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ىل  20ية )جلنة التنية( يف الفرتة من ُعقدت ادلورة الثالثة والعرشون للجنة املعنية ابمللكية الفكرية والتن  .1  24اإ

 .2019 مايو

واكنت ادلول التالية ممثةل يف ادلورة: أأفغانس تان، اجلزائر، أأنغول، الأرجنتني، أأسرتاليا، جزر الهباما، بنغالديش،  .2

ون، كندا، ش ييل، املتعددة القوميات(، الربازيل، بلغاراي، بوركينا فاصو، اكبو فريدي، الاكمري -بيالروس، بوليفيا )دوةل

كوادور، فنلندا،  الصني، كولومبيا، الكونغو، كوس تارياك، كرواتيا، امجلهورية التش يكية، امجلهورية ادلومينيكية، جيبويت، اإ

يران )مجهورية ندونيس يا، أ يرلندا، اإ الإسالمية(،كوت -فرنسا، غابون، أأملانيا، غواتاميل، الكريس الرسويل، هندوراس، الهند، اإ

)، الكويت، لتفيا، -الشعبية ادلميقراطية(، كوراي )مجهورية -ماياك، الياابن، اكزاخس تان، كينيا، كوراي )مجهورية ديفوار، جا

لبنان، ليسوتو، ليتوانيا، مالزياي، مايل، مالطة، املكس يك، مودلوفا، موانكو، املغرب، ميامنار، انميبيا، نيبال، نيجرياي، شامل 

الفلبني، بولندا، الربتغال، رواندا، رومانيا، الاحتاد الرويس، الس نغال، سرياليون، جنوب  مقدونيا، عامن، ابكس تان، بريو،

س بانيا، رسي لناك، السودان، امجلهورية العربية السورية، سويرسا، اتيلند، ترينيداد وتوابغو، تونس، تركيا،  أأفريقيا، اإ

، مجهورية تزنانيا املتحدة، الولايت املتحدة الأمريكية، أأوغندا، أأوكرانيا، الإمارات العربية املتحدة، اململكة املتحدة

 (.89البوليفارية( )-أأوزبكس تان، فزنويال )مجهورية

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية ) .3 (، ARIPOوشاركت املنظامت احلكومية ادلولية التالية بصفة مراقب: املنظمة الإ

(، منظمة الأغذية EUIPOالاحتاد الأورويب للملكية الفكرية ) (، مكتبEAPOاملنظمة الأوروبية ال س يوية للرباءات )

 GCC(، مكتب براءات الاخرتاع جمللس التعاون دلول اخلليج العربية )OICوالزراعة )الفاو(، منظمة املؤمتر الإساليم )

patent Office( مركز اجلنوب ،)SC( منظمة التجارة العاملية ،)8.) 

ومية التالية بصفة مراقب: رابطة اخملتصني يف امللكية الفكرية لكوت ديفوار وشارك ممثلو املنظامت غري احلك .4

(ASPICI( اجمللس الصيين لتشجيع التجارة ادلولية ،)CCPIT( امجلعية الأوروبية لطالب احلقوق ،)ELSA 

International( برانمج الصحة والبيئة ،)HEP( مبادرة الصحة والبيئة ،)HEPات منتجي الأفالم (، الاحتاد ادلويل مجلعي

(FIAPF( املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة ،)KEI( املعهد الكوري ملعلومات الرباءات ،)KIPI ش بكة العامل ،)

 (.10) الثالث

 وترد قامئة املشاركني يف مرفق هذا التقرير. .5

ندونيس يا وممثلها ادلامئ، وتولت الس يدة كريي فاو  .6 ل، رئيس املكتب وترأأس ادلورة الس يد حسن لكيب، سفري اإ

( بوزارة العلوم والتكنولوجيا، بريتوراي، جنوب أأفريقيا، والس يد راي أأوغس تو NIPMOالوطين لإدارة امللكية الفكرية)

ة التابع للمعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وامللكية الفكرية (، INDECOPI) ميلوين غارس يا، مدير قسم الإشارات املمزيز

 الرئيس.لامي، بريو، همام انئيب 

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

افتتح املدير العام، الس يد فرانسس غري، دورة اللجنة املعنية ابلتنية وامللكية الفكرية. وشكر الوفود عىل حضورها  .7

يزخر بعدد من البنود املؤمتر ادلويل املعين ابمللكية الفكرية والتنية اذلي عقد يف اليوم السابق. وذكر أأن جدول أأعامل اللجنة 

اليت يتعني مناقش هتا، ومهنا التقرير عن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التنية املس تدامة والغاايت املرتبطة هبا )الوثيقة 
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CDIP/23/10 وتقريري تقيمي ملرشوعني من مشاريع أأجندة التنية، وهام حتديدا مرشوع تعزيز القطاع السمعي والبرصي ،)

(، ومرشوع التعاون عىل التنية CDIP/23/6املرحةل الثانية )الوثيقة  –ركينا فاصو وبعض البدلان الأفريقية وتطويره يف بو 

والتعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع مؤسسات التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا 

ن الأمانةCDIP/23/7)الوثيقة  لكرتوين بشأأن املساعدة التقنية )الوثيقة  (. وقال اإ س تعرض منوذج منتدى اإ

CDIP/23/9 ""وستنظر اللجنة يف اقرتاح مقدم من الاحتاد الرويس بشأأن "امللكية الفكرية والتنية يف البيئة الرمقية ،)

عداد دراس تني استندا اإىل مرشوعات أأجندة التنية؛ وهام ملCDIP/23/16)الوثيقة  ىل اإ خص دراسة عن امللكية (. وأأشار اإ

(، CDIP/22/INF/4الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع الأهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف مرص )الوثيقة 

(. CDIP/23/INF/3وملخص دراسة عن اس تخدام نظام امللكية الفكرية يف قطاع التعدين يف الربازيل وش ييل )الوثيقة 

ندو   نيس يا عىل العمل الرائع اذلي أأجنزه كرئيس للجنة التنية يف العام املايض.وشكر السفري حسن لكيب من اإ

 من جدول الأعامل: انتخاب أأعضاء املكتب 2البند 

ىل اقرتاح املرحشني لشغل مناصب الرئيس وانئبيه. .8  دعا املدير العام اللجنة اإ

عادة .9 ندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ، ورحش اإ انتخاب سعادة السفري حسن لكيب،  وحتدث وفد اإ

ندونيس يا، ملنصب الرئيس.  املمثل ادلامئ مجلهورية اإ

وأأيد وفد غواتاميل، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، الرتش يح اذلي قدمته مجموعة بدلان أ س يا  .10

المات املمزية، املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة واحمليط الهادئ، ورحش الس يد راي أأغوس تو ميلوين غارس يا، مدير دائرة الع

 (، بريو، ليعاد انتخابه ملنصب انئب الرئيس.INDECOPI) وحامية امللكية الفكرية

وأأيد وفد أأوغندا، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، ترش يح مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ ملنصب الرئيس، ومجموعة  .11

الاكرييب ملنصب انئب الرئيس. ورحش الس يدة كريي فول، رئيسة املنظمة الوطنية لإدارة امللكية بدلان أأمرياك الالتينية و 

 (، جنوب أأفريقيا، لإعادة انتخاهبا ملنصب انئب رئيس اللجنة.NIPMOالفكرية )

ندونيس يا رئيسا للجنة التنية، والس يد راي أأغوس تو  .12 ونظرا لعدم وجود اعرتاض، انتخب السفري حسن لكيب من اإ

 ميلوين غارس يا والس يدة كريي فاول انئبني للرئيس.

عادة  .13 ورحب الرئيس ابلوفود يف ادلورة الثالثة والعرشين للجنة، وأأعرب عن امتنانه دلمعهم هل وهنأأ انئيب الرئيس عىل اإ

د الإجنازات امللموسة انتخاهبم. وشكر اللجنة والويبو عىل جناح عقد املؤمتر ادلويل بشأأن امللكية الفكرية والتنية، اذلي اكن أأح

جنازات ادلورات السابقة  ىل اإ ن من مصلحة مجيع الوفود أأن تستند ادلورة احلالية للجنة اإ للعمل الشاق للجنة التنية. وقال اإ

وأأن تدمع اجلهود املتواصةل اليت يبذلها املدير العام، ادلكتور فرانسس غري، وانئب املدير العام، الس يد ماريو ماتوس، وفريقه 

ج أأجندة التنية وتعممي مبادهئا الأساس ية يف معل الويبو. وأأضاف أأن امللكية الفكرية حمرك هام للتنية الاجامتعية دلم

والاقتصادية والثقافية، وأأن معل اللجنة يف حتريك النقاش بشأأن املواضيع املتعلقة بدور امللكية الفكرية والتنية وحتدايهتا 

ىل أأ  ن مجيع القضااي العالقة قد اختمتت يف ادلورة السابقة للجنة، وأأثىن عىل الزتام مجيع ادلول الراهنة، معل جوهري. وأأشار اإ

الأعضاء ومعلها الشاق. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تظهر يف تكل ادلورة ذات الروح الإجيابية البناءة اليت أأبديت يف ادلورتني 

(، وتقرير بشأأن مسامهة CDIP/23/2ندة التنية )الوثيقة السابقتني. وستنظر اللجنة يف تقرير املدير العام عن تنفيذ أأج 
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(.  وعالوة عىل ذكل، ستناقش CDIP/23/10الويبو يف تنفيذ أأهداف التنية املس تدامة والغاايت املرتبطة هبا )الوثيقة 

طار بند جدول الأعامل املعنون "املل  وحثز  كية الفكرية والتنية".اللجنة موضوع "امللكية الفكرية والتنية يف البيئة الرمقية" يف اإ

ىل معاجلة اجتاهات التحول يف جمال امللكية الفكرية يف س ياق  الرئيس ادلول الأعضاء عىل املسامهة يف النقاش الهادف اإ

ىل تكييف اسرتاتيجية ماكتب امللكية الفكرية. ن اللجنة ستناقش أأيضا البند الفرعي من  الاقتصاد الرمقي واحلاجة اإ وقال اإ

جناز وتقريري جدول الأ  عامل بشأأن املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التنية؛ وستنظر يف تقريري اإ

ل ملرشوع بشأأن تطوير قطاع املوس يقى يف بوركينا فاسو وبعض بدلان الاحتاد الاقتصادي والنقدي  تقيمي؛ ويف اقرتاح معدَّ

تناقش اللجنة أأيضا مقرتح مرشوع مقدم من دوةل بوليفيا املتعددة القوميات (. وس CDIP/23/13لغرب أأفريقيا )الوثيقة 

(، CDIP/23/15بشأأن تسجيل العالمات امجلاعية للرشاكت احمللية بصفته قضية حمورية يف التنية الاقتصادية )الوثيقة 

تسجيل العالمات امجلاعية وهيدف املرشوع اإىل متكني املاكتب الوطنية لتصبح نظاما لدلمع واملساندة والرصد يسهل 

نتاج.  وفامي يتعلق ابقرتاح الأمانة بشأأن  للرشاكت احمللية بصفهتا مسة حمورية من سامت التنية الاقتصادية القامئة عىل الإ

الإجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة املنبثقة عن توصيات الاس تعراض املس تقل واخليارات بشأأن 

توصيات  9اسرتاتيجية للتنفيذ تعاجل  15(، ذكر الرئيس أأن الأمانة اقرتحت CDIP/23/8والاس تعراض )الوثيقة  الإبالغ

اس تعراض مس تقةل. واقرتحت الأمانة طريقة للتنفيذ، فامي خيص لك اسرتاتيجية، تتضمن وصفا لالإجراءات اليت يتعني اختاذها 

وستنظر أأيضا يف الإسهامات اليت قدهما عدد من الوفود. وأأشار الرئيس اإىل من أأجل التنفيذ. وستناقش اللجنة اقرتاح الأمانة 

أأن برانمج معل مؤقت دلورة الأس بوع قد أأتيح مس بقا، وأأعرب عن أأمهل يف أأن توافق الوفود عىل التوزيع املقرتح للعمل، مع 

عداد ملخص الرئيس مراعاة احامتل الاحنراف عن برانمج العمل حسب املطلوب، مع تقدم العمل. ورصح بأأن مع  لية اإ

ستبقى وفقا للمامرسة املعتادة؛ وبعد اختتام املناقشة بشأأن لك وثيقة أأو موضوع، س تعمم الأمانة فقرة قرار لتنظر فهيا اللجنة. 

نه س يحافظ عىل الوقائع والإجياز والوضوح. وأأعرب  وسيتأألف امللخص اذلي يعده الرئيس من جتميع لتكل الفقرات. وقال اإ

 ده الراخس بأأن اللجنة س تجري مداولت مزدهرة وس تحرز تقدما جيدا، رشيطة اس مترار املشاركة البناءة والفعاةل.عن اعتقا

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 3البند 

 CDIP/23/1 Prov. 2النظر يف الوثيقة 

ىل تقدمي الوثيقة  .14  .جدول الأعامل ، اليت تتضمن مرشوعCDIP/23/1 Prov. 2ودعا الرئيس الأمانة اإ

ىل املناقشات اليت جرت خالل ادلورة  .15 وذكرت الأمانة )الس يد ابلوش( أأن مرشوع جدول الأعامل قد أأعد استنادا اإ

من النظام ادلاخيل العام للويبو. وذكر أأنه يف حاةل أأية تغيريات تقرتهحا الوفود،  5للجنة ووفقا لاللزتامات السابقة واملادة  22

 الفور بتنقيح الوثيقة ونرش النسخة املنقحة. سوف تقوم الأمانة عىل

 ونظرا لعدم وجود مالحظات من احلضور، ُأعمتد جدول الأعامل. .16
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 من جدول الأعامل: اعامتد املراقبني 4البند 

 CDIP/23/14النظر يف الوثيقة 

ىل النظر يف طلبات الاعامتد املؤقت املقدمة من منظمتني غري حكوميتني: ه .17  Thinkام منظمةدعا الرئيس اللجنة اإ

and do Tank ( من أأجل ُُنج بديةل لالإدمانFAAAT think and do tank ومنظمة جنيف للتدريب العاملي يف ،)

 (.GHRجمال حقوق الإنسان )

نه لن يوافق عىل منح الاعامتد ملنظمة جنيف للتدريب العاملي يف جمال حقوق الإنسان. لأنه  .18 وقال وفد الصني اإ

 ، ل عالقة للمنظمة ابمللكية الفكرية.CDIP/23/14دة يف الوثيقة وحبسب املعلومات الوار 

( عىل أأساس مؤقت، ملدة س نة FAATن أأجل ُُنج بديةل لالإدمان )lومنح الاعامتد للمنظمة غري احلكومية منظمة  .19

ىل توافق يف ال راء، قررت اللجنة عدم منح الاعامتد للمنظمة غري احلكومية: منظمة جنيف  واحدة. ونظرا لعدم التوصل اإ

 للتدريب العاملي يف جمال حقوق الإنسان يف تكل ادلورة.

 من جدول الأعامل: اعامتد مرشوع تقرير ادلورة لثانية والعرشين للجنة 5البند 

 .CDIP/22/18 Provالنظر يف الوثيقة 

وقد دعيت ادلول  .2019مارس  20قالت الأمانة )الس يد ابلوش( اإن مرشوع تقرير ادلورة الثانية والعرشين نرش يف  .20

ىل موافاة الأمانة بأأية تعليقات أأو تصحيحات. ومل تتلق الأمانة أأية تعليقات. وس تدرج التغيريات أأو التصويبات اليت  الأعضاء اإ

 تقررت يف ادلورة احلالية يف التقرير الهنايئ.

 نظرا لعدم وجود تعليقات من احلضور، ُاعمتد مرشوع التقرير.و  .21

 ل: البياانت العامةمن جدول الأعام 6البند 

 فتح الرئيس الباب لالإدلء ابلبياانت العامة. .22

ندة التنية من خالل الرصد ج وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية، وأأكد جمددا عىل ولية اللجنة بشأأن تنفيذ أأ  .23

عداد التقارير عن ذكل والتنس يق مع مجيع هيئات ال ويبو املعنية ومناقشة القضااي والتقيمي ومناقشة تنفيذ أأجندة التنية واإ

ليه ولية اللجنة، أأي تغيري ثقافة الويبو من الرتكزي  ن ذكل يؤكد املبدأأ اذلي تستند اإ املتعلقة ابمللكية الفكرية والتنية. وقال اإ

منائية يف مجيع الربامج والأنشطة مبا يامتىش مع التطل دراج الأبعاد الإ ىل اإ عات الواسعة ملنظومة أأساسا عىل حامية امللكية الفكرية اإ

الأمم املتحدة. وهو ما يعكس ذكل طموح الويبو اإىل ضامن انتفاع البدلان النامية والبدلان الأقل منوا انتفاعا فعال ابمللكية 

الفكرية كأداة لتشجيع الابتاكر والهنوض به من أأجل التنية املس تدامة. ورحب ابلتقدم احملرز يف تنفيذ توصيات أأجندة التنية 

ن خالل تعممي التنية يف برامج الويبو وأأنشطهتا، وتقرير املدير العام عن تنفيذ أأجندة التنية وأ لية التنس يق. وذكر أأنه رمغ م

فعالية هذه الأدوات، ل تزال توقعات اجملموعة مرتفعة فامي يتعلق مبواصةل العمل مع مجيع أأحصاب املصلحة لضامن التنفيذ الفعال 

ية. وقد أأبرز التقرير الس نوي العارش للمدير العام تعممي توصيات أأجندة التنية يف برامج الويبو لتوصيات أأجندة التن 

وأأنشطهتا، والتطورات الرئيس ية يف تنفيذ مرشوعات أأجندة التنية اجلارية من خالل ربط توصيات أأجندة التنية ابلنتاجئ 
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ىل اجملموعة الواسعة من املوضوعات اليت  تقارير واملقرتحات املقدمة ستناقشها اللجنة ورحب مبختلف ال املرتقبة. وأأشار اإ

ورحب أأيضا ابقرتاح الأمانة بشأأن الإجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة املنبثقة عن  فهيا. للنظر

ىل  (، وأأعرب عنCDIP/23/8توصيات الاس تعراض املس تقل واخليارات بشأأن الإبالغ والاس تعراض )الوثيقة  تطلعه اإ

جنازات اللجنة برفع مس توى  مناقش ته، مع مراعاة الإسهامات املقدمة من ادلول الأعضاء. ورحب ابجلهود اجلارية لتعزيز اإ

النقاش عن طريق بند جدول الأعامل اجلديد "امللكية الفكرية والتنية". وذكر أأن املؤمتر ادلويل بشأأن امللكية الفكرية والتنية 

الأعضاء وأأحصاب املصلحة ال خرين للمشاركة يف املناقشات بشأأن القضااي الس ياس ية والأبعاد التكنولوجية  يوفر منربا لدلول

والاجامتعية والاقتصادية للملكية الفكرية، مبا يف ذكل أأحدث التطورات يف امللكية الفكرية والتنية، وتأأثريها عىل هجود 

ن نظام امللكية الفكرية. وذكر أأن املؤمتر طرح قضااي رئيس ية للنظر فهيا، البدلان النامية لالس تفادة من املاكسب احملققة م

داخل اللجنة ويف هيئات الويبو املعنية الأخرى. وتشمل تكل املسائل نظام امللكية الفكرية والفجوة الرمقية، وأأمهية وأأثر 

يل يف تقيمي مدى مالءمة نظام امللكية البياانت وس ياسات حاميهتا، والتداخالت مع س ياسة املنافسة، وأأمهية احملتوى احمل

ىل توس يع نطاق حامية امللكية الفكرية لتشمل أأنظمة املعارف  الفكرية من أأجل التنية. وقد أأظهر املؤمتر أأيضا احلاجة اإ

هيئات التقليدية. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تفيد املناقشات والعروض القامئة عىل الأدةل املقدمة يف املؤمتر، مداولت اللجنة و 

( اذلي جيمع الأنشطة اليت تضطلع هبا الويبو والأنشطة CDIP/23/10الويبو الأخرى. وأأثىن الوفد عىل التقرير )الوثيقة 

املشرتكة مع واكلت الأمم املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية الأخرى للمسامهة يف أأهداف التنية املس تدامة، ورأأى أأن نطاق 

جراء مناقشات تفاعلية تغطيته اكن أأفضل من التقا ىل اإ رير السابقة.  وأأفاد بأأنه ل يزال معال قيد التنفيذ وأأن اجملموعة تتطلع اإ

ن اجملموعة أأحاطت علام ابلتطور الهائل اذلي تشهده التكنولوجيا الرمقية وتقنيات التصالت، واذلي  بشأأن هذه املسأأةل. وقال اإ

بداعاهتم وكيف ميكن ملس تخديم منتجات امللكية الفكرية النفاذ اإىل تكل يؤثر عىل الطريقة اليت حيمي هبا أأحصاب احلقوق  اإ

املنتجات، فضال عن التحدايت اليت تواجه املس تخدمني وامجلهور عىل حد سواء. وأأعرب عن تطلعه اإىل عرض الأمانة بشأأن 

وشدد عىل أأمهية املساعدة املوضوع. حتاد الرويس بشأأن هذا امللكية الفكرية والتنية يف البيئة الرمقية ومناقشة اقرتاح الا

التقنية ورضورة تقدميها بطريقة فعاةل ومتسقة ومواصةل حتسيهنا. وذلكل رحب جبميع املبادرات املوهجة حنو تسهيل حصول 

ىل النوذج الأويل للمنتدى الإلكرتوين بشأأن املساعدة التق  نية ادلول الأعضاء عىل املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات، وتطلع اإ

(، فضال عن حتديث لتلكفة خارطة الطريق بشأأن الرتوجي لس تخدام املنتدى الإلكرتوين املقام CDIP/23/9)الوثيقة 

مبوجب "مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء احللول" ودجمه يف منصة الويبو اجلديدة 

INSPIRE  الوثيقة(CDIP/23/11 وذكر أأن .)نه ينظر  %50 ىل الإنرتنت، وقال اإ من ساكن العامل ل يس تطيعون النفاذ اإ

جراء تقيمي للمنتدى الإلكرتوين بعد س تة أأشهر من بدء اس تخدامه، مع مرا ىل اإ عاة قضااي النفاذ اإىل الاقرتاح حبذر وتطلع اإ

ىل ات أأجندة التنية بكفاءة، وشكر وشدد عىل أأمهية مرشوعات أأجندة التنية بوصفها وس يةل معلية لتنفيذ توصي الإنرتنت. اإ

عداد تقارير الإجناز   والتقيمي ملرشوعي أأجندة التنية.الأمانة عىل اإ

ن املناقشات وتبادل اخلربات يف املؤمتر اذلي  .24 وحتدث وفد غواتاميل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، فقال اإ

ل املنجز يف لك بدل لالس تفادة من نظام امللكية الفكرية. وأأعرب الوفد عقد يف اليوم السابق اكنت مسامهة هممة بشأأن العم

(، اذلي قدم حملة عامة عن الأنشطة CDIP/23/2ندة التنية )الوثيقة ج عن تقديره لنرش تقرير املدير العام بشأأن تنفيذ أأ 

لكبرية اليت تعلقها مجموعته عىل الإدماج املضطلع هبا لتنفيذ الأجندة ودجمها يف مجيع برامج الويبو ذات الصةل. وأأكد الأمهية ا

الاكمل لتوصيات أأجندة التنية يف مجيع الربامج املوضوعية للويبو، وحث الويبو وادلول الأعضاء عىل ضامن أأن تظل 

ن مجموعته ذكرت أأن أأهداف التنية املس تدامة، اليت اعمتدهتا امجل  عية اعتبارات التنية جزءا ل يتجزأأ من معل اللجنة. وقال اإ
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رادة اجملمتع ادلويل يف تنفيذ مجموعة واسعة من الأهداف والغاايت بغية وضع 2015العامة للأمم املتحدة ابلإجامع عام  ، متثل اإ

الأبعاد الثالثة للتنية املس تدامة يف املامرسة العملية، أأي الأبعاد الاقتصادية والاجامتعية والبيئية، واليت تتطلب هجودا عاملية. 

اجملموعة ابهامتم كبري التقرير عن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التنية املس تدامة والغاايت املرتبطة هبا )الوثيقة وقد قرأأت 

CDIP/23/10 .) طار أأهداف التنية املس تدامة ذات الصةل، ورأأى أأن أأهداف وأأقر الوفد جبهود الويبو ملواءمة معلها مع اإ

رار يف تنفيذها يف العمل اذلي تقوم به الويبو كام هو مبني يف الوثيقة املذكورة. وأأعرب التنية املس تدامة شامةل وينبغي الاس مت

الوفد عن اس تعداد اجملموعة ملناقشة املساهامت الإضافية لدلول الأعضاء حول اخلطوات املس تقبلية بشأأن الإجراءات 

(، واقرتاح CDIP/23/3الوثيقة املس تقل )واسرتاتيجيات التنفيذ لأغراض التوصيات املعمتدة املنبثقة عن الاس تعراض 

الأمانة بشأأن الإجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة املنبثقة عن توصيات الاس تعراض املس تقل 

وأأعرب عن طرائق تنفيذ التوصيات املعمتدة. (، هبدف حتديد CDIP/23/8واخليارات بشأأن الإبالغ والاس تعراض )الوثيقة 

ملناقشة حتديث لتلكفة خارطة الطريق بشأأن الرتوجي لس تخدام املنتدى الإلكرتوين املقام مبوجب "مرشوع امللكية تطلعه 

)الوثيقة  INSPIREالفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء احللول" ودجمه يف منصة الويبو اجلديدة 

CDIP/23/11 .)مقدم من دوةل بوليفيا املتعددة القوميات بشأأن تسجيل  وأأعرب عن تأأييد اجملموعة ملقرتح مرشوع

(، وأأعرب عن أأمهل CDIP/23/15العالمات امجلاعية للرشاكت احمللية بصفته قضية حمورية يف التنية الاقتصادية )الوثيقة 

ماكنية النظر يف اعامتده من قبل اللجنة. وأأضاف أأنه سيتابع مناقشة موضوع امللكية الفكرية والتن  ية يف البيئة الرمقية يف يف اإ

طار بند جدول الأعامل املعنون "امللكية الفكرية والتنية". وأأعرب عن قناعته بأأن املساهامت واملناقشات اليت س تجري  اإ

 س تكون مفيدة جدا لعمل اللجنة، كام يف ادلورات السابقة.

ن امل .25 ندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ، فقال اإ ؤمتر ادلويل اذلي عقد يف اليوم السابق وحتدث وفد اإ

أأاتح فرصة كبرية لإجراء مناقشة مفتوحة وحيوية بشأأن الروابط بني امللكية الفكرية والتنية. وأأعرب عن أأمهل يف أأن يؤدي 

قلميية وادلولية. وشكر اجملموعة الأ  جراءات ملموسة عىل املس توايت الوطنية والإ فريقية التبادل النشط لوهجات النظر اإىل اإ

قلميية الأخرى عىل الروح البناءة اليت أأبدهتا يف اللجنة بشأأن  عىل مقرتهحا بشأأن عقد املؤمتر ادلويل ومجيع الوفود واجملموعات الإ

ماكنية عقد ثالثة مؤمترات متتالي ىل أأمهية معل اللجنة، وأأن اجملموعة س تواصل دمع هممة ة عن امللكية الفكرية والتنية. اإ وأأشار اإ

حدى الويبو  ن اإ الرامية اإىل وضع نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية يفسح اجملال لالبتاكر والإبداع لفائدة امجليع. وقال اإ

طار هذا البند  وسائل الوفاء مبهمة الويبو تمتثل يف تنفيذ توصيات أأجندة التنية. وذكر أأنه أأحاط علام جبميع الواثئق املقدمة يف اإ

ىل مناقشة تقرير املدير من جدول الأعامل وهو ر  صد تنفيذ توصيات أأجندة التنية وتقيميه ومناقش ته، وأأعرب عن تطلعه اإ

( والتقرير عن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التنية املس تدامة CDIP/23/2العام بشأأن تنفيذ أأجندة التنية )الوثيقة 

يارات اليت قدمهتا الأمانة فامي يتعلق ابلنوذج الأويل للمنتدى (. وأأحاط علام ابخل CDIP/23/10والغاايت املرتبطة هبا )الوثيقة 

ىل مواصةل التداول بشأأن هذه املسأأةل. ورحب CDIP/23/9الإلكرتوين بشأأن املساعدة التقنية )الوثيقة  نه يتطلع اإ ( وقال اإ

ة عن توصيات الاس تعراض املس تقل ابقرتاح الأمانة بشأأن الإجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة املنبثق

سهامات بشأأن CDIP/23/8واخليارات بشأأن الإبالغ والاس تعراض )الوثيقة  ( وأأثىن عىل مجيع ادلول الأعضاء اليت قدمت اإ

هذه املسأأةل. وذكر أأن توصيات املراجعة املس تقةل دعت اإىل حتسني أأداء الويبو ومعلها عىل تنفيذ أأجندة التنية ووضع مسار 

ىل أأن تنفيذ أأجندة التنية هو مبثابة معلية طويةل الأجل وأأن توصيات الاس تعراض لختاذ  جراءات بشأأن التوصيات. وأأشار اإ اإ

جيايب وبناء يف مناقشة هذا البند من جدول س تقل يه جزء من هذه العملية. امل  ن اجملموعة مس تعدة للمشاركة بشلك اإ وقال اإ

( واملرشوع CDIP/23/15تقدمت به دوةل بوليفيا املتعددة القوميات )الوثيقة الأعامل. وأأحاط علام ابقرتاح املرشوع اذلي 
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بشأأن تطوير قطاع املوس يقى يف بوركينا فاسو وبعض بدلان الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا )الوثيقة 

CDIP/23/13دارة احلقوق من (، اذلي اقرتح لتيسري اس تخدام حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف صناعة املوس يقى وت عزيز اإ

جراء مناقشة ممثرة لهذه املقرتحات. وأأعرب عن تطلعه اإىل سامع  ىل اإ نه يتطلع اإ خالل مناذج جديدة يف البيئة الرمقية، وقال اإ

طار موضوع امللكية الفكرية والتنية يف البيئة الرمقية،  العرض اذلي س تقدمه الأمانة ومناقش ته واملسامهة يف املداولت يف اإ

طار بند جدول الأعامل املعنون "امللكية الفكرية والتنية". وسيسامه يف وشكر  وفد الاحتاد الرويس عىل الاقرتاح املقدم يف اإ

ىل تكييف الاسرتاتيجية  ىل معاجلة اجتاهات التحول يف جمال امللكية الفكرية يف س ياق البيئة الرمقية واحلاجة اإ املناقشة الرامية اإ

ن أأعضاء اجملموعة س يقدمون مداخالت أأثناء مناقشة بنود حمددة من جدول الأعامل. الإمنائية ملاكتب امللكية  الفكرية. وقال اإ

ىل مناقشة تقرير املدير العام  .26 وأأعرب وفد كرواتيا، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، عن تطلعه اإ

جراCDIP/23/2عن تنفيذ أأجندة التنية )الوثيقة  ط اإ ء حوار بناء. وأأعرب عن امتنانه لإعداد التقارير املتعلقة ( اذلي س ينشز

جناز وتقيمي مرشوع التعاون عىل التنية والتعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع مؤسسات التدريب  ابإ

نهCDIP/23/7و CDIP/23/4القضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا )الوثيقتني  ىل  (. وقال اإ يتطلع أأيضا اإ

ن  طار بند جدول الأعامل املعنون "امللكية الفكرية والتنية". وقال اإ جراء مناقشة ثرية يف اإ اقرتاحات املشاريع الهامة، واإ

ىل مناقشة اسرتاتيجيات وطرائق تنفيذ التوصيات املعمتدة لالس تعراض املس تقل واخليارات املتعلقة  اجملموعة تدرك احلاجة اإ

، واقرتاح الأمانة الوارد يف CDIP/23/3غ والاس تعراض من مساهامت ادلول الأعضاء، الواردة يف الوثيقة بعملييت الإبال

. وأأعرب عن اعتقاده بأأن املؤمتر ادلويل بشأأن امللكية الفكرية والتنية اذلي عقد يف اليوم السابق CDIP/23/8الوثيقة 

 س يرثي ادلورة وشكر املنظمني واملتحدثني.

ىل أأن جدول أأعامل ادلورة يتضمن طيفا حتدث وفد روو  .27 مانيا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وأأشار اإ

واسعا من املوضوعات املتعلقة ابمللكية الفكرية والتنية، وأأعرب عن اس تعداده للمشاركة البناءة يف املناقشات بشأأن لك بند 

(، واملعلومات الواردة CDIP/23/2م عن تنفيذ أأجندة التنية )الوثيقة من بنود جدول الأعامل. وأأحاط علام بتقرير املدير العا

ىل مناقشة مشاريع وأأنشطة أأجندة  يف تقريري الإجناز والتقيمي ملرشوعني من مرشوعات أأجندة التنية. وأأعرب عن تطلعه اإ

ه لقرتاح الأمانة بشأأن الإجراءات التنية فضال عن بند جدول الأعامل املعنون "امللكية الفكرية والتنية". وأأعرب عن تقدير 

واسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة املنبثقة عن توصيات الاس تعراض املس تقل واخليارات بشأأن الإبالغ 

 (، ورأأى أأنه ميكن أأن يكون أأساسا جيدا ملناقشات اللجنة.CDIP/23/8والاس تعراض )الوثيقة 

(، CDIP/23/2ورحب بتقرير املدير العام بشأأن تنفيذ أأجندة التنية )الوثيقة وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء،  .28

وبتقارير الإجناز والتقيمي ملرشوعات أأجندة التنية املنفذة. وذكر أأن الواثئق مفيدة بشلك خاص لأُنا توحض كيفية تنفيذ الويبو 

ليت قد تنتفع هبا ادلول الأعضاء الراغبة يف تقدمي لتوصيات أأجندة التنية ومبادهئا، وتقدم عرضا شامال لنتاجئ املشاريع ا

مقرتحات مشاريع جديدة. وأأكد أأنه س يواصل املشاركة البناءة يف املناقشات بشأأن توصيات الاس تعراض املس تقل، ورحب 

لية الإبالغ ابقرتاح الأمانة بشأأن طرائق واسرتاتيجيات تنفيذ التوصيات املعمتدة لالس تعراض املس تقل واخليارات املتعلقة بعم 

(. وشكر وفد بوركينا فاسو عىل اقرتاحه املعدل بشأأن تطوير قطاع املوس يقى والامنذج CDIP/23/8والاس تعراض )الوثيقة 

التجارية اجلديدة للموس يقى يف بوركينا فاسو وبعض بدلان الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا )الوثيقة 

CDIP/23/13ه بشأأن مرشوع تسجيل العالمات امجلاعية للرشاكت احمللية بصفته قضية حمورية (، ووفد بوليفيا عىل اقرتاح

(. وشدد عىل أأن مشاريع أأجندة التنية تكتيس أأمهية حامسة يف تعزيز قدرة CDIP/23/15يف التنية الاقتصادية )الوثيقة 



CDIP/23/17/Prov. 
9 
 

نه سعيد برؤية ادلول ادلول الأعضاء عىل الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية يف تنيهتا الاجامتعية والا قتصادية. وقال اإ

الأعضاء تقدم مقرتحات مرشوعات تتسم ابلبتاكر وحتقق منافع ملموسة. ورحب ابملناقشات اليت جرت يف ادلورات 

جراء مناقشات ممثرة بشأأن موضوع  ىل اإ طار بند جدول الأعامل املعنون "امللكية الفكرية والتنية" وتطلع اإ السابقة للجنة يف اإ

 كية الفكرية والتنية يف البيئة الرمقية.املل 

حراز تقدم كبري يف اللجنة يف العام املايض وحل بعض القضااي العالقة القدمية. وسلط الضوء  .29 ىل اإ وأأشار وفد الصني اإ

عقد، وأأن  عىل أأن قضااي امللكية الفكرية والتنية قد حددت يف جدول الأعامل، وأأن املؤمتر املعين ابمللكية الفكرية والتنية قد

تنفيذ أأجندة التنية قد أأحرز تقدما كبريا. وأأثىن عىل مساعي الأمانة يف متكني اقتصادات البدلان النامية والبدلان الأقل منوا من 

الاس تفادة بشلك كبري من أأجندة التنية واجلهود املبذوةل للهنوض ابلتنية وتعمميها. وذكر أأن بدله تسامه يف الويبو من خالل 

مليون دولر أأمرييك. وسوف  2.1مببلغ  2019، وسوف تواصل املسامهة يف عام 2014الويبو الاستامئنية منذ عام صناديق 

وأأهداف التنية املس تدامة، ومبادرات احلزام والطريق، وتقدمي  2030تس تخدم أأموال الصندوق أأساسا دلمع خطة عام 

دارة الوطنية للملكية الفكرية يف الصني )املساعدة التقنية للبدلان النامية. وبدمع من الصندوق، ح (، املكتب CNIPAررت اإ

( سابقا، ابلرشاكة مع الويبو كتاب معارف لفائدة الش باب. وميكن تزنيل النسختني SIPOاحلكويم الصيين للملكية الفكرية )

كورة يف التربع بنسخ ورقية من الإنلكزيية والصينية للكتاب جماان من موقع الويبو الإلكرتوين. وأأعرب عن رغبة الإدارة املذ

الكتاب للبدلان النامية املهمتة. وأأُنا تعزتم نرش نسخ الكتاب بلغات الأمم املتحدة الأخرى يف املس تقبل. وذكر الوفد نه عقد يف 

ر منظمة دولية. وذك 92بدلا و 150مندوب من  6000أأبريل املنتدى التعاوين الثاين لقمة احلزام والطريق، وحرض املنتدى 

ىل أأن اختالل التوازن يف التنية هو أأكرب اختالل يواجه العامل بأأرسه، ودعا  أأن الرئيس الصيين، الس يد يش جني بينغ، أأشار اإ

ىل التعاون ادلويل لإاتحة املزيد من الفرص للبدلان النامية ومساعدهتا عىل احلد من الفقر وحتقيق التنية املس تدامة. وأأشار  اإ

ىل أأن الصني س تكثف هج ودها للتعاون ادلويل بشأأن امللكية الفكرية خللق بيئة مواتية. وسلط الوفد الضوء عىل أأن التنية اإ

يه أأكرب قضية تشغل العامل بأأرسه، ول س امي البدلان النامية. وأأضاف أأن امللكية الفكرية ميكن أأن تسخر لتعزيز التنية 

وأأعرب عن رغبته يف رؤية معليات تنية مشرتكة وتعاون، وأأنه والابتاكر، وذكل مسار همم للتقدم الاجامتعي والاقتصادي. 

 سيشارك يف مناقشات ممثرة داخل اللجنة.

زد وفد تونس البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. وأأثىن عىل اجلهود اليت تبذلها الويبو  .30 وأأي

ن ارتياحه لتعمميها يف برامج الويبو. وأأعرب جمددا عن ارتياحه لنتاجئ لصاحل التنية وتنفيذ توصيات أأجندة التنية. وأأعرب ع

ابعامتد اقرتاح اجملموعة الأفريقية لعقد املؤمتر ادلويل وشكر الويبو عىل التنظمي املمتاز للمؤمتر اذلي تناول موضوع  22ادلورة 

معلت بروح من الالزتام والإرادة احلس نة لمتكني  كيفية الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية، وأأثىن عىل ادلول الأعضاء اليت

( اذلي سلط الضوء عىل عدد كبري من CDIP/23/2املبادرة. ورحب بتقرير املدير العام بشأأن تنفيذ أأجندة التنية )الوثيقة 

التنية من خالل  الأنشطة اليت اضطلعت هبا الويبو، وبنيز اجلهود اليت تبذلها الويبو من أأجل التنفيذ الفعال لتوصيات أأجندة

ربطها ابلنتاجئ املرتقبة. وذكر أأن تكوين الكفاءات واملساعدة التقنية احملفززة لالبتاكر ونقل التكنولوجيا واملعارف ينبغي أأن تكون 

مجيعها من الشواغل ذات الأولوية. ويكتيس اجلانب اخلاص ابملساعدة التقنية يف جمال التعاون لأغراض التنية أأمهية خاصة يف 

العالقات بني الويبو والبدلان النامية. وأأعرب عن رسوره للحوار التفاعيل بشأأن املساعدة التقنية اذلي جرى يف ادلورة 

جراء تقيمي لتحسني الأدوات والأساليب املتبعة. وأأشاد ابلزتام الويبو بتنفيذ أأهداف التنية  ىل اإ ىل احلاجة اإ السابقة وأأشار اإ

كبرية املبذوةل يف هذا الصدد، مثل حتسني التقارير. وشدد الوفد عىل أأن الابتاكر والإبداع من املس تدامة وأأثىن عىل اجلهود ال 
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اجلوانب الأساس ية يف أأنشطة الويبو، وجشع الويبو عىل مواصةل هجودها يف هذا اجملال. وأأعرب عن أأمهل يف أأن حترز اللجنة 

 تقدما كبريا من خالل الزتام مجيع ادلول الأعضاء.

ندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ.  -يران )مجهورية وأأيد وفد اإ  .31 الإسالمية( البيان اذلي أأدىل به وفد اإ

ىل أأن امللكية الفكرية حتتل ماكنة فريدة يف النظام الاقتصادي وأأن الصةل الأساس ية بيهنا وبني التنية ابتت حتظى  وأأشار اإ

سة العامة الشامةل اليت متس احلياة اليومية وتسهم بشلك هام يف التنية ابعرتاف مزتايد بوصفها مسأأةل من قضااي الس يا

الاجامتعية والاقتصادية والثقافية. وذكر أأن معل جلنة التنية جوهري للميض قدما ابملداولت بشأأن دور امللكية الفكرية 

ىل تشجيع الإبداع، بل يطال تيسري وشدد الوفد عىل أأن دور الويبو ل يقترص ع والتنية والتصدي للتحدايت ذات الصةل.

ىل البدلان النامية من أأجل ترسيع التنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية. وشدد عىل أأنه ل ينبغي  نقل التكنولوجيا الوجهية اإ

ىل أأن اعامتد وأأشار  أأن تكون امللكية الفكرية غاية يف حد ذاهتا، بل أأداة للتنية التكنولوجية ملا فيه منفعة اجملمتع كلك. اإ

دماج التنية يف معل الويبو جيب  نشاء اللجنة قد أأثبتا وجود اعرتاف مزتايد بني ادلول الأعضاء بأأن اإ توصيات أأجندة التنية واإ

وذكر الوفد أأن حتقيق الأبعاد الإمنائية يف أأنشطة الويبو يعزز مصداقية نظام امللكية الفكرية وجشع  أأن يكون من الأولوايت.

وأأضاف أأن جلنة التنية يه املنتدى الوحيد املتعدد الأطراف  عىل نطاق أأوسع كأداة هامة لتعزيز الابتاكر والتنية.عىل قبوهل 

وأأن ولية  اذلي أأسس لغرض تبادل الأفاكر واخلربات وأأفضل املامرسات بشأأن املواضيع املتعلقة ابمللكية الفكرية والتنية.

يات أأجندة التنية وتعزيز قدرة ادلول الأعضاء عىل اس تخدام امللكية الفكرية كأداة اللجنة تؤدي دورا أأساس يا يف تنفيذ توص 

وذكزر  وذكر الوفد أأن التنية مسأأةل شامةل متس مجيع قطاعات املنظمة وتتطلب تعاوان اكفيا بني خمتلف أأقسام الويبو. للتنية.

ىل أأن من برانمج الويبو ومزيانيهتا املتعلق بتيس 3ابلهدف الاسرتاتيجي  ري الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التنية، وأأشار اإ

نفاق ما يقرب من  يرادات الويبو عىل برامج التنية واملساعدة التقنية يدل عىل أأمهية التنية يف معل  20اإ يف املائة من اإ

 وليهتا وموقعها يف هيلك الويبو. وشدد عىل أأن البدلان النامية والبدلان الأقل منوا تتوقع الكثري من اللجنة بسبب املنظمة.

 وأأعرب عن أأمهل يف أأن تس تجيب همام اللجنة ومداولهتا لهذه التوقعات.

ندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ. .32 ن املناقشات اليت  وأأيد وفد الهند البيان اذلي أأدىل به وفد اإ وقال اإ

وطلب من الأمانة التأأكد من  لتنية يف اليوم السابق اكنت غنية ومس تنرية.جرت خالل املؤمتر ادلويل بشأأن امللكية الفكرية وا

ىل مناقشة تقرير  أأن تراعي قوامئ املتحدثني يف املؤمترات املقبةل المتثيل املتوازن من مجيع املناطق اجلغرافية. وأأعرب عن تطلعه اإ

ر عن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التنية املس تدامة ( والتقريCDIP/23/2املدير العام بشأأن تنفيذ أأجندة التنية )الوثيقة 

 وذكر أأنز أأهداف التنية املس تدامة شامةل ومتاكمةل وغري قابةل للتجزئة. (.CDIP/23/10والغاايت املرتبطة هبا )الوثيقة 

ىل املناقشات وأأعرب عن تطلع وابلتايل، فاإن لك هدف من أأهداف التنية املس تدامة وثيق الصةل بنطاق أأنشطة الويبو. ه اإ

بشأأن اقرتاح الأمانة بشأأن الإجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة املنبثقة عن توصيات الاس تعراض 

( واليت قدمت بعض الاقرتاحات القمية بشأأن CDIP/23/8املس تقل واخليارات بشأأن الإبالغ والاس تعراض )الوثيقة 

 (.CDIP/23/9ة عىل النوذج الأويل للمنتدى الإلكرتوين بشأأن املساعدة التقنية )الوثيقة وشكر الأمان املساعدة التقنية.

ىل أأن املساعدة التقنية جيب أأن تكون مركزة وموحدة وغري مزدوجة. ىل املناقشات حول  وأأشار الوفد اإ كام أأعرب عن تطلعه اإ

وأأكد جمددا أأن وضع نظام دويل متوازن  يف البيئة الرمقية. الاقرتاح املقدم من الاحتاد الرويس بشأأن امللكية الفكرية والتنية

 وفعال للملكية الفكرية يس تدعي وجود رؤية شامةل ل اثره.
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زد وفد املغرب البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. .33 وأأعرب عن رسوره لعقد املؤمتر  وأأي

نه وجد املؤمتر مفيدا للغاية،  ذلي شارك فيه خمتلف اخلرباء يف العديد من الأفاكر.ادلويل املعين ابمللكية الفكرية والتنية ا وقال اإ

ورأأى أأن مطلب دمج أأجندة  وأأكد عىل أأمهية معل اللجنة، لس امي تنفيذ توصيات أأجندة التنية. وينتظر الاجامتع التايل.

رير املدير العام بشأأن تنفيذ أأجندة التنية وأأحاط الوفد بتق التنية يف مجيع أأنشطة الويبو أأصبح من املسلزامت.

(CDIP/23/2 اذلي قدم حملة عامة عن التقدم احملرز عىل نطاق املنظمة، والتقرير عن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف ،)

ىل مناقشة التقريرين.CDIP/23/10التنية املس تدامة والغاايت املرتبطة هبا )الوثيقة   وذكر أأن (، وأأعرب عن تطلعه اإ

ن لك هدف هل صةل بعمل الويبو وينبغي مجليع أأحصاب املصلحة بذل  أأهداف التنية املس تدامة عاملية ومرتابطة فامي بيهنا. وقال اإ

وشدد عىل أأن بناء القدرات ونقل التكنولوجيا أأمران أأساس يان للبدلان النامية يف  اجلهود لضامن حتقيق لك تكل الأهداف.

وأأثىن الوفد عىل الويبو ملا قامت به من معل يف هذا الصدد يف العام املايض، وشكر  ملس تدامة.مواصةل تنفيذ أأهداف التنية ا

ىل تقدمي املساعدة التقنية وجعلها يف متناول ادلول الأعضاء. وحث اللجنة عىل مضاعفة هجودها  اللجنة عىل هجودها الرامية اإ

طار البند "امللكية الفكرية والتنية" من وأأعرب عن تطلعه اإ  لضامن فعالية املساعدة التقنية املقدمة. ىل املناقشات يف اإ

 الأعامل. جدول

زد وفد بوركينا فاسو البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. .34 ورحب بعقد املؤمتر ادلويل  وأأي

لكية الفكرية ودورها يف الابتاكر والتنية. بشأأن امللكية الفكرية والتنية، اذلي مكن ادلول الأعضاء من تعميق فهم أأمهية امل 

( اذلي قدم حملة عامة عن تقدم CDIP/23/2وأأعرب عن تقديره لتقرير املدير العام بشأأن تنفيذ أأجندة التنية )الوثيقة 

حب املنظمة يف أأنشطة أأجندة التنية. وقد ساعدت الأنشطة اليت تقودها الويبو يف حتقيق أأهداف التنية املس تدامة. ور

ابملساعدة التقنية اليت تلقاها وذكر أأن الويبو تضطلع بدور أأسايس يف بناء قدرات املاكتب الوطنية، متاش يا مع أأجندة التنية. 

بدلا من القارة الأفريقية.  15وذكر الوفد أأن دورة س تعقد يف بوركينا فاسو بشأأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة للمهنيني من 

ن املرشوعات اليت  قدمهتا بوركينا فاسو اتسمت ابلأمهية لأُنا سامهت يف تعزيز الاس تخدام الفعال والكفء لنظام وقال اإ

امللكية الفكرية لأغراض التنية الاجامتعية والاقتصادية. وأأبرز أأن املرشوع اخلاص بتعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره 

ية مكزن البدلان املس تفيدة من التوصل اإىل فهم أأفضل لأمهية امللكية املرحةل الثان  –يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية 

للجنة، قدم الوفد اقرتاح مرشوع جديد جرى اس تعراضه مبساعدة الأمانة )الوثيقة  22الفكرية ودورها يف التنية. ويف ادلورة 

CDIP/23/13ل ادلورة احلالية.(. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تمثر مناقشة الاقرتاح اجلديد ابملوافقة عليه خال 

وأأيد وفد كوس تارياك البيان اذلي أأدىل به وفد غواتاميل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. ورحب بتقرير  .35

دماج البعد الإمنايئ يف مجيع براجمها CDIP/23/2املدير العام عن تنفيذ أأجندة التنية )الوثيقة  (، وحث الويبو عىل مواصةل اإ

جلاُنا. ووفقا لأهداف التنية املس تدامة، رأأى الوفد أأن منافع امللكية الفكرية جيب أأن تعمز مجيع القطاعات ول ترتك وأأنشطهتا و 

أأحدًا خلف الركب. ولهذا السبب، تكتيس أأعامل اللجنة وأ اثرها يف الهيئات الأخرى للويبو أأمهية خاصة ابلنس بة اإىل 

مته الويبو يف تنفيذ مرشوع التعاون عىل التنية والتعلمي والتدريب املهين يف كوس تارياك. وأأعرب عن امتنانه لدلمع اذلي قد

ن املواد اليت قدمهتا  جمال حقوق امللكية الفكرية مع مؤسسات التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأقل منواً. وقال اإ

حلقوق ساعدت عىل تدريب القضاة املقبلني وحتديث أأاكدميية الويبو ووحدة التعلمي عن بعد والكتب املقدمة اإىل لكية ا

معلومات ومعارف املهنيني. وذكر الوفد مرشوع امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع الأهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث 

شدد عىل .(، وأأعرب عن اهامتمه بأأن يكون جزءا من املرحةل الثانية من املرشوع. و CDIP/15/7/Revالثقايف يف مرص )
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أأن قطاع الس ياحة يف بدله هو أأحد املصادر الرئيس ية للتنية الاقتصادية والاجامتعية، وأأن هذا املرشوع س يتيح فرصة كبرية 

 لس تخدام أأدوات امللكية الفكرية من أأجل حتويل قطاعي الس ياحة واخلدمات وتوليد املزيد من فرص العمل والرثوة.

 أأجندةنتدى لتنفيذ توصيات أأجندة التنية. ورحب بتقرير املدير العام عن تنفيذ وأأكد وفد عامن أأمهية معل اللجنة ك  .36

(. وأأثىن عىل النوذج الأويل للمنتدى الإلكرتوين بشأأن املساعدة التقنية )الوثيقة CDIP/23/2التنية )الوثيقة 

CDIP/23/9 الوثيقة املعنونة "املساهامت (، وأأعرب عن تقديره للك الاقرتاحات اليت تقدمت هبا الوفود والواردة يف

الإضافية لدلول الأعضاء حول اخلطوات املس تقبلية بشأأن الإجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ لأغراض التوصيات املعمتدة 

جيابيا يف معل ادلورة.CDIP/23/3املنبثقة عن الاس تعراض املس تقل" )الوثيقة  سهاما اإ  (، ورصح بأأنه سيسهم اإ

كوادور البيان .37 اذلي أأدىل به وفد غواتاميل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأكد الوفد عىل أأمهية  وأأيد وفد اإ

نه ملزتم بوضع نظام عادل للملكية الفكرية يوفر املعرفة  امللكية الفكرية كأداة لتعزيز التنية الاجامتعية والاقتصادية، وقال اإ

الويبو لتنظميها املؤمتر ادلويل بشأأن امللكية الفكرية والتنية، وذكر أأن هذه  والابتاكر للمجمتع بطريقة شامةل. وأأثىن عىل

الأنشطة رضورية لفهم طريقة جعل نظام امللكية الفكرية أأداة للتنية، ل غاية يف حد ذاته. وأأعرب عن تقديره للتقدم اذلي 

ودور تكوين كفاءات رواد الأعامل الش باب.  8ف رمق أأحرزته الويبو حنو أأهداف التنية املس تدامة، ول س امي فامي يتعلق ابلهد

 وأأعرب عن الزتامه ابملناقشات داخل اللجنة.

ن امللكية الفكرية  .38 ندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ. وقال اإ وأأيد وفد مالزياي البيان اذلي أأدىل به وفد اإ

اسام للتنية وتاليق اعرتافا كسأأةل س ياسة شامةل. وأأبرزت احتلت موقعا مركزاي يف النظام الاقتصادي، وأأصبحت عامال ح

توصيات أأجندة التنية امخلس والأربعون للويبو، وأأهداف التنية املس تدامة، ادلور املهم للويبو يف تعزيز النشاط الإبداعي 

بضامن نظام متوازن للملكية الفكرية والفكري وتيسري جناحه يف التنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية. ورحب ابلزتام الويبو 

يالء الاعتبارات الإمنائية أأولوية يف برانمج ومزيانية  عىل النحو املبني يف بيان هممة املنظمة، وأأعرب عن رسوره لس مترار اإ

ابملائة من الأموال لنفقات  18مليون فرنك سويرسي أأو ما يقرب من  136بتخصيص مبلغ  2021-2020الويبو للفرتة 

( CDIP/23/2ية. وأأعرب عن تقديره للمداولت الإضافية بشأأن تقرير املدير العام عن تنفيذ أأجندة التنية )الوثيقة التن 

ىل CDIP/23/10والتقرير عن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التنية املس تدامة والغاايت املرتبطة هبا )الوثيقة  (. وأأشار اإ

حراز تقدم كبري يف املناقشات السابقة  عداد اإ بشأأن املساعدة التقنية يف جمال التعاون لأغراض التنية. وشكر الأمانة عىل اإ

ىل مواصةل التداول CDIP/23/9النوذج الأويل للمنتدى الإلكرتوين بشأأن املساعدة التقنية )الوثيقة  ( وأأعرب عن تطلعه اإ

ملتعلق ابلنظر يف برانمج العمل لتنفيذ التوصيات من جدول الأعامل ا 8بشأأن اخليارين الواردين يف الوثيقة. فامي خيص البند 

املعمتدة، أأحاط الوفد علام مبختلف اقرتاحات املرشوعات ومساهامت ادلول الأعضاء واقرتاح الأمانة بشأأن اخلطوات 

ق املس تقبلية بشأأن الإجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ لأغراض التوصيات املعمتدة املنبثقة عن الاس تعراض املس تقل. وعل

جراء مناقشة هادفة بشأأن موضوع  نه يتوقع اإ أأمهية كبرية عىل بند جدول الأعامل املعنون "امللكية الفكرية والتنية" وقال اإ

ىل تيسري تنفيذ الركن الثالث من ولية اللجنة وزايدة  امللكية الفكرية والتنية يف البيئة الرمقية، وذكل متاش يا مع اجلهود الرامية اإ

سهام امللكية ا ىل أأقىص حد يف دفع جعةل التنية. وأأثىن عىل الأمانة ومجيع املشاركني يف جناح املؤمتر ادلويل بشأأن اإ لفكرية اإ

امللكية الفكرية والتنية اذلي عقد يف اليوم السابق. فقد وفر املؤمتر منصة مفيدة ملناقشة أأمثةل وجتارب ملموسة أأسهمت فهيا 

ن مج ع مشاركني من لك أأحناء العامل، من واضعي الس ياسات والعاملني يف جمال امللكية امللكية الفكرية يف التنية. وقال اإ

جراء تبادل ممثر. وأأيد  الفكرية والتنية والأوساط الأاكدميية، ومن هجات أأخرى، لتبادل الرؤى يف خمتلف اجملالت سهزل اإ
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ىل مناقشة املواضيع املف  يدة. وأأكد عىل أأمهية حتقيق التوازن بني مصاحل اس تضافة مؤمتر أ خر يف الثنائيات املقبةل وتطلع اإ

نه ل يزال يعترب اللجنة منصة هممة تساعد البدلان النامية يك تس تخدم امللكية  اخملرتعني ومصاحل امجلهور، وقال اإ

 ملصلحهتا. الفكرية

أأجندة التنية. وقال  وأأقر وفد مجهورية كوراي ابلتقدم الإجيايب اذلي أأحرزته اللجنة عىل مر الس نني يف تنفيذ توصيات .39

ن املرشوعات املتعلقة ابمللكية الفكرية س تعزز النو املتوازن بني البدلان املتقدمة والنامية. ومع ذكل، فقد تتسع الفجوة بني  اإ

 البدلان املتقدمة والبدلان النامية مع ظهور التكنولوجيات اجلديدة للثورة الصناعية الرابعة. ولهذا السبب يعمل مكتب كوراي

للملكية الفكرية ابس مترار عىل سد جفوة امللكية الفكرية من خالل خمتلف املشاريع اليت تدمع البدلان النامية. وكجزء من تكل 

اجلهود، اختمت مكتب كوراي للملكية الفكرية مرشوعا لتقامس امللكية الفكرية لأغراض تطوير صناعة حياكة الأمقشة الصديقة 

نشاء عالمات جامعية لصناعة احلرير يف فييت انم هبدف تعزيز صناعة املالبس يف املنطقة. وأأجنز أأيضا مرشوعا يف  للبيئة واإ

نتاجية الزراعية. وأأبرز اوفد أأن مكتب كوراي للملكية الفكرية نفذ   22منغوليا لتطوير تكنولوجيا زراعة البقول وحتسني الإ

تياجات البدلان النامية. وللمساعدة يف سد جفوة امللكية الفكرية بدلا لتلبية اح  13مرشوعا من مشاريع التكنولوجيا املالمئة يف 

بني ادلول الأعضاء، واصل الوفد التعاون مع الويبو من خالل الصناديق الاستامئنية لتنفيذ املشاريع. وقد معل مكتب كوراي 

خمتلفا. وذكر أأن مكتب كوراي للملكية بدلا  12مسابقة للتكنولوجيا املالمئة يف  18للملكية الفكرية والويبو معا عىل اس تضافة 

ىل توفري مجموعة متنوعة من فرص تعلمي امللكية الفكرية لتحسني قدرات املوارد البرشية عرب تعاون وثيق مع  الفكرية هيدف اإ

طار الصناديق الاستامئنية، عىل تنظمي دورات تدريبية بشأأن قوانني الرب  ن املكتب يرشف، يف اإ اءات أأاكدميية الويبو. وقال اإ

والعالمات التجارية والتصاممي والفحص، يشارك فهيا العديد من الفاحصني من البدلان النامية. وأأقر بأأمهية أأجندة التنية يف 

داري  طار قانوين واإ رساء اإ جمال حق املؤلف. وفامي خيص الاس تغالل العادل واملاكفأأة العادةل حلق املؤلف، رأأى الوفد رضورة اإ

فاذ للمصنفات الإبداعية أأصبح ممكنا عرب احلدود بسبب العوملة. وقدمت مجهورية كوراي املساعدة التقنية راخس، ل س امي وأأن الن

من خالل الصناديق الاستامئنية استنادا اإىل خربهتا الرثية يف جمال حق املؤلف. واكن هدفها هو توفري الوعي العام حبق املؤلف 

جراء مناقشات بناءة بشأأن هذه املساعي.ودمع تعزيز نظام حق املؤلف. وأأكد الوفد من جد  يد الزتامه ابإ

متعددة القوميات( البيان اذلي أأدىل به وفد غواتاميل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية  - وأأيد وفد بوليفيا )دوةل .40

 النو الاقتصادي والاكرييب. وأأعرب عن تطلعه للعمل داخل اللجنة، مع التسلمي بدور امللكية الفكرية كعامل رئييس يسهم يف

والتنية، عند اس تخداهما بطريقة متوازنة. وذكر أأنه من املهم تنفيذ املشاريع يف س ياق أأهداف التنية املس تدامة. وأأن أأهداف 

التنية املس تدامة وثيقة الارتباط بأأجندة التنية من حيث ضامن أأن يكون للك بدل نظام ملكية فكرية يامتىش مع احتياجاته 

ذكر أأنه س يقدم اقرتاحا بشأأن مرشوع بشأأن تسجيل العالمات امجلاعية للرشاكت احمللية بصفته قضية حمورية يف اخلاصة. و 

ىل التوصيات CDIP/23/15التنية الاقتصادية )الوثيقة  ىل أأن املرشوع يستند اإ من أأجندة التنية،  42و 13و 4(. وأأشار اإ

الفكرية للأدوات الالزمة لتكون صةل الوصل بني تسجيل العالمات وأأن هدفه هو ضامن امتالك املاكتب الوطنية للملكية 

ن بوليفيا وغريها من البدلان النامية دلهيا اقتصاد  امجلاعية والتنية احمللية من خالل دمع الرشاكت الصغرية واملتوسطة. وقال اإ

اكت الصغرية واملتوسطة. وذلكل، ركز حكويم منتج حتركه امجلعيات الشعبية واحمللية ومجعيات املزارعني، مبا يف ذكل الرش 

املرشوع عىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة لمتكيهنا من الاس تفادة من حامية العالمات التجارية. وطلب دمع ادلول الأعضاء 

 الأخرى لتيسري املوافقة عىل الاقرتاح.
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أأبرز أأمهية ولية اللجنة واملناقشات وأأيد وفد الس نغال البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. و  .41

طار بند جدول الأعامل املعنون " امللكية الفكرية والتنية "، واملتعلقة بفهم الصةل بني امللكية  الرفيعة املس توى اليت جرت يف اإ

سهامات الويبو يف دمع تنية ادلول الأعضاء. وأأثىن الوفد عىل الويبو دلورها يف  الفكرية والتنية، واليت أأظهرت دور واإ

املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات وأأاكدميية الويبو ونظام الرشأاكت. وأأعرب عن تأأييده للويبو يف صياغة س ياسات 

طار مرشوع  ىل الأنشطة املضطلع هبا يف اإ واسرتاتيجيات وطنية لتحسني الإطار القانوين واملؤسيس للملكية الفكرية. وأأشار اإ

املرحةل الثانية. وأأن تقارير الإجناز والتقيمي  –وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية تعزيز القطاع السمعي والبرصي 

ن ادلور الشامل CDIP/23/6و CDIP/23/5للمرشوع، الواردة يف الوثيقتني  ، أأظهرت أأمهية املرشوع. وقال الوفد اإ

ية دور واحض. وأأعرب عن تأأييده للزتام الويبو بدمع تنفيذ لالبتاكر والإبداع كحرك للنو وكأداة لتحقيق الهدف العاملي للتن 

أأهداف التنية املس تدامة ورحب ابلتقرير عن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التنية املس تدامة والغاايت املرتبطة هبا )الوثيقة 

CDIP/23/10ظهار روح الشمولية والانفتاح بقبولها عرض اقرتا ل ملرشوع بشأأن تطوير (. وهنأأ بوركينا فاسو عىل اإ ح معدَّ

قطاع املوس يقى والامنذج التجارية اجلديدة للموس يقى يف بوركينا فاسو وبعض بدلان الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا 

 (. وأأعرب عن تأأييده الاكمل لالقرتاح وأأعرب عن الزتامه ابملشاركة البناءة يف مناقشات ادلورة.CDIP/23/13)الوثيقة 

فد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد غواتاميل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وشكر اجملموعة وأأيد و  .42

الأفريقية عىل اقرتاهحا وادلفع قدما ابلقرتاح ادلاعي اإىل عقد مؤمتر دويل بشأأن امللكية الفكرية والتنية، وأأثىن عىل الويبو 

ىل أأن املؤ  متر اكن انحجا وأأن املؤمترات من هذا القبيل يه فرصة لدلول الأعضاء للتعمل من اخلرباء لتحقيقها ذكل. وأأشار اإ

ن دليه رؤية واحضة  وتبادل الأفاكر والتجارب بشأأن مجموعة متنوعة من املواضيع املتعلقة ابمللكية الفكرية والتنية. وقال الوفد اإ

قتصاد، وهو مييض قدما حنو حتسني الإطار املؤسيس للملكية لدلور الرئييس اذلي ميكن أأن تؤديه امللكية الفكرية يف الا

الفكرية من أأجل زايدة مس توى الابتاكر يف الاقتصاد. وأأضاف أأن الابتاكر هو احملرك الرئييس للقدرة التنافس ية والنو 

أأن نفقات البحث  الاقتصادي يف البدل للأجلني املتوسط والطويل. فقد أأظهرت أأحدث البياانت اليت قدهما البنك ادلويل

. وهذا املعدل هو الأعىل يف أأمرياك 2015ابملائة يف عام  1.3والتطوير يف الربازيل، كنس بة من الناجت احمليل الإجاميل، بلغت 

نفاق عىل  الالتينية، ويفوق معدلت بعض بدلان منظمة التعاون والتنية يف امليدان الاقتصادي. ورمغ أأن مس توايت الإ

نفاقها عىل البحث والتطوير ينبغي البحث والتطوير يه ذ ابلنظر اإىل مس توايت اإ ُنا ل تضمنه، اإ  طريق أأسايس لالبتاكر، فاإ

أأن تكون الربازيل اقتصادا أأكرث ابتاكرا بكثري. وشدد الوفد عىل أأن النظام الإيكولويج اذلي يعزز الابتاكر يعمتد عىل مجموعة 

درأاك منه لهذه احلقيقة،  نه يعمل عىل وضع مجموعة من الإصالحات التدريبية واليت هتدف اإىل حتسني متنوعة من العوامل، واإ فاإ

بيئة الأعامل التجارية وزايدة اندماهجا يف الاقتصاد العاملي. وأأضاف أأن امللكية الفكرية جزء ل يتجزأأ من خطط جعل بيئة 

ىل أأنه س يعمتد، يف الس نوات الأربع املق  بةل، عددا من التدابري لتطوير نظام ملكية فكرية الأعامل أأكرث مالمئة وتنافس ية. وأأشار اإ

بداع  ىل أأصول جتارية ملموسة. وشدد عىل رضورة ضامن المتتع بامثر الإ أأكرث فعالية، مع الرتكزي عىل حتويل الابتاكر والإبداع اإ

ذ يك  تيس ذكل أأمهية قصوى البرشي عىل أأوسع نطاق ممكن مع احلفاظ عىل احلوافز واملاكفأ ت املناس بة للمبتكرين واملبدعني. اإ

ملصداقية نظام امللكية الفكرية ورشعيته. ورصح بأأن بدله ل يزال ملزتما الزتاما اكمال بنظام ملكية فكرية شامل ومتوازن 

وموجه حنو التنية لفائدة امجليع. ويف ضوء التقدم احملرز يف ادلورات السابقة للجنة، رأأى أأن ادلورة احلالية تعقد يف بيئة أأكرث 

جي ىل ادلول الأعضاء اليت متكنت من التوصل اإىل حلول توفيقية واتفاقات بشأأن بعض القضااي اليت طال اإ ابية، ويرجع ذكل اإ

ىل اتفاقات  ىل املشاركة البناءة يف املناقشات والتوصل اإ أأمدها، مما فتح اجملال لإحراز مزيد من التقدم. ودعا ادلول الأعضاء اإ

ىل أأمهية امليض قدما يف مناقشة التوصيات املعمتدة لالس تعراض املس تقل. وأأثىن عىل بشأأن املوضوعات اليت مل حتل. وأأش ار اإ
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ىل اتفاق. وشدد عىل أأمهية أأهداف التنية  الاقرتاحات اليت تقدمت هبا ادلول الأعضاء وأأكد جمددا عىل اس تعداده للتوصل اإ

طلع مبسؤولية التفكري يف طريقة متكهنا من تعزيز س بل املس تدامة، وأأن الويبو بوصفها واكةل متخصصة اتبعة للأمم املتحدة تض

ىل أأن تنفيذ املرشوعات وس يةل هممة لتحقيق نتاجئ ملموسة يف جمال امللكية  مناس بة وشامةل ملعاجلة لهذا املوضوع. وأأشار اإ

 الفكرية والتنية، وأأثىن عىل مجيع الوفود ملا تبذهل من هجود من أأجل تقدمي مرشوعات جديدة.

زد وف .43 د مرص البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. وشدد عىل أأمهية معل اللجنة، ل س امي وأأي

يف تنفيذ أأهداف التنية املس تدامة. وأأعرب عن تقديره لدلور اذلي تضطلع به الويبو يف نقل التكنولوجيا، ول س امي اإىل 

 س يعزز اس تخدام امللكية الفكرية كأداة لتحقيق التنية. وأأعرب عن تقديره للمؤمتر البدلان النامية والبدلان الأقل منوا، لأن ذكل

ادلويل بشأأن امللكية الفكرية والتنية اذلي عقد يف اليوم السابق واذلي مشل خمتلف جوانب وأأبعاد امللكية الفكرية وتأأثريها 

( والتقرير عن مسامهة الويبو يف تنفيذ CDIP/23/2الوثيقة عىل التنية. ورحب بتقرير املدير العام عن تنفيذ أأجندة التنية )

(. وأأعرب عن امتنانه للنتاجئ الإجيابية املنبثقة عن CDIP/23/10أأهداف التنية املس تدامة والغاايت املرتبطة هبا )الوثيقة 

يف مرص. فقد أأذىك املرشوع وعي مرشوع امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع الأهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف 

العاملني يف جمال الس ياحة والثقافة بأأمهية امللكية الفكرية. وأأعرب عن تقديره مللخص ادلراسة عن امللكية الفكرية والس ياحة 

(، وشكر الويبو عىل CDIP/21/INF/4والثقافة: دمع الأهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف مرص )الوثيقة 

 ملرشوع.ا تنفيذ

وأأيد وفد كوت ديفوار البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. ورحب بعقد املؤمتر ادلويل بشأأن  .44

امللكية الفكرية والتنية اذلي أأظهر جودة معل الويبو وأأمهية موضوع التنية. وأأحاط علام بتقرير املدير العام عن تنفيذ أأجندة 

( وأأعرب عن دمعه لتنفيذ أأجندة التنية. وأأثىن عىل الأمانة لتنفيذها مرشوع تعزيز وتطوير CDIP/23/2التنية )الوثيقة 

املرحةل الثانية، وذكر أأنز بدله اكن من املس تفيدين من  -القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية 

ل ملرشوع بشأأن تطوير قطا ب ابلقرتاح املعدَّ ع املوس يقى والامنذج التجارية اجلديدة للموس يقى يف بوركينا املرشوع. ورحز

(. وقال اإن الاقرتاح اس مترار منطقي CDIP/23/13فاسو وبعض بدلان الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا )الوثيقة 

س تفيدة. ورحب ابجلهود للمرشوع السابق، مبا يضمن التأأثري املس تدام والإجيايب عىل القطاع السمعي البرصي يف البدلان امل 

اليت تبذلها البدلان لتحقيق أأهداف التنية املس تدامة وجشع تكل اجلهود، وأأعرب عن تطلعه اإىل دمع الوفود يف هذه القضية 

ن مؤرشات الربانمج متثل معلام رئيس يا يف ضامن التنية الشامةل. وجشع الوفود عىل املسامهة يف جناح  العاملية. وقال اإ

 اللجنة. معل

ن معل اللجنة و  .45 ندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ. وقال اإ أأيد وفد ابكس تان البيان اذلي أأدىل به وفد اإ

ن  همم دلمع رساةل الويبو يف وضع نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية لفائدة مجيع ادلول الأعضاء. واس تطرد قائال اإ

نية يتوقف عىل التقدم الفعال اذلي حترزه جلنة التنية. وأأشاد بتقرير املدير العام عن برانمج العمل لتنفيذ توصيات أأجندة الت 

(. فقد سلط التقرير الضوء عىل الاجتاهات الإجيابية والتنفيذ وتعممي أأجندة التنية CDIP/23/2تنفيذ أأجندة التنية )الوثيقة 

ابملبادرات املذكورة يف ذكل التقرير، مثل برانمج مساعدة اخملرتعني  يف أأنشطة الويبو اخلاصة ابلربانمج واملزيانية. وأأشاد الوفد

ىل املصنفات املنشورة يف  واحتاد الكتب امليرسة، وطلب من الأمانة زايدة املوارد ملساعدة ادلول الأعضاء عىل تيسري النفاذ اإ

جوهري، وأأن مركز التطبيقات أأنساق ميرسة لفائدة الأشخاص معايق البرص. وشدد عىل أأن اذلاكء الاصطناعي موضوع 

( للويبو يؤدي دورا همام يف اس تخدام اذلاكء الاصطناعي يف بعض اجملالت، مبا يف ذكل ATACالتكنولوجية املتقدمة )
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الرتمجة والبحث عن الصور والتصنيف ال يل للرباءات. واقرتح أأن تعزز الويبو دور مركز التطبيقات التكنولوجية املتقدمة يف 

دارة امللكية العمل مع م اكتب امللكية الفكرية ومساعدهتا عىل وضع اسرتاتيجية متسقة لتكنولوجيا املعلومات والتصالت واإ

دارة امللكية الفكرية. وأأقر بأأمهية دور أأاكدميية الويبو يف  الفكرية والبياانت الضخمة واس تخدام اذلاكء الاصطناعي لأغراض اإ

ية الرضورية لالبتاكر، واقرتح أأن يقوم خرباء اس تعراض أأاكدميي مس تقلون بتقيمي فعالية توفري التدريب عىل قضااي امللكية الفكر 

ادلورات اخملصصة للأنشطة املوهجة حنو التنية. وأأضاف الوفد أأن تقرير املدير العام الالحق ينبغي أأن يسلط الضوء عىل 

عىل حتقيق أأهدافها الإمنائية والس بل املمكنة لتخفيفها.  التلكفة اليت يفرضها نظام امللكية الفكرية عىل قدرة البدلان النامية

ر الأمانة مزيدا من الأدوات كجزء من توصيات أأجندة التنية، وأأن توسع نطاق معلها بشأأن مواطن املرونة  واقرتح أأن تطوز

ىل تقرير مسامهة الويبو يف املتعلقة ابمللكية الفكرية والنفاذ اإىل املعارف ونقل التكنولوجيا ابتباع ُنج موجه حنو التنية.  وأأشار اإ

(، وذكر أأن للويبو دورا رئيس يا يف مساعدة CDIP/23/10تنفيذ أأهداف التنية املس تدامة والغاايت املرتبطة هبا )الوثيقة 

ماكانت برامج الويبو وأأنشطهتا من أأج ل ادلول الأعضاء عىل حتقيق أأهدافها الإمنائية. وجشع ادلول الأعضاء عىل تسخري اكمل اإ

ن التقارير املقبةل ينبغي أأن تركز عىل قضااي النفاذ العادل وامليرس اإىل  تنفيذ مجيع أأهداف التنية املس تدامة. وقال اإ

التكنولوجيات احملمية ابمللكية الفكرية من أأجل تنفيذ أأهداف التنية املس تدامة عىل حنو فعال. وأأن تتضمن أأيضا تقيامي لأثر 

ف التنية املس تدامة والروابط بني أأهداف التنية املس تدامة وأأنشطة الويبو. وأأضاف أأن عىل مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهدا

ماكنيات أأكرب من حيث الفعالية يف امللكية الفكرية والتنية. وأأن  الأمانة أأن توجه ادلول الأعضاء حنو املرشوعات اليت تتيح اإ

ت املتعلقة بتنفيذ أأهداف التنية املس تدامة من قبل واكلت الأمم من الرضوري أأن يتضمن التقرير أأيضا تقيامي لأفضل املامرسا

جراء مناقشة بناءة خبصوص اقرتاح الأمانة بشأأن  ىل اإ املتحدة الأخرى واملنظامت احلكومية ادلولية. وأأعرب عن تطلعه اإ

ملس تقل واخليارات بشأأن الإجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة املنبثقة عن توصيات الاس تعراض ا

جيابية حول النوذج الأويل للمنتدى CDIP/23/8الإبالغ والاس تعراض )الوثيقة  جراء مناقشات اإ (. وأأعرب عن أأمهل يف اإ

ىل أأن ضامن تقدمي املساعدة التقنية بفعالية يس تدعي CDIP/23/9الإلكرتوين بشأأن املساعدة التقنية )الوثيقة  (، وأأشار اإ

زدواجية يف الأنشطة. واقرتح أأن تقوم الأمانة جبمع مراجعة للمنشورات املتعلقة ابلعالقة بني امللكية وضع أ لية لتفادي الا

جراء مناقشة موضوعية بشأأن  ىل اإ الفكرية والابتاكر لختبار بعض الافرتاضات التقليدية يف هذا الصدد. وأأعرب عن تطلعه اإ

وذكر أأن املناقشات اليت جرت يف املؤمتر ادلويل عن امللكية الفكرية والتنية موضوع امللكية الفكرية والتنية يف البيئة الرمقية، 

يف اليوم السابق اكنت هممة وغطت نطاقا واسعا من القضااي. واقرتح أأن تشمل هذه املناقشات مزيدا من ادلراسات الإفرادية 

طار بند وأأن تركز عىل مواطن املرونة املتعلقة ابمللكية الفكرية للبدلان النامية. و  أأضاف الوفد أأن موضوعات النقاش يف اإ

جدول الأعامل املعنون "امللكية الفكرية والتنية" ينبغي أأل تقترص عىل النظر يف الأثر الإجيايب للملكية الفكرية، ولكن أأن 

ىل التكنولوجيا وتاكليف تطوير ق وانني امللكية تشمل خارطة طريق لدلول الأعضاء للتغلب عىل التحدايت املتعلقة ابلنفاذ اإ

 الفكرية وس ياساهتا يف البدلان النامية.

، 1987وأأيد وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء. وذكر أأنه يقدم تربعات لك عام، منذ عام  .46

يرسي. وبفضل الانتفاع مليون فرنك سو  6.3مببلغ  2019ملبادرات الويبو الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية، وأأنه سامه يف عام 

الفعال ابلتربعات، تنفذ الياابن مجموعة متنوعة من برامج املساعدة لصاحل البدلان النامية يف أأقالمي أ س يا واحمليط الهادئ والبدلان 

ن مكتب الياابن للرباءات دعا أأكرث من   59، من 1996متدرب منذ عام  1 800الأفريقية يف جمال امللكية الصناعية. وقال اإ

قلميية للملكية الفكرية، وأأرسل أأكرث من  4دلا، وب . ومشلت خطة العمل 1987بدلا منذ عام  38خبري اإىل  300ماكتب اإ

حلقات معل وحلقات دراس ية ودعام ملاكتب امللكية الفكرية من أأجل تأأسيس أأو حتديث البنية التحتية للملكية الفكرية. 
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تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية، ما أأدى اإىل زايدة رمقنة التطبيقات وساعد الويبو عىل الهنوض ابملبادرات املتعلقة ب 

نه يدمع تطوير  الورقية وحتسني البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات يف ماكتب امللكية الفكرية. ويف جمال حق املؤلف، قال اإ

طار صناعة الثقافة واحملتوى يف منطقة أ س يا واحمليط الهادئ من خالل وضع أأنظ مة حق املؤلف وتنية املوارد البرشية. ويف اإ

يفاد خرباء يف جمال حق املؤلف واس تقبال ما يزيد  الصناديق الاستامئنية الياابنية، نفذت أأنشطة خمتلفة اكلندوات واملنتدايت واإ

ن الصناديق الاستامئنية الياابنية ملنطقة أ س يا واحمليط الهادئ 28متدراب من  370عىل  دخلت عاهما الثالثني يف  بدلا. وقال اإ

. وأأقر بأأمهية 2018، واحتفلت الصناديق الاستامئنية لأفريقيا والبدلان الأقل منوا ابذلكرى الس نوية العارشة يف عام 2017عام 

ىل تعزيز حامية امللكية الفكرية. وقد مت  حتويل الاضطالع ابلأنشطة الإمنائية بفعالية وكفاءة، متاش يا مع أأهداف الويبو الرامية اإ

ىل الصناديق الياابنية الاستامئنية للملكية الفكرية العاملية هبدف توس يع املناطق املس هتدفة يف الس نة  الصندوقني الاستامئنيني اإ

. وأأنشطة صناديق الياابن الاستامئنية اجلديدة للملكية الفكرية العاملية س تدمع البدلان اليت يتطلب منوها 2019املالية 

طارا فعال لتطوير امللكية الفكرية. وأأعرب الوفد عن الزتامه مبواصةل حتسني مبادراته التعاونية مع الاقتصادي والتكنو  لويج اإ

 الويبو لضامن اس تخدام الصناديق الاستامئنية مبزيد من الفعالية والكفاءة.

عرب عن أأمهل يف أأن حتقق وأأبدى وفد جنوب أأفريقيا دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأ  .47

منايئ للملكية الفكرية يراعي التحدايت الفريدة اليت  اللجنة نتاجئ معلية متكن ادلول الأعضاء من الاقرتاب أأكرث من حتقيق نظام اإ

ن معل اللجنة يبقى متجذرا يف  تواهجها البدلان النامية وحياول سد الفجوة بني البدلان املتقدمة والبدلان النامية. وقال اإ

توصيات أأجندة التنية اليت اعمتدهتا ادلول الأعضاء قبل أأكرث من عقد من الزمان. وأأضاف أأن توصيات أأجندة التنية اكنت 

ضافة قمية اإىل معل الويبو وكفلت عدم فصل أأنشطة املنظمة عن الرضورات الإمنائية الأمع اليت توجه معل الأمم املتحدة،  اإ

ن معل الأمم املتحدة قد بسط كثريا عندما اعمتد اجملمتع العاملي خطة التنية واليت تعد الويبو عنرصا رئيس يا فهي ا. وقال اإ

. وقد أأقرت الأمم املتحدة بأأن حتقيق أأهداف التنية املس تدامة، يتطلزب مواءمة معل مجيع واكلت الأمم 2030املس تدامة لعام 

ن دلى الويبو فرصة فريدة وهممة ممزية سهامات مفيدة لتحقيق أأهداف التنية املس تدامة  املتحدة وتاكملها. وقال اإ يف تقدمي اإ

والقضاء عىل الفقر وحتقيق عامل أأكرث توازان بني اجلنسني، ويف ُناية املطاف حتقيق جممتع دويل أأكرث ازدهارا ومشول. وينبغي أأل 

ة عنرصا طبيعيا ورئيس يا يف معل تضيع هذه الفرصة. وينبغي أأن يكون ربط أأهداف التنية املس تدامة بتوصيات أأجندة التني

غفال دور الويبو يف  الويبو. وتوقع الوفد أأن تكون مسامهة الويبو أأكرث وضوحا يف جمال الابتاكر وسد الفجوة الرمقية، دون اإ

مجيع أأهداف التنية املس تدامة الأخرى. وينبغي أأن تكون توصيات الاس تعراض املس تقل جزءا ل يتجزأأ من معل اللجنة يف 

ا لسد الثغرات احملددة يف تنفيذ توصيات أأجندة التنية. وشدد الوفد عىل قناعته ادلامئة بأأن مجيع توصيات الاس تعراض سعهي

وأأعرب عن  11و 5املس تقل مناس بة وينبغي اعامتدها وتنفيذها. وأأقر بأأن اخلالفات ل تزال قامئة فامي يتعلق ابلتوصيتني 

ن ادلول الأعضاء اس متعت اإىل عروض ومناقشات عن دور نظام امللكية انفتاحه للمناقشات من أأجل سد الفجوة. و  قال اإ

الفكرية يف تعزيز الابتاكر وكيفية انتفاعه من الإبداع، فضال عن أأوجه الرتابط بينه وبني خمتلف القضااي العاملية يف املؤمتر 

ن من الواحض أأن دور امللكية الفكري ة أأصبح أأكرب يف تقدم اجملمتع ومل يعد من املمكن ادلويل اذلي عقد يف اليوم السابق. وقال اإ

ىل أأن املناقشات اليت جرت يف املؤمتر اكنت مطابقة متاما لأفاكر اجملموعة الأفريقية عند  لهيا من منظور ضيق. وأأشار اإ النظر اإ

عداد تقرير عن القضااي الرئيس ية اليت انبثقت عن املؤمتر. وأأ  ىل اإ ىل أأن جدول أأعامل تقدمي الاقرتاح. وأأعرب عن تطلعه اإ شار اإ

ىل مناقشة التقارير والواثئق اليت س تقدم، مبا يف ذكل تقرير املدير العام عن تنفيذ   أأجندةاللجنة مكثف، وأأعرب عن تطلعه اإ

(، وتقرير عن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التنية املس تدامة والغاايت املرتبطة هبا )الوثيقة CDIP/23/2التنية )الوثيقة 

CDIP/23/10 واملساهامت الإضافية لدلول الأعضاء حول اخلطوات املس تقبلية بشأأن الإجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ ،)
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(. وفامي يتعلق ابلوثيقة الأخرية، فقد CDIP/23/3لأغراض التوصيات املعمتدة املنبثقة عن الاس تعراض املس تقل )الوثيقة 

رشات أأثر متكن اللجنة من تتبع أأثر توصيات أأجندة التنية وتقيميه. وأأعرب قدم الوفد اقرتاحه اذلي دعا اإىل رضورة وضع مؤ

ىل مناقشة الاقرتاح.  عن تطلعه اإ

ندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ.  .48 وأأيد وفد امجلهورية العربية السورية البيان اذلي أأدىل به وفد اإ

ة، وأأعرب عن تقديره جلهود الويبو الرامية اإىل تنفيذ أأهداف التنية ورحب ابملؤمتر ادلويل بشأأن امللكية الفكرية والتني

املس تدامة ومسامههتا يف تطوير امللكية الفكرية. وقد جتسدت تكل اجلهود ابملساعدة اليت قدمهتا الويبو يف تنفيذ اخلطط 

ىل اس تخدام امللكية الفكرية كأداة هامة يف حتقيق التنية الاقتصا دية. وأأضاف أأنه رمغ الظروف الصعبة الوطنية اليت هتدف اإ

ل خربات حملية  ُنا شاركت يف املشاريع الإمنائية بفضل الويبو واملكتب الإقلميي للبدلان العربية. وقد حصز اليت شهدهتا سوراي، فاإ

عن  يف س ياق أأنشطة التدريب لإنشاء وحدة معنية ابلبتاكر ونقل التكنولوجيا ودمع الرشاكت الصغرية واملتوسطة، فضال

ذاكء الوعي ونرش امللكية الفكرية. وتطلع اإىل عقد دورة ممثرة للجنة، وأأعرب عن أأمهل يف أأن تراعي مجيع الأنشطة والربامج  اإ

 وادلراسات اليت تضطلع هبا الويبو مصاحل البدلان النامية، ل س امي فامي يتعلق بنقل التكنولوجيا واس تخدام املنتدى الإلكرتوين.

عداد تقارير عنه والنظر يف من جدول الأ  7البند  عامل: رصد تنفيذ مجيع توصيات أأجندة التنية وتقيميه ومناقش ته واإ

 تقرير املدير العام عن تنفيذ أأجندة التنية

 تقرير املدير العام عن تنفيذ أأجندة التنية CDIP/23/2النظر يف الوثيقة 

 .CDIP/23/2يذ أأجندة التنية الوارد يف الوثيقة دعا الرئيس املدير العام اإىل عرض تقرير املدير العام عن تنف  .49

ن التقرير وثيقة وقائعية. ويركز اجلزء الأول منه عىل تنفيذ أأجندة التنية  .50 وقال املدير العام، الس يد فرانسس غري، اإ

التطورات وتعمميها يف الربانمج العادي للويبو ومعاجلهتا من قبل سائر جلان الويبو وهيئاهتا. ويصف اجلزء الثاين بعض 

الرئيس ية يف تنفيذ مرشوعات أأجندة التنية. وأأضاف املدير العام أأن هناك سلسةل من املرفقات اليت قدمت تفاصيل وقائعية 

توصية وحاةل تنفيذها وعدد املشاريع اجلاري تنفيذها. وأأعرب املدير العام عن  45واترخيية عن توصيات أأجندة التنية وعددها 

ير جحم ما بذلته الويبو من هجود لتعممي توصيات أأجندة التنية، اليت متثل أأحد أأهداف الويبو الرئيس ية، أأمهل يف أأن يوحض التقر 

وأأن برانجمها الإمنايئ قامئ عىل الطلب. وفامي يتعلق ابلتعممي، فللمنظمة قامئة غنية ابخلدمات الالزمة وتقدهما لأي دوةل عضو 

ة يف أأهدافها الإمنائية، وكعنرص هام من عنارص الابتاكر والنظم الإيكولوجية هممتة لتساعدها عىل اس تخدام امللكية الفكري

ن هناك العديد من الأنشطة اليت تشمل الإطار القانوين واملؤسيس، أأي املشورة الترشيعية  نتاج الثقايف. وقال اإ لالإ

دارة امللكية والس ياس ية بناء عىل طلب ادلول الأعضاء. وقد بذلت هجود كبرية يف جمال البنية التحتي ة التقنية اليت تقوم علهيا اإ

بدلا من البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان  80( يف أأكرث من IPASالفكرية، من خالل نظام أأمتتة امللكية الفكرية )

ىل نظام الاقتصاد احلر، وعرب مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، اليت بلغت  تزايد الطلب ابس مترار. يف العامل مع  750املنتقةل اإ

ن جمال البنية التحتية التقنية لىق تعليقات جيدة من مجيع ادلول الأعضاء واس تخدم بشلك جيد. وفامي يتعلق بتكوين  وقال اإ

مشارك من مجيع أأحناء العامل. وأأما الرشأاكت  90 000أأكرث من  2018الكفاءات البرشية، اس تقبلت أأاكدميية الويبو يف عام 

اتحة مجموعة مزتايدة من املصنفات بأأنساق ABCني العام واخلاص، ول س امي احتاد الكتب امليرسة )بني القطاع (، فقد شهد اإ

ىل الهيئات املعمتدة يف مجيع أأحناء العامل. وتتيح قاعدة بياانت الويبو للبحث ) ( رشأاكت بني WIPO Re: Searchميرسة اإ

شلك جمالت علمية أأو تقنية أأو طبية أأو يف شلك قواعد بياانت جتارية القطاعني العام واخلاص ومعلومات علمية سواء يف 
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ن نطاق اخلدمات املقدمة عرب املنظمة كبري، مبا يف ذكل املرشوعات املعمتدة يف  ملوردي املعلومات املتعلقة ابلرباءات. وقال اإ

جاملية تبلغ توصية من توصيات أأجندة ال  34مرشوعا من هذا القبيل تنفذ  39جلنة التنية. فهناك  مليون فرنك  32تنية بقمية اإ

ىل أأربعة مقرتحات  ضافة اإ ن هناك مخسة مشاريع قيد التنفيذ، واثنان مهنا قيد التقيمي يف ادلورة احلالية، اإ سويرسي. وقال اإ

جراءات حمددة الهدف لقطاعات  مثل جديدة. وقد أأثبتت املرشوعات أأُنا وس يةل انجعة لتمكيل الربانمج العادي مع اختاذ اإ

القطاع السمعي البرصي والس ياحة وفن الطهيي وغريها من جمالت الاقتصاد. وبعد الانهتاء مهنا وتقيميها، يمت تعمميها يف 

حدى الأدوات الرئيس ية املس تخدمة لتلبية الطلبات املقدمة من البدلان يه  أأنشطة املنظمة. وذكر املدير العام أأن اإ

اسرتاتيجية قيد  13اسرتاتيجية من هذا القبيل قد وضعت، وهناك  63ة، وأأن هناك الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكري

التطوير أأو التحديث. وتوفر هذه الاسرتاتيجيات للبدلان وس يةل جيدة للتعبري عن أأشاكل املساعدة اليت س تلمتسها من 

ة والس ياق السائد يف البدل. وتسهل املنظمة، وتكييف أأشاكل املساعدة مع الأهداف الإمنائية احملددة والظروف الاقتصادي

ىل برامج معل ملموسة متكهنا من الاس تفادة من القامئة الواسعة من اخلدمات املتاحة من  أأيضا توجيه طلب ادلول الأعضاء اإ

ن الربانمج معقد نظرا للمزيانية العادية ملشاريع أأجندة التنية، وسوف تواصل الويبو تقدمي صورة متسقة  عن املنظمة. وقال اإ

درأاك مهنا أأن أأكرث من  % من نفقاهتا خصصت للتنية والتعاون الإمنايئ. وأأشار املدير العام اإىل 18الربانمج املعقد واملكثف، اإ

برانجما، تضمنت تقارير  31أأن التقرير ربط بني أأهداف التنية املس تدامة وأأجندة التنية، معال بتوجهيات اللجنة. ومن أأصل 

برانجما روابط حمددة  21برانجما تضمنت تقارير  31بط بأأهداف التنية املس تدامة، ومن أأصل برانجما روا 22وواثئق 

 بتوصيات أأجندة التنية.

ىل أأن الويبو  .51 ورحب وفد تونس ابلتقرير واملهنجية املعمتدة، اللتني تأأخذان يف الاعتبار توصيات اللجنة. وأأشار اإ

تنفيذ أأجندة التنية، ويه من الأولوايت. وأأضاف أأن معلية التنفيذ  ، وشاركت يف2018اضطلعت بعدد من الأنشطة يف عام 

اكنت شامةل وينبغي أأن حتقق مصلحة امجليع وتليب مصاحل ادلول الأعضاء. وشدد عىل رضورة أأن تراعي اللجنة الأولوايت 

ال املساعدة التقنية وتصممي احملددة يف أأهداف التنية املس تدامة. وذكر الوفد أأنه واصل الاس تفادة من أأنشطة الويبو يف جم

ماكانهتا.   قواعد البياانت واملنصات والرشأاكت ومساعدة ادلول الأعضاء عىل هتيئة بيئة متكهنا من تطوير اإ

ىل أأن التقرير يعرض حملة عامة مفصةل عن مجموعة من الأنشطة  .52 وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية، فأأشار اإ

ا لتعممي توصيات أأجندة التنية يف برامج الويبو. ورحب ابلإضافة اجلديدة ملرفقات التقرير، اليت والاسرتاتيجيات املضطلع هب

ن  حتلل حاةل تنفيذ توصيات أأجندة التنية ابلستناد اإىل مشاريع وأأنشطة تفصيلية وربطها ابلنتاجئ املرتقبة للمنظمة. وقال اإ

لنجاح تنفيذ أأجندة التنية سيمتثل يف كيفية تنفيذها وأأثرها عىل البدلان  التقرير يتفق مع معظم التوقعات وأأن الاختبار احلامس

املس تفيدة. وأأقر بأأن تنفيذ توصيات أأجندة التنية معلية مس مترة تتطلب أأثرا اسرتاتيجيا عىل املدى القصري واملتوسط والطويل 

بو وبراجمها ترسل تدرجييا رساةل مفادها أأن للمداخالت. وقد أأثبتت مواصةل السعي اإىل حتقيق نتاجئ ملموسة أأن أأنشطة الوي 

ىل أأن املامرسة املمتثةل يف تعممي توصيات  للملكية الفكرية دور رئييس يف تشجيع الابتاكر والهنوض به لصاحل اجملمتع. وأأشار اإ

 أأجندةوصيات عن طريق ربط الأهداف الاسرتاتيجية ولك برانمج بت أأجندة التنية يف وثيقة الربانمج واملزيانية للمنظمة،

التنية يف  أأجندةالتنية املطابقة، تعكس الطموح الإجيايب للمنظمة حنو التنفيذ. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تكون توصيات 

املس تقبل مرتبطة ابلنتاجئ املرتقبة يف وثيقة الربانمج واملزيانية. وأأحاط علام ابجملموعة الواسعة من املبادرات املتعلقة ابملساعدة 

ها املنظمة للهنوض ببيئة مؤاتية تتيح نشطة تكوين الكفاءات واملنصات والتقارير وقواعد البياانت والرشأاكت اليت التقنية وأأ 

ىل أأن التقرير أأكد عىل مسامهة أأاكدميية الويبو يف بناء قدرات املوارد البرشية يف  لالنتفاع بطاقة الابتاكر والإبداع. وأأشار اإ

ري فرص التعلمي والتدريب يف جمال امللكية الفكرية املوهجة حنو التنية لصاحل البدلان النامية جمال امللكية الفكرية من خالل توف
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والبدلان الأقل منوا. وعلق الوفد أأمهية كبرية عىل أأنشطة تكوين الكفاءات. وليك تكون ذات فاعلية ينبغي أأن هيدف تكوين 

ىل تزويد املتلقني ابلقدرة عىل فهم منافع نظام  امللكية الفكرية وتاكليفه، وحتديد مس توى حامية امللكية الفكرية الكفاءات اإ

ن التقرير أأبرز مجموعة من أأنشطة تعزيز التكنولوجيا ونقلها ونرشها، مبا يف ذكل  الأمثل لتلبية احتياجاهتم الإمنائية. وقال اإ

للملكية الفكرية، فضال عن  املساعدة الترشيعية للمؤسسات الوطنية عىل صياغة اسرتاتيجية وقوانني وس ياسات وطنية

الربامج اليت تعود ابلنفع عىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة وقطاعات أأخرى يف عدد من البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. 

ن تنفيذ مرشوعات أأجندة التنية ل يزال أأكرث الهنج ابتاكرا وفعالية لتنفيذ توصيات أأجندة التنية بكفاءة. فقد وصل  وقال اإ

ىل اإصالحات مؤسس ية تدرجيية  عدد من املشاريع اجلديدة لأجندة التنية اإىل جمالت مل تس تكشف من قبل، وأأدى ذكل اإ

طار برانمج الويبو  لفائدة ادلول الأعضاء. وقدم الوفد مثال عىل شعبة س ياسات امللكية الفكرية واملنافسة اليت أأنشئت يف اإ

التنية بشأأن تطوير امللكية الفكرية وس ياسة  أأجندةة كنتيجة ملرشوع من مرشوعات بشأأن امللكية الفكرية والتحدايت العاملي

ىل أأمهية وجود أ لية لقياس أأثر مشاريع  التنية.  أأجندةالتنية عىل اجملمتع، وأأكد دمعه لتعممي توصيات  أأجندةاملنافسة. وأأشار اإ

ن اتباع ُنج منسق يف تنفيذ توصيات أأجندة التنية س يكشف عن  دراج مقياس ملدى وقال اإ نتاجئ ملموسة. واقرتح رضورة اإ

تنفيذ لك جلنة لتوصيات أأجندة التنية، وأأعرب عن رغبته يف معرفة مدى مسامهة معلية اللجنة احلكومية ادلولية يف تنفيذ 

ا عن من أأجندة التنية، اليت وضعت للتنفيذ الفوري. وشدد عىل رضورة أأن تقدم مجيع هيئات الويبو تقرير  18التوصية 

مسامههتا يف توصيات أأجندة التنية. ورحب الوفد بقمية تعاون املنظمة مع منظامت منظومة الأمم املتحدة ومشاركهتا يف 

أأنشطهتا، والرشأاكت مع املنظامت احلكومية ادلولية الأخرى، وأأقر بقمية أأنشطة التعاون يف تعزيز التنس يق يف تنفيذ برامج 

ىل  يمي لتكل الرشأاكت. وضع أ لية تق التنية. ودعا اإ

وحتدث وفد رومانيا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وذكر أأن التقرير يبني أأن توصيات أأجندة التنية يه  .53

ىل أأن أأنشطة تكوين الكفاءات اليت يضطلع هبا قطاع التنية وشعبة  يف مصمي خمتلف الأنشطة اليت تضطلع هبا الويبو، وأأشار اإ

وا قد وضعت كجزء من برانمج الويبو العادي. ومشل ذكل الأنشطة املتعلقة بوضع اسرتاتيجيات وطنية البدلان الأقل من

للملكية الفكرية والابتاكر، وخطط تنية امللكية الفكرية، ورقع مس توى الوعي بأأمهية امللكية الفكرية، وتقدمي املشورة 

رسات وتبادل اخلربات املفيدة. وأأعرب عن رسوره ملالحظة أأن الترشيعية، وسلسةل من الأنشطة املتعلقة بتقامس أأفضل املام

هذه الأنشطة قامئة عىل الطلب وموهجة حنو التنية، وجشع عىل املشاركة الفعاةل ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف مشاريع 

م هبا بشدة، نظرا لأمهيهتا ووجاههتا الويبو. وأأقر الوفد مبسامهة الويبو وقميهتا يف حتقيق أأهداف التنية املس تدامة، اليت تلزت 

ىل التعلمي يف جمال امللكية  ابلنس بة للبدلان املتقدمة والنامية. وأأعرب عن تقديره لعمل أأاكدميية الويبو املتواصل لتسهيل النفاذ اإ

برامج  ، فضال عن اس تكامل س بعة2018الفكرية، وأأعرب عن رسوره بزايدة عدد دورات التعلمي عن بعد املقدمة يف عام 

ضافة اثين عرش برانجما للمدرسة الصيفية للويبو يف عام  . وأأحاط علام مبشاركة الويبو النشطة مع 2018رئيس ية مشرتكة واإ

 املنظامت ادلولية الأخرى وجشع املنظمة عىل مواصةل الاضطالع بدور نشط يف دمع ادلول الأعضاء.

يران )مجهورية .54 ىل اس مترار الزت  - وأأشار وفد اإ سهاهما يف حتسني وتوس يع نطاق العمل املتصل الإسالمية( اإ ام الويبو واإ

بتوصيات أأجندة التنية. ورحب هبيلك التقرير، اذلي مكن املتلقني من تصفح التقرير بشلك سلس واحلصول عىل نظرة عامة 

ويبو يف تنفيذ هممة ووصف للك مرشوع من مشاريع أأجندة التنية فضال عن معلية التقيمي اذلايت. وأأثىن عىل معل أأاكدميية ال

زاء املأأزق القامئ بشأأن بعض توصيات أأجندة  ذاكء الوعي العام يف خمتلف البدلان. وأأعرب عن أأسفه اإ تكوين الكفاءات واإ

بشأأن معل اللجنة احلكومية ادلولية، وأأضاف أأنه يقر بأأن تنفيذ ولية اللجنة والوفاء هبا رهن  18التنية، ول س امي التوصية 

 ذ التوصية املذكورة واجه صعوابت.لأعضاء، ولكن تنفيمبشيئة ادلول ا



CDIP/23/17/Prov. 
21 
 

ىل تنفيذ  .55 مرشوعا متت  39توصية من توصيات أأجندة التنية، وأأن  45توصية من أأصل  34وأأشار وفد الصني اإ

 مرشوعا مت تعمميها يف معل الويبو. وذكر أأن الويبو أأجنزت عددا من 21املوافقة علهيا أأو ما زالت قيد التنفيذ، ومن بيهنا 

ادلراسات وأأنشطة التدريب وتكوين الكفاءات يف تنفيذ توصيات أأجندة التنية. وسلط الضوء عىل أأنه واصل تعزيز تعاونه مع 

. وحرض الاجامتع س تون طرفا من 2018الويبو، وعقد اجامتعا رفيع املس توى بشأأن مبادرة احلزام والطريق، يف أأغسطس 

رية وبعض املنظامت ادلولية والإقلميية، وصدر عنه بيان مشرتك عن تعزيز التعاون بدلان احلزام والطريق وماكتب امللكية الفك

فامي بني بدلان احلزام والطريق، وحتديد مثانية مرشوعات للتعاون يف جمال قانون امللكية الفكرية وتبادل الس ياسات والتوعية 

 -، ابلشرتاك مع الويبو، عقدت ندوة صينية 2018وتكوين الكفاءات والتعاون يف جمال البياانت. وأأضاف أأنه يف نومفرب 

دوةل عضوا. وذكر الوفد أأنه س يواصل متويل  17أأفريقية رفيعة املس توى بشأأن أأنظمة امللكية الفكرية وس ياساهتا حرضها 

ىل البدلان النامية لتقدمي التدريب، ويف عام  صل ، س يوا2019مجموعة اثنية من الزمالت والتدريبات، وسريسل حمارضين اإ

 التعاون الإمنايئ مع الويبو ويشارك يف العمل للميض قدما يف تنفيذ توصيات أأجندة التنية.

ن التقرير يقدم نظرة شامةل عن خمتلف  .56 وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وقال اإ

طار الربامج العادية، لأن الأنشطة املضطلع هبا يف تنفيذ أأجندة التنية. وأأثىن عىل أأنشطة تكوين ا لكفاءات املضطلع هبا يف اإ

املساعدة التقنية ابلغة الأمهية للتنية. وشكر قطاع الويبو للتنية عىل معهل يف وضع الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية 

عضاء. وأأعرب عن والابتاكر وتكوين الكفاءات وتبادل املامرسات اجليدة، وأأعرب عن أأمهل يف مضز مزيد من ادلول الأ 

ارتياحه لس تكامل وتقيمي مرشوعني: هام مرشوع تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان 

املرحةل الثانية، ومرشوع بشأأن التعاون عىل التعلمي والتدريب املهين يف جمال التنية وحقوق امللكية الفكرية مع  -الأفريقية 

القضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تواصل ادلول الأعضاء العمل عىل مؤسسات التدريب 

 تعزيز النظام ادلويل للملكية الفكرية، اذلي من شأأنه أأن حيفز النو املس تدام.

ىل أأ  .57 ن التقرير أأبرز الروابط الوثيقة وأأيد وفد الس نغال البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأشار اإ

بني امللكية الفكرية والتنية، وأأشاد بدور الويبو من خالل املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات، ورحب بعمليات نقل 

التكنولوجيا. ورحب ابلأشاكل املتعددة للتعاون مع الويبو، مبا يف ذكل صياغة اسرتاتيجيته الوطنية، وجشع الأمانة عىل تكثيف 

 ودها من أأجل تنفيذ توصيات أأجندة التنية تنفيذا اكمال.هج

وسلط وفد املكس يك الضوء عىل الزتام الويبو بتنفيذ أأنشطة املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات، فضال عن تطوير  .58

جيابية لالبتاكر والإبدا ع. وأأعرب منصات وقواعد بياانت ورشأاكت دلمع ادلول الأعضاء من أأجل التشجيع عىل هتيئة بيئة اإ

عن امتنانه للزتام امجليع وجشع الويبو عىل مواصةل هذه الأنشطة. وأأثىن عىل املعلومات املتعلقة بتقدمي املساعدة التقنية للبدلان 

النامية والبدلان الأقل منوا يف صياغة الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية، فضال عن معل أأاكدميية الويبو للتدريب 

ال امللكية الفكرية لفائدة املسؤولني احلكوميني. وذكر الوفد أأن من الواجب التعامل مع جدول الأعامل املتعدد املتخصص يف جم

الأطراف بطريقة شامةل، ولهذا السبب فاإن مشاركة الويبو يف معل الأمم املتحدة بشأأن التنية والعمليات املؤسس ية فامي يتعلق 

، يه أأمور وجهية. وأأضاف أأن التعاون املذكور يشمل أأنشطة الأمم املتحدة 2030لعام  ابلبتاكر، مثل خطة التنية املس تدامة

املشرتكة بني الواكلت بشأأن العمل والتكنولوجيا والابتاكر، وكذكل مع واكلت الأمم املتحدة املتخصصة. وسلط الضوء عىل 

مجيع املس توايت، سواء كنز مس تخدمات أأو مس هتلاكت الزتام الويبو مبواصةل اجلهود الرامية اإىل متكني النساء والفتيات عىل 

ت معل أأو رائدات أأعامل أأو رائدات يف جمال العلوم والتكنولوجيا والابتاكر، وذكل من أأولوايهتا. وهنأأ الويبو  للمحتوى أأو رابز
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نشاء أأفرقة معنية مبسأأةل املساواة بني اجلنسني يف موضوعات العلوم والتكنولوجيا والهن دسة والرايضيات ابلتعاون عىل مبادرة اإ

مع هيئة الأمم املتحدة للمرأأة واليونيسكو. وأأحاط علام ابملعلومات املتبادةل بشأأن العمل اجلاري يف الويبو فامي يتعلق 

ابلسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية والابتاكر والإحصاءات الأساس ية بشأأن مشاركة املرأأة يف الرباءات ادلولية. وسلط 

عىل برانمج مساعدة اخملرتعني واملنتدى الاقتصادي العاملي اذلي مشل اخملرتعني والرشاكت الصغرية واملتوسطة ذات الضوء 

ىل أأن  نرتنت اجلامعية اخلاصة مبجال امللكية الفكرية. وأأشار اإ املوارد املالية الصغرية من البدلان النامية، مبا يف ذكل صفحات الإ

مفيدة لتعزيز التعاون ونقل املعارف ذات ادلور الأسايس يف تعزيز الابتاكر. وشدد الوفد عىل برانمج مساعدة اخملرتعني أأداة 

مرشوعا س يكون لها أأثر  39أأمهية مشاريع أأجندة التنية وتنفيذها، وذكر أأن املشاريع اليت متت املوافقة علهيا والبالغ عددها 

جيايب عىل امللكية الفكرية والابتاكر. ودعا الأمانة اإىل جراء أأي حتسينات رضورية  اإ مراعاة الإجنازات وأ راء املقميني ملواصةل اإ

 ومنع املامرسات السلبية اليت تؤثر يف تنفيذ املرشوعات.

ن التقرير يقدم عرضا شامال للأنشطة املضطلع هبا لتنفيذ أأجندة التنية  .59 وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء، وقال اإ

املنظمة. وأأحاط علام جبميع الأنشطة املدرجة يف التقرير وأأعرب عن رسوره ابلتنوع الكبري يف  وتعمميها عىل الربامج املعنية يف

جنازهام  الأنشطة املضطلع هبا من أأجل تنفيذ توصيات أأجندة التنية. وأأثىن عىل تعممي مرشوعي أأجندة التنية الذلين مت اإ

اليت اختمتت العام املايض دون أأي بند معلق يف جدول أأعاملها.  وتقيميهام، وعىل مرونة وانفتاح مجيع ادلول الأعضاء يف اللجنة

ىل الأنشطة العديدة اليت تسهم يف تنفيذ أأهداف التنية املس تدامة واليت نفذت خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير. ورأأى  وأأشار اإ

ركزيها عىل أأهداف التنية املس تدامة أأن اعامتد أأهداف التنية املس تدامة شلكز عالمة فارقة. وأأن عىل الويبو أأن حتافظ عىل ت

، وذكر أأن هذه 2018الأكرث صةل بوليهتا. ورحب ابقرتاحات املرشوعات الأربعة اجلديدة اليت متت املوافقة علهيا يف عام 

املشاريع تشمل طائفة واسعة من توصيات أأجندة التنية، ويتوقع أأن تبين قدرات ادلول الأعضاء عىل اس تخدام أأدوات 

ة الفكرية لأغراض التنية. وذكر أأنه سيتعمل من التقارير املرحلية طوال مدة املشاريع، وأأعرب عن أأمهل يف أأن يكون لهذه امللكي

التقارير أ اثر كبرية طويةل الأجل. وحثز الوفد ادلول الأعضاء عىل مواصةل تقدمي مقرتحات املشاريع اليت تدمع ولية الويبو. 

ل الرايدة يف وضع نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية وتعزيز حامية امللكية الفكرية يف وأأضاف أأن عىل املنظمة أأن تواص

مجيع أأحناء العامل. وأأن الاعتبارات الإمنائية جزء ل يتجزأأ من معل الويبو يف متكني ادلول الأعضاء من اس تخدام امللكية الفكرية 

منائية اقتصادية اجامتعية.  كأداة اإ

م صورة عامة للأنشطة اليت اضطلعت هبا الويبو لتنفيذ أأجندة التنية وتعمميها يف  وأأشار وفد ش ييل .60 ىل أأن التقرير قدز اإ

مجيع برامج املنظمة ذات الصةل. وسلط الضوء عىل العدد الكبري من املشاريع واملبادرات اليت مكنت من تنفيذ توصيات 

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: تعزيز الاس تخدام أأجندة التنية. وأأعرب عن تقديره لعمل الويبو يف تنفيذ مرش  وع اإ

الفعال للملكية الفكرية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية، واكن بدله أأحد 

ات الابتاكرية يف البدلان النامية والبدلان البدلان الرائدة يف املرشوع. وذكر أأن الغرض من املرشوع اكن بناء وتعزيز القدر 

الأقل منوا والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية، من خالل خلق فرص التدريب وتعزيز التعاون، مبا يف ذكل صياغة النصوص 

ء عىل العمل التعلميية ومقاطع الفيديو والواثئق بشأأن أأفضل املامرسات املفيدة واليت ميكن اس تخداهما يف التعلمي. وسلط الضو 

ىل املعلومات واملعارف، اليت جتهزز لتنفيذ املرشوع، وذكر أأن املبادرة تسري بشلك جيد. وذكر أأنه  اذلي أأجنزته شعبة النفاذ اإ

يعمل بتنس يق وثيق مع الويبو لضامن متكني املرشوع من اس تكامل نظامه اخلاص ابلبتاكر ونقل التكنولوجيا، خالل مرحةل 

 مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر. التنفيذ، مبا يف ذكل
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وأأيد وفد اجلزائر البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأحاط علام ابلأنشطة اليت اضطلعت هبا  .61

كوين الويبو لتنفيذ أأجندة التنية وتعمميها يف مجيع برامج الويبو املعنية، ورحب ابلزتام الويبو بأأنشطة املساعدة التقنية وت

الكفاءات واملبادرات الرامية اإىل مساعدة ادلول الأعضاء عىل هتيئة بيئة تشجع الابتاكر والإبداع. ورحب ابلتغيريات اليت 

أأدخلت عىل املرفق الأول من تقرير املدير العام بشأأن تنفيذ أأجندة التنية، اذلي يربط أأجندة التنية بربامج الويبو. وجشع 

ا يف تعممي توصيات أأجندة التنية امخلس والأربعني ابلاكمل يف الربامج الرئيس ية للمنظمة، ول س امي الويبو عىل مواصةل هجوده

طار الربانمج واملزيانية، اذلي ينبغي أأن يبنيز ابنتظام الروابط بني التوصيات والنتاجئ املرتقبة. وذكر الوفد أأن من املهم  يف اإ

ىل املعرفة، حىت صياغة أأدوات جديدة، أأكرث تكيفا مع احتياجات  ادلول الأعضاء، ل س امي يف جمال نقل التكنولوجيا والنفاذ اإ

ىل أأن  تمتكن ادلول الأعضاء من حتقيق اس تفادة اكمةل من نظام امللكية الفكرية لصاحل تنيهتا الاجامتعية والاقتصادية.  وأأشار اإ

سهام املشاريع املنجزة يف حتقيق توصيات أأجندة التنية، وليس  من املفيد احلصول عىل وصف، يف املرفق الثالث، لكيفية اإ

جمرد وصف للأنشطة املضطلع هبا. وشدد عىل أأمهية ادلور اذلي تضطلع به أأاكدميية الويبو ومسامههتا يف احلصول عىل التعلمي 

اجلنوب والتعاون والتدريب يف جمال امللكية الفكرية، وجشع الويبو عىل مواصةل مبادراهتا يف جمال التعاون فامي بني بدلان 

الثاليث، نظرًا لحتياجات البدلان املزتايدة يف جمال التدريب وامللكية الفكرية. ورحب الوفد ابلنجاحات اليت حققها مؤمتر 

جراء مناقشات جيدة بشأأن الفرص والتحدايت اليت  ىل أأن املؤمتر أأاتح اإ الويبو ادلويل بشأأن امللكية الفكرية والتنية، وأأشار اإ

جراء نقاش رفيع املس توى بشأأن القضااي امللحة والناش ئة املتعلقة ينطوي علهي ىل اإ ا النظام. وأأظهر املؤمتر احلاجة اإ

 الفكرية. ابمللكية

ىل أأن التقرير يبني التقدم  .62 وأأيد وفد بوركينا فاسو البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأشار اإ

وصيات أأجندة التنية، واس مترار الويبو يف مساعدة ادلول الأعضاء عىل الانتفاع الفعال ابمللكية اذلي أأحرزته الويبو يف تنفيذ ت

الفكرية لأغراض الإبداع والابتاكر. ورحب بأأنشطة املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات اليت تلقاها بدله، والأنشطة اليت 

ىل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا و  اليت ساعدهتا عىل اس تخدام امللكية الفكرية كأداة أأساس ية للتنية. وأأشار قدمهتا الويبو اإ

ىل أأن التقرير أأظهر أأن بعض املشاريع اليت وافقت علهيا اللجنة قد اس تمكلت، مبا يف ذكل املشاريع اليت شارك فهيا. وأأشار  اإ

ىل أأن تكل الأنشطة ساعدت عىل حتقيق أأهداف التنية املس تدامة، ولهذا السبب،  رحب ابجلهود اليت تبذلها الويبو لتنفيذ اإ

 مجيع توصيات أأجندة التنية.

وأأحاط وفد الربازيل علام ابلتقرير وذكر أأن هناك بعض التحسينات. فقد ركز التقرير أأكرث عىل الإبالغ عن الأنشطة  .63

دراج املرفق الأول اذلي ربط توص 2018املتعلقة بأأجندة التنية املضطلع هبا يف عام  يات أأجندة التنية ابلنتاجئ . ورحب ابإ

املرتقبة. وأأثىن عىل اجلهد مس متر وأأعرب عن أأمهل يف اختاذ بعض اخلطوات الأخرى. وذكر الوفد أأن التقرير يفتقر اإىل صةل 

بشأأن تقدمي  2واحضة بني توصيات أأجندة التنية ومجيع الأهداف الاسرتاتيجية التسعة، ول س امي الهدف الاسرتاتيجي 

يف جمال امللكية الفكرية من الطراز الأول تشمل أأنظمة معاهدة الرباءات ولهاي ومدريد ولش بونة، والصةل  خدمات عاملية

للجنة. وأأبرز الوفد اس تعداده  25ابلنتاجئ املرتقبة املعنية. وأأعرب الوفد عن ثقته يف احلصول عىل تقرير اكمل وأأمشل يف ادلورة 

دخالها. للتعاون والعمل مع الأمانة من أأجل معاجلة  التحسينات املتبقية اليت ينبغي اإ

ىل النسق املكيزف لوثيقة الربانمج واملزيانية للمنظمة وتقاريرها اليت تراعي البعد الإمنايئ  .64 وأأشار وفد الاحتاد الرويس اإ

الأمم املتحدة  النتاجئ املرتقبة لربامج املنظمة وتوصيات أأجندة التنية. وذكر أأن الويبو تتعاون بنشاط مع واكلت وتربط بني

مليون فرنك سويرسي، للمسائل املتعلقة  32الأخرى وتنفذ مشاريع مشرتكة بني الواكلت وختصص موارد مالية كبرية، فاقت 
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طار أأاكدميية الويبو  ابلتنية. ورحب ابعامتد توصيات أأجندة التنية وتنفيذ املرشوعات والتنفيذ الناحج للمرشوعات التعلميية يف اإ

ملزتايد ابلتدريب يف جمال امللكية الفكرية. وذكر الوفد أأن قاعدة البياانت والربامج اجلديدة دلمع اخملرتعني يه تدابري والاهامتم ا

ىل تسهيل اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية من قبل الرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث.  هتدف اإ

ىل اهامتمه ابملشاريع اليت تعزز اح رتام امللكية الفكرية، وشدد عىل ارتفاع الطلب عىل مراكز الويبو اليت تس تخدم وأأشار اإ

التكنولوجيا املتقدمة، مثل اس تخدام اذلاكء الاصطناعي يف الرتمجة والتصنيف ال يل للرباءات. وأأعرب عن اهامتمه مبواصةل 

ُنجا بناء لتنفيذ توصيات أأجندة التنية، ودمع  العمل عىل نرش تقارير الاجتاهات التكنولوجية للويبو. وذكر الوفد أأنه اعمتد

طار بند جدول الأعامل اجلديد بشأأن "امللكية الفكرية والتنية".  هجود الويبو يف تنفيذها، ول س امي يف اإ

 وأأيد وفد الولايت املتحدة الأمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء. وشكر املدير العام عىل التقرير .65

ىل أأن التقرير يبني الزتام الويبو املتواصل والتقدم  اذلي قدم معلومات عن تنفيذ أأجندة التنية وصالهتا ابلنتاجئ املرتقبة. وأأشار اإ

رد يف تنفيذ توصيات أأجندة التنية. وأأضاف أأن للأنشطة املضطلع هبا، مبا يف ذكل املشاريع، تأأثريا كبريا عىل املس تفيدين  املطز

ء. وأأيد الوفد مشاركة الويبو النشطة يف أأنشطة الأمم املتحدة، ول س امي أأهداف التنية املس تدامة اليت تتعلق وادلول الأعضا

ىل النجاح املس متر لربانجمي "ويبو  بولية املنظمة وأأهدافها الاسرتاتيجية، مثل الأنشطة املتعلقة ابلبتاكر. وأأشار الوفد اإ

طالق قاعدة ريرستش" و"ويبو غرين" وكذكل برانمج مسا عدة اخملرتعني ومبادرات الويبو وبراجمها الأخرى. وأأحاط علام ابإ

نه ل يزال ملزتما ابملسامهة البناءة يف معل الويبو يف  بياانت الرباءات، اليت أأاتحت معلومات عن براءات الأدوية. وقال الوفد اإ

 تعزيز دور امللكية الفكرية كأداة للتنية الاجامتعية والاقتصادية.

أأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأثىن عىل تقرير املدير العام، وخاصة و  .66

ىل أأن أ لية التنفيذ اليت اختريت للك توصية من  الإضافة الواردة يف املرفق الأول لعمود يتضمن الصةل ابلنتاجئ املرتقبة. وأأشار اإ

أأهداف اسرتاتيجية،  9طهتا بواحد أأو أأكرث من النتاجئ املرتقبة، وأأن وثيقة الربانمج واملزيانية تربز توصيات أأجندة التنية رب

ن وثيقة الربانمج  دارة القامئة عىل النتاجئ. وقال اإ طار الويبو لالإ وللك هدف اسرتاتيجي مهنا عدد من النتاجئ املرتقبة مضن اإ

"أأجندة الويبو بشأأن التنية وأأهداف التنية املس تدامة يه قضااي متداخةل  نصت عىل ما ييل: 2017-2016واملزيانية للثنائية 

ينبغي تعمميها عرب مجيع الأهداف الاسرتاتيجية".  ولكن عند حتليل املرفق الأول لتقرير املدير العام عن تنفيذ أأجندة التنية، مل 

. ويتعلق 2من الأشاكل ابلهدف الاسرتاتيجي رمق يلحظ الوفد أأية توصية من توصيات أأجندة التنية اليت ترتبط بأأي شلك 

ابخلدمات العاملية الأساس ية ويشمل مجيع الهيألك الرئيس ية مثل أأنظمة معاهدة الرباءات ومدريد  2الهدف الاسرتاتيجي رمق 

 يثري مسأأةل مدى التعممي الفعيل لأجندة التنية. 2ولهاي ولش بونة. وعدم وجود رابط مع الهدف الاسرتاتيجي 

وأأيد وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء. وشكر املدير العام عىل التقرير اذلي أأبرز أأن معظم  .67

دارة املشاريع عىل النحو  املشاريع قيد التنفيذ تسري قدما كام هو خمطط. وأأعرب عن تقديره ملدراء املشاريع عىل هجودمه يف اإ

ريع رضورية لتنفيذ توصيات أأجندة التنية. وأأفاد بأأنه ينبغي للجنة أأن ترصد املشاريع وتقميها املناسب، وأأقر بأأن مجيع املشا

 ابس مترار لمتكيهنا من امليض قدما بكفاءة وجتنب أأي ازدواجية.

ن التقرير يعكس معل املنظمة وهجودها املتواصةل لإدراج البعد الإمنايئ يف مجيع براجمها وأأنشطهتا. .68  وقال وفد مالزياي اإ

عداد التقارير وأأن توصيات أأجندة التنية أأدرجت بفعالية يف أأنشطة املنظمة.  ردا يف اإ ىل أأن الويبو أأحرزت تقدما مطز وأأشار اإ

عداد وثيقة الربانمج واملزيانية، اليت تتضمن جدول أأعامل التنية، لضامن ختصيص املوارد الالزمة. وحبلول  ىل أأمهية اإ وأأشار اإ

توصية من توصيات  34مرشوعا، وتنفيذ  21مشاريع جديدة، وجرى تعممي  4مرشوعا، مهنا  39، اعمتد 2018ُناية عام 
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أأجندة التنية. ومجيع املشاريع اكنت أأنشطة ملموسة ومعلية ساعدت ادلول الأعضاء عىل تنفيذ أأجندة التنية. ورحب 

ىل تنفيذ مهنجيات للأنشطة املضطلع هبا يف طار أأجندة التنية. وأأعرب عن سعادته ابلأنشطة العملية املتواصةل الرامية اإ  اإ

طار الصناديق الاستامئنية الأسرتالية لسد الفجوة بني البحث  ابس تفادة بدله من بعض الأنشطة، ول س امي من مرشوع يف اإ

ية الصناعي وهجود ربط الرشاكت الصغرية واملتوسطة املالمئة ابجلامعات العامةل عىل أأحباث تطبقها هذه الرشاكت، وبدء معل 

ىل أأنه يعمل أأيضا مع الويبو عىل وضع مرحةل اثنية من الاسرتاتيجية الوطنية  التعاون والتعاون يف ُناية املطاف. وأأشار اإ

ىل قيادة نظام ملكية فكرية متوازن وفعال، وأأعرب عن أأمهل يف بذل  للملكية الفكرية. وأأشار الوفد اإىل رساةل الويبو الرامية اإ

الأعضاء، ول س امي البدلان النامية، يف التغلب عىل التحدايت اليت قد تواهجها بسبب ال اثر  اجلهود أأيضا ملساعدة ادلول

املرتتبة عىل س ياسات حامية امللكية الفكرية. وأأقر بأأن امللكية الفكرية أأداة هممة للتنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية 

قته يف أأن تواصل الأمانة مساعدة ادلول الأعضاء للتغلب عىل ، وأأعرب عن ث 2030وحتقيق خطة التنية املس تدامة لعام 

 حتدايت. أأية

وأأعرب وفد كندا، متحداث بصفته الوطنية، عن تأأييده للبيان اذلي تيل ابمس اجملموعة ابء. وشكر املدير العام عىل  .69

توصيات أأجندة التنية. وذكر أأنه منذ التقرير، وأأحاط علام جبميع الأنشطة املدرجة يف التقرير واجلهود املبذوةل لتعزيز تنفيذ 

ة جناح امحلةل العاملية لليوم العاملي للملكية الفكرية "متكني التغيري: املرأأة يف الابتاكر والإبداع"، شاركت الويبو يف مجموعة متنوع

ىل تشجيع مشاركة املرأأة يف امللكية الفكرية. وذكر أأن كندا اكنت نشطة جدا يف هذا املوضوع،  من املبادرات الرامية اإ

وشاركت يف عدة مبادرات مهنا املشاركة جنبا اإىل جنب مع املكس يك والولايت املتحدة الأمريكية، يف مرشوع تعزيز دور 

املرأأة يف الابتاكر وتنظمي املشاريع: تشجيع النساء يف البدلان النامية عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية. وأأعرب عن تطلعه 

ىل  النتاجئ تكل املبادرة، وجشع ادلول الأعضاء عىل مواصةل النظر يف مسائل املساواة بني اجلنسني عند اختاذ اإىل الاس امتع اإ

القرارات أأو وضع مبادرات جديدة. وأأضاف أأن موضوع املرأأة يف جمال امللكية الفكرية س يكون موضوعا حموراي يف حلقة العمل 

حللقة معل  22الفكرية ابلتعاون مع أأاكدميية الويبو. وأأضاف أأن ادلورة  التنفيذية املقبةل اليت ينظمها مكتب كندا للملكية

التنفيذية املشرتكة بني مكتب كندا للملكية الفكرية والويبو، ستشدد عىل دور املرأأة يف جمال امللكية الفكرية من خالل 

بدلا من مجيع أأحناء العامل  15الوفد أأن  تسليط الضوء عىل العمل اذلي أأجنزه مكتب كندا للملكية الفكرية يف هذا اجملال. وذكر

س تحرض حلقة العمل وأأن أأكرث من نصف املشاركني مه من النساء. وأأعرب عن امتنانه لدلمع املتواصل اذلي تقدمه أأاكدميية 

 الويبو لتنفيذ حلقة العمل.

ر املدير العام اكن شامال وأأيد وفد مرص البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأضاف أأن تقري .70

ىل تعممي توصيات أأجندة التنية يف برامج الويبو. وأأثىن عىل أأنشطة املساعدة  وعرض الأنشطة والاسرتاتيجيات الرامية اإ

ىل تعزيز نقل  التقنية وتكوين الكفاءات الواردة يف التقرير، وعىل دور الويبو يف تقدمي أأنشطة املساعدة التقنية الرامية اإ

ىل املؤسسات الوطنية لصياغة اسرتاتيجيات وقوانني وس ياسات وطنية التكنولو  جيا، مبا يف ذكل تقدمي املساعدة الترشيعية اإ

جيابية يف تكوين الكفاءات يف جمال امللكية الفكرية  يف جمال امللكية الفكرية. وقد سامهت أأنشطة أأاكدميية الويبو مسامهة اإ

وا من خالل برامج التعلمي عن بعد وادلورات التدريبية يف جمال امللكية الفكرية. وأأثىن لفائدة البدلان النامية والبدلان الأقل من

الوفد أأيضا عىل النتاجئ الإجيابية لتنفيذ س تة مرشوعات من أأجندة التنية، مبا يف ذكل مرشوع امللكية الفكرية والس ياحة 

جيابية يف والثقافة: دمع الأهداف الإمنائية وتعزيز الرتاث الثقايف يف مرص  وغريها من البدلان النامية، وهو ما سامه بصورة اإ

 التوعية ابمللكية الفكرية يف اجملالت املذكورة.



CDIP/23/17/Prov. 
26 
 

 الرد عىل تعليقات ادلول الأعضاء. ومل تصدر تعليقات أأخرى من احلضور. ودعا الرئيس الأمانة اإىل .71

حظاهتا وتعليقاهتا واقرتاحاهتا بشأأن التقرير. وشكر انئب املدير العام، الس يد ماريو ماتوس، ادلول الأعضاء عىل مال .72

وسوف تقوم الأمانة ابلإحاطة علام ابلتعليقات والعمل وفقا ذلكل. وفامي يتعلق ابملالحظة اليت أأبديت بشأأن تقيمي مشاريع أأجندة 

نة من تقيمي جيريه خبري مس تقل بعد اس تكامل لك مرشوع من املشاريع، وي عرض بعدها تقرير التنية، أأوحض أأن العملية مكوز

التقيمي عىل اللجنة. وفامي يتعلق ابلأنشطة الأخرى الأمع للويبو، واليت ل تقترص عىل أأجندة التنية، فقد صدرت تعلاميت 

جديدة من ادلول الأعضاء بتحسني طريقة قياس أأثر الأنشطة، والويبو تقوم بذكل بأأدزق صورة ممكنة. ويف بعض اجملالت، 

ا لتحسني مس توى قياس الأثر. ويف حالت أأخرى، تعمل عىل وضع أأدوات جديدة لقياس الأنشطة تس تخدم املنظمة نظام

ن ما س بق هو معلية مس مترة، ول ميكن تقدمي أأجوبة أأو حلول للك ما ذكر يف تكل اللحظة، ولكن مس تقباًل  وأأثرها. وقال اإ

ىل تقدمي مزيد من التفاصيل حول كيفية حتسني س تقدم الويبو تقريرا عن التطورات أأو التحسينات. ودعا وفد الربازيل اإ 

ىل معاجلة املالحظة اليت أأاثرها وفد جنوب أأفريقيا.  التقرير والقصد منه. ودعا الأمانة اإ

ن السؤال اذلي طرحه وفد جنوب أأفريقيا يطال مسأأةل معقدة. فتكل النقطة يه  .73 وقالت الأمانة )الس يد ابلوش( اإ

يتعلق ابخلدمات اليت تقدهما الويبو، أأي أأنظمة معاهدة  2ن الهدف الاسرتاتيجي واحدة من حتدايت صياغة التقرير، لأ 

الرباءات ومدريد ولهاي ولش بونة. ومبادئ توصيات أأجندة التنية تنطبق أأيضا عىل تكل اجملالت، مثل مبدأأي احلياد 

ىل الطلب. ولكن، س يكون من الصعب ربط تفاصيل أأنشطة تكل اخلدمات جبميع توصيات أأجندة التنية.  واخلدمة املستندة اإ

ومن هذا املنطلق، من الأفضل ترك اخلدمات ومعاجلة اجملالت أأو الأهداف الاسرتاتيجية اليت يضطلع يف جوهرها بعمل 

ىل الزمالء املسؤولني  متعلق بتوصيات أأجندة التنية. وذكرت الأمانة أأُنا منفتحة عىل اقرتاحات اللجنة، وميكن دامئا أأن تعود اإ

يف الروابط املعروضة يف املرفق الأول  2تكل اخلدمات والربانمج واملزيانية للوصول اإىل طريقة لبيان الهدف الاسرتاتيجي عن 

ذا وافقت اللجنة عىل ذكل.  من تقرير املدير العام، اإ

ن الأساس املنطقي وراء الصةل املفقودة ابلهدف الاسرت  .74  2اتيجي وشكر وفد الربازيل الأمانة عىل التوضيحات وقال اإ

جابة عىل سؤاهل.  مسأأةل تفسري. وأأضاف أأن الأمانة قدمت اإ

ىل الصفحة  .75 الوثيقة ) 2018/2019من مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية  45وأأشار وفد جنوب أأفريقيا اإ

WO/PBC/26/3 اليت نصت 1.2(، الهدف الاسرتاتيجي الثاين، تقدمي خدمات عاملية من الطراز الأول، النتيجة املرتقبة ،

 "اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب لإيداع طلبات الرباءات ادلولية، حيامن عىل

يكون أأحد مؤرشات الأداء هو الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة الرباءات والصادرة من البدلان النامية والبدلان الأقل منوا". 

ن ذكل يرتبط ارتباطا مبا ىل وقال اإ ن اللجنة حباجة اإ رشا بأأجندة التنية، ومن الأمور اليت هتمت هبا اللجنة اهامتما خاصا. وقال اإ

ىل املناقشات واملشاركة يف حلقات نقاش رفيعة املس توى  ن لزم الأمر، استنادا اإ معرفة كيفية حتسني عدد الإيداعات، اإ

وتكل اجملالت يه من اختصاص اللجنة. وأأفاد بأأن عدد والتدخالت الاسرتاتيجية واملساعدة التقنية وتطوير الكفاءات. 

واضعي الس ياسات والشعب احلكومية واملامرسني واحللقات ادلراس ية الهادفة، ممن دلهيم فهم معمق لنظام معاهدة الرباءات 

احضة ابللجنة، ومواضيعه، عامل همم للبدلان النامية يف سعهيا لضامن تعممي أأجندة التنية. ورأأى أأن املؤرشات ذات صةل و 

عادة النظر يف املسأأةل املتعلقة ابلهدف الاسرتاتيجي الثاين.  وطلب اإ
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ىل اللجنة أأعدت مبسامهة من القطاعات املعنية الأخرى.  .76 ورصحت الأمانة )الس يد ابلوش( بأأن التقارير املقدمة اإ

ىل تناول هذا اجلانب يف تقرير املدير العام الالحق عن تنفيذ أأجندة  وستناقش مع الزمالء ال خرين نطاق التقرير، وستسعى اإ

 التنية.

، وابملالحظات والاقرتاحات املقدمة من CDIP/23/2وأأحاطت اللجنة علام بتقرير املدير العام الوارد يف الوثيقة  .77

 ادلول الأعضاء.

 من جدول الأعامل: النظر يف برانمج العمل املعين بتنفيذ التوصيات املعمتدة 8البند 

مقرتح مرشوع مقدم من دوةل بوليفيا املتعددة القوميات بشأأن تسجيل العالمات  - CDIP/23/15قة النظر يف الوثي

 امجلاعية للرشاكت احمللية بصفته قضية حمورية يف التنية الاقتصادية

ىل تقدمي اقرتاح املرشوع.-ودعا الرئيس وفد بوليفيا )دوةل .78  متعددة القوميات( اإ

ن ادلول الأعض .79 اء تتقامس هدفا مشرتاك هو التنية وتعزيز نظام امللكية الفكرية ليك يكون أأكرث مشول. وقال وفد بوليفيا اإ

ىل الأشخاص اذلين مل يتعرفوا عىل املفهوم بعد. واقرتح الوفد مرشوعا  ن نظام امللكية الفكرية الشامل يعين وصوهل اإ وقال اإ

(. CDIP/23/15ورية يف التنية الاقتصادية" )الوثيقة عنوانه "تسجيل العالمات امجلاعية للرشاكت احمللية بصفته قضية حم

ن العالمات امجلاعية يه فرصة للتأ زر وربط الرشاكت احمللية ابلأسواق التنافس ية. وقد أأقرت بوليفيا يف دس تورها،  وقال اإ

ن من أأشاكل خمتلفة من التن2009اذلي اعمتد عام  ظاميت ، بأأن أأساس تنظميها الاقتصادي كدوةل هو التعدد ويتكوز

الاقتصادية. وأأولها هو التنظمي الاقتصادي اجملمتعي. وأأقر ادلس تور ابحلراكت التعاونية بوصفها شالك همام من أأشاكل التنظمي 

الاقتصادي. واعرتفت ترشيعات أأخرى أأيضا مبنظامت املزارعني والشعوب الأصلية، وهو ما يبني كيف أأصبحت اجلهات 

نتاج والتحصيل والتوزيع والتبادل والتصنيع الفاعةل اجامتعيا فاعةل أأيضا يف الا قتصاد املنتج. وتتناول تكل القطاعات الإ

والتسويق يف العديد من اجملالت، مبا يف ذكل جمالت الزراعة وتربية املاش ية واحلصاد والصيد وغري ذكل.  وأأبرز الوفد أأن 

تصادات منوا من حيث الناجت احمليل الإجاميل يف أأمرياك بدله قام يف الس نوات الأربع املاضية بتوحيد الاقتصاد، كأفضل الاق 

%. ومعلت غالبية الرشاكت بطريقة جامعية ولكهنا مل تكن، للأسف، عىل عمل بفوائد اس تخدام 4.7اجلنوبية، ووصل نس بة 

اسع بشأأن نطاق العالمات امجلاعية كأداة للتسويق يف جمال امللكية الفكرية. وحددت احلاجة اإىل نرش املعلومات عىل نطاق و 

سهامه يف الرشاكت اجملمتعية، مبا يف ذكل املزية النسبية اليت ميكن أأن تنطوي علهيا يف الأسواق  التسجيل للعالمات امجلاعية واإ

التنافس ية. وذكر الوفد أأن الهدف من اقرتاح املرشوع هو وضع نظام دلمع تسجيل العالمات امجلاعية للرشاكت احمللية بصفته 

يف التنية. والأهداف الأكرث حتديدا للمرشوع يه تطوير بنية مؤسس ية حتدد العالمات امجلاعية احملمتةل، كشلك قضية حمورية 

نتاجية الوجهية طوال دورة حياة املرشوع وحتللها وتضمن اس مترار  من أأشاكل احلاضنات، وترصد تطور القطاعات الإ

ربة يف أأنشطة أأخرى أأسهمت يف جعل امللكية الفكرية أأكرث مشول من حتسيهنا. وذكر أأن الهيئة اليت معلت عىل الاقرتاح لها جت

دارة العالمات امجلاعية. واكسرتاتيجية للتنفيذ، سعى الوفد اإىل حتديد املناطق احملمتةل لس تخدام العالمات امجلاعية.  خالل اإ

ذاكء الوعي، فضال عن الأنشطة الرامية اإىل  عقد حتالفات اسرتاتيجية يف وقد نظمت ابلفعل دورات لنرش املعلومات واإ

املايض يف هذا اجملال. وذرك أأن أأفضل طريقة لنرش املعلومات يه من خالل أأمثةل عىل العالمات امجلاعية املوجودة، فهيي 

دارة العالمات امجلاعية. ويه  ىل الفوائد اليت ميكن حتقيقها. وأأما اخلطوة الثانية فهيي تنفيذ أأنشطة حضانة اإ شارة اإ أأفضل اإ

جيابية بني مجيع املنتجني الاجامتعيني والاقتصاديني واملستمثرين احملمتلني، هبدف تظاهرا قامة روابط اإ ىل اإ عالمية تسعى اإ ت اإ
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تعزيز املؤسسات الأرسية أأو اجملمتعية. ومن العنارص اليت ميكن تقامسها مع هذه الرشاكت فوائد امللكية الفكرية من خالل 

بداعها  تسجيل عالمة جامعية. وأأعرب الوفد عن رغبته يف امتالك القدرة عىل رصد وتقيمي وضع العالمة امجلاعية منذ حلظة اإ

دارهتا، ووضع مجموعة من ادلروس املس تفادة وأأفضل املامرسات اليت ميكن اس تخداهما لتكرار اجلهود املبذوةل يف جمالت  ىل اإ اإ

ن أأفضل طريقة لإظهار فوائد أأخرى من الاقتصاد. وقد صيغ اقرتاح املرشوع يف س ياق مبادرات التعزيز  املؤسيس. وقال اإ

امللكية الفكرية للرشاكت الصغرية يه من خالل حتليل تكل الفوائد. وأأضاف أأن الرشاكت، اليت كثريا ما تبدأأ عىل مس توى 

ىل اجملمتع واملس توى الإقلميي، جذبت اهامتم احلكومات البدلية والوطنية. وقد سعت اإىل حام ية الأرسة مث تصل بعد ذكل اإ

ضافة أأمهية امللكية الفكرية اإىل تكل املبادرات. وستمتثل  نتاج الوطين. وينبغي اإ املعارف التقليدية اليت ميكن أأن تسهم يف الإ

نشاء جسل للمعارف التقليدية. وقد جاء اقرتاح املرشوع نتيجة للأنشطة السابقة اليت بيزنت أأن من املمكن  املرحةل التالية يف اإ

ىل اجملمتعات وأأحصاب زايدة الوعي من خال دارة العالمات امجلاعية. ورأأى الوفد أأن املبادرة اكنت رضورية للوصول اإ ل اإ

املصلحة، بدل من توقع طلباهتم. ورضب أأمثةل عىل التجارب السابقة بشأأن منتجات خمتلفة، مما يبني كيفية اس تخدام املعارف 

 الكرمي". وميكن تكرار هذه العنارص يف بدلان أأخرى.املتوارثة عن الأجداد لصاحل الاقتصاد اجملمتعي و"العيش 

يران )مجهورية .80 نه يدمع متكني الرشاكت الصغرية واملتوسطة ومسامههتا يف التنية. وأأعرب عن -وقال وفد اإ الإسالمية( اإ

جعابه ابلقرتاح. وطلب توضيحا بشأأن الطريقة اليت سيمت هبا اختيار ادلول املس تفيدة والتلكفة الإجاملية لت  نفيذ املرشوع، اليت اإ

 مل تدرج يف الاقرتاح.

ىل  .81 وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وشكر وفد بوليفيا عىل اقرتاح املرشوع الرايم اإ

دف حامية العالمات امجلاعية للرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات اليت تتعامل مع البحث العلمي والصناعات الثقافية هب

وضع اسرتاتيجية وطنية وجهية للملكية الفكرية. واقرتح الوفد املزيد من العمل مع الأمانة لتقدمي بعض العنارص الإضافية فامي 

زة يف هذه املسأأةل.  يتعلق ابملزيانية والتقيمي. ورأأى أأن من املهم ضامن مشاركة البدلان املهمت

الأعضاء فيه، وشكر وفد بوليفيا عىل عرض اقرتاح املرشوع وحتدث وفد رومانيا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول  .82

ذاكء الوعي مبزااي اس تخدام عالمة  ىل أأن الهدف منه هو التصدي للتحدايت املتعلقة حبامية العالمات امجلاعية واإ وأأشار اإ

لهيا للرشاكت الصغرية واملتوسطة يف البدلان النامية  جامعية. ورأأى أأن العالمات التجارية امجلاعية أأسهل من حيث النفاذ اإ

والبدلان الأقل منوا، ومن شأأن ذكل أأن يعزز الاقتصادات احمللية يف تكل البدلان. وذكر أأن اقرتاح املرشوع يبدو واعدا لكنه 

دراج تفاصيل  نه يرحب مبزيد من التحسني لالقرتاح وفقا للنوذج التقليدي، مبا يف ذكل اإ ىل مزيد من التوضيح. وقال اإ حيتاج اإ

ضافية   عن تلكفة تنفيذ املرشوع.اإ

ىل منتج  .83 ضافة قمية اإ ورصح وفد الربازيل بأأن العالمة امجلاعية يه أأصل من أأصول امللكية الفكرية، ولها دور همم يف اإ

ن الربازيل جسلت  ل  64عالمة جتارية جامعية جسل  352أأو خدمة امجلاعة. وقال اإ ابملائة مهنا يف الس نوات امخلس املاضية. اإ

ماكنية اس تخدام العالمات امجلاعية عىل حنو أأفضل، مثل زايدة الوعي العام هبا، ل س امي  أأنه واجه بعض التحدايت يف حتقيق اإ

متعددة القوميات( جاء يف -يف صفوف الرشاكت الصغرية واملتوسطة. ورأأى أأن املرشوع اذلي اقرتحه وفد بوليفيا )دوةل

تأأييده لقرتاح املرشوع واعزتامه أأن يكون جزءا منه. وأأقر ابحلاجة الوقت املناسب واكن وثيق الصةل ابملوضوع، وأأعرب عن 

ىل بعض املعلومات الإضافية خاصة فامي يتعلق ابلتلكفة واملزيانية، وأأبدى اس تعداده للعمل مع بوليفيا )دوةل متعددة القوميات( -اإ

 والأمانة لتحسني املرشوع. وأأعرب عن تأأييده لالقرتاح.
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حداث بصفته الوطنية، عن اهامتمه وتأأييده لقرتاح املرشوع اذلي قدمه وفد بوليفيا، لأنه يتيح وأأعرب وفد غواتاميل، مت .84

ماكنية تعزيز الرشاكت الصغرية واملتوسطة، وخاصة لأن ادلول الأعضاء تدرك أأن هذه الرشاكت حمراكت أأساس ية للتنية يف  اإ

ىل أأن الرشاكت  احمللية تسهل اس تخدام العالمات امجلاعية لفائدة اجملمتعات. وقال البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. وأأشار اإ

ن ذكل س يكون ممارسة جيدة ميكن تكرارها يف بدلان أأخرى.  اإ

وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء، وشكر وفد بوليفيا عىل اقرتاحه ورحب مببادرات ادلول الأعضاء لتقدمي  .85

ىل اللجنة. وأأضاف أأن الاق رتاح قيد املناقشة مثال ممتاز عىل اقرتاح يتسم ابلبتاكر والشمول واملالءمة اقرتاحات املشاريع اإ

طار تقيمي املرشوع اذلي يشمل  نه اقرتاح انجض ولكن بعض بنوده ل تزال معلقة، مثل املزيانية املتوقعة واإ للغرض. وقال اإ

اون لوضع الصيغة الهنائية للتفاصيل الإضافية. وقال اخملرجات املقرتحة ومؤرشات الإجناز الناحج. وجشع بوليفيا والأمانة عىل التع

نه قد يكون من املفيد أأن يشرتط يف معايري اختيار البدلان الرائدة تقدمي دليل عىل أأن السوق احمللية حتوي مجموعة حصية من  اإ

يف المتثيل اجلغرايف بني  مجموعات الأفراد واملنتجني واحلرفيني، واليت يرحج أأن تس تفيد من هذه املبادرة. وجشع عىل التوازن

البدلان اليت سيمت اختيارها يف ُناية املطاف. وأأيد اعامتد املرشوع من حيث املبدأأ، وأأعرب عن تطلعه لتلقي نسخة حمدثة 

 الاقرتاح. من

ندونيس يا بصفته الوطنية وشكر وفد بوليفيا عىل الاقرتاح. وأأحاط علام به، ودمع هدف املرشوع  .86 وحتدث وفد اإ

ىل أأن املرشوع املقرتح، و  رحب ابقرتاحات ادلول الأعضاء وجشعها عىل اقرتاح مشاريع ملموسة يك تنظر فهيا اللجنة. وأأشار اإ

ضافة مزيد من املعلومات اإىل  املقرتح، من حيث املبدأأ، جيد التوقيت ومالمئ، وأأعرب عن اس تعداده دلمع املرشوع بعد اإ

 التقيمي.الاقرتاح، مبا يف ذكل املزيانية املتوقعة ومعلية 

وأأعرب وفد فزنويال عن تأأييده لقرتاح وفد بوليفيا وأأضاف أأنه هممت ابملشاركة يف املرشوع. وأأعرب عن الزتامه  .87

 مبواصةل العمل مع الويبو يف مجيع جمالت امللكية الفكرية.

أأن املرشوع ميكن  وشكر وفد الاحتاد الرويس وفد بوليفيا عىل اقرتاح املرشوع وعىل الطبيعة املركزة للمرشوع. وذكر .88

نه س يؤدي دورا بناء يف  أأن يس تخدم املزااي اليت توفرها حامية امللكية الفكرية لتشجيع التنية، وأأيد تنفيذ املرشوع. وقال اإ

 مناقشة الاقرتاح.

ن الهدف الرئييس من املرشوع هو تعزيز نظامه  .89 وشكر وفد بوليفيا ادلول الأعضاء عىل مالحظاهتا ودمعها، وقال اإ

نت نه يعمل مع الإ ايج وأأنظمة البدلان اليت ترغب يف الانتفاع ابملرشوع. وفامي يتعلق ابملزيانية وتاكليف تنفيذ املرشوع، فاإ

ىل املشاركة يف املرشوع عىل  ىل أأمهية دعوة ادلول الأعضاء املهمتة اإ الأمانة اليت س تضع مزيانية وجهية للمرشوع. وأأشار اإ

لبدلان. وينبغي أأن تتوىل الأمانة تنس يق ذكل، وس يدمع الوفد أأية دوةل عضو أأخرى أأساس املزيات والاحتياجات احملددة ل 

 ترغب يف املشاركة يف املرشوع. وذكر أأن التفاصيل املعلقة اخلاصة ابلقرتاح س تعاجل.

وشكر الرئيس وفد بوليفيا عىل عرض اقرتاح املرشوع والرد عىل مالحظات ادلول الأعضاء. وأأشار اإىل وجود تأأييد  .90

ىل مزيد من التفاصيل. واقرتح أأن يكون قرار اللجنة هو أأُنا أأحاطت علام ابقرتاح املرشوع،  قرتاح،لال وأأن هناك حاجة اإ

ىل وفد بوليفيا العمل مع الأمانة عىل مواصةل تطوير املرشوع للنظر فيه يف ادلورة الالحقة.  وطلبت اإ
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عداد وأأشار وفد بوليفيا اإىل وجاهة الاقرتاح، وأأعرب عن رغبته يف  .91 ماكنية أأن تساعده الأمانة عىل اإ النظر يف اإ

 التفاصيل الالزمة قبل ُناية ادلورة احلالية.

ىل أأن الوفد س يعمل مع الأمانة خالل الأس بوع حملاوةل امليض قدما يف تطوير الاقرتاح، وأأجزل قرار  .92 وأأشار الرئيس اإ

 اللجنة حىت جلسة يوم امخليس أأو امجلعة صباحا.

عداد تقارير عنه والنظر يف من جدول الأ  7البند  عامل: رصد تنفيذ مجيع توصيات أأجندة التنية وتقيميه ومناقش ته واإ

 تقرير املدير العام عن تنفيذ أأجندة التنية

جناز مرشوع التعاون عىل التنية والتعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية  – CDIP/23/4النظر يف الوثيقة  تقرير اإ

 سات التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأقل منواً الفكرية مع مؤس 

جناز مرشوع التعاون عىل التنية والتعلمي والتدريب  .93 ىل تقدمي تقرير اإ ودعا انئب الرئيس الأمانة )الس يد البديوي( اإ

الأقل منوًا، الوارد يف الوثيقة  املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع مؤسسات التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان

CDIP/23/4. 

. وفد حتققت النتاجئ 2018بديوي( بأأن املرشوع نفذ ابلاكمل واس تمكل يف ديسمرب وأأبلغت الأمانة )الس يد  .94

ت نس بة والأهداف الواردة يف تقرير الإجناز ابلتعاون الاكمل مع البدلان الرائدة الأربعة: كوس تارياك ولبنان ونيبال ونيجرياي. وبلغ

ىل تاكليف خالف املوظفني. ومسح املرشوع التجرييب، اذلي مصم ليكون  90اس تخدام مزيانية املرشوع  ابملائة، وتعزى لكها اإ

عداد مجموعة من دورات التعلمي عن بعد بشأأن امللكية الفكرية للهيئات  74مس تداما، بتعزيز قدرات  قاضيا ومدراب. وأأاتح اإ

ع مس تقبلية يف الأنشطة املتعلقة ابلتعلمي املس متر للقضاة. وقد شاركت البدلان الرائدة يف تصممي القضائية، وأأدةل تدريس كراج

ىل أأُنا ستس تخدهما يف وضع برامج مس مترة ومنتظمة للهيئات القضائية.  النواجت الوطنية وتطويرها وأأشارت اإ

ين الأول للقضاة يف الربازيل عقد يف وسلط وفد الربازيل الضوء عىل أأمهية تدريب القضاة، وذكر أأن التدريب الوط .95

ىل  27الفرتة من  . ويف ذكل الس ياق ادلويل، تبادل الأساتذة والقضاة من بدلان خمتلفة جتارهبم بشأأن مجموعة 2019مايو  30اإ

د قاضيا من الربازيل حرضوا التدريب وأأن الويبو اكنت أأح 50متنوعة من املوضوعات املتعلقة ابمللكية الفكرية. وذكر أأن 

 الرشاكء. وذكزر بأأمهية ضامن اليقني القانوين والاتساق القانوين نظرا لأمهيهتام ابلنس بة للمستمثرين يف جمال امللكية الفكرية. 

جناز مرشوع التعاون عىل التنية والتعلمي والتدريب  .96 وأأعرب وفد كندا، متحداث ابمس اجملموعة ابء، عن رسوره بتقرير اإ

ية الفكرية مع مؤسسات التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا. وأأثىن عىل املهين يف جمال حقوق امللك 

مشوليته وأأحاط علام ابدلروس الرئيس ية املس تفادة. وأأعرب عن سعادته ابلتقياميت اذلاتية ومؤرشات النجاح يف حتقيق النتاجئ 

أأحاط الوفد علام ابلمتديد ملدة مخسة أأشهر واس تكامل معظم  والأهداف املتوقعة للمرشوع. وفامي يتعلق بتخطيط املرشوع،

ىل  النتاجئ يف الوقت احملدد. وأأثىن عىل الويبو لإبرام عقد مع مقدم خدمات متخصص وتوفري ثالث س نوات من النفاذ اجملاين اإ

ذ س يكون ب 110مليون قضية قضائية بشأأن حقوق امللكية الفكرية من أأكرث من  3.5قاعدة بياانت حتوي حوايل  دلان. اإ

النفاذ واملواد التدريبية مثل دورات التعلمي عن بعد بشأأن امللكية الفكرية وأأدةل املعمل، وسائل طويةل الأجل تضمن اس تفادة 

املزيد من ادلول الأعضاء من املرشوع. وأأحاطت علام مع الرضا ابلأحاكم احملددة املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني، وأأكد جمددا 

دراج مجيع الاعتبارات املتعلقة ابملوارد البرشية عند وضع املزيانية.عىل أأمهي  ة اإ
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وسلط وفد ش ييل الضوء عىل العمل اذلي قامت به املنظمة مع مؤسسات التدريب القضايئ. ورأأى أأن من الرضوري  .97

اد بأأن ش ييل اس تفادت يف واملهم ابلنس بة لدلول الأعضاء أأن يكون قضاهتا ووزراؤها عىل دراية بأأمهية امللكية الفكرية. وأأف

نه فهم أأن املعهد القضايئ للويبو، حس امب عرض يف ادلورة الأخرية  املايض من تدريبات مماثةل ووجدت أأُنا انحجة جدا. وقال اإ

للجنة الربانمج واملزيانية، س ينسق تكل الأنشطة يف املس تقبل. ولهذا السبب، أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تس متر ادلورة 

يف ضامن اس مترار هذا النوع من العمل، وتقدمي ادلمع لدلول الأعضاء وماكتب امللكية الفكرية مع مراعاة الاحتياجات التدريبية 

 اخلاصة للك بدل.

وأأعرب وفد كرواتيا، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، عن ارتياحه لإجناز مرشوع التعاون عىل  .98

هين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع مؤسسات التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان التنية والتعلمي والتدريب امل 

ىل أأن معظم  الأقل منوًا. وأأعرب عن تقديره لكوس تارياك ولبنان ونيبال ونيجرياي ملشاركهتا كبدلان رائدة يف املرشوع. وأأشار اإ

دة مخسة أأشهر لضامن أأن تكون نتاجئ املرشوع جيدة. وسلط الإجنازات قد حتققت، ورأأى أأنه ميكن دمع متديد املرشوع مل

 الضوء عىل عنرص املساواة بني اجلنسني وأأعرب عن أأمهل يف أأن تس تفيد البدلان الأخرى من نتاجئ املرشوع. 

 وأأعرب وفد الياابن عن تقديره للمواد التعلميية املفيدة اليت وضعت كجزء من املرشوع. وأأعرب عن اعتقاده بأأن برامج .99

التدريب املقدمة يف املرشوع سامهت يف تعزيز قدرات مؤسسات التدريب القضايئ وهمارات القضاة يف البدلان املشاركة. 

وأأعرب عن أأمهل يف اس تخدام ادلروس املس تفادة يف تعزيز امحلاية املناس بة للملكية الفكرية وتعزيز الابتاكر. وعرض الوفد 

لتعاون املشرتك بني مكتب الياابن للرباءات والويبو يف الندوة املعنية بتعزيز حقوق جتربته يف جمال تكوين الكفاءات، مثل ا

امللكية الفكرية ابس تخدام الصناديق الاستامئنية الياابنية، واليت تعقد لك عام. وتشمل ادلورة جلسات بشأأن كيفية التعامل مع 

ىل مواصةل العمل مع التعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية والقضااي اليت قد تنشأأ عند  نفاذ حقوق امللكية الفكرية. وتطلع اإ اإ

نفاذ امللكية الفكرية يف البدلان النامية.  الويبو يف هذا الشأأن من أأجل تعزيز اإ

وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية، وشدد عىل أأمهية مواصةل تدريب القضاة عىل موضوعات امللكية الفكرية  .100

ىل تطور امللكية الفكرية بوترية مع مراعاة الظروف املتغ رية الراهنة يف جمال امللكية الفكرية. ونظرا لأن الثورة الرمقية أأدت اإ

أأرسع، فقد رأأى الوفد أأن من الأمهية مباكن اإطالع القضاة عىل هذه التطورات. وأأعرب عن رسوره لأن املرشوع قد حقق 

نشاء ش باكت عىل الإنرتنت معظم أأهدافه يف الأجل القصري، وحقق الاس تدامة يف البدلا ن الرائدة. ومن الأمثةل عىل ذكل اإ

مليون قضية بشأأن امللكية  3.5لتبادل املعلومات والنفاذ اإىل مجموعة خمتارة من املراجع وقاعدة بياانت متخصصة تضم حوايل 

عداد وتقدمي 110الفكرية من أأكرث من   دورات تعلمي مس متر. بدلان، ووضع أأدةل عامة ملساعدة املدربني واملعلمني عىل اإ

وأأعرب عن أأمهل يف أأن تس تفيد البدلان الأخرى من نتاجئ املرشوع. وأأخريا، طلب من الأمانة أأن توحض الكيفية مراعاهتا 

 خالل تنفيذ املرشوع. 45لتوصية أأجندة التنية رمق 

أأعربت عن أأملها يف أأن بديوي( أأن هجودها لتلبية احتياجات ادلول الأعضاء ستس متر، و وأأكدت الأمانة )الس يد  .101

ن املعهد القضايئ اجلديد للويبو، اذلي أأنشئ يف مكتب املستشار  تواصل البدلان الاس تفادة من نتاجئ املرشوع. وقالت اإ

ىل السؤال اذلي طرحه وفد  القانوين، س يتناول هذه املسائل وس يكفل تلبية احتياجات وطلبات ادلول الأعضاء. وأأشارت اإ

لأجندة التنية وكيفية مراعاهتا عند تنفيذ املرشوع. وذكرت أأن تكل التوصية تطلب من الأمانة  45مق أأوغندا بشأأن التوصية ر

ن املرشوع موجه بشلك اكمل  أأن تعمتد ُنجا متوازان عند تنفيذ مجيع الأنشطة املتعلقة ابلعمل مع الهيئات القضائية. وقالت اإ

  مت تنفيذها.حنو حتقيق التوازن بني مجيع اجلوانب واحملتوايت اليت
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واختمت انئب الرئيس املناقشة بشأأن الوثيقة نظرا لعدم وجود تعليقات أأخرى من احلضور. وأأحاطت اللجنة علام  .102

 ابملعلومات الواردة يف التقرير.

ة تقرير تقيمي ملرشوع التعاون عىل التنية والتعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكي – CDIP/23/7النظر يف الوثيقة 

 الفكرية مع مؤسسات التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأقل منواً 

 .CDIP/23/7دعا انئب الرئيس املقيزمة لعرض تقرير التقيمي الوارد يف الوثيقة  .103

دارته، مبا يف .104 طار تصممي املرشوع واإ  وذكرت املقيزمة )الس يدة أأوس تني( أأن الهدف الرئييس لتقيمي املرشوع اكن تقيمي اإ

عداد التقارير عنه، وتقيمي النتاجئ احملققة واس تدامة تكل النتاجئ. واكن التقيمي قامئا عىل املشاركة وتضمن  ذكل رصد املرشوع واإ

جراء مقابالت ومناقشات مع  من أأحصاب املصلحة اخملتلفني من البدلان الأربعة الرائدة املشموةل وأأمانة الويبو. ومت أأيضا  25اإ

والتقيمي أأجري يف يناير  2018ئيس ية. واكن التقييد الرئييس للتقيمي هو أأن املرشوع انهتيى يف ديسمرب اس تعراض الواثئق الر 

ذا اكنت قد حتققت ابلاكمل أأم ل. وذكرت بأأن 2019 ، أأي مل يكن من املمكن تقيمي أأهداف املرشوع عىل املدى الطويل وما اإ

القضائية يف أأربعة بدلان خمتارة وبناء قدراهتا عىل تقدمي برامج  أأاكدميية الويبو نفذت املرشوع. وركزت عىل دمع املؤسسات

وطنية ذات كفاءة وفعاةل لتعلمي وتدريب القضاة يف جمال حقوق امللكية الفكرية. ومشل ذكل اس تحداث أأداة للتعمل اذلايت أأو 

املوضوعي حلقوق امللكية الفكرية  مجموعة أأدوات مرجعية حلقوق امللكية الفكرية للقضاة، واكن الهدف هو تعزيز فهم القانون

وتطبيق القضاة ملعارف حقوق امللكية الفكرية يف البدلان الأربعة اخملتارة، ويه كوس تارياك ولبنان ونيبال ونيجرياي. وقد نفذ 

. واختريت مؤسسات التدريب القضايئ الرائدة استنادا اإىل مجموعة 2018اإىل ديسمرب  2016املرشوع يف الفرتة من يوليو 

مشرتكة من معايري الاختيار، يلهيا تقيمي لتحديد احتياجات حقوق امللكية الفكرية والتعلمي والتدريب يف تكل البدلان، مث 

اس تحداث وحدات تدريبية عامة يف وقت لحق. ومصم احملتوى التدرييب وفقا لحتياجات تكل البدلان. ومشل الربانمج 

نشاء ش باكت ورشأاكت بني مؤسسات التدريب القضايئ لتيسري دورات تعلمي عن بعد ودورات مبارشة. وقد د مع املرشوع اإ

التبادل اجلاري للمعلومات واخلربات. ودمعت الويبو اقتناء الكتب والأدةل املرجعية لبناء مكتبة مؤسسات التدريب اخملتارة. 

دارته، والف عالية، والاس تدامة. واكن املبدأأ الرئييس الأول ومشلت النتاجئ الرئيس ية اجملالت الثالثة التالية: تصممي املرشوع واإ

ن تعيني اخلرباء الاستشاريني الوطنيني اذلين اختارهتم البدلان هو ُنج  دارته هو التنس يق. وقالت املقيزمة اإ لتصممي املرشوع واإ

مل احلامسة لضامن رئييس لضامن التنس يق املس متر طوال مدة املرشوع. واكن وجود اخلرباء الاستشاريني الوطنيني من العوا

دارته هو مراعاة الاحتياجات الوطنية للبدلان الرائدة.  حتقيق أأهداف املرشوع. واملبدأأ الرئييس الثاين يف تصممي املرشوع واإ

واس تجاب تصممي املرشوع لالحتياجات التعلميية والإمنائية املس مترة للبدلان الرائدة. وتأأكد ضامن ذكل من خالل تقيمي 

ن املبدأأ الرئييس الثالث اكن الاس تدامة. وقد تضمن املرشوع الاحتياجات والت عاون املنتظم مع املنسقني الوطنيني. وقالت اإ

ىل منوذج "تدريب املدربني" للسامح بتكرار التجارب يف املس تقبل. ويف املراحل الأوىل  ىل املس تقبل استنادا اإ منظورا يتطلع اإ

سهامات بشأأن أأنسب أأساليب التدريب والهيلكية من املرشوع، أأنشأأت أأاكدميية الويبو فريقا من  القضاة اخلرباء لتقدمي اإ

ومضمون الوحدات التدريبية العامة. ومثل الفريق مجيع الأقالمي ومجموعة من التقاليد القانونية. واكنت مشاركهتم، يف املراحل 

ومتناسقني. وجنح مدير املرشوع يف ضامن الأوىل من املرشوع، هممة للغاية لضامن أأن يكون حمتوى ادلورة وهيلكها مناس بني 

دارة املرشوع من أأجل تلبية الأنساق اخملتلفة  تنفيذ املرشوع بفعالية. واعمتدت الويبو ُنجا مران ومتسقا يف بعض عنارص اإ

 املطلوبة يف لك اتفاق من اتفاقات التعاون اخلاصة بلك بدل. ووضع ُنج رمسي وغري رمسي مشرتك لرصد املرشوع، مما كفل

جراء تعديالت. ونظرت اجملموعة الثانية من  رقابة مس مترة من مدير املرشوع عىل اجملالت الناحجة واجملالت اليت تتطلب اإ
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النتاجئ الرئيس ية يف فعالية املرشوع؛ وقد أأجنزت مجيع نواجت املرشوع بنجاح يف الإطار الزمين للمرشوع. واكن الناجت الرئييس 

ويبو للتعلمي املس متر لفائدة القضاة. ومشل املرشوع عددا من النواجت املنفصةل ولكن املرتابطة، للمرشوع هو مجموعة أأدوات ال

نشاء دورة عامة للتعمل عن بعد بشأأن حقوق امللكية الفكرية؛ "1مثل: " " 3" وتكييف مواد ادلورة التدريبية العامة؛ "2" اإ

ىل قاع4ووضع برانمج تدريب املدربني؛ " دة بياانت عاملية لدلعاوى القضائية يف جمال حقوق امللكية الفكرية؛ " والنفاذ اجملاين اإ

ىل املنتدايت الوطنية دلمع التعمل بني الأقران؛ "5" " والنفاذ اإىل ش بكة دولية بشأأن حقوق امللكية الفكرية دلمع 6" والنفاذ اإ

عداد دليل معد خصيصا للك بدل  من البدلان املعنية. وخالل الإطار التبادل ادلويل للمعلومات. وابلإضافة اإىل ذكل، مت اإ

نشاء مجموعة من املهنيني ذوي املعرفة املعززة حبقوق امللكية  74الزمين للمرشوع، درب  من القضاة وهمنيي القانون. واكن اإ

رساء ثقافة تركز عىل التنية يف جمال القضاء. واكن مقدمو املعلومات الرئيس يون بش أأن الفكرية خطوة أأساس ية يف تطوير واإ

جيابيني للغاية فامي يتعلق مبدى تعزيز املرشوع ملهارات وكفاءات املدربني. وشدد ممثلون من مجيع البدلان املعنية  هذا التقيمي اإ

عىل أأن ادلورة جنحت يف تقدمي رؤى عن املس توايت العاملية والوطنية حلقوق امللكية الفكرية، وتعزيز املعارف والقدرات يف 

ال الأخري اذلي نظر فيه التقيمي هو الاس تدامة. وقد مصم املرشوع لضامن متكن املشاركني من أأفراد هذا اجملال. واكن اجمل

ومؤسسات من الاس تفادة منه بعد انهتاء الإطار الزمين للمرشوع. وضامان ذلكل، مشل املرشوع مؤسسات التدريب القضايئ 

دراج أأولوايهتا يف تصممي املرشوع. وقد مصمت نواجت امل  رشوع الرئيس ية لتناسب البدلان املعنية من خالل وحدات وكفل اإ

دراج املعارف واملواهب احمللية منذ البداية، ول س امي من خالل اخلرباء الاستشاريني الوطنيني،  تدريب خمصصة. واكن اإ

ادلقيق لهؤلء  خطوة هامة لضامن الاس تدامة وتنية مجموعة املدربني املتدربني. ومن حيث التصممي، برزت أأمهية الاختيار

ىل ادلورة وحمتواها من خالل الهواتف اذلكية واحلواسيب اللوحية. وقد اختذت  املدربني، فضال عن ضامن سهوةل النفاذ اإ

العديد من املؤسسات التدريبية خطوات أأخرى لضامن الاس تدامة، ومهنا عىل سبيل املثال، وحدات الويبو التدريبية يف 

سامهة يف قاعدة بياانت بشأأن أأحاكم امللكية الفكرية كرجع للمس تقبل. وعالوة عىل ذكل، تلقت برامج التدريب العادية، وامل 

الويبو عددا من الطلبات الإضافية من ادلول الأعضاء الأخرى ملواصةل العمل بنوذج مماثل يف املس تقبل. وأأخريا، قدم التقيمي 

ا عىل مواصةل الهنج الفعال اذلي اس تعرض. ومن أأمثةل ما س بق، مجموعة من مثاين توصيات ليك تنظر فهيا الويبو، وركز بعضه

اإرشاك اخلرباء الاستشاريني الوطنيني لضامن حسن سري املرشوع، واس تخدام ذات املزجي من التعلمي عن بعد وادلورات 

اجملال. ومن أأمثةل ذكل،  املبارشة. وتناولت التوصيات أأيضا الهنج اجلديدة للمرشوعات أأو الأعامل املامثةل يف املس تقبل يف هذا

ضافية وتوفري تدريب متقدم للمشاركني لضامن مزيد من الاخنراط من جانب البدلان الرائدة الأربعة  الاس تعانة مبوارد برشية اإ

 ومواصةل البحث بشأأن كيفية انتفاع البدلان اجملاورة من الوحدات النوذجية واملدربني احلاليني.

للجنة التنية اقرتاحا يتضمن مخسة بنود )املرفق  23وضوع، وذكر بأأنه قدم يف ادلورة وأأبرز وفد الربازيل أأمهية امل .105

نشاء قاعدة بياانت بشأأن السوابق القضائية تسمى "CDIP/21/8 Rev. الثالث من الوثيقة  WIPO(. واكن أأحدها اإ

Jurisن الربازيل تعمل عىل الصعيد الإقلميي بشأأن قاعدة بياانت السوابق الق ضائية، وهو ما من شأأنه أأن يساعد ". وقال اإ

عىل حتقيق اليقني القانوين والاتساق مع ادلول الأعضاء. وأأشار أأيضا اإىل الاجامتع الأول لقاعدة بياانت الويبو للأحاكم 

"WIPO Juris ىل  29"، اذلي عقد يف الربازيل يف الفرتة من يونيو. وعقد الاجامتع يف ريو دي جانريو مبشاركة  1مايو اإ

س بانيا وبدلان أأخرى خمتلفة من أأمرياك الالتينية.املكس    يك وش ييل واإ

وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء، وأأقر ابلصعوابت اليت تواجه قياس الأثر الطويل الأجل فور اس تكامل املرشوع،  .106

دة كبرية يف عبء معل وأأعرب عن تطلعه اإىل رؤية الأثر ادلامئ لهذا املرشوع. وأأحاط علام بأأن تنفيذ املرشوع ينطوي عىل زاي

ىل توصية املقيزمة ابس مترار الاستامثر وادلمع. نظرًا لأن الاس تدامة والتحسينات  موظفي الويبو، ول س امي الأاكدميية. وأأشار اإ
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طويةل الأجل يه من الاعتبارات الرئيس ية يف اختيار املشاريع املتفرعة. وجشع الوفد الأمانة عىل بذل اجلهود ملواصةل ضامن 

 امة املرشوع ورصد هذه الاس تدامة.اس تد

وأأعرب وفد كرواتيا، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، عن رسوره ملالحظة الطابع التشاريك  .107

جيابية. وأأقر ابلنتاجئ الرئيس ية للمرشوع، ويه مجموعة  25للتقيمي، اذلي مشل  مقابةل مع خمتلف أأحصاب املصلحة، وأأظهر نتاجئ اإ

قوق امللكية الفكرية خمصصة وطنيا للقضاة واملدربني احملرتفني القادرين عىل تدريب قضاة جدد يف جمال امللكية أأدوات ح

نشاء ش بكة ملؤسسات التدريب القضايئ الفاعةل، يف تعزيز مؤسسات التدريب  الفكرية. وأأعرب عن أأمهل يف أأن يسهم اإ

ىل املزيد من   املعلومات بشأأن الأثر الطويل الأجل للمرشوع.القضايئ. وأأخريا، أأعرب الوفد عن تطلعه اإ

 وأأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف تقرير التقيمي. .108

جناز املرشوع اخلاص بتعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاسو  -CDIP/23/5النظر يف الوثيقة  تقرير اإ

 املرحةل الثانية –وبعض البدلان الأفريقية 

مانة لتقدمي تقرير الإجناز.أأعطى انئب  .109  الرئيس اللكمة للأ

ىل التوصيات رمق  .110 ن املرشوع يستند اإ من أأجندة التنية. وجرى  11و 10و 4و 2و 1وقالت الأمانة )الس يدة كرويال( اإ

ىل تعزيز نت عداد املرحةل الثانية من املرشوع عىل أأساس اقرتاح مقدم من وفد بوركينا فاسو. وهتدف املرحةل الثانية اإ اجئ اإ

املرحةل الأوىل والإرساع بتطوير القطاع السمعي البرصي يف بعض البدلان الأفريقية بفضل تقدمي املساعدة التقنية وتكوين 

الكفاءات من أأجل زايدة الاس تخدام الاسرتاتيجي حلق املؤلف يف القطاع السمعي البرصي حس امب أأقرته جلنة التنية. وقد 

وع، ويه بوركينا فاسو والس نغال وكينيا وكوت ديفوار واملغرب. ونفذ املرشوع ابلاكمل. شاركت مخسة بدلان رائدة يف املرش 

ومجيع الأنشطة املربجمة والنفقات املالية نفذت مبا يامتىش مع ما اكن خمططا هل. بيد أأن تدريب املهنيني العاملني يف اجملال 

ذ ل يزال يتعني اس تكامل عدد من املراحل ابلتنس يق مع زمالء من الأاكدميية. وس يصبح  السمعي البرصي مل يكمتل بعد، اإ

ابملائة. وتضمن املرشوع  100، وبلغ معدل اس تخدام املرشوع 2019مرشوع التعلمي عن بعد جاهزا للعمل حبلول ُناية عام 

والتحسينات الأجزاء الرئيس ية التالية: ادلراسة والبحث، ومواصةل تدريب املهنيني وتكوين الكفاءات، والبنية التحتية، 

الترشيعية. واكن الهدف من لك الأجزاء املذكورة هو زايدة معامالت امللكية الفكرية يف القطاع السمعي البرصي. ونفذ 

املرشوع بتعاون وثيق مع البدلان الرائدة. واكن للمنسقني دور أأسايس يف ضامن تكييف الأنشطة اخملططة وفقا لحتياجات 

لأنشطة يف البدلان. وحددت الأولوايت يف لك بدل. وشارك عدد كبري من أأحصاب املصاحل البدلان واملسامهة يف تنظمي ا

ىل املهارات ادلاخلية يف الويبو حفسب، بل اس تعان أأيضا خبرباء  واملؤسسات العامة يف تنفيذ املرشوع، ومل يستند املرشوع اإ

اع السمعي البرصي. ونظمت معظم الأنشطة عىل استشاريني خارجيني من أأفريقيا وبقية العامل، ومجيعهم يعملون يف القط

أأساس وطين وشامل من أأجل اإرشاك أأكرب عدد من املهنيني من البدلان املس تفيدة. واكن املرشوع مثال ملموسا عىل 

اس تخدام حق املؤلف يف القطاع السمعي البرصي، وهو قطاع حيوي جدا يف أأفريقيا. وقد وضع أأسسًا متينة لالنتفاع حبق 

يف القطاع السمعي البرصي. ومجيع البدلان املس تفيدة يه بدلان متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية، وتعاين من التغري الرسيع املؤلف 

 النامج عن الرمقنة ومنافسة املنصات املتغرية ابس مترار.

رىس املرشوع أأساسا وأأكد وفد بوركينا فاسو أأن املرحةل الثانية من املرشوع عززت ما حتقق يف املرحةل الأوىل. وقد أأ  .111

متينا لزايدة الانتفاع حبق املؤلف يف القطاع السمعي البرصي، وعزز املعرفة ابس تخدام امللكية الفكرية يف العقود والواثئق 
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نه يليب احتياجات البدلان املس تفيدة، مبا فهيا احتياجات بوركينا فاسو. وأأضاف أأن بدله اس تطاع  اخلاصة حبق املؤلف. وقال اإ

ىل تبادل مراجعة قو  انينه والتصديق مؤخرا عىل معاهدات الويبو اليت س يعمتدها اجمللس الوطين قريبا. وقد أأدى املرشوع اإ

املامرسات اجليدة والتجارب فامي بني البدلان اجملاورة والبدلان املس تفيدة. وأأسهمت البدلان املس تفيدة مسامهة اكمةل يف تنفيذ 

يف منطقة الاحتاد النقدي لغرب أأفريقيا. ورأأى الوفد أأن املرشوع حقق النتاجئ  املرشوع، ول س امي يف اجملال الترشيعي

 املرتقبة، مبا أأن دورة التعلمي عن بعد س توضع يف صيغهتا الهنائية يف الربع الثاين من العام اجلاري.

ير القطاع وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، ولحظ أأن املرشوع سامه يف تطو  .112

السمعي البرصي يف بعض البدلان الأفريقية، وكفل حصة اس تخدام أأنظمة حق املؤلف من خالل املساعدة التقنية وتكوين 

 الكفاءات. وأأظهر املرشوع أأن الصناعات السمعية البرصية قادرة عىل املسامهة يف النو الاقتصادي ويف تعزيز الهوية الثقافية.

ن بدله اس تفاد من املرشوع، اذلي ااتح ورحب وفد كوت ديفوار ابس ت  .113 نتاجات املرحةل الثانية من املرشوع. وقال اإ

ىل أأنشطة املساعدة التقنية املناس بة والفعاةل للأشخاص يف املنطقة من العاملني يف القطاع السمعي البرصي. وأأشاد  النفاذ اإ

وسلط الضوء عىل الإجراءات املتخذة لتنية هذا بتحسني البياانت الاقتصادية وتطوير السوق ومنوها وزايدة الإيرادات. 

القطاع. فعىل سبيل املثال، بفضل الس ياسات السمعية البرصية وادلمع املايل املقدم من احلكومة والتعزيز املؤسيس لصناعة 

اركة الإذاعة والتلفزيون، أأصبحت الأخرية حديثة وتنافس ية، وعززت منتجات التصدير يف الأسواق ادلولية من خالل مش

ىل الرمقنة عىل أأساس متني.  كوت ديفوار يف الأحداث ذات الصةل. وأأاتح هذا املرشوع فرصة لالنتقال اإ

ىل معاهدة بيجني بشأأن الأداء  .114 ورحب وفد الصني ابلتقرير. فتطوير القطاع السمعي البرصي هيمز مجيع البدلان. وأأشار اإ

للتنية يف هذا القطاع. وانشد الوفد املزيد من البدلان ابلنضامم  ، واليت قدمت ادلمع2012السمعي البرصي املعمتدة يف عام 

ىل معاهدة بيجني.  اإ

ىل  .115 ىل أأن املرحةل الثانية من املرشوع هتدف اإ وحتدث وفد رومانيا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وأأشار اإ

قنية وتكوين الكفاءات لزايدة فهم نظام حق املؤلف التعجيل بتنية القطاع السمعي البرصي الأفريقي من خالل املساعدة الت 

وكيفية الانتفاع به. وأأحاط علام مع التقدير بتنفيذ مجيع الأنشطة اخملطط لها وفقا لالإطار الزمين املعمتد، مع مراعاة أأولوايت 

اركة عدد كبري من أأحصاب املصاحل البدلان املس تفيدة واحتياجاهتا ومع الالزتام الاكمل ابملزيانية املتوقعة. وأأعرب عن تقديره ملش

جنازا كبريا، وأأعرب عن دمع الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء  وتعاوُنم يف تنفيذ املرشوع بنجاح. ورأأى أأن املرشوع اكن اإ

 فيه لتوصيات املتابعة الواردة يف التقرير.

دت أأفريقيا طفرة يف القطاع وأأشاد وفد الس نغال بتوقيت املرشوع والس ياق اذلي نفذ فيه. ففي ذكل الوقت، شه .116

السمعي البرصي أأخذ املرشوع بعني الاعتبار احتياجاهتا وشواغلها. وقد مكن املرشوع الس نغال من اإرشاك مجيع اجلهات 

الفاعةل املعنية يف هذا القطاع، مثل املؤلفني وفناين الأداء واملنتجني وهيئات البث واملؤسسات املالية ومنتدايت الإنرتنت 

ت التنظميية والقانونية وامجلعيات امجلاعية واحملامني. وقد أأدرجت هذه اجلوانب يف التقرير. وعالوة عىل ذكل، سلط واملؤسسا

طار قانون عام هو "قانون  الضوء عىل ثالث نتاجئ رئيس ية. أأولها أأن املرشوع أأدى اإىل حتقيق الاتساق بني القوانني يف اإ

ظميية من أأجل زايدة املشاركة يف املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية. وعالوة عىل الإعالم". واثنيا، جشع اإرشاك السلطات التن 

ذكل، بذلت هجود ملناقشة مرسوم لس تكامل قانون التصالت السمعية البرصية، مبا يف ذكل القضااي والغرامات وغريها من 

ه وفد بوركينا فاسو بأأن املرشوع سامه يف صياغة توجهيات الأمور املتعلقة ابمللكية الفكرية. اثلثا، أأيد الوفد البيان اذلي أأدىل ب
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ىل البيان اذلي أأدىل به وفد  بشأأن التصديق عىل توزيع احملتوى السمعي البرصي من خالل السواتل. وأأشار الوفد أأيضا اإ

انت اإحصائية وطلب الصني وأأبرز أأن املرشوع فرصة جيدة للرتوجي ملعاهدة بيجني. واختمت الوفد لكمته ابلإشارة اإىل غياب بيا

 من الويبو تقدمي ادلمع يف هذا الصدد.

ورحب وفد كندا، متحداث ابمس اجملموعة ابء، ابلس تعراض املفصل للمرشوع بأأكهل اذلي قدمه تقرير الإجناز وأأحاط  .117

قام ىل أأن الهنج الأفقي للمرشوع وأأمهية ادلورات التدريبية يف اإ ة صالت بني علام ابدلروس املس تفادة الرئيس ية. وأأشار اإ

العاملني يف قطاع الأفالم واحلكومة. وأأشاد ابلعناية اليت بذلت يف تنفيذ أأهداف املرشوع واملرونة الالزمة لتحقيق النواجت 

والتعامل، يف ذات الوقت، مع التأأخريات النامجة عن عوامل خارجية مثل قضااي انعدام الأمن عىل الصعيدين احمليل 

ديرة ابذلكر للمرشوع: اس تكامل دراسة اجلدوى بشأأن مجع بياانت السوق، وتنظمي حلقات والس يايس. ومن الإجنازات اجل

نه يدرك أأن والس ياس يةمعل اخلرباء، ووضع الأطر املؤسس ية  . وأأحاط علام ابلعتبار اذلي أأويل للمساواة بني اجلنسني. وقال اإ

حداث تغ  يريات هيلكية جوهرية، ويقر ابدلور احليوي لربانمج القيود الزمنية اليت خيضع لها املرشوع حتد من القدرة عىل اإ

 التعلمي عن بعد. وجشع مجيع ادلول الأعضاء عىل التعمل من النتاجئ وادلروس الرئيس ية احملددة يف تقرير الإجناز.

ن القطاع السمعي البرصي قطاع أأسايس ميكن أأن يعزز النو  .118 وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية، وقال اإ

قتصادي للبدل وخيلق فرص العمل للعديد من الناس يف أأفريقيا. فعىل سبيل املثال، معل يف صناعة السمعيات البرصايت الا

مليون فرصة معل حبلول عام  20، ويتوقع أأن يزيد العدد عن 2017والسيامن يف أأفريقيا ما يقدر خبمسة ماليني خشص عام 

اع السمعي البرصي يف بعض البدلان الأفريقية جاء يف الوقت املناسب. . ورأأى أأن مرشوع الويبو بشأأن تعزيز القط2022

ن اللجنة الأفريقية للمواد السمعية البرصية والسيامنئية ذكرت حاجة أأفريقيا اإىل تسخري املاكسب املتأأتية من القطاع  وقال اإ

نتاج احمليل مس تداما. ورحب ال يكولويج ميكن أأن جيعل الإ وفد برتكزي املرشوع عىل تكوين السمعي البرصي، فهو نظام اإ

الكفاءات والتدريب، فذكل يسهم يف تعزيز معارف اجلهات الفاعةل الرئيس ية عىل طول سلسةل القمية السمعية البرصية، 

دارة فعاةل، والاس تفادة من الإماكانت  دارهتا اإ وزايدة فهم نظام حق املؤلف والانتفاع به، وحتديد أأصول امللكية الفكرية واإ

دية لهذا القطاع، واس تغالل مثار معهل. وقد عزز املرشوع قدرات امجلاعات القانونية، ول س امي القضاة واحملامني. ومعل الاقتصا

عىل حتسني هماراهتم وممارس هتم املهنية وفقا للمعايري ادلولية، وساعد أأحصاب املصاحل احملليني يف القطاع السمعي البرصي عىل 

القانون السمعي البرصي. وأأعرب عن رضا اجملموعة بنجاح املرشوع وعن تطلعه اإىل احلصول عىل خدمات جديدة بشأأن 

ذا اكنت الثورة الرمقية س تؤثر عىل  ا اإ السامع عن ال اثر القصرية والطويةل الأجل يف البدلان املشاركة. وختاما، تساءل الوفد معز

 نتاجئ املرشوع والقطاع السمعي البرصي يف البدلان املشاركة.

ىل الرتوجي ملعاهدة بيجني وردزت  .119 ن املرشوع ل يسعى اإ الأمانة )الس يدة كرويال( عىل مالحظات وفد الصني، فقالت اإ

ن دور معاهدة  ىل تعزيز أأو متتني البيئة الترشيعية اليت تشلك جحر الأساس يف القطاع السمعي البرصي. وقالت اإ بعيهنا، بل اإ

اكمةل عند النظر يف تنفيذ املرشوع. وخالل فرتة التنفيذ، صدقت بوركينا بيجني يف اجملال السمعي البرصي قد روعي مراعاة 

فاسو عىل معاهدة بيجني، يف حني قدمت الس نغال وكوت ديفوار وكينيا خططًا للتصديق علهيا. وطلبت من وفد أأوغندا 

 تكرار سؤاهل.

املرشوع عىل حماوةل معرفة مدى تأأثر  وتساءل وفد أأوغندا، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، عن الرتكزي أأثناء تنفيذ .120

 القطاع السمعي البرصي يف البدلان املشاركة ابلثورة الرمقية.



CDIP/23/17/Prov. 
37 
 

وأأوحضت الأمانة )الس يدة كرويال( أأنه طوال مرحةل تنفيذ املرشوع، أأجريت معلية حتول من البث التلفزيوين  .121

ىل التلفزيون الرمقي يف مجيع البدلان املس تفيدة، واكن ذلكل تأأثري كبري عىل مناذج الأعامل والأطر القانونية املطبقة  التناظري اإ

عىل القطاع السمعي البرصي. وقد حاول املرشوع النظر يف ذكل والاس تجابة لحتياجات القطاع السمعي البرصي يف ضوء 

وين ودمعه بتدابري التحول الرمقي ووقع التكنولوجيا الرمقية. وقد جرت مراعاة ما س بق مراعاة اكمةل يف تعزيز الإطار القان

تنظميية جديدة، مفثاًل، عاجل قانون التصال السمعي البرصي يف الس نغال أأثر التكنولوجيا الرمقية عىل القطاع السمعي 

دارة احلقوق املتعلقة بامنذج  البرصي. ومن الأمثةل الأخرى تدريب املهنيني وتوفري الكفاءات يف جمال املسائل التعاقدية واإ

ن الطلب عىل  الأعامل اجلديدة للقطاع السمعي البرصي اليت ترتبط ارتباطا وثيقا بتطور التكنولوجيا الرمقية. وقالت الأمانة اإ

 تكل املوضوعات مرتفع.

 وأأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف التقرير. .122

يف بوركينا فاسو وبعض تقرير تقيميي ملرشوع تعزيز القطاع السمعي والبرصي وتطويره  -CDIP/23/6النظر يف الوثيقة 

 املرحةل الثانية –البدلان الأفريقية 

 أأعطى الرئيس اللكمة للمقميز لعرض الوثيقة. .123

ىل تعقيد املرشوع لأنه غطى س تة بدلان، اثنان مهنام متت تغطيهتام حديثا، أأي يف املرحةل  .124 وأأشار املقمي )الس يد كيلر( اإ

ن كينيا يه البدل الوحيد الناطق ابلإنلكزيية بيامن البدلان الثانية من املرشوع، وأأما البدلان الأخرى مفن املر  حةل الأوىل. وقال اإ

ضفاء الطابع املهين عىل سوق  امخلسة الأخرى يه بدلان انطقة ابلفرنس ية. واكن الهدف من املرشوع هو دمع التطوير واإ

ني ونصف. ومشل املرشوع ندوات أأفريقيا الناش ئة املدفوعة ابلقطاع السمعي البرصي. وبلغت مدة تنفيذ املرشوع س نت

وحلقات معل ودورات تدريبية وزايرة دراس ية واحدة.. ومصمت الأنشطة التدريبية خصيصا لتناسب احتياجات خمتلف 

الفئات املس هتدفة وأأحصاب املصاحل. واس هتدفت واضعي الس ياسات والقضاة واحملامني وصانعي الأفالم وهيئات البث. وقد 

حتسني مجع البياانت الاقتصادية للقطاع السمعي البرصي يف البدلان املس هتدفة )الوثيقة أأعدت دراسة جدوى بشأأن 

CDIP/21/INF/2 عداد دورة الويبو للتعلمي عن بعد، اليت يتوقع اس تكاملها خالل (. وأأعد املرشوع موادًا تدريبية وبدأأ اإ

لتقيمي بشلك رئييس يف مدى توفري املرشوع للنوع العام اجلاري. واكن الهدف الرئييس للتقيمي هو التعمل املؤسيس. ونظر ا

املناسب من ادلمع. واكن الهدف هو اس تخالص العرب من أأجل أأنشطة الويبو الأخرى يف هذا اجملال. وفامي يتعلق مبهنجية 

اتف. ومل يزر دقيقة وساعة واحدة، ومعظمها عن طريق اله 30مقابةل مدة لك واحدة مهنا بني  32التقيمي، ذكر املقميز أأنه أأجرى 

أأاي من البدلان. واكنت املعايري املس تخدمة يف معلية التقيمي يه معايري التقيمي املوحدة، ويه: الوجاهة والفعالية والكفاءة 

والاس تدامة. واكن التقييد الرئييس هو عدم اس تكامل دورة التعمل عن بعد. ومع ذكل، أأاتحت املناقشات مع أأاكدميية الويبو 

ىل بعض نه من السابق لأوانه أأن نرى تغيريات واسعة النطاق لأن تكل التغيريات  النفاذ اإ مشاريع واثئق ادلورة. وقال اإ

ستس تغرق وقتا. ورأأى أأنه من املس تحيل مالحظة التغيريات يف غضون شهرين أأو ثالثة أأشهر بعد اختتام املرشوع. واكنت 

ن نتاجئ التقيمي شامةل ومتسقة وواحضة. وفامي يتعلق ابلس تنتا دارته قومية. وقال اإ عداد املرشوع اكن جيدا واإ جات، وجد أأن اإ

املرشوع حدد أأهدافا واحضة ومنطق تدخل جيل واسرتاتيجية تدخل جيدة. واكنت املزينة دقيقة، كام يتضح من معدل 

ذ مل 100الرصف البالغ  ىل بعض التأأخري، اإ  يكن عدد يف املائة. وفامي يتعلق بتحدايت املرشوع، أأدت تقييد الكفاءات اإ

املوظفني املتاحني لتنفيذ املرشوع اكفيا لهذا املرشوع املعقد والكبري. وابلنس بة ملرشوع يشمل الكثري من العمل امليداين، اكن 

من الأنسب وجود هيلكية خمصص لإدارة املرشوع. واكن من شأأن تعيني مسؤول مرشوع هل ابع يف التنية، أأن يكون مزية 
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يع أأجندة التنية الأخرى تتبع هذا الهنج اذلي طبق بنجاح. وقد لبت اخلربات اليت قدمهتا الويبو للمرشوع. وذكر بأأن مشار 

ُناء واحضة، غري دورة الويبو التدريبية. وأأضاف  ىل اسرتاتيجية اإ ن الوثيقة تفتقر اإ احتياجات خمتلف الفئات املس هتدفة. وقال اإ

وأأن املرشوع قد لىب احتياجات املس تفيدين بشلك اتم. وأأكد املقمي  أأن من غري الواحض تقيمي ما س يحدث بعد تنفيذ املرشوع.

بداعا يف الاقتصاد القامئ عىل املعرفة، وأأنه قطاع حيوي للنو  أأن القطاع السمعي البرصي اكن من أأكرث الأصول الفكرية اإ

بسبب الرمقنة. فقد جلبت  الاقتصادي والتنية يف أأفريقيا. وقد جاء املرشوع يف مرحةل شهدت تغريات رسيعة يف القطاع

الرمقنة حتدايت جديدة، ولكهنا أأيضا جلبت فرصا جديدة. وأأىت املرشوع اكس تجابة مالمئة ويف الوقت املناسب لحتياجات 

 10و 4و 2و 1القطاع السمعي البرصي الأفريقي. واس تجاب لتوصيات أأجندة التنية اليت اعزتم معاجلهتا، ويه التوصيات 

ن املرش 11و ، اذلي يشمل حق املؤلف. وجنح املرشوع 3وع متاىش مع أأولوايت برامج الويبو، ل س امي مع الربانمج . وقال اإ

يف تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف القطاع السمعي البرصي، وسامه يف حتسني أأصول امللكية الفكرية. وأأضاف أأن ادلمع 

ؤلف وتكوين الكفاءات للمس تخدمني، ول س امي الرشاكت املقدم لتحسني الإطار القانوين وتعزيز قدرات ماكتب حق امل

الصغرية واملتوسطة، اكن مالمئا وحظي ابلثناء. وأأيد التقيمي تقرير الإجناز املقدم، ابس تثناء دورة التعلمي عن بعد اليت مل تكن 

ىل أأن من السابق لأوانه تقيمي النتاجئ الواسعة النطاق، ولكن هنا ك بعض التطورات الإجيابية جاهزة بعد. وأأشار املقمي اإ

الأولية، ومهنا القانون اجلديد يف الس نغال ومواءمة الترشيعات يف الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا. واكنت تلكفة 

ىل تنظمي ندوات وحلقات  املرشوع مشاهبة ملرشوعات الويبو املامثةل. ويعزى جزء كبري من نفقات تاكليف خالف املوظفني اإ

سة واحدة، ويه طريقة ملكفة نسبيا لنقل ادلراية. ولكنز تكل الاجامتعات املبارشة اكنت رضورة لتوليد الزمخ معل ودرا

الأويل وبناء الش بكة. ومشل املرشوع عنارص تعاون أأصلية، فعمل مع الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا عىل مواءمة 

اها املرشوع يه قضااي هتم اكن التعاون الإقلميي همام لأن املشالكت اليت غطز الواثئق القانونية. ويف القطاع السمعي البرصي، 

عدة بدلان، وابلتايل تتطلب التنس يق بني تكل البدلان. ومن العنارص الإجيابية الأخرى تبادل اخلرباء الإقلمييني جملموعة 

ىل أأن للبدلان موارد التعاون فامي بني بدلان اجلنوب. وذكر أأن املتابعة تعمتد ال ن عىل ماكتب امل  لكية الفكرية املعنية. وأأشار اإ

خمتلفة، وأأن مشاريع أأجندة التنية ختدم غرضا أأساس يا هو جتريب ُنج ابتاكرية يف اس تخدام امللكية الفكرية من أأجل التنية، 

طار مرحةل اثلثة. وقد مت تعممي معظم اخلدمات اليت قدهم اتحهتا وذلكل س يكون من الصعب تربير املتابعة يف اإ ا املرشوع واإ

جراء بعض  داخل الويبو. ورأأى أأن من الصعب تقدمي ذات النوع من املتابعة بشأأن مرشوع أأجندة التنية. ولكن ميكن اإ

طار مرشوعات أأخرى تتعلق حبق املؤلف. وس تكون دورة الويبو للتعلمي عن بعد يه العنرص الأسايس فامي يتعلق  املتابعة يف اإ

ىل النقاط البارزة  ابلس تدامة. وذكر وجود طلب كبري من البدلان املس تفيدة والبدلان اليت أأجريت معها مقابالت. وأأشار اإ

الأخرى، مثل عقد حلقة دراس ية عن الس بل البديةل لتسوية املنازعات ومنع نشوهبا والوساطة والتحكمي، ويه حلقة هممة 

بداعية والبدلان النامية بوجه عام. وفامي يتعلق اب لتوصيات، تمتثل اخلطوة الأوىل يف اس تكامل دورة الويبو للتعلمي للصناعات الإ

ىل أأمانة الويبو  عن بعد لقطاع اخلدمات السمعية البرصية، عىل النحو املقرر ويف أأقرب وقت ممكن. والتوصية الثانية موهجة اإ

صةل، بقدر ما تسمح به الإماكنيات لتقدمي دمع متابعة للصناعة السمعية البرصية يف أأفريقيا، من خالل برامج الويبو ذات ال

طار مرشوعات أأجندة التنية اجلديدة،  ويف حدود املوارد املتاحة. وكذكل اس تكشاف خيار توفري دمع انتقايئ للمتابعة يف اإ

يس هتدف الصناعات الإبداعية، واس تكشاف مدى اهامتم ادلول الأعضاء مبرشوع أأجندة التنية بشأأن الس بل البديةل لتسوية 

عداد مشاريع أأجندة التنية، بتقيمي املدخالت الإدارية الالزمة للحد املنا زعات. واقرتح يف التوصية الثالثة أأن تقوم الأمانة، عند اإ

من عبء العمل احلايل امللقى عىل عاتق مديري املشاريع، والنظر يف تعيني مسؤول عن املرشوع دلمع مدير املرشوع يف 

دراج الوظيفة يف مزيانية املرشوع عند تصمميه. وينبغي أأن يكون مسؤول املرشوع خشصا الإدارة اليومية للمرشوع وتنفيذه ، واإ

 ذا خربة يف التعاون الإمنايئ ادلويل ويمتتع مبعرفة عن البدلان النامية وابملهارات املناس بة لإدارة املرشوع.
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فريقية، وذكر أأن البدلان املس تفيدة أأصبحت وأأيد وفد بوركينا فاسو البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأ  .125

ىل  دارة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة. كام متكنت البدلان من التكيف مع الانتقال اإ قادرة عىل تكوين الكفاءات وحتسني اإ

جنازات املرحةل الأوىل. وأأعرب عن تأأييده  الاكمل اجملال الرمقي. وأأعرب عن ارتياحه لأن املرحةل الثانية مكنت من تعزيز اإ

لهيا ادلراسة، ول س امي تكل املتعلقة بنقل املعرفة بني البدلان. ومع ذكل، رأأى أأن هذا التبادل  لالس تنتاجات اليت خلصت اإ

حمدود بسبب الاختالفات القانونية يف أأنظمة البدلان الأفريقية الناطقة ابلفرنس ية والبدلان الأفريقية الناطقة ابلإنلكزيية. وأأبرز 

واق املشرتكة تشجع التعاون عىل الصعيد الإقلميي، وأأن الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا يعد مثال الوفد أأن الأس

 جيدا. وأأفاد بأأن ذكل أأهلم بوركينا فاسو ابس تعراض حمتوايت اقرتاهحا ومراعاة الس ياق ش به الإقلميي.

دارة املرشوع وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وأأش .126 ىل أأن نتاجئ التقيمي بشأأن اإ ار اإ

جيابية بوجه عام وأأن املرشوع أأدى اإىل زايدة همنية القطاع. وأأعرب عن اعتقاده  وأأمهيته وفعاليته وكفاءته واس تدامته، اكنت اإ

للصناعة السمعية بأأن أأنشطة املتابعة، مثل دورات الويبو للتعلمي عن بعد يف قطاع امللكية الفكرية، س توفر مزيدا من ادلمع 

جراء املزيد من التقيمي لس تدامة النتاجئ عىل  ىل أأن اإ البرصية، وس تأأخذ يف الاعتبار الأنشطة املتعلقة ابلإدارة. وأأشار اإ

املس توى القطري ل يزال سابقا لأوانه، وحثز عىل أأن تواصل املاكتب الوطنية للملكية الفكرية ووزارات الثقافة املسؤوةل عن 

 معية البرصية معلها يف هذا اجملال، متاش يا مع نتاجئ تقرير التقيمي.الس ياسات الس 

ؤرشات التقيمي الإجيابية، وأأيد توصيات التقرير. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تكون مبوأأعرب وفد كوت ديفوار عن رسوره  .127

 ية.النتاجئ مس تدامة مبا يعود ابلنفع الأكرب عىل مجيع البدلان املشاركة وقطاعاهتا السمعية البرص 

وحتدث وفد رومانيا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وذكر أأن تقرير التقيمي يسلط الضوء عىل نتاجئ  .128

 وتقياميت هممة. ورأأى أأنه وجيه، وجشع املس تفيدين عىل مراعاة توصياته وبذل اجلهود لتنفيذها عىل النحو الواجب.

 ابلس تنتاجات والتوصيات املس تخلصة من املرشوع. وأأعرب عن وأأحاط وفد كندا، متحداث ابمس اجملموعة ابء، علام .129

رسوره ابس تخدام ادلروس املس تفادة من املرحةل الأوىل لصاحل املرحةل الثانية من املرشوع. وجشع ادلول الأعضاء عىل النظر 

البدلان املس تفيدة يف جمال  يف تكل ادلروس عند التخطيط ملشاريع يف املس تقبل. وأأشاد الوفد بزايدة الوعي اليت أأبلغت عهنا

ىل اس تكامل دورة الويبو للتعلمي عن بعد  اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاعاهتا السمعية البرصية احمللية. وأأعرب عن تطلعه اإ

لفائدة القطاع السمعي البرصي لضامن اس مترارية هجود تكوين الكفاءات والتدريب. وأأشاد جبودة الأنشطة املقدمة دلمع 

وحتسني الإطار القانوين وتكوين الكفاءات للرشاكت الصغرية واملتوسطة. وأأثىن عىل الاختيار املناسب للخرباء  للمرشوع

 وعىل جتاوب الأمانة يف تلبية احتياجات املس تفيدين.

 وأأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف تقرير التقيمي.  .130

 فيذ التوصيات املعمتدة )تمتة(من جدول الأعامل: النظر يف برانمج معل لتن  8البند 

ل ملرشوع بشأأن تطوير قطاع املوس يقى والامنذج التجارية اجلديدة للموس يقى  – CDIP/23/13النظر يف الوثيقة  اقرتاح معدَّ

 يف بوركينا فاسو وبعض بدلان الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا

 ملرشوع.أأعطى الرئيس اللكمة لوفد بوركينا فاسو لعرض اقرتاح ا .131
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ن مسأأةل امللكية الفكرية اكنت دامئا أأولوية ابلنس بة حلكومته نظرا لأمهيهتا يف معلية التنية  .132 وقال وفد بوركينا فاسو اإ

الاقتصادية. ويرى اجلزء الناطق ابللغة الفرنس ية يف أأفريقيا جنوب الصحراء الكربى، أأن املوس يقى قطاع واعد. وأأن لقطاع 

ية الاجامتعية والاقتصادية لبوركينا فاسو. وذلكل، علق الوفد أأمهية كبرية عىل معل اللجنة اذلي املوس يقى دور همم يف التن 

ىل توصيات أأجندة التنية رمق  ىل تعزيز امللكية الفكرية لأغراض التنية. وتراعي أ مال وتوقعات البدلان النامية. وأأشار اإ هيدف اإ

دت من املرشوع الأول بشأأن القطاع السمعي البرصي مث قدمت . وذكر أأن بوركينا فاسو قد اس تفا23و 11و 10و 4و 1

(. ومعل الوفد مع الأمانة عىل حتسني الاقرتاح يك تنظر فيه اللجنة CDIP/22/12)الوثيقة  22اقرتاحا جديدا خالل ادلورة 

قى والامنذج يف ادلورة احلالية. وقد طرأأ تغيري طفيف عىل العنوان الأويل فأأصبح مرشوع بشأأن تطوير قطاع املوس ي

الاقتصادية اجلديدة للموس يقى يف بوركينا فاسو وبعض بدلان الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا. وأأخذ الاقرتاح بعني 

ىل اتباع ُنج  الاعتبار التعليقات اليت أأدىل هبا بعض الوفود واخلرباء الاستشاريني يف ادلورة السابقة للجنة. ويدعوا الاقرتاح اإ

قلميي . وقد أأجري هذا التغيري ملراعاة الأولوايت والاحتياجات اخلاصة لبدلان الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب ش به اإ

من توصيات أأجندة التنية. وتعاين منطقة الاحتاد من نقص شديد يف هيألك قطاع  1أأفريقيا، واس تجابة للتوصية رمق 

دارة حق املؤلف. فاإىل جانب القرصنة، واهجت من ظامت الإدارة امجلاعية صعوابت يف التحقق من اس تخدام املوس يقى واإ

ىل العرص الرمقي وحتاول التكيف مع الاس تخدامات اجلديدة. وقد  املصنفات يف املنصات الرمقية، ومترز بدلان املنطقة بنقةل اإ

املوس يقى. ومن أأجل  طور الاس تخدام املزتايد للهواتف احملموةل والهواتف اذلكية اس تعاملت جديدة وعروضا جديدة يف قطاع

عادة هيلكة قطاع املوس يقى يف منطقة الاحتاد من خالل اإصالح الس ياق  توفري حلول مالمئة لهذه املشألك، اقرتح الوفد اإ

نتاج يف قطاع املوس يقى. والاقرتاح يأأيت اس تجابة للفجوة  بداع والإ القانوين أأو الإطار القانوين، اذلي من شأأنه أأن يشجع الإ

حتسني الظروف الاقتصادية والاجامتعية للجهات الفاعةل يف هذا القطاع الواعد للغاية. وذكر الوفد بأأنه الرمقية وهبدف 

شهرا، يف أأربعة بدلان يف املنطقة، ومهنا بوركينا فاسو، عىل عدة مراحل. وس تعطي املرحةل  30مرشوع جترييب. وسينفذ ملدة 

نية املطبقة يف قطاع املوس يقى. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تدمع الاس تكشافية الأولية صورة شامةل عن الأنظمة القانو 

 ادلول الأعضاء اعامتد املرشوع يف ادلورة احلالية للجنة.

جيايب وطلبت من بوركينا  22وذكر الرئيس بأأن اقرتاح املرشوع عرض عىل ادلورة  .133 وأأن اللجنة نظرت فيه بشلك اإ

 ابب املناقشات.فاسو أأن تنقحه مبساعدة الأمانة. وفتح الرئيس 

وأأعرب وفد كرواتيا، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، عن رسوره لأن اقرتاح املرشوع املعدل  .134

واعترب قطاع املوس يقى أأحد العوامل الرئيس ية لتنية الاقتصادات  يتضمن اقرتاحات من ادلول الأعضاء يف الاجامتع السابق.

ضافية عن التفاعالت احملمتةل بني مقرتحات املرشوع املبينة وذكر أأن ادلول الأ  الوطنية. عضاء قد تكون هممتة بتلقي معلومات اإ

ونظر يف اقرتاح  واملرشوع اخلاص بتعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاسو. CDIP/23/13يف الوثيقة 

جيابية.   املرشوع بصورة اإ

وأأقر بأأمهية بناء  الأورويب وادلول الأعضاء فيه، دمعه لفكرة املرشوع. وأأكد وفد رومانيا، متحداث ابمس الاحتاد .135

القدرات، وأأعرب عن رسوره ملالحظة أأن النسخة املراجعة أأخذت يف الاعتبار املالحظات اليت أأعربت عهنا ادلول الأعضاء 

لرئيس يني وأأحصاب املصلحة ورأأى أأن الاقرتاح حدد بوضوح الأهداف والأنشطة والنتاجئ ووصف للمس تفيدين ا يف الويبو.

ومبا أأن املوس يقى يه من أأكرث القطاعات الاقتصادية الواعدة يف أأفريقيا،  املعنيني، وأأورد معلومات تتعلق مبزيانية املرشوع.

 فاإن اس تخدام الأطر القانونية والتنظميية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف هذه الصناعة يتسم بأأمهية كبرية، ل س امي ابلنس بة
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ونظر يف النسخة املراجعة من املرشوع ورأأى أأنه سيسهم يف تطوير  للامنذج التجارية اجلديدة للموس يقى يف البيئة الرمقية.

 قطاع املوس يقى والامنذج التجارية اجلديدة يف بوركينا فاسو وبعض بدلان منطقة الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا.

ء، وأأعرب عن رسوره ملالحظة أأن الاقرتاح املنقح صيغ وفقا للهيلك املعتاد ملشاريع وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة اب .136

 جلنة التنية، وتضمن تفاصيل عن أأهداف املرشوع والنتاجئ املقرتحة واسرتاتيجيات التنفيذ التدرجيية ومعلومات املزيانية.

ىل أأن اقرتاح املرشوع املعدل أأكرث طموحا ويتناسب مع الاحتياج ىل معاجلهتا.وأأشار اإ وذكر الوفد أأن اجملموعة  ات اليت يسعى اإ

ىل التداخالت احملمتةل بني مرشوع بوركينا فاسو املقرتح واملرحلتني الأخريتني  ابء أأشارت، يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة، اإ

حاط علام مع التقدير بأأن وأأ  من مرشوع تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية.

براز الثغرات اليت مل تعاجل، لتجنب أأي  تقارير الإجناز والتقيمي اخلاصة ابملرشوع بشأأن القطاع السمعي البرصي ساعدت عىل اإ

ورأأى أأن الاقرتاح املنقح للمرشوع خمتلف عن النسخة السابقة، من حيث النطاق والهيلك عىل حد  ازدواجية يف العمل.

مانة عىل الاس تفادة من جتربهتا يف تنفيذ مرشوع الربازيل بشأأن حق املؤلف وتوزيع احملتوى يف البيئة الرمقية وجشع الأ  سواء.

ىل تنفيذ  (، قدر الإماكن لتجنب أأي ازدواجية يف اجلهود.CDIP/22/15)الوثيقة  وأأعرب عن تطلع اجملموعة اإ

 واعامتده. املرشوع

باب اليت ذكرها وفد بوركينا فاسو وأأعرب عن اهامتمه ابملشاركة يف وأأعرب وفد الس نغال عن تأأييده الاكمل للأس   .137

ن القطاعني املوس يقي والسمعي البرصي مرتابطان بشلك وثيق، مفن الصعب رؤية مصنف مسعي برصي غري  املرشوع. وقال اإ

تكل الصةل وهو ما يظهر  مصحوب ابملوس يقى، والرتوجي للموس يقى غري ممكن دون اس تخدام العنرص السمعي البرصي.

 وذكر أأيضا أأن قطاع املوس يقى والقطاع السمعي البرصي ميثالن تقريبا الامنذج الاقتصادية نفسها. الوثيقة.

وذكل لأنه الامتداد املنطقي ملرشوع القطاع  وأأيد وفد كوت ديفوار هذا الاقرتاح وجشع الوفود الأخرى عىل اعامتده. .138

 س تفادة من املرشوع نظرا لفائدته وأأمهية املوس يقى يف ثقافته. وأأعرب الوفد عن اس تعداده لال السمعي البرصي.

ر وطموح. .139 وأأعرب عن تأأييده الاكمل هل وعن  وذكر وفد جنوب أأفريقيا أأن اقرتاح املرشوع هو اقرتاح حمسن ومطوز

ىل اعامتده يف ادلورة احلالية للجنة.  تطلعه اإ

الأعضاء، وطمأأُنا بأأن تعليقاهتا س تؤخذ يف احلس بان يف وأأعرب وفد بوركينا فاسو عن تقديره لدلمع املقدم من ادلول  .140

 اسرتاتيجية التنفيذ.

ىل أأن املرشوع ركز عىل احلاجة اإىل حتديث الأطر الترشيعية  .141 وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية، وأأشار اإ

نتاج والتوزيع الن وأأعرب عن تأأييد  اجتة عن الرمقنة.ووضع مناذج اقتصادية جديدة للموس يقى اس تجابة للتغريات يف مناذج الإ

 اجملموعة الأفريقية الاكمل لالقرتاح املنقح.

وطلب وفد غابون أأن يطال نفع املرشوع يف املراحل الالحقة البدلان الناطقة ابلفرنس ية يف الاحتاد الاقتصادي  .142

ماكنية متديد املرشوع.واق والنقدي لغرب أأفريقيا، لأن املشألك املتعلقة بقطاع املوس يقى تاكد تكون متطابقة.  رتح اإ

، نظرا لعدم وجود تعليقات أأخرى من CDIP/23/13ووافقت اللجنة عىل اقرتاح املرشوع الوارد يف الوثيقة  .143

 احلضور.
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املساهامت الإضافية لدلول الأعضاء حول اخلطوات املس تقبلية بشأأن الإجراءات  – CDIP/23/3النظر يف الوثيقة 

 التوصيات املعمتدة املنبثقة عن الاس تعراض املس تقل واسرتاتيجيات التنفيذ لأغراض

مانة لتقدمي الوثيقة. .144  أأعطى الرئيس اللكمة للأ

اليت حتوي املساهامت الإضافية لدلول الأعضاء حول  CDIP/23/3وقدمت الأمانة )الس يد ابلوش( الوثيقة  .145

 املعمتدة املنبثقة عن الاس تعراض املس تقل.اخلطوات املس تقبلية بشأأن الإجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ لأغراض التوصيات 

أأول، أأن للك  ، وقررت أأمرين.CDIP/22/4وCDIP/21/11وذكرت أأن اللجنة نظرت يف ادلورة السابقة يف الوثيقتني 

ضافية احلق بذكل، واثنيا أأن تقرتح الأمانة طرائق التنفيذ. وتتضمن  ادلول الأعضاء املهمتة اليت ترغب يف تقدمي مساهامت اإ

 املساهامت الإضافية املقدمة من ادلول الأعضاء. CDIP/23/3ثيقة الو 

زاء عبارة "الإحاطة علام ابلوثيقة" يف حد ذاهتا واقرتح  .146 وأأعرب وفد كندا، متحداث ابمس اجملموعة ابء، عن شواغل اإ

ن اجملموعة تفضل صيغة أأكرث حيادا. اس تخدام عبارة "أأبلغت اللجنة" ابلوثيقة.  وقال اإ

ند .147 ىل اس تخدام نفس الصياغة املس تخدمة يف الوثيقتني وأأشار وفد اإ  CDIP/21/11ونيس يا، متحداث بصفته الوطنية، اإ

واتفق الوفد مع البيان اذلي أأدلت به اجملموعة ابء، وذكر بأأن عبارة "الإحاطة علام" مل تس تخدم يف الوثيقتني . CDIP/22/4و

CDIP/21/11 وCDIP/22/4. 

وُأبلغت اللجنة ابملساهامت  ه الوثيقة، نظرا لغياب تعليقات أأخرى من احلضور.واختمتت اللجنة املناقشة بشأأن هذ .148

 .CDIP/23/3الإضافية املقدمة من ادلول الأعضاء عىل النحو الوارد يف الوثيقة 

ثقة اقرتاح الأمانة بشأأن الإجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة املنب  – CDIP/23/8النظر يف الوثيقة 

 عن توصيات الاس تعراض املس تقل واخليارات بشأأن الإبالغ والاس تعراض 

ىل تقدمي الوثيقة  .149  .CDIP/23/8دعا الرئيس الأمانة اإ

ىل  1وذكرت الأمانة )الس يد ابلوش( بأأن اللجنة اعمتدت التوصيات من  .150 من الاس تعراض املس تقل  12والتوصية  10اإ

املتعلقة  2مجيع تكل التوصيات ابس تثناء التوصية  CDIP/23/8تناول الوثيقة وت  لأجندة التنية يف دورهتا التاسعة عرشة.

دراج بند يف جدول الأعامل بشأأن "امللكية الفكرية والتنية". ويرد القرار املتعلق بذكل البند يف ملحق ملخص الرئيس  ابإ

حت الإجراءات واسرتاتيجيات ويف اجلزء الأول، اقرت  يف جزأأين. CDIP/21/8وصيغت الوثيقة  لدلورة التاسعة عرشة.

وللك اسرتاتيجية، وردت  توصيات. 9اسرتاتيجية تنفيذ بشأأن  15واقرتحت الأمانة  التنفيذ اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة.

جراءات للتنفيذ. ويف تكل احلالت،  ويف معظم احلالت، تعاجل الاسرتاتيجية الواحدة أأكرث من توصية معمتدة، لكيا أأو جزئيا. اإ

وهذا من شأأنه أأن يوفر الوقت واجلهد من جانب الأمانة  ت الأمانة تنفيذ التوصية عىل أأساس الأنشطة املتداخةل.اقرتح

ىل ادلول الأعضاء وجلنة التنية و/أأو الأمانة. للتنفيذ. ن اكنت التوصيات موهجة اإ ففي املايض، حيامن  وأأشار الاقرتاح أأيضا ما اإ

عداد وثيقة مع ىل الأمانة اإ م اإىل ثالث اكن يطلب اإ لومات حمدثة عن وضع التوصيات لتعرض عىل اللجنة، اكنت الوثيقة تقسز

جراءات من قبل ادلول  جراءات من قبل الأمانة، والتوصيات اليت تتطلب اختاذ اإ فئات يه: التوصيات اليت تتطلب اختاذ اإ

جراءات من قبل جلنة التنية. تصنيف ذاته أأيضا يف تقرير اخلرباء اذلين واس تخدم ال  الأعضاء، والتوصيات اليت تتطلب اختاذ اإ

وأأحاطت الأمانة علام أأيضا ابلإسهامات الواردة من ادلول الأعضاء  (.CDIP/18/7أأجروا الاس تعراض املس تقل )الوثيقة 
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لهيا. CDIP/21/8واجملمعة يف املرفق الأول للوثيقة  وابلإضافة اإىل ذكل، حاولت الأمانة حتديد أأوجه  لسهوةل الرجوع اإ

وقدم اجلزء الثاين من الوثيقة خيارات بشأأن الإبالغ  شابه والاختالف بني تكل املساهامت من أأجل تيسري معل اللجنة.الت 

أأفادت بأأن الإبالغ يعين أأن تظل و  وذكرت الأمانة أأُنا مزيت بني معلييت الإبالغ والاس تعراض. عن التنفيذ واس تعراضه.

وتناولت اخليارات املقرتحة لالإبالغ . عراض فيعين تقيمي اللجنة لفعالية التنفيذوأأما الاس ت اللجنة عىل عمل بأأنشطة التنفيذ.

ىل الأمانة. وعندما توجه توصيات اإىل جلنة  والاس تعراض طرائق واسرتاتيجيات التنفيذ اليت تعزى فهيا مسؤولية التنفيذ اإ

ىل ادلول الأعضاء، فقد ترغب هااتن الأخرياتن يف توجيه الأمانة بالغ  التنية أأو اإ بشأأن مدى احلاجة اإىل مهنجية خمتلفة لالإ

 والاس تعراض.

ندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ، واتفق مع الاقرتاح اذلي تقدمت به الأمانة .151 ورأأى . وحتدث وفد اإ

جراء مناقشة أأكرث فعالية وتركزيا، يتطلب اس تخدام مرفق الوثيقة  رشاد للمناقشة. CDIP/23/8أأن اإ ورأأى أأن من  كوثيقة اإ

طار لتحديد اسرتاتيجيات التنفيذ والإجراءات اخلاصة ابسرتاتيجيات التنفيذ والتوصيات اليت تناولهتا  الأسهل اس تخدام اإ

ىل الإطار اذلي أأعدته الأمانة. اسرتاتيجيات التنفيذ تكل. جراء مناقشة استنادا اإ  واقرتح اإ

جراء مناقشة ممثرة خالل وحتدث وفد رومانيا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأ  .152 ىل اإ عضاء فيه، وأأعرب عن تطلعه اإ

ادلورة احلالية، وخصوصا فامي يتعلق ابلقرتاحات الرامية اإىل متكني تبادل الاسرتاتيجيات وادلروس املس تفادة وأأفضل 

الأعامل اجلديد  ورأأى أأن فكرة مواصةل اس تخدام بند جدول ممارسات ادلول الأعضاء بشأأن مسائل امللكية الفكرية والتنية.

"امللكية الفكرية والتنية" لإجراء مناقشات رفيعة املس توى بشأأن معل املنظمة فامي خيص القضااي الناش ئة اجلديدة املتعلقة 

غري أأنه ذكر أأن البند الرمسي جلدول أأعامل اللجنة  ابمللكية الفكرية، قد يكون خيارا ينبغي اس تكشافه يف املناقشات املقبةل.

ن املناسب لإجراء مناقشات غري رمسية مع كبار الأاكدمييني وأأعضاء اجملمتع املدين وهيئات الأمم املتحدة الأخرى ليس املاك

وأأضاف أأن الفرصة لإجراء مناقشات عن موضوعات خمتلفة مع أأحصاب املصاحل املعنيني تس نح  واملنظامت احلكومية ادلولية.

ىل التظاهرات اجلانبية غري الرمسية  ة الفكرية والتنية.يف املؤمترات اليت تعقد لك س نتني بشأأن امللكي وميكن أأيضا دعوة هؤلء اإ

ذا رغبت ادلول الأعضاء يف تنظمي تظاهرات من هذا النوع. وأأعرب الوفد عن مواصةل  عىل هامش دورات جلنة التنية اإ

جراءات واسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة ابلتو   .ةصيات املعمتدمشاركته يف املناقشات البناءة بشأأن اإ

ىل الوثيقة  .153 وأأعرب عن  CDIP/23/3وأأشار وفد كرواتيا، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، اإ

ىل الوثيقة  تقديره مجليع اذلين سامهوا يف الوثيقة. ُنا واحضة وتتضمن خمتلف املساهامت  CDIP/23/8وأأشار كذكل اإ فقال اإ

ن اجملموعة ترى فائدة يف مناقشة مسأأةل اسرتاتيجيات تنفيذ توصيات أأجندة التنية يف وقال اإ  املقدمة من ادلول الأعضاء.

طار بند جدول الأعامل املعنون "امللكية الفكرية والتنية". ويف الوقت نفسه، رأأى أأنه ل ينبغي دعوة كبار الأاكدمييني وأأعضاء  اإ

طار بند جدول امجلعيات املدنية وهيئات الأمم املتحدة الأخرى واملنظامت احل جراء مناقشة رمسية يف اإ ىل اإ كومية ادلولية اإ

نه يعي الإماكنيات اليت يتيحها املؤمتر اذلي يعقد مرة لك س نتني أأو الأحداث  الأعامل املعنون "امللكية الفكرية والتنية". وقال اإ

راء بشأأن هذه املسأأةل بطريقة تتجنب ورأأى أأيضا أأنه ينبغي تبادل ال   اجلانبية لتبادل املعلومات بني اجملموعات املذكورة.

 الازدواجية غري الرضورية، وأأن تس تخدم املوارد بأأكرث الطرق فعالية.

، وذكر بأأن قرار اللجنة بشأأن شلك املناقشات يف 1وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء، وأأشار اإىل الاسرتاتيجية  .154

طار بند جدول الأعامل املعنون "امللكية الفكرية والتنية ل بعرض من الأمانة وليس من قبل متحدثني أأو اإ " ل يسمح اإ

ىل العروض اليت تقدهما الأمانة واملناقشات املفيدة  مشاركني خارجيني. واعترب أأن الوقت ل يتسع لعروض خارجية تضاف اإ
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طار هذا البند هو عرض املبادرات  لدلول الأعضاء. نه يشاطر الفهم بأأن الغرض من املناقشات يف اإ الوطنية وأأفضل وقال اإ

املامرسات أأو الاحتياجات اخلاصة لدلول الأعضاء فامي يتعلق ابملوضوعات اخملتارة، وأأرص عىل ضامن اس تفادة مجيع ادلول 

ورأأى أأن "الأاكدمييني وأأعضاء الصناعة  الأعضاء املهمتة ابملشاركة يف املناقشات من الوقت واملاكن املناس بني للقيام بذكل.

ولكن . غريمه من هيئات الأمم املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية" ينبغي أأل يشاركوا يف تكل املناقشاتواجملمتع املدين و 

 سريحب هبم يف املؤمترات اليت تعقد لك س نتني بشأأن امللكية الفكرية والتنية.

يران )مجهورية .155 ن دليه ب. الإسالمية( مبعظم اسرتاتيجيات التنفيذ املقرتحة-ورحب وفد اإ عض التعليقات والأس ئةل وقال اإ

 فامي يتعلق ببعض الاسرتاتيجيات والإجراءات املقرتحة للتنفيذ اليت س يعرضها دلى مناقشة اللجنة للنص، نقطة بنقطة. 

ندونيس يا بصفته الوطنية، وأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ. .156 وأأبرز أأن  وحتدث وفد اإ

ىل مواصةل اس تخدام بند جدول الأعامل "امللكية الفكرية والتنية". 1تنفيذ صياغة اسرتاتيجية ال  ولكن يف حال قررت  تشري اإ

اللجنة أأن حتذف اجلزء اذلي يدعو كبار الأاكدمييني وأأعضاء اجملمتع املدين وهيئات الأمم املتحدة الأخرى للمشاركة يف مناقشات 

ورأأى  اس تخدام أ خر لبند جدول الأعامل، بل س يجري العمل اكملعتاد.هذا البند من جدول الأعامل، فلن يكون هناك أأي 

ذا ارتأأت بعض ادلول الأعضاء رضورة  .4س تكون غري ذات قمية أأو ل تعاجل التوصية رمق  1أأن اسرتاتيجية التنفيذ  وذكر أأنه اإ

احلكومية ادلولية حلضور املؤمترات  دعوة كبار الأاكدمييني وأأعضاء اجملمتع املدين وواكلت الأمم املتحدة الأخرى واملنظامت

ويف هذه احلاةل، اقرتح الوفد أأل تشري صياغة  .2ادلولية، فس يكون هذا البند مرتبط ارتباطا وثيقا ابسرتاتيجية التنفيذ رمق 

ىل قرار ادلورة  2الاسرتاتيجية  ن املؤمترات للجنة التنية أأو مؤمترات اليوم الواحد ادلولية الثالثة. 22اإ ادلولية بشأأن  وقال اإ

امللكية الفكرية والتنية، بوصفها منتدى نقاش رفيع املس توى، ستشمل الأاكدمييني واجملمتع املدين واملنظامت احلكومية ادلولية 

 من الاس تعراض املس تقل. 4ويف هذه احلاةل، س تعاجل اسرتاتيجيات التنفيذ التوصية  وغريها من واكلت الأمم املتحدة.

ندونيس يا ووافق عليه. واس تفرس عن البند الأول وعن مواصةل اس تخدام وكرر وفد الربازي .157 ل البيان اذلي أأدىل به وفد اإ

طار النقاش رفيع  ن من املهم فهم اإ بند جدول الأعامل بشأأن "امللكية الفكرية والتنية" لإجراء مناقشات رفيعة املس توى. وقال اإ

 املس توى وكيفية تفسري ادلول الأعضاء هل.

يران )مجهوريةوشاطر وفد  .158 ندونيس يا والربازيل فامي يتعلق ابسرتاتيجية التنفيذ -اإ الإسالمية( شواغل مماثةل ملا ذكره وفدا اإ

زاء صياغة الاسرتاتيجيات املقرتحة "لعقد مناقشات رفيعة املس توى بشأأن معل املنظمة خبصوص 1رمق  . وأأعرب عن قلقه اإ

رية". ورأأى أأنه يف حال اقترص البند "امللكية الفكرية والتنية" عىل القضااي القضااي الناش ئة اجلديدة املتعلقة ابمللكية الفك

ذا اكنت هذه  نه سيستبعد معاجلة القضااي القدمية املتعلقة ابمللكية الفكرية. وطلب من الأمانة توضيح ما اإ الناش ئة اجلديدة، فاإ

تعلقة ابمللكية الفكرية من س ياق هذا البند من الاسرتاتيجيات املقرتحة لن تستبعد املسائل التقليدية أأو القدمية امل 

 الأعامل. جدول

، يه أأساس جيد CDIP/23/8وأأعرب وفد أأوغندا، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، عن اعتقاده بأأن الوثيقة  .159

ن النامية، وكذكل ، رأأى أأن أأفضل طريقة ملعاجلة القضااي العالقة اليت هتم البدلا1للمناقشة. وفامي يتعلق ابسرتاتيجية التوصية 

طار بند جدول الأعامل املعنون "امللكية الفكرية والتنية".  ة خبصوص دور امللكية الفكرية، يه يف اإ التحدايت الناش ئة املتغريز

وفامي يتعلق مبشاركة واكلت الأمم املتحدة أأو املنظامت احلكومية ادلولية الأخرى، ذكر بأأن هناك سابقة يف املنظمة. فعىل سبيل 

ىل املشاركة يف امل  ثال، دعت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات واكلت الأمم املتحدة وغريها من املنظامت احلكومية ادلولية اإ
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ن تكل املادة تقر بأأن ادلور الرئييس  املناقشات، من خالل املادة الأوىل من التفاق املربم بني الأمم املتحدة والويبو. وقال اإ

اكةل متخصصة اتبعة للأمم املتحدة هو الهنوض ابمللكية الفكرية ولكن أأيضا تسهيل نقل التكنولوجيا. وخيضع للويبو بوصفها و 

ذكل لختصاص الأمم املتحدة ومنظامهتا ومسؤولياهتا، ل س امي مؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنية )الأونكتاد( وبرانمج الأمم 

 للتنية الصناعية.املتحدة الإمنايئ ومنظمة الأمم املتحدة 

وأأيد وفد الولايت املتحدة الأمريكية مداخةل وفد كندا ابمس اجملموعة ابء. وتناول التعليق اذلي أأدىل به وفد الربازيل  .160

جابة هذا السؤال أأتت مع  جراء هذه املناقشة الرفيعة املس توى داخل اللجنة أأو خارهجا. ورأأى أأن اإ ذا اكن ينبغي اإ بشأأن ما اإ

املس تقل الأويل. وذكر بأأن املقمي الرئييس تناول تكل املسأأةل احملددة. وذكر أأن النقاش الرفيع املس توى هو  تلقي الاس تعراض

نه ل يؤيد دعوة الأاكدمييني واملنظامت غري احلكومية  داخل جلنة التنية، ومرتبط ابملواضيع ل مبن انقش املواضيع. وقال اإ

لسات العامة للجنة التنية. مفن شأأن ذكل أأن يشلك ازدواجية لعمل املؤمتر وهيئات الأمم املتحدة الأخرى اإىل حضور اجل 

. وهذا البند من جدول الأعامل فرصة لدلول الأعضاء لتبادل اخلربات وتقامس التحدايت 2019مايو  20ادلويل اذلي عقد يف 

 وأأفضل املامرسات بشأأن هذا املوضوع.

نه CDIP/21/8 Rev، وذكر ابقرتاحه الوارد يف الوثيقة وأأعرب وفد الربازيل عن بعض الشواغل يف املسأأةل .161 .، وقال اإ

ل يشمل ادلول الأعضاء حفسب، بل يشمل أأيضا هيئات الأمم املتحدة الأخرى. ويف هذا الصدد، طلب توضيحا بشأأن ما 

ذا اكن ما ذكر يشمل ادلول الأعضاء فقط أأم يشمل أأيضا الأطراف الفاعةل الأخرى اخلارجية، لأن هذا ا جلانب واحض اإ

 اقرتاحه. يف

نه ل يرى مشلكة فامي يتعلق بكيفية تعريف "رفيع املس توى". وطلب  .162 ندونيس يا، متحداث بصفته الوطنية، اإ وقال وفد اإ

ن اكنت مواصةل اس تخدام بند جدول الأعامل املعنون "امللكية الفكرية والتنية" تعين دعوة الأاكدمييني  من الأمانة توضيح اإ

املدين وغريمه من هيئات الأمم املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية. فاإن اكن الأمر كذكل، فلن يبقى سوى وأأعضاء اجملمتع 

ذا رأأت دول أأعضاء  ذا بقيت تكل الصيغة. وذكر الوفد أأنه اإ مواصةل اس تخدام بند جدول أأعامل "امللكية الفكرية والتنية"، اإ

ضفاء  2بغي أأن تذكر الاسرتاتيجية رمق أأخرى أأن املؤمتر ادلويل قد عاجل التوصية، فال ين  عبارة "ثالث مرات" من أأجل اإ

الطابع املؤسيس عىل عقد مؤمتر دويل بشأأن امللكية الفكرية والتنية مرة لك س نتني. وذكر الوفد أأن الهدف من اقرتاح الأمانة 

جراء التعديل املقرت  4هو معاجلة التوصية رمق  ن  2ح بشأأن اسرتاتيجية التنفيذ رمق من الاس تعراض املس تقل أأيضا. وس يلزم اإ اإ

جراء تنقيحات عىل صياغة الاسرتاتيجية رمق   .1قررت اللجنة اإ

ن اكنت عبارة "رفيع املس توى"  .163 وخلص الرئيس القضااي الثالث اليت عربت عهنا ادلول الأعضاء. أأولها هو حتديد ما اإ

ااي الناش ئة اجلديدة"، مبا أأن أأحد الوفود يرغب يف ضامن أأل تعين نقاشا داخل اللجنة أأم خارج نطاقها. واثنهيا هو عبارة "القض

طار جلنة التنية. والقضية الثالثة يه اإرشاك خمتلف اجلهات الفاعةل اخلارجية، مثل  ىل استبعاد القضااي القدمية يف اإ يؤدي ذكل اإ

ىل معاجلة الأوساط الأاكدميية وأأعضاء الصناعة واجملمتع املدين ومنظامت الأمم املتحدة الأخرى.  ودعا الرئيس الأمانة اإ

 القضااي. هذه

ىل  .164 ىل لفت انتباه اللجنة اإ ىل أأُنا قد اس تغرقت وقتا طويال يف تقدمي الوثيقة وسعت اإ وأأشارت الأمانة )الس يد ابلوش( اإ

عداد الوثيقة عىل املعلومات املتاحة كدخالت من ادلول الأعضاء. مع درجة من التفس ري من أأُنا استندت بشلك أأسايس يف اإ

قبل الأمانة، وهو ما مت القيام ابلتحقق من حصته يف هذه اللجنة. وقدمت الأمانة مثالني لتوضيح أأن املدخالت حمايدة. واكن 
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يران )مجهورية الإسالمية(. وقرأأت -املثال الأول عن الشواغل املتعلقة بعبارة "القضااي الناش ئة اجلديدة" اليت أأعرب عهنا وفد اإ

، ما ييل: "مناقشة معل املنظمة بشأأن القضااي الناش ئة اجلديدة املتعلقة ابمللكية 2من الوثيقة، املرفق من الصفحة الأخرية 

للمراجعة املس تقةل؛ ومل تقصد  1الفكرية". وذلكل، أأدرجت الأمانة عبارة "القضااي الناش ئة اجلديدة" لأُنا جزء من التوصية 

رش  اك الأاكدمييني وأأعضاء الصناعة واجملمتع املدين وهيئات الأمم املتحدة الأخرى، بذكل استبعاد القضااي القدمية. وفامي يتعلق ابإ

ذكرت أأن الفكرة أأتت من الاقرتاح اذلي تقدم به وفد أأوغندا. وذكزرت بأأنه خالل ادلورة الأخرية للجنة التنية، طلب الرئيس 

ىل أأن الأمر مرتوك لدلول  من الأمانة تقدمي وثيقة تشلك أأساسا للمناقشة، وقد تطوعت للقيام بذكل. وأأشارت الأمانة اإ

الأعضاء لالتفاق عىل الاقرتاحات الواردة يف الوثيقة، لأُنا جمرد جتميع لأفاكر ادلول الأعضاء. وقامت الأمانة حبد أأدىن من 

ىل اختاذ قرا  ر.التفسري، وميكن حتديد تكل الأجزاء. وملكية هذه الوثيقة يه لدلول الأعضاء، والأمانة تتطلع اإ

ىل الوثيقة  .165 . اليت وافقت علهيا اللجنة. وكجزء من اقرتاح الربازيل بشأأن CDIP/21/8/Revوأأشار وفد الربازيل اإ

كيفية تنفيذ مجيع البنود الواردة يف الوثيقة وغريها من مقرتحات ادلول الأعضاء، اقرتح الوفد عبارة "ضامن وهجات نظر متنوعة 

ي أأن يسمح هيلك احلدث، فامي يتعلق ابلأحداث حتت بند جدول الأعامل وفرصة لإجراء مناقشات مس تفيضة، وينبغ

املعنون" امللكية الفكرية والتنية "، مبشاركة مماريس امللكية الفكرية وخرباءها فضال عن عروض الويبو ومنظمة التجارة 

 جملمتع املدين ولكنه ذكر مؤسسات أأخرى. العاملية وهيئات الأمم املتحدة املعنية". وأأبرز الوفد أأنه مل يذكر يف هذا الاقرتاح ا

ىل النقطة اليت أأاثرها وفد الربازيل بشأأن  .166 وأأيد وفد سويرسا البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء. وأأشار اإ

ذ تنص الفقرة CDIP/21/8 Revالوثيقة  من امللخص عىل أأن ادلول  10. وملخص رئيس ادلورة احلادية والعرشين. اإ

ستس تخدم الوثيقة املذكورة كأساس لوضع قامئة مس تقبلية ابملوضوعات اليت ميكن الاختيار مهنا. ومع ذكل، مل تعمتد الأعضاء 

 الوثيقة قط. 

ن ملخص رئيس ادلورة احلادية  .167 وأأيد وفد الولايت املتحدة الأمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد سويرسا. وقال اإ

. مل تعمتد قط بأأكلها. وتناول الوفد أأيضا CDIP/21/8 Revا. وأأن الوثيقة والعرشين أأورد ابلضبط ما ذكره وفد سويرس 

ذا مت حذف امجللتني الأخريتني، فس يعكس ذكل أأن اللجنة CDIP/23/8اسرتاتيجية التنفيذ الواردة يف الوثيقة  نه اإ . وقال اإ

 تقدمي مواضيع للمناقشة.ينبغي أأن تناقش املوضوعات املذكورة داخلها وأأنه ينبغي تشجيع ادلول الأعضاء عىل 

يران )مجهورية .168 ىل أأن دعوة هيئات الأمم املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية والأوساط -وأأشار وفد اإ الإسالمية( اإ

الأاكدميية ليست ممارسة جديدة يف الويبو. فبعض املنظامت احلكومية ادلولية تمتتع مبركز مراقب يف جلنة التنية أأو يف جلان 

ا يف املناقشة ليست ممارسة جديدة. وكثريا ما تشارك هيئات الأمم املتحدة الأخرى يف جلان الويبو الأخرى. أأخرى، ومشاركهت

وذكل يعمتد عىل املناقشات يف خمتلف اللجان. ورأأى الوفد أأن هذه ممارسة متسقة مع التفاقات اليت وقعهتا الويبو والأمم 

ذ تدعى الويبو وممثلو املؤسسات الأخرى التابعة للأمم املتحدة، والاعرتاف ابلويبو اكإحدى واكلت الأمم  املتحدة املتخصصة. اإ

ىل املشاركة يف املناقشات.   املتحدة واملؤسسات الأخرى اإ

ندونيس يا، متحداث بصفته الوطنية، حذف امجللتني الأخريتني من اسرتاتيجية التنفيذ رمق  .169 . ورأأى رضورة 1واقرتح وفد اإ

ضافية". وأأيضا حذف عبارة "بند جدول الأعامل اجلديد" لأن بند جدول الأعامل مل يعد  تغيري امجلةل الأوىل وشطب لكمة "اإ

جديدا. وذكر بأأن الصيغة وضعت منذ س نتني أأو ثالث س نوات. وامجلةل "عقد مناقشات رفيعة املس توى بشأأن معل املنظمة 

طار ب  ند جدول الأعامل املعنون "امللكية الفكرية والتنية" بشأأن القضااي الناش ئة اجلديدة املتعلقة ابمللكية الفكرية" يف اإ
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نه جيب حذف بعض الإجراءات. واقرتح حذف التوصية 4تس تدعي التعديل أأيضا لأُنا ل تتناول التوصية رمق  من  4. وقال اإ

ذا وافقت اللجنة عىل اسرتاتيجية ا ل أأن يعرب عن دمعه لهذه املسأأةل اإ نه ل يسعه اإ ضفاء  2لتنفيذ رمق العمود الثالث. وقال اإ واإ

طار جلنة التنية.   الطابع املؤسيس عىل املؤمتر ادلويل داخل اإ

ن اللجنة لن تدخل يف صياغة اسرتاتيجيات التنفيذ امخلسة 1وأأشار الرئيس اإىل الاسرتاتيجية املقرتحة رمق  .170 ، وقال اإ

 عرش، يف هذه املرحةل. 

املنظامت احلكومية ادلولية كام يه مذكورة يف اقرتاحه تعين وذكر أأن  1وأأشار وفد الربازيل اإىل الاسرتاتيجية رمق  .171

طار  ن دعوة عضو من منظمة مثل منظمة التجارة العاملية للمشاركة يف نقاش يف اإ املنظامت احلكومية ادلولية املعمتدة. وقال اإ

 بند جدول الأعامل املعنون "امللكية الفكرية والتنية" ل ينبغي أأن يكون مشلكة.

جنوب أأفريقيا عن تقديره للجهود اليت بذلهتا الأمانة يف التوصل اإىل الاسرتاتيجيات امخلسة عرش. ونظر وأأعرب وفد  .172

ىل أأن الأمانة ذكرت أأن بعض التوصيات عوجلت بشلك اكمل  ىل الوثيقة عىل أأُنا ملكية لدلول الأعضاء. وأأشار الوفد اإ اإ

ضيع توصيات الاس تعراض املس تقل يف بعض ى أأن من املهم أأل ت أأ وأأخرى بشلك جزيئ، يف بعض احلالت. ور

اسرتاتيجيات التنفيذ. ومع أأخذ ذكل يف الاعتبار، تساءل الوفد عن وجود فرصة لدلول الأعضاء لتقدمي اقرتاحات بشأأن كيفية 

دراج بعض تكل املدخالت، اليت وردت يف مرفق الوثيقة  ، ليك تنعكس بشلك أأفضل يف CDIP/23/8اإ

 . التنفيذ اسرتاتيجيات

ذا رأأى أأي وفد قدم وذ .173 كر الرئيس بأأن اللجنة قد وافقت من قبل عىل تقدمي اقرتاحات من قبل ادلول الأعضاء. واإ

ليه واقرتاح العمل بذكل. وميكن للجنة بعدئذ  اقرتاحا أأن اقرتاحه مل يؤخذ بعني الاعتبار، فاإن هل احلق يف العودة اإ

 ذكل. مناقشة

ندونيس يا بصفته الوطنية، ورأأى .174 ىل اجلدول اذلي قدمته الأمانة. وبناء  وحتدث وفد اإ ضافة معود أ خر اإ أأن من املهم اإ

عداد وثيقة عن املسائل املعلقة كقامئة بدل من معود. وفامي يتعلق ابسرتاتيجية  عىل اسرتاتيجيات التنفيذ املعلقة، اقرتح الوفد اإ

من  12و 4و 1تس تجيب للتوصيات  2لتنفيذ رمق ، أأكد الوفد أأنه حياول استيعاب الفكرة، ويه أأن اسرتاتيجية ا2التنفيذ رمق 

ماكنية اعتبار أأن املسأأةل، بعد ثالثة مؤمترات دولية مدة لك مهنا يوم  توصيات املراجعة املس تقةل. ومع ذكل، تساءل عن اإ

ُنا ل تزال معلية مس مترة. وكرر تأأييده لسرتاتيجية التنفيذ رمق  ذا حذفت لكمة "ثال 2واحد، قد عوجلت أأم اإ ثة". وهذا فقط اإ

ذ ل ميكن عقد  ضفاء الطابع املؤسيس من عدمه مفتوحا. اإ ضفاء الطابع املؤسيس عىل املؤمتر، بل سيبقى القرار بشأأن اإ ل يعين اإ

ذا اكن  ذا قررت جلنة التنية القيام بذكل. وتساءل عن مس تقبل املؤمتر وعام اإ ل اإ املؤمتر ادلويل بشأأن امللكية الفكرية والتنية اإ

 . 12و 4و 1ر دويل أ خر س يكون مبثابة معاجلة للتوصيات عقد مؤمت

وأأشار وفد كرواتيا، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، اإىل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل  .175

ىل هيئات الأمم املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية: "اليت ضافة العبارة التالية بعد الإشارة اإ ميكن دعوهتا للمشاركة  وأأوىص ابإ

ن تكل الصياغة ميكن أأن تزيد الوضوح. وفامي يتعلق ابلسرتاتيجية رمق  ، رأأى 2يف هذه املناقشات بصفة مراقب معمتد". وقال اإ

ىل ادلورة الثانية والعرشين للجنة التنية أأو اجللسة اليت اختذت فهيا اللجنة القرار، لتحديد نقطة  شارة اإ ضافة اإ أأن من املفيد اإ

 انطالق واحضة لتنظمي املؤمترات الثالثة.
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وأأيد وفد سويرسا الهنج املتبع يف القراءة الأوىل للوثيقة ووضع القضااي العالقة يف وثيقة منفصةل. واس تفرس عن معلية  .176

ذا اك ماك ناملناقشة والقراءة الأوىل للك اسرتاتيجية مقرتحة وطلب توضيحا عام اإ عىل ن ادلول الأعضاء اقرتاح تعديالت ابإ

 النص يف تكل املرحةل.

وأأوحض الرئيس أأن ما جيري معلية لتحديد التعليقات العامة الواردة من ادلول الأعضاء بشأأن لك من اسرتاتيجيات  .177

عادة صياغة النص يف تكل املرحةل. وأأشار اإىل عدم وجود أأي تعليقات بشأأن  التنفيذ امخلس عرشة املقرتحة. ولن جتري اإ

 .3ح الباب للتعليق عىل الاسرتاتيجية رمق . وفت2الاسرتاتيجية رمق 

ندونيس يا، متحداث بصفته الوطنية، مزيدا من التوضيح بشأأن كيفية اعتبار الأمانة أأن اسرتاتيجية التنفيذ  .178 وطلب وفد اإ

 . 7و 6تتناول التوصيتني  3رمق 

ىل أأن3وأأيد وفد كندا، متحداث ابمس اجملموعة ابء، تنفيذ الاسرتاتيجية رمق  .179 ىل  . وأأشار اإ الطريقة الثانية أأشارت اإ

املنتدى الإلكرتوين املعين ابملساعدة التقنية. ونظرا لأن املنتدى مسأأةل معلقة، اقرتح حذف هذه الإشارة دون املساس بنطاق 

 الأنشطة املقرتحة. 

ندونيس يا بشأأن التوصيتني  .180 ىل التعليق اذلي أأدىل به وفد اإ كر أ نفا، . وكام ذ7و 6وأأشارت الأمانة )الس يد ابلوش( اإ

لهيا التوصيات: ادلول الأعضاء وجلنة التنية والأمانة. ويف هذا الصدد، وهجت التوصية  اكنت هناك هجات فاعةل خمتلفة توجه اإ

ىل ادلول الأعضاء وجلنة التنية. وذكرت أأيضا أأنه "ينبغي تعزيز مشاركة اخلرباء القامئني يف أأوطاُنم عىل  6 بشلك رئييس اإ

ضافة بند فرعي اإىل جدول أأعامل جلنة التنية بشأأن مس توى أأعىل يف معل ا للجنة". وعليه، اقرتحت اسرتاتيجية التنفيذ اإ

تبادل اخلربات. وذكرت الأمانة أأنه حيامن عقدت املائدة املس تديرة بشأأن املساعدة التقنية، اكنت هناك مشاركة أأكرب للخرباء 

، ذكر السطر الثاين أأنه ينبغي النظر 7راء. وفامي يتعلق ابلتوصية رمق عىل املس توى الوطين يف اللجنة، واكنت املناقشات أأكرث ث

نشاء أ لية لالإبالغ عن ادلروس املس تفادة وأأفضل املامرسات من تنفيذ مرشوعات أأجندة التنية تنفيذا انحجا". وهذا ما  يف "اإ

برازه يف اسرتاتيجية التنفيذ رمق   . 3اعزتمت الأمانة اإ

ندونيس يا، متحداث .181 ذا اكن مرجع القياس هو املائدة املس تديرة بشأأن املساعدة التقنية، وقال وفد اإ نه اإ  بصفته الوطنية، اإ

حقام بند جدول الأعامل املعنون "امللكية الفكرية والتنية" يف اسرتاتيجية التنفيذ هذه. ولكن  نه ل يشعر ابلرتياح جتاه اإ فاإ

طار بند أ خر من جدول الأعامل. وت  ذا اكن ذكل ميثل ازدواجية مع تقيمي أأي مرشوع من ينبغي أأن يكون ذكل يف اإ ساءل عام اإ

جناز مرشوعات أأجندة التنية. لأنه أأمر تقوم به ادلول الأعضاء عىل أأساس  مشاريع أأجندة التنية املنجزة، والإبالغ عن اإ

يف تنفيذ مرشوع طوعي. وسلط الوفد الضوء عىل أأمهية جتنب أأي ازدواجية يف العمل. ويف حال وجود كثري من الأخطاء 

ُنا لن ترغب يف الكشف عن هذه املعلومات أأمام ادلول الأعضاء الأخرى.  من مشاريع أأجندة التنية يف بدلان مجموعته، فاإ

 . 3واحتفظ مبوقفه الالحق فامي يتعلق ابسرتاتيجية التنفيذ رمق 

ىل اسرتاتيجية التنفيذ رمق  .182 ىل ارتباطها ابلتو 4وأأشار وفد جنوب أأفريقيا اإ . وذكر أأُنا مرتبط 12و 4و 1صيات ، واإ

ابلتحدايت الإمنائية الناش ئة اليت يواهجها نظام امللكية الفكرية وكيفية الاس تفادة من املشاركة النشطة مع واكلت الأمم املتحدة 

ن ذكل ل ميكن أأن يقترص فقط عىل تنفيذ أأهداف التنية املس تدامة، ولكن يشمل أأيضا تنف  يذ الأخرى وخرباهتا. وقال اإ

 توصيات أأجندة التنية. 
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ىل اسرتاتيجية التنفيذ رمق  .183 اليت اقرتحت دعوة واكلت الأمم املتحدة  4وأأشار وفد كندا، متحداث ابمس اجملموعة ابء، اإ

واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية الأخرى اإىل حضور دورات جلنة التنية لتبادل خرباهتا يف تنفيذ أأهداف 

نه يفضل أأن تقدم هذه العروض يف مناس بات جانبية أأثناء انعقاد جلنة التنية، بسبب الوقت احملدود التني ة املس تدامة. وقال اإ

 للجلسات العامة. وعالوة عىل ذكل، فاإن نسق اجللسات العامة ل يناسب مثل هذا النوع من العروض.

 وأأحاط الرئيس علام ابملالحظة.  .184

يران )مجهورية .185 ىل أأن التوصية املعمتدة رمق الإ -وأأيد وفد اإ  12سالمية( البيان اذلي أأدىل به وفد جنوب أأفريقيا. وأأشار اإ

ىل أأجندة التنية وتنفيذها، وأأن اسرتاتيجية التنفيذ املقرتحة رمق  ىل توصيات أأجندة التنية. 4تشري فقط اإ  ل تشري اإ

 .5وأأشار الرئيس اإىل عدم وجود أأي تعليقات عىل اسرتاتيجية التنفيذ رمق  .186

ندونيس يا، متحداث بصفته الوطنية، عن تقديره لسرتاتيجية التنفيذ املقرتحة رمق  .187  . 6وأأعرب وفد اإ

ىل اسرتاتيجية التنفيذ رمق  .188 ىل أأُنا تتداخل مع الاسرتاتيجية 7وأأشار وفد كندا، متحداث ابمس اجملموعة ابء، اإ . وأأشار اإ

نشاء قاعدة بياانت فعلية س يكون اس تخدا15رمق  ما كثيفا للموارد يف الس ياق احلايل. ونظرا للمعلومات واملواد . ورأأى أأن اإ

دراهجا يف  دراهجا يف أأحد بواابت الويبو القامئة املتعلقة بأأجندة التنية بدل من اإ اجلديدة اليت س تطورها الأمانة، اقرتح الوفد اإ

 منصة جديدة.

ىل قاعدة البياانت وذكر أأنه ل يوجد قرار ُنا .189 نه هممت ابس تكشاف الطرق اليت وأأشار وفد الربازيل اإ يئ بشأأُنا. وقال اإ

عداد مقرتح  حدى الصعوابت يه اإ ن اإ مانة أأن تساعد البدلان بطريقة أأكرث مهنجية لتطوير املشاريع. وقال اإ ميكن هبا للأ

ىل البدلان هبذا الشأأن عىل حنو أأكرث تنظامي ومهنجية.   املرشوع، واقرتح أأن تقدم الأمانة املشورة اإ

ن الأمانة س تأأخذ بقرارها. وذكر الرئيس .190  أأنه يف حال وافقت ادلول الأعضاء عىل اقرتاح من هذا القبيل، فاإ

ندونيس يا، متحداث بصفته الوطنية، عن تقديره لسرتاتيجية التنفيذ رمق  .191 نه ميكن أأن يدمع 7وأأعرب وفد اإ . وقال اإ

بشأأن كيفية  7اتيجية للتعامل مع التوصية رمق املدخالت اليت قدمهتا اجملموعة ابء. وأأشار اإىل وجود صعوبة يف صياغة اسرت 

التأأكد من أأن ادلول الأعضاء س تتشجع أأكرث عىل صياغة مرشوعات جديدة لأجندة التنية. وذكر أأن الاقرتاح اذلي قدمه 

مصها بشأأن وضع اسرتاتيجية للتنفيذ يقيض بأأن تقوم الأمانة بنرش وحدة عن اخلطوات اليت ميكن لوفود ادلول الأعضاء أأو عوا

ن اكنت تعزتم اقرتاح مرشوع من مشاريع أأجندة التنية.   أأن تنظر فهيا اإ

بداء أأي تعليقات بشأأن اسرتاتيجييت التنفيذ  .192 ىل عدم اإ  .9و 8وأأشار الرئيس اإ

ىل اسرتاتيجية التنفيذ رمق  .193 ندونيس يا، متحداث بصفته الوطنية، اإ ، وطلب توضيحا بشأأن التقيمي اذلي 10وأأشار وفد اإ

 ة فامي يتعلق ابلكفاءة ومس توى اخلربة دلى البدلان الراغبة يف املشاركة يف مشاريع أأجندة التنية.أأجرته الأمان

وأأكد انئب املدير العام )الس يد ماتوس( أأن أأي نشاط تضطلع به الويبو س بقه تقيمي أأويل لأرض الواقع يف ذكل البدل.  .194

 وأأن العمل اكن يمت ابلتعاون مع البدلان دون فرض أأي قيود. 
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ىل اسرتاتيجية التنفيذ رمق و  .195 ، وذكر أأن بيانه ينطبق أأيضا عىل 7أأشار وفد كندا، متحداث ابمس اجملموعة ابء، اإ

 . 15الاسرتاتيجية رمق 

. واعترب أأن الاقرتاح ابلغ الأمهية، ل س امي أأن أأاكدميية 15وأأعرب وفد الربازيل عن تأأييده لسرتاتيجية التنفيذ رمق  .196

 ادلورات. ورأأى أأن من املهم ختصيص دورة بشأأن امللكية الفكرية والتنية.  الويبو شهدت زايدة يف عدد

ندونيس يا، متحداث بصفته الوطنية، بأأن الاسرتاتيجية رمق  .197 جراء املزيد  2وذكر وفد اإ مل تعاجل بعد، وأأن من الرضوري اإ

قلميية فامي يتعلق من املناقشات بشأأُنا. وأأحاط علام ابلتعليقات اليت أأدلت هبا ادلول الأعضاء والوفود  واجملموعات الإ

ذا مت حل التفامه، فميكن اس تخدامه كثال بشأأن الظروف املامثةل يف املس تقبل.2ابلسرتاتيجية رمق   . وذكر أأنه اإ

يران )مجهورية .198 ىل اسرتاتيجية التنفيذ رمق -وأأشار وفد اإ ىل الطرائق املقرتحة، أأن وضع 7الإسالمية( اإ . ورأأى، استنادا اإ

طار قواعد البياانت القامئة. وطلب من وفد قاعدة بياان ذ ميكن القيام بذكل يف اإ ت لتجميع ادلروس املس تفادة غري مطلوب. اإ

 كندا، نيابة عن اجملموعة ابء، أأن يوحض ما دليه من شواغل.

يران )مجهورية .199 ه يريد أأن الإسالمية(. وأأوحض أأن-وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء، وتناول املسأأةل اليت أأاثرها وفد اإ

ماكنية اس تخدام أأي منصة مناس بة قد  ماكنية اس تخدام املنصات القامئة واس تكشاف اإ يتأأكد من أأن لكمة "وضع" ل تستبعد اإ

 حتقق الهدف نفسه، وذكل من أأجل جتنب أأي ازدواجية يف العمل. 

 عة.واختمت الرئيس جلسة اليوم، وأأبلغ اللجنة بأأن املناقشة بشأأن هذا البند ستس متر يوم امجل .200

عداد تقارير عنه والنظر يف  7البند  من جدول الأعامل: رصد تنفيذ مجيع توصيات أأجندة التنية وتقيميه ومناقش ته واإ

 تقرير املدير العام عن تنفيذ أأجندة التنية )تمتة(

 املرتبطة هبا.  تقرير بشأأن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التنية املس تدامة والغاايت – CDIP/23/10النظر يف الوثيقة 

، 2016عبيد( التقرير الثالث عىل التوايل اذلي أأعد منذ صدور قرار اللجنة يف نومفرب  قدمت الأمانة )الس يد بو .201

واذلي طلب من الأمانة تقدمي تقرير س نوي بشأأن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التنية املس تدامة والغاايت املرتبطة هبا. 

، وسامهت يف تنفيذ أأهداف التنية 2018برامج املنظمة واملبادرات اليت اختذهتا الويبو عام وتضمن التقرير معلومات عن 

املس تدامة. ووصفت الأهداف الاسرتاتيجية للويبو اجملموعة الواسعة من الربامج والأنشطة اليت تضطلع هبا القطاعات اخملتصة 

أأهداف التنية  2018/2019انمج واملزيانية للثنائية من أأجل تنفيذ أأهداف التنية املس تدامة. وقد أأدرجت وثيقة الرب

طار النتاجئ للثنائية  عىل الأهداف الاسرتاتيجية والنتاجئ  2018/2019املس تدامة يف أأهداف املنظمة الاسرتاتيجية. وركز اإ

عة كبرية من الربامج املرتقبة اليت تسهم يف حتقيق أأهداف التنية املس تدامة. وقد نفذت القطاعات املعنية يف املنظمة مجمو 

والأنشطة اليت سامهت يف حتقيق أأهداف التنية املس تدامة يف اإطار لك هدف اسرتاتيجي. ومن بني الربامج الواحدة 

، ارتبط اثنان وعرشون مهنا بأأهداف 2018/2019والثالثني للمنظمة، حس امب اعمتدت يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 

طار الهدفني الاسرتاتيجيني الثامن والتاسع تتعلق بوظائف ادلمع. وقد التنية املس تدامة. وذ كرت الأمانة بأأن مثانية برامج يف اإ

ورد وصف لأنشطة الويبو يف دمع أأهداف التنية املس تدامة يف القسم أألف من التقرير، ومعمت هذه الأنشطة عىل مجيع 

وقبل العنوان الفرعي "املعرفة ونقل  87ل منوا بعد الفقرة قطاعات املنظمة وأأقساهما. ويرد عنوان شعبة البدلان الأق

ىل  88التكنولوجيا"، لأن الفقرات من  تتعلق بأأنشطة هذه الشعبة. ويربز القسم ابء من التقرير املبادرات والأنشطة اليت  95اإ
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طار منظومة الأمم املتحدة، ابلرشاكة مع املنظامت احلكومية ادلولية و  املنظامت غري احلكومية. وفامي يتعلق تضطلع هبا الويبو يف اإ

 بشأأن املساعدة املتعلقة بأأهداف التنية املس تدامة. 2018ابجلزء الأخري من التقرير، مل ترد أأي طلبات يف عام 

ىل أأن التقرير الس نوي الثالث بشأأن  .202 وأأشار وفد كرواتيا، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، اإ

حتقيق أأهداف التنية املس تدامة يوفر نظرة عامة شامةل عن الأنشطة اليت تضطلع هبا الويبو بشلك فردي،  مسامهة الويبو يف

ىل أأنه ينبغي تشجيع ادلول الأعضاء عىل طلب دمع حمدد يف جمال تنفيذ  أأو كجزء من منظومة الأمم املتحدة. وأأشار الوفد اإ

جحام ادلول الأعضاء عن أأي طلبات حمددة حىت ال ن سببه أأن الأنشطة القامئة  أأهداف التنية املس تدامة. ومل يستبعد أأن اإ

تس تجيب اإىل حد كبري لحتياجات ادلول الأعضاء. وأأحاط علام مع الارتياح بأأن أأنشطة الويبو اخملتلفة املرتبطة بقواعد 

ىل تنفيذ خطة عام  ية املس تدامة املتعلق من أأهداف التن  9، ول س امي الهدف 2030البياانت واملنصات والأنظمة هتدف اإ

من أأهداف التنية املس تدامة بشأأن الرشأاكت العاملية من أأجل  17ابلبتاكر الصناعي والبنية التحتية، والهدف 

 املس تدامة. التنية

وأأعرب وفد تونس عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. ورحب ابلزتام الويبو  .203

للجنة، ولحظ مع  18حتقيق أأهداف التنية املس تدامة والغاايت املرتبطة هبا عىل النحو املتفق عليه يف ادلورة  ومساهامهتا يف

. 2030الارتياح انتظام التقرير وثراء مضمونه. وأأكد من جديد دور الويبو يف حتقيق أأهداف التنية املس تدامة وخطة عام 

ىل ورأأى أأن عىل الويبو، بوصفها واكةل متخصصة ات بعة للأمم املتحدة، أأن تلهم ادلول الأعضاء يف س ياساهتا الوطنية الرامية اإ

تنفيذ أأهداف التنية املس تدامة. وأأثىن عىل املبادرات اليت اختذهتا الويبو بشلك فردي وداخل منظومة الأمم املتحدة وعىل 

ملس تدامة فامي يتعلق بصياغة وتنفيذ برانمج الويبو التقدم احملرز. وشدد عىل هجود الويبو ومسامههتا يف تنفيذ أأهداف التنية ا

لإجياد أأوجه التأ زر بني امللكية الفكرية والس ياحة والتنية املس تدامة. وجشع عىل زايدة التعاون مع منظمة الس ياحة العاملية بغية 

عضاء يف اس تخدام امللكية دمج امللكية الفكرية يف الس ياحة املس تدامة. وأأضاف أأن الويبو ينبغي أأن تواصل دمع ادلول الأ 

قلميية ودون الإقلميية  قلميية. ورحب بعقد عدد من الندوات الإ الفكرية يف التنية الاقتصادية والاجامتعية من خالل ماكتهبا الإ

نه يعول عىل خربة الويبو وتعاوُنا مل  ساعدة بشأأن امللكية الفكرية والتنية والابتاكر والتجارة واملساواة بني اجلنسني. وقال اإ

طار تنيهتا الوطنية.   ادلول الأعضاء يف تنفيذ أأهداف التنية املس تدامة يف اإ

وأأيد وفد املغرب البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأكد الزتامه الراخس بتحقيق أأهداف التنية  .204

دراهجا مضن أأولوايت املنظمة ملواهجة التحدايت يف جمال  ىل التقدم امللموس يف البدلان اليت تواجه املس تدامة واإ التنية. وأأشار اإ

صعوابت تكنولوجية. ومبا أأن أأهداف التنية املس تدامة خمتلفة يف هذه البدلان، اليت تواجه هذا النوع من التحدايت، يصعب 

ىل ىل ادلمع اذلي أأعربت عنه املنظمة يف هذا اجملال، واإ اليت  2018مثال مزيانية  ربط الأهداف ابمللكية الفكرية. وأأشار اإ

خصصت مزيانية معينة لأهداف التنية املس تدامة، نتيجة الأنشطة اجلديدة يف س ياق أأرسة الأمم املتحدة. وأأحاط علام ابلتدابري 

ىل مزيد من الابتاكر والاخرتاع يف مجيع بدلان العامل. وشدد عىل دور املاكتب الإقل  ميية الفعاةل واملتوازنة املتخذة، اليت أأدت اإ

يف حتقيق أأهداف التنية املس تدامة. وعىل العمل املكثف لهذه املاكتب يف س ياق التنية الاجامتعية والاقتصادية من خالل 

جنازات املكتب الإقلميي للمجموعة العربية. فقد  ىل اإ محالت التنية وبرامج التدريب والندوات وحلقات العمل. وأأشار أأيضا اإ

 2018هائةل، واس تضاف املغرب بعض الفعاليات اليت جاءت مثرة مذكرة التفامه املوقعة يف عام بذل املكتب الإقلميي هجودا 

ىل زايدة فعالية مجيع أأحصاب  بني املكتب الإقلميي للويبو واملكتب املغريب املسؤول عن الابتاكر الصناعي. وسعت الفعاليات اإ

خرى عقدت يف العام املايض، وجاءت نتيجة هجود مشرتكة مع املصلحة واجلهات الفاعةل يف املنطقة. وذكر الوفد أأن ندوة أأ 
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ن  طار التنس يق بني خمتلف البدلان العربية. وقال اإ دارة ادلمع التكنولويج. وتبادلت البدلان اليت حرضت احلدث جتارهبا يف اإ اإ

ةل من املشاركني، وأأن املغرب أأاكدميية الويبو تؤدي دورا ابلغ الأمهية يف حتقيق أأهداف التنية املس تدامة من خالل ش بكة اكم

تؤدي دورا حاسام يف مجموعة البدلان العربية. وأأشار اإىل وجود العديد من املس تفيدين من اتفاق مراكش من حيث القيادة 

ل راء والإدارة القضائية للملكية الفكرية. ففي العام املايض، اتصل معهد احملامك العليا مبكتب املستشار القانوين لتبادل اخلربات وا

حراز تقدم ملموس واعامتد أأنشطة وبرامج جديدة  ن معل اللجنة يسمح ابإ يف س ياق التعاون فامي بني بدلان اجلنوب. وقال اإ

ذات طابع عاملي. ورأأى أأن ال ليات اخملتلفة للتوصيات من أأجل التنية، جعلت تنفيذ أأهداف التنية املس تدامة أأكرث فعالية. 

 ثل اذلاكء الاصطناعي والثورة الرمقية للتأأكيد عىل دور الويبو. فهذه ال ليات تراعي موضوعات م 

ىل أأن التقرير يربز مسؤوليات ادلول  .205 وحتدث وفد رومانيا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وأأشار اإ

ملبادرات اليت وحتقيق التنية الاقتصادية والاجامتعية. وأأوحض أأن مقدار الأنشطة وا 2030الأعضاء عن تنفيذ خطة عام 

اضطلعت هبا الويبو لتنفيذ أأجندة التنية مثري لالإجعاب. وجشع الويبو عىل مواصةل الاضطالع بدور نشط يف دمع ادلول 

الأعضاء. ورأأى أأن دمع الويبو ينبغي أأن يظل مركزا عىل تنفيذ أأهداف التنية املس تدامة ذات الصةل بعملها ووليهتا، ول س امي 

 بشأأن الرشأاكت العاملية من أأجل التنية املس تدامة. 17لبتاكر الصناعي والبنية التحتية والهدف املتعلق اب 9الهدف 

عداد التقارير اذلي يعرض سلسةل من املبادرات حسب جمالت  .206 وأأشاد وفد كندا، متحداث ابمس اجملموعة ابء، هبيلك اإ

موسة لوضع أأنشطة الويبو. ورحب ابلقرار الصادر عن امللكية الفكرية ذات الصةل مضن بنود أأخرى، ويوفر نقاطا مرجعية مل

طار بند جدول الأعامل املعنون  21ادلورة  جراء مناقشات حمددة بشأأن موضوع أأهداف التنية املس تدامة يف اإ للجنة برضورة اإ

طار ذكل البند، وجهية يف س ياق ا من  9لهدف "امللكية الفكرية والتنية". ورأأى أأن املوضوعات اخملتارة للمناقشة يف اإ

ذاكء الوعي  ن تكل املناقشات املواضيعية سوف تس متر يف اإ أأهداف التنية املس تدامة، من بني أأهداف أأخرى. وقال اإ

ن مجموعته تؤيد هجود الويبو بشأأن  بأأهداف التنية املس تدامة، وستساعد كندا عىل حتديد مسارات جديدة للتنفيذ. وقال اإ

أأن املسؤولية الرئيس ية عن حتقيق أأهداف التنية املس تدامة تقع عىل عاتق ادلول تنفيذ أأهداف التنية املس تدامة، رمغ 

ىل أأن الويبو مل تتلق أأي طلبات من ادلول الأعضاء للامتس املساعدة املتعلقة بتحقيق  الأعضاء. وبناء عىل التقرير، أأشار اإ

ر أأن للويبو دورا همام يف دمع ادلول الأعضاء يف أأهداف التنية املس تدامة للس نة الثالثة عىل التوايل. ويف هذا الصدد، ذك

 تنفيذ أأهداف التنية املس تدامة، وجشع عىل التواصل مع الأمانة للحصول عىل دمع حمدد حسب احلاجة.

طار دويل جيد الأداء  .207 ىل اإ وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية، وسلط الضوء عىل الهنج التعاوين واحلاجة اإ

لتنية املس تدامة، وذكل رمغ املسؤولية الفردية اليت تتحملها ادلول الأعضاء. ورحب مببادرات الويبو اجلارية لتحقيق أأهداف ا

بالغ الويبو عن مسامههتا، مقارنة ابلتقرير الأول  ىل التحسن الهائل يف الطريقة اإ للمسامهة يف أأهداف التنية املس تدامة وأأشار اإ

. وأأقر أأنه معل جار وفيه جمال ملزيد من التحسني. وأأضاف أأن التقرير 17و 9دامة اذلي ركز فقط عىل هديف التنية املس ت

سهزل رؤية نطاق املبادرات اليت نفذهتا الويبو للمسامهة بشلك مبارش أأو غري مبارش يف أأهداف التنية املس تدامة، مبا يف ذكل 

طار دويل متوازن للملكية الفكرية من  تعممي أأهداف التنية املس تدامة يف الويبو، ومعل هيئات الويبو، وتقدمي ادلمع لوضع اإ

خالل تقارير الويبو وقواعد بياانهتا ومجموعة من منصات الويبو، فضال عن أأنظمة التسجيل. ورشح أأيضا كيف تسهم مشاريع 

داخل منظومة الأمم جلنة التنية بشلك مزتايد يف أأهداف التنية املس تدامة. ووثق التقرير املبادرات اليت اضطلعت هبا الويبو 

سهاهما يف أأهداف التنية املس تدامة. وأأعرب الوفد عن  املتحدة، أأو ابلرشاكة مع املنظامت ادلولية احلكومية وغري احلكومية واإ

ىل ادلول الأعضاء مل يعرض أأي معلومات، نظرا لعدم وجود طلبات  أأسفه لأن قسم التقرير املتعلق ابملساعدة املقدمة اإ
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عدة من قبل ادلول الأعضاء. ومن أأجل كرس حاةل الصمت هذه، طلب الوفد من الأمانة تقدمي معلومات للحصول عىل املسا

عن نوع املساعدة اليت ميكن أأن تقدهما لدلول الأعضاء، وجشع ادلول الأعضاء عىل املشاركة يف تقدمي طلبات املساعدة ذات 

ىل الصةل بأأهداف التنية املس تدامة وطلب ادلمع من الأمانة يف  هذا الصدد. وطلب من الأمانة املشاركة يف اجلهود الرامية اإ

 ربط مبادرات الويبو وأأنشطهتا بنتاجئ حمددة لأهداف التنية املس تدامة.

وأأثىن وفد غواتاميل، متحداث بصفته الوطنية، عىل التقرير الشامل عن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التنية  .208

حقيق أأجندة التنية، ول س امي البنود املتعلقة ابملساعدة التقنية اليت تقدهما املنظمة لتطوير نظام املس تدامة، وأأكد جمددا دمعه لت 

امللكية الفكرية، ومهنا عىل سبيل املثال وضع اسرتاتيجيات وطنية وتقدمي املشورة القانونية واختاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز 

مع املقدم ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر اكن من الأصول الهامة لتوليد التنية الاجامتعية والاقتصادية. وذكر أأن ادل

املعلومات وتبادلها وحامية حقوق امللكية الفكرية. وأأكد الوفد من جديد دمعه لمتكني املرأأة ومشاركهتا يف مجيع مراحل الابتاكر 

 ومعليات امللكية الفكرية.

يف تنفيذ أأهداف التنية املس تدامة. وذكر أأن  2018لها املمثر عام وأأعرب وفد الصني عن رسوره مبواصةل الويبو مع  .209

من أأهداف التنية املس تدامة ومشلت برانمج الويبو للتكنولوجيا اخلرضاء )ويبو غرين(. وأأضاف  9الأنشطة دمعت الهدف 

بتاكر والتنس يق لتحقيق التنية أأن احلكومة الصينية تعلق أأمهية كبرية عىل تنفيذ أأهداف التنية املس تدامة مع الرتكزي عىل الا

اخلرضاء واملنفتحة واحملايدة. وذكر أأن بدله أأنشأأ رشاكة مع أأكرث من مثانني بدلا بشأأن التعاون ادلويل، وقدم ادلمع لتنفيذ أأهداف 

، 2019فرباير  التنية املس تدامة واملساعدة التقنية للبدلان النامية من خالل الصناديق الاستامئنية الصينية يف الويبو. ويف

عقدت الصني حلقة معل بشأأن امللكية الفكرية وأأهداف التنية املس تدامة، مما أأاتح فهام أأفضل للصةل بني امللكية الفكرية 

وأأهداف التنية املس تدامة وجشع عىل زايدة املشاركة يف تنفيذها. وقد حرض احلدث أأكرث من مائة خشص من الهيئات 

ىل اس تكشاف وتبادل املامرسات واخلربات بشأأن احلكومية والرشاكت والأوساط  الأاكدميية املعنية. وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ

 امللكية الفكرية وأأهداف التنية املس تدامة. 

ىل أأن العلوم والتكنولوجيا والابتاكر يه احملرك الرئييس يف حتقيق  .210 ندونيس يا، متحداث بصفته الوطنية، اإ وأأشار وفد اإ

جنازات أأهداف التنية املس تدامة تعمتد عىل تطوير . وذكر أأن 2030خطة عام  الابتاكر هو مصمي هممة املنظمة وأأن اإ

التكنولوجيات الفعاةل وتقس ميها. ورأأى أأن امللكية الفكرية قد تساعد عىل حتقيق أأهداف التنية املس تدامة من خالل تسهيل 

ن وج ود نظام متوازن وفعال للملكية الفكرية من شأأنه أأن استيعاب الأفاكر والتكنولوجيات اجلديدة والتعريف هبا. وقال اإ

بداع ونرش التكنولوجيا عىل الصعيد احمليل وعرب احلدود لفائدة امجليع، وهو ما يامتىش مع هممة الويبو.  ميكزن الابتاكر والإ

ىل أأن أأجندة التنية يه يف مصمي مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التنية امل  س تدامة. وواصل الوفد ورحب ابلتقرير وأأشار اإ

جيابية لالبتاكر والإبداع من أأجل  دمع برامج الويبو ومرشوعاهتا وأأنشطهتا يف مساعدة ادلول الأعضاء عىل هتيئة أأو تعزيز بيئة اإ

نه يشجع ادلول الأعضاء، واملنظمة أأيضا، عىل التواصل مع ال خرين ملناقشة ال ليات  حتقيق أأهداف التنية املس تدامة. وقال اإ

ل ادلمع املمكنة اليت س تعزز التعاون بني ادلول الأعضاء والويبو بشأأن حتقيق أأهداف التنية املس تدامة. وأأشار أأيضا وأأشاك

ىل القرار اذلي اعمتدته امجلعية العامة للأمم املتحدة يف ديسمرب  بشأأن تسخري العمل والتكنولوجيا والابتاكر لأغراض  2017اإ

طار للملكية الفكرية يتسم ابلكفاءة والتوازن والفعالية، وجشع الويبو عىل مواصةل الاضطالع التنية، واذلي أأقر بأأمهية وجود اإ 

بأأنشطة ادلمع التقين. ورحب الوفد بربانمج املنظمة ومزيانيهتا، وربط أأهداف الويبو الاسرتاتيجية بأأهداف التنية املس تدامة. 

ة، عىل املشاركة يف معليات الأمم املتحدة ادلامعة لإعداد خطة عام وحث الويبو، ابعتبارها واكةل متخصصة اتبعة للأمم املتحد
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وأأهداف التنية املس تدامة. وشدد عىل أأن الابتاكر والإبداع ليسا هدفني يف حد ذاهتام حفسب، بل هام وس يلتان  2030

ىل  وأأدااتن للحلول الإبداعية. وذكر أأن للتحدايت الإمنائية، ويه قلب النظام، أأثر يف معظم أأهداف التنية املس تدامة. وأأشار اإ

ىل ادلول الأعضاء، وجشع هذه ادلول واملنظمة عىل التواصل مع بعضها البعض ملناقشة أ ليات  املساعدة اليت تقدهما الويبو اإ

 وأأشاكل ادلمع املمكنة اليت من شأأُنا أأن توثزق التعاون بني ادلول الأعضاء واملنظمة بشأأن حتقيق أأهداف التنية املس تدامة.

ن الصةل بني الابتاكر والتقدم الاقتصادي والاجامتعي ل خالف علهيا. فقد ارتبطت مراحل التنية  .211 وقال وفد الربازيل اإ

جنازات تكنولوجية كبرية وحتسينات يف الرفاهية. ور جيايب بني التكنولوجيات اجلديدة، والاستامثر أأ املتعاقبة ابإ ى وجود ترابط اإ

نتاجية، ورفع مس توايت ادلخل، وحتسني الصحة العامة، وتيسري التحول، يف رأأس املال، وتوسع القوة الع امةل، وزايدة الإ

ل  وحتسني التعلمي. وأأن هناك ما يكفي من الأدةل عىل أأن البدلان النامية مل تس تطع الإفالت من رشك "ادلخل املتوسط" اإ

والنو الاقتصادي املتوسط والطويل الأجل لأي بدل. بفضل تشجيع الابتاكر. فالبتاكر هو احملرك الرئييس للقدرة التنافس ية 

ورأأى الوفد أأن اجليل املقبل من التكنولوجيات سيسهم يف احلد من الفقر وحتسني حياة املليارات من البرش. وليك حيدث 

ن، رأأى الوفد أأن عىل ادلول الأعضاء وضع س ياسات وفقا لهذه احلقائق اجلديدة. وينبغي أأن تكفل تكل  هذا التحسز

ن املنظور الإمنايئ رضوري  الس ياسات التوزيع العادل لامثر العبقرية البرشية واحلفاظ عىل احلوافز املناس بة للمبتكرين. وقال اإ

ن ذكل ميثل حتداي يواجه مجيع البدلان. وذكر أأن الويبو، بوصفها  لسد الفجوة املعرفية والهوة الرمقية بني ادلول وداخلها. وقال اإ

اكلت الأمم املتحدة معنية ابلبتاكر وامللكية الفكرية، مؤهةل لالضطالع بدور رائد يف مساعدة ادلول واكةل متخصصة من و 

ن مسامهة املنظمة يف تنفيذ أأهداف التنية املس تدامة، ول س امي الهدف  من أأهداف  9الأعضاء عىل تكييف س ياساهتا. وقال اإ

ىل مواضيع أأهداف التنية املس تدامة دون الإخالل التنية املس تدامة، أأمر حمتي. وأأشار اإىل ولية جلنة  التنية اليت تطرقت اإ

ن تنفيذ أأهداف التنية املس تدامة جيب أأن يكون جزءا ل يتجزأأ من برانمج  ابملناقشات اليت جتري يف جلان الويبو. وقال اإ

ف التنية املس تدامة والغاايت املرتبطة الويبو ومزيانيهتا. ورحب ابلتقرير الس نوي الثالث بشأأن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهدا

هبا وأأشاد هبيلك التقرير، ول س امي الوصف التفصييل لأنشطة الويبو ومبادراهتا يف خمتلف اجملالت. وأأضاف أأن التقرير اكن 

نة التنية ابلتأأكيد خطوة أأوىل يف الاجتاه الصحيح حنو جعل أأهداف التنية املس تدامة حمور املناقشات يف الويبو. ورأأى أأن جل 

تتحمل املسؤولية امجلاعية عن حتقيق املزيد بشأأن أأهداف التنية املس تدامة، لس امي ال ن وقد مت التفاق عىل مناقشة هذا 

طار بند جدول الأعامل املعنون "امللكية الفكرية والتنية". وذلكل، أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن املوضوع التايل  املوضوع يف اإ

طار هذا البند من جدول الأعامل ينبغي أأن يرتبط بأأهداف التنية املس تدامة، وحث ادلول الأعضاء عىل اذلي يناقش يف  اإ

 التفكري يف ذكل وتقدمي اقرتاح هبذا الصدد يف ادلورة املقبةل للجنة التنية. 

يران )مجهورية .212 رب عن تأأييده . وأأعCDIP/23/10الإسالمية( علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة  - وأأحاط وفد اإ

ن جناح أأهداف التنية  للفحص البناء للموضوعات اليت هتدف اإىل حتقيق أأهداف التنية املس تدامة عىل حنو شامل. وقال اإ

جياد حلول جديدة. وفامي يتعلق ابلأنشطة واملبادرات اليت تضطلع هبا الويبو، أأعرب الوفد عن  املس تدامة يعمتد عىل الابتاكر واإ

دراج أأهداف التنية املس تدامة كزية هامة يف برامج الويبو وأأنشطهتا للثنائية املقبةل، وتعمميها عىل مجيع أأهداف الويبو  رسوره ابإ

الاسرتاتيجية والنتاجئ املرتقبة. وشدد عىل دور قواعد بياانت الويبو ومنصاهتا يف حتقيق أأهداف التنية املس تدامة. وأأشار 

ىل أأمهية برامج الويبو للمساعدة  قلميية. لأن الوفد اإ التقنية وتكوين الكفاءات، ول س امي أأنشطة أأاكدميية الويبو واملاكتب الإ

حتقيق أأهداف التنية املس تدامة يس تدعي رشاكة عاملية متجددة. ويف هذا الصدد، أأشاد مبشاركة الويبو النشطة واملس مترة يف 

طار وليهتا وأأهدافها الاسرتاتيجية. وجشع عىل زايدة  أأنشطة أأرسة الأمم املتحدة، ول س امي الأنشطة الابتاكرية ذات الصةل يف اإ

مشاركة الويبو وواكلت الأمم املتحدة يف العلوم والتكنولوجيا والابتاكر. وفامي يتعلق ابملساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو اإىل 
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نة ملزيد من املعلومات بشأأن ادلول الأعضاء، أأقر الوفد بعدم وجود طلب من ادلول الأعضاء، واعترب أأن تقدمي الأما

ماكنيات الويبو يف حتقيق أأهداف التنية املس تدامة عىل  الأنساق، س يفيد ادلول الأعضاء يف تقرير كيفية الاس تفادة من اإ

 املس توى الوطين.

ىل الأنشطة املنجزة بشأأن هذه املسأأةل، كام ونوعا عىل السواء، وهو ما يس تحق قدرا كبريا من  .213 الثناء وأأشار وفد لبنان اإ

ن الهدف  من أأهداف التنية املس تدامة هو لب ولية املنظمة. وأأن التقرير يربز التعاون  9يف جمال التنية املس تدامة. وقال اإ

ذ  الوثيق بني خمتلف اجلهات الفاعةل، ل يف الأمم املتحدة فقط، ولكن أأيضا يف القطاع اخلاص، لإنشاء ش باكت تشاركية. اإ

عىل التنية املس تدامة، مثل تدريب القضاة ودور املرأأة وموضوعات أأخرى كثرية. ويف س ياق ركزت العديد من الأنشطة 

أأجندة التنية، ذكر الوفد أأن بدله اكن من أأوائل املس تفيدين بفضل مشاركته الفعاةل يف العديد من الأحداث اليت نظمت يف 

نه ينبغي للويبو أأن تعزز هجودها يف ا لس نوات القليةل املقبةل وحتث ادلول الأعضاء عىل املزيد بريوت واملدن الأخرى. وقال اإ

 من التعاون من أأجل تنفيذ مجيع الأنشطة املندرجة مضن أأجندة التنية.

وأأقر وفد املكس يك ابجلهود اليت تبذلها الأمانة لتحديد الطريقة اليت تسامه هبا أأعامل املنظمة يف تنفيذ خطة عام  .214

ىل الهدف 2030 لته بعمل الويبو، معتربا أأن وجود نظام دويل متوازن للملكية الفكرية وتشجيع الإبداع وص  9. وأأشار الوفد اإ

ن عىل املنظمة وادلول  جيايب يف معظم أأهداف التنية املس تدامة. وقال اإ والابتاكر مبا يعود ابلنفع عىل امجليع، قد يعود بأأثر اإ

ولوجية جديدة لتحسني حياة الناس. وذكل من أأجل الأعضاء تشجيع املبتكرين عىل املسامهة يف اس تحداث معليات تكن

نتاجية الزراعية والأمن الغذايئ وحتسني احلصول عىل الطاقة والاس تخدام الأفضل للطاقة وماكحفة الأمراض وحامية  زايدة الإ

ن عىل زايدة البيئة، عىل سبيل املثال. وأأقر أأيضا مبسامهة قواعد بياانت الويبو ومنصاهتا وبراجمها، اليت ساعدت البدلا

زاء أأنشطة املساعدة التقنية وأأنشطة تكوين الكفاءات بني ادلول الأعضاء. ودعا الأمانة اإىل  الابتاكر. ورحب بهنج الويبو اإ

زاء عدم ورود طلبات من ادلول 2030تقامس الزتاهما مع منظومة الأمم املتحدة يف حتقيق جدول أأعامل عام  ، وأأعرب عن قلقه اإ

 دة اليت تقدهما الويبو لتحقيق أأهداف التنية املس تدامة.الأعضاء بشأأن املساع

ىل كيفية حصول ادلول الأعضاء عىل املساعدة من الويبو وحتقيق أأهداف التنية املس تدامة يف  .215 س بانيا اإ وأأشار وفد اإ

ت امللكية تتيح فرصة فريدة للتغيري وهتيئة بيئة أأفضل ملؤسسا 2030جمال امللكية الفكرية. وأأعرب عن قناعته بأأن خطة 

الفكرية. وأأن أأهداف التنية املس تدامة أأداة للتغيري يف هذا الس ياق، من خالل مجموعة واسعة من الأنشطة الرامية اإىل 

الهنوض ابلإبداع والابتاكر لتحقيق اس تدامة مجيع هذه الأعامل. وذكر الوفد أأن ماكتب العالمات التجارية يف بدله نفذت 

. وركزت تكل الأنشطة عىل ثالثة جمالت رئيس ية. 17و 9املس تدامة، وابلأخص الهدفني أأنشطة لتحقيق أأهداف التنية 

أأولها، تنظمي دورات تدريبية متخصصة ملواهجة التحدايت اجلديدة، وتيسري املشاركة يف الأنشطة املتعددة القطاعات 

الفكرية. فقد صدر تقرير للمساعدة يف ختطيط  وادلورات التدريبية. واثنهيا، العالقات بني أأهداف التنية املس تدامة وامللكية

بأأنشطة املاكتب وتقيمي املهنجيات اخلاصة بلك مهنا لقياس  املرتبطةالأنشطة ذات الصةل، وحتديد أأهداف التنية املس تدامة 

الوفد من الأمانة الأثر احلقيقي لهذه الأنشطة. واثلهثا، يتعلق ابلرشأاكت الاسرتاتيجية بني القطاعني العام واخلاص، واس تفرس 

ىل أأن خطة  متثل حتداي  2030عن املهنجيات املس تخدمة لقياس مسامهة أأنشطة الويبو يف أأهداف التنية املس تدامة. وخلص اإ

س بانيا اليت حاولت ختصيص املوارد الالزمة للتأأثري يف التغيريات عرب أ ليات التعاون عىل غرار خطة عام   .2030يف اإ

ىل انتظام التقرير وحتسني حمتواه. وأأيد وفد الس نغال البيان  .216 اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأشار اإ

ن لك بدل مسؤول عن تنيته الاقتصادية والاجامتعية والثقافية. وأأعرب عن رسوره ملالحظة تزايد الوعي بدور الويبو  وقال اإ



CDIP/23/17/Prov. 
56 
 

جياد ن ظام ملكية فكرية متوازن وفعال يشجع الابتاكر والإبداع ونقل يف الرشأاكت من أأجل التنية املتسقة، ول س امي يف اإ

هو  9التكنولوجيا واملهارات. واعترب أأن الابتاكر وس يةل لتحقيق الأهداف احملددة. وأأعرب عن رسوره ملالحظة أأن الهدف 

ة تؤدي دورا حاسام يف هدفا من أأهداف التنية املس تدامة. وأأضاف أأن امللكية الفكري 17الأكرث صةل مبهمة الويبو من بني 

ىل تنفيذ خطة عام  ، وجشع الويبو عىل مواصةل هجودها يف جمال املساعدة التقنية، 2030الس ياسات والاسرتاتيجيات الرامية اإ

ىل املعارف.   وتعزيز تكوين الكفاءات، ونقل التكنولوجيا، وزايدة النفاذ اإ

ىل اجملموعة الواسعة من الأنشطة اليت تض .217 طلع هبا الويبو من أأجل حتقيق أأهداف التنية املس تدامة. وأأشار وفد ش ييل اإ

ن امللكية  9وأأكد أأن الويبو يف وضع جيد ميكهنا من الإسهام يف الهدف رمق  ومجيع أأهداف التنية املس تدامة أأيضا. وقال اإ

جمددا عىل الطبيعة  الفكرية يه، ابلنس بة لش ييل، أأداة من شأأُنا أأن تعزز الابتاكر والإبداع ورفاه الشعوب. وبعد أأن أأكد

العاملية غري القابةل للتجزئة لأهداف التنية املس تدامة، حث ادلول الأعضاء واملنظمة عىل حتقيقها وجتنب اتباع ُنج معزول. 

 وأأشاد أأيضا ابلتقدم اذلي ظهر يف التقرير وجشع الويبو عىل مواصةل هذه اجلهود من أأجل حتقيق أأهداف التنية املس تدامة.

وت ديفوار البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأبرز ادلور النشط واملهم اذلي تقوم وأأيد وفد ك .218

طار معلية أأهداف التنية املس تدامة ويف اعامتد خطة عام  وأأهداف التنية املس تدامة يف عام  2030به كوت ديفوار يف اإ

قلميية. كام أأ 2015 ن حكومته تراعي أأهداف التنية املس تدامة يف مجيع جمالت خطة التنية ، من خالل عدد من املبادرات الإ

ىل أأن متوسط النو الاقتصادي اذلي بلغ  هو فرصة جيدة لالإرساع  2012ائة منذ عام يف امل 7الوطنية. وذكر أأمهية الإشارة اإ

ابلس باق حنو حتقيق أأهداف التنية املس تدامة. وحث الويبو، ابعتبارها واكةل متخصصة اتبعة للأمم املتحدة، عىل تكثيف 

ية من معلها يف سبيل حتقيق أأهداف التنية املس تدامة والغاايت املرتبطة هبا عن طريق زايدة أأنشطهتا لفائدة البدلان النام 

 خالل أأجندة التنية وتقدمي املساعدة التقنية املناس بة. 

ىل أأن التقرير  .219 وأأيد وفد بوركينا فاسو البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. وأأشار ابرتياح اإ

هود املبذوةل للحصول عىل تكل النتاجئ. يربهن عىل مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التنية املس تدامة والغاايت املرتبطة هبا واجل 

ىل احتياجات  ن أأهداف التنية املس تدامة هممة ابلنس بة مجليع البدلان، وأأعرب عن رسوره لأن هذه الأنشطة تستند اإ وقال اإ

ىل أأن أأهداف التنية املس تدامة يه حمور تركزي أأنشطة الويبو ، وجشع البدلان النامية، ول س امي البدلان الأقل منوا. وأأشار اإ

 املنظمة عىل مواصةل تكل اجلهود لمتكني ادلول الأعضاء من تسخري امللكية الفكرية لأغراض التنية. 

وأأيد وفد أأسرتاليا بيان اجملموعة ابء. واغتمن الفرصة للتوعية ببعض الأنشطة املهمة اليت نفذهتا الويبو لتحقيق أأهداف  .220

علق ابلبحث )ويبو ريسريتش(، ومرشوع الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء التنية املس تدامة، ول س امي مرشوع الويبو املت

)ويبو غرين(، والرشأاكت يف احتاد الكتب امليرسة. وذكر أأن أأسرتاليا دمعت تكل الرشأاكت من خالل برانمج الصندوق 

ؤسسات التطوير لفائدة العلامء الاستامئين الأسرتايل. فقد دمع الصندوق مرشوع )ويبو ريسريتش( من خالل رعاية البحث وم

نه مول حداث جانبيا خالل املؤمتر العاملي الأول ملاكحفة  املعروفني بزمالء الصندوق من منطقة احمليطني الهندي والهادئ. وقال اإ

ن ، اذلي أأاتح للزمالء املعنيني تبادل أأحباهثم وتعزيز الش باكت املهنية. وذكر أأن منصة ويبو غري2018املالراي يف عام 

اس تفادت من منح الصندوق الاستامئين الأسرتايل من خالل أأنشطة املطابقة لتسهيل نقل التكنولوجيا يف جمالت الطاقة 

والهواء النقي واملياه والزراعة يف منطقة أ س يا واحمليط الهادئ. وفامي خيص رشأاكت احتاد الكتب امليرسة، فقد أأثر الصندوق 

نتاج خشص من خال 51 000الاستامئين عىل  كتااب تعلمييا يف أأنساق ميرسة ابللغات الوطنية للبدلان املس تفيدة.  3 052ل اإ

من أأهداف التنية املس تدامة بشأأن املساواة بني اجلنسني. وذكر أأن لك عنرص من عنارص  5وسلط الضوء عىل أأمهية الهدف 
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ىل تعزيز صوت املرأأة يف صنع القرار ف امي يتعلق بنظم امللكية الفكرية املعنية وتعزيز الصندوق الاستامئين الأسرتايل يسعى اإ

ىل مواصةل حتقيق أأهداف التنية املس تدامة، ول س امي من خالل الصندوق  المتكني الاقتصادي للمرأأة. وأأعرب عن تطلعه اإ

 الاستامئين الأسرتايل، وجشع ادلول الأعضاء عىل دمع تنفيذ أأهداف التنية املس تدامة يف مناطقها.

ىل اجلهود واملساهامت اليت قدمهتا املنظمة دلمع تطوير نظام بييئ معقد لالبتاكر، وهو وأأشار وفد الا .221 حتاد الرويس اإ

ىل أأمهية منشورات الويبو واملعلومات التحليلية عن اجلوانب  أأحد أأمه رشوط حتقيق أأهداف التنية املس تدامة. وأأشار اإ

ظمة يف مساعدة البدلان النامية والبدلان الأقل منوا عىل اس تخدام الاقتصادية للملكية الفكرية. وأأعرب عن تقديره لعمل املن

ىل تدريب  ىل أأمهية التدابري الرامية اإ نظام امللكية الفكرية لتحفزي التنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية. وأأشار أأيضا اإ

يداع طلبات امللكية الفكرية وبرانمج املتخصصني املؤهلني وخرباء امللكية الفكرية، مبا يف ذكل برانمج الويبو بشأأن كيف  ية اإ

ىل تفاعل الويبو مع واكلت الأمم املتحدة الأخرى، مبا فهيا  التوعية ونقل التكنولوجيا لأغراض تطوير امللكية الفكرية. وأأشار اإ

  الواكلت.فرقة العمل املشرتكة بني الواكلت املعنية ابلعلوم والتكنولوجيا والابتاكر والفريق ادلرايس املشرتك بني

وأأيد وفد رواندا البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأشاد ابلتقرير اذلي عرض مجموعة واسعة  .222

من الأنشطة واملبادرات ذات الصةل بأأهداف التنية املس تدامة تضطلع هبا الويبو، بشلك فردي أأو كجزء من منظومة الأمم 

ىل ادلول الأعضاء. وأأشار اإىل مشولية التقرير وتقدميه لقامئة طويةل من املهام والرشأاكت املتحدة، واملساعدة اليت س ت قدم اإ

للتنية املس تدامة يه  2030والربامج اليت تضطلع هبا الويبو لتنفيذ هذا الربانمج اجلريء. واتفق مع التقرير ورأأى أأن خطة 

مهية مباكن الضغط من أأجل حتقيق التنية املس تدامة عىل الصعيد اخلطة الأكرث طموحا يف اترخي البرشية. واعترب أأن من الأ 

العاملي وحتقيق الازدهار الاقتصادي والاجامتعي والبييئ مجليع الأمم. ورأأى الوفد أأن لك بدل يتحمل املسؤولية الرئيس ية عن 

ل. ويف هذا الس ياق، أأثىن الوفد عىل الويبو تنفيذ أأهداف التنية املس تدامة وأأن الرشاكة العاملية لها أأمهية كبرية لتحقيقها ابلاكم

طار اختصاصاهتا الأساس ية، ل س امي من خالل الهنوض ابلنظام الإيكولويج لالبتاكر عرب نظام ملكية فكرية  ملسامههتا يف اإ

ن العديد من أأهداف التنية املس تدامة وثيقة الصةل خبرب  ات الويبو. متوازن وفعال قادر عىل تشجيع الابتاكر والإبداع. وقال اإ

ىل أأن برانمج الويبو ومزيانيهتا للثنائية  قد معام التنية وأأهداف التنية املس تدامة عىل نطاق الأهداف  2018/19وأأشار الوفد اإ

طار النتاجئ الضوء عىل الأهداف الاسرتاتيجية والنتاجئ املرتقبة اليت ميكن أأن تسهم يف تنفيذ  الاسرتاتيجية للمنظمة، وسلط اإ

ىل ما يتعني عىل الويبو تقدميه بشأأن هذه املسأأةل، مثل قاعدة بياانت ركن الرباءات، أأهداف الت  نية املس تدامة. وأأشار اإ

ومنصات الويبو مثل مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، ورشأاكت الويبو مثل ويبو غرين، واملعارف ونقل التكنولوجيا لفائدة 

علمي والتدريب وتكوين الكفاءات يف جمال امللكية الفكرية، وغريها. وأأقر مبساعدة أأاكدميية البدلان الأقل منوا، وأأاكدميية الويبو للت

الويبو، حيث اس تفادت رواندا من عدد كبري من أأنشطة تكوين الكفاءات يف الس نوات الأخرية من خالل مرافق الويبو 

ىل الأعضاء بشأأن الربامج ذات الصةل الرمقية للتدريب، وجشع املنظمة عىل مواصةل تكل اجلهود. وفامي يتعلق ابمل  ساعدة املقدمة اإ

بأأهداف التنية املس تدامة، أأشار اإىل عدم وجود طلبات. ورأأى أأن من الرضوري بذل هجد تعاوين مببادرة من ادلول 

ىل املدير العام للويبو دلمع نظام ابت اكر مزدهر، الأعضاء والويبو من أأجل حتقيق ذكل. وذكر أأيضا أأن بدله قدم طلبا شامال اإ

ل أأن الإشارة مفهومة  ىل أأهداف التنية املس تدامة، اإ شارة رصحية اإ وهو طلب جريء لربانمج جريء. ورمغ عدم احتواءه اإ

من  9مضنا. واقرتح الوفد العمل مع الويبو عىل حتقيق ذكل، وترمجة ذكل الطلب اإىل دمع شامل، ل س امي فامي يتعلق ابلهدف 

 أأهداف التنية املس تدامة.
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أأيد وفد اجلزائر البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. ورحب الوفد ابلتقرير الشامل واملنظم، و  .223

 2030وسلط الضوء عىل التقدم اذلي أأحرزته الويبو يف مشاركهتا النشطة كواكةل متخصصة اتبعة للأمم املتحدة يف تنفيذ خطة 

معه الاكمل لأهداف التنية املس تدامة واجلهود اليت تبذلها الويبو للمسامهة يف وأأهداف التنية املس تدامة. وشدد عىل د

تنفيذها من خالل أأنشطهتا ومبادراهتا، منفردة أأو داخل منظومة الأمم املتحدة، وعرب املساعدة التقنية املقدمة بناء عىل طلب 

دامة يف مصمي نظام ملكية فكرية متوازن وفعال يشجع ادلول الأعضاء. ورحب الوفد ابلزتام الويبو بوضع أأهداف التنية املس ت

الإبداع والابتاكر. ورأأى أأنه ينبغي للبدلان أأن تلزتم الزتاما أأكرب ابلربامج واملنصات والأنشطة اليت متكن ادلول الأعضاء من 

ىل املعرفة، وبيئة تشجع عىل التنية الاقتصادية والاجامتع  ية والثقافية. ورأأى أأن للويبو احلصول عىل نفاذ أأبسط وأأكرث توازان اإ

مصلحة يف أأهداف التنية املس تدامة، وسلط الضوء عىل الهنج الشامل وغري القابل للتجزئة لأهداف التنية املس تدامة، 

واملوجود يف معظم الأنشطة اليت تضطلع هبا الويبو، ول س امي يف س ياق أأجندة التنية والربانمج واملزيانية. وعالوة عىل ذكل، 

ىل التقرير بشأأن مسامهة الويبو يف أأهداف التنية أأش اد مببادرة الويبو لتطوير هذا النوع من التقارير التحليلية )مشريا اإ

ماكنية اإضافة مزيد من  املس تدامة(، اليت تركز عىل امللكية الفكرية والابتاكر عىل نطاق عاملي. وجشع الوفد الأمانة عىل تقيمي اإ

 ات والأنشطة اليت تضطلع هبا الويبو لتنفيذ أأهداف التنية املس تدامة. املؤرشات لقياس أأثر الس ياس

وأأبدى وفد جنوب أأفريقيا دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. ورحب ابلزتام الويبو  .224

. وأأعرب عن قناعته 2015 ، وهو خمطط اجملمتع ادلويل جلعل هذا العامل ماكان أأفضل منذ عام2030ابملسامهة يف خطة عام 

بأأمهية ادلور اذلي تؤديه الويبو يف تنفيذ أأهداف التنية املس تدامة والغاايت املرتبطة هبا. فقد أأبرز تقرير الأمانة الأنشطة اليت 

رشعت فهيا الويبو لتحقيق عدد من أأهداف التنية املس تدامة، بشلك مبارش وغري مبارش. وأأقر بأأن تنفيذ أأهداف التنية 

س تدامة ل يزال من مسؤولية ادلول الأعضاء، رمغ أأنه يرى أأن ذكل قد يعيق القدرة وادلراية التقنية يف جمال امللكية امل 

الفكرية والتنية. وكرر الإعراب عن اقتناعه بأأن أأجندة الويبو للتنية ل تزال أأمه حلقة يف سلسةل الهنوض بأأهداف التنية 

ن املس تدامة وحتقيقها. وشدد عىل قدر  ة الويبو عىل بذل املزيد من أأجل املسامهة يف تنفيذ أأهداف التنية املس تدامة. وقال اإ

هناك جمال للتحسني جيب اس تكامهل من قبل ادلول الأعضاء ابس تغالل الفرص املتاحة ابلاكمل. وذكر أأن أأهداف التنية 

قي. وأأن عىل الويبو أأن تضمن أأثرا ومسامهة املس تدامة تامتىش مع خطة التنية الوطنية، فضال عن خطة الاحتاد الأفري

واحضني يف أأهداف التنية املس تدامة من خالل براجمها ومشاريعها وأأنشطهتا. ورأأى أأن الويبو اس تفادت من التعاون وتبادل 

هم التفكري املعلومات مع واكلت الأمم املتحدة الأخرى املشاركة بنشاط يف تنفيذ أأهداف التنية املس تدامة. وأأضاف أأن من امل 

 بشلك موسع يف أأهداف التنية املس تدامة.

وأأيد وفد غابون البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. وجشع الويبو عىل زايدة تعاوُنا مع منظامت  .225

امة، اليت يتوقع أأن أأخرى مثل الأمم املتحدة واملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية من أأجل حتقيق مجيع أأهداف التنية املس تد

تسامه فهيا. وأأعرب عن رسوره ابلتقرير لأنه أأظهر تقدما كبريا يف مراعاة أأهداف التنية املس تدامة يف الربامج العادية للويبو، 

 وجشع الأمانة عىل الاس مترار يف هذا الاجتاه. 

ىل الطبيعة الشامةل لأهداف التنية املس تدامة. وذكر أأن ال  .226 تقرير أأشار اإىل عدم سعي ادلول وأأشار وفد ابكس تان اإ

رشاد ادلول الأعضاء بشأأن  ىل اإ الأعضاء للحصول عىل املساعدة املتعلقة بأأهداف التنية املس تدامة من الويبو، ودعا الأمانة اإ

مانة أأن تضطلع ماكنيات أأكرب من حيث فعالية امللكية الفكرية والتنية. ورأأى أأنه ينبغي للأ بأأعامل  املشاريع اليت ميكن أأن توفر اإ

ادلول الأعضاء عىل أأنشطة املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات اليت تقدهما  لطالعتروجيية بشأأن أأهداف التنية املس تدامة 
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نشاء أ لية جديدة، اقرتح اس تخدام الأنشطة احلالية لأهداف التنية املس تدامة،  للمسامهة يف تكل الأهداف. وبدل من اإ

دراج عنرص بشأأن الأهداف يف امللكية الفكرية. وأأضاف أأن تكوين كفاءات املسؤولني احلكوميني وواضعي الس ياسات  ابإ

ىل أأن أأاكدميية  ينبغي أأن يدرج ُنجا ثالثيا يش متل عىل املساعدة التقنية وامللكية الفكرية يف أأهداف التنية املس تدامة. وأأشار اإ

زز يف نقل التدريب عىل الامنذج املرتبطة بأأهداف التنية الويبو ميكن أأن تؤدي دورا فعال يف هذا الصدد، بفضل دورها املع

املس تدامة. وعالوة عىل ذكل، أأوىص الوفد بأأن جتري الأمانة تقيامي لأفضل املامرسات بشأأن تنفيذ أأهداف التنية املس تدامة 

جراء حتليل مقارن مل واصةل التحسني، مع من قبل واكلت الأمم املتحدة الأخرى واملنظامت احلكومية ادلولية، من أأجل اإ

ىل التكنولوجيات احملمية ابمللكية الفكرية لأغراض تنفيذ أأهداف التنية املس تدامة.  الرتكزي عىل قضااي النفاذ العادل وامليرس اإ

ىل أأنشطة الويبو املرتبطة مبارشة بأأهداف التنية املس تدامة،  .227 شارة مفصةل اإ وذكر وفد مرص أأن التقرير تضمن اإ

ة للويبو يف س ياق منظومة الأمم املتحدة ومع الواكلت املتخصصة الأخرى. وأأثىن عىل دور املنظمة يف تعزيز واملبادرات الفردي

نه ينتظر احلصول عىل  نظام امللكية الفكرية ويف مساعدة ادلول الأعضاء عىل احلصول عىل أأهداف التنية املس تدامة. وقال اإ

عدة التقنية املتاحة للمساعدة يف تنفيذ أأهداف التنية املس تدامة. وجشع مجيع مزيد من املعلومات من الأمانة بشأأن أأنشطة املسا

 ادلول الأعضاء عىل الاس تفادة من أأنشطة املساعدة التقنية. 

وأأقر وفد مالزياي ابلعمل اجليد اذلي أأجنزته اللجنة بشأأن أأهداف التنية املس تدامة، وكذكل خالل جلنة الربانمج  .228

ذ أأ  طار ختطيط الربانمج واملزيانية دلورة واملزيانية الأخرية اإ درجت أأهداف التنية املس تدامة يف لك برانمج يف اإ

. وأأشاد بزايدة أأنشطة الويبو بشلك فردي يف اجلزء أألف، وكجزء من منظومة الأمم املتحدة عىل النحو الوارد 2020/2021

املسامهة يف حتقيق الأهداف الس بعة عرش للتنية  يف اجلزء ابء. وأأكد عىل ادلور امجلاعي للويبو ومجيع ادلول الأعضاء يف

ىل ادلول الأعضاء بناء عىل  ىل أأن التعليقات الواردة يف اجلزء اخلاص ابملساعدة اليت تقدهما الويبو اإ املس تدامة. وأأشار اإ

نه س يقدر من الأمانة أأن تسلط الضوء عىل نوع املساعدة اليت مي كن أأن تقدهما الطلب، اجلزء جمي، ظلت دون تغيري. وقال اإ

ىل ادلول الأعضاء بناء عىل الطلب، وأأشار اإىل  الويبو والتوجيه يف هذا الصدد. واس تفرس عن املساعدة اليت تقدهما الويبو اإ

من اجلزء أألف من التقرير بشأأن الأنشطة واملبادرات اليت تضطلع هبا املنظمة مبفردها. وفامي يتعلق  22و 14و 13الفقرات 

، ذكر ما ييل: "تتلقى الويبو الكثري من طلبات احلصول عىل 13ول الأعضاء، وحتديدا يف الفقرة بطلب املساعدة من ادل

، "من خالل براجمها املعمتدة من قبل ادلول الأعضاء". وذكر 14املساعدة من البدلان النامية والبدلان الأقل منوا" ويف الفقرة 

اء يف هتيئة الظروف املالمئة لالبتاكر والإبداع من أأجل الازدهار، أأن الفقرة نصت عىل أأن أأمانة الويبو تدمع ادلول الأعض

ىل أأن الويبو تلقت س بعة طلبات جديدة  22وتس تجيب لطلبات احلصول عىل املساعدة. وعالوة عىل ذكل، أأشارت الفقرة  اإ

ما س بق يف اجلزء  . ومع ذكل، مل يذكر2018دوةل عضو لإنشاء ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف عام  26من 

ىل ادلول الأعضاء. والمتس من الأمانة تسلط الضوء عىل ذكل، وأأن حتفز التفاعل  جمي املتعلق ابملساعدة اليت تقدهما الويبو اإ

بني ادلول الأعضاء يف هجود اس تكشاف الأنشطة اليت ميكن أأن تسهم يف اجلزء جمي من التقرير وتس توفيه. وأأعرب عن أأمهل 

الأمانة، وأأن يبقى عىل اطالع منتظم ابلتقدم احملرز يف تنفيذ أأنشطة التنية املس تدامة واملبادرات وأأنشطة  يف العمل أأكرث مع

 الويبو مع منظامت الأمم املتحدة الأخرى. 

نه مل ترد  وأأعربت الأمانة )الس يد بو .229 عبيد( عن تقديرها للتعليقات الإجيابية وادلمع اذلي أأبدته ادلول الأعضاء. وقالت اإ

طار خطة عام أأحاك طار أأي من  2030م ترتبط ارتباطا مبارشا ابمللكية الفكرية يف اإ أأو الغاايت املرتبطة هبا، ول يف اإ

املؤرشات اليت اعمتدهتا امجلعية العامة للأمم املتحدة أأو اجمللس الاقتصادي والاجامتعي. ومجيع الأنشطة اليت اضطلعت هبا 
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، ولكهنا تؤثر بشدة عىل أأهداف التنية املس تدامة الأخرى. وقالت الأمانة 17و 9تدامة الويبو تتعلق أأساسا هبديف التنية املس  

ىل كوُنا واكةل متخصصة من واكلت الأمم املتحدة، بل ابعتبارها منظمة تركز  ن املسامهة اليت تقدهما الويبو ل تعزى فقط اإ اإ

ية املس تدامة. وأأعربت عن تقديرها للتعليقات عىل الابتاكر اذلي يؤثر بشلك مبارش وجوهري عىل تنفيذ أأهداف التن 

ىل الطلبات املتعددة للمنظمة لالس مترار يف الزتاهما بشأأن هذه املسأأةل،  الإجيابية اليت أأدلت هبا ادلول الأعضاء، وأأشارت اإ

طار القسم جمي من التقرير. وللس ن ة الثالثة عىل ومساعدة ادلول الأعضاء عىل تقدمي املزيد من الطلبات اليت قد تأأيت يف اإ

ىل أأهداف التنية املس تدامة ابلتحديد.  التوايل، مل ترد أأي طلبات، للحصول عىل املساعدة من ادلول الأعضاء، تشري اإ

وأأشارت اإىل صدور ثالثة تقارير تظهر عزم املنظمة عىل امليض قدما وتقدمي املزيد من املعلومات لدلول الأعضاء. ومع ذكل، 

أأهداف التنية املس تدامة اليت ينبغي أأن يندرج فهيا طلب تقدمه ادلول الأعضاء. وذكرت أأن الويبو مل تس تطع الأمانة حتديد 

ُنا عىل  منظمة قامئة عىل الطلب وتنفذ التعلاميت، وادلول الأعضاء يه من يبارش هذه الطلبات أأو املشاريع. وقالت الأمانة اإ

ىل املعلومات.  لكرتونية جديدة بشأأن أأهداف التنية اس تعداد لتلقي أأي طلبات وتيسري النفاذ اإ وقد أأطلقت صفحة اإ

ىل املعلومات بشأأن برامج الويبو وأأنشطهتا يف جمال  املس تدامة يف ذكل اليوم عىل موقع الويبو الإلكرتوين، وأأاتحت النفاذ اإ

ات حة املعلومات أأهداف التنية املس تدامة، وأأبرزت عددا من ادلراسات الإفرادية ذات الصةل. وأأضافت أأن الهدف هو اإ

بطريقة سهةل وجذابة وميرسة، مع مزيد من املعلومات عام تقدمه املنظمة من خدمات وبرامج، ومساعدة ادلول الأعضاء 

ياكزا لعرض الصفحة الإلكرتونية اخلاصة ابلويبو  وماكتهبا املعنية ابمللكية الفكرية. وأأعطى الس يد بو عبيد اللكمة للس يدة دي اإ

 دامة.وأأهداف التنية املس ت

ياكزا( أأن الصفحة الإلكرتونية أأطلقت يف ذكل اليوم ابللغة الإنلكزيية، وس تتبعها لغات  .230 وذكرت الأمانة )الس يدة دي اإ

الأمم املتحدة الرمسية امخلس الأخرى. وحتوي الصفحة الإلكرتونية مخسة أأقسام رئيس ية، تشمل مقدمة صغرية عن الويبو 

ن الابتاكر والقدرة التنافس ية والإبداع ورشأاكت الأمم املتحدة. وقد بنيت بطريقة وأأهداف التنية املس تدامة، ومعلومات ع

مبسطة وغنية ابملعلومات اليت يوحضها عدد من دراسات احلالت والأمثةل والصور. ويف أأعىل الصفحة، مت التأأكيد عىل أأن 

ويه جوهر هممة املنظمة، وأأن الابتاكر رضورة من أأهداف التنية املس تدامة،  9معل الويبو يسرتشد بأأجندة التنية والهدف 

طار س ياسات الابتاكر اذلي ميكن أأن يساعد حقا يف  لزمة لتحقيق عدد من أأهداف التنية املس تدامة الأخرى، وكذكل اإ

ىل العديد م ن حتقيق معظم أأهداف التنية املس تدامة الأخرى. ويقدم قسم "الابتاكر" معلومات عن ابتاكرات الأمم، ويشري اإ

مبادرات الويبو مثل مؤرش الابتاكر العاملي والعمل الترشيعي وادلمع )املعاهدات، واملشورة الترشيعية( والأحداث أأو 

الأنشطة احملددة املتعلقة بأأهداف التنية املس تدامة. ويقدم ذكل القسم أأيضا معلومات عن مجيع الأنشطة املتعلقة بدمع 

يهتا التحتية، مثل اس تخدام التكنولوجيات اجلديدة وبرامج البحث عن الصور والرتمجة املؤسسات الوطنية للملكية الفكرية وبن 

فرادية،  تال لية، اليت تتيحها الويبو. وتل ذكل معلومات عن التدريب والتعلمي وتسوية املنازعات. وتعقب الأقسام دراسات اإ

أأمهية وجود شعب مبتكر. ويتضمن قسم ويف ذكل القسم حتديدا، ترد معلومات عن دراسة حاةل من بنغالديش توحض 

ىل نظام الرباءات وحتسني همارات الصياغة ونقل املعارف من  "الابتاكر" أأيضا معلومات عن الرباءات وحتسني النفاذ اإ

اجلامعات ومؤسسات البحث، ومجموعة أأدوات الويبو للملكية الفكرية للجامعات، وكذكل املساعدة التقنية املتعلقة ابلرباءات 

و عاون ادلويل بشأأن الرباءات واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية ومعلومات عامة عن املنتجات اليت أأنشأأهتا الويبوالت

ن القسم الفرعي التايل  تللتواصل بشأأن هذه املسأأةل. وتل ذكل دراسة حاةل ركزت عىل برانمج مساعدة اخملرتعني. وقالت اإ

ت الرباءات والابتاكر" اذلي يقدم معلومات عن أأدوات الويبو مثل ركن حتت ابب "الابتاكر" خمصص ملوضوع "معلوما

ىل املعلومات  صدار من تقرير الاجتاهات التكنولوجية، وبرانمج النفاذ اإ الرباءات ومراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، وأأحدث اإ
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ىل الأحباث من أأجل التنية والاASPIاملتخصصة بشأأن الرباءات  (، والربانمج اخلاص ARDIبتاكر )((، وبرانمج النفاذ اإ

ابلتكنولوجيات املالمئة. وتعقب هذه املعلومات دراسة حاةل عن مسابقة التكنولوجيا املالمئة يف منطقة الاكرييب. ويتضمن 

القسم الفرعي "رشأاكت التكنولوجيا والابتاكر" معلومات عن برامج مثل ويبو ماتش ومنصة ويبو غرين وقاعدة بياانت ويبو 

فرادية أأجرهتا قاعدة بياانت ويبو ريسريتش بشأأن زميل من غاان ساعدته الصناديق ريس ريتش، ويعقب ذكل دراسة اإ

جراء حبث بشأأن الأمراض املهمةل. وينقسم قسم "التنافس ية" أأيضا اإىل أأقسام فرعية خمتلفة.  الاستامئنية الأسرتالية عىل اإ

ض أأمثةل عن نظام مدريد، ومعلومات عن املساعدة التقنية ودراسة ويركز أأولها عىل التوس مي والعالمات التجارية، ويعر 

فرادية عن بناء العالمات التجارية يف اتيلند مصحوبة بعرض فيديو. ويقدم معلومات عن التصاممي مع أأمثةل عن دراسات  اإ

لفرعي الأخري "للمنتجات اقتصادية وأأنشطة املساعدة التقنية ونظام لهاي، تلهيا دراسة حاةل من املغرب. وقد خصص القسم ا

القامئة عىل املنشأأ يف املنافسة"، واش متل معلومات مماثةل: أأي بشأأن املساعدة التقنية ونظام لش بونة ودراسة حاةل من 

الاكمريون. ويس تكشف القسم املعنون "الإبداع" الرشاكت املبدعة وتنظمي املشاريع الثقافية، والعالقة مع أأشاكل التعبري 

فرادية عن فنان من مالوي. ويتضمن اجلزء الثقايف التقل  يدي، مبا يف ذكل بعض مبادرات الويبو يف هذه اجملالت، ودراسة اإ

ىل الإبداع" معلومات عن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف، ومعاهدة مراكش، والرشأاكت العامة  الفرعي املعنون "النفاذ اإ

دراسة حاةل عن معاهدة مراكش واحتاد الكتب امليرسة يف الهند. ويوفر (، و ABCاخلاصة ول س امي احتاد الكتب امليرسة )

اجلزء الأخري املعنون "رشأاكت الأمم املتحدة" معلومات عن معل الويبو مع منظامت الأمم املتحدة الأخرى بشأأن أأهداف 

 املس تدامة. التنية

للغات الرمسية يف أأقرب وقت ممكن. وتعرض عبيد( أأن الصفحة الإلكرتونية ستتاح جبميع ا وأأكدت الأمانة )الس يد بو .231

ىل  الصفحة أأجوبة رسيعة ومعلومات عام تقدمه املنظمة وكذكل دراسات احلاةل وادلراسات اليت أأجرهتا الويبو. ووقت احلاجة اإ

لهيا معلومات الصفحة الإ  ىل الواثئق الأصلية اليت استندت اإ لكرتونية، معلومات أأكرث تفصيال، يقدم املوقع الإلكرتوين روابط اإ

مثل واثئق الربانمج واملزيانية وتقارير الأداء وأأجندة التنية والتقرير عن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التنية املس تدامة. 

لكرتونية تعطي حملة رسيعة معزا تقدمه الويبو من برامج  وأأكدت الأمانة من جديد أأن املعلومات املنشورة عىل الصفحة الإ

عربت عن أأملها يف أأن يساعد ذكل عىل سد الفجوة املعلوماتية ويس تجيب لبعض القضااي اليت أأاثرها وخدمات متاحة. وأأ 

قلميية أأو فرادى البدلان للحصول عىل  ُنا منفتحة ملزيد من التفاعل مع اجملموعات الإ الأعضاء خالل املناقشة. وقالت الأمانة اإ

ضافية ميكن أأن تقدهما، يك يكون القسم جمي  من التقرير املقبل أأكرث تفصيال بفضل املساهامت املقدمة من أأي معلومات اإ

ىل املعلومات اليت أأصبحت متاحة ال ن.   ادلول الأعضاء. وأأعربت عن أأملها يف ورود موجة جديدة من الطلبات استنادا اإ

 املعلومات الرئيس املناقشة بشأأن الوثيقة، نظرا لعدم وجود تعليقات أأخرى من احلضور. ونظرت اللجنة يف واختمت  .232

وأأحاطت علام هبا. وحثزت ادلول الأعضاء عىل طلب ادلمع واملساعدة من الويبو يف حتقيق  CDIP/23/10الواردة يف الوثيقة 

أأهداف التنية املس تدامة. وحثزت املنظمة عىل مواصةل نرش املعلومات بشأأن جمالت املساعدة املمكنة وأ لياهتا املتاحة لدلول 

  عرب صفحة الويبو اجلديدة بشأأن أأهداف التنية املس تدامة.الأعضاء، مبا يف ذكل

لكرتوين بشأأن املساعدة التقنية  – CDIP/23/9النظر يف الوثيقة   منوذج أأويل ملنتدى اإ

ىل تقدمي الوثيقة.  .233  دعا الرئيس الأمانة اإ
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لكرتوين وذكرت الأمانة )الس يد ابلوش( بأأن اقرتاح النقاط الست بشأأن املساعدة التقنية مشل طلبا  .234 نشاء منتدى اإ ابإ

لتبادل الأفاكر واملامرسات واخلربات بشأأن املساعدة التقنية. وقد نظرت اللجنة يف هذه املسأأةل عىل مدى عدة دورات. وعند 

لكرتوين بشأأن املساعدة التقنية، خالل ادلورة الثانية والعرشين  CDIP/22/3النظر يف الوثيقة  نشاء منتدى اإ بشأأن جدوى اإ

عداد منوذج أأويل يك تنظر فيه اللجنة. وتأأيت الوثيقة للجنة، طلب  اس تجابة لهذا الطلب. وأأعدت  CDIP/23/9من الأمانة اإ

الأمانة خيارين للمنتدى الإلكرتوين يف حماوةل للرد عىل الأفاكر اليت تقامسهتا ادلول الأعضاء خالل ادلورة السابقة. اخليار أألف 

ها. هو منتدى نقاش تقليدي يتفاعل فيه املشا لكرتونية تديرها الأمانة وتيرسز ركون يف مناقشات أأس بوعية عرب غرفة حمادثة اإ

ىل اقرتاح قدمه وفد جنوب أأفريقيا. ومرة لك شهر، يقدم خبري عرضا عن  واخليار ابء هو منصة عىل الإنرتنت استنادا اإ

لكرتونية واحدة للك منطقة موضوع يتعلق ابملساعدة التقنية، تليه جلسة أأس ئةل وأأجوبة مع املشاركني. وستنظم  الأمانة ندوة اإ

 -أأو منصة الندوات الإلكرتونية  -أأو لغة. ولالك اخليارين بعض اخلصائص املامتثةل. فأأول، اقرتح أأن يكون منتدى املناقشة 

اثر املرتتبة يف مفتوحا لفرتة جتريبية أأولية مدهتا س تة أأشهر، تقوم اللجنة بعدها بتقيمي س بل امليض قدما. واثنيا، توجد بعض ال  

ىل  13املزيانية عىل الك اخليارين كام هو مبني يف اجلدول الوارد يف الفقرة  من الوثيقة، رمغ بذل لكز اجلهد لتقليل التاكليف اإ

أأدىن حد. واثلثا، اقرتح أأن تشارك ادلول الأعضاء يف اقرتاح املوضوعات املطروحة للنقاش يف الك اخليارين، واقرتاح أأسامء 

 يف اخليار الثاين، من أأجل اإطالق مشاركة أأكرث جدوى.  اخلرباء

ىل اخليار أألف ابعتباره منتدى للمناقشة التقليدية مضن  .235 ياكزا( عرضا جتريبيا وأأشارت اإ وقدمت الأمانة )الس يدة دي اإ

ت من غرفة حمادثة أأو صفحة "وييك". واملنتدى هو برانمج حاسوب سهل الاس تخدام ويستند اإىل مساحة لتقدمي املوضوعا

خالل "منصة لتسجيل ادلخول". وميكن للمنصة أأن تكون حرة الاس تخدام، أأي دون تسجيل ادلخول، للمشاركة يف 

املناقشات، ولكن ذكل قد حيدث يؤثر عىل املناقشات. وعىل املس تخدم أأن يكتب شيئا، ومن مث ميكن لأي خشص النفاذ 

ن وجود م لكرتوين منوذيج لدلردشة. واإ ىل املوارد، مثل موقع والرد، مثل منتدى اإ وضوع للمناقشة، فميكن تضمينه روابط اإ

الويبو الإلكرتوين ومقاطع الفيديو والصور، جلعهل أأكرث جاذبية. أأما اخليار الثاين فقد مصم كصفحة ش بكية اثبتة، مبعىن أأنه ل 

مبقدور املس تخدم  يسمح بكثري من التفاعل من جانب املس تخدمني، وهو كأي منتدى ش بيك منوذيج للويبو. وس يكون

التسجيل، وبعدها ستتاح هل مجيع املعلومات املتعلقة بكيفية املشاركة ولك الاعتبارات التقنية اليت ينبغي مراعاهتا. وحاملا 

تنهتيي الندوات الإلكرتونية، س يجهز ملف حمفوظات يتيح للمس تخدم مشاهدة تسجيل الفيديو اخلاص ابلندوات الإلكرتونية 

ن تكون هذه الصفحة ابللغات الرمسية الست، وس تحدد لغة الندوة الإلكرتونية حبسب املنطقة. وميكن أأن املاضية. وميكن أأ 

يتاح اخليار أألف يف ثالث من اللغات الرمسية. وأأوحضت الأمانة أأنه ل توجد طريقة لرتمجة التعليقات. ورمغ دمع النظام 

 للتعليقات بأأي لغة، فاإن الرتمجة لن تكون مسة سهةل. 

يران )مجهوريةوشد .236 ىل توفريها  - د وفد اإ ىل تقدمي املساعدة التقنية لدلول الأعضاء واحلاجة اإ الإسالمية( أأمهية احلاجة اإ

بطريقة فعاةل ومتسقة وضامن حتسيهنا ابس مترار من حيث الفعالية والتخطيط. وأأثىن عىل الأمانة للخيارين املقرتحني بشأأن 

ن املساعدة التقنية. وأأيد اخليار ابء لأنه يتضمن عرضا يقدمه أأحد اخلرباء، تليه جلسة النوذج الأويل للمنتدى الإلكرتوين بشأأ 

ن عقد ندوات ش بكية لفائدة منطقة معينة  ذ سزييد اخلرباء من جودة النقاش. وقال اإ أأس ئةل وأأجوبة بشأأن مسأأةل معينة. اإ

ىل الطريقة  سزييد من فائدهتا ونفعها لأن املوضوعات ستستند اإىل الاحتياجات امللموسة للمنطقة. وأأضاف أأنه واستنادا اإ

 املقرتحة، والتنفيذ لفرتة أأولية مدهتا س تة أأشهر، ستتاح للجنة فرصة تقدير فائدهتا واختاذ قرارات للمس تقبل. 
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وحتدث وفد رومانيا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، ورحب ابخليارين الذلين تقدمت هبام الأمانة. وقال  .237

نه جي در النظر يف هذين اخليارين كبديلني حممتلني. فالغرض من لك مهنا هو تيسري تبادل ال راء حول القضااي التقنية اليت اإ

ميكن أأن تعود ابلفائدة عىل أأحصاب املصاحل وغريمه من الأطراف املعنية. ورأأى أأن الوثيقة توفر أأساسا جيدا للمناقشة وأأنه 

ىل تفضيالت ا لوفود الأخرى وتعليقاهتا. وأأعرب عن اس تعداده للمشاركة البناءة يف املناقشات يف عىل اس تعداد لالس امتع اإ

طار هذا البند من جدول الأعامل.   اإ

ىل اخليارين املوحضني يف الوثيقة. وذكر أأن  .238 وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وأأشار اإ

الأعضاء مبنتدى للمناقشة من أأجل تبادل اخلربات بشأأن املساعدة التقنية، واخليار اخليار أألف هو غرفة حمادثة لزتويد ادلول 

ىل أأن اخليارين ل خيتلفان كثريا فامي يتعلق  لكرتونية عىل أأساس شهري. وأأشار اإ لكرتونية لعقد ندوات اإ ابء هو منصة اإ

ذا وافقت علهيام اللجنة، س يكوانن  لفرتة جتريبية مدهتا س تة أأشهر يلهيا تقيمي مس تقل. بتداعياهتام املالية، وأأن الك اخليارين، اإ

ىل تعليقات ادلول الأعضاء بشأأن اخليارين املقرتحني.   وأأعرب عن تطلعه اإىل الاس امتع اإ

وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء، وأأحاط علام ابلختالفات بني الك اخليارين. وأأعرب عن تقديره للعرض احلي  .239

ن، وأأثىن عىل اجلهود املبذوةل لتجس يد ال راء اليت أأعربت عهنا ادلول الأعضاء سابقا بشأأن املتعلق بكيفية معل اخلياري

ىل تعليقات ادلول الأعضاء وأ راهئا بشأأن هذين اخليارين.  اس تحداث هذين النوذجني. وأأعرب عن تطلعه اإىل الاس امتع اإ

 وأأبدى اس تعداده للمشاركة يف مناقشة بناءة بشأأن س بل امليض قدما. 

ث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية، وركزز عىل أأن املناقشات املس مترة وتبادل التجارب الوطنية وادلروس وحتد .240

ن  سهاما كبريا يف التنفيذ الالحق لأنشطة املساعدة التقنية. وقال اإ املس تفادة من أأنشطة املساعدة التقنية من شأأُنام أأن يسهام اإ

ىل ال اثر املالية املرتتبة عىل لك مهنام، وأأعرب عن تأأييدها للخيار ابء، أأي الندوة مجموعته انقشت اخليارين املقرتحني ابلإ  ضافة اإ

جراء مناقشات جيدة التنظمي والتنس يق،  الإلكرتونية. وأأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن الندوة الإلكرتونية س متكن اخلرباء من اإ

ي يقدمه خبري يف أأي ماكن يف أأي وقت. وعالوة عىل ذكل، متكزن املس تخدمني من تقدمي تعليقاهتم وأ راهئم بعد العرض اذل

ن الندوة الإلكرتونية س تضمن املرونة لأن أأي مشارك س يكون قادرا عىل التوقف بني املناقشات والبدء مرة أأخرى يف أأي  فاإ

ش هتا يف وقت من اختياره وس يظل قادرا عىل تقدمي التعليقات والاقرتاحات والأس ئةل بشأأن املوضوعات املقرتح مناق 

ىل الندوة الإلكرتونية عىل ادلول  املس تقبل مضن الإطار الزمين احملدد. وأأيد الوفد التقييد الأويل املفروض عىل حرص النفاذ اإ

الأعضاء فقط، وفرتة التشغيل الأولية ويه س تة أأشهر مع خيار املراجعة من قبل اللجنة. واختمت لكمته بتشجيع الأمانة عىل 

جيية للمنتدى الإلكرتوين لتعرف به عىل نطاق واسع بني مس تخدميه احملمتلني يف ادلول الأعضاء، ول الاضطالع بأأنشطة ترو

 س امي ماكتب امللكية الفكرية الوطنية.

ىل أأن الوثيقة  .241 وأأبدى وفد جنوب أأفريقيا دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأشار اإ

CDIP/23/9  تلفني ليك تنظر فهيام اللجنة. وأأيد اخليار ابء.تعرض خيارين خم 

ىل الوثيقة  .242 ، ورأأى أأن اخليار ابء، وهو منصة الندوات الإلكرتونية، س يكون CDIP/23/9وأأشار وفد الربازيل اإ

ىل توافق يف ال راء. نه لن يقف عرثة يف طريق التوصل اإ  أأفضل خيار. ومع ذكل، فاإ

شاركني املهمتني وحتقيق أ اثر موضوعية. ومن خالل املقارنة بني اخليارين، وذكر وفد الصني أأنه من املهم اس تقطاب امل  .243

نرتنت يف منطقة معينة، فس يكون ذكل  ذا تقرر عقد ندوة عرب الإ يراعي اخليار ابء الفوارق بني اللغات واملناطق الزمنية، واإ
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دول الأعامل واملناطق الزمنية واس تعامل واهجة جمداي بقدر أأكرب. واقرتح الوفد، عند تنفيذ اخليار ابء، النظر يف لغات بنود ج

ىل انفتاحه عىل أأي  مس تخدم بس يطة، من أأجل ضامن مشاركة املزيد من ادلول الأعضاء يف الندوة الإلكرتونية. وأأشار اإ

 قرارات تتخذها اللجنة فامي يتعلق ابخليارات املمكنة. 

اخليار ابء، أأي تقدمي عروض حية أأو مسجةل للخرباء  وحتدث وفد غواتاميل بصفته الوطنية، وأأعرب عن اعتقاده بأأن .244

ىل رفع مس توى  يف جمال املساعدة التقنية، سيسمح للأعضاء ابملشاركة الاكمةل. ومن املرحج أأن يؤدي تبادل اخلربات اإ

 النقاش. وشدد أأيضا عىل جوانب اللغة واملناطق الزمنية لأُنا ختتلف اختالفا كبريا عن املنطقة الأوروبية.

ىل توافق يف ال راء، وسلط الضوء عىل أأمهية عقد وقا .245 نه لن يعرتض عىل التوصل اإ ل وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ

اتحة الفرصة لطرح الأس ئةل. وأأعرب عن اعتقاده بأأن الندوات  قلميية بشأأن مواضيع حمددة مع اإ حلقات دراس ية ش بكية اإ

سجيلها واس تعراضها لحقا. ورأأى أأن املكوانت التفاعلية للندوات الإلكرتونية سزتود املشاركني مبعلومات مفيدة ميكن ت 

)ب( من اقرتاح النقاط الست  1الإلكرتونية س تتيح فرصة للنقاش وتبادل الأفاكر واخلربات عىل النحو املتوىخ يف البند 

اذلي اس تخدم عىل نطاق  بشأأن املساعدة التقنية. وأأشار اإىل معل مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية،

ىل احلضور الشخيص واملساعدة التقنية وبرامج  ضافة اإ واسع ندوات ش بكية وبرامج أأخرى مزودة بعنرص املشاركة عن بعد اإ

تكوين الكفاءات. فعىل سبيل املثال، قدمت الأاكدميية العاملية للملكية الفكرية يف الولايت املتحدة الأمريكية، يف الس نة 

للتعمل عن بعد أأو مع عنرص املشاركة عن بعد. ومشل ذكل حلقات دراس ية ش بكية بشأأن مجيع  ابرانجم 30 ،2018املالية 

جمالت التعلمي يف جمال امللكية الفكرية لفائدة طائفة متنوعة من أأوساط الأعامل، مبا يف ذكل الرشاكت الصغرية واملتوسطة. 

لكرتونية فصلية لتوفري ا دارة وواصلت الأاكدميية مبادرة اإ لتعلمي يف جمال امللكية الفكرية للرشاكت الصغرية اليت تلقت منحا من اإ

ىل ادلول الأعضاء الأخرى اليت مل تتحدث  الأعامل التجارية الصغرية يف الولايت املتحدة. وأأعرب الوفد عن اهامتمه ابلس امتع اإ

 بعد بشأأن نوع املنصة اليت تالمئ احتياجاهتا بشلك أأفضل.

. فللخيار CDIP/23/9من الوثيقة  13ابن عن تفضيهل للخيار ابء وفقا للمعلومات الواردة يف الفقرة وأأعرب وفد اليا .246

ابء مزية مالية لأن الرتكيب وتاكليف تشغيل منصة الندوات الإلكرتونية لفرتة جتريبية أأولية مدهتا س تة أأشهر س تكون أأقل من 

اذلي يقدمه أأحد اخلرباء عىل منصة الندوات الإلكرتونية. وهو تاكليف منتدى للمناقشة. وعالوة عىل ذكل، سيتاح العرض 

ما س ميكن ادلول الأعضاء من تبادل خرباهتا واس تخدام املعلومات املتعلقة ابلأدوات والتكنولوجيا اخلاصة ابملساعدة التقنية 

لكرتونية من أأجل املنتدى الإلكرتوين ب   شأأن املساعدة التقنية.مبزيد من الفعالية. وذلكل، فضل الوفد منصة ندوات اإ

طار اخليار أألف. ولكن رأأى أأن فائدة  .247 وأأقر وفد كندا، متحداث بصفته الوطنية، ابملزية احملمتةل لصيغة املناقشة يف اإ

ل الاختالفات اللغوية بني  منتدى املناقشة قد تتأأثر نتيجة غياب الرتمجة املبارشة للمساهامت املقدمة من املشاركني. وقد تعطز

لية التواصل الفعال. وينبغي أأن تكون ادلول الأعضاء قادرة عىل التواصل بسهوةل وفعالية بني الأشخاص ذوي البدلان مع 

اللغات اخملتلفة. واعترب أأن اخليار ابء يس تجيب عىل حنو أأفضل لحتياجات الأعضاء. وميكن أأن تستند الندوات الإلكرتونية 

ىل احتياجات مناطق خمتلفة، وأأن تتاح الفيديوهات مجليع ادلول الأعضاء بعد العرض. واس تفرس عن ترمجة التسجيالت  اإ

ىل أأمهية الاقرتاحات املقدمة من  ىل عدد أأكرب من الأعضاء. وأأشار أأيضا اإ ماكنية ترمجة الندوات الإلكرتونية، لإيصالها اإ واإ

 املس تفيدين وطريقة اس تخدام املنتدى. 
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ىل أأن أأغلبية الوفود .248 تفضل اخليار ابء. ومن هذا املنطلق، ميكن امليض قدما يف  وخلصت الأمانة )الس يد ابلوش( اإ

ىل التقيمي حبلول مايو  . ويف هذا 2020تنفيذه. ومن املهم التأأكد من موارد املوظفني املطلوبة قبل بدء تنفيذه. وميكن العودة اإ

. وفامي يتعلق ابلرتمجة، قالت الصدد، س يحتاج املرشوع اإىل شهرين أأو ثالثة أأشهر لبدء التنفيذ مث س تة أأشهر كفرتة جتريبية

ماكنية ترمجة اكمل  ن الندوة الإلكرتونية س تتناول عىل وجه التحديد لغة ويف هذه املرحةل، ليس هناك يقني بشأأن اإ الأمانة اإ

ىل لغات أأخرى.  حمتوى العرض والتعليقات يف املناقشات اإ

م، وطلبت من الأمانة تنفيذ منصة .249 الندوات الإلكرتونية، عىل النحو الوارد يف  وأأحاطت اللجنة علامً ابلعرض املقدز

ىل ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة، يك يتس ىن النظر فيه  اخليار ابء، لفرتة أأولية مدهتا س تة أأشهر، وتقدمي تقرير تقيمي عهنا اإ

ق.  بشلك معمز

 من جدول الأعامل: امللكية الفكرية والتنية 9البند 

مه الأمانة -الرمقية  امللكية الفكرية والتنية يف البيئة  1عرض تقدز

ىل البدء يف العرض. .250  دعا الرئيس الأمانة اإ

وأأوحضت الأمانة )الس يد اتاكغي( أأن هيلك العرض بشأأن "امللكية الفكرية والتنية يف البيئة الرمقية" هيلك واسع.  .251

ىل مثانية بنود فرعية، يتضمن لك املوضوعات الامثنية الاقرتاح  مهنا عرضا قصريا. ومشلت قامئة وذلكل، فقد قسم العرض اإ

.( لأن تكل اجملالت قد حددت وذكرت يف املداخالت السابقة اليت CDIP/21/8 Revاملقدم من ادلول الأعضاء )الوثيقة 

أأدلت هبا الوفود. وتسلسل العروض تعسفي دون ترتيب أأو أأولوية. وقد أأشارت الوفود اإىل مصطلحات حمددة مثل اذلاكء 

نرتنت الأش ياء وثورة الصناعة أأو الصناعة الاصطناعي والروبو )اجليل الرابع(.  4.0اتت والبياانت الضخمة والطباعة اجملسمة واإ

وقد جرى تتبع لك تكل التكنولوجيات والاجتاهات اجلديدة يف الصناعة والابتاكر والصناعات الإبداعية. وهذه الاجتاهات 

عىل أأن أأي تغيريات يف جمال امللكية الفكرية والابتاكر فامي يتعلق ابلبيئة تعكس ما حيدث يف احمليط الرمقي. ولكن، مت التأأكيد 

الرمقية حدثت أأصال قبل وقت طويل. فأأمتتة ورمقنة بياانت امللكية الفكرية اكنت جزءا من املهام الهامة اليت يفرتض أأن 

ىل املس تخدمني الهنا ئيني لنظام امللكية الفكرية. وتكل يه تضطلع هبا ماكتب امللكية الفكرية لتعزيز اخلدمات املقدمة اإ

ىل التكنولوجيا أأو املعرفة يف بيئة رمقية. وتأأثري امللكية  التحدايت اليت حددهتا ادلول الأعضاء ونوقشت فامي يتعلق ابلنفاذ اإ

س ياساتية. وذلكل، الفكرية يف البيئة الرمقية يطال تكنولوجيا املعلومات والتصالت واجلوانب القانونية واجلوانب الإدارية وال 

ينبغي أأل تقترص املوضوعات عىل تكنولوجيا املعلومات والتصالت أأو اجلوانب التكنولوجية. وفامي يتعلق بلك موضوع، 

ىل اس تجابة الويبو لهذه التحدايت. وقد قبلت ادلول الأعضاء بعض  أأشارت رشحية العرض الأوىل اإىل التحدايت، والثانية اإ

ا يف س ياق تنفيذ أأنشطة الربانمج. ويف الأسابيع السابقة، مضت جلنة الربانمج واملزيانية عددا من تكل الردود ووافقت علهي

 الأنشطة اليت نوقشت اكس مترارية لأنشطة الربانمج احلالية، واس تجابة لتكل التحدايت اليت تطرهحا البيئة الرمقية.

حني عامني بشأأن هذا املوضوع. واكنت املالحظة وأأشارت الأمانة )الس يد أألامين( اإىل حاةل الرباءات وقدمت اقرتا .252

الأوىل يه: كيف ميكن لنظام الرباءات أأن يؤثر عىل التقدم احملرز يف التكنولوجيات اجلديدة، يف حاةل اذلاكء الاصطناعي 

                                         
 عىل الرابط:  pdfعرض الأمانة بشأأن امللكية الفكرية والتنية يف البيئة الرمقية متاح بنسق   1

int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=438533https://www.wipo. . 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=438533
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ة يف مثال. وركزت النقطة الرئيس ية عىل ادلور اذلي تؤديه الرباءات يف جمالت يكون جوهرها هو التطورات التكنولوجي

اذلاكء الاصطناعي، أأو تكل اليت تتأألف أأساسا من نتاجئ تتعلق ابس تخدام اذلاكء الاصطناعي. فعىل سبيل املثال، أأهلية 

امحلاية برباءة للربجميات أأو أأهلية احلصول عىل براءة للخوارزميات والاخرتاعات الأخرى ذات الصةل، يه جمالت ميكن فهيا، 

ن توافرت الرباءات، أأن تؤدي ا لرباءات دورا حمتيا يف تعزيز تقدم الابتاكر يف جمال اذلاكء الاصطناعي. وينطبق اليشء اإ

نفسه عىل التكنولوجيات الناش ئة الأخرى مثل قضية سالسل الكتل. ومن النقاط الأخرى اليت ينبغي النظر فهيا تأأثري تكل 

ل تكنولويج جديد وعهد جديد من التطور الرسيع، التطورات عىل نظام الرباءات. ففي حاةل الرباءات مثال، كيف ينبغي جملا

كام هو حال اذلاكء الاصطناعي، أأن يواجه حتدايت مثل أأنواع تفسري املطالب املقبوةل أأو غري املقبوةل. وعالوة عىل ذكل، فاإن 

ع يف اجملال احملدد، اس تخدام أأشاكل التعبري اجلديدة اليت تأأيت بعملية تنية مضن نطاق حقوق يتجاوز املسامهة احلقيقية للمخرت 

والتحدايت املتعلقة بتفسري املطالبات يف تكل التكنولوجيات اجلديدة، يه التحدايت اليت يواهجها نظام الرباءات. وعالوة عىل 

ذكل، ويف جمال الاخرتاعات، ول س امي يف جمال الاخرتاعات اليت تصنعها أ لت اذلاكء الاصطناعي بصورة مبارشة، تركزت 

ماكنية اعتبار غري البرش خمرتعا من منظور الرباءات. وتشمل التحدايت أأيضا املعاهدات املتعددة الأطراف املناقشة عىل  اإ

ىل املسامهة البرشية كرشط لعتبار الشخص خمرتعا. والأمه من ذكل، هو أأن مبدأأ نظام  مثل اتفاقية ابريس، والإشارة اإ

يف أأن ال لت ل حتتاج اإىل هذا النوع من احلوافز. ويف جمال رشوط  الرباءات مصم ك لية لتحفزي الابتاكر، ويمتثل التحدي

أأهلية امحلاية برباءة، أأعرب عدد من ماكتب الرباءات عن أأن التحدايت اليت ووهجت يف حتديد الأهلية للرباءة يف جمال اذلاكء 

ت يف جمالت أأخرى. الاصطناعي أأو يف جمال سالسل الكتل، مل ختتلف من حيث طبيعهتا عن التحدايت اليت ووهج

يداع  صدار من تقرير الاجتاهات التكنولوجية للويبو أأثبت اإ ، 2017طلب أأرسة براءة عام  60 000وأأفادت الأمانة بأأن أ خر اإ

مما زاد عدد طلبات الرباءات املودعة يف مجيع أأحناء العامل يف هذا اجملال ابذلات، وهو ما يربز أأن الرباءات تؤدي دورا ابلغ 

ذ تؤدي الرباءات دورا يف تشجيع الابتاكر يف الأمهية، م ن منظور اخملرتع، ك لية محلاية التطورات اليت حتدث يف هذا اجملال. اإ

هذا اجملال احملدد. وعرض رمس بياين يظهر وجود حتدايت تتعلق ابلتوزيع اجلغرايف للعديد من تكل التطورات. عىل سبيل 

روبواتت من ولايت قضائية حمددة، بيامن يواجه جزء أ خر من العامل حتدايت يف املثال، كيف تنبثق الاخرتاعات املتعلقة ابل

هذا الشأأن. وملعاجلة تكل التحدايت، أأعدت وثيقة معلومات أأساس ية بشأأن الرباءات والتكنولوجيات الناش ئة وسيمت تقدميها 

ن تكل التحدايت متثل فرصة لتوضيح مفاهمي لك تكل التكنولوجيات  يف ادلورة الثالثني للجنة الرباءات. وقالت الأمانة اإ

ىل  اجلديدة، وادلور اذلي ينبغي أأن تؤديه الرباءات يف هذا اجملال. ومن الأمثةل الأخرى برانمج مساعدة اخملرتعني اذلي هيدف اإ

دايت مساعدة اخملرتعني من البدلان النامية. فقد مشلت املناقشات يف جنيف موضوعا بشأأن كيفية نظر هذا الربانمج يف حت

الثورة الصناعية الرابعة، لضامن حتسني الربانمج ومتكينه من النظر يف الاخرتاعات التقليدية وكذكل يف التطورات يف جمال 

 التكنولوجيات اجلديدة اليت حتدث يف البدلان النامية.

ىل تقرير الاجتاهات التكنولوجية اذلي نرشته الويبو عن اذلاكء الا .253 صطناعي، واذلي قدم وأأشار وفد اململكة املتحدة اإ

حملة عامة عن مشهد الرباءات يف اذلاكء الاصطناعي يف مجيع أأحناء العامل، واس تكشف الاجتاهات املاضية واحلالية يف هذا 

صدار  ىل أأن مكتب امللكية الفكرية يف اململكة املتحدة قرر اإ ر برسعة. وأأثىن عىل التقرير وأأشار اإ اجملال التكنولويج املتطوز

معان النظر يف نشاط تسجيل الرباءات يف قطاع اذلاكء الاصطناعي يف اململكة املتحدة، تقرير مماث ىل اإ ل. وهيدف التقرير اإ

وتقدمي معلومات مفيدة عن أأكرب املودعني من اململكة املتحدة يف هذا اجملال، وماكن أأسواقهم املس تقبلية وجحمها، وحماوةل 

ضافة حتديد مواطن قوة معينة يف قطاع اذلاكء الاصط   630ناعي يف اململكة املتحدة. وقد قدرت حكومة اململكة املتحدة اإ

ىل اقتصاد اململكة املتحدة حبلول عام  الاصطناعي اكإحدى التحدايت الكبرية اليت س تحدد  ء. وينظر لذلاك2035مليار جنيه اإ
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ىل تعزيز  نتاجية والقدرة عىل الكسب للك شلك الاسرتاتيجية الصناعية حلكومة اململكة املتحدة. فالسرتاتيجية هتدف اإ الإ

% من الناجت 2.4% اإىل 1.7الأشخاص يف مجيع أأحناء اململكة املتحدة، وزايدة مس توى الاستامثر يف البحث والتطوير من 

. وتضاف تكل الإجراءات اإىل الاسرتاتيجية ادلولية اجلديدة للبحث والابتاكر اليت أأطلقت 2027احمليل الإجاميل حبلول عام 

مايو. وتلزتم الاسرتاتيجية ادلولية اجلديدة للبحث والابتاكر ابلتعاون مع مؤسسات من البدلان النامية واملتقدمة عىل  14يف 

حد سواء من أأجل حتقيق الأهداف املشرتكة ودفع جعةل النو. ونتاجئ ادلراسة املذكورة س ترثي الاسرتاتيجية الصناعية الرامية 

ىل تعزيز تطوير اذلاكء الاصطنا عي يف اململكة املتحدة. وقد أأكدت ادلراسة النو الرسيع لذلاكء الاصطناعي من حيث القمية، اإ

ومن حيث أأنشطة منح الرباءات يف اململكة املتحدة ويف مجيع أأحناء العامل. ونرشت النتاجئ خالل املؤمتر املعنون "اذلاكء 

يونيو  19و 18اململكة املتحدة والويبو، وعقد يويم الاصطناعي: فك تشفري امللكية الفكرية" اذلي اشرتكت يف تنظميه 

 لندن. يف

وعرض وفد الياابن جتارب مكتب الرباءات التابع هل، اذلي وضع ونرش أأمثةل عن حالت تكنولوجيا متعلقة ابذلاكء  .254

ىل املساعدة عىل حتصيل فهم واحض للتدقيق يف الفحص من وهجة نظر متطلبات  الاصطناعي. وهتدف تكل احلالت اإ

الوصف والنشاط الابتاكري. ونرش مكتب الياابن للرباءات مبادئ توجهيية للفحص خبصوص التكنولوجيا املتعلقة ابذلاكء 

لتعزيز  2016الاصطناعي. وعالوة عىل ذكل، وضع تصنيفا جديدا شامال للتكنولوجيات املتعلقة ابذلاكء الاصطناعي يف عام 

بتكنولوجيات اذلاكء الاصطناعي. وهو ما أأاتح تصحيح واثئق الرباءات اخلاصة كفاءة البحث يف واثئق الرباءات املرتبطة 

 ابلتكنولوجيات املرتبطة ابذلاكء الاصطناعي وحتليلها عىل حنو شامل.

ىل الإحصاءات املتعلقة ابذلاكء الاصطناعي، وتساءل عن نقص البياانت من أأفريقيا. ورأأى  .255 وأأشار وفد جنوب أأفريقيا اإ

ذا أأجري حتليل لحق لفهم ال اثر املرتتبة عىل البدلان النامية مقارنة ابلطلبات املودعة أأول، وبشأأن أأن من املناسب معر  فة ما اإ

يداعات لحقة يف املرحةل الوطنية.   أأي اإ

ىل السؤال اذلي طرحه وفد جنوب أأفريقيا. ويف هذا الصدد، رأأت أأن من املفيد  .256 وأأشارت الأمانة )الس يد اتاكغي( اإ

اخرتاع أأودعت  340.000يع اجلغرايف للرباءات العاملية املودعة يف جمال اذلاكء الاصطناعي. فقد مشل البحث النظر يف التوز

يف مجيع طلبات الرباءات منذ الس تينيات. وذكرت الأمانة أأن ذكل يعين أأن جنوب أأفريقيا والبدلان الأخرى ذات الأوضاع 

تفامقًا نتيجة التغريات الرسيعة اليت حدثت مؤخرا يف الابتاكر يف هذا  املتشاهبة أأبرزت وجود جفوة تكنولوجية ورمقية ازدادت

اجملال من اذلاكء الاصطناعي، اذلي يتطلب مس توى رفيعا من املهارات لالس تفادة من التعمل العميق وتعلمي ال لت. وقالت 

ن من املهم الرتكزي يداعات كبرية العدد للرباءات عىل الابتاكر يف جمال اذلاكء الاصطناعي يف البدلان اليت ل ت  اإ ل اإ سجز

 واجملالت واملنشورات العلمية.

وذكرت الأمانة )الس يد أألامين( فامي يتعلق بتحليل الرباءات، أأن التحدايت يه ذات التحدايت اليت تربز يف  .257

ىل املعلومات املتا حة والتدريب التكنولوجيات الأخرى، وأأما من من منظور فاحص الرباءات، فالتحدي يمكن يف النفاذ اإ

 الالزم لإجراء الفحوصات يف اجملالت املعقدة من املعارف املكثفة.

ىل التحدايت اليت يواهجها قطاع العالمات والتصاممي. فقد أأظهر العمل اذلي  .258 وأأشارت الأمانة )الس يد هوبرغر( اإ

 البحث والتطوير ويتجاوز نطاقها. اضطلعت به الويبو أأن الاستامثر يف أأدوات التوس مي والتصاممي يفوق عادة الاستامثرات يف

وابلإضافة اإىل ذكل، استمثرت البدلان املتوسطة ادلخل مزيدا من رأأس املال يف تطوير العالمات والتصاممي مقارنة ابلبدلان 
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ىل البيئة الرمق  ية، مفن ذات ادلخل املرتفع عندما وجدت نفسها يف مرحةل التنية. وفامي يتعلق ابلتحدايت اليت تواجه الانتقال اإ

املهم التذكري بأأن العالمات التجارية يه أأساسا حمراكت ووسائل وأأدوات للتواصل تربط منتجي السلع ومزودي اخلدمات مع 

املس هتلكني. وهناك تغيري هام يف كيفية معل تكل الأدوات نتيجة أ خر التطورات يف البيئة الرمقية. فقنوات التصالت اجلديدة 

الرمقي، يف حني جرت العادة عىل أأن يكون تفاعل مقديم السلع واخلدمات مع املس هتلكني "طريقا أأدت اإىل زايدة التفاعل 

وحيد الاجتاه" هيمين عليه اإىل حد كبري عدد قليل من مقديم اخلدمات ابس تخدام وسائل التصال التقليدية. وأأما ال ن فهناك 

ة للعالمات التجارية والتصاممي الصناعية. وترمجت هذه بيئة أأكرث تفاعال يف هذا اجملال، أأدت اإىل عواقب هامة ابلنس ب

ىل معاجلة املسائل احمليطة حبامية العالمات التجارية غري التقليدية، ويه أأشاكل جديدة من العالمات  ىل احلاجة اإ العواقب اإ

فية حامية أأدوات التوس مي يف التجارية اليت تتيحها التكنولوجيا الرمقية ول س امي الإشارات غري املرئية. وبرزت أأيضا مسأأةل كي 

ىل ما يبحثون عنه. وأأحد العوامل  نظام أأسامء احلقول، يك يمتكن املس هتلكون ومس تخدمو الإنرتنت من التصفح والوصول اإ

املهمة اليت برزت اكن كيفية اس تخدام أأدوات التوس مي يف وسائل التواصل الاجامتعي. وأأوحضت الأمانة أأن الهنج التقليدي 

متثل يف التواصل القامئ عىل طريق وحيد الاجتاه بني مقديم اخلدمات واملس هتلكني، اس تعيض عنه بنظام أأكرث واحملافظة امل 

تفاعال، ويه طريقة التصال املتعدد الأطراف، فتوليد حمتوى الإنرتنت ل يقترص عىل مزودي الوسوم التجارية حفسب، بل 

أأيضا شواغل بشأأن كيفية حامية أأسامء البدلان يف نظام أأسامء احلقول  يقوم به املس هتلكون ومس تخدمو الإنرتنت أأيضا. وهناك

من التسجيل غري املرصح به، وكذكل أأسامء احلقول اخلاصة ابلوفود أأو حىت أأسامء احلقول العليا. وهناك عدد من التحدايت 

لتحديد العالمات التجارية واملؤرشات احملددة للغاية اليت تطرح بسبب البيئة الرمقية اجلديدة، وتتعلق ابلوسوم التجارية، واب

اجلغرافية. وهناك أأشاكل جديدة من التصاممي، ول س امي تصاممي التكنولوجيا اجلديدة اليت يتعني أأن تعاجل تطوير رمقنة 

ىل الواهجات الرمقية. وقد وضع التصممي الصناعي التقليدي  متواصةل، وابلتحديد لأجل انتقال سلس من تصممي الأهجزة اإ

أأو تعيني الشلك واملظهر امجلايل لليشء، وامجلع بني املظهر امجلايل والسامت الوظيفية املعينة. أأما اليوم، فقد تغري ذكل  لوصف

اإىل واهجات املس تخدم املصورة اليت احتلت الكثري من الوظائف اليت اكنت تقوم هبا الأهجزة من قبل. فعىل سبيل املثال، مل 

نرتنت واكمريا للصور يعد الهاتف احملمول أأو اذليك  جمرد هاتف ذيك يس تخدم لإجراء حماداثت هاتفية. فهو حاس بة ومتصفح لالإ

والفيديو، ولك التطبيقات اليت جيري تزنيلها عىل هاتف ذيك س تحوهل اإىل هجاز جديد. ويف السابق اكنت مجليع الأهجزة اخملتلفة 

ي اس تعامل لك يشء بواسطة نوع معني من تصاممي واهجات املذكورة تصاممي صناعية خمتلفة، ولكن يف ذكل الوقت اكن جير 

املس تخدم املصورة، مما طرح بدوره بعض الأس ئةل حول حامية الإبداعات الابتاكرية يف ذكل اجملال. وفامي ييل الإجراءات اليت 

ىل تنفيذ اس تعراض مس مت ر لالإطار التنظميي ميكن أأن تساعد ادلول الأعضاء يف التصدي لتكل التحدايت. أأول، هناك حاجة اإ

اذلي يدمع ادلول الأعضاء يف التعامل مع تكل التغيريات. ومن الأمثةل امللموسة عىل ذكل معاهدة قانون العالمات لس نة 

بندا ينص عىل أأنه يتعني عىل ماكتب  1994. ومشلت معاهدة قانون العالمات لس نة 2006ومعاهدة س نغافورة لعام  1994

ىل عام الرباءات قبول طلبات العال نرتنت  1994مات التجارية اليت تقدم كتابة عىل الورق. وهذا يرجع اإ عندما مل يكن لالإ

والربيد الإلكرتوين وجود. ولكن ما س بق تغري برسعة كبرية، ويف الوقت الراهن مل يعد تسجيل طلبات العالمات التجارية 

الأشاكل الإلكرتونية. وقد عاجلت معاهدة س نغافورة  وقبولها كتابة عىل الورق هو أأكرث الطرق ش يوعا، ولكن التسجيل بأأحد

هذه املسأأةل وغريهتا. وهناك أأنشطة معيارية أأخرى جارية، مثل مرشوع معاهدة قانون التصاممي أأو بعض  2006املربمة يف عام 

التصاممي الصناعية واملؤرشات النتاجئ القانونية غري امللزمة اليت وافقت علهيا اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية و 

اجلغرافية )جلنة العالمات(، وتناولت فهيا بعض تكل التحدايت، مثل جمالت التوافق والتوصيات املتعلقة بمتثيل العالمات 

ات التجارية غري التقليدية. واثنيا، قدمت الأمانة أأيضا املساعدة للمشاريع امللموسة اليت تس تخدم التكنولوجيات الرمقية يف أأدو 

التوس مي والتصاممي، وازدادت أأمهية هذه املساعدة مع الأخذ يف الاعتبار أأن عدد تسجيالت العالمات التجارية السارية يف 
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وحده تلقت ماكتب العالمات التجارية يف ادلول الأعضاء يف  2017مليون تسجيل، مثال، ويف عام  43مجيع أأحناء العامل بلغ 

تسجيالت. وقد ازدادت صعوبة البحث عن العالمات التجارية القامئة أأو الطلبات مليون طلب من تكل ال  12.4الويبو 

دارات  ىل تقدمي املساعدة يف جمال حتديث اإ اجلديدة يدواي أأو أأصبحت ش به مس تحيةل. وأأخريا وليس أ خرا، أأدى ما س بق اإ

اء عىل مواهجة التحدايت اليت العالمات التجارية والتصاممي، حيث برزت احلاجة اإىل ذكل، من أأجل مساعدة ادلول الأعض

 تزداد لك عام.

وذكرت الأمانة )الس يدة لونغ( أأن حق املؤلف جمال يتطور نتيجة التغريات النامجة عن منو رمقنة الإنرتنت وتزايد عوملة  .259

حدى التحدايت الرئيس ية اليت لوحظت يه طريقة اليت تنشأأ هبا احملتوايت أأو الكتب أأو الأف الم أأو السوق الرمقية. واكنت اإ

نتاهجا وتوزيعها واس تغاللها، وكذكل ظهور هجات فاعةل جديدة يف  املوس يقى أأو أأي نوع أ خر من املصنفات احملمية، وطريقة اإ

هذا املشهد وطريقة التكيف مع هذه اجلهات الفاعةل القامئة. والأس ئةل الرئيس ية يه كيفية ضامن متكن البدلان النامية والبدلان 

نشاء بنية حتتية أأكرث مالءمة أأو حتديهثا. وما س بق  الأقل منوا من النفاذ ىل الأسواق الرمقية العاملية واملشاركة فهيا بفعالية، واإ اإ

دارة حق املؤلف لإنشاء بنية فعاةل تيرس للبدلان النامية والبدلان الأقل منوا  يس تلزم العمل مع ماكتب حق املؤلف ومنظامت اإ

لويبو عىل الأدوات القانونية يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، ابلتنس يق مع حتمل تكل التحدايت الرمقية. وقد ركزت ا

القطاعات الأخرى يف املنظمة. وتدير الويبو مثاين معاهدات، تتناول أأحدث أأربعة مهنا التحدايت اليت تفرضها البيئة الرمقية، 

بو بشأأن الأداء والتسجيل الصويت، وتسميان بطريقة أأو بأأخرى. ودخلت معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الوي 

واعمتدت بعض احلقوق والالزتامات اجلديدة لدلول  2002، حزي النفاذ يف س نة 1996معاهديت الإنرتنت اللتني اعمتدات عام 

ن معاهدة بيجني، اليت مل تدخل حزي التنفيذ  بعد، الأعضاء من أأجل التصدي لعنارص جدول الأعامل الرمقي. وقالت الأمانة اإ

لها هيلك مماثل للمعاهدات السابقة، أأي معاهديت حق املؤلف والأداء والتسجيل الصويت، وتريم اإىل حامية الأداء السمعي 

عضوا، فتعاجل بعض أأوجه القصور والتوقعات وجوانب املرونة يف احمليط الرمقي.  58البرصي. وأأما معاهدة مراكش اليت تضم 

ىل الرتكزي عىل اوأأشارت الأم تقدمي املشورة الترشيعية من خالل مساعدة ادلول الأعضاء عىل مواءمة قوانيهنا وأأطرها نة اإ

الوطنية مع املعاهدات املذكورة، مع مراعاة الاحتياجات الاجامتعية والاقتصادية والثقافية للبدلان النامية والبدلان الأقل منوا. 

ق املؤلف ومنظامت الإدارة امجلاعية من خالل توفري الأدوات ومن اجلوانب املهمة الأخرى حتديث البىن التحتية ملاكتب ح

دارة البياانت لمتكني الاس تخدام الفعال لنظام حق املؤلف يف التنية الاقتصادية والاجامتعية  املالمئة، مبا يف ذكل أأنظمة اإ

لأعضاء يف اللجنة (. وقد شاركت بعض ادلول اWIPO Connectللبدلان. ومشل ذكل حلول مثل برانمج ويبو كونيكت )

طار موضوع بعنوان "حتليل حق املؤلف يف  ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، مبناقشة يف جمال البيئة الرمقية يف اإ

عداد حتليل معياري عال املس توى يف قطاعات معينة من  البيئة الرمقية". ومن أأوىل الولايت اليت منحهتا ادلول الأعضاء: اإ

ىل اللجنة بشأأن كيفية أأداء سوق املوس يقى يف الوقت  حق املؤلف، بدءا بقطاع املوس يقى. ويتوقع تقدمي مزيد من املعلومات اإ

دراج امجليع يف هذه  احلايل، مبا يف ذكل السوق الرمقية، ونوع التحدايت اليت ينبغي أأن تعاجلها اللجنة لتيسري مشاركة أأو اإ

 اكة بني القطاعني العام واخلاص هذه التحدايت الرمقية.التطورات ادلولية. ومن املهم أأن تشمل الرش 

وأأشارت الأمانة )الس يد كونزت( اإىل العمل اذلي اضطلعت به شعبة ادلراسات الاقتصادية والإحصاءات يف جمال  .260

ثراء اجليل  الاقتصاد الرمقي. فقد قدمت شعبة ادلراسات الاقتصادية والإحصاءات أأدةل معلية ومعلومات أأساس ية هبدف اإ

املقبل من امللكية الفكرية والس ياسات ذات الصةل. ومتاش يا مع ما عرض للتو بشأأن قطاع حق املؤلف، شهدت شعبة 

الشؤون الاقتصادية والإحصاءات بروز الكثري من اجلهات الفاعةل اجلديدة والابتاكر، وهو أأمر جيد يف كثري من الأحيان 

بداعية، وشهدت مس توايت من وهجة نظر أأهل الاقتصاد. وأأبرزت أأشاكل الاس هتال ك اجلديدة حتول يف الصناعات الإ
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املنافسة ومواقف التفاوض تغيريات، وكذكل الضغوط اليت متارس يف الولايت القضائية لإصالح حق املؤلف. والأس ئةل 

عىل العرض  الرئيس ية اليت أأرشدت معل البحث يف اجملال الاقتصادي، اكنت كام ييل: السؤال الأول هو كيف تؤثر الرمقنة

الإجاميل للمصنفات وعىل جودهتا من منظور اجملمتع. والسؤال الثاين هو بشأأن تنوع املصنفات املترضرة وتوافرها. والسؤال 

الثالث هو كيف تتعاون خمتلف قنوات البيع، وما يه نتاجئ الإيرادات النامجة عن جتريب مناذج الأعامل اجلديدة. وكنقطة 

نقيح مفهوم الرمقنة، وخاصة فامي يتعلق مباهية القطاعات اليت متثل مصلحة وأ اثره. وعىل سبيل املثال، انطالق، اكن من املفيد ت 

بداع املس تخدمني عىل ش بكة الإنرتنت، وكيف يؤثر الاشرتاك يف  ن أ اثر املبيعات النامجة عن البث املوس يقي الرمقي أأو اإ فاإ

ا يرشع املس تخدمون يف الاشرتاك يف أأكرث من خدمة رمقية للأداء أأكرث من خدمة رمقية واحدة عىل مس توايت املنافسة عندم

ىل معاجلة بعض هذه التحدايت. ومن  السمعي البرصي عىل الإنرتنت. ويبني املثال أأيضا أأن حزمة الس ياسات سوف حتتاج اإ

ن اكن النطاق العاملي للمنصات س يتيح فرصة للبعض، وخاصة ا ملواهب من وهجة نظر املبدعني، اكن السؤال هو ما اإ

ىل خدمات رمقية عاملية  الاقتصادات النامية، أأم أأن الرشاكت العمالقة سزتداد همينة مبا أأن قدرا كبريا من التوزيع يستند اإ

ن منصات الإنرتنت تؤدي دورا حموراي يف كيفية الاضطالع بذكل يف الصناعات الإبداعية، ولكهنا  النطاق. وقالت الأمانة اإ

ناعات الأخرى، وكذكل فامي يتعلق ابلخرتاعات والابتاكرات اجلديدة. ورأأى البعض أأن أأيضا مصدر شواغل يف الص 

تكنولوجيا الطباعة قادرة عىل ضامن القدرات الصناعية، وأأن الروبواتت والأهجزة املؤمتتة قد حيالن حمل بعض القوى العامةل 

ىل القدرة التنافس ية للتصدير يف الاقتصادات النامية. من البرش. وهبذه الطريقة، تشلك التكنولوجيا الرمقية اجلديدة خطرا ع

نتاجية العاملني وحترر بعض املوارد. كام أأن  ن الروبواتت والأمتتة تعزز القدرات البرشية وحتس هنا وتزيد اإ غري أأن أ خرين قالوا اإ

دراج املواهب الابتاكرية يف املزيد من  الرمقنة حققت ماكسب من اخلدمات التجارية عىل الصعيد العاملي، وقد تساعد عىل اإ

الأماكن النائية، ويه مواهب اكنت ترتك خلف الركب يف السابق. وابلتايل، ويف س ياق الرمقنة، ركز اهامتم حبوث الويبو عىل 

ذا اكنت الاقتصادات النامية قادرة أأم ل عىل حتصيل تكنولوجيات جديدة، وكيف ميكن للملكية الفكرية أأن متكن  حتديد ما اإ

ن الهدف هو فهم العوامل الرئيس ية اليت جتعل أأنظمة الابتاكر الرمقية تزدهر، مما يسمح لالقتصادات النامية ذكل. واك

ابلس تفادة من فرص التكنولوجيا. كام أأن هناك رضورة لتحديد مجموعة املهارات اليت حتتاج الاقتصادات النامية اإىل الاستامثر 

. واكن التقرير العاملي للملكية الفكرية أأحد التقارير الرئيس ية للويبو اليت حللت كيف فهيا جلعل قواها العامةل مالمئة للمس تقبل

ميكن للتكنولوجيات الرمقية أأن تشلك اجلغرافيا العاملية لالبتاكر. واكنت مجيع البنود السابقة من أأولوايت البحث لشعبة 

 لرمقنة.ادلراسات الاقتصادية والإحصاءات فامي يتعلق ابل اثر الاقتصادية ل

دارة ماكتب امللكية الفكرية. وذكرت أأن التحدي الأول اذلي  .261 ىل املوضوع املتعلق ابإ وأأشارت الأمانة )الس يد اتاكغي( اإ

ن  ىل بياانت امللكية الفكرية الرمقية، وهذه احلاةل السائدة للبدلان النامية والبدلان الأقل منوا. وقالت اإ مت حتديده هو الافتقار اإ

ل تزال تس تخدم أأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت الورقية أأو القامئة عىل الصور يف معاجلة عدد من  العديد من البدلان

طلبات الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية، وهو ما يسبب الكثري من التأأخري وجيعل مدة املعاجلة أأطول. وقد 

رب عدد من احللول املقدمة ملاكتب امللكية الفكرية يف ادلول الأعضاء. ول حددت الويبو تكل القضااي والتحدايت وعاجلهتا ع

يوجد حل موحد، وللك مكتب حل خمتلف يالمئه. ويف هذا الصدد، قدم برانمج خاص ملساعدة ماكتب امللكية الفكرية يف 

وهو برانمج حاسوب  (،WIPO OCRالبدلان النامية ومساعدهتا عىل مسح بياانت امللكية الفكرية ابس تخدام نظام )

ىل بياانت ملكية  للتعرف عىل احلروف ابملسح الضويئ، وقد مسح ذكل ملاكتب امللكية الفكرية بتحويل الواثئق الورقية اإ

فكرية رمقية قابةل للقراءة أ ليا. واكنت تكل نقطة انطالق للتحول الرمقي للعديد من ماكتب امللكية الفكرية. وفامي يتعلق بتحليل 

ىل احلد الأمثل، تناول املرشوع التغيريات يف منوذج الأعامل وتدفق العمل من أأجل حتقيق الاس تفادة سري العمل  وحتسينه اإ
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اتحة بياانت امللكية الفكرية الرمقية وفتح الإماكنية أأمام العديد من  املثىل من الفوائد املتأأتية من أأمتتة الإجراءات وحتديهثا، واإ

ع ماكتب امللكية الفكرية الأخرى ومع املكتب ادلويل للويبو. واكنت تكل أأحد اخلطوات ماكتب امللكية الفكرية للتفاعل م

الأوىل الالزمة لإقامة ش بكة بني ماكتب امللكية الفكرية واملكتب ادلويل للويبو. وابلإضافة اإىل ماكتب امللكية الفكرية، 

املؤسسات العامة، بتعزيز الابتاكر والأنشطة الإبداعية.  تناولت املسأأةل أأيضا مطالب املؤسسات املعنية ابمللكية الفكرية، مثل

حدى توصيات أأجندة التنية. ومنذ اعامتد أأجندة التنية، أأنشئت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر. وشهد  واكن ذكل نتيجة اإ

جنازات  العام اجلاري الاحتفال ابذلكرى الس نوية العارشة ملرشوع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر. وقد وزع كتيب يتضمن اإ

وبياانت اإحصائية لأكرث من مائة مركز من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف مجيع أأحناء العامل. ومت تقيمي مدى توافر أأنظمة 

ىل تط وير تكنولوجيا املعلومات والتصالت املفيدة ملاكتب امللكية الفكرية واملؤسسات ذات الصةل ابمللكية الفكرية، مما أأدى اإ

 WIPO( وبرانمج )IPAS( وحزمة برجميات )IPASبرجميات الويبو يف جمال امللكية الصناعية، نظام أأمتتة امللكية الفكرية )

Connect يف جمال الإدارة امجلاعية حلق املؤلف. وقدمت هذه الربجميات جماان لعدد كبري من ماكتب امللكية الفكرية. ويف )

ية، سامه مثانون بدلا يف التحول الرمقي لإدارة ماكتب امللكية الفكرية. وقد وردت بياانت امللكية حاةل نظام أأمتتة امللكية الصناع 

ىل  الفكرية يف شلك رمقي، من أأجل نرش البياانت الوطنية املتعلقة ابمللكية الفكرية يف قواعد البياانت العاملية. وابلإشارة اإ

تحدة يف اس تحداث أأدوات تس تخدم اذلاكء الاصطناعي، مثل أأداة اذلاكء الاصطناعي، تصدرت الويبو منظامت الأمم امل 

WIPO Translate واكلت من واكلت الأمم املتحدة. وعالوة عىل  10، ويه برانمج للرتمجة ال لية، تس تخدمه أأكرث من

رية. وقالت ذكل، أأطلقت الويبو أأداة للبحث عن الصور مبساعدة اذلاكء الاصطناعي للعنارص التصويرية للعالمات التجا

اتحهتا ملاكتب امللكية الفكرية يف ادلول الأعضاء فهيا.  ن الويبو ملزتمة الزتاما راخسا بتوزيع أأدوات اذلاكء الاصطناعي واإ الأمانة اإ

وقد دمعت الويبو لك الأنشطة املذكورة.  وهناك أأيضا مبادرة لتدوين ووضع معايري رمقية للبياانت. وبدأأ املرشوع يف مناقشة 

 التصوير الثاليث الأبعاد للتصاممي الصناعية والرباءات وتكنولوجيا سالسل الكتل يف س ياق امللكية الفكرية. معايري 

وأأشارت الأمانة )الس يدة تيدل ديس تا( اإىل موضوع تنية املوارد البرشية وتكوين الكفاءات اذلي تضطلع به أأاكدميية  .262

ضطلع هبا أأاكدميية الويبو يه برانمج التطوير املهين اذلي يركز عىل مسؤويل الويبو. وذكرت أأن الربامج الرئيس ية الأربعة اليت ت

امللكية الفكرية، وبرانمج املؤسسات الأاكدميية اذلي يركز عىل التعلمي العايل والندوات اخلاصة ابمللكية الفكرية للمعلمني، 

التعلمي العامة واملتخصصة واخملتلطة. وقد مصمت وبرانمج املدارس الصيفية، وبرانمج التعلمي عن بعد اذلي يركز عىل دورات 

لك ادلورات التدريبية هبدف اس تغالل البيئة الرمقية لتيسري التدريب يف جمال امللكية الفكرية، والاس تجابة لالحتياجات اليت 

ئيس ية املتعلقة بتكوين تعرب عهنا ادلول الأعضاء يف الويبو. وتغطي برامج الأاكدميية التدريبية مجموعة واسعة من القضااي الر 

ىل التطبيقية ودورات  ىل املس توايت املتقدمة ومن ادلورات النظرية اإ الكفاءات يف ادلول الأعضاء من املس توايت الأساس ية اإ

الس ياسة العامة. وختدم الربامج أأيضا فئات حمددة من جمالت الاهامتم املتصةل ابمللكية الفكرية، مثل العلامء ووزارات التعلمي، 

 س امي املعلمني وواضعي املناجه ادلراس ية ملاكتب نقل التكنولوجيا الناش ئة، ومراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، والرشاكت ول

الصغرية واملتوسطة، وأأحصاب احلقوق، وأأعضاء الهيئة القضائية. وترتبط التحدايت اليت تواهجها ادلول الأعضاء يف الويبو يف 

بأ اثر التطور الرسيع للبيئة الرمقية عىل قانون امللكية الفكرية أأو القانون العريف أأو القانون غري تقدمي أأنشطة تكوين الكفاءات 

امللزم أأو التطورات اليت تنتج حقوقا جديدة وتغيريا كبريا يف املامرسات. ومن أأجل مواكبة هذه التطورات الرسيعة، يتعني عىل 

عادة تصممي برامج الت دريب واحملتوى وامجلاهري املس هتدفة. ومن املهم أأيضا الإشارة اإىل وجود نقص الأاكدميية حتديث وتغيري واإ

ىل أأن منطقة أ س يا  حاد يف احلالت أأو املامرسات الفضىل العملية، ل س امي من البدلان النامية. وقد أأشارت الإحصاءات اإ

ن املساعدة احلالية واملقبةل اليت واحمليط الهادئ وأأمرياك الالتينية والاكرييب حققت درجات عالية من املشاركة. وأأ  ردفت قائةل اإ
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ىل ادلول الأعضاء يف الويبو يه نتاج عرشين عاما سامهت فهيا الأاكدميية يف تضييق جفوة املعارف املتعلقة  تقدهما الويبو اإ

ىل أأكرث من نصف مليو ن خشص من ابمللكية الفكرية بني ادلول الأعضاء اليت أأنشأأهتا. ومتكنت الأاكدميية من الوصول اإ

 وحده، قدمت أأاكدميية الويبو أأكرث من 2018الأوساط الأاكدميية وماكتب امللكية الفكرية وموظفي احلكومة. ويف عام 

منحة دراس ية اإىل ماكتب امللكية الفكرية وموظفي احلكومة ومراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر اذلين طلبوا املشاركة  000 10

عززة رمقيا. واختذت قرارات الإدارة الاسرتاتيجية بشأأن ادلورات املتقدمة اليت تقدم برسوم يف دورات التعلمي عن بعد امل

ن الطلب عىل املعارف املتعلقة ابمللكية الفكرية من  خمفضة لتيسريها أأمام القطاع اخلاص يف البدلان النامية. ومع ذكل، فاإ

ما مجموعه  2018سبيل املثال، تلقت أأاكدميية الويبو يف عام القطاع العام ومن القطاع اخلاص يزتايد مبعدل رسيع جدا. فعىل 

ىل مواكبة الزايدة الرسيعة يف الطلب، وضعت  90 000 مشارك طلبوا التسجيل حلضور دورات التعلمي عن بعد. وسعيا اإ

دارة وتدريس وتقدمي ادلورات التدريبية من قبل ماك تب امللكية اسرتاتيجية ذات شقني تريم اإىل حتقيق الالمركزية يف اإ

ليه اإىل  اتحة النفاذ اإ نشاء تعلمي خمصص حمليا للملكية الفكرية واإ الفكرية احمللية أأو اجلامعات أأو احتاد اجلامعات. وقد أأدى اإ

ىل ادلورات التدريبية. وحازت أأاكدميية الويبو  زايدة عدد املشاركني القادمني من البدلان اليت اس تفادت من النفاذ الرمقي اإ

لغات، مما عزز أأمهيهتا وقدرهتا التنافس ية يف  10يف تدريس امللكية الفكرية، وقدمت دورات تدريبية بأأكرث من رايدة عاملية 

% من املشاركني اذلين اختاروا برامج التدريب املعززة 87احملتوى واس تخداهما الرتبوي للتكنولوجيا الرمقية. واكن أأكرث من 

س نة. وبرزت أأمهية دمع جممتع خرجيي الش باب من خالل  34و 18% مهنم بني 50رمقيا من البدلان النامية، وتراوحت أأعامر 

خدمات مثل الشهادات الرمقية واحملارض الرمقية والنفاذ الرمقي والتسجيالت السمعية، من أأجل احلفاظ عىل تطور هؤلء 

عىل موقع لينكدين ويتبعها جممتع الش باب يف جمال امللكية الفكرية. ويف هذا اجملال، أأنشئت أأول مجموعة اجامتعية للويبو 

اخلرجيني. وختدم الأاكدميية قطاعات الويبو الأخرى بوصفها موردا داخليا للحلول الرمقية للتدريب يف أأهدافها احملددة يف 

الوصول اإىل مجهور مس هتدف واسع. وتشمل بعض جمالت ادلمع اجلديدة لدلول الأعضاء، اليت تس تخدم البيئة الرمقية، ُنجا 

دارة امللكية الفكرية، وتس تجيب لطلبات ادلول الأعضاء يرك ز عىل الفجوة بني اجلنسني يف املعرفة، ول س امي يف جمالت اإ

للحصول عىل تدريب يف جمال امللكية الفكرية ابس تخدام البيئة الرمقية بشأأن صناعات حمددة، مثل صناعة التصدير، وتوفري 

للمدرسني وواضعي املناجه، فضال عن زايدة تنية روح معاهدة مراكش يف  معارف امللكية الفكرية وحمتوى رمقي خمصص

 التكنولوجيات الرمقية لتوفري مزيد من ادلورات للأشخاص معايق البرص.

نفاذ واحضة للجميع  .263 ن التحدايت اليت يواهجها نظام امللكية الفكرية فامي يتعلق ابلإ وقالت الأمانة )الس يدة ديلون( اإ

رزت رمقنة الرتفيه يف الس نوات الأربعني املاضية تقدما كبريا. وانتقل أأداء املصنفات احملمية حبق املؤلف كس هتلكني. فقد أأح

من البث عرب حمطات الإذاعة اإىل ش بكة الإنرتنت، اليت أأصبحت تنقل التليفزيون واملوس يقى عرب البث التدفقي، وهو ما 

لكرتونية اإىل متكني ينطوي عىل خطر وجود خدمات غري قانونية يف هذه اجملال ت. وابلإضافة اإىل ذكل، أأدى منو التجارة الإ

ذ أأصبح من املمكن رشاء املنتجات املقدلة عىل الإنرتنت. وقد أأسفر هذا الصدام بني رمقنة أأعامل  التقليد عىل نطاق عاملي، اإ

ن الرتافق املؤسف للتجارة نرتنت عن انفجار يف القرصنة الرمقية. وقالت اإ الإلكرتونية مع ش بكة توصيل  حق املؤلف والإ

ىل زايدة يف التقليد عرب احلدود، ويه زايدة ذكرهتا منظمة التعاون والتنية يف امليدان  طلبات تتسم ابلكفاءة، أأدى اإ

نفاذ يه جحم الظاهرة  الاقتصادي ومكتب امللكية الفكرية يف الاحتاد الأورويب. والصعوابت اليت تثريها هذه الظاهرة أأمام الإ

ذ ميكن أأن يكون الأشخاص يف بدلان خمتلفة، أأو قد  ورسية الهوية عىل الإنرتنت وتصنيف عنارص التعدي عرب احلدود. اإ

ضافة اإىل طرق ادلفع عىل الإنرتنت ويه جانب همم من جوانب التجارة الإلكرتونية  تكون البنية التحتية التقنية يف بدل أ خر، اإ

نفاذ القانون ولايت والتجارة الإلكرتونية غري املرشوعة، اليت ق ىل بدل أ خر. وعندما تكون لسلطات اإ د تسمح بتدفق الأموال اإ
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قضائية وطنية فقط، فاإن هذه الظاهرة العابرة للحدود واملتعددة اجلنس يات س تحدث مشألك يف كيفية حتديد املدعى علهيم 

. وعالوة عىل ذكل، يضاف عنرص عدم اليقني وطريقة عرض القضية عىل احملامك وحتديد الطبيعة املدنية أأو اجلنائية لالإجراءات

ىل كثري من الوقت، وطاملا ظل  القانوين النامج عن دور الوسطاء. فدور الوسطاء عىل الإنرتنت، هو معل حيتاج حتديده اإ

 النظام يف تكوينه احلايل س يكون هذا ادلور عامال أ خر من عوامل عدم اليقني القانوين، مما يزيد من صعوبة قيام املدعني

ذ ل يس تجيب الإطار القانوين يف العديد من البدلان لتكل احلقائق الرمقية  العامني، ول س امي ضباط الرشطة، بأأعامهلم. اإ

نرتنت لعام  ، اللتني تتضمنان الزتاما عاما 1996اجلديدة. وقد ترصفت الويبو برسعة يف هذا اجملال بفضل معاهديت الويبو لالإ

جراءات اإ  نفاذ فعاةل. ويف هذا الصدد، يتعني عىل البدلان النامية أأن تتصدى للعديد من املشألك عىل الأطراف ابختاذ اإ

نفاذ. ومهنا عىل سبيل املثال، قيود الكفاءات، أأي وجود موارد برشية ومالية اكفية، مع العمل بوجود عدد  جراءات الإ املتعلقة ابإ

ية املالمئة ملتابعة تكل التحقيقات والإجراءات. واملسامهة اكف من الأشخاص املدربني تدريبا اكفيا والبنية التحتية التقن 

نفاذ مرة لك س نة يف الفرتة من  ذ جتمتع اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ نفاذ هو منتدى للنقاش. اإ ىل  2الرئيس ية للويبو يف الإ  4اإ

نفاذ وظيفة  سبمترب يف الويبو. ويف تكل اللجنة، تتبادل ادلول الأعضاء أأفاكرها وممارساهتا لتوليد مجموعة أأفاكر. وليست للجنة الإ

ن  وضع القواعد واملعايري. بل يه منتدى لتبادل املعلومات. ولدلول الأعضاء وحدها قرار كيفية اس تخدام تكل املعلومات، اإ

ىل املساعدة التقنية، حاولت الويبو مساعدة ادلول الأعضاء عىل فهم ظاهرة القرصنة الرمقية وال  تقليد. وجد. وابلإشارة اإ

نفاذ. ومهنا عىل سبيل املثال، ترشيعات ماكحفة غسل الأموال،  ىل ادلول الأعضاء عن الس ياق الأوسع لالإ وقدمت معلومات اإ

اليت اس تخدمت بنجاح يف عدة ولايت قضائية، لأغراض مصادرة الأموال املتأأتية من بيع السلع املقدلة واملقرصنة. ويف س ياق 

عداد در  نفاذ، جيري اإ نفاذ يف البيئة الرمقية، ول س امي بشأأن التعدي عىل حق املؤلف. وس يقدم جلنة الإ اسة شامةل لتدابري الإ

نفاذ يف هذا الس ياق. وأأشارت الأمانة اإىل مرشوع أ خر لتقامس املعلومات هو  التقرير رأأاي بشأأن ما هو متاح من حيث الإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، اذلي حظي  بقدر كبري من املساعدة من بعض ادلول الأعضاء الناشطة مرشوع قاعدة بياانت اإ

نفاذ، وحتديدا فامي يتعلق ابملواقع  نتاج املعلومات املتعلقة مبواقع القرصنة. وحدد تدفق الأموال كعنرص همم يف الإ يف جمال اإ

انية من املصنفات احملمية الإلكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف. ويف تكل املواقع، اليت تتيح للماليني من الناس نسخا جم

القمية، برزت الإعالانت كشلك همم من أأشاكل ادلمع املادي. ويف عامل الإعالانت الرمقية، من الصعب عىل الوسطاء التحمك 

نشاء منصة أ منة متكزن  عالانهتم. وأأجريت مشاورات مع ادلول الأعضاء الناشطة يف هذا اجملال من أأجل اإ يف أأماكن نرش اإ

غيل أأنظمة تقامس املعلومات لقطاع الإعالن وتبادل املعلومات مع بقية العامل. ففي اململكة املتحدة، حتتفظ وحدة البدلان من تش 

جرامئ امللكية الفكرية التابعة لرشطة مدينة لندن بقامئة ملواقع القرصنة اليت يمت التحقق مهنا عىل أأساس الأدةل املقدمة من 

نة وخصو  دراج معلوماهتا أأحصاب احلقوق. والقامئة مؤمز صية. وابلتايل، ميكن للمعلنني املرصح هلم فقط النفاذ اإىل تكل القامئة واإ

عالانهتم عىل املواقع غري القانونية. ومن شأأن مرشوع الويبو أأن يسمح لدلول يف خوارزمياهتم اخلاصة لضامن أألز   تظهر اإ

وقع اإطالق هذه اخلدمة يف اخلريف املقبل. وهذا مثال عىل الأعضاء بتقامس املعلومات مع صناعة الإعالانت العاملية. ومن املت

ىل أأي بدل يرغب يف املشاركة. ن النظام طوعي ووهجت دعوة اإ  العمل املضطلع به حتت قسم التنس يق. وقالت الأمانة اإ

ىل التحدايت اليت ذكرها الزم .264 الء وركزت الأمانة )الس يد بونتكوي( عىل موضوع امللكية الفكرية والقضاء. وأأشارت اإ

ىل البيئة الرمقية. وذكرت أأن الويبو تناولت املسائل ذات  ال خرون واليت يواهجها النظام ادلويل للملكية الفكرية نتيجة الانتقال اإ

طار تنظمي حقوق امللكية  الصةل النامجة عن طرح تكل القضااي الناش ئة لتحدايت أأمام القضاء، وهو عنرص همم من عنارص اإ

لعاملي، تكون السلطات القضائية الوطنية يف كثري من الأحيان أأول من يواجه الأس ئةل اجلديدة الفكرية. فعىل الصعيد ا

طار متاح. وغالبا ما تكون تكل الأس ئةل  جاابت ترشيعية بشأأُنا بعد، واليت ليس لها اإ املتعلقة ابمللكية الفكرية اليت مل تصدر اإ
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يف عدد من احلالت، أأو تشمل أأطرافا فاعةل جديدة، مثل معقدة ومتعددة اجلوانب، وتشمل عنارص رمقية عرب احلدود 

جراءاهتا للتكيف مع تكل الأنواع اجلديدة من  وسطاء خدمات الإنرتنت. وتنظر السلطات القضائية الوطنية يف كيفية تعزيز اإ

ئات القضائية الوطنية املنازعات. ويف هذا الصدد، تلقت الويبو عددا مزتايدا من الطلبات من ادلول الأعضاء للتعاون مع الهي 

عن مبادرة جديدة يف  2017ودمعها، لأُنا تواجه تكل الوقائع اجلديدة. واس تجابة ذلكل، أأعلن املدير العام يف مجعيات عام 

نشاء معهد الويبو القضايئ للتعاون الوثيق والتنس يق مع مجيع قطاعات الويبو  جمال الإدارة القضائية للملكية الفكرية. ومت اإ

يف بناء ُنج للأنشطة القضائية عىل نطاق املنظمة. وقد مجع املعهد القضايئ بني أأنشطة الويبو الطويةل الأمد لتكوين املعنية 

الكفاءات القضائية التقليدية، وُنج أأوسع وأأكرث انتظاما للتعامل مع الهيئات القضائية الوطنية. ويرشف عىل معل املعهد جلنة 

ايف وتقين واسع النطاق. وقد مصم معل الويبو مع القضاء وطور وفقا للظروف املمزية استشارية من القضاة ذات متثيل جغر 

للك بدل، مبا يف ذكل التقاليد القانونية الوطنية والس ياق الاقتصادي والأولوايت الوطنية. وهناك ثالث راكئز رئيس ية للهنج يف 

جراء البحوث بشأأن الأنظمة 3ت القضائية؛ "" وتعزيز تكوين الكفاءا2" تبادل املعلومات؛ "1هذا الصدد، ويه: " " واإ

والقرارات القضائية املتعلقة ابمللكية الفكرية. وفامي يتعلق بتبادل املعلومات، اكن أأحد العنارص احملورية يف دور الويبو هو توفري 

املامرسات بني منصة عاملية للقضاة يف شلك منتدى س نوي لقضاة امللكية الفكرية من أأجل تيسري تبادل املعلومات و 

نشاء ش بكة من الزمالء القضاة  ىل اإ السلطات القضائية الوطنية بشأأن القضااي ذات الاهامتم املشرتك. وسعت الويبو أأيضا اإ

يف جنيف،  2018لس تخداهما كورد يف استباق التطورات ادلولية. وعقدت ادلورة الافتتاحية للمنتدى يف نومفرب 

تلفا من مجيع مناطق ادلول الأعضاء يف الويبو. وس يعقد املنتدى املقبل يف جنيف يف بدلا خم  64قاضيا من  120واجتذبت 

ىل  13الفرتة من  . ويف جمال تكوين الكفاءات، قدمت الويبو أأنشطة خمتلفة، مثل برامج التعلمي املس متر 2019نومفرب  15اإ

ضائية اخلاصة من ادلول الأعضاء بشأأن موضوع بشأأن امللكية الفكرية لصاحل أأفراد السلطة القضائية، فضال عن الطلبات الق

حمدد. وجتمع دورة الويبو املتقدمة بشأأن التحكمي يف جمال امللكية الفكرية، مجموعة صغرية من قضاة امللكية الفكرية ذوي اخلربة 

ل دورة ابلتعاون مع ، عقدت الويبو أأو 2018ملناقشة املسائل العملية املتعلقة ابلفصل يف منازعات امللكية الفكرية. ويف عام 

بدلا. وس تقمي الويبو ادلورة التالية ابلتعاون مع حممكة  15قاضيا من  31حممكة الشعب العليا يف الصني يف بيجني مبشاركة 

ىل أأن الويبو تعمل حاليًا  الاس تئناف الاحتادية يف الولايت املتحدة، يف واش نطن العامصة يف سبمترب القادم. وأأشارت الأمانة اإ

ن  شاء مورد للمعلومات عاملي ومفتوح وجماين عرب الإنرتنت ليتيح الاطالع عىل القرارات القضائية عن امللكية الفكرية. عىل اإ

وقد بدأأ العمل عىل مرشوع قاعدة البياانت ابلتعاون مع عدد من السلطات القضائية الرائدة، ول س امي يف أأمرياك الالتينية، 

صبح جاهزة لالإصدار العلين. وس تعمتد قاعدة البياانت عىل تعاون قوي من احملامك بغرض توس يع نطاق تغطيهتا مبجرد أأن ت 

الوطنية من أأجل اختيار الأحاكم الرائدة يف لك ولية قضائية وتبادلها. وتسامه الويبو يف زايدة توافر املعلومات عن القرارات 

ية عن هيألك التقايض يف جمال امللكية الفكرية، وجحم القضائية يف جمال امللكية الفكرية. ويشمل ذكل مجع البياانت التجريب 

قضااي امللكية الفكرية، والعالقة بني طلبات امللكية الفكرية واملنازعات أأمام احملامك. واش متل تقرير املؤرشات العاملية للملكية 

 لقضائية.عىل اس تعراض لأنظمة التقايض بشأأن الرباءات يف عدد قليل من الولايت ا 2018الفكرية لعام 

واختمتت الأمانة )الس يد اتاكغي( عرضها حول موضوع "امللكية الفكرية والتنية يف احمليط الرمقي". وفتحت اللكمة  .265

 ملساهامت ادلول الأعضاء.

ىل أأن املنظمة تناولت تكل القضااي املعقدة وعدلت أأنشطهتا عىل أأساس القضااي الناش ئة  .266 وأأشار وفد الاحتاد الرويس اإ

ذ تقبع مسأأةل الرمقنة يف مصمي اجملمتع العاملي. رمقية.يف البيئة ال وخالل املؤمتر ادلويل بشأأن امللكية الفكرية والتنية، اذلي عقد   اإ

ن موضوع البيئة  ، أأاثر كثري من املشاركني مسأأةل البيئة الرمقية وأأثرها عىل امللكية الفكرية.2019مايو  20يف  وقال الوفد اإ



CDIP/23/17/Prov. 
75 
 

ن الاحتاد الرويس يسعى بنشاط لعامتد أ ليات بشأأن اذلاكء الاصطناعي وغريه من  لأعضاء.الرمقية هيم مجيع ادلول ا وقال اإ

ن اذلاكء الاصطناعي يس تخدم  التكنولوجيات، من أأجل الاس تفادة من معل ماكتب امللكية الفكرية عىل أأفضل وجه. وقال اإ

يداع طلبات الرباءات وحفصها. حث والفحص وتطوير اس تخدام اذلاكء وقد مكزن ذكل من حتسني خدمات الب يف اإ

الاصطناعي لتقيمي حمتوى الرباءات عىل حنو أأفضل، ل س امي يف نسق رمقي، وتقدمي سلسةل اكمةل من اخلدمات يف جمال 

ومن أأمثةل ذكل، جمال قواعد بياانت برجميات احلاسوب اليت تس تخدم جزئيا تكنولوجيا سلسةل الكتل  امللكية الفكرية.

ىل املؤمتر ادلويل الثاين بشأأن التحول الرمقي،  ةل الكتل.وبروتوكول سلس وسلط الوفد الضوء عىل احلوار بشأأن الرمقنة، وأأشار اإ

وقدم فيه اخلرباء الروس  بدلا يف العامل. 20مشاراك من  893وحرض املؤمتر أأكرث من  .2019اذلي عقد يف موسكو يف أأبريل 

تتيحها الرمقنة واملبادئ اخملتلفة لإدراج التكنولوجيا الرمقية يف ماكتب امللكية أأحباهثم واس تنتاجاهتم بشأأن الإماكنيات اليت 

وشدد الوفد عىل أأن موضوع الرمقنة هو مسة حمددة يف البيئة  وقدم عرضا عن املؤمتر ادلويل بشأأن التحول الرمقي. الفكرية.

ورأأى أأن من  اانت واملعلومات عن املامرسات.ورأأى أأنه ينبغي التشديد عىل دور احلوار ادلويل يف تبادل البي ادلولية.

الرضوري اس تخدام الإماكانت اليت تتيحها الويبو كحفل متعدد الأطراف والاس تفادة من خربة الويبو يف تنفيذ املشاريع 

ن اس تخدام الأدوات الرمقية يف ماكتب امللكية الف والاس تفادة أأيضا من اس تخدام التكنولوجيا بطريقة مركزية. كرية وقال اإ

ىل الأمام، وس ميكن من حل املشالكت املتعلقة ابلس تخدام الفعال للملكية الفكرية وحامية حقوق  س يكون خطوة كبرية اإ

نه س ميكن من تعزيز CDIP/23/16وأأشار اإىل مرشوع القرار اذلي أأعده الاحتاد الرويس )الوثيقة  امللكية الفكرية. (، وقال اإ

قلميية واحلكومات املهمتة.وذكر أأنه ع العنرص الرمقي يف العمل. م الوفد عرضا عن برانمج  قد مشاورات مع اجملموعات الإ وقدز

 ساتل لس تكشاف الأرض كثال عىل اس تخدام اذلاكء الاصطناعي يف هذا الس ياق.

وقدم ممثل حمطة الفضاء الروس ية عرضا عن نظام معاجلة البياانت ابس تخدام البياانت جتمعها الأمقار الاصطناعية  .267

وذكر أأن الهدف من املرشوع هو تطوير منتج يتيح أأمتتة معليات نظم كبرية  .2(Territoryراض امحلاية القانونية، يسمى )لأغ

لبياانت الاستشعار عن بعد لأغراض الاس تخدامات العملية. وحقق املرشوع نتاجئ يف جمال امللكية الفكرية. وعالوة عىل 

الفعالية مجلع البياانت ومعاجلهتا وختزيهنا، وهو ما دمع حتقيق الأهداف املذكورة  ذكل، اكنت نظم املعلومات اجلغرافية شديدة

والرتكزي عىل املس تخدم الهنايئ ليك يمتكن من اختاذ قراراته عىل أأساس اخلوارزميات والتحليالت ابس تخدام مهنجية اجلغرافية 

ات خمتلفة يف عدة بدلان حاليا. وقال ممثل حمطة ( اجلديدة. ويه مهنجية تس تخدهما مجموعfractal geographyالكسورية )

ن هذه الصور الساتلية تتطلب معال مكثفا نظرا لأن الكيلومرت املربع الواحد ميكن أأن يس تغرق مخس  الفضاء الروس ية اإ

ساعات من أأجل جتهزي مثل هذه البياانت. واكن الهدف الرئييس هو ختفيض ساعات معل الإنسان وخفض تاكليف هذا 

من العمل. وميكن اس تخدام هذه الأداة يف قطاعات خمتلفة. فعىل سبيل املثال، ميكن لقطاع البناء اس تخدام مهنجية النوع 

اجلغرافية الكسورية لتحديد البياانت اجلغرافية الوجهية ملنطقة معمورة أأو منطقة زراعية. كام أأن الصور ال نية للأمقار 

ق احملمتةل. وميكن اس تخدام اذلاكء الاصطناعي يف الكشف عن الأجسام يف الصناعية تس تخدم يف الغاابت لتحديد احلرائ

الصور امللتقطة بواسطة الأمقار الاصطناعية. وقد مسح ذكل لعدة رشاكت ابختاذ قرارات رسيعة اكن اختاذها سيس تغرق وقتا 

ن خوارزميات الكشف أأرسع وأأرخص. ويه أأيضا ش بكة عصبية تس تخدم يف  أأعامل البناء وصناعة طويال لول ذكل. وقال اإ

التعدين وقوامئ جرد الغاابت. وتتلقى املنصة البياانت من الأمقار الاصطناعية الروس ية، ول س امي املركبة الفضائية س بوتنيك. 

ىل قاعدة البياانت وتوزع عىل أأحصاب املصلحة اذلين يس تخدمون الش باكت العصبية. وهناك تسع قواعد  مث تضاف البياانت اإ

                                         
 . https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=449589 وفد الرويس متاح عىل:الالعرض املقدم من   2

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=449589
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جل الواثئق، وبعد ذكل يقوم املعهد الرويس للتنية الزراعية ومعهد البناء بتحليل تكل املعلومات. وفامي يتعلق بأأداء بياانت تس

اخلوارزمية، تس تخدم الش باكت العصبية أأول لتحويل تكل البياانت اإىل صور. وتس تخدم الش باكت العصبية طريقة النافذة 

 180اسطة مثانية أأنواع خمتلفة من الصور ذاهتا. وتشمل تكل الصور نسخا مقلوبة الانزلقية. مث يمت حتليل أأجزاء الصور بو 

( عىل براءة. ووحض املتحدث كيفية معل Territoryدرجة لتحديد التضارابت احملمتةل بني خمتلف النتاجئ. وقد حصل نظام )

ومن مثز تدرج يف ش بكة البياانت، الش بكة العصبية، فذكر أأن صور الأمقار الاصطناعية حتلل ابس تخدام اخلوارزميات، 

وبعدها تقارن اللمحة الأولية مع التحليل اخلوارزيم. ويسمح ذكل بتحديد حالت تداخل بني اللمحة الأولية والعمل الإضايف 

اذلي أأجنز. ويف هذا الصدد، وفر اس تخدام اذلاكء الاصطناعي الوقت. وابس تخدام هذا النظام، يس تغرق الأمر ثالث ثوان 

ىل نظام النذجة الثالثية الأبعاد، اذلي أأاتح للمس تخدمني ملعاجل ة اللمحة الأولية وتبادلها عرب الش باكت العصبية. وأأشار أأيضا اإ

حتقيق نتاجئ ثالثية الأبعاد. ورصح ممثل احملطة الفضائية الروس ية بأأن اخلوارزميات يه العنارص احملمية مبوجب براءة، لأن 

لهيا. وذلكل، تس تخدم احلكومات احمللية والرشاكت ادلراية العملية واملعلومات  املتعلقة ابلرباءات تستند يف املقام الأول اإ

دارة البدلايت والقطاع املرصيف واحلفاظ عىل الطبيعة  واملواطنون هذه الأدوات. ويركز منوذج الأعامل عىل الزراعة والغاابت واإ

يض. وأأما فامي يتعلق بقدرات املنصة، فهناك صةل بني مصادر البياانت وحتليل املؤرشات الاجامتعية والاقتصادية لتطوير الأرا

اخملتلفة. وقد تكون مفيدة للتحليل ال يل أأو خوارزميات صنع القرار. وبفضل هذا الربانمج احلاسويب وتكنولوجيا الش باكت 

 العصبية، أأمكن وضع خوارزميات تساعد عىل ضامن امحلاية القانونية للأش ياء.

نه ميثل فرصة كبرية للتنية الاقتصادية. فقد أأظهرت وأأشار وفد ا .268 ىل أأن الاقتصاد الرمقي ينو برسعة. وقال اإ لربازيل اإ

نتاجية ودخل الفرد. وأأضاف أأن الثورة الرمقية، اإىل جانب  جيابية بني التكنولوجيا الرمقية والإ دراسات عديدة وجود عالقة اإ

يدة الأداء واملصممة حسب الطلب، ميكن أأن تفيض اإىل عهد جديد من س ياسات امللكية الفكرية املتوازنة والشامةل واجل 

الازدهار. وقد زعزعت التكنولوجيات الرمقية أأيضا احلمكة التقليدية بشأأن امللكية الفكرية، من حيث حقوق امللكية الفكرية 

ىل أأنواع ومناذج الأعامل عىل حد سواء. وهو ما يعرض الامنذج التقليدية للتغيري بسبب اتباع ُنج ج ديدة اكحسة. وأأشار اإ

التكنولوجيات والتحدايت ذات الصةل، مثل الأمن الوطين والتحدايت الاجامتعية. وذكزر بأأن مثاين وظائف من أأصل عرشة 

ن ذكل س يكون حتداي همام مس تقبال. ويف العقد املايض، شهد الاقتصاد  وظائف فقدت سبهبا التحدايت التكنولوجية. وقال اإ

ائال من حيث احلجم والأمهية يف الربازيل، ودليل ذكل النو التصاعدي يف الاشرتأاكت والقمية املضافة والناجت الرمقي منوا ه

والعامةل. وابلتوازي مع منو الرواتب والطلب عىل سلع تكنولوجيا املعلومات والتصالت وخدماهتا، أأعطت احلكومة الربازيلية 

ة التحتية وصناعة تكنولوجيا املعلومات والتصالت، وضامن توافر السلع واخلدمات الأولوية لهنج قطاعي من أأجل تعزيز البني

، كشفت احلكومة الربازيلية لأول مرة عن اسرتاتيجيهتا 2010بأأسعار ميسورة للساكن ذوي ادلخل املنخفض. ويف عام 

يصال   40تغطية النطاق العريض ملا عدده الوطنية لالقتصاد الرمقي. وبنيت اخلطة عىل ست راكئز معل هدفها الرئييس هو اإ

مليون مزنل. وبعد أأربع س نوات، حدثت زايدة كبرية يف اشرتأاكت النطاق العريض الثابتة واملتنقةل. ورمغ ذكل، ل تزال البنية 

التحتية خلدمات النطاق العريض الثابتة، ورسعة وجودة تغطية خدمات النطاق العريض النقال، تشلك حتداي. ومل تصل 

ىل  4Gو 3Gة ش باكت الهاتف النقال من اجليلني تغطي ل اإ . ويف عام 2014بدلية يف عام  5,570بدلية من أأصل  3,827اإ

، أأطلق برانمج اسرتاتيجي خلدمات تكنولوجيا املعلومات املتعلقة ابلربجميات، هبدف تشجيع الرشاكت الناش ئة وتطوير 2012

يكولوجية للربجميات  همارات تكنولوجيا املعلومات والتصالت، واجتذاب نشاء نظم اإ مراكز البحث والتطوير وتعزيز اإ

والتكنولوجيا بشأأن اجملالت الرئيس ية. ورمغ التقدم اذلي أأحرز، تبقى هناك العديد من التحسينات الالزمة لتطوير البنية 

ي. وملعاجلة هذه املشلكة، التحتية وربط املنازل والرشاكت وتكييف الأطر التنظميية واملؤسس ية ملس تقبل الاقتصاد الرمق
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أأجرت الإدارة احلالية مجموعة اكمةل من الإصالحات لتحسني بيئة الأعامل، من خالل احلد بشلك كبري من الإجراءات 

البريوقراطية وفتح الاقتصاد وزايدة املنافسة وتعزيز نظام امللكية الفكرية. وقد وضعت هذه التدابري أأهدافا معلية لتحقيق 

( للبنك Doing Business. ومن بني تكل الأهداف حتسني مرتبة الربازيل يف مرشوع )2022قبل عام نتاجئ ملموسة 

ىل مرتبة بني أأول  109ادلويل، فهيي حتتل املرتبة  . وللوصول اإىل ذكل 2022حبلول عام  50حاليا. والهدف هو الوصول اإ

ردات من خالل الصفقات التجارية أأو من جانب الهدف س تخفض الربازيل متوسط التعريفات امجلركية املفروضة عىل الوا

يف املائة عىل الأقل خالل أأربع س نوات. وأأشار الوفد اإىل وجود خطة فعاةل لإُناء العمل املرتامك يف جمال  50واحد بنس بة 

تضمن امللكية الفكرية. وستسهم مجموعة الس ياسات يف تعزيز الاقتصاد الرمقي يف الربازيل. ومن شأأن هذه الإجراءات أأن 

الابتاكر التصاعدي، ول س امي يف اجملالت اليت تمتتع مبزية تنافس ية. مث أأشار الوفد اإىل حاةل انحجة لرشكة برازيلية تطبق 

ىل توافق يف ال راء كسامه رئييس عامليا يف  تكنولوجيات جديدة يف اجملال الزراعي. ويف هذا الس ياق، توصلت الربازيل اإ

 يعرف ابجليل الرابع للزراعة يف الربازيل، أأي الزراعة اذلكية والزراعة ادلقيقة، وكأكرب مصدر يف قطاع الصناعات الزراعية، فامي

يثانول وعصري الربتقال وفول الصواي والربوتينات احليوانية. ونتيجة للجمع بني التكنولوجيا والابتاكر  العامل للنب، والسكر والإ

لربازيل املركز العاملي الرئييس للزراعة يف العامل. ويف هذا الصدد، طورت ورايدة الأعامل والاس تدامة البيئية، أأصبحت ا

( ويه رشكة خاصة برازيلية تكنولوجيا متطورة متكن املزارعني من اس تخدام قوة البياانت عرب منصة Agrosmartرشكة )

نتاجية واس تدامة وقابلية للتكيف مع تغري املناخ. وجلأأت رش  ىل البياانت Agrosmartكة )رمقية، جلعل الزراعة أأكرث اإ ( اإ

الضخمة وعلوم البياانت لتوفري حلول حمددة لأجزاء متعددة من سلسةل القمية الزراعية. وعىل سبيل املثال، مجعت الرشكة 

ىل نوع الرتبة والظروف  املعارف الزراعية لتحديد الاحتياجات من احملاصيل يف الوقت احلقيقي، ووضع توصيات استنادا اإ

ومبا أأن املعلومات أ نية، ميكن للمزارعني اس تخدام هواتفهم النقاةل لالطالع عىل املعلومات اليت تقدهما املنصة الرمقية املناخية. 

للرشكة. وقد قررت الرشكة مؤخرا التوسع يف جمال امللكية الفكرية املتعلق ابلبياانت الضخمة، واذلي يعد مسة هممة للغاية. 

ىل أأكرث من  ووضعت تشخيصا مفاده أأن عدد ساكن ، وهو ما يتطلب بزايدة 2050مليارات نسمة عام  9العامل س يصل اإ

نتاج الأغذية. وأأن تغري املناخ يؤثر يف قدرة املزارعني عىل اختاذ القرارات، وهو ما يس تدعي التكيف.  70قدرها  يف املائة يف اإ

لتغلب عىل تكل التحدايت. وقد أأسست فتاة وميكن أأن تكون البياانت الضخمة وعلوم البياانت أأداة قوية للمساعدة يف ا

 50 000كرشكة انش ئة، ويف الوقت احلارض، ترصد تكنولوجيا الرشكة  2014( عام Agrosmartعاما رشكة ) 23معرها 

ن الرشكة تقدم تكنولوجياهتا لعديد من بدلان أأمرياك الالتينية  هكتار يف تسع من ولايت الربازيل. وأأختمت الوفد ابلقول اإ

رسائيل، وكينيا مؤخرا. وكذكل  الولايت املتحدة الأمريكية واإ

ىل تدريس امللكية الفكرية  .269 نه يدعو اإ وأأشار وفد رومانيا، متحداث بصفته الوطنية، اإىل عرض أأاكدميية الويبو. وقال اإ

امللكية الفكرية ، وأأن أأاكدميية الويبو رشيك يف تنفيذ اسرتاتيجية رومانيا الوطنية للتعلمي يف جمال 2012للش باب منذ عام 

ابس تخدام البيئة الرمقية بفعالية، واختاذ اخلطوات الالزمة لتكييف دورات أأاكدميية الويبو وبراجمها املبارشة. وقد أأاتح ذكل 

قامة صالت مع وزارة التعلمي، وتدريب ما يزيد عىل  الصادر يف  3442معلام يف العامني املاضيني. ومن خالل الأمر رمق  80اإ

رمست رومانيا خارطة طريق ووضعت مثال حيتذى للبدلان الأخرى يف املنطقة والعامل يف اتباع ُنج منظم يف ، 2015مارس 

تدريس امللكية الفكرية. وقد أأدرج الأمر املذكور تعلمي امللكية الفكرية يف املدارس الثانوية عرب مناجه دراس ية اختيارية يف جمال 

لمني. ومعلت أأاكدميية الويبو، ابلتعاون مع مكتب رومانيا حلق املؤلف ومكتب رومانيا امللكية الفكرية، ومشل أأيضا تدريب املع

دارة البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة، عىل اس تحداث مناجه دراس ية لتعلمي امللكية الفكرية خمصصة  للرباءات، وكذكل اإ

لتقدمي تدريب عىل برانمج  2018و 2016عايم للجامعات ومعلمي املدارس الثانوية. وعالوة عىل ذكل، عقدت ندواتن يف 
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امللكية الفكرية للش باب واملعلمني اذلي وضعته أأاكدميية الويبو، واذلي يركز عىل الابتاكر والإبداع، ابس تخدام ادلورة العامة 

ميية وحصلوا عىل منح بشأأن امللكية الفكرية اليت تتضمن املفاهمي الرمقية للملكية الفكرية. واس تفاد املربون من ادلورات التعل 

دراس ية لدلورات املتقدمة. واختمت لكمته بتشجيع معل الأاكدميية وخططها لتقدمي املزيد من ادلمع يف اس تخدام البيئة الرمقية 

 لأنشطة تكوين الكفاءات.

طار امللكية الفكرية يف الولايت املتحدة بوصفه واحدا من  .270 ىل اإ أأقوى الأطر وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ

زفة امللكية  وأأكرثها جناحا يف العامل، ودليل ذكل هو ماليني الوظائف وتريليوانت ادلولرات اليت تسهم فهيا الصناعات املكث

الفكرية يف الناجت احمليل الإجاميل للولايت املتحدة. وذكر أأن الصناعات اليت تعمتد عىل امللكية الفكرية جزء ل يتجزأأ من 

ن القضااي املتعلقة ابلبيئة الرمقية يه موضوع راجئ اخرتاعات التكن ولوجيا والأعامل الإبداعية الأمريكية اليت غريت العامل. وقال اإ

نه يتفهم  يف احملافل ادلولية، لأن احلكومات حتاول التعامل مع التغريات التكنولوجية الرسيعة اليت تعاين مهنا اجملمتعات. وذلا فاإ

ىل تطورات مناقشة موضوع امللكية الفك ذ تؤدي التكنولوجيات اجلديدة، يف كثري من الأحيان، اإ رية والتنية يف البيئة الرمقية. اإ

ىل البيانو  جديدة يف قوانني امللكية الفكرية وس ياساهتا، مثل التطورات اليت شهدها جمال حق املؤلف من الصحافة املطبوعة اإ

ىل بروتوكول مشاركة املل ن من السهل عىل املرء BitTorrentفات بت تورنت )ال يل ومن أأرشطة بيتاماكس اإ (. وقال الوفد اإ

ىل بروز قوانني امللكية الفكرية ومذاههبا الرئيس ية، ولكن موضوع اليوم يتيح  أأن يالحظ كيف أأدت التكنولوجيات الناش ئة اإ

جراء نقاش بشأأن طريقة تكيزف البدلان مع التكنولوجيات ومناذج الأعامل اجلديدة والنا ش ئة. وذكر أأن جتربة مكتب فرصة اإ

الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية، تبني أأمهية نظر ماكتب امللكية الفكرية يف مجيع البدلان يف كيفية مواءمة 

التكنولوجيات الرمقية واس تخداهما يف معليات املاكتب وتدريباهتا وس ياساهتا وتكوين كفاءاهتا. وأأعرب عن رسوره بتبادل 

ربات بشأأن كيفية معل مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية عىل تكييف التكنولوجيات الرمقية بعض اخل

واس تخداهما يف معلياته. فعىل سبيل املثال، حدد اذلاكء الاصطناعي اكإحدى أأولوايت مكتب الولايت املتحدة، ويبحث 

ال لت لتحسني كفاءته التشغيلية. وكذكل اكن تعزيز البحث يف املكتب بنشاط يف س بل تكييف اذلاكء الاصطناعي وتعلمي 

الرباءات أأحد اجملالت اليت قد يساعد فهيا اذلاكء الاصطناعي املكتب ومقديم طلبات الرباءات. وعالوة عىل ذكل، معل 

 " يس تعمل اذلاكءUnity" أأو "Uمكتب الولايت املتحدة عىل اس تكشاف وتطوير مساعد معريف جديد يسمى "

الاصطناعي وتعلمي ال ةل بطريقة تعزز اجليل احلايل من أأدوات الرباءات. وهتدف هذه الأداة اإىل متكني فاحيص الرباءات من 

البحث يف الرباءات واملنشورات واملؤلفات والصور غري املتعلقة ابلرباءات. وميكن أأيضا لأدوات وتقنيات اذلاكء الاصطناعي 

اسطة الروبوت، أأن تودلز مناذج معل املاكتب اذلكية اليت حترضز تلقائيا عىل أأساس التفاعالت اجلديدة، مثل أأمتتة العمليات بو 

ن مؤمترا جامعا عقد يف يناير املايض ملناقشة الاعتبارات املتعلقة ابلس ياسة  بني الفاحص واملودع أأو ممثل املودع. وقال الوفد اإ

اتحته لالطالع عليه عىل الوطنية وادلولية يف جمال امللكية الفكرية لأغراض اذل اكء الاصطناعي. ومت تسجيل هذا املؤمتر واإ

املوقع الإلكرتوين ملكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية. ومن ادلروس املس تفادة من املؤمتر، أأن العديد من 

نشطهتا اخلاصة لسرب أأس ئةل هممة ماكتب امللكية الفكرية ودوائر الأعامل واحلكومات واملنظامت الأخرى أأعلنت عن بدء أأ 

ىل تغيري  ذا اكن اذلاكء الاصطناعي س يؤدي اإ رات يف جمال اذلاكء الاصطناعي. ويه أأس ئةل من قبيل ما اإ وصعبة بشأأن التطوز

جوهري يف املفهوم القانوين للمخرتع أأو املؤلف، أأو كيف ميكن لذلاكء الاصطناعي أأن يساعد يف الكشف عن السلع املقدلة، 

ذاكء الوعي، ذكر الوفد أأن فرقة العمل املعنية بس ياسات الإنرتنت يف وزارة التجارة يف الولايت عىل سبي ىل اإ ل املثال. وسعيا اإ

بعنوان "تعزيز الهنوض بش بكة الإنرتنت". وطرحت تكل الورقة  2017املتحدة الأمريكية أأصدرت ورقة خرضاء يف يناير 

رية: حق املؤلف والرباءات والأرسار التجارية والعالمات التجارية من حيث بعض الأفاكر بشأأن خمتلف أأنواع امللكية الفك
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نرتنت الأش ياء". وقدمت ورقة أأخرى لوزارة التجارة يف الولايت املتحدة، ويه الورقة اخلرضاء لعام   2013صلهتا مع "اإ

بداع والابتاكر يف الاقتصاد الرمقي، حملة عامة شامةل عن  قضااي حق املؤلف اليت تثريها بشأأن س ياسة حق املؤلف والإ

التكنولوجيا الرمقية. والوثيقة متاحة عىل املوقع الإلكرتوين ملكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية. وقال الوفد 

ن الورقة اخلرضاء لعام  لكرتونية فعاةل، ونظرت يف أأمثةل عن خيارات الرتخيص  2013اإ خصصت فصال لضامن وجود سوق اإ

نرتنت. ومشلت هذه التحدايت تعقيد معلية الرتخيص يف القا ىل بعض العراقيل أأمام ترخيص التوزيع عىل الإ نوين وأأشارت اإ

البيئة الإلكرتونية، ول س امي يف جمال ترخيص املوس يقى، والتحدايت اليت تواجه تغيري العقود القدمية لتناسب الاس تخدامات 

احلني، ذكر الوفد أأن وزارة التجارة يف الولايت املتحدة نظمت عددا من اجلديدة والرتخيص عرب احلدود. ومنذ ذكل 

لكرتونية رمقية  ة لأحصاب املصلحة من أأجل تيسري احلوار بني القطاعات بشأأن الس بل الكفيةل بتعزيز سوق اإ الاجامتعات املوهجز

ت وتربز مبادرات جديدة. ومشلت تتسم بقدر أأكرب من املتانة والتعاون وتوفر معلومات حمدثة عن خمتلف التكنولوجيا

املواضيع اليت نوقشت التعرف الصويت واذلاكء الاصطناعي والرتخيص الرمقي ودور أأدوات التعريف وسالسل الكتل. 

وحمارض الاجامتعات متاحة أأيضا عىل املوقع الإلكرتوين ملكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية. ورأأى الوفد أأن 

خري مثال عىل رضورة مشاركة أأحصاب املصلحة يف املناقشات املتعلقة ابمللكية الفكرية يف البيئة الرمقية. وختاما،  ما ذكر هو

ذكر الوفد أأن حكومة الولايت املتحدة تس تكشف فرصا وحتدايت جديدة لنظام امللكية الفكرية نتجت عن الابتاكرات يف 

 الناش ئة.التكنولوجيا الرمقية وغريها من التكنولوجيات 

وركز وفد الياابن عىل موضوع العالمات التجارية والتصاممي يف البيئة الرمقية. وذكر أأن الياابن تضطلع بعمليات حتقزق  .271

دارة العالمات التجارية والتصاممي الصناعية  يف جمال العالمات التجارية والتصاممي الصناعية، لتحسني كفاءة وجودة اإ

، صادق مكتب الياابن للرباءات عىل أأنظمته اخلاصة للتحقق من 2018 عام ابس تخدام اذلاكء الاصطناعي. ويف

جراء معليات البحث يف العالمات التجارية والتصاممي التصويرية السابقة. وفامي  الاس تخدامات املمكنة لذلاكء الاصطناعي يف اإ

ماكن  ية اس تخدام تكنولوجيات اذلاكء الاصطناعي من يتعلق ابمللكية الفكرية أأو الإدارة يف البيئة الرمقية، حبثت الياابن يف اإ

، وضع املكتب وأأصدر خطة معل لس تخدام 2017أأجل حتسني معليات مكتب الرباءات الوطين وتبس يطها. ويف أأبريل 

ىل بعض املشاريع الرائدة بشأأن اس تخدام اذلاكء الاصطناعي يف  اذلاكء الاصطناعي يف تبس يط معلياته. وأأشار الوفد اإ

  الهاتف ورمقنة الطلبات الورقية. ورأأى أأن اذلاكء الاصطناعي سيسهم يف حتسني كفاءة معل املاكتب.العمليات عرب

وأأطلع وفد اململكة املتحدة اللجنة عىل أأدوات وحبوث وجتارب يف عدة جمالت وأأبدى اس تعداد اململكة املتحدة لأن  .272

هما للبدلان الأخرى، ول س امي البدلان النامية والبدلان الأ  " وهو جزء Music 2025قل منوا. وأأشار اإىل مرشوع يسمى "تقدز

من محةل اململكة املتحدة لوضع س ياسات قامئة عىل الأدةل. وذكر أأن مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية لكزف جامعة 

عداد تقرير حبيث مس تقل عن قضااي البنية التحتية اليت يبدو أأُنا تعيق توزيع الإيرادات من منصات املوس يقى  منساوية ابإ

الرمقية بشلك منصف ورسيع. وأأضاف أأن البياانت الرمقية تسبب مشلكة لصناعة املوس يقى لأُنا تقطع التواصل بني س بل 

بداع املوس يقى ونرشها وتوزيعها عرب املنصات الرمقية. وقد تؤدي البياانت غري ادلقيقة النامجة عن أأوجه القصور يف النظام  اإ

س ناد املصنف ىل عدم اإ ، وهو منظور دلى جزء من اجملمتع الإبداعي يعين توزيع ادلخل الناجت عن منصات املوس يقى الرمقية اإ

عىل حنو غري منصف، وهو ما يرض يف ُناية املطاف ابلفنانني أأو املبدعني. وذكر الوفد أأن البث التدفقي أأاتح الفرص أأمام 

ىل املصنفات من مجيع أأحن بداعية للنفاذ اإ اء العامل. كام أأاتحت التحسينات اليت أأدخلت عىل كفاءات النظام مس هتليك املواد الإ

احلايل لإدارة البياانت فرصا للفنانني يف البدلان املتقدمة والبدلان النامية عىل حد سواء، للحصول عىل أأجور أأفضل مقابل 

ن من املتوقع اإطالق التق لهيم. وقال الوفد اإ رير الهنايئ يف يونيو خالل املؤمتر قدراهتم الإبداعية وأأن تنسب تكل الأخرية اإ
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املشرتك للمملكة املتحدة والويبو بشأأن اذلاكء الاصطناعي وامللكية الفكرية. وتشمل التوصيات الرئيس ية التعلمي والتوعية 

" خارطة طريق لتطوير حلول ميكن تطبيقها Music 2025والتعاون وقابلية التشغيل املتبادل واحلوكة. ويرمس مرشوع "

ىل نظام تتبع حالت التعدي عىل حق املؤلف عىل الإنرتنت، وهو ما يسمى نظام "عىل   OCIصعيد عاملي. وأأشار الوفد اإ

tracker" ن مرشوع نفاذ. وقال اإ م عرض مفصل بشأأنه يف جلنة الإ " OCI tracker" ونظام "Music 2025"، اذلي قدز

دارة ماكتب متاحان مجليع البدلان ليس تخدما يف حتقيق فهم أأفضل للأسواق  ىل اإ احمللية وتفاعلها عىل الصعيد ادلويل. وأأشار اإ

امللكية الفكرية يف اململكة املتحدة، ورأأى أأن التكنولوجيات الرمقية، مبا فهيا التكنولوجيات احلديثة، تؤدي دورا هاما يف معلية 

دارة حقوق امللكية الفكرية. وملكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية، حاليا، بر انجمان رئيس يان يركزان عىل التكنولوجيا اإ

الرمقية هام برانمج التحول وبرانمج مس تقبل امللكية الفكرية. ويركز برانمج التحول عىل تقدمي خدمات رمقية للعمالء وحتسني 

ن هذا الربانمج يوفر ُنجا شامال للحقوق مع منصة واحدة جتمع اكفة حقوق  أأساليب العمل والتكنولوجيا ادلاخلية. وقال اإ

ل منوذج البياانت من منظور حموره حقوق امللكية الفكرية  دارهتا. ومن أأجل دمع هذا التغيري، حوز امللكية الفكرية اليت جتري اإ

ىل منظور حموره الزبون. ويف الوقت نفسه، ركز برانمج مس تقبل امللكية الفكرية عىل اس تكشاف ال فاق احمليطة  اإ

فرص املتاحة ملاكتب امللكية الفكرية لس تغالل هذه التكنولوجيات. وذكر الوفد أأن هناك ابلتكنولوجيات الناش ئة، ونظر يف ال

مرشوعا لتنفيذ البحث يف العالمات التجارية والنصوص والصور ابس تخدام تعلمي ال لت. ومن شأأن تكل القدرة عىل البحث 

العام ملكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية  أأن تدمع معليات ما قبل الإيداع والإيداع والفحص، فضال عن معليات البحث

طار برانمج التحول. ورأأى الوفد أأن الربانمج حيقق فهام جيدا لكيفية حتويل ماكتب امللكية الفكرية لالس تجابة لطلبات  يف اإ

تب الربازيل الزابئن يف القرن احلادي والعرشين. فعىل سبيل املثال، معل مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية مع مك 

 للرباءات دلمع أأجندته بشأأن التحول. 

ىل الصعوابت اليت واهجهتا كرواتيا يف جمال التعلمي. ويف هذا الصدد، أأثىن  .273 وأأشار وفد كرواتيا، متحداث بصفته الوطنية، اإ

ة العامة عن امللكية الوفد عىل معل أأاكدميية الويبو يف امليدان، ول س امي يف أأساس يات معارف امللكية الفكرية من خالل ادلور

. وذكر أأن عدد الأشخاص اذلين اس تمكلوا 2014(، والنتاجئ احملققة بعد اعامتد قاعدة اللغة الوطنية يف عام DL -101الفكرية )

ىل  يف املائة. ورأأى ابلتايل أأن تنفيذ املنصة عاد بأأثر  43ادلورة املذكورة واكتس بوا بعض املعارف بشأأن امللكية الفكرية ارتفع اإ

بري عىل اإطالع امجلهور عىل املعارف املتعلقة هبذا املوضوع يف كرواتيا. وأأعرب عن سعادته بأأن اس تخدام مصطلحات امللكية ك 

ىل املواطنني وأأحصاب املشاريع. واختمت الوفد ابلتشديد عىل أأن العديد من منظمي  الفكرية ابللغة الكرواتية أأصبح أأقرب اإ

 . DL -101املشاريع يس تفيدون من ادلورة 

وأأقر وفد أأسرتاليا بأأن تبادل اخلربات بشأأن التكنولوجيات اجلديدة والناش ئة مثل اذلاكء الاصطناعي والبياانت  .274

، أأاتح مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية، ابلتعاون مع 2019الضخمة قد يعزز معل ماكتب امللكية الفكرية وحيوهل. ويف أأبريل 

للتزنيل، ويه مجموعة بياانت دولية تربط  TM Linkورن، مجموعة البياانت جامعة سوينربن للتكنولوجيا وجامعة ملب

العالمات التجارية املتشاهبة من بدلان خمتلفة عىل أأساس املعلومات املشرتكة، مثل العبارات املتشاهبة للعالمات التجارية 

املس تنرية، مبا يف ذكل حملة عامة  هو تيسري مس توايت متعددة من املعلومات TM Linkوأأسامء املودعني. واكن الغرض من 

واسعة النطاق لالجتاهات العاملية للعالمات التجارية من خالل الرتكزي عىل اسرتاتيجيات التوس مي دلى فرادى الرشاكت. 

وذكر الوفد أأن مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية اس تخدم اذلاكء الاصطناعي لتحسني جتربة خدمة العمالء، ومشل ذكل 

ش بيك متخصص يف العالمات التجارية وخدمة البحث عن العالمات التجارية الأسرتالية  افرتايضهو مساعد "أأليكس"، و 

اليت تس تخدم تكنولوجيا البحث عن الصور. وعالوة عىل ذكل، سلط الوفد الضوء عىل أأن أأسرتاليا تستمثر ال ن، اإىل جانب 
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عالمية ملودعي طلبات العالمات التجارية واملبتكرين. وأأشار املشاريع السابقة، يف جمال الرباءات اليت تركز عىل توفري  أأدوات اإ

ىل تطوير قدرات اذلاكء الاصطناعي دلمع الفاحصني من خالل أأداة التصنيف ال يل للرباءات وأأداة حبث مؤمتت للمودعني  اإ

 واخملرتعني والتصنيف التعاوين للرباءات، كثال عىل ما س بق.

ىل البيئة الرمقية تطرح وحتدث وفد كندا بصفته الوطنية .275 ، وذكر أأن الوترية الرسيعة للتغري التكنولويج والانتقال اإ

ن من املمكن مراعاة تكل الطلبات مع احلفاظ عىل منظور موجه  حتدايت غري مس بوقة لنظام امللكية الفكرية العاملي، وقال اإ

جياد حلول متوازنة تنفع وتودلز النو للجميع. ويف هذا  ىل الرتكزي عىل مبادرة حنو التنية، واإ ن مداخلته هتدف اإ الصدد، قال اإ

"Project Chargeback نفاذ جنازات املكتب الكندي للملكية الفكرية. وذكر أأول أأن اإ " اإىل جانب عرض موجز لأحدث اإ

ة ضامن مساءةل حقوق امللكية الفكرية يف البيئة الرمقية يطرح حتدايت خاصة نظراً لنتشار السلع اخملالفة عىل الإنرتنت وصعوب

ن " " يف كندا هو برانمج ابتاكري ملاكحفة بيع السلع املقدلة واملقرصنة عىل Project Chargebackاملتعدين. وقال اإ

الإنرتنت، نفذه املركز الكندي ملاكحفة الغش. وأأضاف أأن املبادرة مفهوم جذاب للبدلان اليت هتدف اإىل حتقيق التوازن بني 

نفاذ امل  ماكنية حتقيق نتاجئ جمدية ول تتطلب سوى تاكليف منخفضة نسبيا املوارد اخملصصة لإ لكية الفكرية، لأُنا تنطوي عىل اإ

دولر أأمرييك س نواي. وتعمل املبادرة من  70 000دولر كندي أأو  100 000للبدء والتشغيل. وتقدر تلكفة الربانمج مببلغ 

امتن وأأحصاب حقوق امللكية الفكرية واملصارف. وتعمتد عىل خالل التعاون بني املس هتلكني واحلكومة ورشاكت بطاقات الئ

س ياسة عدم التسامح املطلق عىل الصعيد العاملي اليت اعمتدهتا رشاكت البطاقات الئامتنية، واليت تشرتط عىل املصارف 

جب عىل تعويض حائزي البطاقات اذلين اشرتوا، عن غري عمل، منتجات مقدلة أأو مقرصنة. ومن حيث الإجراءات، يتو 

ىل املركز الكندي ملاكحفة الغش. ومن مثز يؤكزد مركز  املس هتلكني تقدمي شكوى اإىل مرصفهم، وحتال الشكوى بعد ذكل اإ

ماكحفة الغش، مبساعدة أأحصاب احلقوق عادة، أأن السلع ليست أأصلية، وترسل املعلومات املقدمة للضحية اإىل املرصف 

ىل البائعني من أأجل منعهم من  املعين لبدء معلية "رد املبالغ املدفوعة". عادة السلع املقدلة اإ وتصدر تعلاميت للضحااي بعدم اإ

ُناء احلساب التجاري اذلي يس تخدمه  ىل اإ يقاع بضحية جديدة مع نفس السلع. وميكن أأن تؤدي معلية رد املبالغ املدفوعة اإ الإ

ضافة اإىل غرامات من مؤس  نرتنت لس تالم املدفوعات اإ سات الئامتن. ويف غياب القدرة عىل معاجلة موقع املتعدي عىل الإ

املدفوعات، يفقد املوقع الإلكرتوين حركته يف ُناية املطاف، مما يساعد عىل احلد من بيع وتوزيع السلع املقدلة واملقرصنة عىل 

دارة ماكتب امللكية الفكرية، فقد أأنشأأ املكتب الكندي للملكية الفكرية اسرتات  يجية تقدمي خدمات الإنرتنت. وفامي يتعلق ابإ

ة النفاذ، ويقدم املكتب خدمات رمقية جديدة من  لكرتونيا ويف الوقت املناسب وميرسز تضمن أأن تكون اخلدمات متاحة اإ

دارهتا عىل الإنرتنت. وقد أأدرج املكتب  يداع الطلبات واإ شأأُنا أأن حتسن قدرة العمالء عىل البحث يف امللكية الفكرية واإ

مع الاحتياجات املتطورة لعمالئه. فعىل سبيل املثال، أأطلق فرع العالمات التجارية يف املكتب تكنولوجيات حديثة ومرنة دل

دارة ملفات واثئق امللكية الفكرية، هبدف التقليل من اعامتده عىل العمليات اليدوية والكثيفة الاس تخدام للورق. كام  نظام اإ

لكرتونية حمدثة من دليل ممارسات املاكتب، وأأ  نة صدرت نسخة اإ صبحت تشمل قدرات البحث املتقدم والطباعة احملس ز

دماج  وخيارات التصدير وواهجة مس تخدم حديثة. وعالوة عىل ذكل، اعمتد املكتب اسرتاتيجيات طويةل الأجل من أأجل اإ

ل التطورات التكنولوجية يف املكتب. واس تخدم بعض الأدوات املعمتدة عىل اذلاكء الاصطناعي دلمع حفص الرباءات وحتلي

البياانت بشأأن اجتاهات امللكية الفكرية يف كندا. وعىل وجه التحديد، ذكر الوفد أأن فاحيص املكتب يس تخدمون أأدوات 

جراء التقياميت وضامن أأن يقترص التسجيل عىل الطلبات  الرتمجة والبحث عن حاةل التقنية الصناعية السابقة ملساعدهتم عىل اإ

ضافة اإىل ذكل، يس تخدم فريق البحث الاقتصادي حتليالت البياانت الضخمة لتحديد الاجتاهات يف  العالية اجلودة فقط. واإ
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ىل اذلاكء  ه للجمهور ويستند اإ يداعات امللكية الفكرية يف كندا. وجيري اس تكشاف املشاريع التجريبية لروبوت دردشة موجز اإ

 الاصطناعي، ورشاء أأدوات جديدة للبحث يف الرباءات.

يريس )وسلط وفد ش ييل الضوء عىل  .276 نه ينتظر تنفيذه. وأأضاف أأن WIPO IRISاملرشوع التجرييب ويبو اإ (، وقال اإ

املعهد الوطين للملكية الصناعية بدأأ تنفيذ خمتلف اخلصائص الرمقية لتحديث معهل وأأصبح ال ن مكتبا ل يس تخدم املعامالت 

يداع الإلكرتوين، الورقية. ولتحقيق هذا الهدف، أأاتح املعهد أأدوات جديدة لرمقنة امللفات. ووض لكرتونيا اكمال لالإ ع نظاما اإ

ضافة اإىل ذكل، اكن املعهد أأول مكتب حكويم يف ش ييل ينفذ نظام العمل عن بعد،  لكرتونيا. واإ كام يس تخدم املعهد توقيعا اإ

تب العلوم ، مع مك 2018يف املائة من املوظفني من هذا اخليار العميل. وأأضاف الوفد أأن املعهد يعمل، منذ عام  75واس تفاد 

الطبيعية والفزيايئية التابع جلامعة ش ييل بشأأن العالمات التجارية التصويرية، مس تخدما اذلاكء الاصطناعي لإجراء حفص 

للعالمات التجارية اليت حتتوي عىل صور، للبحث يف التشاهبات ويصدر املالحظات احملمتةل عىل تسجيل طلبات 

 اجلديدة. الرباءات

ن العرض اذلي قدمته الأمانة يعاجل التحدايت احلالية واملس تقبلية وحتدث وفد أأوغندا ابمس .277  اجملموعة الأفريقية، وقال اإ

ىل البيئة الرمقية. وأأشاد جبميع ادلول الأعضاء اليت تقامست جتارهبا الوطنية  اليت تواجه نظام امللكية الفكرية نتيجة الانتقال اإ

ن أأحد العنارص احملورية يف لك املواضيع اليت عرضهتا الأمانة هو أأن التطور بشأأن امللكية الفكرية والتنية الرمقية. ورأأى أأ 

دخال التغيريات عىل قانون امللكية الفكرية وس ياساهتا عىل الصعد الوطنية  التكنولويج الرسيع حيدث وسط حاةل ركود يف اإ

قلميية وادلولية عىل حد سواء. وأأضاف أأن هذه الوترية البطيئة يف وضع قواعد  امللكية الفكرية يضع حتدايت كبرية أأمام والإ

أأحصاب حقوق امللكية الفكرية وماكتب امللكية الفكرية يف حتديد طبيعة حقوق امللكية الفكرية اليت ينبغي منحها، فضال عن 

نفاذ احلقوق اجلديدة يف البيئة الرمقية. وأأضاف أأن مصاحل امجلاهري يف النفاذ  حتدايت أأما السلطات القضائية يف حتديد كيفية اإ

ةل اإىل حد كبري بسبب عوائق ترتاوح، يف بعض احلالت، بني النفاذ الرسيع والتلكفة ادلنيا  ىل منتجات امللكية الفكرية معطز اإ

للغاية، ويف بعض الأحيان من فرص النفاذ احملدود جدا بسبب التاكليف املرتتبة عىل ذكل، فضال عن تدابري امحلاية التقنية. 

تعجيل اجملمتع ادلويل ابجلهود الرامية اإىل حتديث النظام ادلويل لقواعد امللكية الفكرية، من أأجل الاس تجابة وأأشار اإىل رضورة 

برام مفاوضات بشأأن التقييدات والاس تثناءات  للتطورات التكنولوجية احلالية واملس تقبلية. وأأعرب عن رأأي اجملموعة بأأمهية اإ

ع نطاق حامية امللكية الفكرية لتشمل التسلسل الرمقي يف اللجنة احلكومية عىل حق املؤلف يف جلنة حق املؤلف، وأأن توس ي

ادلولية ل حيتاج لتفكري. وأأضاف أأن التقدم التكنولويج الهائل يعمز عددا من البدلان املتقدمة وبعض البدلان النامية رسيعة 

نتاج وتقدمي اخلدمات واحملاس بة والسفر وما اإىل ذكل. ورأأى أأن هناك دليال دامغا عىل  النو، مما يعطل مجيع معليات الإ

اتساع الهوة الرمقية داخل البدلان، مثل الرشاكت العمالقة يف جمال التجارة الإلكرتونية اليت خترج الرشاكت الصغرية 

ية. واملتوسطة من السوق، وكذكل بني البدلان. وحىت بني بدلان املنطقة الواحدة، هناك دليل واحض عىل اتساع الفجوة الرمق 

ن توس يع الهوة الرمقية هيدد بزايدة توس يع نطاق الفوائد املتأأتية من نظام امللكية الفكرية يف الشامل املتقدم عىل حساب  وقال اإ

ن هذا الوضع يعين أأنه يتعني عىل اجملمتع ادلويل العمل يدا بيد لإجياد حلول طويةل الأجل ومعاجلة  بدلان اجلنوب النامية. وقال اإ

ىل اقرتاح الاحتاد الرويس )الوثيقة الفجوة الرمقي شارة اإ ة يك يعود نظام امللكية الفكرية ابلنفع عىل امجليع. ويف اإ

CDIP/23/16 ذكر الوفد أأنه يؤيد مجيع املبادرات الرامية اإىل تكوين كفاءات مؤسسات امللكية الفكرية يك تعمل يف ،)

 البيئة الرمقية. 
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، نظرا لعدم وجود تعليقات أأخرى. وأأعربت الوفود عن تقديرها للعرض واختمت الرئيس املناقشة حول هذا املوضوع .278

اذلي قدمته الأمانة حول موضوع "امللكية الفكرية والتنية يف البيئة الرمقية"، وأأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف 

 عرض الأمانة فضال عن املعلومات املقدمة من ادلول الأعضاء.

 ل: النظر يف برانمج العمل لتنفيذ التوصيات املعمتدة )تمتة(من جدول الأعام 8البند 

حتديث لتلكفة خارطة الطريق بشأأن الرتوجي لس تخدام املنتدى الإلكرتوين املقام  – CDIP/23/11النظر يف الوثيقة 

ويبو اجلديدة مبوجب "مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء احللول" ودجمه يف منصة ال

INSPIRE 

ىل تقدمي الوثيقة. .279  دعا الرئيس الأمانة اإ

ن البند  .280 من الاقرتاح املشرتك لوفود الولايت املتحدة الأمريكية وأأسرتاليا  4وقالت الأمانة )الس يد تشايكوفسيك( اإ

الأعضاء بشأأن الأنشطة وكندا بشأأن الأنشطة املتصةل بنقل التكنولوجيا والواردة يف الرفق الأول جملموعة مساهامت ادلول 

ىل الأمانة أأن تس تعرض اخليارات املتاحة لتعزيز اس تخدام CDIP/18/6 Rev. املتعلقة بنقل التكنولوجيا )الوثيقة (، طلب اإ

طار مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء احللول، كأداة مفيدة  املنتدى الش بيك املنشأأ يف اإ

ئل ادلول الأعضاء وقضااي نقل التكنولوجيا. وأأضافت أأن اللجنة انقشت، يف ادلورة العرشين، خارطة طريق ملعاجلة مسا

تتضمن عددا من الإجراءات املمكنة والتاكليف املقدرة لتعزيز املنتدى الإلكرتوين، وطلبت بعد ذكل من الأمانة، يف ادلورة 

القامئة  "eTISC"ىل حاةل اس تخدام منصة تقامس املعارف الإلكرتونية احلادية والعرشين، تكييف خارطة الطريق والتاكليف ع

دماج  يف الويبو. ويف ادلورة الثانية والعرشين، طلبت اللجنة من الأمانة تقدمي املزيد من التفاصيل والتاكليف لتخصيص واإ

جراءات ممكنة "، اليت اكنت قيد التطوير. وأأشارت الأمانINSPIREاملنتدى الإلكرتوين يف منصة الويبو " ة اإىل أأن مخسة اإ

جراء تقيمي للجمهور املس هتدف 1: ويه: "CDIP/23/11يف خارطة الطريق املقرتحة سابقا ل تزال مدرجة يف الوثيقة  " اإ

ىل أأي خدمات مماثةل موجودة؛ " " وتطوير 3" ووضع اسرتاتيجية للمحتوى تستند اإىل هذا التقيمي؛ "2واحتياجاته، ابلنظر اإ

" ووضع اسرتاتيجية لالتصالت والرتوجي لتحديد القنوات الفعاةل للوصول اإىل رشاحئ 4سرتاتيجية احملتوى؛ "منصة وتنفيذ ا

" والبحث عن رشأاكت س بق أأن أأنشأأت جممتعات ذات صةل بنقل التكنولوجيا. وأأشارت الأمانة اإىل 5امجلهور املس هتدف؛ "

ة واملنقحة، ويه نقل احملتوى من املنتدى الإلكرتوين اإىل حددت بديال خلارطة الطريق الأولي CDIP/23/11أأن الوثيقة 

ضافية لتنفيذ احلل eTISCمنصة " ىل موارد اإ جراءات أأخرى. ومل يكن من املتوقع أأن تكون هناك حاجة اإ " دون اختاذ أأي اإ

دارة املوقع والوسائط املتاحة للمنصة الإلكرتونية " يعمتد ذكل البديل " كلك. وس  eTISCالبديل املذكور، لأنه سيس تفيد من اإ

دماهجا eTISCاعامتدا لكيا عىل زايدة احلركة بفضل ظهور منصة " " وقاعدة مس تخدمهيا احلالية، واليت سزتداد اتساعا بفضل اإ

" يف وقت لحق من العام، وذكل لتعزيز اس تخدام املنتدى الإلكرتوين. وس يكون هذا الهنج INSPIREيف منصة الويبو "

هنج النشطة لتعزيز مشاركة املس تخدمني والاحتفاظ هبم، من خالل امجلع بني املس تخدمني من السليب أأقل فعالية من ال

جياد حمتوى حيوي وجذاب مكيزف مع احتياجات ومصاحل امجلهور املس هتدف. ويف حال وافقت اللجنة  اجملمتعات الأخرى واإ

وين يف مرحةل لحقة يف شلكه اجلديد، ، ميكن اس تعراض املنتدى الإلكرت CDIP/23/11عىل اخملطط البديل يف الوثيقة 

عادة النظر يف الإجراءات الإضافية عىل أأساس هذا الاس تعراض.   واإ
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وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وشدد عىل أأن الوثيقة حتدد بطريقة مفصةل خمتلف  .281

طار اخليارين ل  تعزيز اس تخدام املنتدى الإلكرتوين. ورأأى أأن تكييف املنتدى اخلطوات والإجراءات اليت يتعني اختاذها يف اإ

ماكنية دجمه يف منصة " " اجلديدة للويبو قد يعطي نتيجة جمدية وفعاةل من حيث التلكفة، يف حني INSPIREالإلكرتوين واإ

ىل منصة " ضافية. وذكرeTISCأأن تنفيذ خيار ترحيل احملتوى من املنتدى الإلكرتوين اإ اللجنة برضورة  " سيتطلب موارد اإ

نه مس تعد  جياد أأداة مفيدة لمتكني ادلول الأعضاء من التعامل مع القضااي املتعلقة بنقل التكنولوجيا، وقال اإ ىل اإ ادلعوة اإ

ىل رأأي الوفود هبذا الشأأن.  لالس امتع اإ

ن اخلطوات العملية احملدثة  .282 لالإجراءات احملمتةل وحتدث وفد رومانيا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وقال اإ

موهجة حنو حتقيق النتاجئ ومالمئة للهنوض ابس تخدام املنتدى الإلكرتوين. وكرر اقرتاحه  CDIP/23/11الواردة يف الوثيقة 

بتنفيذ الإجراءات املقرتحة ابلتوازي لكام أأمكن ذكل، لأن ذكل س ميكزن ادلول الأعضاء من حتقيق نتاجئ أأكرث فعالية ورسعة 

جيابية. وأأشا ىل منصة "واإ "، واذلي ل يتطلب موارد eTISCر اإىل الاقرتاح البديل بنقل احملتوى من املنتدى الإلكرتوين اإ

ضافية للتنفيذ. ورأأى أأن حمتوى املنتدى الإلكرتوين ينبغي أأن يكون وجهيا وديناميكيا ومبسطا وسهل الاس تخدام.   اإ

ىل أأن الوثيقة  .283 تربز الاقرتاحات اليت أأعربت عهنا ادلول  CDIP/23/11وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء وأأشار اإ

" اجلديدة للويبو خطوة INSPIREالأعضاء يف ادلورات السابقة للجنة. ورأأى أأن دمج املنتدى الإلكرتوين يف منصة "

عا ليه دون أأي تلكفة. وجشع الأمانة عىل اإ ىل الأمام، لأن ذكل سزييد من بروز املنتدى ووصول املس تخدمني اإ جيابية اإ دة اإ

الاس تفادة من املعارف واملوارد املتاحة يف الرتوجي للمنتدى الإلكرتوين وتعزيز املناقشات وتبادل احملتوى اذلي ينتجه 

املس تخدمون عىل املنتدى، متاش يا مع روح الاقرتاح الأويل لوفود الولايت املتحدة وأأسرتاليا وكندا. والمتس من الأمانة تقدمي 

ن أأمكن.عرض توضيحي للمنصة اجلديد  ة حال وضع صيغهتا الهنائية، يف ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة اإ

، ووافقت عىل اخملطط البديل الوارد فهيا، CDIP/23/11وأأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة  .284

ىل ادلورة اخلامسة والعرشين  للجنة.  وطلبت اللجنة من الأمانة أأن تقدم تقريرا عن املنتدى الإلكرتوين اإ

 من جدول الأعامل )أأول(: املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التنية )تمتة( 7البند 

 عرض من الأمانة بشأأن قامئة اخلرباء الاستشاريني بعد دجمها يف نظام التخطيط للموارد املؤسس ية

ىل تقدمي العرض. .285  دعا الرئيس الأمانة اإ

نشاء قاعدة  6لس يد دي بييرتو( بأأن التوصية رمق وذكرت الأمانة )ا .286 ىل اإ من توصيات أأجندة التنية حددت احلاجة اإ

بياانت للخرباء الاستشاريني املشاركني يف أأنشطة املساعدة التقنية اليت تضطلع هبا الويبو. وأأضافت أأن الهدف من قاعدة 

ني ونوع العمل اذلي يضطلعون به. وحتتوي قاعدة البياانت البياانت هو احلصول عىل البياانت الإعالمية للخرباء الاستشاري

عىل هوية اخلرباء الاستشاريني املعينني لالضطالع بأأنشطة يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان املتحوةل. واخلرباء 

ويبو أأو يف ماكتهبا اخلارجية. ومعايري الاستشاريون مه خرباء تس تعني هبم الويبو لفرتة حمدودة من الزمن. ول يعملون يف مقر ال

البحث املعدة لالطالع عىل املعلومات داخل قاعدة البياانت يه حبسب نوع اجلنس واجلنس ية واللغات والامس وجمال اخلربة 

ضافية عن اخلرباء الاستشاريني اخملصصني للمنظم ة والبدل املس تفيد من املساعدة التقنية وس نة التعيني. وهناك معلومات اإ

بسبب مسائل تتعلق ابخلصوصية. وقد حدثت الأمانة قاعدة البياانت وأأمتتهتا. ومجعت معلومات من الس نوات امخلس 
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لغة،  12جنس ية ويتحدثون  140رجال(، من  1 268و امرأأة 544خبريا استشاراي ) 1 809املاضية. وتضم قاعدة البياانت 

ت الأمانة النسخة الاختبارية، اليت ستتاح عىل الإنرتنت بثالث لغات مبا يف ذكل لغات الأمم املتحدة الرمسية الست. وعرض

ماكنية  4يف غضون أأس بوعني، وابللغتني الفرنس ية والإس بانية يف غضون  أأسابيع. وتمتثل مزااي قاعدة البياانت اجلديدة يف اإ

ن املعلومات املتعلقة بتعيني  الويبو للخرباء الاستشاريني أأو حتميل مجيع املعلومات أ ليا ويف الوقت املناسب. وعليه، فاإ

طار قاعدة بياانت أأخرى أأعدت  املتحدثني س تكون متاحة وموثوقة. وذكرت الأمانة أأن الاضطالع هبذه املبادرة جرى يف اإ

" )قاعدة بياانت بشأأن أأنشطة املساعدة التقنية اليت تضطلع هبا املنظمة(، وقاعدة IP-TADسابقا، ويه قاعدة بياانت "

د الإعداد للمشاركني املمولني من الويبو أأو املشاركني احلارضين يف أأنشطة تنظمها الويبو أأو يف أأنشطة املساعدة البياانت قي

 التقنية يف البدلان النامية والبدلان املتحوةل.

ىل أأن العرض مفيد ومعلوماته توفر فهام .287  وأأشار وفد كرواتيا، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، اإ

 أأفضل لتحسينات النظام، اذلي س يكون اس تخدامه أأسهل بكثري.

ىل أأن العرض اكن شامال وقدم معلومات مفيدة. ورحب ابلسامت  .288 وأأشار وفد كندا، متحداث ابمس اجملموعة ابء، اإ

ملعلومات الإضافية اليت جتعل الواهجة أأسهل اس تخداما وتتيح اسرتجاع املعلومات برسعة أأكرب. وأأثىن عىل الأمانة لإاتحة ا

ابللغتني الفرنس ية والإس بانية عن اخلرباء الاستشاريني، بعد أأن اكنت متاحة ابللغة الإنلكزيية فقط يف السابق. ورأأى أأن 

ىل نظام التخطيط للموارد املؤسس ية س يتيح مزيدا من الشفافية وحيسن جودة اخلربات  ضافة قامئة اخلرباء الاستشاريني اإ اإ

 التقنية اخلارجية. 

لأمانة )الس يد دي بييرتو( ادلول الأعضاء عىل تعليقاهتا، وذكرت أأن قاعدة بياانت قامئة اخلرباء وشكرت ا .289

 الاستشاريني ستتاح ابللغتني الفرنس ية والإس بانية يف غضون أأربعة أأسابيع.

دراهجا يف نظام ا .290 لتخطيط وأأحاطت اللجنة علام ابلعرض اذلي قدمته الأمانة بشأأن قامئة اخلرباء الاستشاريني بعد اإ

 للموارد املؤسس ية.

 من جدول الأعامل: النظر يف برانمج العمل لتنفيذ التوصيات املعمتدة )تمتة( 8البند 

مقرتح مرشوع مقدم من دوةل بوليفيا املتعددة القوميات بشأأن تسجيل العالمات  – CDIP/23/15النظر يف الوثيقة 

 ية الاقتصادية )تمتة(امجلاعية للرشاكت احمللية بصفته قضية حمورية يف التن 

ىل اإطالع اللجنة عىل التقدم احملرز يف مقرتح املرشوع. -ودعا الرئيس وفد بوليفيا )دوةل  .291  متعددة القوميات( اإ

نه  -وأأشار وفد بوليفيا )دوةل  .292 متعددة القوميات( اإىل رضورة اس تكامل من عدد من تفاصيل مقرتح املرشوع. وقال اإ

جاهزا للموافقة عليه. وأأضاف أأن املسأأةل الوحيدة العالقة يه املزيانية اليت مل تنهتيي الأمانة  معل مع الأمانة ليك يكون املرشوع

عدادها بعُد، نتيجة أأس باب لوجستية داخلية. وأأنه س يعمل مع الأمانة هبدف املوافقة عىل املرشوع يف ادلورة املقبةل  من اإ

 للجنة. وشكر الأمانة ومجيع الوفود عىل دمعها.

ىل  وأأكد الرئيس .293 أأن الوفود اس تجابت ملقرتح املرشوع وأأن املسأأةل العالقة يه تقدير التاكليف. وس تعود اللجنة اإ

دراج نص القرار التايل يف ملخص الرئيس:  دراج العنارص الناقصة. واقرتح الرئيس اإ الاقرتاح يف ادلورة الالحقة بعد اإ
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ملتعددة القوميات العمل مع الأمانة عىل مواصةل تطوير "أأحاطت اللجنة علام ابقرتاح املرشوع وطلبت من دوةل بوليفيا ا

 املرشوع للنظر فيه يف ادلورة القادمة".

ىل القرار يف ملخص الرئيس، يذكر فهيا أأن  -وتساءل وفد بوليفيا )دوةل  .294 ضافة فقرة اإ ماكنية اإ متعددة القوميات( عن اإ

جيابية. ىل املرشوع بصورة اإ  الوفود نظرت اإ

ذا  .295 جيايب.وتساءل الرئيس عام اإ ىل املقرتح بشلك اإ  اكن من املقبول الاكتفاء بذكر أأن اللجنة نظرت اإ

ىل املقرتح بشلك  -وطلب وفد بوليفيا )دوةل  .296 متعددة القوميات( أأن يصبح نص فقرة القرار كام ييل: "نظرت اللجنة اإ

جيايب هبدف اعامتده".   اإ

ن من الأفضل عدم استباق قرار اللجنة بشأأن مزيانية .297  -مقرتح املرشوع. كام أأن بيان وفد بوليفيا )دوةل  وقال الرئيس اإ

 متعددة القوميات( سريد يف تقرير ادلورة. 

جيابية" بدل  .298 واقرتح وفد الولايت املتحدة الأمريكية صياغة بديةل عىل النحو التايل: "قدمت ادلول الأعضاء تعليقات اإ

جيايب"، من أأجل عدم وضع سابقة وعدم استباق نت   يجة املناقشات.من "نظرت بشلك اإ

جيابية".  .299  واقرتح الرئيس الإبقاء عىل صياغة عامة يف فقرة القرار من ملخص الرئيس، ويه أأن "اللجنة نظرت ابإ

جيابية يف مقرتح املرشوع وطلبت من دوةل بوليفيا املتعددة القوميات العمل مع الأمانة عىل مواصةل  .300 ونظرت اللجنة ابإ

 القادمة. ومت التفاق عىل ذكل، ابلنظر اإىل عدم وجود تعليقات أأخرى من احلضور.تطوير املرشوع للنظر فيه يف ادلورة 

ملخص دراسة عن امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع الأهداف الإمنائية  – CDIP/22/INF/4النظر يف الوثيقة 

 والهنوض ابلرتاث الثقايف يف مرص

 دعا الرئيس الأمانة اإىل عرض ادلراسة. .301

نة )الس يدة توسو( أأن املستشارة الس يدة يم حسن س تعرض الوثيقة. وقد شاركت الس يدة حسن يف وذكرت الأما .302

خراجه  ت ادلراسة. وذكرت أأن امللخص يعرض حملة عامة عن نطاق املرشوع، وكيفية اإ خمتلف مراحل املرشوع، ويه من أأعدز

 جهيية نظرت يف نتاجئ التقرير. والتوصيات اليت نتجت من املالحظة عىل أأرض الواقع، وكذكل من معل جلنة تو 

ن أأهداف البحث يه دمع الأهداف الإمنائية والهنوض ابلس ياحة والرتاث الثقايف  .303 وقالت املستشارة )الس يدة حسن( اإ

البحث مهنجيتني: أأول، اس تكشاف  . وقد اعمتد3يف مرص والاس تفادة من مكوانت الرشاكت احمللية العامةل يف هذا اجملال

ماكنية تطبيقها يف الوهجات الس ياحية اخملتارة؛ واثنيا، اس تنباط  الاس تخدام احلايل لأدوات امللكية الفكرية واسرتاتيجيات واإ

ة وزارات: وزارة الشؤون  التحدايت ذات الصةل يف جمال الس ياحة. وذكرت أأن اللجنة التوجهيية الوطنية اخملصصة تضمز عدز

ووزارة الس ياحة ومركز التوثيق والثقافة والرتاث الطبيعي، وكذكل عالمة  اخلارجية ووزارة الزناهة ووزارة التجارة والصناعة

(Creative Egypt وبعض املتاحف. واختار فريق املرشوع أأربع وهجات: أأسوان، ومسار الرحةل العائلية املقدسة، وواحة )

                                         
 عىل الرابط التايل: PDFوميكن الاطالع عىل العرض اذلي قدمته املستشارة يف نسق   3

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=438671. 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=438671
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لفا من الس ياحة. والأماكن اخملتارة س يوة، واملتحف الوطين للحضارة املرصية. ومتثل لك واحدة من الوهجات الس ياحية نوعا خمت

يه وهجات هامة جتتذب الكثري من الس ياح ومتتاز مبواردها الطبيعية والثقافية ومنتجاهتا الأصلية القامئة عىل املنشأأ 

وهمرجاانهتا، حيث يسهل حتديد أأصول امللكية الفكرية. وخالل ادلراسة، تفحزص الفريق موارد لك وهجة وأأصولها واملنتجات 

ىل بعض اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الن وذجية املتعلقة بأأراضهيا، وكذكل الفرص والصعوابت يف لك وهجة. وتوصل الفريق اإ

اليت ميكن تطبيقها معليا من أأجل تعزيز التنية. ويف حاةل طريق أأسوان، اكنت املنتجات التقليدية يه السلع احلرفية 

ن هناك العديد من املنتجات النوبية الأصلية، املس متدة واملصنفات الإبداعية والأداء الفوللكوري  يف املقام الأول. وقالت اإ

ن  أأساسا من الرتاث الثقايف ومهنا اجملوهرات والفخار واملالبس وبعض املأأكولت النوبية والأعشاب وحيل اخلرز. وقالت اإ

ويب. وذكرت أأن هناك العديد من الكتب والرسومات الهندسة املعامرية خمتلفة أأيضا، فهيي متتاز برسوم متثل الرتاث الثقايف الن

ىل ما س بق الرقص النويب وهمرجاانن  اليت متثل الرتاث الثقايف النويب، فضال عن قناة يوتيوب هتمت ابلثقافة النوبية. ويضاف اإ

ن الس ياح. وفامي يتعلق رئيس يان هام: همرجان تعامد الشمس مبعبد أأبو مسبل وهمرجان النوبه ابلألوان، الذلين جيتذابن الكثري م

ىل بعض هذه املواقع.  25برحةل العائةل املقدسة، ذكرت أأن طريق الرحةل مير بأأكرث من  موقعا يف مرص، رمغ صعوبة الوصول اإ

ولكن الس ياح خيوضون هذه التجربة كرحةل روحانية ودينية. وقد حددت وزارة الس ياحة املرصية رحةل العائةل املقدسة كأولوية 

بداعية ومنتجات اجللود والتطريز  اسرتاتيجية للهنوض ابلس ياحة. وذكرت أأن مسار الرحةل حيوي منتجات أأصلية وأأعامل اإ

ىل الأزايء التقليدية والعالج ابلرمال والصناعات احمللية وفنون الأداء. وعالوة عىل ذكل، يربز  ضافة اإ والسجاد العايل اجلودة. اإ

( الصديق للبيئة يف حمافظة املنيا. وقد ابرك New Hermopolis، ومنتجع )فن العامر يف كنيسة الس يدة العذراء يف خسا

البااب فرانسيس، اباب الفاتياكن، مسار رحةل العائةل املقدسة، وذلكل جعلهتا مرص من أأولوايهتا. وذكرت الس يدة حسن أأن 

لثوب خطأأ اإىل مصمم غري مرصي. املغنية الشهرية أأديل ارتدت ثواب زواج تقليدي حميل يف حفلها الأخري يف مرص، ونسب ا

ن الس ياح يأأتون أأيضا للعالج ابلرمل واملنتجات واملأأكولت احمللية واملهرجاانت املوس يقية. وأأضافت أأن للمتحف  وقالت اإ

قطعة أأثرية. وانتقلت للحديث عن  50 000الوطين للحضارة املرصية العديد من املرافق والصالت واملعارض اليت تضم 

ىل أأن املكوانت الس ياحية امخلسة  التحدايت اليت تواهجها الس ياحة يف مرص والروابط القامئة مع امللكية الفكرية، فأأشارت اإ

ليست موجودة يف مجيع الوهجات. وفامي يتعلق ابسرتاتيجيات امللكية الفكرية، ذكر مارك أأندرايس أأن "تناسب املنتج/السوق 

يف املائة من  40السوق". وامتالك منتج يليب السوق يعين أأن يعين وجود سوق جيدة مع منتج يليب احتياجات تكل 

ن مل يكن املنتج متاحا يف السوق. ومع ذكل، ميكن أأن يتوافر للمرء سوق  السوق أأو املس هتلكني س يصابون خبيبة أأمل اإ

ىل أأن دلى مرص العدي د من املوارد ومنتج، ولكن بدون أأدوات امللكية الفكرية لن يكون هناك تسويق للمنتجات. وأأشارت اإ

الطبيعية والثقافية اليت ميكن أأن تدر بعض الإيرادات عن طريق تطبيق بعض اسرتاتيجيات امللكية الفكرية لتحويلها اإىل 

ىل أأن معظم املنتجات ل حتمل أأي عالمة جتارية، وابلتايل، اكن هناك نقص يف  أأصول غري ملموسة وتسويقها. وأأشارت اإ

ن الاسرتاتيجية اليت تعزتم التعريف هبويهتا وأأسعارها منخف ضة، وهو ما يعود بأأثر سليب عىل تنية وهجات خمتارة. وقالت اإ

مرص اعامتدها يه توس مي املعامل واملنتجات واملهرجاانت، فذكل من شأأنه أأن يزيد ثقة املس هتكل يف أأصاةل املنتجات احمللية، 

ف أأكرث ابملهرجاانت املرصية التقليدية. وأأضافت أأن أأسام ء احلقول أأمهلت أأيضا رمغ أأمهيهتا ابلنس بة للوهجات املقصودة. وأأن يعرز

وأأن اس تخدام عالمة جتارية وامس حقل عىل وسائط التواصل الاجامتعي س يؤدي اإىل زايدة الظهور. وذكرت أأن العالمة 

جارية بعد صدور التجارية للمتحف الوطين للحضارة املرصية مل تس تخدم عىل أأي من منتجاته. وقد جسل املتحف العالمة الت

نتاج منتجات حرصية ملتاجر الهدااي يف املتحف. وميكن أأن تس تخدم املتاحف العالمات  ادلراسة، ورخصها للحرفيني بغية اإ

التجارية عىل امس املتحف وشعاره، وأأسامء الفنانني وتوقيعاهتم، والتغليف والألوان املس تعمةل للمنتجات املرتبطة ابملتحف، 

ربامج، بل وحىت عىل مباين املتاحف نفسها. وأأعطت مثال عن عالمتني جتاريتني أأنشئتا ولكن دون تنفيذ وأأسامء املعارض وال
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ه يف حمافظة كفر الش يخ، وعالمة س يوه لزيت الزيتون واملنتجات  ه اليت متثل صناعة اللكمي يف مدين الفوز فعيل هام: عالمة فوز

متني ميكن أأن تس تخدم كعالمة جامعية وتسمية منشأأ ومؤرش العضوية الأخرى من املنطقة. وذكرت أأن الك من العال

( اذلي حصل عىل CULTURAMAجغرايف، مما ميكن أأن يزيد من شهرهتا ويرفع أأسعار املنتجات. وذكرت أأيضا عرض )

ىل أ خر. ومبا أأن مدة الرباءة س ت  نهتيي براءة يف مرص، ويعرض أأفالما واثئقية عن الثقافة عىل شاشات ميكن نقلها من ماكن اإ

قريبا، س تكون الاسرتاتيجية التالية يه تسجيل الامس كعالمة جتارية. كام أأن هناك بعض املنتجات اليت قد تس تفيد من 

ىل أأن  نشاء قاعدة بياانت تضم لك تكل املعلومات. وأأشارت اإ امحلاية كؤرشات جغرافية. وذكرت أأن من توصيات ادلراسة اإ

ناك نظاما للتسجيل ينص عىل الرتخيص. وقدمت مثال عن املتحف الافرتايض حامية حق املؤلف تلقائية يف مرص، وأأن ه 

لكرتوين وبرجميات وقاعدة بياانت،  ىل موقع اإ ضافة اإ يف كندا حيث قدمت العديد من املكوانت اجلزئية والألعاب الافرتاضية اإ

ت الهواتف اذلكية كأدوات تثقيفية للطالب ميكن حاميهتا بأأدوات امللكية الفكرية. وميكن اس تخدام الأدوات الافرتاضية وتطبيقا

ة  من أأجل زايدة اهامتهمم ابلتارخي املرصي. وأأشارت اإىل صورة أأخذت يف املتحف الوطين للحضارة املرصية، وتظهر فهيا عدز

مكوانت ميكن حاميهتا حبق املؤلف: تسجيالت صوتية ومصنفات مسعية برصية وصور ومجموعات أأعامل فنية ومنشورات 

بياانت. وذكرت أأن هناك الكثري من الابتاكر يف مرص، ولكنه غري محمي مبوجب براءة أأو ل يمت تسويقه. ورأأت أأنه وقواعد 

ينبغي ربط اجملمتعات اليت متكل املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ومراكز العالج ابلرمل مع اجلامعات لمتكني 

ن التحدايت تتعلق ابلوعي والإدارة ووضع الس ياسات  البحث والتطوير واس تحداث املزيد من الرباءات. وقالت اإ

ن  ىل هيئة واحدة للملكية الفكرية لإدارة املؤسسات املتعددة القامئة وتنس يق معلها. وقالت اإ والترشيعات. وأأن هناك حاجة اإ

البعض. وأأضافت أأن هناك حاجة  ماكتب امللكية الفكرية تندرج حتت مظةل وزارة خمتلفة، وذلكل من الصعب ربطها ببعضها

ذاكء الوعي ميكن أأن يمت عرب الندوات  ذاكء الوعي ابمللكية الفكرية. وأأن اإ اإىل س ياسات ملكية فكرية يف جمال الس ياحة واإ

وحلقات العمل اليت تدمج الس ياحة وامللكية الفكرية معا يف مهنج درايس واحد يف اجلامعات. وذكرت أأنز ثالث ندوات 

الويبو، ويه: امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: اخليارات الس ياساتية للتنية املس تدامة يف مرص؛ وامللكية عقدت مبساعدة 

دارة امللكية الفكرية يف املتاحف؛ وحلقة دراس ية لأحصاب املصلحة  الفكرية يف الس ياحة والهنوض ابلرتاث الثقايف يف مرص: اإ

ياحة والتنية وامللكية الفكرية. وقد أأصدرت الندوات عددا من التوصيات. يف جمال الس ياحة يف القطاع اخلاص بشأأن الس  

ىل ادلراسات الفردية الناحجة: ) ( ويه عالمة جتارية ثقافية متثل العديد من املصممني املرصيني؛ Creative Egyptوأأشارت اإ

ة فهمي املس توحاة من الرتاث الثقايف النويب؛ والعالمة التجارية لكمي (؛ وامحلةل الإعالنية للرتوجي Kilim )وجموهرات عزز

. وقد فاز هذا الأخري (#ThisisEgypt)للس ياحة يف مرص من خالل وسائل التواصل الاجامتعي ابس تخدام الهاش تاغ 

ابجلائزة الأوىل لأفضل فيديو س يايح تروجيي يف الرشق الأوسط يف امجلعية العامة الثانية والعرشين للمنظمة 

 للس ياحة.  العاملية

ن ادلراسة تعكس ال اثر الإجيابية لتنفيذ املرشوع يف عدة جمالت يف مرص، وتتناول التحدايت الهامة  .304 وقال وفد مرص اإ

ذاكء الوعي بشأأن اس تخدام أأدوات  وتقدم توصيات مفيدة. وأأشاد الوفد بنتاجئ الندوات وحلقات العمل اليت ساعدت عىل اإ

ايف يف مرص والتوصيات القمية اليت نبعت مهنا. وأأعرب عن تقديره للتعاون املمثر امللكية الفكرية لتعزيز الس ياحة والرتاث الثق

 بني مرص والويبو أأثناء تنفيذ املرشوع، وعن تطلعه ملزيد من التنس يق والتعاون يف تنفيذ املرحةل الثانية من املرشوع.

ىل أأ  .305 ن ادلراسة ركزت عىل أأربعة معامل وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وأأشار اإ

س ياحية خمتلفة ومشلت أأنواعا متنوعة من الس ياحة يف مرص. وأأبرزت ادلراسة حالت النجاح يف الرتوجي وقدمت توصيات 

 بشأأن حتدايت حمددة. وأأوحضت كيف ميكن للرتاث الثقايف أأن يساعد يف التنية عىل املس توى احمليل.
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ء، وذكر أأن ادلراسة اكنت معلية مسح مفيدة حددت كيف ميكن حلقوق امللكية وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة اب .306

الفكرية أأن تدمع صناعة الس ياحة املرصية ونوعية تكل احلقوق. وأأضاف أأن ادلراسة اكنت مبثابة تذكري هام بأأن حقوق امللكية 

ل تدمع أأيضا مجموعة اكمةل من الأنشطة الفكرية ل تدمع القطاع السمعي البرصي والصناعات القامئة عىل الأحباث حفسب، ب

الاقتصادية، مبا يف ذكل اخلدمات. وأأن اس تخدام امللكية الفكرية يساعد يف احلفاظ عىل الرتاث الثقايف وتعزيزه، ويقدم 

 ضامانت للمس هتلكني ويعزز التنية عىل املس توى احمليل. 

لهام وأأعرب وفد الس نغال عن تقديره للعرض اذلي اكن حافال ابملعلوم .307 ات وميكن اس تخدامه كصدر اإ

 املس تقبلية. للأنشطة

ىل أأنه يدرس املزااي اليت ميكن أأن حيققها الاس تخدام الاسرتاتيجي للملكية الفكرية يف الس ياحة يف  .308 وأأشار وفد تونس اإ

 اس ية اليت اكنت جزءا من املرشوع.تونس. ورحب ابلأنشطة واحللقات ادلر 

نه سيسلط الضوء  .309 عىل التقدم احملرز يف تنفيذ مرشوع الويبو بشأأن امللكية الفكرية والس ياحة يف وقال وفد انميبيا اإ

ن قطاع الس ياحة س ميكزن أأهل انميبيا بطرق خمتلفة من خالل الرشأاكت الفعاةل  انميبيا منذ ادلورة السابقة للجنة. وقال اإ

سرتاتيجية الوطنية للملكية الس ياحية وتعزيز الاس تدامة. وأأضاف أأن وزارة البيئة والس ياحة يف انميبيا، من خالل الا

يف املائة من الأرايض اكنت خاضعة لإدارة احلفظ.  43أأن أأكرث من  2026عىل البدء يف عام  2016والرتوجي للس ياحة، عام 

ن صناعة الس ياحة يه أأحد أأكرب املسامهني يف الناجت احمليل الإجاميل، وقادرة عىل املساعدة يف حتقيق التنية املس   تدامة وقال اإ

قلميية والوطنية وادلولية. وبسبب املناخ ادلائف والرتاث الثقايف الرثي والتنوع البيولويج الغزير  مبا يامتىش مع خطط التنية الإ

واملناظر الطبيعية الساحرة، تمتتع صناعة الس ياحة يف انميبيا مبزية نسبية تتيح منوا منتظام من حيث زايدة الإيرادات وخلق 

ن املسامهة الامسية يف الناجت احمليل الإجاميل يف عام فرص العمل. وم مليارات دولر انمييب، ومنت  7بلغت  2006ىض يقول اإ

. وابلإضافة اإىل 2012% يف الناجت احمليل الإجاميل يف عام 15.5مليار دولر انمييب، أأي حوايل  15.5اإىل  2012يف عام 

 22 8200خشصا، واملسامهة غري املبارشة يف سوق العمل  22 857ذكل، بلغت املسامهة املبارشة للس ياحة يف التوظيف 

دعت اإىل حامية البيئة لتبقى حصية ومزدهرة،  15و 14و 13. وذكر الوفد أأن أأهداف التنية املس تدامة 2012خشصا يف عام 

ىل أأن تنفيذ املرشوع تدار فهيا أأشاكل التنوع البيولويج عىل حنو مس تدام وتكون الأساس للعديد من جوانب احلياة. وأأشار  اإ

يف انميبيا شهد عىل مدى الس نوات الثالث املاضية هجودا كبرية بذلها عدد من أأحصاب املصلحة، مبا يف ذكل املؤسسات 

ذاكء الوعي والالزتام جبعل امللكية  احلكومية واجلامعات والقطاع العام. وقد بذل أأحصاب املصلحة هجودمه لتعبئة املوارد واإ

جدول أأعامل الس ياسات والربامج الأاكدميية فامي يتعلق ابلس ياحة. وخالل تكل الفرتة، أأجريت دراس تان عىل  الفكرية جزءا من

املس توى الوطين، أأحداهام يه حتليل عىل نطاق البدل لس تخدام امللكية الفكرية يف وهجات س ياحية خمتارة، والثانية حبثت 

لكية الفكرية لأغراض الس ياحة املس تدامة والتنية اجملمتعية احمللية. وذكر يف مبادرتني حكوميتني حمددتني تس تخدمان أأدوات امل 

عداد دورات أأاكدميية خمصصة يف جمال امللكية الفكرية والس ياحة  أأن ثالث جامعات رئيس ية تشارك مشاركة اكمةل يف اإ

دماج تدريس امللكية الفكرية يف مناجهها ادلراس ية، سواء عىل مس توى التعلمي اجلامعي  أأو مس توى ادلراسات العليا. وذكر واإ

ذ تنظر اجلامعات الثالث ابلشرتاك  أأن موضوع العالقة بني امللكية الفكرية والس ياحة والتنية أأصبح موضوع حبث أأاكدميي، اإ

. وقد أأدرجت 2019معا يف تنظمي دورة تدريبية وتدريب للمدربني يف جمال امللكية الفكرية والس ياحة قبل ُناية عام 

ت وادلروس املس تفادة من ادلراسات يف خطة معل وافق علهيا مجيع أأحصاب املصلحة املشاركني يف املرشوع. التوصيا

ىل أأربع س نوات، من عام  ىل تنفيذ توصيات حمددة عىل مدى ثالث اإ ن ادلمع 2022اإىل  2019وهتدف خطة العمل اإ . وقال اإ
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وع أأن يسمح للجهود املبذوةل بأأن تؤيت مثارها، مع املتواصل من الويبو س يكتيس أأمهية حامسة. مفن شأأن متديد املرش 

 الاس تفادة من مشاركة مجيع أأحصاب املصلحة والزمخ اذلي أأوجده املرشوع.

ن العديد من البدلان النامية، عىل غرار مرص، متتكل الكثري من املعارف التقليدية واملنتجات  .310 وقال وفد الصني اإ

ن البدلان النا مت عددا من التقليدية املفيدة. وقال اإ مية تتقامس التحدي املمتثل يف حامية تكل املوارد. ورأأى أأن ادلراسة قدز

الأفاكر امللهمة بشأأن كيفية حامية املعارف واملنتجات التقليدية واس تخداهما عىل حنو فعال وشامل. وأأعرب عن رغبته يف تعزيز 

 تبادل املعلومات واملامرسات بشأأن هذا املوضوع. 

نشاء سالسل وأأشار وفد غابون  .311 ىل أأن الس ياحة يف مرص منظمة تنظامي جيدا، وأأن ربطها ابمللكية الفكرية س يتيح اإ اإ

ماكنية تطبيق هذه العملية عىل البدلان الأخرى ذات الأسس  قمية جتلب منافع للبدل. وتساءل الوفد عن مدى اإ

 القوية.  الس ياحية

ىل أأمهية ادلراسة، وأأُنا أأبرزت قمية  .312 املعارف واملنتجات التقليدية وعالقهتا ابمللكية الفكرية. وأأشار وفد ابكس تان اإ

 وأأضاف أأن ادلراسات املتنوعة أأظهرت معلومات مفيدة للبدلان النامية الأخرى. 

ن ادلراسة انبثقت عن مرشوع  .313 وردت الأمانة )الس يد دي بييرتو( عىل السؤال اذلي طرحه وفد غابون وقالت اإ

كوادور. وقد اكتسبت الأمانة خربة كبرية يف الس نوات جترييب أأطلقته اللجنة يف أأربعة بدلا ن يه: مرص وانميبيا ورسي لناك واإ

الثالث املاضية مكنهتا من تقدمي مشورة أأكرث تركزيا وأأعىل همارة من الناحية التقنية لأي دوةل عضو ترغب يف تلقي ادلمع 

م تق رير ُنايئ يف ادلورة الالحقة للجنة يف نومفرب يعرض بشأأن وضع اسرتاتيجية للملكية الفكرية يف جمال الس ياحة. وس يقدز

 خمتلف التقياميت ادلاخلية واخلارجية للمرشوع بأأكهل، مبا يف ذكل البدلان الأربعة.

وأأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف ملخص دراسة عن امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع الأهداف  .314

. ومتت املوافقة نظرا لعدم وجود تعليقات CDIP/22/INF/4الثقايف يف مرص، الوارد يف الوثيقة الإمنائية والهنوض ابلرتاث 

 أأخرى من جانب احلضور.

ملخص دراسة عن اس تخدام نظام امللكية الفكرية يف قطاع التعدين يف  – CDIP/2/INF/3النظر يف الوثيقة 

 وش ييل الربازيل

ىل تقدمي التقرير. .315  دعا الرئيس الأمانة اإ

فو( أأن ادلراس تني اكنتا النتاجني الأخريين ملرشوع امللكية الفكرية والتنية الاجامتعية اكرت الأمانة )الس يد ر وذ .316

(. واكنت ادلراس تان جزءا من دراسة عاملية اضطلعت هبا الأمانة بشأأن CDIP/14/7املرحةل الثانية )الوثيقة  -والاقتصادية 

اكء أ خرين من أأسرتاليا وكندا والولايت املتحدة وعددا من املؤسسات الأاكدميية الابتاكر يف جمال التعدين، ومشلت أأيضا رش 

والبحثية، فضال عن حبوث أأجرهتا شعبة ادلراسات الاقتصادية والإحصاءات يف الويبو. وقد اسرتشدت ادلراسة العاملية 

سجيل الرباءات يف لك من ش ييل بنتاجئ املرحةل الأوىل من املرشوع. وقد أأظهرت ادلراسات أأنه ورمغ اخنفاض نشاط ت 

ىل قطاع التعدين. وقد أأبدت العديد من الواكلت الأخرى يف العامل،  والربازيل، ل يزال هناك عدد كبري من الرباءات يعزى اإ

نشاء  ول س امي مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية، نفس املالحظات. وحتتوي ادلراسة العاملية عىل عنرصين رئيس يني: أأوهلام اإ

جراء حبوث قا ىل بياانت الرباءات؛ واثنهيام اإ عدة بياانت عاملية بشأأن الابتاكر يف جمال التعدين تستند بشلك أأسايس اإ
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اقتصادية استنادا اإىل تكل البياانت وغريها. وسامهت ادلراسة اليت أأجريت يف لك من ش ييل والربازيل يف هذين العنرصين. 

رحةل الأوىل من املرشوع يف تسهيل ضامن جودة جيدة لبياانت جسالت الوحدات وفامي يتعلق ابلعنرص الأول، برزت فائدة امل

لأغراض التحليل الإحصايئ والاقتصادي يف الك البدلين. وقد أأدى ذكل اإىل متكني املكتبني الوطنيني يف ش ييل والربازيل من 

م. وفامي يتعلق ابلعنرص الثاين، فقد حددت املشاركة يف املرشوع العاملي عىل قدم املساواة مع الرشاكء ال خرين، وهو أأمر هم

ش ييل والربازيل خرباء حمليني لتوس يع نطاق التحليل ليتجاوز بياانت امللكية الفكرية، ابلتعاون مع شعبة ادلراسات الاقتصادية 

س تني، والإحصاءات يف الويبو. واكن الهدف هو زايدة حتسني فهم الابتاكر يف قطاع التعدين. واكن ذكل موضوع ادلرا

املتاحتني أأيضا عىل صفحة الويبو الإلكرتونية واليت س تكون، اإىل جانب ادلراسات العاملية، جزءا من كتاب تصدره مطبعة 

جامعة اكمربدج. وقدمت ادلراس تان حبثا همام ل يف قطاع التعدين حفسب، بل أأيضا يف أأوساط امللكية الفكرية. ويف حاةل 

ن رشاكت توريد معدات وخدمات وتكنولوجيا التعدين، املعروفني يف الصناعة ابختصار الربازيل، وثزقت ادلراسة بعناية أأ 

(METS ،ىل البدل، ول س امي قطاع التعدين. ومعظم هذه الرشاكت رشاكت أأجنبية (، يه احملرك الرئييس لنقل التكنولوجيا اإ

رشكة التعدين احمللية أأو الرشكة الفرعية لرشكة  رمغ أأن نقل التكنولوجيا ل يمت دامئا مبارشة من رشكة التعدين الأجنبية اإىل

التعدين الأجنبية، ولكن من خالل رشاكت حملية صغرية تنشط يف جمال السمرسة. وحتصل الرشاكت الصغرية احمللية عىل 

طاع التعدين. تكنولوجيا منقوةل من رشاكت أأجنبية خمتلفة، ل س امي من الياابن يف حاةل الربازيل، مث تقدم خدماهتا املتطورة لق

وابلإضافة اإىل ذكل، لحظت الأمانة أأن رشاكت التعدين يف الربازيل، وأأيضا يف س ياق ادلراسة العاملية، تودع عددا أأقل 

بكثري من الرباءات من رشاكت توريد معدات وخدمات وتكنولوجيا التعدين. ومع ذكل، أأودعت أأغلب براءات رشاكت 

(، ويه رشكة كبرية متكل Vale S.Aمها من قبل رشكة برازيلية واحدة يه رشكة )التعدين من قبل رشاكت برازيلية، ومعظ 

نصف براءات التعدين اليت أأودعهتا رشاكت التعدين يف الربازيل. وعقب املناقشات اليت أأجريت مع مكتب الربازيل للملكية 

جراء دراسة حاةل رشكة ) ىل اس تنتاجني (، ترد مفصةل يف الوثيقVale S.Aالفكرية، قررت الأمانة اإ ة. وأأشارت الأمانة اإ

لهيام هذه ادلراسة الإفرادية، اليت تكتيس أأمهية عامة ابلنس بة للمنطقة، وأأيضا للبدلان الأخرى اليت تعيش  رئيس يني خلصت اإ

حاةل مماثةل. وأأول الاس تنتاجني هو أأن لهذه الرشاكت الكربى اسرتاتيجية مزدوجة، أأي اسرتاتيجية ابتاكر مغلقة وأأخرى 

وحة. واسرتاتيجية الابتاكر املغلقة تعين الاعامتد عىل قدرهتا اذلاتية لتطوير الابتاكر، دون الاعامتد يذكر عىل املدخالت مفت

اخلارجية، وعدم تقامس ما دلهيا مع العامل اخلاريج. وأأما اسرتاتيجية الابتاكر املفتوحة فتعين الاعامتد بشلك كبري عىل الابتاكر 

عىل الأوساط الأاكدميية أأو املنافسني أأو املوردين، وتقامس بعض التكنولوجيا من خالل الرتخيص  املتاح خارج السوق أأو

ىل كثري من امللكية الفكرية الرمسية لأُنا تعمتد عىل الرسية، يف  والوسائل الأخرى. ول حتتاج اسرتاتيجية الابتاكر املغلقة اإ

زيد من امللكية الفكرية، ل س امي لنقل التكنولوجيا بني الرشكة وخارهجا. حني أأن اسرتاتيجية الابتاكر املفتوحة حتتاج اإىل امل

عداد الرشاكت الكبرية املتعددة اجلنس يات من البدلان النامية لسرتاتيجية ابتاكر مقفةل وأأخرى مفتوحة،  ورأأت الأمانة أأن اإ

( وضعت Vale S.Aأأظهرت أأن رشكة ) هو أأمر مفيد ابلنس بة لأوساط امللكية الفكرية، ل س امي وأأن ادلراسة الإفرادية

فقط. وقد نوقشت الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية عىل نطاق  2009اسرتاتيجية مؤسس ية للملكية الفكرية عام 

ل القليل بشأأن اسرتاتيجيات امللكية الفكرية للرشاكت. ويف حاةل ش ييل، اكن  واسع داخل الويبو، يف حني مل يس تكشف اإ

دين مشاهبا. ولغرض اس تكامل البياانت املس تقاة من حتليل الرباءات، أأجرى اخلرباء احملليون اس تقصاء عن وضع قطاع التع

الرشاكت احمللية لتوريد معدات وخدمات وتكنولوجيا التعدين. وتبني أأن معظم هذه الرشاكت ل يس تعمل نظام الرباءات ول 

يف املائة من الرشاكت املذكورة أأُنا عىل دراية جيدة  90وذكرت يس تخدم سوى بعض الأشاكل الأخرى من امللكية الفكرية. 

بأأنظمة امللكية الفكرية، وأأُنا تضع امللكية الفكرية يف الاعتبار عند حتليل الفرص التجارية اجلديدة. وذلكل، فاإن املشلكة 

ىل أأن الغالبية ال عظمى من الرشاكت احمللية يه ليست ابلرضورة نقص الوعي بل يه مسأأةل أأكرث تعقيدا. وأأشارت الأمانة اإ
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رشاكت صغرية أأو متوسطة، مما قد يفرس عدم قدرهتا عىل اس تخدام أأنواع متطورة من امللكية الفكرية بشلك فوري، مبا أأُنا 

ضافة اإىل ذكل، فاإن وعي هذه الرشاكت ومعرفهتا ابمللكية الفكرية يرتبط أأيضا بسلوكها  ل متتكل الكتةل الاكفية ذلكل. واإ

؛ أأي أأن الرشاكت اليت تقدم اخلدمات لرشاكت التعدين احمللية ورشاكت التعدين يف البدلان الأخرى يه أأكرث وعيا التصديري

وأأكرث عرضة لس تخدام امللكية الفكرية. وينبغي اس هتداف هذه الرشاكت لإذاكء الوعي. وينبغي حماوةل فهم أأس باب اس تخداهما 

عرضت ادلراسة اخلاصة بش ييل دراس يت حاةل عن رشاكت حملية لتوريد معدات للملكية الفكرية أأو عدمه. وعالوة عىل ذكل، 

وخدمات وتكنولوجيا التعدين وبعض املقابالت املهيلكة. وقد اس تعرضت ادلراس تان يف عدة مراحل، واس تعرض اخلرباء 

أأتيحت مجيع ادلراسات الأربع  اخلارجيون املرحةل الأخرية. وطبقت نفس املعايري عىل ادلراسات الأخرى لدلراسة العاملية. وقد

 اليت أأجرهتا الأمانة عىل املوقع الإلكرتوين. 

ىل أأن اس تنتاجات ادلراسة أأظهرت وجود فرص للنو، وأأبرزت أأيضا وجود حتدايت تتجاوز  .317 وأأشار وفد ش ييل اإ

حاس، أأن تكون مركزا مسائل امللكية الفكرية وترتبط ابلس تدامة البيئية. ورأأى أأن عىل ش ييل، بوصفها أأحد أأمه منتجي الن

للبحث والتطوير التكنولويج بشأأن النحاس. لأُنا متتكل البنية التحتية والنظام الإيكولويج الالزمني لتس تطيع الوصول اإىل 

عادة تدوير النحاس يه حتد جديد أ خر يتعني عىل ش ييل أأن تس تعد ملواهجته.. وينبغي أأن تثبت  تكل املرتبة. وذكر أأن اإ

فائدة مواهجة تكل التحدايت ومواصةل تطوير صناعات تعدين أأخرى وغريها من الصناعات القامئة عىل  جتارب صناعة النحاس

 املعادن املتواجدة يف مجيع أأحناء البدل، مثل الليثيوم.

ىل أأمهية ادلراسة يف املساعدة عىل صياغة الس ياسات يوأأيد وفد الرباز  .318 ل البيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل. وأأشار اإ

ىل أأهمتية مالحظة أأن معظم الابتاكر يف هذا العامة وس ي اسات امللكية الفكرية وتعزيز الابتاكر يف قطاع التعدين. وأأشار اإ

القطاع اكن مدفوعا من جانب رشاكت توريد معدات وخدمات وتكنولوجيا التعدين وليس من قبل رشاكت التعدين. وطلب 

جاميل صادرات قطاع املعادن   . 2017يف الربازيل يف الربع الأول من عام الوفد توضيحا بشأأن بياانت اإ

وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وشكر مكتيب الرباءات يف الربازيل وش ييل والأمانة  .319

ىل أأن الابتاكر يف قطاع التعدين قد اس تكشف أأيضا يف ماكتب امللكية الفكرية الأخرى يف بدلان م  ثل عىل ادلراسة. وأأشار اإ

أأسرتاليا وكندا والولايت املتحدة، الأمر اذلي أأاتح رقابة موسعة عىل هذا القطاع. وأأعرب الوفد عن تقديره لإنشاء قاعدة 

بياانت عاملية للملكية الفكرية خاصة ابلتعدين، ورحب ابلتحليل التجرييب لس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع التعدين فضال 

 املسائل ذات الصةل يف أأحد البدلان الأقل تقدما. عن احملاوةل الأوىل لتحليل 

وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء، ورحب ابدلراسة املتعددة البدلان اليت حبثت الابتاكر وامللكية الفكرية يف  .320

عىل أأن  قطاعات التعدين يف أأسرتاليا والربازيل وكندا وش ييل والصني وكولومبيا والولايت املتحدة الأمريكية. وسلط الضوء

ىل أأن قطاع التعدين ينظر هل عىل أأنه أأقل  ادلراسة قدمت فهام شامال لالبتاكر يف قطاع التعدين يف الربازيل وش ييل، وأأشار اإ

ابتاكرية لأنه نشاط اس تخراج. كام اكنت ادلراسة مثال ممتازا عىل كيف ميكن ملرشوع من مشاريع أأجندة التنية أأن يضيق 

هجها واضعو الس ياسات يف تصممي وتنفيذ نظام ملكية فكرية يعزز التنية. وأأعرب عن رسوره ابجلهود الفجوة املعرفية اليت يوا

نشاء قاعدة البياانت وسيسهل  املبذوةل لتوحيد بياانت جسالت الوحدات اخلاصة ابمللكية الفكرية، لأن ذكل أأسايس يف اإ

جراء أأي حبوث يف املس تقبل يف هذا اجملال.   اإ
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فو( عن تقديرها للمالحظات اليت أأبدهتا ادلول الأعضاء. وذكرت أأن هناك العديد من الس يد ر وأأعربت الأمانة )ا .321

التعليقات عىل قاعدة البياانت العاملية وأأن هدفها هو وضع القاعدة يف املكل العام لفائدة امجليع. ورمغ أأن بعض ادلراسات 

التحليالت اليت أأجريت عىل الصعيد العاملي متاحة يف  اكنت خمصصة لبعض الاحتياجات القطرية، فاإن قاعدة البياانت وبعض

ن القاعدة  ورقات العمل. ولعل قاعدة البياانت يه أأمشل حتليل ملوضوع الابتاكر العاملي يف جمال التعدين. وقالت الأمانة اإ

دلان املشاركة. وردا منفعة عامة ميكن أأن تس تخدهما مجيع ادلول الأعضاء. وأأعربت عن تقديرها للتعاون املمتاز من مجيع الب

عىل سؤال طرحه وفد الربازيل، ذكرت الأمانة أأن النس بة املئوية للصادرات يه اقتباس مبارش من ورقة العمل اليت أأعدها 

ىل ربع س نة فقط،  املعهد الوطين للملكية الصناعية يف الربازيل واخلرباء الاستشاريون احملليون اخلارجيون. وأأن الرمق يشري اإ

ن أأ  حدى ادلراسات وذلكل فاإ ىل ال اثر املومسية والتغري يف الأسعار. وهذا هو أأصال موضوع اإ ي اختالفات ميكن أأن تعزى اإ

العاملية اليت أأجرهتا الأمانة، واليت درست أأثر تباين الأسعار عىل الابتاكر. ومع ذكل، ميكن التحقق من دقزة الرمق وتصويبه 

ن  .الأمر لزم اإ

اسة عن اس تخدام نظام امللكية الفكرية يف قطاع التعدين يف الربازيل وش ييل، الوارد وأأحاطت اللجنة علام مبلخص ادلر  .322

 . ومتت املوافقة نظرا لعدم وجود تعليقات أأخرى من جانب احلضور.CDIP/2/INF/3يف الوثيقة 

لقطاع السمعي اقرتاح ملتابعة دراسة اجلدوى بشأأن تعزيز جتميع بياانت اقتصادية عن ا – CDIP/23/12النظر يف الوثيقة 

 البرصي يف عدد من البدلان الأفريقية

ىل تقدمي الوثيقة. .323  دعا الرئيس الأمانة اإ

وذكرت الأمانة )الس يدة كرويال( أأن دراسة اجلدوى بشأأن تعزيز جتميع بياانت اقتصادية عن القطاع السمعي البرصي  .324

طار مرش CDIP/21/INF/2يف عدد من البدلان الأفريقية )الوثيقة  وع تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره ( أأجري يف اإ

(. وقد أأعد الاقرتاح خبريان استشاراين CDIP/17/7املرحةل الثانية )الوثيقة  -يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية 

 مس تقالن، هام الس يدة ديردري كيفن والس يدة حسر عيل، وعرض الاقرتاح عىل ادلورة احلادية والعرشين للجنة. وطلب من

ىل مزيد من العمل يف هذا الشأأن. وذكرت الأمانة أأن الوثيقة  يه اقرتاح بشأأن  CDIP/23/12الأمانة اس تكشاف احلاجة اإ

ىل نشاطني رئيس يني. أأوهلام هو اقرتاح  خطة تنفيذ لأنشطة متابعة من شأأُنا أأن تساعد عىل نرش نتاجئ املرشوع. ويستند اإ

قلميية لنرش نتا جئ ادلراسة. واثنهيام هو وثيقة موجزة عقب حلقة العمل تتيح الاطالع عىل لعقد ندوة وحلقة معل دون اإ

اخلطوط العريضة للخربات يف جمال مجع البياانت، وخاصة يف بعض البدلان الأوروبية وبدلان أأمرياك الالتينية والبدلان 

لوثيقة مقارنة لبعض املامرسات الأفريقية اليت طورت اجلانب املتعلق جبمع البياانت الاقتصادية بشلك كبري. وس تحوي ا

 املوىص هبا وس تحدد اخليارات املتاحة للبدلان لتطوير الأنشطة يف هذا اجملال. 

وأأبرز وفد الس نغال أأنه خالل تنفيذ مرشوع تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاسو وبعض البدلان  .325

ن دلى اجلهات الثقافية املرحةل الثانية، واهجت معظم البدلان صعو –الأفريقية  ابت يف حشد املؤسسات املالية. وقد تكوز

ا اكنت تطلب الأرقام وادلراسات السوقية  الفاعةل انطباع بأأن اجلهات الفاعةل يف النظام املرصيف ليست هممتة ابلثقافة رمغ أأُنز

دة املزيانيات الثقافية دون وجود من أأجل الاستامثر. وأأما الصعوبة الثانية فهيي التعامل مع واضعي الس ياسات من أأجل زاي

قناع واضعي الس ياسات واملؤسسات املالية، وهذا هو سبب  ن البياانت الإحصائية هممة لإ حصائية تذكر. وقال اإ بياانت اإ

 رضورة اقرتاح املتابعة. 
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ن الأنشطة اخملططة الواردة يف .326 الوثيقة  وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وقال اإ

CDIP/23/12  ستسامه يف نرش البياانت الاقتصادية عن القطاعات السمعية البرصية، وزايدة الوعي مبهنجية مجع البياانت

 وحتليلها وعرضها، فضال عن حتديد الهنج املمكنة لتعزيز مجع البياانت.

ن دراسة .327 اجلدوى بشأأن تعزيز مجع البياانت  وحتدث وفد رومانيا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وقال اإ

( قدمت نتاجئ هممة. CDIP/21/INF/2الاقتصادية عن القطاع السمعي البرصي يف عدد من البدلان الأفريقية )الوثيقة 

قلميية بشأأن نرش نتاجئ ادلراسة وامللخص بعد حلقة العمل عىل النحو املقرر يف اقرتاح  ىل فائدة حلقة العمل دون الإ وأأشار اإ

ذاكء الوعي ونرش نتاجئ املتاب عة. وجشع الوفد عىل اس تخدام الوسائل الرمقية لتوس يع الأثر وحتقيق الأهداف املنشودة املمتثةل يف اإ

 دراسة اجلدوى بشأأن أأمهية مجع البياانت السوقية والقانونية يف القطاع السمعي البرصي. 

 رة يف الاقرتاح. وأأعرب وفد كوت ديفوار عن رغبته يف املشاركة يف الأنشطة املذكو  .328

مل يف هذا اجملال وغريه ورحب وفد الصني ابلقرتاح، اذلي سيساعد البدلان الأفريقية املس تفيدة عىل الع .329

 ادلروس.  لس تخالص

 وأأيد وفد بوركينا فاسو الاقرتاح وسلط الضوء عىل أأمهية البياانت ابلنس بة للقطاع السمعي البرصي. .330

نه رحب يف ادلورة وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء،  .331 للجنة بدراسة اجلدوى بشأأن تعزيز مجع البياانت  21وقال اإ

(، اليت عرضت مجموعة CDIP/21/INF/2الاقتصادية عن القطاع السمعي البرصي يف عدد من البدلان الأفريقية )الوثيقة 

ت يف بوركينا فاسو وكوت ديفوار من الاس تنتاجات والاقرتاحات القمية بشأأن اخلطوات املقبةل احملمتةل لتحسني مجع البياان

يتفق متاما مع التوصية الثانية من دراسة  CDIP/23/12وكينيا واملغرب والس نغال. وأأفاد بأأن اقرتاح املتابعة الوارد يف الوثيقة 

ضيف اجلدوى، وميثل خطوة ملموسة للتوعية بأأمهية تعزيز مجع البياانت السوقية والقانونية يف القطاع السمعي البرصي، وي 

خيارات قابةل للتطبيق لزايدة شفافية البياانت السوقية والقانونية يف البدلان املس تفيدة. وأأشار اإىل أأن تاكليف الأنشطة 

ىل تنفيذه.  املقرتحة س تغطى من املزيانية احلالية لشعبة قانون حق املؤلف يف الويبو. وأأيد اعامتد الاقرتاح وأأعرب عن تطلعه اإ

ن البياانت الإحصائية قيزمة لأغراض التخطيط يف أأي قطاع. وذكر وحتدث وفد أأوغندا ابمس  .332 اجملموعة الأفريقية، وقال اإ

أأن النجاح يف اس تكامل املرشوع سيمثر بياانت مفيدة ميكن أأن يس تخدهما واضعو الس ياسات يف البدلان املس تفيدة لرمس 

 س ياسات ملكية فكرية وجهية. وأأعرب عن تأأييده لالقرتاح. 

ة عىل اقرتاح ملتابعة دراسة اجلدوى بشأأن تعزيز جتميع بياانت اقتصادية عن القطاع السمعي البرصي يف ووافقت اللجن .333

، وطلبت من الأمانة أأن تقدم تقريرا عن تنفيذ الأنشطة يف CDIP/23/12عدد من البدلان الأفريقية، الوارد يف الوثيقة 

 تعليقات أأخرى من جانب احلضور.دورهتا اخلامسة والعرشين. ومتت املوافقة نظرا لعدم وجود 

 من جدول الأعامل: امللكية الفكرية والتنية )تمتة( 9البند 

 قرتاح مقدم من الاحتاد الرويس بشأأن "امللكية الفكرية والتنية يف البيئة الرمقية"ا – CDIP/23/16النظر يف الوثيقة 

ىل تقدمي الاقرتاح. .334  دعا الرئيس وفد الاحتاد الرويس اإ
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نه اقرتح مرشوعا يغطي خمتلف جوانب معل الويبو بشأأن "امللكية الفكرية والتنية يف وقال وفد الا .335 حتاد الرويس اإ

قلميية والوفود املهمتة للعمل عىل نص  البيئة الرمقية"، لتنظر فيه اللجنة. وأأضاف أأنه أأجرى مشاورات مع لك اجملموعات الإ

اقشات، صاغ الوفد نصا جديدا وزع عىل مجيع املشاركني. وذكر أأن . وخالل املنCDIP/23/16الاقرتاح، الوارد يف الوثيقة 

للنص جزأأين؛ وخصص اجلزء الأول للعرض اذلي تقدمه الويبو وتبادل اخلربات بني ادلول الأعضاء؛ واجلزء الثاين هو الامتس 

جراء تقيمي دلراسة احتياجات البدلان النامية والبدلان الأقل منوا يف س ياق رمق  ىل اللجنة ابإ نة ماكتب امللكية الفكرية، فضال اإ

ن املرشوع تضمن حكام بأأن تقدم الأمانة  عداد قامئة ابلأنشطة اليت ميكن أأن تضطلع هبا الويبو يف هذا الصدد. وقال اإ عن اإ

ُنا ستبلغ اللجنة يف ادلورة  25النتاجئ يف ادلورة  ىل مزيد من الوقت أأو املوارد، فاإ ر . وشك24للجنة. فاإن احتاجت الأمانة اإ

 مجيع الوفود عىل دمعها ومرونهتا وأأعرب عن أأمهل يف اعامتد الاقرتاح.

طار البند  .336 دراجه يف ملخص الرئيس يف اإ من جدول الأعامل بشأأن "امللكية  9وقرأأ الرئيس مرشوع القرار املقرتح اإ

طت علام ابلعرض اذلي قدمته الفكرية والتنية": "انقشت اللجنة موضوع "امللكية الفكرية والتنية يف البيئة الرمقية" وأأحا

الأمانة والتجارب اليت تقامسهتا ادلول الأعضاء بشأأن التحدايت والفرص املطروحة أأمام نظام امللكية الفكرية يف الوقت احلايل 

ىل البيئة الرمقية. وأأعربت الوفود عن تقديرها للعرض املقدم من الأ  ل اإ مانة وتكل اليت س ُتطرح أأمامه يف املس تقبل نتيجة التحوز

جراء تقيمي يف س ياق رمقنة  بشأأن "امللكية الفكرية والتنية يف البيئة الرمقية". وطلبت اللجنة من أأمانة الويبو ما ييل: )أأ( اإ

ذاكء الوعي،  ماكتب امللكية الفكرية لتحديد احتياجات لك من ادلول النامية وادلول الأقل منوا من البنية التحتية، أأي اإ

سات امللكية الفكرية، واس تخداما للتكنولوجيات الرمقية بغض أأمتتة معليات تسجيل امللكية وحتسني قدرات ماكتب/مؤس 

ىل نتيجة التقيمي، تزويد جلنة التنية بقامئة  ىل املس توى الأمثل؛ )ب( واستنادا اإ دارهتا والارتقاء بتكل العمليات اإ الفكرية واإ

ىل الفئة جمي، والهادفة حتديدا اإىل ابلأنشطة املقرتحة الهادفة اإىل دمع تنفيذ توصيات أأجندة ا لويبو بشأأن التنية من الفئة أألف اإ

ة الرمقية )التوصية  (، وتعزيز الكفاءات املؤسس ية الوطنية يف جمال امللكية الفكرية من خالل امليض يف تطوير 24ردم الهوز

وجيا املعلومات والتصالت حتقيقا للنو (، وتيسري اجلوانب املتصةل ابمللكية الفكرية من تكنول10البىن التحتية )التوصية 

(، يك تنظر اللجنة فهيا. وستنظر اللجنة يف نتيجة التقيمي وقامئة الأنشطة املقرتحة يف دورهتا اخلامسة 27والتنية )التوصية 

املهمتة  والعرشين، بغرض حتديد مرشوعات مس تقبلية ممكنة للجنة التنية تركزز عىل الاحتياجات.  وميكن لدلول الأعضاء

ذا ظهرت  ىل اللجنة. واإ بالغ أأمانة جلنة التنية بذكل و/أأو تقدمي اقرتاحاهتا املمكنة اإ ابملشاركة يف تكل املرشوعات والأنشطة اإ

ضافية لالضطالع ابلأنشطة املذكورة يف الفقرتني  ضايف أأو موارد مالية اإ )ب(، 2.10)أأ( و2.10احلاجة اإىل ختصيص وقت اإ

بالغ الل  مانة اإ جنة بذكل يف دورهتا الرابعة والعرشين.  وأأوحض الرئيس أأن القرار س يحل حمل فقرة القرار املقرتحة يف ينبغي للأ

 اليوم السابق بشأأن البند "امللكية الفكرية والتنية". واعمتد القرار وفتح الرئيس ابب التعليق. 

ندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ، وأأثىن عىل ا .337 لأمانة للعرض اذلي قدمته يف اليوم وحتدث وفد اإ

السابق بشأأن موضوع "امللكية الفكرية والتنية يف البيئة الرمقية". وأأحاط الوفد علام ابلتجارب اليت تقامسهتا ادلول الأعضاء، مبا 

ىل توافق ال راء، وأأث ىل موقفه من الانضامم اإ ىن عىل وفد يف ذكل الاحتاد الرويس، بشأأن املوضوع املذكور. وأأشار الوفد اإ

طار هذا  قلميية املهمتة اليت أأجرت املناقشات اليت أأمثرت عن اختاذ قرار يف اإ الاحتاد الرويس وادلول الأعضاء واجملموعات الإ

 البند من جدول الأعامل. 

وشكر وفد الربازيل وفد الاحتاد الرويس عىل عرض اقرتاحه. وذكر أأنه تعاون مع الاحتاد الرويس بشأأن موضوع  .338

ثراء "امللكي ة الفكرية والتنية يف البيئة الرمقية". وأأعرب عن رضاه عن النتاجئ وشكر ادلول الأعضاء اليت سامهت يف اإ
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املناقشات. وجشع املزيد من البدلان النامية عىل تبادل جتارهبا يف س ياق بند جدول الأعامل املعنون "امللكية الفكرية والتنية" 

نومفرب يف برازيليا، وأأن الاقتصاد الرمقي هو أأحد  14و 13ضيف مقة بدلان الربيكس يويم يف ادلورات املقبةل. وذكر أأنه سيس ت 

أأولوايت بدلان اجملموعة. وذكر أأنه يعمل مع ادلول الأعضاء الأخرى يف الويبو ويف منظمة التجارة العاملية لتعميق املناقشات 

ثورة الرمقية. وأأيد اقرتاح وفد الاحتاد الرويس، ورأأى فيه بشأأن خمتلف أأبعاد املوضوع، مبا يضمن أأن جتين البدلان فوائد ال 

جيابية يف املناقشات اجلارية بشأأن موضوع الاقتصاد الرمقي يف الويبو.  مسامهة اإ

يران )مجهورية .339 الإسالمية( عن رسوره بعرض الأمانة ومناقشة بند جدول الأعامل املعنون "امللكية  - وأأعرب وفد اإ

طار هذا البند من جدول الأعامل. وأأثىن عىل الاقرتاح املقدم من الفكرية والتنية"، وعن تط ىل املناقشات املقبةل يف اإ لعه اإ

ىل أأن تعليقاته قد عوجلت بشلك اكمل يف النسخة املنقحة من الاقرتاح، وهنأأ الوفد الرويس  وفد الاحتاد الرويس، وأأشار اإ

 عىل اعامتد الاقرتاح.

ن وحتدث وفد رومانيا ابمس الاحتاد الأو  .340 رويب وادلول الأعضاء فيه، فشكر وفد الاحتاد الرويس عىل الاقرتاح وقال اإ

للملكية الفكرية دورا همام يف البيئة الرمقية. ورأأى الوفد أأن املوضوع يس تحق الاس تكشاف وأأعرب عن اس تعداده للمشاركة 

 ية الفكرية والتنية. يف املناقشات ذات الصةل لأن التكنولوجيات تغري احلياة ابس مترار وتؤثر عىل امللك 

وأأيد وفد الصني اقرتاح وفد الاحتاد الرويس. وذكر أأن منو التكنولوجيات الرمقية والناش ئة يعزز التنية الاجامتعية  .341

ىل الفرص والتحدايت. فقد أأجرت الويبو وماكتب امللكية الفكرية  ل الصناعة. كام أأن الاقرتاح لفت النظر اإ والاقتصادية وحتوز

دارة امللكية الفكرية. ورحب الوفد بتبادل اخلربات يف الوطنية دراس ات عن كيفية اس تخدام التكنولوجيات اجلديدة لتحسني اإ

 هذا اجملال وأأيد دور الويبو يف توفري التوجيه والتنس يق.

 وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وشكر وفد الاحتاد الرويس وادلول الأعضاء اليت .342

معلت عىل الاقرتاح املنقح وأأكد دمعه دلور امللكية الفكرية يف البيئة الرمقية. ورأأى يف الاقرتاح املعمتد أأساسا جيدا ملزيد من 

 العمل يف هذا اجملال من قبل اللجنة.

ن الاقرتاح سيساعد عىل حتديد التحدايت اليت تواهجها م .343 اكتب وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية، وقال اإ

امللكية الفكرية يف البدلان النامية يف البيئة الرمقية، وسرب حلول للتحدايت وتعزيز قدرة املاكتب عىل العمل يف البيئة الرمقية. 

 وابلتايل، أأيد الاقرتاح. 

ةل وشكر وفد امجلهورية العربية السورية الأمانة عىل عرضها ووفد الاحتاد الرويس عىل اقرتاحه. وأأكد الزتامه مبواص .344

 التعاون مع الويبو من أأجل حتقيق أأهداف التنية املس تدامة. 

قلميية والأمانة.  .345  وأأكد وفد الاحتاد الرويس تقديره لدلول الأعضاء واجملموعات الإ

وأأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية، ورحب ابلقرتاح اذلي تقدم به وفد  .346

ىل البيئة الاحتاد ا لرويس. وذكر أأن الاقرتاح جاء يف الوقت املناسب لأنه يسعى اإىل حشد اس تجابة من الويبو لالنتقال اإ

الرمقية، اليت س تجلب العديد من الفرص والتحدايت املتعلقة ابمللكية الفكرية. وذلكل رأأى أأمهية أأن يعمل اجملمتع العاملي معا 

ة الرمقية مع حتقيق أأقىص قدر من الفوائد. وذكر أأن للبيئة الرمقية أ اثرًا واسعة النطاق، لتفادي العواقب السلبية املرتبطة ابلبيئ

مبا يف ذكل يف س ياق امللكية الفكرية والتنية، اليت تضطلع فهيا الويبو بدور رئييس. وأأعرب الوفد عن تقديره للعمل اذلي تقوم 
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ىل الفجوة الرمقية اليت ذكرت يف العرض اذلي به الويبو ملساعدة ادلول الأعضاء، ول س امي ماكتب امللكي ة الفكرية. وأأشار اإ

ىل  قدمته الأمانة، واليت حالت دون ترسيع منو اقتصادات البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. ورحب ابلقرتاحات ادلاعية اإ

ىل مزيد من املناقشا ة لسد الفجوة الرمقية، وأأعرب عن تطلعه اإ ت بشأأن قضااي الاقتصاد الرمقي النظر يف الأنشطة املوهجز

طار بند جدول الأعامل املعنون "امللكية الفكرية والتنية". ورأأى أأن تبادل اخلربات سيسهم  والتكنولوجيات اجلديدة يف اإ

ىل أأقىص حد، مبا يف ذكل تيسري الفحص والبحث والتصنيف. سهاما كبريا يف حتسني معل ماكتب امللكية الفكرية اإ  اإ

س تان ابمس مجموعة بدلان أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية، وذكر أأن العرض اذلي قدمته وحتدث وفد طاجيك  .347

الأمانة غطى أأمه قضية عىل جدول الأعامل العاملي، ويه التحول الاقتصادي يف البيئة الرمقية وأأثر التكنولوجيات الرمقية عىل 

ن مجموعته هممتة بتبادل ال راء ب  شأأن أ فاق تطوير امللكية الفكرية يف البيئة الرمقية، وتقيمي اخملاطر امللكية الفكرية. وقال اإ

والفوائد، والأساليب اليت تس تخدهما ماكتب امللكية الفكرية لإدخال التكنولوجيات اجلديدة، واجلوانب التقنية والقانونية لهذا 

مللكية الفكرية وتيسري معلية الفحص العمل. وأأضاف أأن التكنولوجيات اجلديدة توفر فرصا كبرية لزايدة كفاءة ماكتب ا

وترسيعها، وأأمتتة معليات البحث والتصنيف والرتمجة. ورأأى أأن من املهم مواصةل العمل بنشاط لتنفيذ الرؤية اليت أأعرب عهنا 

 املدير العام للويبو بشأأن رضورة الاس تخدام الاستبايق لأدوات تكنولوجيا املعلومات وأأنظمة البياانت الضخمة واذلاكء

ن تكييف ماكتب امللكية الفكرية وامللكية الفكرية كلك مع البيئة الرمقية اجلديدة  الاصطناعي يف جمال امللكية الفكرية. وقال اإ

مسأأةل شامةل ووجهية. وذكر أأن اجملموعة تتابع عن كثب الأحداث املواضيعية اليت تنظمها الويبو فضال عن املنشورات، مثل 

بو. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تعقد مثل هذه الفعاليات عىل أأساس منتظم، لأن التغريات الاجتاهات التكنولوجية للوي 

 التكنولوجية حتدث بوترية غري مس بوقة.  وأأيد قرار اللجنة بشأأن اقرتاح وفد الاحتاد الرويس.

لعدم وجود تعليقات من جدول الأعامل "امللكية الفكرية والتنية"، نظرا  9وأأغلق الرئيس ابب املناقشة بشأأن البند  .348

 أأخرى من احلضور.

 من جدول الأعامل: النظر يف برانمج العمل لتنفيذ التوصيات املعمتدة )تمتة( 8البند 

اقرتاح الأمانة بشأأن الإجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة املنبثقة  – CDIP/23/8النظر يف الوثيقة 

 واخليارات بشأأن الإبالغ والاس تعراض )تمتة(عن توصيات الاس تعراض املس تقل 

. وذكر بأأن بعض الوفود أأعربت، خالل املناقشات اليت CDIP/23/8اس تأأنف الرئيس املناقشات بشأأن الوثيقة  .349

ىل مزيد من الوقت للتفكري والتشاور بشأأن بعض اسرتاتيجيات التنفيذ  دارت يف وقت سابق من هذا الأس بوع، عن حاجهتا اإ

واحدة، ويف حال أأعرب بالأمانة يف تكل الوثيقة. واقرتح أأن تناقش اللجنة الإجراءات والاسرتاتيجيات واحدة  اليت اقرتحهتا

ىل مزيد من الوقت بشأأن أأي مهنا، فس تعلزق اللجنة النقاش بشأأن اسرتاتيجية التنفيذ، وس تواصل  أأي وفد أأنه ل زال حيتاج اإ

 .1عليقات عىل اسرتاتيجية التنفيذ رمق النقاش يف ادلورة الالحقة. وفتح الرئيس ابب الت 

ىل مزيد من الوقت بشأأن اسرتاتيجية التنفيذ رمق  .350  .1وذكر وفد الربازيل أأنه حيتاج اإ

 .2وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل اسرتاتيجية التنفيذ رمق  .351

ىل مزيد من الوقت بشأأن اسرتاتيجية ا .352 نه حيتاج اإ  .2لتنفيذ رمق وقال وفد كندا، متحداث ابمس اجملموعة ابء، اإ
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 .3وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل اسرتاتيجية التنفيذ رمق  .353

نه حيتاج اإىل مزيد من الوقت بشأأن اسرتاتيجية التنفيذ رمق  .354 ندونيس يا اإ  .3وقال وفد اإ

 .4وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل اسرتاتيجية التنفيذ رمق  .355

ىل أأنه حي  .356 ىل مزيد من الوقت بشأأن اسرتاتيجية التنفيذ رمق وأأشار وفد كندا، متحداث ابمس اجملموعة ابء، اإ  .4تاج اإ

ن اللجنة متفقة فامي يبدو عىل هاتني 6و 5وفتح الرئيس ابب التعليق عىل اسرتاتيجييت التنفيذ رمق  .357 . وقال اإ

 .7الاسرتاتيجيتني، نظرا لعدم وجود تعليقات من احلضور. وفتح الباب للتعليق عىل اسرتاتيجية التنفيذ رمق 

ىل مزيد من الوقت بشأأن اسرتاتيجية التنفيذ رمق وقال  .358 نه حيتاج اإ  .7وفد جنوب أأفريقيا اإ

ن اللجنة متفقة فامي يبدو عىل 12و 11و 10و 9و 8وفتح الرئيس ابب التعليق عىل اسرتاتيجيات التنفيذ رمق  .359 . وقال اإ

 .13ىل اسرتاتيجية التنفيذ رمق هذه الاسرتاتيجيات، نظرا لعدم وجود تعليقات من احلضور. وفتح الباب للتعليقات ع

ىل مزيد من الوقت بشأأن اسرتاتيجية التنفيذ رمق  .360  .13وذكر وفد جنوب أأفريقيا أأنه حيتاج اإ

ن اللجنة متفقة فامي يبدو عىل تكل الاسرتاتيجية، 14وفتح الرئيس ابب التعليقات عىل اسرتاتيجية التنفيذ رمق  .361 . وقال اإ

 .15وفتح الباب للتعليقات عىل اسرتاتيجية التنفيذ رمق نظرا لعدم وجود تعليقات من احلضور. 

ىل مزيد من الوقت بشأأن اسرتاتيجية التنفيذ رمق  .362 ىل أأنه حيتاج اإ  .15وأأشار وفد كندا، متحداث ابمس اجملموعة ابء، اإ

ذا اكنت اللجنة توافق عىل اسرتاتيجيات التنفيذ رمق  .363 د ، بي14و 12و 11و 10و 9و 8و 6و 5وتساءل الرئيس عام اإ

ىل مزيد من الوقت بشأأن اسرتاتيجيات التنفيذ رمق   . 15و 13و 7و 4و 3و 2و 1أأُنا حتتاج اإ

نه يتفق مع فهم الرئيس. وأأشار كذكل اإىل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد  .364 وقال وفد كندا، متحداث ابمس اجملموعة ابء، اإ

عداد الأمانة دلليل معيل  مصاحب لتس تعني به ادلول الأعضاء عند وضع الربازيل يف وقت سابق من هذا الأس بوع بشأأن اإ

دراج ادلليل املذكور يف الوثيقة اليت أأعدهتا الأمانة اكسرتاتيجية  اقرتاحات مرشوعات جديدة وتقدميها. ورأأى أأن من املنطقي اإ

لتنفيذ وطريقة من الاس تعراض املس تقل. واقرتح الوفد صياغة اسرتاتيجية ا 7تنفيذ منفصةل، لأُنا تتعلق حتديدا ابلتوصية رمق 

عداد دليل معيل مصاحب يوفر معلومات  مانة اإ التنفيذ. وذكر أأن نص الاسرتاتيجية املقرتحة س يكون كام ييل: "ميكن للأ

لدلول الأعضاء عن معلية وضع اقرتاحات املرشوعات اجلديدة وعرضها، ونرشه لتعظمي فوائد اس تخدامه من قبل ادلول 

( "أأن تعدز الأمانة دليال معليا مصاحبا، 1ات جديدة". واقرتحت اجملموعة طريقتني: )الأعضاء اليت ترغب يف تقدمي اقرتاح

وترتمجه اإىل مجيع لغات الأمم املتحدة الست، يعرض عىل ادلول الأعضاء معلومات بشأأن معلية وضع اقرتاحات مشاريع جديدة 

( 2 ترغب يف تقدمي اقرتاحات جديدة"؛ )وتقدميها للجنة، وميكن اس تخداهما كدليل مرجعي من قبل ادلول الأعضاء اليت

ىل أأوسع رشحية ممكنة من امجلهور املعين".  وأأضاف الوفد أأن  مانة أأن تنرش هذا املورد اجلديد لضامن أأن يصل اإ "وميكن للأ

 لالس تعراض املس تقل.  7الاسرتاتيجية املقرتحة س تعاجل التوصية 

ذا اكنت اجملموعة ابء  .365 ضافة الاسرتاتيجية املقرتحة اإىل الاسرتاتيجية وطلب الرئيس توضيحا بشأأن ما اإ ترغب يف اإ

 .CDIP/23/8الواردة يف الوثيقة 
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ىل أأنه سيبدي مرونة بشأأن هذا اجلانب. .366  وأأكد وفد كندا، متحداث ابمس اجملموعة ابء، أأن فهم الرئيس حصيح وأأشار اإ

ندونيس يا بصفته الوطنية وأأيد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد كندا. .367   وحتدث وفد اإ

وأأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تقديره لالقرتاح اذلي تقدم به وفدا الربازيل وكندا. ورأأى أأن الاقرتاح س يفيد الوفود  .368

ىل أأن الوفود  عدادها ملقرتحات املشاريع لتنظر فهيا جلنة التنية. وذكر أأن الرئيس أأشار يف وقت سابق من هذا الأس بوع اإ عند اإ

ن استندت اإىل الاسرتاتيجيات الواردة يف املرفق الأول تس تطيع يف هذه املرحةل تقدمي املز  يد من اسرتاتيجيات التنفيذ فقط اإ

ن اكن اقرتاهحام قد ذكر يف املرفق الأول املذكور.CDIP/23/8للوثيقة   . وطلب الوفد من وفدي كندا أأو الربازيل توضيح ما اإ

 وأأيد وفد الربازيل الاقرتاح املقدم من وفد كندا. .369

 اي الاقرتاح اذلي تقدم به وفد كندا. زيلوأأيد وفد ما .370

جراءات للتنفيذ رشيطة أأن تكون قد وردت يف املرفق  .371 وذكر الرئيس أأن لأي وفد احلق يف تقدمي اسرتاتيجيات واإ

ىل CDIP/23/8الأول من الوثيقة  دراج الاقرتاح اجلديد اذلي تقدم به وفد كندا ملناقش ته يف مرحةل لحقة، اإ . واقرتح اإ

 جيات والإجراءات اليت مل يتفق علهيا بعد وأأية اقرتاحات جديدة تقدهما ادلول الأعضاء. جانب الاسرتاتي 

واقرتح وفد الربازيل أأن تتناول اللجنة املسأأةل اليت أأاثرها وفد جنوب أأفريقيا بشأأن الاقرتاح اذلي تقدم به وفد كندا  .372

 خالل اسرتاحة بدل من تأأجيل املناقشة. 

 6و 5التالية لإدراهجا يف ملخص الرئيس: "ووافقت اللجنة عىل اسرتاتيجيات التنفيذ رمق واقرتح الرئيس فقرة القرار  .373

 1، وس تواصل مناقشاهتا بشأأن اسرتاتيجيات التنفيذ رمق CDIP/23/8كام وردت يف الوثيقة  14و 12و 11و 10و 9و 8و

يف  CDIP/23/8دة يف الوثيقة ، وكذكل بشأأن خيارات الإبالغ والاس تعراض عىل النحو الوار 15و 13و 7و 4و 3و 2و

 ادلورة املقبةل".

ماكنية أأن تقدم الوفود  .374 ودمع وفد جنوب أأفريقيا فقرة القرار اليت اقرتهحا الرئيس، وطلب أأن يعكس بيان القرار أأيضا اإ

ضافية عىل أأساس املرفق الأول للوثيقة  جراءات واسرتاتيجيات تنفيذ اإ  . CDIP/23/8اإ

ىل التعبري عن فكرة وفد الربازيل بأأن تعد الأمانة دليال يساعد ادلول الأعضاء يف وذكر وفد كندا أأن اقرتاحه هيد .375 ف اإ

، قرر الوفد حسب CDIP/23/8وضع مقرتحات مرشوعات جديدة. ومبا أأن هذه الفكرة مل ترد يف املرفق الأول للوثيقة 

ماكنية تقدمي اقرتاح مرشوع ر  مسي من أأجل جتس يد فكرة وفد الربازيل الإضافة املقرتحة. وأأشار الوفد اإىل أأنه سيس تكشف اإ

ظهار اهامتهما. ىل اإ  يف ادلورة الالحقة للجنة، ودعا لك الوفود املهمتة ابملشاركة يف تقدمي ذكل الاقرتاح اإ

لالحقة، ورحب ابلوفود الراغبة وأأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد كندا بتقدمي الاقرتاح يف ادلورة ا .376

 املشاركة. يف

ماكنية تقدمي اقرتاحات جديدة بشأأن  وأأجاب .377 ىل اإ الرئيس عىل السؤال اذلي طرحه وفد جنوب أأفريقيا، فأأشار اإ

. وذكر أأن الوثيقة املعروضة عىل اللجنة يه CDIP/23/8اسرتاتيجيات التنفيذ ما دامت موجودة يف املرفق الأول للوثيقة 

وذلكل، فاإن لدلول الأعضاء اليت قدمت املساهامت احلق يف  اقرتاح الأمانة اذلي أأعد مع مراعاة مساهامت ادلول الأعضاء.
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ىل اسرتاتيجية التنفيذ. واقرتح الرئيس فقرة القرار التالية لإدراهجا يف ملخص الرئيس: "وافقت  حماوةل انتقاء اقرتاحاهتا والعودة اإ

، وس تواصل CDIP/23/8قة كام وردت يف الوثي 14و 12و 11و 10و 9و 8و 6و 5اللجنة عىل اسرتاتيجيات التنفيذ رمق 

، وحول الاقرتاحات اجلديدة املُقدمة من ادلول 15و 13و 7و 4و 3و 2و 1مناقشاهتا حول اسرتاتيجيات التنفيذ رمق 

الأعضاء وفقا للمرفق الأول من الوثيقة حبلول سبمترب فضال عن خيارات الإبالغ والاس تعراض عىل النحو الواردة يف الوثيقة 

CDIP/23/8 ة املقبةل".يف ادلور 

ىل املرفق الأول للوثيقة  .378 ذا اكن الرئيس يشري اإ ا اإ أأو وثيقة أأخرى،  CDIP/23/8وطلب وفد سويرسا توضيحا معز

ىل أأن ادلول الأعضاء قدمت اقرتاحات واردة يف واثئق خمتلفة.   نظرا اإ

ىل املرفق الأول للوثيقة  .379 نه يشري اإ ملساهامت املقدمة من اذلي حيتوي عىل جتميع للك ا CDIP/23/8وقال الرئيس اإ

 ادلول الأعضاء.

كام وردت يف الوثيقة  14و 12و 11و 10و 9و 8و 6و 5ووافقت اللجنة عىل اسرتاتيجيات التنفيذ رمق  .380

CDIP/23/8 وحول الاقرتاحات 15و 13و 7و 4و 3و 2و 1، وس تواصل مناقشاهتا حول اسرتاتيجيات التنفيذ رمق ،

قا للمرفق الأول من الوثيقة حبلول سبمترب فضال عن خيارات الإبالغ والاس تعراض اجلديدة املُقدمة من ادلول الأعضاء وف

لعدم وجود تعليقات أأخرى من  يف ادلورة املقبةل. ومتت املوافقة نظرا CDIP/23/8عىل النحو الواردة يف الوثيقة 

 احلضور. جانب

 من جدول الأعامل: العمل املقبل 10البند 

العمل العادي اذلي يتعني الاضطالع به يف لك دورة أأو لك دورتني من دورات حددت الأمانة )الس يد ابلوش(  .381

جلنة التنية. بداية مسأأةل اعامتد املراقبني يف حاةل تلقي الأمانة طلبات من املنظامت غري احلكومية. واثنيا، تقرير ادلورة احلالية 

رحلية اليت حتتوي عىل تقارير مفصةل عن مرشوعات أأجندة للجنة اذلي س توافق عليه يف ادلورة الالحقة. واثلثا، التقارير امل

ن هناك مرشوعني جاهزان  التنية وغريها من الأنشطة.  وقد تكون هناك نواجت من مشاريع أأجندة التنية. وقالت الأمانة اإ

قايف يف مرص وغريها من للتقيمي هام: مرشوع امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع الأهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الث

البدلان النامية، ومرشوع اس تخدام املعلومات يف املكل العام لأغراض التنية الاقتصادية. ومن احملمتل أأن تقدم الأمانة تقريري 

س بانيا. وذكرت أأن القرار  ىل اقرتاح النقاط الست بشأأن املساعدة التقنية اذلي قدمه وفد اإ تقيمي املرشوعني. وأأشارت أأيضا اإ

ي اختذته اللجنة يف دورهتا الثامنة عرشة نص عىل أأن تنفذ الأمانة الاقرتاح املعين عىل مدى فرتة ست دورات للجنة، اذل

طار تنفيذ ذكل  وقد اس تمكل. وأأنز الأمانة س تقدم يف ادلورة الالحقة تقريرا شامال عن مجيع الإجراءات اليت اختذت يف اإ

ن ملخص رئيس ادلو  رة الثامنة عرشة للجنة ذكر أأيضا أأن اللجنة ستناقش، بعد انهتاء فرتة التنفيذ القرار. وقالت الأمانة اإ

 CDIP/8/INF/1املذكورة أأي ست دورات، مسأأةل التنفيذ الهنايئ لقرتاح النقاط الست، والواثئق ذات الصةل 

ح اقرتاح . وأأضافت أأُنا سوف تتيح تكل الواثئق. وفامي يتعلق ابقرتاCDIP/16/6و CDIP/9/16و CDIP/9/15و

الأمانة بشأأن الإجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة املنبثقة عن توصيات الاس تعراض املس تقل 

(، اعمتدت اللجنة عددا من الاسرتاتيجيات. وذكرت الأمان CDIP/23/8واخليارات بشأأن الإبالغ والاس تعراض )الوثيقة 

ل أأُنا س تحاول تقيمي احتياجات املوارد  البرشية واملالية لتنفيذ الاسرتاتيجيات اليت مت التفاق علهيا، ولكهنا لن تقدم وثيقة اإ

 3و 2و 1بعد أأن تتخذ اللجنة قرارا بشأأن الاسرتاتيجيات املتبقية. وسوف تواصل اللجنة مناقشة اسرتاتيجيات التنفيذ رمق 
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، وكذكل CDIP/23/8أأساس املرفق الأول للوثيقة ، وأأي اقرتاحات جديدة تقدهما ادلول الأعضاء عىل 15و 13و 7و 4و

اخليارات املتعلقة ابلإبالغ والاس تعراض. وفامي يتعلق ببند جدول الأعامل "امللكية الفكرية والتنية"، ستناقش اللجنة موضوع 

ئيس ادلورة الثانية من ملخص ر  2.8"الرشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر وامللكية الفكرية"، عىل النحو الوارد يف الفقرة 

طار هذا البند من جدول الأعامل،  ن عىل اللجنة البت يف املوضوعات املس تقبلية اليت ستناقش يف اإ والعرشين. وقالت اإ

ن اكن عىل الأمانة أأن تقدم عرضا عن املوضوع. وبناء عىل طلب اللجنة يف دورهتا الثانية والعرشين، فقد أأعدت  وبشأأن ما اإ

طار بند جدول الأعامل املعنون "امللكية الفكرية والتنية"، الأمانة قامئة ابملوض وعات اليت اقرتحهتا ادلول الأعضاء ملناقش هتا يف اإ

والقامئة متاحة عىل الإنرتنت عىل صفحة أأجندة التنية. ومل تتلق الأمانة، منذ ادلورة الثانية والعرشين، أأية مواضيع جديدة 

ىل القامئة. ووفقا لاللزتامات ا ىل أأُنا مطالبة بتحديث قاعدة تضاف اإ ليت تعهدت هبا يف ادلورات السابقة، أأشارت الأمانة اإ

ن وصلها  بياانت املروانت يف حال تلقهيا لأية حتديثات من ادلول الأعضاء. ومل تتلق الأمانة أأية معلومات حمدثة، ولكن اإ

ُنا س تحدث قاعدة البياانت وس تخطر اللجنة بذكل. وأأشارت الأمانة  ىل قرار اللجنة بعقد مؤمتر للبدلان الأقل منوا جديد، فاإ اإ

دارة معلومات القطاع العام، عىل النحو املبني يف الفقرة  من ملخص رئيس ادلورة التاسعة عرشة.  3.6بشأأن حق املؤلف واإ

ىل اللجنة عن ذكل املؤمتر يف ادلورة الرابعة والعرشين، عرب وثيقة مكتوبة أأو ع ُنا وذكرت أأُنا قد تقدم تقريرا اإ رض. وقالت اإ

س تقدم أأيضا ملخصا أأو تقريرا وقائعيا عن املؤمتر ادلويل املعين ابمللكية الفكرية والتنية اذلي عقد يف اليوم الأول للجنة، مثلام 

ل للمجموعة الأفريقية بشأأن تنظمي املؤمتر ادلويل املعين ابمللكية  فعلت يف املؤمتر السابق، ووفق ما طلب الاقرتاح املعدَّ

طار زمين قصري اكن حتداي بسبب الإجراءات الف ىل أأن تنظمي املؤمتر ادلويل يف اإ ة لك س نتني. وأأشارت اإ كرية والتنية َمرز

، 2020ادلاخلية للمنظمة. وابلتايل، المتست من اللجنة أأن تتخذ قرارا يف ادلورة الالحقة للجنة، أأو يف موعد أأقصاه مايو 

ىل امجلعية العامة بشأأن مسامهة خمتلف هيئات بشأأن موضوع املؤمتر الالحق. وأأشارت أأي ىل أأن الأمانة س تقدم وثيقة اإ ضا اإ

ىل أأُنا  الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أأجندة التنية، اليت ستنظر فهيا امجلعية العامة وحتال اإىل جلنة التنية. وأأشارت اإ

م النسخة املنقحة اإ  ىل اللجنة يف ادلورة الالحقة. وأأخريا، فامي يتعلق ابملوافقة ستساعد وفد بوليفيا يف اقرتاح مرشوعه يك يقدز

عىل اقرتاح الاحتاد الرويس بشأأن امللكية الفكرية والتنية يف البيئة الرمقية، فستبلغ الأمانة اللجنة يف ادلورة الرابعة والعرشين 

ضافية لختاذ الإجراءات الواردة يف القرار.  ن احتاجت موارد مالية أأو برشية اإ ىل موارد مالية أأو اإ ذا مل تكن هناك حاجة اإ واإ

ُنا س تقدم تقريرا عن تكل الإجراءات يف ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة. ضافية، فاإ  برشية اإ

والمتس الرئيس من ادلول الأعضاء واجملموعات الإقلميية عرض أأفاكرها بشأأن املوضوعات املقرتحة للمؤمتر ادلويل  .382

مانة الوقت الاكيف لتنظمي املؤمتر.الالحق بشأأن امللكية الفكرية   والتنية يف ادلورة الرابعة والعرشين للجنة، يك يتاح للأ

ضافية من احلضور. .383  ووافقت اللجنة عىل قامئة العمل املقبل نظرا اإىل عدم وجود مالحظات اإ

 من جدول الأعامل: ملخص الرئيس 11البند 

ىل النظر يف مرشوع ملخص الرئيس. .384 واقرتح مراجعة واعامتد لك فقرة الواحدة تلو الأخرى، ودعا  دعا الرئيس اللجنة اإ

ن وجدت. واعمتدت الفقرات  ىل الإدلء بتعليقاهتا، اإ نظرا لعدم وجود مالحظات من احلضور.  6و 5و 4و 3و 2و 1الوفود اإ

ىل الفقرة   .1.7وانتقل الرئيس اإ

ضافة عبارة "يدرج يف التقرير التايل" أأو "س ت .385 ىل امجلةل الثانية من  درج يف التقريرواقرتح وفد الربازيل اإ التايل" اإ

 .1.7 الفقرة
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نه يفضل عدم تعديل فقرة القرار  .386 كام اقرتح وفد الربازيل، ورأأى أأن من  1.7وقال وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ

 مل تناقش بعد يف غري املنصف أأن يطلب من الأمانة أأدراج عدد من التوصيات والاقرتاحات املقدمة من ادلول الأعضاء واليت

 تقرير املدير العام املقبل.

ن عبارة "مالحظات واقرتاحات قدمهتا الوفود" يف فقرة القرار تشري اإىل الاقرتاح املقدم من  .387 وقال وفد الربازيل اإ

 ل. ، وينبغي أأن يدرج ذكل يف تقرير املدير العام املقب2وفدي جنوب أأفريقيا والربازيل فامي يتعلق ابلهدف الاسرتاتيجي 

ندونيس يا، متحداث بصفته الوطنية، أأن صياغة الفقرة  .388 تعكس أأساسا ما طلبه وفدا الربازيل وجنوب  1.7وذكر وفد اإ

أأفريقيا. وأأن الأمانة أأحاطت علام ابملالحظات والاقرتاحات اليت قدهما الوفدان، وأأن مسؤولية التأأكد من أأن تقرير املدير العام 

 رتاحات تقع عىل عاتق الوفود املعنيزة.املقبل يبنيز تكل املالحظات والاق

وذكر الرئيس أأن تعليق وفد الربازيل سريد يف تقرير ادلورة وأأن عبارة "أأحاطت الأمانة علام ابملالحظات  .389

 والاقرتاحات" تعين أأن الأمانة ستنظر يف الاقرتاحات قبل تنفيذها.

ن من املهم للغاية مراعاة تعليقات وفدي جنوب .390 أأفريقيا والربازيل لأُنا تبني ما يفتقده تقرير املدير  وقال وفد الربازيل اإ

 العام. ولكن أأبدى ثقته بعمل الأمانة، وأأن الاقرتاحات سرتد يف التقرير املقبل. 

دراج اقرتاحاته يف  .391 ماكنية الاس تفسار عن اإ وأأكد الرئيس أأن تعليق وفد الربازيل س يدرج يف تقرير ادلورة، وأأن للوفد اإ

ضافية من احلضور.1.7لفقرة املس تقبل. واعُتمدت ا  ، نظرًا لعدم وجود مالحظات اإ

، نظرًا لعدم 7.9و 6.9و 5.9و 4.9و 3.9و 2.9و 1.9و 2.8و 1.8و 6.7و 5.7و 4.7و 3.7و 2.7اعمتدت الفقرات  .392

ىل الفقرة   .8.9وجود مالحظات من احلضور. وانتقل الرئيس اإ

اذلي ميكن فيه لدلول الأعضاء تقدمي اقرتاحات جديدة  وطلب وفد الولايت املتحدة الأمريكية توضيحا بشأأن الوقت .393

 بشأأن الإجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ لتوصيات املراجعة املس تقةل.

ىل أأن املرفق الأول للوثيقة  .394 ، هو جتميع ملساهامت ادلول الأعضاء بشأأن الإجراءات CDIP/23/8وأأشار الرئيس اإ

ض املس تقل، ول ميكن تقدمي أأي مقرتحات جديدة أأخرى خارج املرفق واسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة بتوصيات الاس تعرا

 الأول، عدا الاقرتاحات القامئة عىل أأساس املدخالت الواردة يف املرفق املذكور. 

ندونيس يا، متحداث بصفته الوطنية، عن املوعد الهنايئ لدلول الأعضاء من اجل تقدمي اقرتاحات جديدة  .395 وتساءل وفد اإ

 .CDIP/23/8رتاحات الواردة يف املرفق الأول للوثيقة استنادا اإىل الاق

 2و 1وذكر الرئيس أأنه وحسب ما فهمه فأأن اللجنة ستناقش يف دورهتا الرابعة والعرشين اسرتاتيجيات التنفيذ رمق  .396

ىل املرفق الأول 15و 13و 7و 4و 3و ، وبعد ذكل، أأي اقرتاحات جديدة قد تقدهما ادلول الأعضاء رشيطة أأن تستند اإ

 . CDIP/23/8لوثيقة ل

ىل  .397 م حبلوهل ادلول الأعضاء اقرتاحات تستند اإ واقرتح وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن حتدد اللجنة موعدا ُنائيا تقدز

 ، لأن ذكل س يتيح الوقت للوفود لالس تعداد ملناقشة الاقرتاحات. CDIP/23/8املرفق الأول للوثيقة 
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، ينبغي أأن يكون املوعد الهنايئ قبل موعد انعقاد ادلورة الالحقة للجنة بشهرين وذكر الرئيس أأنه وفقا للنظام ادلاخيل .398

 .2019عىل الأقل، أأي يف ُناية سبمترب 

دراج همةل حمددة ) .399 ندونيس يا، متحداث بصفته الوطنية، اإ ( يف فقرة القرار، بغرض 2019سبمترب  30واقرتح وفد اإ

  الاتساق مع امللخصات السابقة اليت قدهما الرئيس.

، أأي قبل شهرين من ادلورة التالية للجنة، املقرر عقدها يف 2019سبمترب  18واقرتح الرئيس حتديد املوعد الهنايئ يف  .400

ىل  18الفرتة من   . 2019نومفرب  22اإ

دراج  .401 ىل اإ وذكر وفد جنوب أأفريقيا أأن النظام ادلاخيل يقتيض تقدمي الواثئق قبل شهرين من الاجامتع، ذلا فال حاجة اإ

دراج اترخي حمدد ل يتسق مع املامرسات السابقة للجنة. اترخي   حمدد لتقدمي اقرتاحات جديدة. ورأأى أأن اإ

ىل أأن اللجنة حددت يف حالت سابقة مواعيدًا ُنائية  .402 ندونيس يا، متحداث بصفته الوطنية، اإ وأأشار وفد اإ

 مساهامت. لتقدمي

 1.10و 8.9مي اقرتاحات جديدة. واعمتدت الفقرات موعدا ُنائيا لتقد 2019سبمترب  18واقرتح الرئيس حتديد موعد  .403

 نظرا لعدم وجود مالحظات أأخرى من احلضور. 13و 12و 11و 3.10)ب( و2.10و

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 12البند 

 أأعرب الرئيس عن تقديره للجنة وانئيب الرئيس والأمانة واملرتمجني الفوريني والعملني يف خدمات املؤمترات.  .404

رب وفد غواتاميل، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، عن تقديره لعمل وهجود الأمانة والرئيس وأأع .405

عداد ادلورة. وأأقر بأأمهية أأهداف التنية املس تدامة اجلامعة، ورأأى رضورة الاس مترار يف تنفيذها من خالل معل الويبو.  يف اإ

ىل مناقشات ادلورة املقبةل، مبا يف ذكل املوافقة عىل مقرتح وأأعرب عن تقديره للعروض اليت قدمت يف  ادلورة وتطلع اإ

املرشوع املقدم من دوةل بوليفيا املتعددة القوميات بشأأن تسجيل العالمات امجلاعية للرشاكت احمللية بصفته قضية حمورية يف 

ىل دليل يساعد ادلول الأعضاء عىل ىل احلاجة اإ  صياغة وتقدمي مقرتحات مرشوعات جديدة. وأأقر التنية الاقتصادية. وأأشار اإ

ُنج الأمانة جتاه املنتدى الإلكرتوين، اذلي س يكون مفيدا لإجراء تبادل فعال بني ادلول الأعضاء. وشكر من قدموا عروضا 

فد الاحتاد بشأأن بند جدول الأعامل "امللكية الفكرية والتنية"، وأأعرب عن رسوره ابملوافقة عىل الاقرتاح اذلي تقدم به و 

قلميية ملا أأبدته من مرونة وما قدمته من مساهامت قمية خالل ادلورة.   الرويس. وأأشاد ابلوفود واجملموعات الإ

وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وأأحاط علام مع الارتياح ابلتقدم احملرز يف  .406

 ادلورة. تكل

ندونيس يا ابمس مجموع .407 ة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ، ورحب ابلتقدم الإجيايب احملرز يف ادلورة. وأأعرب وحتدث وفد اإ

طار بند جدول  ىل مناقشة موضوع الرشاكت الصغرى والصغرية واملتوسطة والابتاكر وامللكية الفكرية، يف اإ عن تطلعه اإ

الرويس بشأأن امللكية الفكرية والتنية يف البيئة الأعامل "امللكية الفكرية والتنية" يف ادلورة التالية، وتنفيذ اقرتاح الاحتاد 

 الرمقية، اذلي وافقت عليه اللجنة.



CDIP/23/17/Prov. 
104 
 

وحتدث وفد رومانيا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وأأثىن عىل تنظمي ادلورة واملؤمتر ادلويل بشأأن امللكية  .408

 وأأكد الزتامه ابمليض قدما بعمل اللجنة. رئيس،الفكرية والتنية. ورحب بنتاجئ ادلورة عىل النحو الوارد يف ملخص ال

وأأشاد ابملشاركة الإجيابية والنشطة بشأأن عدد من القضااي انطالقا من روح  وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء، .409

جيابية مثل اقرتاح الاحتاد الرويس بشأأن امللكية الفكرية والتنية يف ا ىل نتاجئ اإ لبيئة التعددية. ورأأى أأن اللجنة توصلت اإ

ىل  الرمقية، ومناقشة الإجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة املنبثقة عن الاس تعراض املس تقل. وتطلع اإ

 ادلورة املقبةل للجنة. 

حراز تقدم يف  .410 جيابيا، وأأعرب عن أأمهل يف أأن تواصل اللجنة اإ ن اللجنة أأحرزت تقدما اإ وقال وفد الصني اإ

 املقبةل. ادلورات

دث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية، وأأعرب عن ارتياحه لنجاح عقد املؤمتر ادلويل بشأأن ابمللكية الفكرية وحت .411

ىل املؤمتر القادم. ورحب ابلتقدم احملرز يف معظم البنود املوضوعية املدرجة يف جدول الأعامل، وأأعرب  والتنية، وعن تطلعه اإ

ىل التنفيذ الناحج والفعال  جراءات واسرتاتيجيات تنفيذ عن تطلعه اإ للنتاجئ املتفق علهيا، مبا يف ذكل مشاريع أأجندة التنية، واإ

لكرتوين بشأأن املساعدة التقنية، والأنشطة الواردة يف اقرتاح  نشاء منتدى اإ التوصيات املعمتدة لالس تعراض املس تقل، واإ

ىل أأن معل الاحتاد الرويس بشأأن امللكية الفكرية والتنية يف البيئة الرمقية.  ىل بعض القضااي اليت ل تزال عالقة، واإ وأأشار اإ

اللجنة معلية مس مترة، وذلكل ستتواصل املناقشات يف ادلورة الالحقة. وأأعرب عن الزتام اجملموعة ابملشاركة بطريقة بناءة يف 

 حلز مجيع القضااي العالقة.

وأأعرب عن امتنانه مجليع الوفود اليت  موعة الأفريقية.وأأيد وفد بوركينا فاسو البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجمل .412

 وطمأأن الوفد اللجنة بأأنه سيسعى اإىل ضامن جناح املرشوع. أأيدت اقرتاحه مما أأمثر اعامتده من قبل اللجنة.

وأأعرب وفد الاحتاد الرويس عن تقديره لدلمع اذلي تلقاه من الوفود بشأأن اقرتاحه فضال عن الهنج البناء خالل  .413

قلميية  ة يف مناقشة بنود جدول الأعامل.ادلور وأأكد عزمه عىل العمل بشلك بناء مع مجيع ادلول الأعضاء واجملموعات الإ

 املس تقبل. يف

 وأأعرب الرئيس عن تقديره للك املشاركني يف ادلورة. .414

]ييل ذكل املرفق[
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I. ÉTATS/STATES4 

 
(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, Science and Technology, National Intellectual Property Management 
Office (NIPMO), Pretoria 
 
Moses PHAHLANE (Mr.), Deputy Director, Department of International Relations and 
Cooperation, Pretoria 
 
Marumo NKOMO (Mr.), Director-Legal, International Trade and Investment, Pretoria 
 
 
ALGÉRIE/ALGERIA 
 
Baya HAMMOUTENE (Mme), cheffe d’études, Direction générale de la compétitivité industrielle 
et Division de la qualité et de la sécurité industrielle, Ministère de l’industrie et des mines, Alger 
 
Mohamed SABBAGH (M.), chargé du contentieux, Institut national algérien de la propriété 
industrielle (INAPI), Alger 
 
Mohamed BAKIR (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
ALLEMAGNE/GERMANY 
 
Tim WERNER (Mr.), Judge, Federal Ministry of Justice and Consumer Protection, Berlin 
 
Jan POEPPEL (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ANGOLA 
 
Barros Bebiano José LICENÇA (Mr.), Head of Industrial Property, National Copyright Office, 
Ministry of Culture, Luanda  
 
 
ARGENTINE/ARGENTINA 
 
Matias NINKOV (Sr.), Primer Secretario, Relaciones Exteriores y Culto, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
 

                                         
4The List of participants contains the names of participants who have collected their badges from the WIPO access  

center.   
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AUSTRALIE/AUSTRALIA 
 
Chantel COTTERELL (Ms.), Policy Officer, IP Australia, Canberra 
BÉLARUS/BELARUS 
Arthur AKHRAMENKA (Mr.), Head, International Cooperation Division, National Center of 
Intellectual Property of the Republic of Belarus, Minsk 
 
 
BOLIVIE (ÉTAT PLURINATIONAL DE)/BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) 
 
José Antonio GUAMÁN DEHEZA (Sr.), Director de Asuntos Jurídicos, Servicio Nacional de 
Propiedad Intelectual (SENAPI), Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, La Paz 
 
 
BRÉSIL/BRAZIL 
 
Bruno DIAS ROHDE (Mr.), Analyst, Coordination of International Relations, National Institute of 
Industrial Property (INPI), Ministry of Economy, Rio de Janeiro 
 
SAMO GONCALVES (Mr.), Diplomat, Permanent Mission of Brazil to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
Paula BAQUEIRO (Ms.), Assistant, Permanent Mission of Brazil to the World Trade Organization 
(WTO), Geneva 
 
 
BULGARIE/BULGARIA 
 
Lyudmil KOTETZOV (Mr.), Head of Department, 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 
 
Mireille SOUGOURI KABORE (Mme), attachée d'ambassade, Mission permanente, Genève 
 
 
CABO VERDE 
 
Júlio Fernando MASCARENHAS (Mr.), Special Legal Advisor, Ministry of Culture and Creative 
Industries, Praia 
 
 
CAMEROUN/CAMEROON 
 
Celestin SIETCHOUA DJUITCHOKO (M.), chef, Division des affaires juridiques, Ministère des 
arts et de la culture, Yaoundé 
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CANADA 
 
Saida AOUIDIDI (Ms.), Senior Policy Analyst, Policy and International Affairs and Research 
Office, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Ottawa 
 
Amélie B. GOUDREAU (Ms.), Trade Policy Officer, Intellectual Property Trade Policy Division, 
Global Affairs, Ottawa 
 
Nicolas LESIEUR (Mr.), First secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization 
(WTO), Geneva 
 
 
CHILI/CHILE 
 
Alejandra NAVEA (Sra.), Asesora, Departamento de Propiedad Intelectual, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Santiago 
 
 
CHINE/CHINA 
 
LIU Jian (Mr.), Deputy Director General, International Cooperation Department, China National 
Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing 
 
ZHAO Xiuling (Ms.), Deputy Director General, Copyright Department, National Copyright 
Administration of China (NCAC), Beijing 
 
YANG Ping (Ms.), Project Administrator, China National Intellectual Property Administration 
(CNIPA), Beijing 
 
 
COLOMBIE/COLOMBIA 
 
Yesid Andrés SERRANO (Sr.), Tercer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
CONGO 
 
Ludovic Guy LOBOKO (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
COSTA RICA 
 
Mariana CASTRO HERNÁNDEZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
CÔTE D'IVOIRE 
 
Kumou MANKONGA (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
CROATIE/CROATIA 
 
Tanja MILOVIC (Ms.), Head, Education, Promotion and Intellectual Property (IP) Development 
Section, State Intellectual Property Office of the Republic of Croatia, Zagreb 
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Alida MATKOVIĆ (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
DJIBOUTI 
 
Oubah MOUSSA AHMED (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES 
 
Shaima AL-AKEL (Ms.), International Organizations Executive, Office of the United Arab 
Emirates to the World Trade Organization, Geneva 
 
 
ÉQUATEUR/ECUADOR 
 
Heidi VÁSCONES (Sra.), Tercera Secretaria, Misión Permanente ante la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
ESPAGNE/SPAIN  
 
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 
 
 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
 
Susan ALLEN (Ms.), Attorney-Advisor, Office of Policy and International Affairs, United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria 
 
Marina LAMM (Ms.), Patent Attorney, Office of Policy and International Affairs, USPTO, 
Department of Commerce, Alexandria 
 
Yasmine FULENA (Ms.), Intellectual Property Advisor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
 
Anna OSTROVSKAYA (Ms.), Director, JSC "Russian space systems", National Space Agency, 
Moscow 
 
Elena KULIKOVA (Ms.), Head of Division, Legal Department, the Ministry of Foreign Affairs of the 
Russian Federation, Moscow 
 
Galina MIKHEEVA (Ms.), Deputy Head of Department, Federal Service for Intellectual Property, 
Moscow 
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Maria RYAZANOVA (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
FINLANDE/FINLAND 
 
Leena SAASTAMOINEN (Ms.), Senior Specialist, Legal Affairs, Ministry of Education and 
Culture, Helsinki 
 
Stiina LOYTOMAKI (Ms.), Expert, Ministry of Economic Affairs and Employment, Helsinki 
 
Ilkka TOIKKANEN (Mr.), Counsellor for the Ministry of Foreign Affairs, Permanent Mission, 
Geneva 
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Francis GUÉNON (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
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Gildas Borrys NDONG NANG (M.), directeur administratif et financier, Office gabonais de la 
propriété industrielle, Ministère de l’industrie et de l’entreprenariat national, Libreville 
 
 
GUATEMALA 
 
Gabriela MARTÍNEZ QUIROA (Sra.), Encargada de Asuntos Internacionales, Registro de la 
Propiedad Intelectual de Guatemala, Guatemala  
 
Flor de María GARCÍA DÍAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
HONDURAS 
 
Liliana Carolina RIVERA PONCE (Sra.), Asesora de Propiedad Intelectual, Dirección de 
Propiedad Intelectual, Instituto de la Propiedad, Tegucigalpa 
 
Mariel LEZAMA PAVÓN (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
INDE/INDIA 
 
Animesh CHOUDHURY (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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Triawan MUNAF (Mr.), Chairman, National Agency for Creative Economy, Jakarta 
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Faizal Chery SIDHARTA (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Erry Wahyu PRASETYO (Mr.), Second Secretary (IP Issues), Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Reza DEHGHANI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JAMAÏQUE/JAMAICA 
 
Sheldon BARNES (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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JAPON/JAPAN 
 
Masaki EMA (Mr.), Deputy Director, International Policy Division, Japan Patent Office, Tokyo 
 
Mizuki ASANO (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 
KAZAKHSTAN 
 
Gulnara KAKEN (Ms.), Deputy Director of the Department for Intellectual Property (IP) Rights, 
Ministry of Justice, Astana 
 
 
KENYA 
 
Andrew M. KIHURANI (Mr.), Ambassador, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LESOTHO 
 
Moeketsi Daniel PALIME (Mr.), Chief Industrial Property Counsel, Registrar General’s Office, 
Maseru 
 
 
LETTONIE/LATVIA 
 
Liene GRIKE (Ms.), Advisor, Economic and Intellectual Property Affairs, Permanent Mission, 
Geneva 
 
 
LIBAN/LEBANON 
 
Rana EL KHOURY (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Renata RINKAUSKIENE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MACÉDOINE DU NORD/NORTH MACEDONIA 
 
Biljana LEKIKJ (Ms.), Deputy Head, Department for Trademarks, Industrial Design and 
Geographical Indications, State Office of Industrial Property, Skopje 
 
 
MALAISIE/MALAYSIA 
 
Priscilla Ann YAP (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MALI 
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Nana Mariam MAIGA (Ms.), Administrative Assistant, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Khalid DAHBI (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Socorro FLORES LIERA (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
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 
 
 
NÉPAL/NEPAL 
 
Dinesh BHATTARAI (Mr.), Joint Secretary Gazetted I Class, Industrial and Investment Promotion 
Division (Focal Division for Intellectual Property), Ministry of Industry, Commerce and Supplies, 
Kathmandu 
 
Bhuwan PAUDEL (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
NIIGÉRIA/NIGERIA 
 
Stella EZENDUKA (Ms.), Deputy Chief Registrar, Patent and Designs Registry, Federal Ministry 
of Trade, Industry and Investment, Abuja 
 
Eno-Obong Young USEN (Ms.), Principal Assistant Registrar, Patent and Designs Registry, 
Federal Ministry of Industry, Trade and Investment, Abuja 
 
Amina SMAILA (Ms.), Minister, Permanent Mission, Geneva 
 
 
1. OMAN  
2.  
Hilda AL HINAI (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
3.  
Hamed AL SA’IDI, Economic Researcher, Intellectual Property Department, Ministry of 
Commerce and Industry, Muscat 
 
Mohammed AL BALUSHI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
OUGANDA/UGANDA 

.  
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George TEBAGANA (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
OUZBÉKISTAN/UZBEKISTAN 
 
Askar MIRSAIDOV (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
PAKISTAN 
 
Nasir Mahmood ZAHID (Mr.), Director, Intellectual Property Organization of Pakistan, Islamabad 
 
Zunaira LATIF (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PÉROU/PERU 
 
Cristóbal MELGAR PAZOS (Sr.), Ministro Consejero, Asuntos Económicos, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
Agnieszka HARDEJ-JANUSZEK (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC 
 
Jamal Eddin CHUEIB (Mr.), Deputy Minister, Industrial Property Office, Ministry of Internal Trade 
and Consumer Protection, Damascus 
 
Suleiman SARRA (Mr.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
GONG Young-Gwan (Mr.), Assistant Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual 
Property Office, Daejeon 
 
PARK Hui Yeon (Mr.), Assistant Director, Bilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property 
Office, Daejeon 
 
 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Svetlana MUNTEANU (Ms.), Counsellor of Director General, State Agency on Intellectual 
Property (AGEPI), Chisinau 
 
 
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE’S 
REPUBLIC OF KOREA 
 
KIM Yong Chol (Mr.), Commissioner, Intellectual Property Administration, Pyongyang 
 
PANG Hak Chol (Mr.), Director, Division for External Affairs, Invention Office, Pyongyang 
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JONG Myong Hak (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
 
 
RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 
 
Loy MHANDO (Ms.), Deputy Registrar, Industrial Property, Ministry of Industry and Trade, Dar es 
Salaam 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Evžen MARTÍNEK (Mr.), Lawyer, International Department, Industrial Property Office, Prague 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Gratiela COSTACHE (Ms.), Head of Division, Legal and European Affairs Division, State Office 
for Inventions and Trademarks, Bucharest 
 
Cristian FLORESCU (Mr.), Head, International Relations Department, Romanian Copyright 
Office, Bucharest 
 
Oana MARGINEANU (Ms.), Legal adviser, Legal and European Affairs Division, State Office for 
Inventions and Trademarks, Bucharest 
 
Florin TUDORIE (Mr.), Minister Plenipotentiary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Beverly PERRY (Ms.), Senior Policy Advisor, Intellectual Property Office (IPO), Newport 
 
 
SAINT-SIÈGE/HOLY SEE 
 
Carlo Maria MARENGHI (Mr.), Attaché, Permanent Observer Mission, Geneva 
 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
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 
 
 
SIERRA LEONE 
 
Samuel SAFFA (Mr.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
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SOUDAN/SUDAN 
 
Sahar GASSMEL SEED (Ms.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Reynald VEILLARD (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
Olga ALLEMANN (Mme), coordinatrice de projet, Affaires juridiques et internationales, Institut 
fédéral suisse de la propriété intellectuelle, Berne 
 
Alexandra NIGHTINGALE (Mme), stagiaire, Département des affaires juridiques et 
internationales, Institut fédéral suisse de la propriété intellectuelle (IFPI), Berne  
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Porsche JARUMON (Mr.), Senior Trade Officer, Department of Intellectual Property, Ministry of 
Commerce of Thailand, Nonthaburi 
 
 
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Richard ACHING (Mr.), Manager, Technical Examination, Intellectual Property Office, Attorney 
General and Legal Affairs, Ministry of the Attorney General and Legal Affairs, Port of Spain 
 
Ornal BARMAN (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
TUNISIE/TUNISIA 
 
Holla BACH TOBJI (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 
 
İsmail GÜMÜŞ (Mr.), Senior Expert, European Union (EU) and International Affairs, Patent and 
Trademark Office, Ankara 
 
Canatan Akici TUĞBA (Ms.), Legal Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
UKRAINE 
 
Andrew KUDIN (Mr.), General Director, Head of Industrial Property and Copyright Office, Ministry 
of Economic Development and Trade, Kiev 
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Valeriy ZHALDAK (Mr.), Director, Department for Intellectual Property (IP), Ministry of Economic 
Development and Trade, Kiev 
 
Oleksii TKACHUK (Mr.), Deputy Head of Department, Department of Examination on Claims for 
Marks and Industrial Designs, Ministry of Economic Development and Trade, Kiev 
 
Vadym RESENCHUK (Mr.), Expert, Department of Assistance for Protection of the Rights, 
Ukrainian Intellectual Property Institute (Ukrpatent), Ministry of Economic Development and 
Trade, Kiev 
VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) 
 
Alberto José REY MARTÍNEZ (Sr.), Director General, Servicio Autónomo de la Propiedad 
Intelectual (SAPI), Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, Caracas 
 
Jorge VALERO (Sr.), Embajador Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
II.  OBSERVATEURS/OBSERVERS 
 
 
PALESTINE 
 
Ali O.S. THOUQAN (Mr.), Registrar of Trademarks and Patents, Ministry of National Economy, 
Ramana 
 
 
III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/  

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)  
 
Nirmalya SYAM (Mr.), Senior Programme Officer, Development, Innovation and Intellectual 
Property Programme, Geneva 
 
Viviana MUÑOZ TELLEZ (Ms.), Coordinator, Development, Innovation and Intellectual Property 
Programme, Geneva 
 
 
EURASIAN PATENT ORGANIZATION (EAPO) 
 
Emil MAMMADOV (Mr.), Vice-president, Moscow 
 
Andrey SEKRETOV (Mr.), Director, International Relations Department, Moscow 
 
 
OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(EUIPO)/EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (EUIPO)  
 
Nestor MARTÍNEZ-AGUADO (Mr.), Expert, International Cooperation Service, Alicante 
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OFFICE DES BREVETS DU CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU GOLFE 
(CCG)/PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF 
THE GULF (GCC PATENT OFFICE)  
 
Nasser ALAJMI (Mr.), Supervisor, Security General, Riyadh 
 
 
 
 
ORGANISATION DE COOPÉRATION ISLAMIQUE (OCI)/ORGANIZATION OF ISLAMIC 
COOPERATION (OIC)  
 
Halim GRABUS (Mr.), Counsellor, Permanent Delegation, Geneva 
 
 
ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)  
 
John KABARE (Mr.), IP Operations Executive, Harare 
 
 
IV. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/NON-GOVERNMENTAL 

ORGANIZATIONS  
 
 
Association des spécialistes de la propriété intellectuelle de Côte d’Ivoire (ASPICI) 
 
Sandrine KOUAME (Mme), vice-présidente, Abidjan 
 
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students’ 
Association (ELSA International) 
 
Vasiliki Evangelia ARAVANTINOU ZAFEIRI (Ms.), Delegate, Brussels 
Ymane GLAOUA (Ms.), Delegate, Brussels 
Léa LE ROMANCER (Ms.), Delegate, Brussels 
Andrej ŽERJAL (Mr.), Delegate, Brussels 
 
 
China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) 
 
LI Mengna (Ms.), Director, Beijing 
YU Haiyang (Mr.), Director, Beijing  
ZOU Yonggui (Mr.), Director, Beijing  
FENG Jiehan (Ms.), Professor, Beijing 
LI Rongxiang (Mr.), Employee, Beijing 
YANYI Chen (Ms.), Employee, Beijing 
ZHANG Honggen (Mr.), Employee, Beijing 
 
 
Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF)/International 
Federation of Film Producers Associations (FIAPF) 
 
Bertrand MOULLIER (M.), expert, Bruxelles 
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For Alternative Approaches to Addiction, Think and do tank (FAAAT) 
 
Yannick Kenzi RIBOULET ZEMOULI (Mr.), President, Paris 
Micheal KRAVITZ (Mr.), Advisor, Paris 
 
 
Health and Environment Program (HEP) 
 
Madeleine SCHERB (Mme), président, Genève 
Pierre SCHERB (M.), conseiller juridique, Genève 
Innovation Insights  
 
Jennifer BRANT (Ms.), Director, Commugny, Switzerland 
 
 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)  
 
James LOVE (Mr.), Director, Washington, D.C. 
 
 
Korea Institute of Patent Information (KIPI) 
  
KIM Byung Yeon (Ms.), Project Coordinator, Seoul 
YU Janet Sohlhee (Ms.), Project Planning and Management Specialist, Seoul 
 
Third World Network Berhad (TWN)  
 
Sangeeta SHASHIKANT (Ms.), Legal advisor, London 
Heba WANIS (Ms.), Researcher, Cairo 
 
 
V.  BUREAU/OFFICERS 
 
Secrétaire/Secretary: Irfan BALOCH (M./Mr.) (OMPI/WIPO) 
 
 
VI. 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 
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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 
 

 
 

 ]ُناية املرفق والوثيقة[


