها يف اإطار واحد من التفكري
بشأأن ما تريد القيام به يُعد أأمرا صعبا أأيضا .وذكر الوفد أأنه اختذ عددا من الإجراءات اليت تساعد عىل امليض قدما يف هذه
العملية .وعادة ما يس تغرق ا ألمر فرتة من شهر اإىل ثالثة أأشهر من تطوير الفكرة اإىل التوعية ابلربانمج مث تقدميه ابلفعل .ويف
كثري من ا ألحيان تكون هناك فرص حمدودة جدا لتنفيذ تكل الربامج .ويف الرشق ا ألوسط وشامل اإفريقيا ،يتوقف يف شهر
رمضان لك يشء يف وقت معني من العام .وتنهتيي الس نة املالية يف هناية سبمترب وتبد أأ يف أأول أأكتوبر ولكن قد ل يكون دليه
متويل حىت أأواخر أأكتوبر مث تكون هناك العطالت .وجيب أأن تؤخذ لك هذه ا ألش ياء بعني الاعتبار .ويلعب التنظمي اجليد
دورا هاما .ويمتثل التحدي الآخر يف دوران املوظفني .وليس هذا هو احلال يف حكومة الولايت املتحدة عىل الرمغ من
حدوثه ،لكن الناس يغريوا وظائفهم ومواقعهم بشلك متكرر يف بعض البدلان .وس يكون هناك فئة من مفتيش امجلارك يف
امليدان ،وبعد ذكل سيمت تنفيذ برانمج إاقلميي أآخر يف ماكن أآخر ،وس يكون نصف تكل الفئة قد انتقل اإىل واكةل أأخرى .و أأفاد
بأأن دوران املوظفني دامئا ما يشلك حتداي .ول ميكنه الس يطرة عىل ذكل .ويمتثل التحدي الآخر يف التش بع .ففي كثري من
ا ألحيان يكون اذلين حيرضون ا ألحداث مه نفس ا ألشخاص .ومن الصعب حتديد هؤلء ا ألشخاص مقدما ومن الصعب
اإخبارمه بأأدب أأهنم اكنوا يف هذا الربانمج قبل س تة أأشهر أأو عامني ،واملطلوب فتحه أأمام خشص أآخر ألنه رمبا تكون يه
وظيفته يف ذكل الوقت .وقال اإن التدريب املفرط يُعد حتداي ولكنه حياول احلفاظ عىل التدريبات مثرية لالهامتم ومتنوعة قدر
الإماكن .و أأفاد بأأنه يدرب املدعني العامني والرشطة والقضاة وفاحيص العالمات التجارية وفاحيص الرباءات ،حىت عىل الإنفاذ
وعىل املس تحرضات الصيدلنية املزيفة واملنتجات الزراعية املزيفة والتحقيقات يف احمليط الرمقي .ويس تخدم خرباءه التقنيني
والقانونيني .و أأوّض أأنه ،يف أأي برانمج ،سواء اكن يف الأاكدميية العاملية للملكية الفكرية يف الإسكندرية ،أأو يف اخلارج ،فاإنه
يس تخدم املواهب اخلاصة به ،ومه أأشخاص من ال ِفرق املعنية ابلعالمات التجارية والرباءات وحق املؤلف والإنفاذ ألن دلهيم
أأحدث املعلومات عن س ياسة الولايت املتحدة وحتديثاهتا القانونية .وتتعاقد واكلت أأخرى يف حكومة الولايت املتحدة مع
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مدربني حمرتفني لتقدمي تدريهبم .ومع ذكل ،عند القيام بذكل ،تفتقد املراسالت اإىل الرتابط املنطقي .ول يتلق املتدربون نفس
الرساةل .و أأشار الوفد اإىل أأنه حياول حقا جتنب التدريس يف القانون ا ألمرييك أأو املامرسة ا ألمريكية ألن ذكل ل حيقق أأي فائدة
يف رواندا أأو اكزاخس تان أأو أأوكرانيا .وهو يركز بدل من ذكل عىل التدريب عىل أأفضل املامرسات ادلولية ،عىل سبيل املثال،
الاعامتد عىل املادة  4من اتفاق تريبس املتعلق ابلإنفاذ أأو اتفاقية كيوتو املعدَّةل يف املنظمة العاملية للجامرك .و أأفاد بأأنه يرشح
النظام ا ألمرييك ويوّض بعض الفوائد والتحدايت اليت تواهجه.
 .476وقدَّم وفد مجهورية كوراي ،املشارك الرئييس َّ
املرَّش من قبل مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،جتارب مجهورية كوراي يف
تقدمي املساعدة التقنية .وذكر أأن املكتب الكوري للملكية الفكرية هو الواكةل احلكومية املسؤوةل عن اإدارة ومعاجلة الرباءات
ومناذج املنفعة والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية وامللكية الفكرية اجلديدة .وهناك حوايل  1700موظف يعملون يف
املكتب الكوري للملكية الفكرية ،مبا يف ذكل  843فاحص براءات و 157فاحص عالمات جتارية وتصاممي .وهناك منظمتان
مساعداتن هام " "1جملس احملاكامت الابتدائية ودعاوى الاس تئناف يف جمال امللكية الفكرية و" "2املعهد ادلويل للتدريب
عىل امللكية الفكرية .وفامي يتعلق ابملساعدة التقنية ،يعمل املكتب الكوري للملكية الفكرية مع الويبو بشلك رئييس من خالل
صندوق الاستامئين املشرتك بني الويبو وكوراي منذ عام  .2004وهيدف الصندوق اإىل تكوين الكفاءات يف جمال امللكية
الفكرية وزايدة الوعي ابمللكية الفكرية وحتسني نوعية احلياة يف البدلان النامية .ويف اإطار الصندوق يتعلق املرشوع اذلي مت
تنفيذه مبسابقات تكنولوجيا املعلومات .وتدمع مسابقات تكنولوجيا املعلومات الطالب واخملرتعني يف البدلان النامية من خالل
تعريفهم بكيفية اس تخدام معلومات الرباءات من أأجل ابتاكر حلول تكنولوجية للمشألك يف جممتعهم احمليل .وتكل يه معلية
مسابقات تكنولوجيا املعلومات .ومبجرد تأأكيد جدول أأعامل مسابقة تكنولوجيا املعلومات ،يمت الرتوجي للمسابقة من قبل ماكتب
امللكية الفكرية الوطنية للبدلان املضيفة ووسائل الإعالم واملنظامت ذات الصةل هبا .وتُعقد ورشة معل يف بداية املسابقة
لتقدمي معلومات حول الغرض من املسابقة واجلدول الزمين لها ومعايري تقيميها ،وما اإىل ذكل .ويمت تقيمي الإجاابت املقدمة فامي
يتعلق ابملسابقة وحتصل ثالث قوامئ هنائية عىل ميداليات وشهادات من الويبو واملكتب الكوري للملكية الفكرية .وستتاح
للفائز ابملركز ا ألول اذلي حيظى بأأفضل اإجابة فرصة لزايرة دراس ية اإىل مجهورية كوراي يف العام التايل .و أأفاد الوفد بأأنه مت
اس تضافة املسابقات  16مرة يف  12دوةل حول العامل من عام  2011اإىل عام  .2017ويف عام  ،2017عقدت املسابقات عىل
التوايل يف أأربعة بدلان يف أأمرياك الالتينية ،وحظيت ابلكثري من اهامتم وسائل الإعالم احمللية .ويف عام  ،2018لعب املكتب
الكوري للملكية الفكرية ادلور احملوري يف عقد مسابقات تكنولوجيا املعلومات يف مجهورية ادلومينياكن وفيتنام .واس تضافت
مجهورية ادلومينياكن مسابقات تكنولوجيا املعلومات ملدة ثالث س نوات متتالية مبا يف ذكل عام  .2018وحتت شعار احللول
املبتكرة للحياة اليومية ،يركز الطالب واخملرتعون والباحثون عىل اس تخدام قاعدة بياانت الرباءات لفائدة أأفاكرمه يف اجملال
الزراعي .وتؤدي مسابقة تكنولوجيا املعلومات اإىل زايدة وعي البدلان النامية ابمللكية الفكرية وتُم ِكن التمنية املس تدامة من
مكتلق
خالل السامح للساكن احملليني ابإجياد حلول للمشألك القامئة يف جممتعهم .ويف لك عام ،تشعر البدلان ابرتياح مزتايد ٍ
للمسابقة ويزتايد عدد البدلان اليت تطلب اس تضافة مسابقة لتكنولوجيا املعلومات .ومن من املهم للغاية أأن تكون هناك
مشاركة نشطة وفعاةل للك بدل من أأجل اس تضافة مسابقة تكنولوجيا معلومات انحجة .ويدعو املكتب الكوري للملكية
الفكرية ،اإىل جانب الويبو لك عام ،الفاحصني وخرباء امللكية الفكرية من البدلان النامية للمشاركة يف دورة تدريبية عن قانون
الرباءات وحقوق امللكية الفكرية بغرض تعزيز معارفهم وهماراهتم .وهناك مرشوع أآخر هو مدرسة الويبو الكورية الصيفية.
ودعا الوفد طالب اجلامعات املهمتني حبقوق امللكية الفكرية واملهنيني الش باب من البدلان النامية اإىل زايدة وعهيم ابمللكية
الفكرية .ويمتثل الهدف الرئييس للمدرسة الصيفية يف اإاتحة الفرص لكتساب رؤى أأمعق يف ما يتعلق بقضااي و أأدوات امللكية
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الفكرية من أأجل اإدارة امللكية الفكرية والتعرف عىل دور ووظائف النظام العاملي للملكية الفكرية .والفريد من نوعه يف
املدرسة الصيفية يف كوراي هو اس تخدم املهنج طريقة تدريس تفاعلية من خالل تقدمي مجيع املواد ادلراس ية من خالل أأهجزة
المكبيوتر اللوحية .وتمتثل نتيجة هذه ادلورة التدريبية يف شعور املشاركني بأأن احملاضين أأكفاء ،وإاعراهبم عن ارتياهحم الكبري
ملس توى التواصل مع احملاضين .ومع ذكل ،فاإن التحدي اذلي يواجه برانمج التدريب التعلميي هو أأنه عىل الرمغ من الاهامتم
الكبري يف تكل البدلان ،ل يمت دعوة سوى عدد معني من املشاركني يف لك دورة بسبب املوارد احملدودة .وحلل هذه املشلكة،
سيمت اإطالق ادلورة التدريبية املصممة خصيصا حول امللكية الفكرية يف املوقع ،واليت هتدف اإىل تقدمي برانمج تدرييب خمصص
عن امللكية الفكرية للك دوةل مشاركة يف املس تقبل القريب .ويف عام  ،2005قام املكتب الكوري للملكية الفكرية ابلتعاون
مع الويبو بتطوير أأداة التعلمي الإلكرتوين للتعلمي ،ابنوراما امللكية الفكرية ،لزايدة الوعي بقضااي امللكية الفكرية من منظور
ا ألعامل التجارية .وتتوافر ابنوراما امللكية الفكرية يف  24لغة خمتلفة ،مبا يف ذكل اللغة الكورية ولغات ا ألمم املتحدة الرمسية
الست .ويف عام  ،2010من خالل التعاون بني الويبو واملكتب الكوري للملكية الفكرية واملعهد الكوري املتقدم للعلوم
والتكنولوجيا والرابطة الكورية للملكية الفكرية ،مت تكييف ابنوراما امللكية الفكرية يف برانمج تدريب دويل س نوي يُعرف
ابمس دورة الشهادة ادلولية املتقدمة ( .)AICCوتبد أأ ادلورة بدورة عرب الإنرتنت مع ابنوراما امللكية الفكرية .ومبجرد الانهتاء
من ادلورة التدريبية عرب الإن نرتت ،يكتب املشاركون مقال استنادا اإىل حمتوى ادلورة التدريبية .ويمت تقيمي املقالت من قبل
داء ممتازا فرصة للمشاركة يف ادلورة املقدمة خارج الإنرتنت اليت تُعقد يف مجهورية كوراي.
الويبو وتتاح ألولئك اذلين يُظهرون أأ ً
وملدة أأربعة أأايم ،يتعمل املشاركون حول امللكية الفكرية من منظور ا ألعامل ويتبادلون ا ألفاكر مع خرباء امللكية الفكرية واحملامني
والعلامء واملسؤولني احلكوميني املعنيني هبا ويطورون قدرات تتعلق ابلس تفادة من امللكية الفكرية عىل الصعيد العاملي .وفامي
يتعلق ابلنتاجئ ،يشهد الربانمج زايدة مس مترة يف عدد املشاركني .وحبلول عام  ،2018زاد عدد املشاركني اإىل أأكرث من
الضعف ،سواء يف ادلورات عرب الإنرتنت أأو خارج الإنرتنت ،مقارنة بعام  .2010ومن أأجل تضمني حالت العمل الآنية،
تَقرر اإجراء معلية متجددة يف  .2019وفامي يتعلق بأأنشطة املساعدة التقنية يف جمال حق املؤلف ،قامت وزارة الثقافة
والرايضة والس ياحة ،املسؤوةل عن س ياسات حق املؤلف واحملتوى وإادارهتا ،ابإنشاء ثالثة صناديق استامئنية مع الويبو منذ
عام  .2006وتمتثل اجملالت فامي ييل "1" :تعزيز نظام حق املؤلف؛ و" "2حتقيق الاحرتام حلق املؤلف؛ و" "3تعزيز التدابري
البديةل لتسوية املنازعات .وتعمل وزارة الثقافة والرايضة والس ياحة مع الويبو يف العديد من ا ألنشطة اليت من شأأهنا تعزيز
تطوير النظام الوطين وادلويل حلق املؤلف وإافادة حق املؤلف واحملتوى كلك ابلإضافة اإىل دمع الاس تفادة من حق املؤلف
من ِقبل أأحصاب احلقوق.
 .477و أأبرز وفد جنوب أأفريقيا (الس يد مارومو نكومو) ،املشارك الرئييس اذلي رحشته اجملموعة ا ألفريقية ،بعض املبادرات
الرئيس ية يف جمال املساعدة التقنية وتمنية القدرات اليت اختذهتا حكومة جنوب أأفريقيا ابلتعاون مع الويبو .كام حتدث الوفد عن
بعض ادلروس والنتاجئ الرئيس ية املس تقاة من منظوره .وقدّم حملة عامة عن كيفية صياغة س ياسة امللكية الفكرية وقانوهنا
وإادارهتا يف جنوب اإفريقيا .و أأشار اإىل أأنه توجد داخل السلطة التنفيذية  12وزارة تشارك يوميا بشلك ما ،حىت عىل حنو
َع َريض ،يف القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية .و أأفاد الوفد بأأنه ،عند البدء يف صياغة س ياسة امللكية الفكرية يف عام ،2016
واليت وافق علهيا جملس الوزراء يف مايو  ،2018قام بتحديد احلاجة اإىل ضامن التنس يق وصياغة الس ياسات وإادارة امللكية
الفكرية ،وابلتايل أأنشأأ اللجنة املشرتكة بني الوزارات املعنية ابمللكية الفكرية برئاسة وزارة التجارة والصناعة .ويُعد مكتب
امللكية الفكرية هو السلطة التنفيذية للس ياسة املوضوعة واملطورة من خالل وزارة التجارة .وهناك مجموعة كبرية من الوزارات
تشلك جزءا من تكل اللجنة املشرتكة ،مبا يف ذكل ،عىل سبيل املثال ،قسم العلوم والتكنولوجيا ،اذلي يُعد رشياك رئيس يا.
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وتناول الوفد اإحدى املبادرات املهمة اليت ُاختذت ابلتعاون والتنس يق مع الويبو يف عام  2016عندما مت اإنشاء اللجنة
املشرتكة ،فقد قام بتنظمي ورشة معل لتكوين الكفاءات .وحرض اإىل جنوب اإفريقيا مؤسسات خمتلفة من التعاون الثاليث بني
الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية وعقدت دورة تدريبية للتأأكد من وجود تفامه مشرتك حول خمتلف
مبادئ امللكية الفكرية بني الوزارات ألنه بقدر ما يكون لوزارة التجارة والعلوم من تفاعل قوي مع امللكية الفكرية يوميا فقد
يكون لوزارة التكنولوجيا وبعض الوزارات ا ألخرى نفس القدر من التفاعل ،وهذا ليس شائعا يف مجيع اجملالت .وهناك
حاجة للتأأكد من وجود تفامه مشرتك أأسايس وتُعترب تكل مبادرة مفيدة للغاية تسامه يف اس تدامة املبادرات اليت تتخذها
اللجنة املشرتكة بني الوزارات املعنية ابمللكية الفكرية .ومن بني النتاجئ الرئيس ية أأن املساعدة التقنية ،يف غياب تكوين
الكفاءات ،ل تكون مس تدامة ألنه ليك يكون للمساعدة التقنية تأأثري ،جيب أأن تكون هناك قدرة استيعابية ،وهو أأمر همم
للغاية لس تدامة املشاريع املتواصةل.
 .478وواصل وفد جنوب أأفريقيا (الس يدة نوموند مامييال) العرض اذلي قدمته اللجنة املعنية ابلرشاكت وامللكية الفكرية
( .)CIPCوعىل عكس معظم ماكتب امللكية الفكرية ،فاإن دلى اللجنة املعنية ابلرشاكت وامللكية الفكرية عنرص أآخر يتعامل
مع الرشاكت املنظمة بلواحئ .وير أأس املؤسسة املفوض ،ويف شعبة امللكية الفكرية ،يتناول القسم اخلاص بدمع الابتاكر وحاميته
الرباءات والتصاممي .ويعمل يف هذه الوحدة  44موظفا .ول تُعد مكتبا كبريا جدا .وهناك قسم أآخر ي ُسمى الصناعات الإبداعية
اليت تتأألف من وإانفاذ حق املؤلف ون ُظم معارف الساكن ا ألصليني ( )IKSوامللكية الفكرية .ويضم القسم  13موظفا فقط.
وهناك قسم يتناول س ياسة الابتاكر والتواصل وينسق مع الإدارة فامي يتعلق بامتسك الس ياسات .و أأشار الوفد اإىل أأنه يقوم
ابلإجراءات الشلكية فقط فامي يتعلق بطلبات الرباءات ولكنه قام ملدة ثالث س نوات بتدريب فاحيص البحث املوضوعي
للبدء يف برانمج حفص البحث املوضوعي .وقد مت تدريب س تة عرش فاحصا .وبد أأ معلية تعيني  30فاحصا اإضافيا يف عام
 ،2018واذلين سيبد أأون الربانمج يف عام  .2019و أأهنيى الفاحصون الس تة عرش املشاركون يف الربانمج تدريباهتم وميارسون
معلهم حاليا .و أأعرب عن أأمهل يف تعزيز أأعداد الفاحصني .و أأفاد بأأن هناك العديد من برامج املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات
اليت يمت تنفيذها يف جنوب اإفريقيا .وقال اإنه يدير مدرسة صيفية لك عام ويه حتظى ابلرتحيب واحلضور اجليد .ويف نومفرب
 ،2018اكن هناك تقدير للمؤمتر ادلويل للملكية الفكرية وحظي حبضور وترحيب جيدين .ومت متثيل حوايل  80دوةل ،حبوايل
 400مشارك .ويلعب هذا املؤمتر يف حد ذاته دور بناء الوعي وتكوين الكفاءات .و أأوّض الوفد أأنه تعاون مع الويبو والإنرتبول
والاحتاد امجلريك العاملي و أأقاموا مؤمترا انحجا .و أأضاف بأأنه يتلقى تكوين الكفاءات من الويبو وساعدت معظم ماكتب امللكية
الفكرية يف وضع هذا الربانمج وبدء تشغيهل .وهو فقط يف انتظار صدور الإجراءات القانونية ليبد أأ يف تنفيذه من الناحية
القانونية .وفامي يتعلق ابملهنجية املس تخدمة ،هناك ورش معل ختتلف مدهتا حسب املوضوع .وعُقدت ورشة معل لفاحصني
بشأأن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف مارس  ،2016وتناولت معلومات الرباءات وا ألدبيات السابقة ومهنجيات البحث
وما اإىل ذكل .ويتعلق املرشوع الآخر ابمللكية الفكرية للمشاريع الصغرية واملتوسطة .ومت اإطالق هذا املرشوع يف نومفرب
 .2016وعندما بد أأ هذا املرشوع ،مت اإجراء دراسة حول املشاريع الصغرية واملتوسطة يف جنوب اإفريقيا كلك .ومل تتلق
ادلراسة الردود املطلوبة وابلتايل مل تكن العينة مثالية .ومع ذكل ،بعد التداول مع الرشاكء ،قرر الوفد اس تخدام تقرير ادلراسة
كوثيقة أأساس ية ميكن الاعامتد علهيا .ويمتثل الغرض من الربانمج يف زايدة الوعي وادلراية يف قطاع املشاريع الصغرية واملتوسطة
بشأأن امللكية الفكرية .و أأفاد الوفد بأأنه حتدَ ث اإىل اإدارة تطوير رشاكت ا ألعامل الصغرية يف جنوب اإفريقيا لس تخدام الهيألك
ا ألساس ية املوجودة ابلفعل ،وقاعدة البياانت عرب الواكلت اليت تعمل مع الرشاكت الصغرية ودلهيا ابلفعل برامج تدريبية لها.
و أأشار اإىل أأنه يتحدث اإلهيم فامي يتعلق بتعزيز عالقهتام وتوقيع مذكرات التفامه حىت يدجموا امللكية الفكرية يف براجمهم التدريبية.
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و أأوّض أأنه بد أأ تنفيذ الربانمج يف مجيع أأحناء البالد ،من خالل رشاكء خمتارين بذاكء شديد لتحقيق أأهدافه يف فرتة زمنية
قصرية .وقد أأنشأأ ،مبساعدة من الويبو ،مجموعة أأدوات ويقوم ابإعداد برامج تدريب املدربني يف مجيع تكل الواكلت .ويوجد دلى
الواكةل اليت يعمل معها ،ويه واكةل تمنية املشاريع الصغرية ،ماكتب يف مجيع أأحناء البالد .ومن السهل تدريب املدربني املقميني
يف مجيع املقاطعات واملدن حىت يمتكنوا ابلفعل من تدريب مشاريعهم الصغرية واملتوسطة .وقال اإن هذا الربانمج حيظى
برتحيب امجلهور واحلضور عىل حنو جيد .وذكر الوفد أأنه أأطلق الربانمج يف عام  2016و أأن التعاون مع الرشاكء الآخرين همم
لتحقيق النتاجئ .ويساعد الهيلك اذلي مت اإنشاؤه من ِقبل وزارة التجارة والصناعة عىل امجلع بني مجيع ا ألطراف و أأحصاب
املصلحة .ويتعلق املرشوع التايل بنظام أأمتتة امللكية الفكرية ( .)IPASو أأفاد بأأنه بد أأ للتو يف تنفيذ برانمج حفص البحث
املوضوعي و أأنه يتحدث اإىل الويبو للنظر يف النظم ا ألخرى القامئة .وقد قرر املكتب ابلفعل تبين واس تخدام نظام أأمتتة امللكية
الفكرية .واكنت الويبو ابلفعل موجودة يف جنوب اإفريقيا لإجراء اختبارات يف ا ألس بوع السابق .و أأشار اإىل أأنه دعا ماكتب
الرباءات وحمايم الرباءات للحضور ورؤية النظام .وس ُيقدَّم تقرير تقيمي اإىل اللجنة التنفيذية حىت ميكن اختاذ قرار رمسي ونرش
الربانمج .وهناك برانمج أآخر هو ورشة التدريب عىل اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .و أأفاد الوفد بأأنه ،يف الواقع ،يفعل بعض
ذكل لكنه يفعهل بطريقة خمتلفة .وقد تعاون مع املسؤولني عن اإنفاذ القانون من خالل منحهم التدريب .ودليه عدد قليل جدا
من املوظفني يف اللجنة املعنية ابلرشاكت وامللكية الفكرية للتعامل مع أأي مشلكة كبرية .و أأوّض أأن تدريب املوظفني القانونيني
يمت مبساعدة الويبو و أأنه يقوم بنرش الربانمج التدرييب يف مجيع أأحناء البالد للمساعدة يف القيام حبمالت الإنفاذ .وقد أأعد كتيبا
يستند اإىل كتيب الويبو بشأأن اإنفاذ امللكية الفكرية ،وجعهل متوافقا مع بيئة جنوب أأفريقيا حبيث يتواءم مع احتياجاته القانونية.
وهو يقوم بذكل ابلتعاون مع الرشطة ومسؤويل امجلارك وهيئات الادعاء وهو أأحد الربامج اليت تلقى قبول حس نا .وذكر الوفد
أأنه ،فامي يتعلق ابلنجاحات وادلروس املس تفادة يف تنفيذ تكل املرشوعات ،فاإنه عندما حيدد احلاجة ،فاإنه يعرف من مه
الرشاكء اذلين سيساعدون يف تنفيذ الربامج عىل حنو أأكرث فعالية .وهذا ما رأآه قد حدث يف مرشوع املشاريع الصغرية
واملتوسطة .و أأضاف الوفد بأأنه ،يف الواقع ،مع تنفيذ مرشوع املشاريع الصغرية واملتوسطة يف مجيع أأحناء البالد ،فقد قام بدمج
الربانمج مع الويبو يف برانمج مساعدة اخملرتعني .ولقد تلقى عددا من الطلبات وبد أأ للتو ويعمل عىل حنو جيد .و أأوّض أأنه
مشغول ابلتحدث مع عدد أأكرب من احملامني لتبين الربانمج اجملاين ومساعدة الرشاكت الصغرية اليت دلهيا اخرتاعات مؤهةل
للحصول عىل براءة وتاكحف من أأجل متويل طلبات احلصول عىل الرباءات .و أأشار اإىل أأنه قادر عىل اس هتداف اجملموعة هبذه
الطريقة .وهو يعمل مع الإدارات اعامتدا عىل املاكن اذلي يذهب اإليه حىت يمتكن والكء الرشاكت الصغرية يف تكل املقاطعات
من دعوة ا ألشخاص املعنيني لهذه الربامج التدريبية .و أأفاد بأأن التعاون هو املفتاح و أأنه أأصبح قراره الاسرتاتيجي .وحىت لو
حصل عىل مواد هممة من ماكن أآخر ،فاإنه يساعد يف ختصيص تكل املواد للسوق املس هتدف .ور أأى الوفد أأن من ا ألفضل
أأن يكون هناك هنج كي بدل من احلصول عىل قطع و أأجزاء من التدريب يف أأماكن خمتلفة .وجيب أأن تكون املساعدة التقنية
مصحوبة دامئا بتكوين الكفاءات ليمتكن املرء من القيام اب ألمور بنفسه .وجيب تمنية قدرات املتدربني ليكونوا قادرين عىل
التعامل مع القضااي بأأنفسهم.
 .479وحتدّث وفد الصني (الس يدة يوان تيش ،انئبة املدير العام ،ابإدارة التعاون ادلويل ،يف الإدارة الوطنية للملكية
الفكرية ،املشاركة الرئيس ية من الصني) .وقالت اإهنا مسؤوةل ،منذ فرتة طويةل ،عن صياغة النصوص املتعلقة ابمللكية الفكرية.
وشاركت يف مفاوضات امللكية الفكرية يف منظمة التجارة العاملية .ويتكون العرض اذلي قدمته من مخسة أأجزاء "1" :مقدمة
ل إالدارة الوطنية للملكية الفكرية (الإدارة الصينية الوطنية للملكية الفكرية)؛ و" "2تمنية امللكية الفكرية واملساعدة التقنية يف
الصني؛ و" "3اخلربة الصينية يف تقدمي املساعدة التقنية؛ و" "4خربة الصني يف تلقي املساعدة التقنية؛ و" "5اخلربات
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والاقرتاحات .أأول ،يف مارس  ،2018من أأجل تعزيز حامية امللكية الفكرية واس تخداهما وحتسني الهيلك والوظائف
احلكومية ،أأعادت احلكومة الصينية هيلكة املكتب احلكويم الصيين للملكية الفكرية ( )SIPOوحتويهل اإىل الإدارة الصينية
الوطنية للملكية الفكرية ،حيث تكون الرباءات والعالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية وتصاممي خمططات ادلوائر املتاكمةل
وسع املكتب اجلديد نطاق العمل .وتضم الإدارة الصينية الوطنية للملكية الفكرية  16500موظفا،
مجيعا يف اإدارة واحدة .وقد َّ
من بيهنم  12000فاحص للملكية الفكرية .ويُعد املكتب كبريا جدا .وتتكفل الإدارة الصينية الوطنية للملكية الفكرية بتطوير
وقيادة تنفيذ اسرتاتيجيات امللكية الفكرية ،وحامية امللكية الفكرية ،والرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية ،وإادارة حفص امللكية
الفكرية والفصل الإداري ،وبناء نظام عام خلدمات امللكية الفكرية ،وتنس يق شؤون امللكية الفكرية اليت تشمل البدلان
ا ألجنبية .اثنيا ،لعبت املساعدة التقنية دورا كبريا يف تطوير امللكية الفكرية يف الصني .فقبل أأكرث من  30عاما ،عندما اكنت
الصني يف مراحلها ا ألوىل من تطوير امللكية الفكرية ،اكنت مس تفيدة من املساعدة التقنية .ويف ذكل الوقت ،قدمت الويبو
واملكتب ا ألورويب للرباءات ( )EPOومكتب امللكية الفكرية ا ألملاين قدرا كبريا من املساعدة التقنية ،مبا يف ذكل املساعدة
القانونية وتدريب فاحيص الرباءات وفاحيص طلبات نظام مدريد .ويف وقت لحق ،بد أأت الصني تدرجييا يف تقدمي املساعدة
التقنية اإىل بدلان أأخرى .ويف عام  ،2005أأنشأأت الصني صندوقا لعرشين دوةل انمية يُقدم حوايل  500000دولر أأمرييك
لس تخداهما يف أأنشطة التدريب .ويف عام  ،2016أأنشأأت الصندوق الاستامئين املشرتك بني الويبو والصني وسامهت مبا
مجموعه مليون دولر أأمرييك للمساعدة التقنية للبدلان النامية ابلتعاون مع الويبو .ويف الوقت نفسه ،تتعاون الصني أأيضا مع
حكومات أأخرى أأو تس تخدم الصناديق اخلاصة للمناطق ا ألخرى ،مثل الصندوق الآس يوي ،وصندوق الآس يان ،وغريهام،
لتعزيز املساعدة التقنية املقدمة للبدلان النامية .ويف عام  ،2017وقعت احلكومة الصينية اتفاقية تعاون يف جمال امللكية الفكرية
مع الويبو كجزء من مبادرة احلزام والطريق لتقدمي املساعدة التقنية للبدلان .اثلثا ،هناك جانبان للمساعدة التقنية هام"1" :
تكوين الكفاءات و" "2املساعدة التقنية يف جمال املعلومات .وفامي يتعلق بتكوين الكفاءات ،فقد نفّذت الصني أأربع فئات من
ا ألنشطة مبا يف ذكل التدريب ،والندوات وادلرجات ،والتعلمي ،وزايدة الوعي .ويمتثل النشاط ا ألول يف تكوين الكفاءات
للبدلان النامية .ومن عام  2016اإىل النصف ا ألول من عام َ ،2018عقدت  20دورة تدريبية حرضها  400خشص .وعىل
مدى الس نوات ا ألربعة عرش املاضيةّ ،دربت الإدارة الصينية الوطنية للملكية الفكرية أأكرث من  1000خشص .وهناك ندوات
تدريبية عىل نظام امللكية الفكرية .وهناك ورشة حول اإدارة س ياسة امللكية الفكرية لبدلان أأمرياك الالتينية واملدربني اذلين يمت
اإرساهلم اإىل بدلان أأخرى مثل اإثيوبيا .وهناك تدريب أأيضا مع جملس التعاون اخلليجي واملكتب السعودي للرباءات ومكتب
الإمارات العربية املتحدة .وفامي يتعلق اب ألنشطة التدريبية ،قامت الإدارة الصينية الوطنية للملكية الفكرية بتصممي منوذج
تشغيل منتظم يضم مجموعة اكمةل من املعايري .وقد ّدربت الإدارة ابلفعل  84مدراب و 118فاحصا عىل طلبات الرباءات
ادلولية .ويف الوقت نفسه ،ع ّينت خرباء خارجيني لتقدمي دورات تدريبية .وكتبت  46برانجما لدلورات التدريبية تتناول
اسرتاتيجية امللكية الفكرية ،وقوانني امللكية الفكرية ،والامتحاانت ،وما اإىل ذكل .وقد أأجرت ا ألنشطة التدريبية بأأشاكل
متعددة ومتتاز مجيع تكل ادلورات التدريبية حبسن الاس هتداف والتوجه .وتتعلق الفئة الثانية من ا ألنشطة ابملؤمترات
والندوات ادلولية .ويف عام  ،2018مت عقد مؤمتر رفيع املس توى بشأأن امللكية الفكرية للبدلان اليت تقع عىل طول احلزام
والطريق .وقد دعت الإدارة مسؤولني حكوميني رفيعي املس توى يف تكل البدلان .كام عقدت مؤمترا رفيع املس توى بشأأن
امللكية الفكرية مع الندوة الصينية ا ألفريقية .ويف تكل الندوة ،ميكن للمشاركني تبادل اخلربات و أأفضل املامرسات .وتمتثل الفئة
الثالثة من ا ألنشطة يف متويل الطالب من البدلان النامية للحصول عىل درجة املاجس تري يف امللكية الفكرية .ويف الفرتة من
عام  2017اإىل  ،2018تلقى  12متدرب من  11دوةل هذا النوع من التعلمي .ومن عام  2018اإىل  ،2019تلقى  35متدراب
من  21دوةل نفس التعلمي .ومع الصناديق الاستامئنية املشرتكة بني الويبو والصني يف الفرتة من  2017اإىل  2018ومن 2018

CDIP/22/18
129

اإىل  2019عىل التوايل ،حصل طالبان عىل درجة املاجس تري املقدمة ابلتعاون بني الويبو وجامعة تونغجي .أأما الفئة الرابعة من
النشاط فهيي رفع الوعي .فقد أأولت احلكومة الصينية اهامتما لتعلمي الش باب بشأأن امللكية الفكرية .ويف هذا اجملال ،قامت
ابلتعاون مع الويبو بنرش كتب مدرس ية عن امللكية الفكرية للش باب .وهناك كتاب مدريس بعنوان "أأس ئةل وإاجاابت عن
امللكية الفكرية للش باب" يتضمن املعلومات ا ألساس ية املتعلقة حبق املؤلف والرباءات والعالمات التجارية و أأشاكل امللكية
الفكرية ا ألخرى ،يف شلك  130سؤالا وإاجابة .وصدرت النسخة الإجنلزيية من الكتاب مبناس بة املائدة املس تديرة الرفيعة
املس توى لعام  2018بشأأن امللكية الفكرية ومبادرة احلزام والطريق .ويف املس تقبل ،تريد احلكومة الصينية ترمجهتا اإىل لغات
أأخرى وتوفريها جماان للبدلان احملتاجة .وإاىل جانب تكوين الكفاءات ،قامت احلكومة أأيضا ببعض ا ألعامل يف جمال املعلومات.
وقامت الإدارة الصينية الوطنية للملكية الفكرية منفردة بتطوير نظام حسايب لفحص الرباءات ( ،)CPESوهو عبارة عن
منصة لتبادل اخلربات وهمارات الفحص .وتعمل ماكتهبا بكفاءة معا .وقد أأاتحت اس تخدام هذا النظام جماان ملعاهد امللكية
الفكرية يف  49دوةل ومنطقة .ويشمل نظام الإدارة الصينية الوطنية للملكية الفكرية للبحث عن الرباءات وحتليلها بياانت
الرباءات يف  103دوةل ومنطقة ومنظمة .ويدمع تسع لغات ويقدم خاصية الرتمجة اللية .وهو مفتوح للجمهور يف ادلاخل أأو
اخلارج جماان .رابعا ،تشمل اخلربات التقنية للصني يف تلقي املساعدة التقنية اإنشاء مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف الصني
ابلتعاون مع الويبو .وقد مت حتديد اجملموعة ا ألوىل من س بعة مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر .وتضم اجملموعة الثانية من 13
مركزا دلمع التكنولوجيا والابتاكر قيد الاختيار .وعىل مدى س نوات ،تعاونت الإدارة مع الويبو للرتوجي خلدمات امللكية
الفكرية العاملية يف الصني و أأعدت دورات عن بعد يف الصني .كام أأرسلت أأشخاصا حلضور دورات تدريبية يقدهما املكتب
ا ألورويب للرباءات ،يف الياابن ومجهورية كوراي .وشاركت أأيضا يف مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية،
املرحةل ا ألوىل .ووفقا لتجارهبا مكزود ومكس تفيد من املساعدة التقنية ،فاإن دلهيا جتارب وبعض الاقرتاحات القليةل .فميكن أأن
تعزز أأنشطة املساعدة التقنية بشلك فعال قدرة الانتفاع بنظام امللكية الفكرية يف البدلان النامية وميكن أأن تُسهل تبادل
بناء عىل الطلب والاحتياجات ،عىل حنو ما ذكر وفد جنوب
أأفضل ممارسات امللكية الفكرية .وينبغي تقدمي املساعدة التقنية ً
اإفريقيا .وقال وفد الصني اإن بدله س تواصل تقدمي املزيد من املساعدة التقنية ،يف حدود قدرهتا .و أأعرب عن أأمهل يف أأن
تواصل الويبو الاضطالع بدور املي َّرس لتشجيع أأنشطة املساعدة التقنية بني البدلان القادرة واحملتاجة لها .و أأضاف أأنه ،عن
طريق املساعدة التقنية ،س تواصل الويبو تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة.
وعرض وفد بريو ،املشارك الرئييس اذلي رحشته مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،كيفية معاجلة املسائل املتعلقة
َّ .480
ابملساعدة التقنية يف بريو ويف املنطقة عىل نطاق أأوسع .و أأوّض الوفد أأنه ليس دليه نفس مزيانية الويبو أأو مكتب الرباءات
الصيين ،لكنه متكن من القيام ببعض ا ألش ياء املثرية لالهامتم ،من خالل اس تخدام املوارد بفعالية لتوفري الاسرتاتيجيات .و
أأشار الوفد اإىل أأنه اس تحدث املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية ( .)INDECOPIول تتعامل واكةل
امللكية الفكرية يف بريو مع امللكية الفكرية فقط ولكن مع بعض املوضوعات ا ألخرى .و أأفاد بأأنه تلقى الكثري من املساعدة
التقنية يف املقام ا ألول من الويبو ،و أأعرب عن امتنانه لهذا .و أأوّض أأنه يقدم أأنشطة تكوين الكفاءات .وهناك الكثري من
املواهب والكفاءات احمللية يف بريو .وذكر أأن تكوين الكفاءات مشابه دليه ملا عرضه وفد جنوب اإفريقيا .وهو حياول نقل
املساعدة التقنية اليت تلقاها اإىل بدلان أأخرى يف املنطقة .وهناك اإحدى قصص جناح املساعدة التقنية تتعلق اب ألطر القانونية.
و أأوّض أأنه ما زال يتلقى مساعدة تقنية من الويبو .ويُعد املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية مؤسسة
عامة ترشف عىل العديد من املوضوعات اإىل جانب امللكية الفكرية .وهو يغطي ،داخل املنطقة ،حق املؤلف والرباءات
والعالمات التجارية وكذكل املعارف التقليدية وتسميات املنشأأ .وحياول ضامن احرتام املنافسة العادةل يف بريو .كام أأنه يوفر
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حامية للمس هتلكني ،وينظر يف املنافسة غري العادةل ،وحياول ماكحفة احلواجز البريوقراطية ،ويعاقب عىل ممارسات الإغراق،
ويتعامل مع حالت الإفالس .كام حياول تسهيل لك هذه العمليات حبيث يعمل السوق بشلك حصيح .و أأشار الوفد اإىل أأن
تكل نظرة عامة عىل هيئات صنع القرار يف املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية .وعالوة عىل ذكل ،أأفاد
الوفد بأأنه دليه حممكة للملكية الفكرية وثالث اإدارات خمتصة هبا .ويضم املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية
الفكرية جلان مسؤوةل عن خمتلف املوضوعات .لقد وقع اتفاقيات مع العديد من دول املنطقة ويف مناطق أأخرى من العامل.
ودليه اتفاق وطين مع السجل الوطين يف كوس تارياك ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية وماكتب امللكية
الفكرية يف ش ييل والربازيل والربتغال ،وكثريا ما يوقع اتفاقات جديدة .و أأشار الوفد اإىل أأنه ،يف اإطار مجيع اتفاقاته ،فاإنه يتلقى
مساعدة تقنية من مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية ( )EU IPOوالويبو واملعهد الوطين الفرنيس للملكية الفكرية
وحممكة العدل مجلاعة دول ا ألنديز .كام سينفذ برانجما مع مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية لتعزيز
املعرفة ،ودليه أأيضا مرشوع مع املكتب السويرسي للملكية الفكرية .و أأشار الوفد اإىل أأنه عند تلقي املساعدة التقنية ،فاإن
تكل ا ألنشطة تتعلق بتنفيذ أأدوات المكبيوتر وتكنولوجيا املعلومات .و أأوّض أأن املكتب يس تخدم مجيع ا ألدوات اليت تقدهما
الويبو تقريبا ،مبساعدة من الفريق التقين بأأمكهل .وي َس تخدم حاليا نظام أأمتتة امللكية الفكرية لتحسني نظام تكنولوجيا املعلومات
اخلاص به .وهناك جمالت أأخرى لتكوين الكفاءات ،مثل التدريب املبارش وهجا لوجه والتدريب ادلاخيل والندوات عرب
الإنرتنت أأو املؤمترات الافرتاضية لتحقيق الاس تفادة القصوى من التكنولوجيا املتاحة .ومن املفهوم يف بريو أأن امللكية الفكرية
يه أأداة للتمنية الاقتصادية اليت حتتاج اإىل معاجلة عىل املس توى الوطين .وهناك عدة مراكز لتطوير امللكية الفكرية
( .)CEPIsو أأفاد بأأنه ،مببادرة من املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية ،فاإنه يروج لس تخدام امللكية
الفكرية ويعمل مع املشاريع الصغرية واملتوسطة لإاتحة أأدوات امللكية الفكرية هلم .ويف بريو ٪90 ،من الرشاكت يه رشاكت
صغرية .ونظرا ألن امللكية الفكرية أأداة للمنو وخللق القمية ،فهناك حاجة اإىل اإاتحهتا للممشاريع الصغرية واملتوسطة .وتكل أأولوية
حقيقية حلكومة بريو .و أأوّض بأأنه يقدم اإرشادات ومعلومات اإىل مجيع ا ألطراف املعنية بشأأن خمتلف املوضوعات املتعلقة
ابمللكية الفكرية ويقدم هلم املساعدة عىل فهم تعقيدات نظام امللكية الفكرية .ودليه منصة انحجة للغاية ألحصاب ا ألعامل متناهية
الصغر ملساعدهتم عىل فهم الكيفية اليت ميكن هبا للملكية الفكرية اإضافة قمية اإىل القطاعات الاقتصادية اخملتلفة .وقد مت اإنشاء
املراكز املتخصصة لتطوير امللكية الفكرية هذه يف س تة أأقالمي ويعزتم الوفد مواصةل نرشها يف مناطق البدل ا ألربع والعرشين.
و أأفاد بأأنه ،من بني أأش ياء أأخرى يقوم بتنفيذها حاليا مع الويبو ،يعمل املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية
الفكرية يف اإنشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .ويف عام  ،2018أأنشأأ  22مركزا من هذه املراكز ،العديد مهنا عامة
وبعضها خاصة .ومت تأأسيس مثانية عرش مركزا من الثنني وعرشين مركزا يف اجلامعات ،معظمها جامعات عامة .وتقدم هذه
املراكز الكثري من أأنشطة التدريب وتكوين الكفاءات ،مبساعدة الويبو ،للميَّرسين وخمتلف املوظفني اذلين يتعاملون مع مراكز
دمع التكنولوجيا والابتاكر بطرق خمتلفة .ويأأمل املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية ،بدمع من الويبو،
يف احلصول عىل ما مجموعه  42مركزا من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر حبلول هناية عام  .2019وهناك جتربة أأخرى فامي
يتعلق بأأدوات تعزيز امللكية الفكرية يف بريو مت اإنشاء مدرسة وطنية للملكية الفكرية ،ويه املدرسة الوطنية التابعة للمعهد
الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية .ول يتعلق ا ألمر ابمللكية الفكرية فقط فهناك العديد من جمالت ادلراسة
ا ألخرى ،ولكن تتعلق جمالت ادلراسة الرئيس ية بقضااي امللكية الفكرية .وهناك  93نشاطا أأاكدمييا متعلقا ابمللكية الفكرية يف
الثنائية  2018-2017ومعظمها عبارة عن ندوات وورش معل وبعض ادلورات الافرتاضية والتدريب ادلاخيل ،ليس فقط
ملوظفي املؤسسات ،ولكن أأيضا للموظفني اخلارجيني ،اعامتدا عىل املوضوع .كام أأنه يعمل عىل حنو اسرتاتيجي ابلتعاون مع
دورات معينة ،عىل الرمغ من عدم وجود الكثري .ويُعد الرتوجي ابلتعاون مع رشاكء اسرتاتيجيني يف هيئات أأخرى يف حكومة

CDIP/22/18
131

بريو أأمرا همام .وهناك العديد من ا ألنشطة التمنوية اليت تدار يف بريو من خالل وزارة التعلمي أأو وزارة الإنتاج أأو وزارة التجارة
أأو وزارة الثقافة .وانضم املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية اإىل مبادرات ادلوةل هذه و أأضاف اإلهيا
مكون ملكية فكرية انحج للغاية وذي قمية مضافة .ويف البداية ،أأطلق أأنشطة تكوين كفاءات حيث ل يفهم الناس حقا مفهوم
امللكية الفكرية .وتمتثل الفكرة يف التوصل اإىل مكوانت ملكية فكرية ألغراض التدريب احلكويم ،ل س امي الوصول اإىل
ا ألشخاص العاملني يف قطاعي الصناعة والتجارة وحتققت الكثري من النتاجئ الإجيابية اليت اكن لها تأأثري مضاعف يف العمل مع
تكل الواكلت .كام يمت تنظمي أأنشطة تكوين الكفاءات مع حلفائه الإسرتاتيجيني حول املوضوعات اليت هتم املعهد الوطين
لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية .كام يمت تنظمي هذه ا ألنشطة مبارشة ابلشرتاك مع املنتجني الوطنيني حول أأمهية
وجود عالمات جامعية واس تخداهما للرتوجي ملنتجاهتم .وهناك برانمج وطين للعالمات امجلاعية يبحث يف التسجيل اذلي تقوم
به تعاونيات العالمات امجلاعية ورشح الرسوم املس تحقة .ويشهد اس تخدام العالمات امجلاعية يف بريو منوا رسيعا للغاية.
وميكن للمرء احلصول عىل عالمة جامعية يف أأقل من  40يوما من تقدمي الطلب .وهناك اإجراء تسجيل مبسط ي َسمح مبدة
قدرها  25يوما ويُعد ذكل همم جدا للمنتجني .و أأضاف الوفد بأأنه نظم كثريا من ورش العمل والندوات عىل املس توى الوطين
حول مثل هذه املوضوعات .وتسجل بريو أأكرث من  850عالمة يف عام واحد ،وذكل بفضل الربانمج الوطين للعالمات
امجلاعية من خالل إارشاك املنتجني وتدريهبم عىل اإماكنية تسجيل منتجاهتم بعالمات جامعية .وهناك تطورات يف هذا اجملال
رسيعة .وتعمل بريو أأيضا عىل تطوير برامج تدريب داخيل مع دول أأخرى ،عىل سبيل املثال ،من مجموعة دول ا ألنديز و أأمرياك
الوسطى .وتعمل بريو مكنصة لتطوير وتيسري تطوير املساعدة التقنية اليت تقدهما أأو تيرسها بريو للبدلان ا ألخرى .وتضع بريو
س ياس هتا الوطنية للملكية الفكرية ،بدمع من الويبو و أأنشطة املساعدة التقنية اليت تقدهما .وهناك س ياسات متعددة القطاعات
للهنوض ابمللكية الفكرية من خالل خمتلف الوزارات اليت قد تكون لها عالقة ابمللكية الفكرية ،ويف هذا الصدد ،أأعرب الوفد
عن تقديره للويبو عىل ما تقدمه من دمع اإىل بريو لمتكيهنا من احلصول عىل رؤية جديدة للميض قدما ابمللكية الفكرية ،مما
يؤدي اإىل صياغة س ياس هتا الوطنية للملكية الفكرية اليت يقدهما رئيس امجلهورية نفسه ،يف أأبريل  .2019ويُظهر ذكل أأمهية
وجود الويبو .و أأفاد الوفد بأأن هذا النجاح يمت حتقيقه من خالل تكوين الكفاءات أأفقيا مع ادلول ا ألخرى.
 .481وحتدّث وفد كندا بصفته الوطنية ،و أأعرب عن تقديره لفرصة املشاركة يف احلوار التفاعيل لتبادل اخلربات وا ألدوات
واملهنجيات يف جمال املساعدة التقنية .وشكر وفود الولايت املتحدة ا ألمريكية ومجهورية كوراي والصني وجنوب أأفريقيا وبريو
لمتثيلهم ملناطقهم .و أأفاد بأأن رئيس الوزراء قال اإن الهنج واملنظور الكنديني يمتثل يف أأن للك فرد اإماكنية بناء عامل أأكرث ازدهارا
ومشول وعداةل .و أأعرب الوفد عن رغبته يف تقدمي دمع خشيص بطريقة تعاونية .و أأشار اإىل أأن التجربة الكندية تتعلق بتبادلت
مصممة خصيصا حول تكوين الكفاءات واملساعدة التقنية .و أأفاد أأنه بفضل تاكمل هذه العنارص ،متكن من توفري تدريب
مصمم خصيصا ومالمئ واحلفاظ عىل عالقات رسية مع املشاركني يف ورش العمل .وقبل التحضري لورشة العمل ،يتشاور مع
مركز أأاكدميية الويبو للتدريب والتعلمي بشأأن قضااي امللكية الفكرية من أأجل حتديد الاحتياجات اللغوية للبدلان اليت حتتاج اإىل
مساعدة تقنية .ووفقا لتوصيات أأاكدميية الويبو ،فاإنه يقرر س نواي تقدمي ورش العمل ابللغة الإجنلزيية أأو الفرنس ية .ويُعد اختيار
املشاركني همام للغاية لتعظمي تأأثري املساعدة التقنية ،حيث أأن اخليارات اليت مت وضعها يف اختيار املرحشني تسهل التواصل بني
املشاركني وتنوع املاكتب والتبادل بني بدلان اجلنوب .ويُعد هذا التبادل حيواي للغاية للتاكمل بني مجيع أأشاكل املساعدة ألنه
ميكّن املشاركني اذلين دلهيم خربة أأساس ية مماثةل من تبادل خرباهتم .ومبجرد اختيار املشاركني وإاجراء احلوار ،يمت تقامس
الاس تبياانت لفهم احتياجات وتوقعات املشاركني .ومن املهم للغاية اإقامة اتصال مع املشاركني يف أأقرب وقت ممكن وحتقيق
الزتام طوال العملية .مث يمت وضع جدول أأعامل اس تجابة للردود عىل الاس تبياانت .وجيب أأن يكون هناك قدر معني من
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املرونة يف جدول ا ألعامل وطبيعة احملتوايت من أأجل الاس تجابة لحتياجات املشاركني .و أأشار الوفد اإىل أأنه ،ابلإضافة اإىل
ذكل ،لحظ من خالل ورش العمل ،نتاجئ اإجيابية انجتة عن دمج ا ألنشطة العملية يف ورش العمل .ويُمكّنه هذا من دمج
وتنفيذ التدريبات املشرتكة بسهوةل أأكرب ،لتقدمي مساعدة تقنية اكمةل ومتاكمةل .وشدّد الوفد عىل أأمهية الشمول يف معلية
التقيمي .و أأفاد بأأنه ،يف لك ورشة ،يوزع اس تبياانت التقيمي اليومية وا ألخرية ،حىت يمتكن مع الويبو من معرفة ما اإذا اكنت
ورش العمل مناس بة وتليب احتياجات املشاركني لضامن التحسني املس متر دلوراته ادلراس ية عىل أأساس س نوي.
 .482و أأعرب وفد توغو عن امتنانه لكونه أأحد املشاركني يف ورشة معل اس تضافهتا كندا .و أأعرب عن تقديره أأيضا للصني،
ورسوره الشديد ابلورشة الكندية ،قبلها و أأثناءها وبعدها .فقبل ورشة العمل ،اكن سعيدا جدا ابلطريقة اليت مت هبا حتديد
املشاركني واختيارمه .ويف معلية الاختيارُ ،طلب من املشاركني التعبري عن احتياجاهتم وحتدايهتم .وتُعد تكل فرصة للتعرف
عىل اخملاطر الكبرية يف اإدارة امللكية الفكرية يف البدلان .وخالل ورشة العمل ،أأجعبه تنوع البدلان اليت جاء مهنا املشاركون.
ومتكن لك مشارك من تقدمي حتديث حول اس تخدام نظام امللكية الفكرية يف بدله وا إلجنازات والتحدايت املتبقية .واكنت
ورشة العمل بناءة للغاية ومكّنت من تبادل املعلومات واخلربات بني املشاركني .و أأشار الوفد اإىل أأنه اس تفاد من الاهامتم
الشخيص من جانب السلطات الكندية خالل زايرة للقرص والاجامتعات مع السفراء املمثلني يف كندا .و أأفاد بأأنه يعمل عىل
حتسني اس تخدام نظام امللكية الفكرية وإانشاء مركز حاضنات مثل اذلي زاره يف كندا .و أأعرب عن امتنانه البالغ ملا قدمته
كندا من دمع يف مساعدة املشاركني عىل املسامهة يف بدله يف اإنشاء أأعامل ابتاكرية ميكن أأن تشارك يف الربانمج الوطين
للتمنية .و أأعرب عن امتنانه لوفد كندا واملكتب الكندي للملكية الفكرية ملشاركته التجربة الكندية .و أأعرب عن امتنانه لوفد
الصني اذلي َدمع ،خالل عام  ،2018املشاركني التوغوليني يف التدريبات اليت عُقدت ابلزتامن مع لقاء رؤساء دول
وحكومات اإفريقيا يف الصني مع نظراهئم الصينيني ومع الرئيس الصيين .وخالل التدريب ،متكن من املشاركة فيه  31من
موظفي توغو من املؤسسات العامة واخلاصة ،اخملتصني ابلنوايح القانونية وامجلارك وممثيل اخملرتعني وا ألشخاص من ا ألوساط
الأاكدميية ابلإضافة اإىل موظفي مكتب امللكية الفكرية ،للبحث يف اإنشاء مراقبة اجلودة يف املؤسسات من خالل اتباع
اإسرتاتيجية الصني ملاكحفة التقليد وإادارة امللكية الفكرية .ويف هناية هذا التدريب ،متكن املشاركون البالغ عددمه  31مشاراك من
اإنشاء منصة لتبادل الآراء بشأأن قضااي الزتوير وإانشاء ا ألعامل التجارية وإادارة امللكية الفكرية .و أأعرب عن امتنانه لوزارة
التجارة والصناعة الصينية لتقدميها هذه الندوة وقال اإن التعاون ممتاز بني توغو والصني .و أأفاد ابنه يعمل ابلتعاون الوثيق مع
السفارة الصينية يف توغو ،وخاصة مكتهبا الاقتصادي .و أأعرب عن امتنانه البالغ مجليع اجلهود املبذوةل من أأجل ضامن أأن تمتكن
توغو من الاس تفادة بشلك أأفضل من نظام امللكية الفكرية يف املس تقبل.
 .483وتقامس وفد اإس بانيا أأنشطة التعاون اليت قام هبا املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية ( .)SPTOو أأشار اإىل
أأن املكتب هيئة حكومية هممهتا تشجيع الابتاكر والتمنية الاجامتعية والاقتصادية من خالل املعلومات التكنولوجية وتوفري
حقوق امللكية الفكرية والرباءات ومناذج املنفعة والرسوم والتصاممي الصناعية والعالمات التجارية وا ألسامء التجارية .ودلى
املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية خربة طويةل يف توفري حقوق امللكية الفكرية والعمل مع اجلامعات ورجال
ا ألعامل واملشاريع الصغرية واملتوسطة .ويعمل يف التنس يق مع املؤسسات والهيئات ا ألخرى ،واملشاركة يف اللجان اليت تنظر
يف انهتأاكت امللكية الفكرية والقيام بتوعية أأحصاب املصلحة .ويف اإطار التعاون ادلويل ،يقدم املكتب ،ابلإضافة اإىل متثيل
اإس بانيا يف خمتلف املنتدايت ادلولية حول امللكية الفكرية والصناعة ،املساعدة التقنية ابلتعاون مع املنظامت ادلولية وا إلقلميية
أأو مبارشة مع ماكتب امللكية الفكرية الوطنية مضن ا ألطر الثنائية .وحيافظ املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية عىل
تعاون مكثف مع املنظامت ادلولية وا إلقلميية مثل الويبو واملكتب ا ألورويب للرباءات ومكتب امللكية الفكرية التابع لالحتاد
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ا ألورويب وهيئات الاحتاد ا ألورويب ا ألخرى .ومن خالل اتفاقيات التعاون الثنايئ ،حيدد اإطار التعاون بني املكتب الإس باين
للرباءات والعالمات التجارية واملاكتب الوطنية يف قضااي مثل التدريب واملساعدة التقنية وتقدمي املشورة وتبادل أأفضل
املامرسات .ويعمل املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية عن كثب لأكرث من عقدين مع الويبو بشأأن منتجات
التعاون يف أأمرياك الالتينية .ومن بني املعامل املهمة اإنشاء صندوق الويبو الاستامئين املشرتك بني الويبو وإاس بانيا يف عام
 ،2004واذلي يمتثل هدفه ا ألسايس يف تعزيز املعرفة حبقوق امللكية الفكرية واس تخداهما لصاحل بدلان أأمرياك الالتينية .وهناك
جزء من مشاريع املساعدة التقنية اليت تربزها ومتولها تكل الصناديق الاستامئنية تتعلق بتكوين كفاءات املوارد البرشية من
خالل الندوات وورش العمل ا إلقلميية الس نوية .ومن خالل توقيع مذكرة تفامه بني املكتب الإس باين للرباءات والعالمات
التجارية والويبو بشأأن البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية ،يعمل املكتب مع أأورواب الرشقية ومجهورايت الاحتاد السوفييت السابق
يف ورش معل مماثةل .وابلتعاون مع أأاكدميية الويبوّ ،نظم املكتب سلسةل اكمةل من الندوات وادلورات التدريبية ألمرياك
الالتينية .وشارك فهيا أأكرث من  500من فاحيص العالمات التجارية من أأمرياك الالتينية .وهناك أأيضا دورة تدريبية وتدريب
افرتايض ألمرياك الالتينية يمت تنظميها لك عام .وينظم املكتب ثالث دورات عرب الإنرتنت مع تكل الربامج .وقام بتدريب أأكرث
من  700همين من  76مؤسسة اإيبريية أأمريكية خمتلفة ويمت دمج الكثري مهنم يف ش باكت اخلرباء البالغ عددمه  900عضو .كام
أأجرى تبادلت مع ماكتب امللكية الفكرية ا ألخرى حول حتسني فهم العاملني يف اخلطوط ا ألمامية و أأدواهتم ،ويف املقر
الرئييس هل اس تضاف فاحصني من الصني واملغرب والياابن ومجهورية كوراي .كام زار املغرب وإارسائيل .وكام حدث يف
الس نوات السابقةَ ،عقد املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية يف سبمترب  2018الندوة ا إلقلميية السابعة عرشة حول
امللكية الفكرية للقضاة واملدعني العامني يف أأمرياك الالتينية ،ابلتعاون مع الويبو ،يف أأنتيغوا ،بغواتاميل .ومنذ البدايةّ ،درب
املكتب أأكرث من ٍ 300
قاض ،يف متابعة ألهداف الس نوات السابقة .ويمتثل الهدف من ذكل يف وضع خطة متاكمةل لتدريب
املدربني من أأجل القضاة واملدعني العامني يف أأمرياك الالتينية ،وإانشاء ش بكة من التصالت لتحقيق معامةل أأفضل للحامية
القانونية للملكية الفكرية يف مجيع أأحناء أأمرياك الالتينية .ومن وهجة نظر ثنائية ،يوجد دلى املكتب الإس باين للرباءات
والعالمات التجارية سلسةل اكمةل من التفاقات مع ماكتب امللكية الفكرية يف أأمرياك الالتينية ويضع خطط وطنية لتحسني
البحث واس تخدام التكنولوجيا يف الفحص .ويمت تدريب خرباء أأمرياك الالتينية عىل خمتلف اخلدمات التكنولوجية املتاحة .ويف
عام  2018يف مقر املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية ،اكنت ا ألرجنتني وكواب واملكس يك وبريو ممثةل يف التدريب.
وفامي يتعلق بتعزيز أأنظمة امللكية الفكرية ،عقد املكتب أأيضا مخس جلسات حول أأفضل املامرسات بني عايم  2013و.2017
وشاركت لك من الربازيل وش ييل وكولومبيا وكواب واملكس يك وامجلهورية ادلومينيكية وبريو وإاس بانيا .وتمتثل الفكرة يف وضع
دليل ألنظمة اإدارة امللكية الفكرية .وفامي يتعلق بتعزيز التعاون ا إلقلميي ،يوجد دلى املكتب العديد من الربامج ا إلقلميية
والثنائية واملتعددة ا ألطراف بشأأن تأأسيس وتعزيز امللكية الفكرية يف أأمرياك الالتينية .وفامي يتعلق بتخصص مشاريع التعاون
وحتديدها ،سلّط الوفد الضوء عىل برانمج امللكية الفكرية ا أليبريية ا ألمريكية .و أأشار اإىل جمال أآخر من جمالت الاهامتم
يتناول قواعد البياانت واملنصات العاملية لتكنولوجيا املعلومات للتعاون بني املاكتب يف خمتلف اجملالت اخملتلفة مبا يف ذكل
برانمج منصة براءات منطقة أأمرياك الالتينية ( .)Latipatوينبثق الربانمج من مرشوع تعاون بد أأ يف عام  2003بني املكتب
الإس باين للرباءات والعالمات التجارية والويبو واملكتب ا ألورويب للرباءات ابلتعاون مع  19مكتبا للملكية الفكرية من أأمرياك
الالتينية لإطالق قاعدة بياانت ابللغتني الإس بانية والربتغالية حتتوي عىل واثئق الرباءات املنشورة من مجيع تكل البدلان.
وحتتوي قاعدة بياانت املنصة عىل أأكرث من  3ماليني من بياانت السرية اذلاتية و 1.7مليون صورة .وخالل الندوة ا إلقلميية
الثالثة عرشة ،يف عام  2018ابلتعاون مع قطاع البنية التحتية العاملية للويبو ،مت عقد ورشة معل تدريبية هدفها الرئييس هو
البحث من خالل التعرف البرصي عىل احلروف .وس يكون هناك أأيضا تدريب يف ا ألس بوع التايل يف كوس تارياك جملموعة
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أأولية .وفامي يتعلق ابملساعدة التقنية الترشيعية ،شارك املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية يف مشاريع خمتلفة تتعلق
بقواعد البياانت ا إلقلميية واملشورة بشأأن التحول القانوين فامي يتعلق بقاعدة البياانت القانونية .وتمتثل الفكرة يف تسهيل تفسري
القوانني وتعزيز اس تخدام معايري موحدة يف منح حقوق امللكية الفكرية .وقدم املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية
هذا املرشوع مع الويبو وخمتلف بدلان منطقة أأمرياك الالتينية .وهناك أأداة أأخرى لالحتاد ا ألورويب ويه برانمج تبادل
معلومات املساعدة التقنية .ويه أأداة لتحويل قانون الاحتاد ا ألورويب اإىل قوانني وطنية واس تخدامه مرة أأخرى .ويشارك
املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية مع تركيا يف تدريب القضاة ا ألتراك عىل حامية حقوق امللكية الفكرية يف
الس ياق ا ألورويب .فقد ذهب خبري من املكتب اإىل تركيا للمشاركة يف تكل ا ألنشطة التدريبية املتعلقة حبامية حقوق امللكية
الفكرية .كام زار س تة من قضاة احملمكة العليا الرتكية املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية يف مارس  ،2018مما
سيساعد يف جمال املامرسات اجليدة وماكحفة انهتاك امللكية الفكرية يف تركيا .وهناك أأداة تعاونية أأخرى بني السلطات العامة
وادلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب ،ويه برانمج البحث ادلويل التمكييل "سيس بو" ( )SISPUيف أأوكرانيا اذلي يعمل مع
املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية واملكتب احلكويم للرباءات والعالمات التجارية يف أأوكرانيا .وهناك العديد من
املكوانت ،ومن بني ا ألنشطة اليت يمت القيام هبا ،هناك ندوات تدريبية لفاحيص الرباءات والعالمات التجارية ،وندوات حول
اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية ملوظفي امجلارك واملدعني العامني وضباط الرشطة ،وتوصيات للس ياس يني ا ألوكرانيني فامي يتعلق
ابمللكية الفكرية .ويف هذا الس ياقَ ،عقد املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية مؤمترا مع رشأاكت بني القطاعني العام
واخلاص لتبادل املعلومات حول منتجاهتا وابتاكراهتا .كام يمت عقد ورش معل ابلتعاون مع الاحتاد ا ألورويب و أأمرياك الالتينية.
ومن املبادرات وا ألنشطة الرئيس ية اليت مت تنفيذها يف اإطار برانمج املناخ "يوروكامي" (برانمج اتبع للمفوضية ا ألوروبية هيدف
اإىل تشجيع التعاون بني أأمرياك الالتينية والاحتاد ا ألورويب يف قضااي تغري املناخ) ادلمع املقدم للتحقيق والبحث يف
الاحتياجات والنظر يف امللكية الفكرية لتحسني الإدارة يف جمال تغري املناخ وامللكية الفكرية .وتناول الوفد نشاط تكوين
الكفاءات دليه وذكر أأنه ينظر يف تقيمي امللكية الفكرية و أأشار اإىل أأن مهنجيته يف تقدمي املساعدة التقنية تشمل ادلروس
املس تفادة والنتاجئ احملققة من أأنشطته السابقة.
 .484و أأعرب وفد نيبال عن تقديره لإاتحة الفرصة لدلول ا ألعضاء لتبادل أأنشطهتا وجتارهبا يف جمال امللكية الفكرية .و أأشار
اإىل أأن أأحد أأنشطته الرئيس ية تمتثل يف مدرسة صيفية للملكية الفكرية لطالب اجلامعات الش باب .ور أأى الوفد أأهنا فكرة
جيدة للغاية تكوين خرباء يف امللكية الفكرية للمس تقبل وتمنية الاهامتم ابلش باب .و أأوّض أأنه اس تفاد من املساعدة املقدمة من
وفد مجهورية كوراي واملكتب الكوري للملكية الفكرية ووفد الصني ومن أأنشطة ا ألعضاء الآخرين املتعلقة ابمللكية الفكرية عىل
ُالصعد الثنائية وا إلقلميية وادلولية .وشكر مجيع املشاركني الرئيس يني عىل عروضهم املمتازة.
 .485و أأعرب وفد زمبابوي عن امتنانه للجلسة التوضيحية .كام أأعرب عن تقديره للعروض الشامةل والتنويرية اليت قدمهتا
وفود جنوب أأفريقيا وبريو والصني والولايت املتحدة ا ألمريكية ومجهورية كوراي وإاس بانيا نيابة عن مجموعاهتا ا إلقلميية ،واليت
أأظهرت أأمهية املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات لدلول ا ألعضاء  .و أأعرب كذكل عن تقديره لدلمع املس متر اذلي تقدمه
الويبو .و أأشار اإىل أأنه يف اإطار دمع القضااي املتعلقة بتمنية امللكية الفكرية ،تساند حكومة زميبابوي اخملرجات امللموسة لبتاكر
البحوث اليت تضيف قمية من خالل اإنشاء صناعات جديدة .و أأفاد بأأن البدل معروفة ابمس "زميبابوي املفتوحة ل ألعامل" .و أأنه
جيب عىل اجلامعات أأن تساند وتدفع الابتاكر وتسويق التكنولوجيات اليت من شأأهنا أأن تؤدي اإىل اإنشاء مؤسسات ختلق
فرص معل وتفيد مجيع القطاعات.
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 .486وحتدّث وفد السلفادور بصفته الوطنية ،و أأعرب عن تقديره مجليع املشاركني الرئيس يني عىل عروضهم املمتازة .و أأفاد
بأأنه هجوده تتعلق أأساسا ابإدارة امللكية الفكرية ومراعاهتا وكذكل زايدة الوعي ابملؤسسات التعلميية وعامة امجلهور .ويف
الس نوات ا ألخرية ،و أأنه شهد تغيريا كبريا يف املساعدة ويف الطريقة اليت تُس تخدم هبا ،مما يزيد من فعاليهتا .وعىل املس توى
الوطين ،فاإنه يعمل مع الويبو يف براجمها ومشاريعها لتقدمي مساعدة ملموسة للتمنية .وسلّط الضوء عىل بعض املبادرات الناحجة
اليت لها تأأثري كبري يف املنطقة .أأول ،فامي يتعلق ابمللكية الصناعية ،اعمتدت املاكتب ا إلقلميية لكوس تارياك والسلفادور وغواتاميل
ونياكراغوا وبامن وامجلهورية ادلومينيكية كتيبات عامة ملواءمة الترشيعات ،مبا يف ذكل بشأأن الرباءات بدمع من الويبو واملكتب
ا ألورويب للرباءات واملعهد املكس ييك للملكية الفكرية .ويمت اس تخدام هذه الكتيبات لك عام و أأصبحت مفيدة للغاية ليس
فقط للفاحصني ،ولكن أأيضا للمس تخدمني ويف اإطار أأنشطة تكوين الكفاءات .اثنيا ،عُقد اجامتع وزاري بشأأن امللكية
الفكرية لبدلان أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية .وقدَّم معلومات حول الفرص اليت توفرها امللكية الفكرية واكن فرصة
لتنس يق املبادرات يف املنطقة .وقد حظي بدمع الويبو ،كام حرض املدير العام الاجامتع مع الوزراء ،مما أأدى اإىل اإجراء حوار
ممثر بشأأن امللكية الفكرية وتعزيز التعاون بني البدلان .وذكر الوفد أأنه عقد مخسة اجامتعات وزارية وس يعقد الاجامتع
السادس يف عام  .2019و أأفاد بأأن النتيجة امللموسة ا ألوىل لهذا املنتدى الوزاري حول التعاون يه وضع واعامتد س ياسات
واسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية .وعالوة عىل ذكل ،قدم الوزراء يف تكل الاجامتعات مبادئ توجهيية عامة ساعدت يف
جزء من برانمج
تنس يق ا ألنشطة عىل املس توى دون ا إلقلميي .وقد أأاتحت هذه ادليناميكية جعل التعاون واملساعدة التقنية ً
متاكمل .ويف عام  ،2015طلب الوزراء اإجراء دراسة حول اس تخدام نظام امللكية الفكرية يف أأمرياك الوسطى ،كجزء من
مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية  -املرحةل الثانية ( .)CDIP/20/INF/3وقد وفرت ا ألنشطة
املنفذة عىل املس توى دون ا إلقلميي الاس تخدام الفعال لإجراءات التعاون .وفامي يتعلق ابدلروس املس تفادة ،أأوّض الوفد أأن
العنارص ا ألساس ية للمساعدة التقنية اليت يمت احلصول علهيا تمتثل يف وضع هدف عام ينص عىل خطة منظمة حتدد احتياجات
املساعدة التقنية وتضمن اس مترارية ا ألنشطة املنفذة ،وحتديد الليات املناس بة لتنظمي وتنفيذ الإجراءات ابلشرتاك مع الويبو
واملكتب ا إلقلميي ،وإاجراء التقياميت الالزمة وصياغة واعامتد الس ياسات املؤسس ية اليت ميكن للمس تفيدين من خاللها تلقي
املساعدة املقدمة عىل النحو املناسب.
ورصح وفد س نغافورة بأأنه ،كبدل صغري مورده الوحيد هو شعبه ،فاإنه يرى أأن تمنية املوارد البرشية حيوية للتمنية
ّ .487
الاقتصادية والاجامتعية .و أأعرب عن سعادته مبشاركة جتاربه يف جمال امللكية الفكرية مع البدلان ا ألخرى .و أأفاد بأأنه منذ عام
 ،2006ينظم مكتب الويبو يف س نغافورة حلقات معل وندوات إاقلميية س نواي يف س نغافورة للمشاركني من رابطة أأمم جنوب
رشق أآس يا ودول أأخرى يف منطقة أآس يا واحمليط الهادئ ،مبا يف ذكل بنغالديش وبواتن وفيجي ونيبال وابكس تان واببوا غينيا
اجلديدة ،ولك ذكل يف اإطار مذكرة تفامه بني الويبو وس نغافورة .وحىت الآن ،شارك أأكرث من  900مسؤول حكويم يف
ادلورات التدريبية اليت متت من خالل مذكرة التفامه هذه .وتُنظم دورات تكوين الكفاءات هذه يف اإطار برانمج س نغافورة
للتعاون ( ،)SCPوهو املنرب الرئييس لس نغافورة لتقدمي املساعدة التقنية .ويمت حتديد موضوعات ا ألحداث مع مراعاة
الاحتياجات والاهامتمات اليت تُعرب عهنا ماكتب امللكية الفكرية يف منطقة أآس يا واحمليط الهادئ وترتاوح بني أأفضل
املامرسات خملتلف أأنواع امللكية الفكرية اإىل حتسني أأداء ماكتب امللكية الفكرية يف ضوء الاجتاهات الاقتصادية أأو
التكنولوجية احلالية .ومن املقرر عقد ورشة معل إاقلميية حول املشهد ادلويل للعالمات التجارية يف  13و 14ديسمرب .2018
وابلإضافة اإىل ا ألنشطة اليت تمت يف اإطار مذكرة التفامه ،تعمل س نغافورة مع رشاكء ،مثل أأسرتاليا واململكة املتحدة والولايت
املتحدة ا ألمريكية من خالل برانمج س نغافورة للتعاون لإجراء برامج تدريبية يف جمال امللكية الفكرية يف س نغافورة لبدلان
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أأخرى .ويف عام  ،2018-2017نفّذت س نغافورة برامج مع الياابن و أأسرتاليا والولايت املتحدة ا ألمريكية وستُنظم ورشة معل
حول حقوق امللكية الفكرية مع أأسرتاليا يف الفرتة من  3اإىل  7ديسمرب  .2018وجاءت ردود فعل املشاركني اإجيابية عىل
ا ألحداث اليت جرت يف اإطار مذكرة التفامه و وبرانمج التدريب ال ُقطري الثالث بني س نغافورة والولايت املتحدة ،حيث ذكر
بعض املشاركني أأهنم متكنوا من تطبيق املهارات واملعارف املكتس بة يف معلهم عىل الفور .و أأفاد الوفد بأأنه سيس متر يف حتسني
تقدميه للمساعدة التقنية من أأجل حتسني دمع احتياجات ومصاحل منطقة أآس يا واحمليط الهادئ .و أأعرب عن تطلعه اإىل معرفة
املزيد عن جتارب البدلان ا ألخرى يف جمال املساعدة التقنية.
 .488و أأعرب وفد تونس عن تقديره جلهود خمتلف املتحدثني فامي يتعلق مبشاركة خرباهتم املفيدة للغاية .و أأفاد بأأن لك هذه
اخلربات تُظهر مدى أأمهية املساعدة التقنية ،وخاصة يف جمال التدريب وتكوين الكفاءات ،ولهذا السبب مفن الرضوري اإجراء
تقيمي مس متر ،قبل النشاط وبعده ،ملواصةل حتسني ا ألساليب املتبعة .وذكر أأنه اس تفاد من املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو
و أأعرب عن تقديره لتقدميها من أأجل مساعدة تونس يف خمتلف اجملالت وا ألنشطة .و أأوّض أأنه ،يف أأكتوبر  ،2018عُقدت
ورشة معل إاقلميية بشأأن امللكية الفكرية للبدلان العربية نظمهتا الويبو ومكتهبا العريب .وهناك أأيضا مرشوع رائد ابلتعاون
الوثيق مع املكتب العريب واجامتعات مع الرشاكت الصغرية واملتوسطة من أأجل اإنشاء أأربعة ماكتب لنقل التكنولوجيا يف
تونس .وابلإضافة اإىل ذكل ،مت اإطالق مرشوع يف عام  2018يتعلق بصياغة اسرتاتيجية لتحسني هيلكة املكتب الوطين
للملكية الفكرية يف تونس.
 .489ور أأت ا ألمانة (الس يد ماريو ماتوس) أأن املناقشة مثرية لالهامتم .و أأشار اإىل أأهنا يه الفرصة الثانية ملناقشة مسأأةل
املساعدة التقنية ،حيث اكنت ا ألوىل يه اجامتع املائدة املس تديرة اذلي عُقد يف عام  .2017مث قدمت ا ألمانة عرضا عن
أأنشطهتا يف جمال املساعدة التقنية ،متحور حول أأربعة راكئز يه "1" :اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية وس ياساهتا؛ و""2
تقدمي املساعدة اإىل ادلول ا ألعضاء لإنشاء أأو ترقية قواعدها و أأنظمهتا؛ و" "3البنية التحتية ملكتب امللكية الفكرية؛ و""4
التعزيز والتعلمي والتثقيف والتدريب .وقال اإنه اكنت هناك عدد من العروض التقدميية ،بعضها رمسي وبعضها عن طريق
التعليقات ،وتشرتك تكل يف ست سامت .وختتلف املساعدة التقنية املقدمة حسب نوع املكتب أأو جحمه .وتقدم املاكتب
الكربى ،أأي اليت تضم أأكرث من  10000موظف ،املساعدة التقنية ألفرادها ،ولكن للخارج أأيضا .أأما النوع الثاين من ماكتب
امللكية الفكرية فهو تكل اليت يكون التعاون خارج بدلها عن طريق الويبو ،عادة ،من خالل الصناديق الاستامئنية .ويف الفئة
الثالثة ،تتلقى ماكتب امللكية الفكرية املساعدة التقنية من الويبو أأو من رشاكء أآخرين .ومن حيث النطاق ،فاإن نوع املساعدة
التقنية املقدمة يمتثل يف التوعية العامة بشلك أأسايس بشأأن الس ياسات العامة والرباءات والعالمات التجارية والتصاممي وحق
املؤلف وبعض اجملالت احملددة حسب الطلب .ومن حيث الشلك ،عادة ما تكون هناك طرق قليةل لتقدمي املساعدة التقنية.
ا ألول من خالل دورات التعمل عن بعد أأو الإنرتنت ،والثاين مبارشة وهجا لوجه ،والثالث من خالل برانمج تدريب داخيل.
والعنرص الرابع املشرتك هو ادلورات الصيفية وورش العمل والندوات والربامج اخلاصة لتلبية الاحتياجات احملددة حسب
طلب ا ألعضاء .أأما ابلنس بة اإىل متلقي املساعدة التقنية ،فهؤلء مه امجلهور العام واخلرباء يف مجيع جمالت امللكية الفكرية
والقضاة وواكلت الإنفاذ واملواضيع القطاعية ،مثل الزراعة وتغري املناخ ،وما اإىل ذكل .وقال اإن ادلروس املس تفادة تمتثل يف
أأن املساعدة التقنية الناحجة جيب أأن تكون مدفوعة ابلطلب علهيا .وجيب حتديد الفئات املس هتدفة والاحتياجات بوضوح.
وعالوة عىل ذكل ،جيب أأن يكون التعاون مع الرشاكء و أأحصاب املصلحة مكثفا قدر الإماكن .وينبغي ،من الناحية املثالية،
ختصيص التدريب ليناسب احتياجات حمددة .و أأشار اإىل أأن الويبو س تواصل العمل مع ادلول ا ألعضاء بشأأن هذه اجلوانب.
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مث أأشار اإىل بيان املدير العام اذلي ذكر أأن حوايل  ٪20من مزيانية الويبو خمصصة للمساعدة التقنية .ويه بذكل تُعد من بني
أأكرب مقديم املساعدة التقنية يف هذا اجملال .وقال اإن التعاون هو الرساةل ا ألساس ية ،و أأنه سوف يس متر يف ذكل.
 .490وحتدّث وفد املغرب بصفته الوطنية ،وذكر أأن دليه تعاون ممثر مع الويبو .وشكر املكتب العريب ليس فقط عىل
املساعدة املقدمة للمغرب بل للمنطقة بأأرسها .و أأشار ،يف هذا الصدد ،اإىل أأن املكتب املغريب للملكية الفكرية والويبو عززا
تعاوهنام بتوقيع مذكرة تفامه جديدة للتعاون يف البدلان العربية .كام اس تضاف املكتب وشارك يف تنظمي أأنشطة إاقلميية وزايرات
دراس ية ملمثيل املاكتب داخل املنطقة من أأجل تبادل املامرسات واملعرفة حول كيفية تطوير امللكية الفكرية .وابلتعاون مع
الويبو ،ركّز عىل التدريب والتحكمي وامللكية الفكرية داخل اجلامعات ومؤسسات البحث وكذكل الربانمج اجملاين للتعاون فامي
بني بدلان اجلنوب والتعاون ادلويل .ويواصل املكتب املغريب للملكية الفكرية تطوير الربامج ادلولية ويعزز بشلك خاص
ا ألنشطة املتعلقة ابلتعاون فامي بني بدلان اجلنوب .وهناك دراسات وتبادل املعلومات ،ل س امي يف اجملالت التالية :تكنولوجيا
املعلومات والتصالت ،و أأنظمة تكنولوجيا املعلومات ،والزايرات ادلراس ية للمغرب وكذكل زايرات اخلرباء املغاربة اإىل البدلان
ا ألفريقية والعربية اإىل جانب الرشاكت الناش ئة ا ألفريقية والعربية والرشاكت الصغرية .و أأكد الوفد من جديد متسكه بأأمهية
املساعدة التقنية والتعاون مع الويبو وخمتلف ا ألعضاء .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يس متر يف العمل بنفس روح التعاون.
 .491وشكر الرئيس املشاركني الرئيس يني وادلول ا ألعضاء عىل مساهامهتم .وقال اإن املناقشة بشأأن املساعدة التقنية حققت
الغرض املتعلق بتبادل املعرفة وادلروس املس تفادة و أأفضل املامرسات ،سواء يف تقدمي أأو تلقي املساعدة التقنية .و أأعرب عن
أأمهل يف أأل يكون جمرد حدث ،بل معلية ميكن فهيا لدلول ا ألعضاء الاس امتع اإىل برامج و أأنشطة البدلان ذات الصةل و أأن
تكون متصال .و أأفاد بأأنه ميكن مجليع ادلول ا ألعضاء التواصل مع تكل اليت ادلول عرضت ابلفعل براجمها و أأنشطهتا يف جمال
املساعدة التقنية .وميكن أأن تكون هناك موارد جديدة تعمل ابلرشاكة مع تكل اليت قُدمت ابلفعل و أأن تواصل تقدمي املساعدة
التقنية وكذكل تلقهيا .وشكر الرئيس انئب املدير العام ،الس يد ماريو ماتوس ،وا ألمانة ،اليت أأحاطت علام ابقرتاحات
ا ألعضاء.
 .492و أأحاطت اللجنة علام ابلعروض واملداخالت.

البند  7من جدول ا ألعامل :النظر يف برانمج العمل املتعلق بتنفيذ التوصيات املعمتدة (تمتة)
الوثيقتان قيد النظر  .CDIP/21/8 Revو - CDIP/22/17املسائل اليت ينبغي تناولها يف اإطار بند جدول ا ألعامل
املُعنون ''امللكية الفكرية والتمنية'' (تمتة)
 .493اس تأأنف الرئيس النقاش حول القضااي اليت ينبغي معاجلهتا حتت عنوان "امللكية الفكرية والتمنية" .وذكّر ابلقرتاح قيد
املناقشة بشأأن املوضوع املزمع تناوهل يف اإطار بند جدول ا ألعامل املُعنون "امللكية الفكرية والتمنية" يف ادلورة الرابعة والعرشين
للجنة التمنية؛ بعنوان "املشاريع الصغرية واملتوسطة والابتاكر ،مبا يف ذكل العالمات التجارية" .وفتح الرئيس الباب
للتعليقات.
 .494وحتدّث وفد اإندونيس يا بصفته الوطنية ،و أأشار اإىل التقرير املشرتك املقدم من وفدي اإندونيس يا والإمارات العربية
املتحدة (الوثيقة  )CDIP/22/17وذكر أأن بعض الوفود طلبت توضيحات حول القطاعات املشموةل حتت مصطلح
"الصناعات الإبداعية" .و ألغراض التقرير املشرتك ،تشمتل القطاعات الفرعية للصناعات الإبداعية عىل مسائل مثل الهندسة
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املعامرية والتصممي املادي والتصممي ادلاخيل وتصممي املنتجات والسيامن والرسوم املتحركة والفيديو والتصوير الفوتوغرايف
واحلرف اليدوية وفن الطهيي واملوس يقى وا ألزايء ،وتطوير التطبيقات وا أللعاب ،والنرش والإعالن والتلفزيون والإذاعة وفنون
ا ألداء المتثييل والفنون امجليةل .و أأعرب الوفد عن تقديره للمالحظات الإجيابية والتأأييد فامي يتعلق ابلتقرير املشرتك.
 .495وحتدّث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،وقال اإنه مس تعد لتأأييد اعامتد املوضوعات التالية للمناقشة يف ادلورتني الرابعة
والعرشين واخلامسة والعرشين للجنة التمنية ،عىل التوايل ،ويه" :املرشوعات الصغرى والصغرية واملتوسطة والابتاكر
وامللكية الفكرية" واذلي س يجمع بني اقرتاحات وفد الربازيل واجملموعة ابء ،و"امللكية الفكرية والاقتصاد الإبداعي" واذلي
س يعكس الاقرتاح املقدم من وفدي اإندونيس يا والإمارات العربية املتحدة .و أأفاد بأأن اجملموعة ابء واثقة من أأن الك املوضوعني
من شأأهنام أأن جيعال التبادلت ممثرة ومثرية لالهامتم .ور أأى أأنه ينبغي احلفاظ عىل الشلك والإجراءات املتفق علهيا يف ادلورة
احلادية والعرشين للجنة التمنية يف ادلورات املقبةل .وعالوة عىل ذكل ،فاإن الاحتفاظ مبوضوع واحد يف لك دورة من شأأنه أأن
يوفر الوقت والشلك املثاليني دلراسة لك موضوع عىل حنو ممثر من ِقبل اللجنة .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يس متر امحلاس
الواّض خالل النقاش يف ادلورات املقبةل و أأعرب عن تطلعه اإىل مواصةل املشاركة يف هذه املسأأةل.
 .496وحتدّث وفد مجهورية كوراي ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،و أأيّد أأن يمت تناول موضوع "امللكية الفكرية والاقتصاد
الإبداعي" اذلي اقرتحه وفدا اإندونيس يا والإمارات العربية املتحدة يف اإطار بند جدول ا ألعامل "امللكية الفكرية والتمنية"،
واذلي ينبغي مناقش ته يف ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة التمنية .و أأعرب عن تطلعه اإىل مناقشات بناءة يف املس تقبل.
 .497وحتدّث وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،وطلب تأأجيل اعامتد الاقرتاح املتعلق ابلقضية املزمع معاجلهتا يف
اإطار "امللكية الفكرية والتمنية".
 .498و أأيّد وفد الربازيل الاقرتاح وشكر وفدي اإندونيس يا وكندا ابلنيابة عن اجملموعة ابء لكوهنام بناءين للغاية .ور أأى ضورة
أأن تس متر هذه الروح يف ادلورة التالية.
 .499و أأيّد وفد ش ييل الاقرتاح ادلاعي اإىل أأن يكون موضوع ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة التمنية هو املوضوع اذلي
اقرتحه وفدا اإندونيس يا والإمارات .وقال اإنه ميكن أأن يوافق أأيضا عىل أأن يكون موضوع ادلورة الرابعة والعرشين هو
"املرشوعات الصغرى والصغرية واملتوسطة والابتاكر وامللكية الفكرية" .وطلب من وفد اإندونيس يا توضيح ما اإذا اكنت قامئة
الصناعات الإبداعية حرصية أأم أأنه ميكن اإدراج قطاعات أأخرى أأيضا هبا.
 .500و أأعرب وفد اتيلند عن تأأييده للبيان اذلي أأدلت به مجهورية كوراي ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ .وكذكل أأيّد
مناقشة موضوع "امللكية الفكرية والاقتصاد الإبداعي" يف ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة التمنية .ووافق عىل تناول موضوع
"املرشوعات الصغرى والصغرية واملتوسطة والابتاكر وامللكية الفكرية" يف ادلورة الرابعة والعرشين للجنة.
 .501و أأيّد وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) املواضيع املقرتحة املزمع مناقش هتا يف ادلورتني الرابعة والعرشين واخلامسة
والعرشين للجنة التمنية.
 .502و أأعرب وفد نيبال عن تأأييده للبيان اذلي أأدلت به مجهورية كوراي ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ .و أأيّد املواضيع
املقرتحة لدلورتني الرابعة والعرشين واخلامسة والعرشين للجنة التمنية.
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 .503وحتدّث وفد اإندونيس يا ابمس لك من وفد اإندونيس يا والإمارات العربية املتحدة ،و أأعرب عن تقديره للمالحظات
الإجيابية والتأأييد فامي يتعلق مبوضوع "امللكية الفكرية والاقتصاد الإبداعي" املزمع مناقش ته يف ادلورة اخلامسة والعرشين
للجنة .وفامي يتعلق بسؤال وفد ش ييل ،ذكر الوفد أأن قامئة الصناعات الإبداعية ليست حرصية .وليس هناك نية لفرض تعريف
لالقتصاد الإبداعي أأو الصناعات الإبداعية عىل ادلول ا ألعضاء ا ألخرى.
 .504وعلّق الرئيس املناقشة ،بناء عىل طلب وفد املغرب ،ابمس اجملموعة ا ألفريقية.
الوثيقة قيد النظر  - CDIP/22/15اقرتاح مرشوع رائد بشأأن حق املؤلف وتوزيع احملتوى يف احمليط الرمقي مقدم من
الربازيل (تمتة)
 .505اس تأأنف الرئيس املناقشة بشأأن الوثيقة .CDIP/22/15
 .506وذكر وفد الربازيل أأنه ،بعد مشاورات مع ادلول ا ألعضاء ا ألخرى ،فاإن اقرتاحه هو نفسه اذلي مت تقدميه يف اليوم
السابق ،ابس تثناء بعض التغيريات من حيث الإجراءات الشلكية .و أأفاد بأأنه أأدرج أأسامء بدلان املرشوع الرائد ،عىل النحو
اذلي اقرتحه وفد اململكة املتحدة ،وذكر ادلراسات السابقة اليت أأجرهتا جلنة التمنية ،عىل النحو اذلي اقرتحه وفد سويرسا.
و أأشار اإىل أأنه بذل قصارى هجده لإدراج مجيع الاقرتاحات اليت قدمهتا ادلول ا ألعضاء ا ألخرى.
 .507وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه عىل الرمغ من أأن النقاش املقرتح بشأأن ا ألنظمة الوطنية حلق املؤلف
واحلقوق اجملاورة ابعتبارها قابةل للتطبيق عىل ترخيص وتوزيع احملتوى السمعي البرصي يف احمليط الرمقي هل ابلتأأكيد مزية وقمية،
فاإنه يبدو أأنه يتداخل مع املقرتحات الواردة يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة فامي يتعلق حبق املؤلف يف
العرص الرمقي .وعىل الرمغ من ذكل ،قال الوفد اإنه ميكنه تأأييد املرشوع ،رشيطة أأن يكون الهدف من اخملرجات املزمعة أأن
تكون ألغراض املعلومات فقط ،ول تشلك بأأي حال أأساسا ألي معل معياري .وذكر أأنه ،من واقع احملاداثت اليت أأجراها مع
وفد الربازيل ،فاإنه يؤيد تأأكيداته بأأن هذا هو احلال .وعالوة عىل ذكل ،مفن الرضوري احلفاظ عىل هذا املرشوع املقرتح يف
نطاق احتياجات التمنية حسب ولية جلنة التمنية .و أأخريا ،نظرا لطبيعة الاقرتاح ،فاإنه جيب أأن يندرج يف املقام ا ألول مضن
اجملموعة "د" من أأجندة التمنية ،ويه التقدير والتقيمي ودراسات التأأثري بدل من اجملموعة " أأ" ،ويه املساعدة التقنية وتكوين
الكفاءات .ومع ذكل أأشار الوفد اإىل أأنه ،اإذا اكن الهدف من الاقرتاح هو أأن يندرج مضن اجملموعة " أأ" ابدلرجة ا ألوىل ،فاإنه
يلفت الانتباه اإىل الفقرة  1من اجملموعة " أأ" اليت تنص عىل ما ييل" :جيب أأن تكون املساعدة التقنية املقدمة من الويبو ،من
مجةل أأمور ،موهجة اإىل التمنية وقامئة عىل الطلب وشفافة .ومع مراعاة ا ألولوايت والاحتياجات اخلاصة للبدلان النامية ،ول
س امي البدلان ا ألقل منوا ،وكذكل املس توايت اخملتلفة لتمنية ادلول ا ألعضاء وا ألنشطة ،ينبغي أأن تشمل ُأ ُطرا زمنية لإكاملها .ويف
هذا الصدد ،ينبغي أأن تكون أليات تصممي وتقدمي برامج املساعدة التقنية ومعليات تقيميها خاصة بلك بدل بعينه".
 .508و أأكد وفد الربازيل أأن املرشوع هو ممارسة غري معيارية و أأنه سوف يقترص عىل القضااي احلالية يف جمال حق املؤلف
واحلقوق اجملاورة .و أأشار اإىل أأن احمليط الرمقي جمال معقد .و أأفاد بأأن العديد من الوفود ترحب ابلفرص اليت يتيحها املرشوع
لفهم اجلوانب القانونية والقضااي املتعلقة ابملصنفات السمعية البرصية بشلك أأفضل ،اإن مل يكن بوصفهم صانعي س ياسات ،فرمبا
مكس هتلكني.
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 .509و أأيّد وفد الهند اقرتاح وفد الربازيل .وقال اإن من شأأن هذا الاقرتاح التدرجيي أأن يسفر عن بياانت مقارنة قمية وخيلق
الوعي .ويف املس تقبل ،ميكن تكراره يف مناطق أأخرى من العامل.
 .510واختمت الرئيس املناقشات بشأأن الوثيقة  .CDIP/22/15ومتت املوافقة عىل املرشوع ،نظرا لعدم وجود تعليقات
أأخرى من احلضور.
الوثيقة قيد النظر  - CDIP/20/8مناقشة الاقرتاح املعدَّل للمجموعة ا ألفريقية بشأأن تنظمي املؤمتر ادلويل املعين ابمللكية
الفكرية والتمنية َم ّرة لك س نتني (تمتة)
 .511اس تأأنف الرئيس املناقشة بشأأن الوثيقة  .CDIP/20/8وبعد التشاور مع خمتلف الوفود ،اقرتح الصياغة التالية للقرار:
"قررت اللجنة أأن تعقدّ ،مرة لك س نتني ،ثالثة مؤمترات دولية متتالية تدوم يوما واحدا بشأأن امللكية الفكرية والتمنية يف
ّ
اليوم ا ألول من ا ألس بوع اذلي تنعقد فيه جلنة التمنية ،وذكل اعتبارا من ادلورة الثالثة والعرشين للجنة التمنية اليت س يكون
فهيا موضوع املؤمتر "كيفية الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية" .وس ُيحدّد موضوعا املؤمتر الثاين والثالث مبوافقة ادلول
ا ألعضاء .و أأوكت اللجنة ل ألمانة هممة تنفيذ القرار عىل أأساس مبد أأي التوازن والعدل ،مبا ذكل يف اختيار املتحدثني وحتديد
الشلك" .ومت اعامتد القرار ،نظرا لعدم وجود تعليقات اإضافية من احلضور.
الواثئق قيد النظر  .CDIP/22/4 Revو CDIP/21/11و CDIP/19/3و - CDIP/18/7مناقشة بشأأن توصييت
الاس تعراض املس تقل  5و 11ومساهامت ادلول ا ألعضاء يف اخلطوات املس تقبلية بشأأن الإجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ
اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة املنبثقة عن توصيات الاس تعراض املس تقل (تمتة)
 .512اس تأأنف الرئيس مناقشة توصييت الاس تعراض املس تقل  5و( 11الوثيقتان  CDIP/19/3و .)CDIP/18/7وبعد
التشاور مع خمتلف الوفود ،اقرتح الصياغة التالية للقرار" :و أأحاطت اللجنة علام بتوصييت الاس تعراض املس تقل  5و11
والمتست من ا ألمانة مواصةل مجيع ممارساهتا املتعلقة ابلتوصيتني  5و 11طبقا لولية الويبو ذات الصةل ،وإاضافة الرابط اإىل
النتاجئ املرتقبة يف املرفق ا ألول من تقرير املدير العام الس نوي عن تنفيذ أأجندة التمنية" .ومت اعامتد القرار ،ابلنظر اإىل عدم
وجود تعليقات أأخرى من احلضور.

البند  6من جدول ا ألعامل :رصد وتقيمي ومناقشة تنفيذ مجيع توصيات أأجندة التمنية وإاعداد تقارير بشأأنه (تمتة)
الوثيقة قيد النظر  - CDIP/22/13مسامهة هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أأجندة التمنية (تمتة)
 .513اس تأأنف الرئيس املناقشة بشأأن الوثيقة .CDIP/22/13
 .514و أأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة .CDIP/22/13
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البند  7من جدول ا ألعامل :النظر يف برانمج العمل املتعلق بتنفيذ التوصيات املعمتدة (تمتة)
الوثيقتان قيد النظر  .CDIP/21/8 Revو - CDIP/22/17املسائل اليت ينبغي تناولها يف اإطار بند جدول ا ألعامل
املُعنون ''امللكية الفكرية والتمنية'' (تمتة)
 .515اس تأأنف الرئيس املناقشة بشأأن الوثيقتني  .CDIP/21/8 Revو .CDIP/22/17واقرتح أأن تقرر اللجنة مناقشة
موضوع "املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم والابتاكر وامللكية الفكرية" يف اإطار البند  24من جدول ا ألعامل "امللكية
الفكرية والتمنية" يف دورهتا الرابعة والعرشين و"امللكية الفكرية والاقتصاد الإبداعي" يف دورهتا اخلامسة والعرشين .ومت
التفاق عىل ذكل ،ابلنظر اإىل عدم وجود تعليقات أأخرى من احلضور.

البند  8من جدول ا ألعامل :امللكية الفكرية والتمنية (تمتة)
الوثيقة قيد النظر  - .CDIP/22/16 Revاقرتاح من املكس يك بشأأن املر أأة وامللكية الفكرية
 .516اس تأأنف الرئيس مناقشة اقرتاح املكس يك بشأأن املر أأة وامللكية الفكرية .وذكَّر الرئيس بأأن وفد املكس يك قد وزع
نسخة معدَّةل من الاقرتاح (الوثيقة  )CDIP/22/16 Rev. 2وسأأل ادلول ا ألعضاء عام اإذا اكنت توافق عىل اعامتد الاقرتاح
املعدَّل .واع ُتمد الاقرتاح ،ابلنظر اإىل عدم وجود تعليقات أأخرى من احلضور.
 .517و أأعرب وفد املكس يك عن امتنانه للوفود عىل تأأييدها .وقال اإنه من الواّض من احلوار أأن هناك الكثري من العمل
اذلي يمت القيام به يف لك من الويبو وادلول ا ألعضاء بشأأن املوضوع املهم املتعلق ابملر أأة وامللكية الفكرية .وليس هناك شك يف
أأن مشاركة النساء والفتيات يف نظام امللكية الفكرية ميثل حتداي مجليع البدلان ،سواء اكنت متقدمة أأم ل و أأن العمل يف هذا
اجملال حباجة اإىل تعزيز .وهذه يه املرة ا ألوىل اليت يمت فهيا النظر يف املوضوع يف الويبو .ودامئا ما تكون اخلطوة ا ألوىل صعبة،
مكرسة ل إالبداع والابتاكر .وشكر مجيع الوفود عىل اإسهاماهتا و أأعرب عن أأمهل يف مواصةل العمل عىل
لكن الويبو منظمة َّ
النحو َّ
املبني يف الاقرتاح.
 .518وحتدّث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،و أأيّد اقرتاح وفد املكس يك بشأأن املر أأة وامللكية الفكرية .و أأقر ابجلهود العديدة
اليت بذلها وفد املكس يك لتطوير الاقرتاح اإىل نتيجة مقبوةل للطرفني .و أأعرب عن تطلعه اإىل مزيد من املشاركة يف هذه
القضية احلامسة يف جلنة التمنية يف اإطار بند جدول ا ألعامل "امللكية الفكرية والتمنية" يف ادلورة السادسة والعرشين للجنة ،مبا
يف ذكل مع الزمخ املتجدد اذلي يقدمه اقرتاح وفد املكس يك يف الوقت املناسب ونواجته ،واذلي يتطلع اإليه .و أأشار اإىل أأن
املوافقة عىل تكل الوثيقة اس تثنائية .و أأعرب عن عدم رغبته يف اإنشاء منوذج مس بق من اللجان داخل الويبو يتعني علهيا
مناقشة اإعالانت مبادئ واسعة النطاق .و أأعرب الوفد عن تأأييده لالقرتاح ابلنظر اإىل أأمهية تكل املسأأةل واس تعداد وفد
املكس يك لتعديهل وفقا لآراء ادلول ا ألعضاء ،بغية التوصل اإىل توافق يف الآراء.
 .519ووافق وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء .و أأعرب عن خالص
تقديره للجهود البناءة اليت بذلها وفد املكس يك لتحسني النص بغية تناول العديد من ا ألس ئةل اليت أأاثرهتا الوفود .و أأعرب عن
بناء عىل توافق الآراء يف الويبو .و أأقر بأأن إارشاك النساء والفئات
تقديره البالغ ألمهية التقاليد القدمية املمتثةل يف اختاذ القرارات ً
ا ألخرى الناقصة المتثيل يُعد أأمرا ابلغ ا ألمهية لتحقيق الإماكانت التكنولوجية والاقتصادية الاكمةل وزايدة الرتكزي عىل
الابتاكر .و أأشار اإىل أأنه مت تلكيف عدد من واكلته احلكومية بدراسة واختاذ الإجراءات الالزمة لتعزيز تاكفؤ الفرص يف
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مشاركة املر أأة يف أأنشطة رايدة ا ألعامل وزايدة الفرص املتاحة للنساء الاليئ يودعن طلبات للحصول عىل الرباءات وحيصلن
علهيا .ويُعد ذكل جمرد مثال واحد عىل اجلهود املبذوةل اليت تركز عىل النساء اخملرتعات ورجال ا ألعامل و أأمهية امللكية الفكرية
يف الابتاكر والإبداع .و أأعرب عن تأأييده لغرض الاقرتاح ادلاعي ل إالشارة اإىل أأن تعزيز تاكفؤ الفرص لإدماج املر أأة يف نظام
امللكية الفكرية يُعد أأمرا همام لنجاح وتمنية الاقتصادات .و أأشار اإىل أأن القرار بشأأن الاقرتاح املقدم من املكس يك ل يكرر ول
يعكس ابلرضورة الزتامات ادلول ا ألعضاء مبوجب القانون ادلويل أأو احمليل .و أأفاد بأأن لك دوةل س تحدد لنفسها كيفية تنفيذ
الاقرتاح بطريقة تتفق مع القانون والس ياسة املعمولني هبام.
 .520و أأعرب وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) عن تقديره لنفتاح وفد املكس يك وهمنيته فامي يتعلق بتلقي تعليقات ادلول
ا ألعضاء عىل الاقرتاح وتقدمي نسخة معدَّةل من الوثيقة .ور أأى الوفد أأن موضوع املر أأة وامللكية الفكرية همم جدا.
 .521وحتدّث وفد المنسا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وقال اإنه يوافق متاما عىل الغرض من الاقرتاح من
البداية .و أأشار اإىل أأنه أأكد ،يف مناس بات متعددة ،اهامتمه الشديد بتعزيز املساواة بني اجلنسني يف مجيع جمالت احلياة .ور أأى
أأن املسامهة املتاكفئة للمر أأة والرجل يف الرفاه الاقتصادي بشلك عام ،ل س امي يف جمال الصناعات الابتاكرية ،ذات أأمهية
قصوى للتمنية املس تدامة ،كام أأظهرت العديد من ادلراسات العلمية .ور ّحب ابملبادرة اليت اختذها وفد املكس يك من خالل
اقرتاح مجموعة متنوعة من الإجراءات اليت ينبغي اختاذها داخل الويبو وخارهجا ،وكذكل أأشاد بروحه البناءة.
 .522وحتدّث وفد ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،و أأيّد اقرتاح وفد املكس يك .كام هنّأأ جلنة التمنية عىل
التوصل اإىل توافق يف الآراء ،ووفد املكس يك عىل العمل املنجز حنو حتقيق املوافقة يف الوقت املناسب عىل الاقرتاح ،مما
يعكس أأمهية دور املر أأة والزتام البدلان هبذا املوضوع.
 .523وحتدّث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وذكر أأن موضوع املر أأة وامللكية الفكرية وثيق الصةل
وهمم ألعضاء مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق .و أأعرب عن رسوره للمناقشة اليت دارت عىل مدار ا ألس بوع و أأعرب
عن تقديره لعامتد الاقرتاح.
 .524وشكر وفد الاحتاد الرويس مقديم مرشوع القرار ملناقشة هذا املوضوع الهام يف جلنة التمنية ،وكذكل وجه الشكر
ل ألمانة عىل عرضها.
 .525وحتدّث وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،وشكر وفد املكس يك وهنّأأه عىل الاقرتاح املتعلق ابملر أأة
وامللكية الفكرية وعىل العمل املنجز بشأأن التوصل اإىل توافق يف الآراء .وعلّق الوفد أأمهية كبرية عىل متكني املر أأة يف جمال
امللكية الفكرية.
 .526وحتدّث وفد املغرب ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وشكر وفد املكس يك وهنّأأه عىل اقرتاحه املمتاز و أأعرب عن تطلعه اإىل
تنفيذه.
 .527وحتدّث وفد كندا بصفته الوطنية ،وقال اإن الهنوض ابملساواة بني اجلنسني يف متكني املر أأة يأأيت عىل ر أأس أأولوايته.
و أأفاد بأأن تعزيز التنوع والإدماج جزء ل يتجز أأ من خلق اقتصاد يعمل للجميع ،و أأن املشاركة الاكمةل واملتساوية للمر أأة يف
الاقتصاد أأمر أأسايس لتحقيق التنافس والازدهار يف لك بدل يف املس تقبل .وهنّأأ وفد املكس يك عىل قيادته يف طرح قضية
قوية ومقنعة من أأجل زايدة تعزيز ادلور الرئييس اذلي تلعبه املر أأة يف نظام امللكية الفكرية .و أأعرب عن الزتامه الشديد
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ابملسائل اليت يتناولها الاقرتاح .ور أأى الوفد أأن عىل مجيع ادلول ا ألعضاء والويبو دور تؤديه يف إازاةل احلواجز اليت حتول دون
املشاركة الاكمةل للمر أأة يف نظام امللكية الفكرية والاس تفادة منه .و أأفاد بأأن اقرتاح وفد املكس يك ميثل اإجر ًاء قواي وملموسا يف
هذا الصدد .وينبغي أأن تس متر ا ألمانة يف البناء عىل معلها املمتاز لتحقيق هذا الهدف ،مبا يف ذكل من خالل الرتكزي عىل مجع
وتصنيف البياانت املصنفة حسب نوع اجلنس املتعلقة ابس تخدام امللكية الفكرية وملكيهتا ،واليت ستس تفيد مهنا مجيع ادلول
ا ألعضاء .ور ّحب الوفد بقرار اعامتد الاقرتاح.
 .528وشكر وفد تونس وفد املكس يك عىل الاقرتاح ورحب بقرار جلنة التمنية ابعامتده .وشدّد عىل دور املر أأة يف مجيع
اجملالت ،ل س امي يف جمال امللكية الفكرية والتمنية ،واذلي ينبغي مراعاته لضامن التمنية الاجامتعية والاقتصادية للبدل وتمنية
املر أأة.
 .529و أأعرب وفد مجهورية كوراي عن تقديره لوفد املكس يك عىل تقدمي اقرتاحه املفيد بشأأن املر أأة وامللكية الفكرية وهنأأّه
عليه .وعلق أأمهية كبرية عىل متكني أأنشطة املر أأة وزايدة وعي املر أأة يف جمال امللكية الفكرية .و أأعرب عن رسوره لتأأييد
الاقرتاح ،اذلي ر أأى أأنه س يكون مفيدا يف هذا الصدد.
 .530واختمت الرئيس املناقشات بشأأن الوثيقة .CDIP/22/16 Rev 2

البند  9من جدول ا ألعامل :العمل املقبل
 .531قدّمت ا ألمانة (الس يد عرفان ابلوش) قامئة العمل املقبل ،واليت تستند اإىل الالزتامات السابقة والقرارات اليت ُاختذت
يف ادلورة الثانية والعرشين .و أأشارت اإىل أأنه ،يف دورهتا التالية ،س ُيعقد مؤمتر امللكية الفكرية والتمنية .وبعد املؤمتر ،س تكون
هناك مناقشة يف اإطار بند جدول ا ألعامل بشأأن "امللكية الفكرية والتمنية" تدور حول امللكية الفكرية والتمنية يف احمليط
تكرس اللجنة يوما ونصف يوم تقريبا لتكل املناقشات .وستنظر اللجنة يف الواثئق التالية "1" :تقرير املدير العام
الرمقي .وس ّ
عن تنفيذ أأجندة التمنية ،وفقا للمامرسة املعتادة؛ و" "2تقرير عن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة وا ألهداف
املرتبطة هبا ،وفقا للقرار املتخذ يف ادلورة الثامنة عرشة للجنة التمنية؛ و" "3تقارير اإمتام وتقيمي املرشوعات اليت من املتوقع
اس تكاملها ،ويه :التعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع مؤسسات التدريب القضايئ ،وامللكية الفكرية،
والس ياحة ،والثقافة ،والتعاون يف التمنية والتدريب يف جمال حقوق امللكية الفكرية والتدريب املهين مع مؤسسات التدريب
القضايئ يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .و أأشارت ا ألمانة كذكل اإىل قرار جلنة التمنية بتنفيذ الاقرتاح املتعدد النقاط
املقدم من اإس بانيا بشأأن املساعدة التقنية وتقدمي تقرير عن ذكل اإىل اللجنة و أأعلنت أأنه سيمت تقدمي وثيقتني أأو ثالث واثئق يف
هذا الصدد .و أأفادت ا ألمانة ،فامي يتعلق مبسأأةل توصيات الاس تعراض املس تقل ،بأأن جلنة التمنية اختذت قرارا يقيض بأأن تزود
ادلول ا ألعضاء املهمتة ا ألمانة مبساهامت حىت  31يناير  .2019وسوف تقرتح ا ألمانة أأن تنظر اللجنة يف وثيقة تتضمن
اإجراءات واسرتاتيجيات تنفيذ ،ومعلية الإبالغ والاس تعراض ،من أأجل تيسري اختاذ قرار من قبل ادلول ا ألعضاء يف جلنة
التمنية .وفامي يتعلق ببند جدول ا ألعامل بشأأن "امللكية الفكرية والتمنية" ،سيمت وضع قامئة ابملواضيع املقرتحة من ادلول ا ألعضاء
وإااتحهتا لدلول ا ألعضاء .وذكَّرت ا ألمانة بأأنه فامي يتعلق بقاعدة البياانت بشأأن مواطن املرونة ،فاإن ادلورة الثامنة عرشة للجنة
التمنية قررت أأنه اإذا تلقت ا ألمانة حتديثات ،فسوف تدجمها يف قاعدة البياانت وتقدم تقريرا بذكل اإىل اللجنة .وتعمتد بعض
ا ألعامل ا ألخرى تعمتد عىل التقدم احملرز .ويف هذا الصدد ،أأشارت اإىل أأن ادلورة التاسعة عرشة قررت عقد مؤمتر حول
معلومات القطاع العام يف البدلان ا ألقل منوا و أأعلنت أأن ا ألمانة س تقدم عرضا شفهيا عن نتاجئه ،يف حاةل انعقاد املؤمتر قبل
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ادلورة الثالثة والعرشين و أأن ا ألمانة دلهيا الوقت لإعداده .وس تعرض ا ألمانة أأيضا منوذجا أأوليا ملنتدى اإلكرتوين عن املساعدة
التقنية ،استنادا اإىل الوييك أأو منرب مماثل ،وفقا لقرار اللجنة يف تكل ادلورة .وفامي يتعلق ابقرتاح املرشوع املقدم من وفد
بوركينا فاسو بشأأن موضوع تعزيز قطاع املوس يقى وتطويره يف بوركينا فاسو والبدلان ا ألفريقية ا ألخرى ،فقد قررت اللجنة
مطالبة وفد بوركينا فاسو مبراجعة اقرتاحه مبساعدة ا ألمانة وتقدميه اإىل ادلورة  .23وابلتايل ،ستساعد ا ألمانة وفد بوركينا
فاسو عىل تطوير هذا الاقرتاح .وقد تقدم ا ألمانة عرضا أأيضا يف اجللسة التالية حول نقل قامئة اخلرباء الاستشاريني اإىل نظام
الويبو لتخطيط موارد املؤسسات.
 .532ووافقت اللجنة عىل قامئة ا ألعامل املقبةل ابلنظر اإىل عدم وجود مالحظات من احلضور.

البند  10من جدول ا ألعامل :ملخص الرئيس
 .533دعا الرئيس اللجنة اإىل النظر يف مرشوع ملخص الرئيس .واقرتح مراجعة واعامتد لك فقرة الواحدة تلو ا ألخرى ،ودعا
الوفود اإىل الإدلء بتعليقاهتا ،اإن وجدت .واع ُتمدت الفقرات  1و 2و 3و 4و 5و 6.1و 6.2و 6.3و 7.1و 7.2و 7.3و7.4
و 8.1و 8.2و ،8.3ابلنظر اإىل عدم وجود مالحظات من احلضور .وانتقل الرئيس اإىل الفقرة .8.4
 .534واقرتح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية تغيريا واقعيا صغريا يف الفقرة  ،8.4يف امجلةل الثانية اليت تنص عىل ما ييل:
" أأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة المتست من ا ألمانة تقدمي مزيد من التفاصيل عن تلكفة ختصيص ودمج ...
" .واقرتح الوفد أأهنا ليست جمرد تفاصيل "عن تلكفة" ،ولكن "مزيد من التفاصيل ابلإضافة اإىل التلكفة" .وابلتايل ،ينبغي
قراءة النص " ...مزيد من التفاصيل وتلكفة "...
 .535وذكر الرئيس أأن الفقرة  8.4اع ُتمدت ،مع التعديل اذلي اقرتحه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .كام اع ُتمدت الفقرة
 ،8.5ابلنظر اإىل عدم وجود مالحظات من احلضور .مث انتقل الرئيس اإىل الفقرة  .8.6و أأعرب وفد اململكة املتحدة عن تفهمه
أأنه ابعامتد الاقرتاح املقدم من وفد املكس يك ،مبا يف ذكل الفقرة ا ألخرية ،س تعيد ادلورة السادسة والعرشون النظر يف
موضوع املر أأة وامللكية الفكرية وسيمت اإدراجه مضن بند جدول ا ألعامل "امللكية الفكرية والتمنية" .واقرتح اإدراج تكل الصياغة
يف الفقرة الفرعية " "5من امللخص.
 .536واقرتح الرئيس اإضافة الصياغة التالية" :قررت اللجنة اإعادة النظر يف مسأأةل املر أأة وامللكية الفكرية يف دورهتا السادسة
والعرشين بُغية امليض قدما".
 .537و أأعرب وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) عن رغبته يف توضيح وجود فهم عام بأأن لك جلسة ستناقش موضوعا
واحدا يف اإطار بند جدول ا ألعامل املعنّون "امللكية الفكرية والتمنية" .وس َتعقد اجللسة السادسة والعرشون مناقشة حول
موضوع تقرره ادلول ا ألعضاء ،وليس حول املر أأة وامللكية الفكرية ،ألن ذكل س يكون تكرارا.
 .538و أأوّض الرئيس أأن الصياغة يه "لإعادة النظر" وليس "لوضعه مكوضوع" .و أأشار اإىل الفقرتني  9و 9.1من امللخص
واقرتح اإضافة التعديل يف الفقرة اليت تناقش اعامتد الاقرتاح املتعلق ابملر أأة وامللكية الفكرة املقدم من وفد املكس يك.
 .539و أأيّد وفد امجلهورية التش يكية اقرتاح الرئيس.
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 .540واقرتح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية تصحيحا حنواي يف الفقرة الفرعية " ،"3الفقرة  .8.6وطلب كذكل توضيحا
بشأأن ماهية البند من جدول ا ألعامل اذلي س ُيدرج فيه التصحيح .واقرتح اإدراج قامئة املواضيع يف وثيقة.
 .541و أأوّض الرئيس أأن طلب اللجنة يمتثل يف اإعداد قامئة ابملواضيع املقرتحة من ادلول ا ألعضاء لإبقاهئا مفتوحة ملزيد من
ادلراسة.
 .542واشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل وجود خطأأ مطبعي هو :فبدل من "للمواضيع" ،ينبغي أأن تصبح الفقرة
 " 8.6ابملواضيع".
 .543وسأأل الرئيس الوفود عام اإذا اكن هناك اتفاق عىل الفقرة  ،8.6بصيغهتا املعدَّةل.
 .544و أأشار وفد اململكة املتحدة اإىل وجود خطأأ مطبعي عىل النحو التايل :ينبغي أأن يصبح النص "مت النظر فيه يف اجللسة
الرابعة والعرشين" .و أأفاد بعدم وجود تعارض بني وهجات نظره وتكل اخلاصة بوفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ،وذلكل أأيّد
الفقرة  8.6بصيغهتا املعدَّةل.
 .545ووافق وفد الربازيل عىل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد اململكة املتحدة طاملا أأن من الواّض أأن املوضوع اذلي سيمت
مناقش ته يف ادلورة السادسة والعرشين لن يكون "املر أأة وامللكية الفكرية" ،ولن تمت اإعادة النظر فهيام .ور أأى الوفد ضورة أأن
يستند املوضوع اذلي سيمت مناقش ته اإىل الوثيقة  ،.CDIP/21/8 Revدون منع الوفود ا ألخرى من اقرتاح مواضيع أأخرى.
 .546وذكر الرئيس أأن الفقرة  8.6اع ُتمدت بصيغهتا املعدةل .واع ُتمدت الفقرات  8.7و 8.8و 8.9و 8.10و ،8.11ابلنظر
اإىل عدم وجود مالحظات من احلضور .و أأوّض الرئيس أأن الفقرة  8.11س ُتوضع حتت البند  6من جدول ا ألعامل ،و أأن
اللجنة اعمتدت الفقرات  8.12و 9و 9.1و 10و ،11ابلنظر اإىل عدم وجود مالحظات من احلضور.
 .547وذكرت ا ألمانة أأنه فامي يتعلق ابلفقرة  ،12فاإن ملخص الرئيس يف اجللسة الثانية والعرشين ،اإىل جانب ملخص ادلورة
الثالثة والعرشين ،سيشلك تقرير اللجنة اذلي س تقدمه اإىل امجلعية العامة يف سبمترب .2019
 .548و أأكد الرئيس أأنه مت تعديل الفقرة  12حسب اقرتاح ا ألمانة .واعمتدت اللجنة الفقرة  ،12ابلنظر اإىل عدم وجود
مالحظات من احلضور.

البند  11من جدول ا ألعامل :اختتام أأعامل ادلورة
 .549شكر الرئيس الوفود ورصح بأأنه اكن رشفا وامتيازا العمل معهم مجيعا خالل ذكل ا ألس بوع وخالل ادلورة احلادية
والعرشين .و أأعرب عن تقديره لحرتافهم ومرونهتم يف استيعاب مواقف بعضهم البعض .وقال اإن املداولت اكنت انحجة للغاية
و أأجنزت اللجنة مجيع املسائل املعلقة .وجنحت يف مناقشة موضوع املر أأة وامللكية الفكرية ألول مرة يف اإطار بند جدول ا ألعامل
بشأأن "امللكية الفكرية والتمنية" ،و أأجرت احلوار التفاعيل بشأأن املساعدة التقنية .وشكر انئيب الرئيس عىل تعاوهنام ودمعهام،
وكذكل شكر املدير العام وانئب املدير العام والفريق بأأمكهل يف ا ألمانة واملرتمجني الفوريني .وفتح الباب للمالحظات اخلتامية.
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 .550وحتدّث وفد املغرب ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وذكر أأن اللجنة متكنت من حتقيق نتاجئ مفيدة للغاية بفضل تعاون العديد
من الوفود يف التوصل اإىل توافق الآراء .و أأشار اإىل أأن امس جلنة التمنية يشري اإىل أأن هممة اللجنة تمتحور حول امللكية الفكرية
والتمنية ،أأي التقدم .و ّتوجه ابلشكر اإىل الرئيس والوفود وا ألمانة واملرتمجني الفوريني عىل معلهم خالل ادلورة.
 .551وحتدّث وفد امجلهورية ادلومينيكية ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وشكر الرئيس والوفود وا ألمانة
واملرتمجني الفوريني عىل معلهم خالل ادلورة .ور ّحب ابلنتاجئ اليت حتققت ،ل س امي النقاش املهم بشأأن املر أأة وامللكية الفكرية،
و أأعرب عن رسوره لعامتد القرار اذلي اقرتحه وفد املكس يك مشريا اإىل أأن هذا البند س يظل عىل جدول ا ألعامل ألنه حيظى
ابهامتم ا ألعضاء .ووصف احلوار التفاعيل بشأأن املساعدة التقنية بأأنه مفيد للغاية .و أأعرب عن رسوره بتحقيق نتاجئ اإجيابية
بشأأن عقد مؤمتر دويل بشأأن امللكية الفكرية والتمنية ،والتوصيتني  5و 11من الاس تعراض املس تقل ،وإاسهام اللجان يف
أأجندة التمنية.
 .552وحتدّث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأعرب عن شكره للرئيس وانئيب الرئيس والوفود
وا ألمانة واملرتمجني الفوريني عىل معلهم خالل ادلورة.
 .553وحتدّث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،ور ّحب ابلنتاجئ الإجيابية العامة دلورة هذا ا ألس بوع .وقال اإن روح التعاون
واحللول الوسط أأدت اإىل اإحراز تقدم همم ،وهو ما سيسمح بدوره للجنة ابلنظر يف املزيد من املبادرات واملشاريع املفيدة
للجانبني .ور ّحب الوفد ،عىل وجه التحديد ،ابلقرارات املتعلقة ابلتوصيتني  5و 11من الاس تعراض املس تقل ،وابإسهام
اللجان يف أأجندة التمنية ،واملؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية .و أأفاد بأأن النتيجة املتوازنة املتوافق علهيا بشأأن املؤمتر
ادلويل تعكس مرونة مجيع اجملموعات ا إلقلميية .كام أأعرب عن تقديره لوجود اتفاق حول املوضوعات اليت ستناقش يف اإطار
بند جدول ا ألعامل بشأأن "امللكية الفكرية والتمنية" .وشكر الرئيس وانئيب الرئيس وا ألمانة واملرتمجني الفوريني عىل معلهم.
 .554وحتدّث وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،و أأثىن عىل الرئيس وانئبيه والوفود واملنسقني ا إلقلمييني
وا ألمانة واملرتمجني الفوريني وهنأأمه .ور ّحب ابلتفاقات اليت مت التوصل اإلهيا يف تكل ادلورة و أأعرب عن تطلعه اإىل عقد
املؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية .كام ر ّحب ابلقرار املتعلق ابلتوصيتني  5و 11من الاس تعراض املس تقل ،واملناقشة
املتعلقة ابملر أأة وامللكية الفكرية .و أأعرب عن تطلعه اإىل املشاركة بنشاط يف املناقشة يف اإطار بند جدول ا ألعامل بشأأن
"امللكية الفكرية والتمنية" يف ادلورات التالية .و أأفاد بأأن اللجنة أأجنزت معلية هممة.
 .555وحتدّث وفد المنسا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وهنأأ الرئيس وانئيب الرئيس والوفود وا ألمانة
واملرتمجني الفوريني وشكرمه عىل معلهم .و أأعرب عن تقديره للنتاجئ اليت توصلت اإلهيا ادلورة عىل النحو الوارد يف ملخص
الرئيس .و أأوّض أأنه شارك عىل حنو بناء يف املناقشات اليت جرت بشأأن مجيع بنود جدول ا ألعامل .و أأفاد بأأن ا ألمانة قدمت
سلسةل من املشاريع املهمة للغاية وهناك مناقشات ممثرة بشأأن عدد كبري من املوضوعات .ويؤكد املسار الناحج لهذا الاجامتع
الر أأي القائل بأأن برامج الويبو للتمنية يمت تقدميها بشلك يناسب التغريات العاملية وتس تجيب لهذه املتغريات ،مما يسامه يف
مجموعة كبرية من جوانب التمنية العاملية .و أأفاد بأأنه س يواصل املشاركة البناءة يف املناقشات املس تقبلية بشأأن هذه القضااي.
و أأعرب عن اس تعداده ادلامئ لبحث أأفاكر جديدة حول كيفية تعزيز التمنية من خالل الاس تخدام ا ألمثل للملكية الفكرية
واملوارد املتاحة وفقا لوليته .وقال اإنه اكن من املثري لالهامتم للغاية املسامهة يف بند جدول ا ألعامل اجلديد بشأأن املر أأة وامللكية
الفكرية .و أأضاف أأن املساواة بني املر أأة والرجل من أأولوايت الاحتاد ا ألورويب ،وابلتايل أأعرب عن تقديره ملناقشة هذه
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املسأأةل يف نطاق امللكية الفكرية .وشكر وفد املكس يك عىل ا ألسلوب البناء واملرن اذلي قدم به اقرتاحه .و أأعرب عن رسوره
ابلنجاح الهنايئ لهذا املسعى .و أأعرب عن رسوره بنفس القدر ألن جلنة التمنية قد حلت عددا من القضااي الصعبة و أأهنا وافقت
ابلإجامع عىل العمل املقبل .ور أأى الوفد أأن هذا النجاح يعكس الثقة املتنامية اليت مت بناؤها .و أأعرب عن عزمه الشديد
امليض قدما هبذه الروح يف املس تقبل.
 .556و أأثىن وفد الصني عىل التقدم امللموس احملرز خالل تكل ادلورة .و أأعرب عن تقديره لعمل الرئيس والوفود وا ألمانة
واملرتمجني الفوريني.
 .557و أأعرب وفد تونس عن ارتياحه الكبري للنتاجئ الإجيابية لتكل ادلورة وشكر الرئيس وانئيب الرئيس وانئب املدير العام
الس يد ماريو ماتوس وا ألمانة واملرتمجني الفوريني والوفود عىل العمل املمتاز اذلي قاموا به.
 .558وشكر وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) الرئيس والوفود وا ألمانة عىل هجودمه خالل ادلورة .و أأعرب عن أأمهل يف
احلفاظ عىل الثقة املتبادةل اليت سادت يف هذه ادلورة واس مترارها يف ادلورات املقبةل للجنة التمنية.
 .559وشكر وفد الربازيل مجيع ادلول ا ألعضاء عىل روهحا البناءة اليت أأدت اإىل التوصل اإىل نتاجئ ملموسة ومتوازنة .و أأفاد
بأأن اللجنة متكنت من بناء بيئة اإجيابية للغاية تقوم عىل الثقة والاحرتام املتبادل .وعلهيا أأن تواصل العمل عىل بناء الثقة ،وهذا
أأمر همم للغاية .كام أأعرب عنه شكره للرئيس وا ألمانة واملرتمجني الفوريني عىل معلهم.
 .560وهنّأأ وفد مالزياي الرئيس ونوابه وشكرمه عىل قيادهتم لتوجيه معل اللجنة صوب جلسة انحجة للغاية .كام أأعرب عن
تقديره للمرونة والطريقة البناءة اليت اخنرطت هبام مجيع ادلول ا ألعضاء يف أأعامل تكل ادلورة .و أأشار اإىل املناقشات احليوية
حول بند جدول أأعامل بشأأن "امللكية الفكرية والتمنية" .كام أأشار اإىل اهامتم جلنة التمنية بدراسة مجيع اجملالت املهمة املتعلقة
ابمللكية الفكرية يف حماوةل لتسخري فوائد امللكية الفكرية ألغراض التمنية .و أأعرب عن تطلعه اإىل مواصةل تكل احملادثة الهادفة
بشأأن املوضوعات املقرتحة واملقررة يف تكل اجللسة ،ويه احمليط الرمقي واملشاريع الصغرى والصغرية واملتوسطة والاقتصاد
الإبداعي .و أأعرب عن تطلعه كذكل اإىل املؤمتر ادلويل بُغية تبادل الآراء حول كيفية الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية.
 .561وهنّأأ وفد نيبال الرئيس عىل معهل املمتاز حنو اإجناح ادلورة الثانية والعرشين للجنة التمنية وكذكل املنسقني ا إلقلمييني.
و أأفاد بعدم اإرجاء أأي بند من بنود جدول ا ألعامل اإىل اجللسة التالية و أأن اللجنة توصلت اإىل اس تنتاج بشأأن املسائل اليت
طال انتظارها.
 .562واتفق وفد الاحتاد الرويس يف الر أأي مع مجيع اذلين أأدلوا ببياانت اإجيابية فامي يتعلق برئاسة الرئيس .وشكر كذكل مجيع
الوفود وا ألمانة عىل هجودمه.
 .563وذكر الرئيس أأنه ل ميكنه اإعطاء اللكمة مجليع الوفود بسبب ضيق الوقت .وشكر ا ألمانة واملرتمجني الفوريني نيابة عهنم.
واختمت ادلورة.
[ييل ذكل املرفق]
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ÉTATS/STATES

(dans l’ordre alphabétique des noms français des États)/(in the alphabetical order of the
names in French of the States)
AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA
Kerry FAUL (Ms.), Head, National Intellectual Property Management Office (NIPMO),
Department of Science and Technology, Pretoria
Nomonde MAIMELA (Ms.), Executive Manager, Companies and Intellectual Property
Commission (CIPC), Department of Trade and Industry, Pretoria
Marumo Lubalalo NKOMO (Mr.), Director, Legal, Department of Trade and Industry,
International Trade and Investment, Pretoria
ALBANIE/ALBANIA
Dardana GRABOVAJ (Ms.), Specialist, Copyright Department, Ministry of Culture, Tirana
Sonila MEKA (Ms.), Specialist, Copyright Department, Ministry of Culture, Tirana
ALGÉRIE/ALGERIA
Tarik SELLOUM (M.), directeur des marques, Institut national algérien de la propriété
industrielle (INAPI), Alger
Fayssal ALLEK (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève
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Mohamed BAKIR (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève
ALLEMAGNE/GERMANY
Hans-Peter JUGEL (Mr.), Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent
Mission, Geneva
Carl-Christian ZWICKEL (Mr.), Prosecutor, Federal Ministry of Justice and Consumer
Protection, Berlin
Jan POEPPEL (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
ANGOLA
Francisco DAMIÃO ANTÓNIO (Mr.), Legal Technician, Support to the Director General,
Angolan Institute of Industrial Property, Ministry of Industry, Luanda
Alberto Samy GUIMARAES (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
./.

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA
Mohammed ALMAHZARI (Mr.), Deputy Director General for Administrative Affairs,
Saudi Patent Office, King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), Riyadh
Fahad AL HARBI (Mr.), Examiner, Saudi Patent Office (SPO), King Abdulaziz City for
Science and Technology (KACST), Riyadh
ARGENTINE/ARGENTINA
María Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Ministro, Misión Permanente, Ginebra
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ARMÉNIE/ARMENIA
Kristine HAMBARYAN (Ms.), Deputy Head, Intellectual Property Agency, Yerevan
AUSTRALIE/AUSTRALIA
Chantel COTTERELL (Ms.), Policy Officer, IP Australia, Canberra
AUTRICHE/AUSTRIA
Johannes WERNER (Mr.), Head, International Affairs Department, Austrian Patent Office,
Vienna
Katrin AICHINGER (Ms.), Strategy Officer, Austrian Patent Office, Vienna
Carina ZEHETMAIER (Ms.), IP Attaché, Permanent Mission, Geneva

AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN
Sanan TAPDIGOV (Mr.), Deputy Chief of Staff, Intellectual Property Agency of the Republic of
Azerbaijan, Baku

BAHAMAS
Bernadette BUTLER (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
BAHREÏN/BAHRAIN
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Yusuf ISMAEEL (Mr.), Director, Directorate of Media, Ministry of Information Affairs,
Manama

BARBADE/BARBADOS

Chad BLACKMAN (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Dwaine INNISS (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
BHOUTAN/BHUTAN
Tempa TSHERING (Mr.), Deputy Chief, Department of Intellectual Property, Ministry of
Economic Affairs, Thimphu
BOLIVIE (ÉTAT PLURINATIONAL DE)/BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF)
Ruddy José FLORES MONTERREY (Sr.), Representante Permanente Alterno, Encargado
de Negocios a.i., Misión Permanente, Ginebra
Fernando Bruno ESCOBAR PACHECO (Sr.), Primer Secretario, Misión Permanente,
Ginebra
BRÉSIL/BRAZIL
Samo GONÇALVES (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva
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Rafaela GUERRANTE (Ms.), Intern, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva
BULGARIE/BULGARIA
Lyudmil KOTETZOV (Mr.), Head of Division, United Nations and Development
Assistance Directorate, Ministry of Foreign Affairs, Sofia
BURKINA FASO
Wahabou BARA (M.), directeur général, Bureau burkinabé du droit d’auteur (BBDA),
Ministère de la culture, des arts et du tourisme, Ouagadougou
Sibdou Mireille SOUGOURI KABORE (Mme), attachée, Mission permanente, Genève
CABO VERDE
Maria de Jesus VEIGA MIRANDA (Mme), ambassadeur, représentant permanent, Mission
permanente, Genève
Abraão Andrade LOPES (M.), président, Institut de la qualité et de la propriété
intellectuelle du Cabo Verde (IGQIP), Ministère de l’industrie, du commerce et de
l’énergie, Praia
Carla MIRANDA SPINOLA (Mme), ministre plénipotentiaire, Mission permanente,
Genève
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CAMEROUN/CAMEROON
Rodrigue NGANDO SANDJE (M.), chef, Cellule des études et du contentieux, secrétaire
permanent de la Commission de contrôle des organismes de gestion collective du droit
d’auteur et des droits voisins, Affaires juridiques, Ministère des arts et de la culture,
Yaoundé
CANADA
Saida AOUIDIDI (Ms.), Senior Policy Analyst, Policy and International Relations Office,
Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Gatineau
Amélie B. GOUDREAU (Ms.), Trade Policy Officer, Global Affairs, Ottawa
Nicolas LESIEUR (Mr.), First secretary, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva
CHINE/CHINA
YUAN Qi (Ms.), Deputy Director General, International Cooperation Department,
National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing
YANG Ping (Ms.), Project Administrator, National Intellectual Property Administration
(CNIPA), Beijing
KANG Xin (Mr.), Assistant Consultant, Copyright Administration Department, National
Copyright Office, Beijing
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CONGO
Ludovic Guy LOBOKO (M.), conseiller, Mission permanente, Genève
CÔTE D'IVOIRE
Kumou MANKONGA (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève
CROATIE/CROATIA
Alida MATKOVIĆ (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Tanja MILOVIĆ (Ms.), Head, Education, Promotion and IP Development Section, State
Intellectual Property Office, Zagreb
CUBA
María de los Ángeles SÁNCHEZ TORRES (Sra.), Directora General, Oficina Cubana de la
Propiedad Industrial, La Habana
DANEMARK/DENMARK
Kim FOGTMANN (Mr.), Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of
Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup
DJIBOUTI
Oubah MOUSSA AHMED (Mme), conseiller, Mission permanente, Genève
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ÉGYPTE/EGYPT
Ahmed Ibrahim MOHAMED (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
EL SALVADOR
Diana Violeta HASBÚN (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente ante la
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES
Fawzi ALJABERI (Mr.), Director, Intellectual Works Department, Intellectual Property
Sector, Ministry of Economy, Abu Dhabi
Abdelsalam AL ALI (Mr.), Director, Representative, Office of the United Arab Emirates to
the World Trade Organization (WTO), Geneva
Ali AL HOSANI (Mr.), Under Secretary Assistant, Intellectual Property Sector, Ministry of
Economy, Abu Dhabi
Shaima AL-AKEL (Ms.), International Organizations Executive, Office of the United Arab
Emirates to the World Trade Organization (WTO), Geneva
ÉQUATEUR/ECUADOR
Diego Esteban AULESTIA VALENCIA (Sr.), Embajador, Misión Permanente ante la
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
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Ñusta MALDONADO (Sra.), Segunda Secretaria, Misión Permanente ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
Heidi VÁSCONES (Sra.), Tercera Secretaria, Misión Permanente ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
ESPAGNE/SPAIN
Cristóbal GONZÁLEZ-ALLER (Sr.), Embajador, Representante Permanente, Misión
Permanente, Ginebra
Carlos DOMÍNGUEZ DÍAZ (Sr.), Embajador, Representante Permanente Adjunto, Misión
Permanente, Ginebra
Lucía GUTIÉRREZ GARCÍA (Sra.), Registradora Central de la Propiedad Intelectual,
Subdirección General de Propiedad Intelectual, Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, Madrid
Eva María PÉRTICA GÓMEZ (Sra.), Jefa de Servicio, Departamento de Coordinación
Jurídica y Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.
(OEPM), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Madrid
Marta MILLÁN GONZÁLEZ (Sra.), Técnica Superior, Subdirección General de Propiedad
Intelectual, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid
Juan LUEIRO GARCÍA (Sr.), Consejero Diplomático, Misión Permanente, Ginebra
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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
Todd REVES (Mr.), Regional Intellectual Property Attaché for Mexico, Central America
and the Caribbean, Embassy of the United States of America in Mexico, Mexico City
Yasmine FULENA (Ms.), Intellectual Property Advisor, Permanent Mission, Geneva
Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission,
Geneva
Deborah LASHLEY-JOHNSON (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission to
the World Trade Organization (WTO), Geneva
William LEHMBERG (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV
REPUBLIC OF MACEDONIA
Slobodanka TRAJKOVSKA (Ms.), Head, Section for Industrial Design and Geographical
Indications, Department for Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications,
State Office of Industrial Property (SOIP), Skopje
Natasha ZDRAVKOVSKA KOLOVSKA (Ms.), Deputy Head, General Department, State
Office of Industrial Property (SOIP), Skopje
Slavica SPIROVSKA-GJORGJIEVSKA (Ms.), Senior Associate, Copyright and Related
Rights Unit, Department of Normative and Administrative Affairs, Copyright and Related
Rights, Ministry of Culture, Skopje
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FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION
Pavel SPITSYN (Mr.), Director, International Cooperation Department, Federal Service for
Intellectual Property of the Russian Federation (ROSPATENT), Moscow
Galina MIKHEEVA (Ms.), Deputy Director, International Cooperation Department,
Federal Service for Intellectual Property of the Russian Federation (ROSPATENT), Moscow
Elena KULIKOVA (Ms.), Head, Legal Department, Ministry of Foreign Affairs, Moscow
Yury ZAYTSEV (Mr.), Deputy Head of Quality Monitoring Center, Federal Institute of
Industrial Property of the Russian Federation, Federal Service for Intellectual Property of
the Russian Federation (ROSPATENT), Moscow
FRANCE
Francis GUÉNON (M.), conseiller diplomatique, Pôle économique, Mission permanente,
Genève
GABON
Erick-Blaise NDONG-ABOGHE (M.), directeur général adjoint, Office gabonais de la
propriété industrielle (OGAPI), Ministère de la promotion des investissements privés, du
commerce, du tourisme et de l’industrie, Libreville
Edwige KOUMBY MISSAMBO (Mme), première conseillère, Mission permanente, Genève
GHANA
Cynthia ATTUQUAYEFIO (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
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GRÈCE/GREECE
Christina VALASSOPOULOU (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva
GUATEMALA
Carlos Antonio CASTAÑEDA BOLAÑOS (Sr.), Asesor Jurídico, Registro de la Propiedad
Intelectual, Ciudad de Guatemala
Flor de María GARCÍA DÍAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
HONDURAS
Carlos ROJAS SANTOS (Sr.), Embajador, Representante Permanente Adjunto,
Misión Permanente, Ginebra
Mariel LEZAMA PAVÓN (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra
INDE/INDIA
Nirmalya SINHA (Mr.), Deputy Controller, Patents and Designs, Department of Industrial
Policy Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Kolkata
Animesh CHOUDHURY (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

CDIP/22/18
Annex
13

INDONÉSIE/INDONESIA
Hasan KLEIB (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Fitria WIBOWO (Ms.), First Secretary, Directorate of Trade, Commodities, and Intellectual
Property, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta
Faizal Chery SIDHARTA (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Erry Wahyu PRASETYO (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Mohammad Hassan KIANI (Mr.), President, Intellectual Property Center, State
Organization for Registration of Deeds and Properties, Tehran
Bahareh GHANOON (Ms.), Legal Expert, Legal and International Deputy, Ministry of
Foreign Affairs, Tehran
Reza DEHGHANI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
IRAQ
Baqir RASHEED (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

IRLANDE/IRELAND

Michael GAFFEY (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Mary KILLEEN (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva
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JAMAÏQUE/JAMAICA
Sheldon BARNES (Mr.), First Secretary, Permanent Mission of Jamaica, Geneva
JAPON/JAPAN
Masaki EMA (Mr.), Deputy Director, International Policy Division, Japan Patent Office,
Tokyo
Tomomi TAGUCHI (Ms.), Administration Officer, International Policy Division, Japan
Patent Office, Tokyo
Ryoei CHIJIIWA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Hiroki UEJIMA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
JORDANIE/JORDAN
Nidal AL AHMAD (Mr.), Director General, Department of the National Library, Ministry
of Culture, Amman
Zain AL AWAMLEH (Ms.), Director, Industrial Property Protection Directorate, Ministry
of Industry, Trade and Supply, Amman
Zeid ABUHASSAN (Mr.), Minister Plenipotentiary, Permanent Mission, Geneva
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KENYA
Edward SIGEI (Mr.), Executive Director, Kenya Copyright Board (KECOBO), Office of
the Attorney General, Nairobi
David NJUGUNA (Mr.), Manager, Patents, Kenya Industrial Property Institute (KIPI),
Nairobi
Daniel KOTTUT (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
KOWEÏT/KUWAIT
Abdulaziz TAQI (Mr.), Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva
LETTONIE/LATVIA
Jānis GUOBIS (Mr.), Legal Adviser, Legal and Administrative Department, Patent Office of
the Republic of Latvia, Riga
Liene GRIKE (Ms.), Advisor, Economic and Intellectual Property Affairs, Permanent
Mission, Geneva
LIBAN/LEBANON
Rana EL KHOURY (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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LIBÉRIA/LIBERIA
Eric G. CLINTON (Mr.), Assistant Registrar General, Industrial Property Department,
Liberia Intellectual Property Office (LIPO), Monrovia
Garmai KOBOI (Ms.), Senior Examiner, Industrial Property Department, Liberia
Intellectual Property Office (LIPO), Monrovia
LITUANIE/LITHUANIA
Renata RINKAUSKIENE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Joana PIPIRAITE (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva
MADAGASCAR
Patrick RAKOTOARISON (M.), conseiller technique, Cabinet du Ministre, Ministère de
l’industrie, du développement du secteur privé et des petites et moyennes entreprises,
Antananarivo
MALAISIE/MALAYSIA
Priscilla Ann YAP (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
MALTE/MALTA
Nicoleta CROITORU-BANTEA (Ms.), Political Officer, Permanent Mission, Geneva
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MAROC/MOROCCO
Ismaïl MENKARI (M.), directeur général, Bureau marocain du droit d’auteur, Ministère de
la culture et de la communication, Rabat
Khalid DAHBI (M.), conseiller, Mission permanente, Genève

MAURITANIE/MAURITANIA

Babacar MOHAMED BABA (M.), directeur du développement industriel, Direction du
développement industriel, Ministère du commerce, de l’industrie et du tourisme,
Nouakchott
MEXIQUE/MEXICO
Socorro FLORES LIERA (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión
Permanente, Ginebra
Juan Raúl HEREDIA ACOSTA (Sr.), Embajador, Representante Permanente Alterno,
Misión Permanente, Ginebra
Ricardo GALLEGOS MATHEY, Jefe, Asuntos Multilaterales, Divisional de Relaciones
Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra
MYANMAR
Moe Moe THWE (Ms.), Deputy Director General, Intellectual Property Department,
Ministry of Education, Nay Pyi Taw
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./.

NAMIBIE/NAMIBIA
Benjamin SHINGENGE (Mr.), First Secretary, Acting Chargé d’affaires a.i., Geneva
Kleopas SIRONGO (Mr.), Commercial Counsellor, Geneva
NÉPAL/NEPAL
Shatrughna Prasad PUDASAINEE (Mr.), Joint Secretary, Ministry of Industry Commerce
and Supplies, Kathmandu
Bhuwan PAUDEL (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
NICARAGUA
Carlos Ernesto MORALES DÁVILA (Sr.), Representante Permanente Alterno, Misión
Permanente, Ginebra
Nohelia Carolina VARGAS IDIÁQUEZ (Sra.), Primer Secretario, Misión Permanente,
Ginebra

OMAN

Hilda AL HINAI (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission to the
World Trade Organization (WTO), Geneva
Mohammed AL BALUSHI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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OUGANDA/UGANDA
Gilbert AGABA (Mr.), Manager, Intellectual Property, Uganda Registration Services
Bureau (URSB), Ministry of Justice and Constitutional Affairs, Kampala
George TEBAGANA (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
PAKISTAN
Zunaira LATIF (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
PANAMA
Johana MÉNDEZ (Sra.), Segunda Secretaria, Misión Permanente ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
PARAGUAY
Walter José CHAMORRO MILTOS (Sr.), Segundo Secretario, Misión Permanente,
Ginebra
PÉROU/PERU
Ray Augusto MELONI GARCÍA (Sr.), Director, Dirección de Signos Distintivos, Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual (INDECOPI), Lima
Cristóbal MELGAR (Sr.), Ministro Consejero, Asuntos Económicos, Misión Permanente,
Ginebra
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PHILIPPINES
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
Francisco SARAIVA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

QATAR

Kassem Darwish FAKHROO (Mr.), Commercial Attaché, Permanent Mission to the World
Trade Organization (WTO), Geneva
RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC
Yasser SAADA (Mr.), Head, International Treaties Department, Directorate of Commercial
Industrial Property Protection (DCIP), Ministry of Internal Trade and Consumer
Protection, Damascus
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RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA
LEE Taeyoung (Mr.), Assistant Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual
Property Office (KIPO), Daejeon
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA
Lilia BOLOCAN (Ms.), Director General, State Agency on Intellectual Property (AGEPI),
Chisinau
Svetlana MUNTEANU (Ms.), Counsellor of Director General, State Agency on Intellectual
Property (AGEPI), Chisinau
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC
Ruth Alexandra LOCKWARD REYNOSO (Sra.), Directora General, Dirección General,
Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), Ministerio de Industria, Comercio y
Mipymes, Santo Domingo
Lidia MEJIA VALDEZ (Sra.), Analista, Departamento de Relaciones Internacionales e
Interinstitucionales, Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), Ministerio de
Industria, Comercio y Mipymes, Santo Domingo
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S
REPUBLIC OF KOREA
JONG Myong Hak (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC
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Evžen MARTÍNEK (Mr.), Lawyer, International Department, Industrial Property Office,
Prague
ROUMANIE/ROMANIA
Gratiela COSTACHE (Ms.), Head, Legal and European Affairs Division, State Office for
Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest
SÉNÉGAL/SENEGAL
Idrissa BA (M.), chef de la Division informatique, Agence sénégalaise pour la propriété
industrielle et l’innovation technologique (ASPIT), Ministère de l’industrie et des petites et
moyennes industries, Dakar
Abdoul Aziz DIENG (M.), expert, premier conseiller technique, Cabinet du ministre de la
culture, Ministère de la culture, Dakar
Lamine Ka MBAYE (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève
SRI LANKA
Abdul Azeez ALIYAR LEBBE (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent
Mission, Geneva
Samantha JAYASURIYA (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Shashika SOMARATNE (Ms.), Minister Counsellor, 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, Genève
Zeinab GHAFOURI (Mme), stagiaire internationale, Division du droit et des affaires
internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
THAÏLANDE/THAILAND
Pajaree UNGTRAKUL (Ms.), Intern, Permanent Mission to the World Trade Organization
(WTO), Geneva

TOGO

Mnanta Komi LAMATETOU (M.), directeur général par intérim, Institut national de la
propriété industrielle et de la technologie (INPIT), Ministère de l’industrie et du tourisme,
Lomé
Afo Ousmane SALIFOU (M.), deuxième conseiller, Mission permanente, Genève
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO
Ornal BARMAN (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
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TUNISIE/TUNISIA
Walid DOUDECH (M.), ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente,
Genève
Holla BACHTOBJI (Mme), directrice générale, Direction générale des organisations et
conférences internationales (DGOCI), Ministère des affaires étrangères, Tunis
Sami NAGGA (M.), ministre, Mission permanente, Genève
TURQUIE/TURKEY
Tuğba CANATAN AKICI (Ms.), Legal Counsellor, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva
UKRAINE
Yuriy BALANYUK (Mr.), Deputy Director, State Organization National Intellectual
Property Office, Kyiv
Ruslan STEFANCHUK (Mr.), Deputy Director, State Organization National Intellectual
Property Office, Kyiv
VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN
REPUBLIC OF)
Jorge VALERO (Sr.), Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra
Violeta FONSECA (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra
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Genoveva CAMPOS DE MAZZONE (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra
VIET NAM
HOANG Duy Khanh (Mr.), Official, International Cooperation Division, National Office
of Intellectual Property of Viet Nam (NOIP), Ha Noi
DAO Nguyen (Mr.), Second Secretary, Geneva
YÉMEN/YEMEN
Mohammed FAKHER (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
ZIMBABWE
Melody TANGA (Ms.), Principal Examiner, Zimbabwe Intellectual Property Office (ZIPO),
Ministry of Justice, Legal and Parliamentary Affairs, Harare

II. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)
Viviana MUÑOZ TELLEZ (Ms.), Coordinator, Development, Innovation and Intellectual
Property Programme, Geneva
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Nirmalya SYAM (Mr.), Senior Programme Officer, Development, Innovation and
Intellectual Property Programme, Geneva
Mirza ALAS PORTILLO (Ms.), Research Associate, Development, Innovation and
Intellectual Property Programme, Geneva
Vitor IDO (Mr.), Researcher, Development, Innovation and Intellectual Property
Programme, Geneva
Imadh Abdul AZEEZ (Mr.), Intern, Development, Innovation and Intellectual Property
Programme, Geneva
COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE EN AFRIQUE CENTRALE
(CEMAC)
Jose Antonio EDJANG NTUTUMU AVOMO (M.), commissaire en charge, Droits de
l'homme et de la bonne gouvernance, Malabo
Gervais Donatien NGOVON-NGBELE (M.), directeur, Droits de l'homme et de la bonne
gouvernance, Malabo
FÉDÉRATION DES CONSEILS ARABES DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
(FCARS)/FEDERATION OF ARAB SCIENTIFIC RESEARCH COUNCILS (FASRC)
Mubarak MAGZOUB (Mr.), Secretary General, Khartoum
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OFFICE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)/EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (EUIPO)
Néstor MARTÍNEZ-AGUADO (Mr.), Expert, International Cooperation and Legal Affairs
Department, Alicante, Spain
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)
Wajd ALMUNEEF (Ms.), IP International Relations Officer, Secretariat General, Riyadh
Maha ALSHEIKH (Ms.), Senior International Relations Officer, Secretariat General,
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 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, Trade and Food Security, Liaison Office, Geneva
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH
ORGANIZATION (WHO)
Erika DUENAS (Ms.), Technical Officer, Essential Medicines and Health Products, Geneva
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO)
Jayashree WATAL (Ms.), Counsellor, Intellectual Property, Government Procurement and
Competition Division, Geneva
WU Xiaoping (Ms.), Counsellor, Intellectual Property, Government Procurement and
Competition, Geneva
ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
(ARIPO)
Said Hamad RAMADHAN (Mr.), Senior Patent Examiner, Industrial Property Operation,
Harare
UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)
Florin TUDORIE (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Delegation, Geneva
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III. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/NON-GOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS
Association congolaise pour le développement agricole (ACDA)
Daldy Rustichel YOUBOU BIAGHA (Mr.), Manager des organisations, Recherche et
innovation, Brazzaville
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law
Students’ Association (ELSA International)
Sara PEIXOTO SILVA (Ms.), Head of Delegation, Brussels
Belén CASTILLO DÍAZ (Ms.), Delegate, Brussels
Rita Francisca DA COSTA TEMPORÃO REIS (Ms.), Delegate, Brussels
Octavie RALET (Ms.), Delegate, Brussels
Nídia REBELO (Ms.), Delegate, Brussels
Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International
Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD)
Clara DUCIMETIERE (Ms.), Representative, Geneva
Association internationale des éditeurs scientifiques, techniques et médicaux
(STM)/International Association of Scientific Technical and Medical Publishers (STM)
André MYBURGH (Mr.), Counsel, Basel, Switzerland
Confederacy of Patent Information User Groups (CEPIUG)
Guido MORADEI (Mr.), Delegate, Varese, Italy
CropLife International/CropLife International (CROPLIFE)
Tatjana SACHSE (Ms.), Legal adviser, Geneva
Fédération internationale de la vidéo (IFV)/International Video Federation (IVF)
Scott MARTIN (Mr.), Legal advisor, Brussels

CDIP/22/18
Annex
30

Fédération mondiale des organisations d'ingénieurs (FMOI)/World Federation of
Engineering Organizations (WFEO)
Yvette RAMOS (Ms.), President, Swiss Engineering, Geneva
Foundation for a Centre for Socio-Economic Development (CSEND)
Raymond SANER (Mr.), Professor, Geneva
Health and Environment Program (HEP)
Madeleine SCHERB (Mme), président, Genève
Pierre SCHERB (M.), conseiller juridique, Genève
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)
Thiru BALASUBRAMANIAM (Mr.), Geneva Representative, Geneva
Médecins Sans Frontières (MSF)
HU Yuanqiong (Ms.), Senior Legal and Policy Advisor, Geneva
Medicines Patent Pool (MPP)
Francis Charles Storar GORE (Mr.), Executive Director, Geneva
Esteban BURRONE (Mr.), Head of Policy, Geneva
Liudnyla MAISTAT (Ms.), Advocacy and Policy Manager, Geneva
Elena VILLANUEVA (Ms.), Advocacy and Policy Manager, Geneva
Maica TRABANCO (Ms.), Associate Counsel, Geneva
Motion Picture Association (MPA)
Vera CASTANHEIRA (Ms.), Legal Advisor, Geneva
National Intellectual Property Organization (NIPO)
Arthur AKHRAMENKA (Mr.), Head, International Cooperation Division, National Center
of Intellectual Property of the Republic of Belarus, Minsk
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RSRIIP Intellectual Property Corporation (RSRIIP)
Vladimir LOPATIN (Mr.), Chief Executive Officer and Chairman of the Board, Moscow
IV. BUREAU/OFFICERS
Président/Chair:

Hasan KLEIB (M./Mr.) (Indonésie/Indonesia)

Vice-Présidents/Vice Chairs:

Kerry FAUL (Mme/Ms.) (Afrique du Sud/South Africa)

Ray Augusto MELONI GARCÍA (M./Mr.) (Pérou/Peru)
Secrétaire/Secretary:

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

V. 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
][هناية الوثيقة

